
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ELINDULT A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZATOK ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ HATÉKONYSÁGNÖVELŐ 
FEJLESZTÉS 

2023. JANUÁR 20. 

 
Az ország egyik legnagyobb városaként Pécsett is jelentős közmű-infrastruktúrával bír a víz- és szennyvíz 
ellátás, amely intenzív fejlesztést is igényel. Pécs országos szinten is kiemelkedő erőforrásokat fordít a 
víziközmű-rendszer tervszerű korszerűsítésére: a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési 
Terve alapján 2010 és 2021 között összesen 11,5 milliárd forint értékű felújítást valósított meg a városban, 
hogy javítson az elöregedett vezetékhálózat állapotán. 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. márciusában támogatási kérelmet nyújtott be a 
Miniszterelnökség által meghirdetetett KEHOP-2.1.11 – Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő 
fejlesztése című pályázati felhívásra. A KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 kódszámú, Víziközmű-hálózatok 
átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett tárgyú pályázatot az az Irányító Hatóság 2022. augusztus 
4-én pozitív elbírálásban részesítette.  
 
A projekt teljes költségvetése bruttó 3 083 731 673 Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:  

• 2 211 432 832 Ft elszámolható nettó költség és a hozzá tartozó 597 086 865 Ft ÁFA. Mivel a 
támogatási intenzitás 70%, így a projekt keretében elnyert támogatás az elszámolható 2 211 432 832 
Ft 70%-a, azaz 1 548 002 982 Ft. Továbbá 9 504 000 Ft a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés b) pontja szerint hazai támogatásból a járulékos tevékenységekhez kapcsolódó költség 
ÁFA tartalmára. 

• a projekt keretében megvalósított nem elszámolható útfelújítás és műszaki ellenőrzés 216 702 343 
Ft-os nettó költsége és a hozzá tartozó 58 509 633 Ft ÁFA.  

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata projektgazdaként a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel szoros 
együttműködésben több, mint 14 kilométer hosszan újítja meg a hálózatot: 7987 méternyi ivóvíz- és 6214 
méternyi szennyvíz gerincvezetéket korszerűsítve.  
 
A beruházás hatására a pellérdi vízbázis, illetve Pécs lentebb felsorolt utcáinak esetében javuló 
ellátásbiztonság és hatékonyabb szolgáltatás valósul meg.  
 
A projektben 2022. október 5-én átadták a munkaterületeket, a tényleges kivitelezés 2022. november 14. 
napjától indult meg az Acsády Ignác utcai vízvezeték rekonstrukcióval. Az I. ütemben az utca déli részén 150 
folyóméter új polietilén anyagú vízvezetéket fektetnek le. A forgalomnak az ideiglenes helyreállítás után 2022. 
december 19-én adták át az útszakaszt.  
 
2023-ban a következő helyszíneken és időpontokban lesznek munkálatok, az alábbi ütemtervek szerint: 
 

1. rész Víz és szennyvízépítési munkák 
- Verseny utcai munkálatok - várhatóan 2023. március elejétől június végéig tartanak 

 
 

2022. október 5-én a munkaterület átadás-átvételi eljárással megkezdődött a KEHOP-2.1.11-21-2022-
00014 kódszámú, Víziközmű-hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett tárgyú projekt 
megvalósítása.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Kiss Ernő utcai munkálatok - várhatóan 2023. február közepétől június közepéig tartanak 
- Dugonics utcai munkálatok - várhatóan 2023. június közepétől szeptember végéig tartanak 
- Őz utcai munkálatok - várhatóan 2023. június végétől augusztus végéig tartanak 
- Vöröskereszt utcai munkálatok - 2023. augusztus közepétől november közepéig tartanak 
- Erzsébet utcai munkálatok - várhatóan 2023. szeptember végétől november közepéig tartanak 

 
2. rész ivóvízhálózati fejlesztések 

 
- vízgyűjtő terület ivóvízvezetékeinek fejlesztése 2023. január végétől 2023. november végéig. 

 
3. szennyvízelvezető rendszer fejlesztése 

 
- Petőfi utcai munkálatok - várhatóan 2023. február elejétől július közepéig tartanak 
- Postavölgy-Nagyárpádi területet érintő munkálatok - várhatóan 2023. február elejétől október végéig 

tartanak 
 
A munkálatok során a fent említett utcákban szakaszos korlátozások szükségesek, továbbá egyes szűk utcák 
teljes lezárására kerül sor. Az utcák burkolatának helyreállítása folyamatosan az egyes munkarészek 
befejezése után történik majd meg, szakaszos korlátozásokkal.  
 
A tényleges forgalomkorlátozások előtt a lakosságot minden esetben értesíteni fogjuk a lezárások 
pontos időpontjáról és mértékéről.  
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók 
és a területet használók mindennapjait, a beruházás során a lakosság megértését és türelmét kéri. 
 
Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel 
közlekedjenek.  
 
A projekt megvalósítása tervezetten 2023. év végéig tart. 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 


