
Projekt su�nancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog
programa Mađarska – Hrvatska

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban, az Európai Unió társ�nanszírozásával valósul meg.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda na rijeci Muri 
“PODTUREN i TÓTSZERDAHELY“

Szennyvíztisztító telepek a Mura folyó mentén 
«PODTUREN és TÓTSZERDAHELY»
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Wastewaters treatment plants  
on Mura river – “PODTUREN and TÓTSZERDAHELY“
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Vodu koristimo u domaćinstvu, poslovnim objektima i industriji, a po upotre-
bi postaje otpadna voda koju ispuštamo u kanalizacijski sustav. Ponekad se 
putem kanalizacijskih sustava odvode i oborinske vode (tzv. mješoviti sustavi 
odvodnje).

A vizet a háztartásokban, a gazdasági egységekben és az iparban használják, 
amely ezután szennyvízként a a szennyvízhálózatba kerül. Előfordul, hogy a 
szennyvízhálózatba ürül a csapadékvíz egy része is (ún. egyesített rendszer).      

Mi történik a továbbiakban a szennyvízzel? 

Tisztítás céljából a szennyvizek a szennyvízhálózaton keresztül jutnak el a 
Szennyvíztisztítóműbe. A szennyvíztisztítás folyamata során annyira lecsök-
ken a a szennyvízben lévő káros anyagok koncentrációja és mennyisége, 
hogy az a továbbiakban nem jelent veszélyt az ember egészségére , valamint 
nemkívánatos környezeti károkat sem vált ki.   

Az így megtisztított vizet ezután a szabadba engedjük (patakba, folyóba, 
tóba, illetve más természetes befogadó közegbe).   

Što se s tom otpadnom vodom dalje događa? 

Otpadne vode se putem kanalizacijskog sustava odvode do Pročistača ot-
padnih voda na pročišćavanje. Proces pročišćavanja otpadnih voda je proces 
smanjenja onečišćenja voda do onih količina ili koncentracija s kojima voda 
postaje neopasna za život i ljudsko zdravlje i ne uzrokuje neželjene promjene 
u okolišu. 

Takvu pročišćenu vodu ispuštamo natrag u prirodu (u potok, rijeku, jezero 
odnosno neki drugi prirodni prijamnik).MIN
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Projektom MURA WWTP odnosno „Pročistači otpadnih voda na rijeci Muri – 
Podturen i Totszerdahely“ predviđena je izgradnja Pročistača otpadnih voda 
u naselju Podturen u Međimurskoj županiji u Hrvatskoj i rekonstrukcija posto-
jećeg Pročistača otpadnih voda u Tόtszerdahely u Zala županiji u Mađarskoj. 

Ukupno procijenjeni troškovi cjelokupnog projekta su 3.082.298,65 Eura:
	 •	za	Uređaj	za	pročišćavanje	otpadnih	voda	Podturen	=	2.042.539,65	Eura
	 •		za	Uređaj	 za	pročišćavanje	otpadnih	voda	Tόtszerdahely	=	1.039.759,00	

Eura

85 % potrebnih financijskih sredstava osigurano je iz IPA Programa preko-
granične	suradnje	Mađarska	–	Hrvatska	2007-2013.	kao	bespovratna	sredstva	
Europske	Unije,	a		preostalih	15	%	sredstava	osigurava	se	iz	lokalnog	odnosno	
državnog financiranja. 

Projekt je počeo u mjesecu svib-
nju	 2010.godine,	 a	 završava	 do	
kraja	studenog	2012.	godine.

A MURA WWTP «A szennyvizek tisztítása a Mura folyón -  Podturen és Tótszer-
dahely» projekt a muraközi (Horvátország) Podturen település Szennyvíztisz-
títójának építését, valamint a zalai (Magyarország) Tótszerdahely település 
meglévő Szennyvíztisztítójának fejlesztését irányozza elő.   

A teljes projekt becsült összköltsége 3.082.298,65 Euró:
	 •		A	Podturenben	készülő	Szennyvíztisztítómű	berendezésre		=	2.042.539,65	

Euró
	 •		A	Tόtszerdahelyen	bővítésre	kerülő	Szennyvíztisztítómű	berendezésre		=	

1.039.759,00	Euró

A teljes költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásként a Magyarország 
-	 Horvátország	 IPA	 Határon	 Átnyúló	 Együttműködési	 Program	 2007.-2013.	
keretében	az	Európai	Unió	biztosítja,	a	fennmaradó	15%-t	a	helyi,	 illetve	az	
állami költségvetés egészíti ki.   

A	projekt	2010	májusában	indult,	
és	2012	novemberében	zárul.

Prekogranična regija- gdje rijeke 
spajaju, a ne razdvajaju

Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók 
összekötnek, nem elválasztanakMIN
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Općina Podturen smještena je u srednjem dijelu Međimur-
ske županije u Hrvatskoj uz samu rijeku Muru.

Pročistač otpadnih voda Podturen gradi se za potrebe svih 
6 naselja koja pripadaju općini Podturen (Celine, Ferketi-

nec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica) te za naselje 
Remis i naselje Križovec. 

Paralelno sa Pročistačem otpadnih voda Podturen gradi se i su-
stav javne kanalizacije čime će se omogućiti pravilno zbrinjavanje otpadnih 
voda iz domaćinstava i poslovnih objekata. 
Dugoročno se očekuje očuvanje visoke kvalitete zaliha podzemne vode, oso-
bito pitke vode koja se crpi na okolnim vodocrpilištima te očuvanje raznovr-
snosti biljnog i životinjskog svijeta.

Rukavac rijeke Mure kod Podturna, s bujnom vegetacijom i životinjskim svijetom

Podturen község a horvátországi Muraköz megye középső 
részén található, közvetlenül a Mura folyó mellett.

A podtureni Szennyvíztisztítómű a Podturen községhez 
közigazgatásilag tartozó hat település (Celine, Ferketinec, 

Miklavec, Novakovec, Podturen és Sivica), valamint Remis 
és Križovec igényeinek kiszolgálása céljából épül. Párhuza-

mosan a szennyvíztisztító telep építésével folyik a szennyvízhá-
lózat kiépítése is, amely a háztartások és gazdasági egységek szennyvizének 
megnyugtató kezelését hivatott biztosítani. Hosszú távon ettől várható a föld 
alatti vízkészletek, különösen a környék víznyerő kútjai magas minőségű ivó-
vízkészletének megtartása, valamint az állat- és növényvilág sokszínűségé-
nek megőrzése.   

A Mura mellékága Podturennél, gazdag növény- és állatvilággalMIN
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Pročistač otpadnih voda Podturen je veličine 5.900 ES (ekvivalenata stanov-
nika) i smješten je istočno od naselja Podturen, južno od zaštitnog nasipa od 
poplava.

Koristi se SBR tehnologija koja je jedna od inovativnih tehnologija pročišćava-
nja što se tiće biološkog tretmana otpadnih voda.

Pročistač obuhvaća dvije funkcionalne cjeline: liniju vode - mehaničko proči-
šćavanje kao I. stupanj pročišćavanja i  biološko pročišćavanje kao II. stupanj 
pročišćavanja te liniju mulja - zgušnjivač i strojnu dehidraciju mulja.

Jedna od najvažnijih karakteristika SBR-tehnologije u kojem se odvija biološko 
uklanjanje dušika je to da se procesi nitrifikacije i denitrifikacije odvijaju simul-
tano u jednom reaktoru.
SBR-tehnologija može se koristiti za uklanjanje prilično velikih količina fosfora.

Az  5.900 LE (lakosegyenértékű) Podturen Szennyvíztisztítómű Podturen köz-
ségtől keletre található, az árvízvédelmi töltéstől déli irányban.   

Az egyik leginnovatívabb szennyvíztisztítási technológiai eljárást, az SBR 
rendszerű biológiai tisztítást alkalmazza.  

A tisztítómű két működési egységet foglal magába: a vízvonalat – a tisztítás 
első fokozataként a mechanikus tisztítást, második fokozatban pedig az iszap-
vonalat, a biológiai tisztítást – az iszap sűrítését és a gépi iszapvíztelenítés 
folyamatát.   

Az SBR technológia, a nitrogén biológiai eltávolításának egyik legfontosabb 
jellemzője, hogy a nitrifikáció és denitrifikáció egyazon időben egy reaktor-
ban zajlik.   
Az SBR technológia jelentős foszformennyiség eltávolítására is alkalmas. 

 Satelitska snimka 
naselja Podturen i 

lokacije Pročistača 
otpadnih voda 

A Podturen közsé-
get és a Szenny-
víztisztító helyét 

ábrázoló szatelitről 
készült felvétel        
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Mehaničkim pročišćavanjem pomoću grube rešetke, fine rešetke te pjesko-
lova i mastolova, uklanja se manji dio onečišćenja, (krupni otpad, brzo ta-
ložive krutine, ulja i masti) dok veći dio onečišćenja ostaje u otpadnoj vodi, 
(organske i anorganske tvari u otopljenom ili koloidnom obliku, hranjive soli, 
deterdženti i sl.). Tu nastupa biološko pročišćavanje koje se temelji na aktiv-
nosti mikroorganizama koji se nalaze u otpadnim vodama i razgrađuju mrtvu 
organsku tvar uz pomoć kisika upotrebljavajući je kao hranu za gradnju novih 
stanica uz stvaranje plinova i nerazgradivog ostatka. Najdjelotvorniji mikro-
organizmi su bakterije.
Mulj koji nastaje procesom pročišćavanja transportira se u zgušnjivač mulja i 
dalje u postrojenje za strojnu dehidraciju mulja. Nakon završetka procesa de-
hidracije mulj ima sadržaj suhe tvari oko 20 % te je kao finalni produkt spre-
man za odvoz.

Ispust pročišćenih otpadnih voda predviđen je u kanale Zaobalje i Hrasnik 
odnosno u konačnosti u rijeku Muru.

A durva és finom rácsok, homok- és zsírfogfogók alkalmazásával végzett 
mechanikus tisztítás során a szennyeződések kisebb hányada válik ki (dara-
bos szennyeződések, gyorsan ülepedő szilárd anyagok, olaj és zsír), míg a 
nagyobb hányad továbbra is a szennyvízben marad, (szerves és szervetlen 
anyagok oldott vagy kolloid formában, ásványi sók, mosószerek stb.).  Ekkor 
következik a biológiai tisztítás folyamata, amely a szennyvízben található 
mikroorganizmusok tevékenységén alapul, amelyek a levegő oxigénjének 
felhasználásával a halott szervesanyagot mint tápanyagot új sejtek építésére 
használják fel, miközben gázok és tovább nem bontható anyagok maradnak 
vissza. A leghatékonyabb mikroorganizmusok a baktériumok.         
A tisztítási eljárás végén visszamaradó iszap az iszapsűrítőbe, majd az iszap-
víztelenítő berendezésbe kerül. A víztelenítési folyamat után az iszap száraz-
anyag-tartalma 20 % körüli értéket mutat, végtermékként szállításra kész.   

A tisztított szennyvíz kiengedése előreláthatólag a Zaobalje és Hrasnik csa-
tornákba, végső soron a Mura folyóba történik.

Zgušnjivač mulja, u izgradnji, 
studeni 2011.  

Gruba rešetka i ulazna crpna  
stanica, u izgradnji, studeni 2011

Iszapsűrítő építése,  
2011 novemberében         

Az épülő durva rács és átemelő-
szivattyú  2011 novemberében
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Općine Tótszerdahely Becsehely i Tótszentmárton nalaze se u jugozapadnom 
dijelu Zala županije u Mađarskoj, a prostiru se uz rijeku Muru.

Otpadne vode ovih triju naselja pročišćavaju se na Pročistaču otpadnih voda 
Tótszerdahely. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Tótszerdahelyu kon-
tinuirano je bio rekonstruiran, u tijeku su radovi treće faze izgradnje. Razlo-
gom povećanja kapaciteta je da postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda nije u stanju pročistiti otpadnu vodu triju naselja kako bi se udovoljilo 
standardima. Ovom rekonstrukcijom biološki kapacitet uređaja za pročišća-
vanje otpadnih voda povećat će se toliko da će se ulazna otpadna voda moći 
tretirati na primjeren način. Uz povećanje kapaciteta pročišćavanja povećana 

je i linija obrade mulja, tako 
se nakon dehidratizacije 
mulj može odvoziti, time se 
ujedno i smanjuju troškovi 
poslovanja. Uslijed rekon-
strukcije zaustavit će se i 
zagađivanje rijeke Mure i 
okolnih voda.            
Vlasnici planiraju i daljnje 
unapređenje uređaja ot-
padnih voda kako bi se 
osposobio za korištenje 
obnovljivih izvora energije. 

Tótszerdahely, Becsehely és Tótszentmárton községek Zala megye délnyugati 
részén, a Mura folyó szomszédságában találhatók.

A három község szennyvizét a Tótszerdahelyen épült Szennyvíztisztítómű dol-
gozza fel.  A Tótszerdahelyi szennyvíztisztító telep folyamatosan bővítre került, 
jelenleg a III. ütem építése történik. A telep bővítésének oka, hogy a tisztító 
telep a a három településről érkező szennyvizet nem tudja a határértékek-
nek megfelelően megtisztítani. A jelenlegi bővítéssel a tisztító telep bológiai 
kapacitása már képes lesz a beérkező szennyvíz tisztítására. A telep tisztító 
kapacitása mellett az iszapvonal bővítése is megtörtént, igy a tisztító telep-

ről víztelenített szennyvíz-
iszapot kell lehet elszállí-
tani, mely az üzemeltetési 
költségeket is csökkenti. A 
fejlesztés hatására a Mura 
vizeinek szennyezése 
megszünik.
A tisztító telep további fej-
lesztését is tervezik a tulaj-
donosok, mely a megújúló 
energiák használatát irá-
nyozzák elő.

NATURA 2000 területek 
határa a MURA mentén

NATURA 2000 területek 
határa a MURA menténMIN
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Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Tótszerdahelyu kapaciteta 5.500 
ekvivalenta nalazi se jugozapadno od naselja Tótszerdahely, istočno od za-
štitnog nasipa od poplava.    

Nakon rekonstrukcije koristit će se najsuvremeniji tehnološki postupak obra-
de otpadnih voda, biološko pročišćavanje na bazi sustava A2/O.
Pročistač obuhvaća dvije funkcionalne cjeline: liniju vode – mehaničko proči-
šćavanje kao prvi stupanj pročišćavanja i liniju mulja, biološko pročišćvanje kao 
drugi stupanj – zgušćivanje mulja i proces mehaničke dehidratizacije mulja.  
Tehnologija na bazi sustava A2/O  , jedna je od najvažnijih svojstava biološ-
kog uklanjanja dušika, tako da nitrifikacija i denitrifikacija se vrši istovremeno 
u različitim  reaktorskim prostorima iskoristivši biološke uvjete i tijekom po-
stupka u velikoj mjeri se vrši i uklanjanje fosfora. Tehnologija ne sadrži tre-
tman s kemikalijama. Prilikom tretmana mulja dehidriranje otpadnog mulja 
se vrši s trakastom prešom.  

Az  5.500 LE (lakosegyenértékű) Tótszerdahelyi Szennyvíztisztítómű Tót-
szerdahely községtől dél-nyugatra található, az árvízvédelmi töltéstől Keleti 
irányban.   

Az egyik legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológiai eljárást, az A2/O 
rendszerű biológiai tisztítást alkalmazza a bővítés során.  

A tisztítómű két működési egységet foglal magába: a vízvonalat – a tisztítás 
első fokozataként a mechanikus tisztítást, második fokozatban pedig az iszap-
vonalat, a biológiai tisztítást – az iszap sűrítését és a gépi iszapvíztelenítés 
folyamatát.   

Az A2/O technológia, a nitrogén biológiai eltávolításának egyik legfontosabb 
jellemzője, hogy a nitrifikáció és denitrifikáció egyazon időben különböző re-
aktor terekben történik, felhasználva a biológiai adta lehetőségekt, és a folya-
mat során a foszfor mentesítés is jelentős részben megtörténik.    
A technológia vegyszeres kezelést nem tartalmaz. Az iszapkezelés során sza-
lagprés sgítségével történik az iszapvíztelenítés. 

 Satelitska snimka o naselju 
Tótszerdahely i o Uređaju za  
pročišćavanje otpadnih voda

Wastewater treatment plant

A Tótszerdahely községet és a 
Szennyvíztisztító helyét ábrázoló 
szatelitről készült felvétel    

Wastewater treatment plant
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Prilikom mehaničkog čišćenja s grubim i  finim rešetkama  uklanja se manji 
dio onečišćenja (krupni otpadi, brzo taložive krutine, ulja i masti), dok veći dio 
nadalje ostaje u otpadnoj vodi (organske i anorganske tvari u otopljenom ko-
loidnom obliku, hranjive soli, deterdženti sl.). Tu slijedi biološko pročišćavanje 
koji se temelji koje se temelji na aktivnosti mikroorganizama koji se nalaze u 
otpadnim vodama i razgrađuju mrtvu organsku tvar uz pomoć kisika upotre-
bljavajući je kao hranu za gradnju novih stanica uz stvaranje plinova i neraz-
gradivog ostatka. Najdjelotvorniji mikroorganizmi su bakterije.    

Mulj koji nastaje procesom pročišćavanja prelazi u zgušnjivač mulja a dalje u 
postrojenje za strojnu dehidraciju mulja. Nakon završetka procesa dehidraci-
je mulj ima sadržaj suhe tvari oko 20 % te je kao finalni produkt spreman za 
odvoz..   

Ispust pročišćenih otpadnih voda se vrši u jamu Birkito, a zatim u rijeku Muru. 

A durva és finom rácsok alkalmazásával végzett mechanikus tisztítás során a 
szennyeződések kisebb hányada válik ki (darabos szennyeződések, gyorsan 
ülepedő szilárd anyagok, olaj és zsír), míg a nagyobb hányad továbbra is a 
szennyvízben marad, (szerves és szervetlen anyagok oldott vagy kolloid for-
mában, ásványi sók, mosószerek stb.).  Ekkor következik a biológiai tisztítás 
folyamata, amely a szennyvízben található mikroorganizmusok tevékenysé-
gén alapul, amelyek a levegő oxigénjének felhasználásával a szervesanyagot 
mint tápanyagot új sejtek építésére használják fel, miközben gázok és tovább 
nem bontható anyagok maradnak vissza. A leghatékonyabb mikroorganiz-
musok a baktériumok.         
A tisztítási eljárás végén visszamaradó iszap az iszapsűrítőbe, majd az iszap-
víztelenítő berendezésbe kerül. A víztelenítési folyamat után az iszap száraz-
anyag-tartalma 20 % körüli értéket mutat, végtermékként szállításra kész.   

A tisztított szennyvíz kiengedése előreláthatólag a Birkitói árokba, majd a 
Mura folyóba történik.   

Izgradnja zgušnjivača mulja, 
studeni  2011

         Proba očišćene otpadne 
    vode spremnika za prozračivanje

Iszapsűrítő építése,  
2011 novemberében         

Levegőztető medence  
tisztívizes próbája 
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Projekt su�nancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog
programa Mađarska – Hrvatska

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban, az Európai Unió társ�nanszírozásával valósul meg.

Samo zajedno možemo očuvati naše vode, zaštititi i unaprijediti krajobraz ri-
jeke Mure te potaknuti održiv razvoj prirodnih vrijednosti u zajedničkom nam 
prekograničnom području. 

Csak együtt vagyunk képesek megóvni vizeinket, megőrizni és szépíteni a 
Mura folyó környezetét, valamint ösztönözni a közös határ menti térség  ter-
mészeti értékeinek fenntartható fejlesztését. 
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