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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
 
Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a Szentendre, Dunakorzó 18. számnál lévő RSZ-I. szennyvízátemelő telep 
meghibásodott és a csatorna kiömlőből indokolatlanul kevert szenny- és csapadékvíz valamint szárazidei szennyvíz ömlött a 
Dunába. Az érintett kiömlő a Kert utcai átemelő telephez kapcsolódik, melynek üzemeltetője a DMRV Zrt.  

Mindannyiszor jeleztük az üzemeltető DMRV Zrt. üzemmérnökének a problémát és kértük, hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Az év elején munkatársuk még türelmet kért, mert tájékoztatása szerint az 
átemelőnél az üzembiztonság javítása érdekében teljes körű rekonstrukciót végeztek, mely miatt a rendszerbe ideiglenes 
szivattyúk kerültek beépítésre. Az akkor átadott információk szerint a szennyvíz beömléseket az ideiglenesen beépített 
szivattyúk, illetve azok vezérlésének meghibásodása okozta. 

Legutóbbi, 2016. februárjában kelt tájékoztatásuk szerint azonban a rekonstrukció január végén véget ért, és már csak a 
rendszer beszabályozása és finom hangolása volt hátra. Akkor arról tájékoztattak, hogy az átemelő megbízhatóan, a 
szükséges beépített tartalék berendezésekkel üzemel és üzemzavar nem várható már. 

Ehhez képest 2016. május 2-án ismét szárazidei szennyvíz ömlött a Dunába. A most kapott tájékoztatásuk szerint az eset egy 
korábban példa nélküli gépészeti és irányítástechnikai hiba miatt következett be. 
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Szentendre Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére és lakossága egészségének megőrzésére. A 
Dunai befogadó bevezetésének helyszínétől, nem messze található a Postás Strand, ahol az idei évben szabad strand 
kialakítását tervezi az önkormányzat. Sem az emberek egészségének védelme, sem a környezet védelme érdekében nem 
megengedhető, hogy a Dunába tisztítatlan szennyvíz kerüljön! 

Annak érdekében, hogy többször ne fordulhasson elő ilyen eset, egy személyes megbeszélésre hívom meg Önt. Kérem, 
hogy a tárgyalás időpontjáig vizsgálják meg és a tárgyaláson mutassák be számomra a 2016. május 2. napján történt 
szennyvíz kiömlés okait. A megbeszélésünkön annak bemutatását is kérem Öntől, hogy a DMRV Zrt. – a Postás 
strandon rövidesen megnyíló szabad strand védelme érdekében – hogyan, milyen eszközökkel fogja biztosítani 100 %-
osan a jövőben azt, hogy ebből a kiömlőből többször ne folyhasson szennyvíz a Dunába.  
 
Segítő közreműködését előre is köszönöm, az időpont egyeztetése céljából kollégáim keresni fogják Önt. 
 
Szentendre, 2016. május 4. 

Tisztelettel: 
 

  Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester 


