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MEKÉNYES KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 

1. BEVEZETÉS, A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény II. fejezetének 4. § (1) a) pontja az 

önkormányzatok részére előírja települési környezetvédelmi program kidolgozását, 

amelynek része a kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás is. A 

települések szennyvíz-elvezetésének és tisztításának kiemelkedő jelentőségét mutatja, 

hogy a kormány Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási 

Programot dolgozott ki, amelynek végrehajtását kormányrendeletek hivatottak 

Mekényes község területén megoldott a közüzemi ivóvízellátás, ugyanakkor a keletkező 

szennyvizek gyűjtése és ártalommentes elhelyezése a mai napig megoldatlan. Ebből 

adódóan a környezetterhelés, potenciális és tényleges szennyezés mind a talaj, mind a 

vízkészletek tekintetében fenn áll. 

Mekényes a 147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet 24. § alapján az egyedi szennyvízkezelésre 

lehatárolt területek közé sorolható, mivel nem szerepel a Nemzeti Települési Szennyvíz-

elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet jegyzékében. 

A probléma megoldását a sok tekintetben érzékeny környezeti adottságok és az EU 

csatlakozás szabta elvárások egyaránt sürgetik. 

A program célja olyan alapozó, döntés előkészítő anyag összeállítása, amely az 

adottságok, igények feltárásával és a lehetőségek teljes körű (műszaki, gazdasági) 

mérlegelésével javaslatot tesz a megoldás lehetséges módjaira ismertetve azok előnyeit, 

hátrányait. 

Mekényes Község Önkormányzata mindezek figyelembevételével megbízta a Productus 

Bt-t (7695 Óbánya, Fő u. 21.) a település szennyvíz-elhelyezési programjának 

elkészítésével, ami alapja lehet a keletkező szennyvizek jövőbeni ártalommentes gyűjtése 

és elhelyezése megoldásának.  

A program elkészítése az alábbi szempontok alapján történt: 

 A település rendezési tervében és más (települési, kistérségi, megyei, regionális) 

fejlesztési dokumentációiban megfogalmazott helyi, igények és elképzelések 

 A szomszédos települések érintettsége, igényei 
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 A 25/2002 (II.27) korm. rendelet előírásai, 

 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet előírásai, 

 147/2010. (IV. 29. ) Korm. rendelet előírásai,  

 220/2004. (VII. 21.) Korm rendelet előírásai,  

 28/2004. (XII. 25.) KvVM együttes rendelet előírásai,  

 2/2002 (I.23.) KÖM-FVM együttes rendelet előírásai,  

 41/2017. (XII.29.) BM rendelet előírásai 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi 

létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 

 2015. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program, 

 Nemzeti Fejlesztési Terv, 

 Jogi szabályozási keretek: az önkormányzatok kötelező környezetvédelmi 

feladatai, és az azokhoz kapcsolódó egyéb szabályozások; valamint az európai 

uniós kötelezettségek. 

A program becsült műszaki paraméterek alapján normatív piaci árak felhasználásával 

készült, részletes felmérések és vizsgálatok nélkül. 
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2. JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

2.1. A település természeti adottságai 

 
2.1.1. Földrajzi elhelyezkedés  

Mekényes község Baranya megyében a Völgység kistájon található. 

Az Alsóhidas-patak, a Völgységi-patak és a Kapos völgye által határolt, gyengén tagolt, 

hullámos felszín a Völgyes-kistáj. 

A Völgység területe a pleisztocén folyamán üledékgyűjtő medence volt, benne több 

mint 100 m vastag folyóvízi üledéksor halmozódott fel. Hordalékkúpos felszínét az új- 

pleisztocénben változó karakterű és vastagságú (10-40 m) lösztakaró fedte be. A 

feltöltődés után északi és nyugati peremterülete kiemelkedett és feldarabolódott, 

délkeleti térsége pedig tovább süllyedve, medencévé formálódott. 

Aszimmetrikusan felépített területe völgyelésekkel sűrűn felszabdalt, változatos arculatú 

eróziós-deráziós löszös dombsorokból, eróziós tanúhegyekből, zegzugos futású 

völgyhálózatból, keskeny hegyhátakból, süllyedékekből és kibillent löszplatókból áll. 

Domborzatának legsajátosabb vonása azonban - amint erre népi elnevezése is utal - a 

"völgyes tájjelleg". tagoltsága és relatív reliefe (átlagos 64 m/km2) lényegesen kisebb, 

mint a Hegyháté, csak aprólékosan felszabdalt és magasra kiemelt (272 m a tszf.). 

északnyugati részén haladja meg km2-enként a 100 m-t. 

A Völgység szíve a löszös dombsorokkal övezett Bonyhádi-medence. A poligenetikus 

süllyedék belsejét vastag lösztakaró (40 m) béleli ki. Magassága 160-180 m a tszf. 

Alaktanilag a medencefelszínt alig tagolt dolinás löszsíkság jellemzi. Asztalsima felszínét 

gazdag rétekkel behintett, széles völgytalpú lankás völgyelések hálózzak be. A délkelet 

felé lejtősödő medence északi és nyugati peremét szelíd hajlatú löszös dombsorok 

koszorúzzák. Az itteni magas hátak és tetők (185-200 m) a Hegyhát-Völgység 

vízválasztóját hordozzák. Itt mindenfelé gyengén tagolt, lankás völgyes tájkép jellemző. A 

Kapos fele közeledve azonban a dombsorok abszolút magassága (250-280 m a tszf.), 

relatív reliefe (100-120 m/km2) és tagozottsága fokozódik, s a Völgység nyugati részen 

Lengyel, Nagyhajmás, Ráckozár, Szalatnak, Mágocs és Döbrököz táján a domborzat 

arculata jellegzetesen megváltozik. Magasra kiemelt, szabálytalan futású újpleisztocén 

vetődésekkel aprólékosan felszabdalt, élénk reliefű löszös dombság zárja le a Völgységet 

a Kapos fele. 
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2.1.2. Éghajlat  

A táj mérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlatú. Átlagosan 2000-2050 óra évi, 810 

óra körüli nyári és 200 óra körüli téli napsütésre szállíthatunk. 

Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körüli délen kevéssel alatta, a vegetációs időszaka 16,5 

és 17,0 °C közötti, de délen nem éri el a 16,5 °C-ot. Évente mintegy 190 napon át, ápr. 12 

és okt. 19 között, meghaladja a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot. Keleten több mint 200 

napon (ápr. 10 és okt. 30 között), nyugaton mintegy 195 napon át (április 11-14 és okt. 25 

között) általában nem csökken a hőmérséklet fagypont alá. A legmelegebb nyári napok 

hőmérsékletének sokévi átlaga 33,0 °C (délen kevéssel alatta), a téli leghidegebbeké 

keleten -14,0 és -15,0 °C közötti, nyugaton -15,0 és -16,0 °C közötti, míg a középső 

vidékeken -14,0 °C alatti. 

A csapadék évi összege 710 és 730 mm között, a nyári feléve pedig 400 és 420 mm között 

valószínű. A legtöbb egy napos csapadék 105 mm, Kárászon esett. A hótakarás napok 

átlagos száma 37-39, az átlagos maximális hóvastagság 26-28 cm. 

Az ariditási index érteke 0,96-0,99. 

A szélirány eloszlása elég egyenletes, némi elsőbbsége az északi és északnyugati szélnek 

van. Az átlagos szélsebesség 2.5 m/s körüli. 

A közepes hó- és vízigényű növényi kultúráknak kedvez az éghajlat. 

 

2.1.3. Földtani viszonyok 

Mekényes körzetében a felszínen csak holocén és pleisztocén képződmények vannak. 

Nagyon lényeges egyedi sajátossága azonban ennek a területnek, hogy a neogén előtti 

alaphegység egy hátságot formál, amely szerkezet valamennyi itteni földtani 

képződmény települését, szerkezetét-legtöbbjüknek a kifejlődését is meghatározza. Ez a 

szerkezeti, települési sajátosság a vízföldtani, hévizföldtani viszonyokra is döntő hatással 

van. 

 

A terület földtani képződményeit két csoportra felosztva célszerű áttekinteni, ezek: 

-1. a paleozoós-mezozoós alaphegység 

-2. a kainozoós fedőüledékek 

 

Az alaphegységi képződmények Köblény és Nagyhajmás között egy félkörív szerű felszín 

alatti morfológiai kiemelkedést alkot. 

Az alaphegységi kiemelkedés magjában ópaleozoós agyagpala és gránit van, amit 

minden oldalról triász képződmények vesznek körül. Ez az egész kőzetegyüttes nagy 
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valószínűséggel feltolódásokkal van tagolva, ami feltehetően a Mecsek u.n. északi 

pikkelyéhez hasonló. 

A paleozoós-mezozoós alaphegységre a vizsgált területen pannóniai és pleisztocén 

üledékek, távolabb alsó pannóniai és miocén települ. 

 

KAINOZOÓS ÜLEDÉKEK 

 

A vizsgált alaphegységi kiemelkedéstől távolabb, az azt övező medencékben a 

mélyebb aljzatú területeken, mint amilyen a közeli Lengyel-5. sz. fúrás körzete és a keletre 

lévő medence, az alaphegységre közvetlenül középső, felső miocén konglomerátum, 

homokkő, márga, mészkő felépítésű rétegsor települ. Ez az üledékösszlet rendszerint 

folyamatos üledékátmenettel felfelé alsó pannóniai agyagmárgába megy át. Az 

üledéksor több száz méter vastagságú is lehet, általában az alaphegységi 

kiemelkedéstől távolodva növekszik a vastagsága. 

 

Felső pannóniai üledékek 

A területen a paleozoós-mezozoós alaphegység felett felső pannóniai üledékcsoport 

települ durva alapkonglomerátummal. Az alaphegységi morfológiai maximumtól 

mindenütt megtalálhatók ezek a rétegek és É-ra, D-re, K-re folyamatosan vastagodó 

felső pannóniai kifejlődést találunk.  

A felső pannóniai rétegcsoport viszonylag egyhangú kifejlődésű, homok, homokkő, 

agyag, agyagmárga rétegekből épül fel. A vastagabb kifejlődésű részeken három négy 

10-30 cm vastag fás barnakőszén telep is előfordul. 

A felső pannóniai alapkonglomerátummal települ az alaphegységre. kavicsanyaga a 

magvétellel mélyített fúrások alapján jól feldolgozott, kerekített, de alig távozott el a 

lepusztulás helyétől. 

Túlnyomóan mészkő, dolomit, homokkő esetleg alsó liász arkózás homokkő és 

trachidolerit kavicsokból áll. A konglomerátum általában kettős ciklust mutat; alul egy 

vastagabb 5-7 m max.30 cm átmérőjű kavicsokból álló réteg, majd fölötte 3-5 m vastag 

3-5 m vastag kék-kékesszürke laza, tufás, glaukonitos homokréteg következik, majd újra 

konglomerátum következik az első réteggel megegyező maximális kavicsátmérővel. 

 

Pleisztocén és holocén 

A hátságokat döntően pleisztocén sárga, meszes agyagos lösz építi fel, amelyben néhol 

vörös agyag betelepülések is megfigyelhetők. A vízfolyások völgyeiben, így a vizsgált 

területen is vagy az azokat követő sávokban pleisztocén folyóvizi homok és öntésiszap 

található. 
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Vastagságuk néhány tíz métertől akár 100 m-ig is terjedhet. 

A pleisztocén képződmények a felső pannóniai összletre települnek. Ez a települési 

helyzet a szeizmikus szelvények adataiból is jól értelmezhető, és a többi szeizmikus 

szelvény értelmezése alapján az alaphegységi kiemelkedés tető zónájában több 

területen is előfordul. 

 

A vizsgált terület földtani térképe az alábbi ábrán látható: 

 

 

2.1.4. Vízföldtani viszonyok 

Rétegvíz 

A rétegvíz kutakban általában a pannóniai rétegek vannak beszűrőzve, 100 m alatti 

mélységekben. Vízhozamuk 100-300 l/p között változik. 

A pleisztocén összlet felső szakaszán a gyenge vízadó képességű rétegek vízbeszerzés 

szempontjából csak helyi jelentőségűek lehetnek. 

A rétegvíz készletet csapolja meg a Mekényes K-2 sz. kút (1. sz. vízműkút) melynek főbb 

műszaki adatai az alábbiak: 

- 1. sz. vízműkút  

- mélysége: 122,1 m 

- létesítés éve: 1985 

- helyének koordinátái (EOV): 

X = 116125,43 m Y = 594979,39 m  

- a terepszint magassága:  172,15 mBf. 
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- szűrőzése:  64,5-113,5 m között 4 szakaszban, 30 m hosszban 

- nyugalmi vízszintje:  - 50,85 m 

- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 85 l/perc 59,9 m-es leszívási 

szinten) 

 

Talajvíz 

A talajvíz a keleti völgyekben 2-4 m, a nyugati völgyekben 4-6 m között mozog. 

Mennyisége a Baranya-csatorna mellett meghaladja a 3 l/s*km2-t, másutt jelentéktelen. 

Kémiailag főleg kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 

meghaladja a 25 nk°-ot. Szulfáttartalma 60 mg/l alatti. A nitrátosodás helyenként 

előfordul. 

A talajvizet hasznosítja a Mekényes K-1 kataszteri számú kút, melynek építéskori adatai az 

alábbiak.  

- neve: Mena Kft. Mekényesi major kútja (K-1)  

- mélysége: 25,0 m 

- létesítés éve: 1958 

- helyének koordinátái (EOV): 

X = 115600 m Y = 595000 m  

- a terepszint magassága:  164,9 mBf. 

- szűrőzése:  7,7-20,3 m között 

- nyugalmi vízszintje:  - 5,4 m 

- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 62 l/perc ismeretlen leszívási 

szinten) 

 

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a 

település területe felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” besorolású. 

 

.1.5. Vízrajz  

A kistáj nyugaton a Baranya-csatorna (36 km, 462 km) alsó szakasza és a Kapos 

Dombóvár-Kurd közötti vonalara, keleten pedig a Völgységi-patak (42 km, 554 km2) 

Hidas-Tabód közötti szakaszara támaszkodik és kb. fele-fele arányban osztódik meg a 

nevezett vízfolyások között. Mérsékelt vízfeleslege van. 

Lf=4 l/s.km2; Lt=18%; Vf=30 mm. 

A térségi vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Kisvizük a nyár végén, kora ősszel, árvizeik 

tavasszal szokásosak. A Kapos vízminősége III., a többi vízfolyásé II. osztályú. 

Az árterület kiterjedése 82 km2, amiből 1,6 km2 belterület, 20,0 km2 szántó, 53,9 km2 rét 

és legelő 5,6 km2 erdő. Több mint fele a Völgységi-patak ártere. 
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11 különféle tározó tava együtt 243 ha felszínű. Legnagyobb a mágocsi (139 ha). 4 

halastava 123 ha felületű. Közülük a bonyhádi (55 ha) a legjelentősebb. 

Mekényes település

 

A VGT szerint a terület a Kapos alegységhez tartozik. A vizek kezelője a Dél-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság.  
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Mekényes település

 

A közeli Méhész-patak kémiai állapota a település környezetében a VGT szerint nem jó.   

 

2.1.6. Talajtani adottságok  

A löszös üledékeken a Mázaszászvár-Závod vonaltól nyugatra agyagbemosódásos 

barna erdőtalajok (47%), ettől K-re hozzávetőlegesen 40-50 km-es, közel É-D-i sávban 

csernozjom barna erdőtalajok (29%), még keletebbre mészlepedékes csernozjomok 

alakultak ki (I5 %). A barnaföldek kiterjedése kicsi (2%); főként Döbrököz és Závod 

környékén fordulnak elő. 

Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog mechanikai összetételűek. 

Vízgazdálkodásukra közepes vízvezető, nagy vízraktározó és jó víztartó képesség 
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jellemző. Termékenységük alapján a VI. talajminőségi kategóriába tartoznak. 

Erdősültségük mintegy 30-35%-os; jelentős hányaduk van 20%-nál meredekebb lejtőn. 

Lényegében hasonló tulajdonságokkal jellemezhetők a barnaföldek, kivéve a Döbrököz 

környékiek mechanikai összetételét; azok könnyebbek (homokos vályog). 

A csernozjom barna erdőtalajok vályog mechanikai összetételűek, a nagyobb szerves- 

anyag-tartalom és a kedvezőbb szerkezeti sajátságaik miatt (jó vízvezető képesség) 

kedvezőbb vízgazdálkodásúak, mint az agyagbemosódásos barna erdőtalajok és 

termékenységi besorolásuk is azokénál egy kategóriával jobb (V.). Erdősültségük csupán 

10% körüli és kevesebb a meredek lejtő és az általuk fedett területeken. 

A kistáj legjobb termékenységű talajai a mészlepedékes csernozjomok. Talajadottságaik 

a csernozjom barna erdőtalajokéval azonosak, de humusztartalmuk azokénál 1-2% -kal 

nagyobb. Termékenységi besorolásuk a III. kategória. Szinte teljes egészében szántók. 

A Völgységi-patak völgyében öntés réti talajok képződtek; kiterjedésük 4%, a Kapos 

völgyében pedig inkább lapos réti talajok találhatók (területi kiterjedésük 3%). Előbbiek 

VI, utóbbiak VII. termékenységi osztályba sorolhatók. Részben rétek, részben szántók. 

 

2.2. A szennyvízelhelyezést befolyásoló egyéb körülmények 

2.2.1. Felszín alatti vízhasználatok  

Mekényesen 2 db kataszterezett kút található.  

A település vízellátása saját vízbázisról megoldott. A vízellátást a Baranya-Víz Zrt. Komlói 

Üzemmérnöksége biztosítja a 5307-8/2013-1700 sz. üzemeltetési engedély alapján. Vksz: 

B. CXV/35-I. Az engedélyt 35200/3301-6/2018.ált sz. határozattal módosították.  

A települést ellátó vízműkút főbb adatai az alábbiak: 

Mekényes B-2. sz. fúrt kút (Vízműkút) 

Helye:   Mekényes 231 hrsz 

Létesítés éve:    1985 

Helyének EOV koordinátái:    x = 116125,43 m y = 594979,39m z= 172,82 mBf 

Mélysége:     122,1 m 

Csövezése:  +0,5 - 30,0 m  244 mm acél 

   26,8 - 122,1 m  168 mm acél 

Szűrőzés:    64,5 - 75,5 m 

     80,5 – 91,5 m 

     99,5 – 104,5 m 
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     110,5 – 113,5 m 

Nyugalmi vízszintje:   -50,85 m  

Üzemben kitermelhető vízmennyiség:  56 l/p   (-52,0 m-es leszívási szinten) 

Védőterület:   30*40 m lehatárolt terület 

Metántartalom:  0,0 Nl/m3 

 

Vízbekötések száma és vízfogyasztás az elmúlt 5 évben:   

Mekényes Bekötések száma Értékesített vízmennyiség 

  lakosság Vállalkozás intézményösszesen 

2014 130+8 6551 154 88 6793 
2015 130+8 6274 228 96 6598 
2016 130+8 5853 220 116 6189 
2017 130+8 5613 193 122 5928 
2018 130+8 6192 184 115 6491 

 

A közkifolyók száma:  1 db 

 

A távlati vízigények a jelenlegit nem, vagy csak kismértékben fogják meghaladni. Ezt a 

meglévő vízbázis biztosítani tudja.  

 

A helyiek, a legtöbb háznál meglévő ásott kutak vizet is hasznosítják különböző célokra. 

Legtöbben a kertek, zöldfelületek locsolására, állatitatásra használják a talajvizet. 

A terület a VGT szerint az sp.1.6.1 sekély porózus és sekély hegyvidéki, valamint a p.1.6.1. 

porózus és hegyvidéki víztestbe tartozik. 

A víztestek mennyiségi állapota: 
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A sekély porózus/hegyvidéki és a porózus víztest állapota a VGT szerint mennyiségi 

szempontból egyaránt jó kategóriájú.  

 

A víztestek kémiai állapota: 

 

A sekély porózus/hegyvidéki víztest állapota a VGT szerint minőségi szempontból gyenge 

kategóriájú. A porózus víztest állapota a VGT szerint minőségi szempontból jó kategóriájú.  

 

2.2.2. Talajvíz szintek és a talajvíz minősége  

A vizsgálat során 2019 szeptemberében a településen 19 talajvíz kútban mértünk 

nyugalmi vízszintet. A mérési helyeket és a nyugalmi vízszinteket a 2. sz. ábra mutatja. 

Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: 
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Kút jele EOV Y (m) EOV X (m) 
Terepszint 

(mBf) 

Nyugalmi 

vízszint (mBf.) 

Nyugalmi vízszint 

terepszinttől (-m) 

M-1 594958 116315 174 169,41 4,59 

M-2 594771 116271 170 165,92 4,08 
M-3 594879 116257 175 169,35 5,65 
M-4 594773 116345 185 171,52 13,48 
M-5 594654 116425 184 170,49 13,51 
M-6 594941 116053 174 169,43 4,57 
M-7 595176 116080 177 172,9 4,1 
M-8 595384 115862 180 174,53 5,47 
M-9 595286 116045 185 175,6 9,4 
M-10 595217 116145 185 175,4 9,6 
M-11 595066 116195 175 169,52 5,48 
M-12 595053 116225 175 169,48 5,52 
M-13 595101 116478 180 177,62 2,38 
M-14 595133 116601 181 177,2 3,8 
M-15 595131 116857 182,5 179,3 3,2 
M-16 595215 116926 185,5 180,52 4,98 
M-17 595313 116993 193 186,5 6,5 
M-18 595094 117036 193,5 186,75 6,75 
M-19 594975 116405 177 173,83 3,17 

A talajvíz a település mélyen fekvő részén 2-6 m mélységben, a domboldali 

településrészen 7-14 m között érhető el. A talajvíz D-i-irányba a Méhész-patak irányba 

áramlik.  

A koratavaszi időszakokban (hóolvadáskor a talajvíz jellemzően a jelenleg mértnél akár 

1-1,5 m-rel is magasabban lehet. Ezt az állítást a falubéliek elmondása is megerősíti, mely 

szerint kora tavasszal néhány mélyen fekvő területen megjelenik a belvíz.  

A talajvíz minőségének vizsgálatára az M-1 jelű ásott kútból került sor. A vízmintát az 

alábbi táblázatban szereplő komponensekre vizsgáltattuk:  

 Komponens 
mérték- 
egység 

Mekényes „B” határérték 

M-1  

pH - 7,03 6,5-9,0 

fajl.el.vez. 
kép. 

µS/cm 890 2500 

NH4+ mg/l <0,02 0,5 

NO2- mg/l <0,01 0,5 

NO3- mg/l 39 50 
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PO43- mg/l <0,06 0,5 

A vizsgálati eredmények szerint a talajvíz állapota a község területén átlagos minőségű. 

A mintákban nitrát mennyisége emelkedett, de még határérték alatti. A nitrát ilyen fokú 

jelenléte antropgén eredetű szennyezésre utal, ami a falu csatornázatlanságát és az 

intenzív mezőgazdasági művelést és állattartást tekintve nem meglepő. 

 

Magas talajvíz állású területek 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” 

jogszabály 2.§-ának a19. pontja alapján magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a 

talajvíz maximális értéke felszíntől számított legmagasabb szintje 2 méter felett van.  

A szennyvízkezelési változatok vizsgálatakor a legmagasabb mért értékeket vettük 

figyelembe. 

A jogszabály 20. §-ának c) pontja alapján az egyedi szennyvízelhelyezés módjának 

alkalmazhatóságát vizsgálni kell, ha a település közigazgatási területén a felszín alatti 

vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású terület 

fordul elő. 

A (5) pont szerint: A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárás során egy adott 

lehatárolt terület tekintetében a magas talajvízállású területi minősítéstől eltérhet, ha azt 

az abban érdekelt által végzett, vagy végeztetett részletes vizsgálat alátámasztja. 

A jogszabály 25. §-anak (2) pontja alapján: Egyedi szennyvízkezelési létesítményt bármely 

területen történő programszerű telepítés esetén, illetve egyedi szennyvízkezelési 

berendezést a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy 

magas talajvízállasú területeken történő egyedi telepítés eseten akkor lehet létesíteni, ha 

a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott 

települési szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi. 

A település területe „érzékeny” besorolású. Mekényes település terültén magas 

talajvízállású területek a település középső részén a falut É-D-i irányban átszelő vízfolyás 

mentén található. A talajvíz ezen ingatlanokon csapadékos időszakokat követően, 

hóolvadáskor 1,5 - 2 m közötti mélységben érhető el. A talajvíz helyzetének térképi 

ábrázolása a 2. ábrán látható. 
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2.2.3. Talajmechanikai adottságok, szikkasztási lehetőségek 

A felszín közeli rétegek jellemzően löszös, iszapos, agyagos rétegek 10-5 - 10-7  

 

A szikkasztás lehetősége változó, helyszíni vizsgálat függvénye.  

A talajba történő tisztított szennyvíz elhelyezés (szikkasztás) esetén az alábbi helyi 

feltételeket kell figyelembe venni: 

Tereplejtés: 

· 2%-nál kisebb tereplejtésnél a talajban történő szikkasztás nagyon kedvező 

· 2–8% közötti tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztás kedvező 

· 8–15% közötti tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztás kevésbé 

kedvező 

· 15%-nál nagyobb tereplejtésnél a talajban történő szennyvízszikkasztást kerülni kell 

Áteresztő réteg, repedezett kőzet mélysége: 

· · Nagyon kedvező a helyzet akkor, ha ez a távolság 2 m, vagy ennél nagyobb. 

· · Kedvező, ha ez a távolság 1,5–2,0 m között van. 

· · Kevésbé kedvező, ha a távolság 1,0–1,5 m között van. 

· · Ha a repedezett alapkőzet a szikkasztási felület alsó síkjától számítva 1 m, vagy 

ennél kisebb távolságra van, a talajban történő szennyvízszikkasztást csak a 

dombos szikkasztási rendszer esetén engedhető meg. 

Vízzáró réteg mélysége: 

· Ha a vízzáró réteg a szikkasztási felület alsó síkjától 2,5 m távolságra van, a 

szikkasztás nagyon kedvező. 

· Ha ez a távolság 1,5–2,5 m között van, akkor a szikkasztás kedvező. 

·  Kevésbé kedvező a szikkasztás, ha ez a távolság 1,0–1,5 m között van. 

· Ha a vízzáró réteg mélysége és a szikkasztási felület alsó síkjától számítva 1,0 m-en 

belül van, a talajban történő szennyvízszikkasztás csak a dombos szikkasztási 

rendszer alkalmazása esetén engedhető meg. 

Talajvízszint mélysége: 

· · Nagyon kedvező a helyzet, ha a max. talajvízszint 3,0 m-re, vagy ennél nagyobb 

távolságra helyezkedik el a szikkasztási felület alsó síkjától. 

· · Kedvező a szikkasztás feltétele, ha ez a távolság 1,5–3,0 m között van. 

· · Kevésbé kedvező, ha ez a távolság 1,0 – 1,5 m közötti érték. 

· · Ha a maximális talajvízszint kevesebb, mint 1,0 m-re közelíti meg a szikkasztási 

felület alsó síkját, tartósan (1 hónap), a talajban történő szikkasztás csak a dombos 

szikkasztási rendszer alkalmazása esetén engedhető meg. 

A talaj vízáteresztő képességét 

A talaj vízáteresztő képességét a „k” tényezővel jellemezzük 
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· · Ha a talaj vízáteresztő képessége kisebb, mint 5·10-7 m/s, a talajban történő 

szennyvízszikkasztás nem kedvező (a meglévő talajban történő szikkasztás esetén 

nagy szikkasztási felület igény jelentkezik, ezért a szikkasztó-árkoknál javasolt 

talajcserét alkalmazni). 

 

2.2.4. Szennyeződés-érzékenység 

Az egyes települések teljes közigazgatási területének egységes besorolását a felszín alatti 

víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet tartalmazza, melyet a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet 1. §-

ával megállapított, a 47/2014. (X. 10.) BM rendelet 1. §-a szerint módosítottak. A miniszteri 

rendelet szerint Bakóca területe „érzékeny” besorolású.  

A felszíni, és a felszín alatti vizek tekintetében a fejlesztés nitrátérzékeny területet érint. 

A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet 

igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén 

biztosítani kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és vízközeli élővilág 

fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő 

körülmények ne romoljanak. 

 

2.2.5. Üzemelő sérülékeny vízbázisok 

Mekényes községben 2 db fúrt található, amely jelenleg nem üzemel. 

A település vízellátása saját vízbázisról megoldott. A vízellátást a Baranya-Víz Zrt. Komlói 

Üzemmérnöksége biztosítja a 5307-8/2013-1700 sz. üzemeltetési engedély alapján. Vksz: 

B. CXV/35-I. Az engedélyt 35200/3301-6/2018.ált sz. határozattal módosították.  

Mekényes nem tartozik a sérülékeny vízbázisok területén fekvő települések közé.  

 

2.2.6. Településszerkezet és annak vízügyi vonatkozásai 

Mekényes Baranya megye északi részén a Tolna megyei határ mellett a Hegyháti 

járásban elhelyezkedő község. A szomszédos települések Nagyhajmás, Lengyel és Kurd, 

a legközelebbi város Mágocs. Fő közlekedési útvonal nem halad át a településen, 

megközelítése csak gyenge minőségű, negyedrangú utakon lehetséges. A falu egy 

völgyben helyezkedik el, ezért is nehezen elérhető, viszont ennek köszönhetően gyönyörű 

környezete van. A település egy patak völgyében húzódik, a völgy északról és délről 

nyitott, közúton is ezekből az irányokból lehet megközelíteni a falut.  

Területe 17,7 km2, mely több részre osztható, van egy belső mag, a lakóterületekkel, kifelé 

haladva pedig a gazdasági célú területek helyezkednek el, míg a település 
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közigazgatási területéhez tartoznak még beépítésre nem szánt területek, ezek főleg 

művelés alatt álló termőterületek, legelők, erdőségek. 

 

Mekényes közigazgatási területe 1777 ha, melyből belterület 91 ha.  

Mekényes teljes képét a falusias beépítettség és látkép uralja. A község egy völgyben 

helyezkedik, egy vízfolyás két partján, ez fűzi fel sorba az épületeket. Mekényes látképe 

remekül illeszkedik a tájba, nincs olyan kirívó épülete, mely rontaná az összképet, illetve 

az összhangot a természettel. A falu területe bár nem nagy, de a terepviszonyai 

változatosak, ehhez igazodik a beépítettség is, a telkek mérete, az utca szélessége hol 

kisebb, hol nagyobb. A település többször is elpusztult, majd újjáépült, a jelenlegi 

struktúra a 19. században alakult ki, a mai házak jó része ekkor épült fel, vagy a 20. 

század elején, az elmúlt időben jelentős beruházás, építkezés nem volt a faluban. A 

lakóházak jellemzően a telekhatárig kinyúlnak, jellegzetes oromfalas homlokzatúak, 

tornácosak, melyek díszes faoszlopokkal készültek. Az ingatlanok-hoz hosszan elnyúló 

sortelkek tartoznak, ezek kiterjedése kelet-nyugat irányú, nagyságuk a terepviszonyok 

függvényében változik. Egy kutatás szerint a szélesebb telkek valaha mind keresztcsűrös 

beépítésűek voltak, azonban ez ma nem minden esetben figyelhető már meg. 

Mekényesen a legjelentősebb a Fő utca, ebből ágaznak el kisebb utak, de ezek is Fő 

utca néven vannak bejegyezve. A telkeken belül a házak elrendezése a 

hagyományokat követve oldalhatáron álló, másképpen fésűs. 

 

A település csapadékvíz-elvezető rendszere a közutakhoz tartozó kisebb részben 

földmedrű, nagyobb részben betonlapokkal burkolt árokrendszer.  

A csapadékvizet az árkok a település D-i részén húzódó Méhész-patakba továbbítják. 
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Az árokrendszer karbantartása (kaszálás, iszapolás) folyamatos, helyenként azonban 

szükséges a jókarba helyezés. A csapadékvizek elvezetése az alacsony, illetve átlagos 

viszonyok esetén megfelelő, csapadékos időszakban a vízelvezetés nem megfelelő. 

A szennyvízelvezető hálózat hiánya miatt a településen közműpótlókat találunk, amelyek 

az önkormányzat adatszolgáltatása alapján zárt szennyvíztárolók.  

Mivel ezek, elviekben vízzáró szigeteléssel épültek, így csekély szivárgás mellett a teljes 

szennyvízmennyiség elszállításra kerülhetne. A tengelyen elszállított szennyvíz mennyisége 

azonban az önkormányzat nyilvántartása alapján az elmúlt években csekély volt, ezért 

szinte biztosan kijelenthető, hogy egyes tárolóknál a szigetelés nem megfelelően 

működik, illetve egyes ingatlanok nem szigetelt szikkasztókba gyűjtik a szennyvizet.  

A szennyvízkezelésnek ez a módja közvetlenül szennyezi a talajt és a talajvizet. Ezek a 

hagyományosnak nevezhető szennyvízkezelési megoldások, ma már a háztartások egyre 

fokozódó vízhasználata és a háztartási vegyszerek (elsősorban mosószerek) növekvő 

felhasználása miatt igen komoly környezetszennyezést okoznak. Emiatt egyáltalán nem 

alkalmazhatók hosszú távon. 

Az önkormányzatnak a szennyvízszippantásra és szállításra kötött szerződése nincs, azt a 

lakosok szükség esetén egyedileg oldják meg. 

 

2.2.7. Területhasználatok, védett területek 

 

Mekényes dombvidéken található a dombtetők átlagmagassága 2-300 méter. A község 

határában erdőség és szántóföldek találhatók. A területen fiatal harmad- és 

negyedidőszaki folyami üledékek és a jégkorszakból visszamaradt lösz található. A lösz 

egy fiatal, de rendkívül jó talajképző kőzet, ennek köszönheti a terület a jó minőségű 

termőföldjeit. A falu gazdasági életében ez mindig is meghatározó szerepet játszott, ez 

az adottság a mainál sokkal jobban hasznosítható lenne. 

Mekényes környezete magán viseli a kistájra jellemző jellegzetes felszíni formákat, hol 

meredekebb, hol lankásabb domboldalak tarkítják a tájat. A tájhasználat a 

domborzathoz igazodva változatos, szántóföld, rét – legelő és erdőterületek mind 

jelentős mértékben megjelennek. A szántók a kedvezőbb talajadottságú és kitettségű 

lejtőkön tudtak kialakulni leginkább a település közvetlen környezetében és a déli 

külterületeken. Az egyes szántók megjelenése homogén, köztük azonban a változatos 

domborzatnak köszönhetően erdősávok, vízfolyás és a hozzá kapcsolódó növényzet 

tagolttá teszi a felszínt. Ezáltal a táj mozaikossága megmaradt, ami napjainkban ritka 

érték. A rét és legelőgazdálkodás jelentősége csökkent, de szintén a változatos 

domborzatnak és mikroklímának köszönhetően nem szűnt meg, még találhatók gyepek 

és legelők elsősorban az erdőterületek közelében, és a vízfolyás menti magasabb 
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vízállású területeken. Nagyobb, összefüggő erdőterület a közigazgatási terület északi 

részén jellemző. Országos és helyi jelentőségű természetvédelmi terület nem található 

Mekényesen. Védett természeti érték a nemzeti ökológiai hálózat részeként 

magterületként nyilvántartott területrész, a közigazgatási terület északi részén található 

erdősáv. Natura2000 terület a Lengyel hőgyészi erdők elnevezésű terület (HUDD20026), 

amely egyben az ökológiai hálózat keleti része. Itt a természetvédelmi célkitűzés a 

bükkösök, gyertyános- illetve cserestölgyesek megőrzése, fenntartása, helyreállítása.  

 
Mekényes környéki Natura 2000 területek 

 

Ez a magasságilag és vízrajzilag tagolt terepfelszín a változatos tájhasználattal a 

látványértékek szempontjából is igen nagy jelentőségű. A település különböző pontjairól 

más és más látvány tárul elénk, ami tájképvédelmi szempontból fontos és kedvező. 

Mekényes belterülete jelentős zöldfelülettel rendelkezik, mely elsősorban a széles 

utcaszerkezetnek és a települést átszelő vízelvezető árok partmenti sávjának köszönhető. 

A belterület a környező tájat szabdaló völgyek egyikébe települt, így a belterület felszíne 

a külterülethez hasonlóan igen változatos, amit a Fő utca menti zöldsáv is híven tükröz. A 

szépen karbantartott vízelvezető árok a zöldterület egyik meghatározó vonalas 

létesítménye.  



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

20 
KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT.    

 

Mekényes környéki ökológiai hálózat elemei 

A helyi védelemre javasolt épületek védelméről a helyi építési szabályzat rendelkezik.  

 

2.2.8. Népességi adottságok, gazdasági élet, turizmus 

Mekényes település jelenlegi népessége 2018. január 1.-i adatok alapján 275 fő (KSH). A 

lakásállomány száma 142 db (KSH).  

A település lakosságszáma alacsony, a KSH adatok szerint a 300 főt sem éri el, tartósan 

csökkenő tendenciát mutat. Megemlítendő, hogy az alacsony népességszám ezen a 

területen teljesen általános: Mekényes nem kivételt, hanem inkább az általános 

trendekhez illeszkedik a Hegyháton. 

Mekényesen a magyar mellett a német népesség is meghatározó, a mai napig 

majdnem 10%-a a falunak németajkú. A német lakosság evangélikus, a magyar zömmel 

római katolikus hitvallású. 

Mekényesem sem bölcsőde, sem óvoda, sem pedig iskola nem működik. A gyereket a 

Mágocsra óvodába és iskolába.  
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A kulturális, közművelődési és sport életéről általánosságban elmondható mind a 

gyermek és ifjúsági korosztályt érintően, mind pedig a felnőtt lakosság tekintetében, hogy 

a szomszédos nagyobb települések által nyújtott lehetőségek és civil szervezetekkel 

történő együttműködés határolja be. 

Ezen felül az önkormányzat vagy más néven a Faluház épületében található könyvtár 

heti 5 alkalommal érhető el az egész lakosság számára, amely keretében könyv és 

folyóirat, CD/ DVD kölcsönzésre van lehetőség térítésmentesen.  

Mekényes népességével Baranya megye aprófalvas település szerkezetének szerves 

része, lakónépessége folyamatosan csökken. Az elöregedés jelentős. 

Az infrastrukturális ellátottság gyenge: vezetékes gáz nincs, a szennyvízelvezetés nem 

megoldott, a buszközlekedés megfelelő.  

A turizmus ágazata a településen lassan fejlődik. 

A térség turisztikai képességének növelése érdekében a környező településekkel 

összefogva kell lépéseket tenni.  

Szükség lenne a turizmus háttér-infrastruktúrájának fejlesztésére (utak, kerékpárút, ahhoz 

kapcsolódó pihenők, szolgáltatások), a község nagyobb fokú propagálására, a 

testvértelepülésekkel meglévő jó kapcsolat ápolásán keresztül külföldi vendégek 

idevonzására, a szolgáltató szféra, falusi vendégfogadók segítésére, a szálláshelyek, 

vendéglátók számának növelésére. 

 2.3. A település vízbeszerzési viszonyainak ismertetése 

A település vízellátása saját vízbázisról megoldott. A vízellátást a Baranya-Víz Zrt. Komlói 

Üzemmérnöksége biztosítja a 5307-8/2013-1700 sz. üzemeltetési engedély alapján. Vksz: 

B. CXV/35-I. Az engedélyt 35200/3301-6/2018.ált sz. határozattal módosították.  

Ellátási forma:   házi bekötés 

Vízhasználat jellege:   közcélú 

Vízkészlet típus és minőség:  rétegvíz, II. osztályú 

Lekötött vízmennyiség:  13505 m3/év 

 

A települést ellátó vízműkút főbb adatai az alábbiak: 

Mekényes B-2. sz. fúrt kút (Vízműkút) 

Helye:   Mekényes 231 hrsz 

Létesítés éve:    1985 

Helyének EOV koordinátái:    x = 116125,43 m y = 594979,39m z= 172,82 mBf 

Mélysége:     122,1 m 

Csövezése:  +0,5 - 30,0 m  244 mm acél 
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   26,8 - 122,1 m  168 mm acél 

Szűrőzés:    64,5 - 75,5 m 

     80,5 – 91,5 m 

     99,5 – 104,5 m 

     110,5 – 113,5 m 

Nyugalmi vízszintje:   -50,85 m  

Üzemben kitermelhető vízmennyiség:  56 l/p   (-52,0 m-es leszívási szinten) 

A kútszivattyú: LOWARA 6GS 22T 4-OS 

Kútfej kiképzés:  egyedi térszíni felépítmény 

Védőterület:   30*40 m lehatárolt terület 

Metántartalom:  0,0 Nl/m3 

Vízkezelés:  Vastalanítás: FERMASICC Speciál 

Fertőtlenítés: Advance 201 típusú fertőtlenítő adagoló 

Mélytározó:   V= 30 m3 

Hálózati szivattyú: 1+1 db VOGEL 32TF15 szivattyú 

Vasiszap ülepítő: 3,6*3,6 m 

Vízelosztás:   Bekötővezeték: 214 fm  NA 50  KM PVC 

    Töltővezeték:  1222 fm  NA100  KM PVC 

    Elosztóvezeték: 3528 fm  NA80   KM PVC 

Magastároló medence:  V=50 m3  

A közkifolyók száma:  1 db 

 

Vízbekötések száma és vízfogyasztás az elmúlt 5 évben:   

Mekényes Bekötések száma Értékesített vízmennyiség 

  lakosság Vállalkozás intézményösszesen 

2014 130+8 6551 154 88 6793 
2015 130+8 6274 228 96 6598 
2016 130+8 5853 220 116 6189 
2017 130+8 5613 193 122 5928 
2018 130+8 6192 184 115 6491 

 

A távlati vízigények a jelenlegit nem, vagy csak kismértékben fogják meghaladni. Ezt a 

meglévő vízbázis biztosítani tudja.  
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2.4. Vízigények és annak várható alakulása 

2.4.1. A vízfogyasztás várható alakulása 

A település állandó lakosainak száma 275 fő. (2018 KSH) 

A település vízfogyasztása a szolgáltató 2018 évi adatai alapján: 6491 m3 ebből lakossági 

6192 m3, vállalkozás 184 m3 és intézményi 115 m3. 

A 2018 évi KSH szerinti lakásállomány 142 db, a vízbekötések száma 138. Ennek 

megfelelően a TSZP készítésénél a 138 db vízbekötéssel rendelkező ingatlannal 

számolunk.  

Lakos 

szám 

Bekötések 

száma 

Fajlagos lakossági 

vízfogyasztás (l/fő/d) 

275 138 65 

A településen jelentős lakosszám növekedéssel nem lehet számolni. A lakóházak 

komfortfokozatának növekedése kismértékű vízigény növekedést okozhat, de ennek 

mértéke nem lesz jelentős. A tervezés idején figyelembe vett értékeket nem fogja 

meghaladni. 

2.4.2. A keletkező lakossági, intézményi és egyéb eredetű szennyvizek 
jelenlegi és távlati mennyisége 

A lakossági ivóvízfogyasztásból becsült kommunális jellegű szennyvízkibocsátás 

mennyiségét, mint tervezési alapadatot, az alábbiak szerint határoztuk meg: 

A létesítendő szennyvíztisztító telepeket a napi átlag vízfogyasztásra, illetve napi 

csúcsfogyasztásra, mint szélső értékre kell tervezni. 

Az MSZ 10.167 előírásai szerint a fajlagos szennyvízmennyiség megállapításánál a 

következő módosító tényezőket kell figyelembe venni: 

- létszámnövekedés szerint növekedő település esetén: 1,05 (MSZ 10.167/2, 1.6 pont), 

- a kistelepülésen az elhasznált víz 80-90 %-a szennyvíz. 

A fentieket figyelembe véve a Qd = 60 l/d/fő, szennyvízmennyiséget választjuk tervezési 

alapadatként. 
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A tervezés alapjául számításba vehető lakosegyenérték (LE) és a kommunális 

szennyvízkibocsátás: 

Megnevezés Lakosegyenérték (LE) Szennyvízmennyiség 

m3/d 

Mekényes település 275 16,5 

 

2.5. A csatornára vezetendő ipari szennyvizek meglévő és várható 
mennyisége és minősége 

A településen jelentős ipari vízfelhasználással bíró ipari tevékenységet nem folytatnak és 

belátható időn belül nem is fognak.  



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

25 
KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT.    

3. SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSI PROGRAM 

A települése az ivóvíz bekötések száma 138 db, a település ugyanakkor csatornázatlan. 

Így a kommunális szennyvíz gyűjtését jelenleg egyedileg, telkenként végzik, részben zárt, 

de nagyrészt nem megfelelően szigetelt gyűjtőaknában, terhelve ezzel a talajt és a 

talajvizet. A keletkező szennyvizet szippantás után egyénileg szállíttatják el. A TSZP 

készítésekor az ivóvízbekötéssel rendelkező 138 db la ingatlant vettük alapul. 

Mekényes a 147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet 24. § alapján az egyedi szennyvízkezelésre 

lehatárolt területek közé sorolható, mivel nem szerepel a Nemzeti Települési Szennyvíz-

elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet jegyzékében. 

A szennyvízkezelési lehetőségek vizsgálatánál figyelembe vettük a település 2. fejezetben 

vizsgálta adottságait (telkek mérete, morfológia, talajvíz helyzete).  

A vizsgálatok alapján megállapítható: 

 a településen természetvédelmi korlátozás belterületen nincs,  

 sérülékeny vízbázis védőterületét nem érinti 

 magas talajvízállású területek jellemzőek a településen 

3.1. Előírt vizsgálandó megoldások 

Előírt vizsgálandó megoldások 

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések segítségével a tisztított 

szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése; 

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő 

berendezések beszerzése 50 lakos egyenértékig, a hozzákapcsolódó 

gyűjtőhálózat kialakítása; 

c) Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal 

rendelkező mű szennyvíztisztító telepre szállítása; 

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal 

megállapított bírság, vagy a szintén határozattal a szennyezés csökkentési 
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ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó 

állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakos egyenérték 

alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása 

természet közeli szennyvíztisztítási eljárással; 

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő 

berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természet közeli tisztított 

szennyvíz hasznosítással vagy utótisztításával, felszíni víz vagy talaj befogadóval; 

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természet közeli 

szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbevezetésével, vagy 

helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával. 

g) Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése.  

3.2. Lehetséges szennyvízkezelési megoldások 

3.2.1. „A” változat: Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések 
segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba 
vezetése; 

Az egyedi kisberendezések tisztított szennyvizének elhelyezése felszíni vagy felszín alatti 

befogadóban történhet. 

A település belterületén felszíni víz befogadó nem áll rendelkezésre a település szerkezet, 

valamint közegészségügyi aggályok a nyílt árokba való egyedi ingatlanonkénti 

bevezetést nem teszik lehetővé. Kisberendezés kezelt szennyvize öntözésre 

felhasználható, vagy elszikkasztható. Alkalmazása azokban az esetekben javasolt, ahol a 

terület felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékenynek minősül, de egyedi 

vizsgálat alapján a szikkasztás engedélyezhető. 

Tisztítási technológia 

A szennyvíz bevezetése az előülepítő kamrába történik. Felfogásra kerülnek a szilárd 

szennyeződésekés az ülepíthető anyagok. Ez a hely szolgál az üledék és a kitermelt 

fölösiszap tárolására. Itt történik a nagyobb részecskék aprózódása. 

A reaktor kamrában találhatóak meg azon mikroorganizmusok, melyek a lebontást 

végzik. Ezt eleveniszapnak nevezzük. Ezen mikroorganizmusok a szennyvízben található 

szervers és szervetlenanyagokból táplálkoznak. A folyamathoz a levegő oxigénje is 

szükséges. Az iszap tömege itt növekszik, a víz szerves anyag tartalma pedig csökken. 

Az utóülepítő kamrában az eleveniszap és a már megtisztított víz elválasztása történik. 
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A folyamat működése akkor a legmegfelelőbb, ha az eleveniszap koncentrációja és 

kora optimális, s kellő mennyiségű levegő (oxigén) van bejuttatva. 

A három kamra egy tartályban található, belső válaszfalakkal elválasztva. A folyadék 

átszivattyúzására mamutszivattyúk vannak alkalmazva. A mamutszivattyú egy cső, 

melynek végére levegő van bevezetve, amely fölfelé haladásával magával viszi a 

folyadékot is. 

 

 

A szennyvíz az előülepítő térbe kerül be, s eltávolításra kerülnek a mechanikus, úszó és 

ülepíthető szennyeződések. Innen a reaktorba kerül a részben tisztított víz, egy átfolyó 

segítségével. Itt történik a biológiai tisztítás, eleveniszap segítségével. Az eleveniszap 

mikroorganizmusokból, baktériumokból áll. Baktériumok fajtái: autotróf, heterotróf, ezen 

belül nitrifikáló és denitrifikáló. (Nitrobacter, Nitrozomonas, Pseudomonas stb.) A reaktor 

levegővel való ellátása a reaktortér alján elhelyezett légfúvó csődiffúzor segítségével 

történik. A víz és eleveniszap keveréke a válaszfalon található nyíláson át az utóülepítőbe 

kerül, ahol ülepítéssel elválik egymástól az iszap és a megtisztított víz. A 2. sz. szivattyú 

segítségével ebből a térből a víz a rendszerből kifolyásra kerül. Az ülepített eleveniszap 
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reaktorba való recirkulációja hidraulikus/gravitációs módon kerül át, tér alján kialakított 

nyílás segítségével. 

A reaktortérben összegyűlt stabilizált fölösiszap az 1. sz. mamutszivattyú segítségével kerül 

vissza az előülepítő térbe. 

A kompenzációs tér szolgál a napi változó vízhozam ingadozásainak kompenzálására. A 

légbefúvó diffúzor levegővel való ellátását membrán légfúvó kompresszor biztosítja. A 

mamutszivattyú levegőellátását a diffúzorból kiáramló levegő biztosítja. Amennyiben 

befolyó vízmennyiség csökkenése várható (pl. üdülés), az utóülepítőben levő 

megtisztított víz kivezetése történhet az előülepítőbe is. Ebbe a korlátozott üzemmódba 

való váltás a berendezésben található szelep megnyitása segítségével érhető el. 

 
Kialakítása: 

 Kedvezőbb helyi adottságok esetén az elhelyező mező kialakítható a helyi 

talajban. 

 Kedvezőtlen talaj adottságok esetén a szikkasztó árkokban a talaj kicserélése 

szükséges. 

 Bonyolultabb helyi adottságok esetén (magas talajvíz, felszínhez közeli alapkőzet, 

kis rétegvastagságú megfelelő talaj) alkalmazható megoldások a sekély 

mélységű árkos rendszer és a dombos rendszer. 
 

Területigény 4 fő szennyvizeinek elhelyezéséhez: 20 - 25 m2. 

 

 

A létesítmény/berendezés kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy a pályázati 

lehetőségek kizárólag a kisberendezések telepítését támogatják.   

A hatályos jogszabályok alapján az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása 

az alábbi legfőbb előírások szerint történhet: 

A felszíni vizekbe történő tisztított szennyvíz kibocsátással kapcsolatosan a 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet hatálya nem terjed ki az egyedi házi szennyvízkibocsátásokra, ezért 

az e rendeletben szereplő kibocsátási határértékek nem vonatkoznak az egyedi 

kisberendezésekre, akkor, ha a kibocsátott éves tisztított szennyvíz mennyisége 500 m3 
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alatt marad. Ha ezt az értéket meghaladja, akkor az nem tekinthető egyedi házi 

szennyvízkibocsátásnak, ezért ekkor a KvVM rendelet 1. sz. mellékletének I. részében 

meghatározott 600 LEÉ szennyezőanyag-terhelésnél kisebb kiépített kapacitás esetében 

előírható határértékek az iránymutatók. 

A tisztított szennyvíz talajban történő elhelyezését Favr. szabályozza.  

A Favr. 3. § 28. bekezdés aa) alpontjában definiált „magánszemélyek háztartási igényeit 

meg nem haladó tevékenység”, azaz „a természetes személyek által elhelyezett – 

kizárólag házi, kommunális – szennyvíz mértéke nem haladja az 500 m3/év mennyiséget” 

esetén a Favr. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerint az engedélyezésről külön jogszabály 

rendelkezik. Ebben az esetben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) b) bekezdése alapján a „kizárólag házi, 

kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmények megépítéséhez, 

használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez” a települési önkormányzat 

jegyzőjének hatósági engedélye szükséges. Egyéb esetekben továbbra is a területileg 

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el hatóságként.  

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet 7.§-ával és a 2. mellékletével összhangban tartalmazza a felszín 

alatti víz állapota szempontjából érzékeny, fokozottan, illetve kiemelten érzékeny 

területeken levő települések listáját. E rendelet mellékletében Mekényes község az 

érzékeny besorolású települések között szerepel. 

A település adottságai alapján az egyedi helyi szennyvíztisztítás és elhelyezés 

egyértelműen javasolt alternatíva. 

3.2.2. „B” változat: Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi 
szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakos egyenértékig, a 
hozzákapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása. 

Jelen változat megegyezik az előbb részletezett „A” változattal, azzal a különbséggel, 

hogy amíg abban az esetben minden ingatlan részére különálló egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezés létesül, addig ez esetben több ingatlant kiszolgáló egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések létesülnek. Az említett megoldás hátránya, hogy a korszerű közműpótlók 

– melyeket jelen esetben is alkalmaznánk – közös üzemeltetése jogilag nincs megfelelően 

szabályozva és hagy maga után üzemeltethetőségi és felelősségre vonhatósági 

kérdéseket. Mindezeket figyelembe véve az alternatíva nem javasolt. 
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3.2.3. „C” változat: Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és 
fogadó műtárggyal rendelkező mű szennyvíztisztító telepre szállítása; 

Ebben a változatban minden lakott ingatlannál vízzáró gyűjtő kerül kialakításra, majd a 

szennyvíz elszállítása tengelyen történik egy környékbeli, fogadóműtárggyal rendelkező 

szennyvíztisztító telepre. 

A településrészen a keletkező szennyvizek gyűjtése összesen 138 db vízzáró gyűjtővel (egy 

része meglévő) oldható meg. A meglévő gyűjtőknél a víztárósságot biztosítani kell. 

A zárt gyűjtők létesítésének és üzemeltetésének jelenleg nincs kialakult hagyománya. A 

lakóházaknál üzemelő szennyvízaknák eleve nem azzal az igénnyel épültek, hogy 

vízzáróak legyenek. A meglévő szennyvízgyűjtő,” emésztő” gödrök 25-30 évesek, műszaki 

állapotuk megbízhatatlan. 

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi igényeket, a felszín alatti vizek védelmét biztosító 

szennyvízelhelyezés megoldható legyen, valamennyi ingatlan szennyvízgyűjtő aknáját 

vízzáróvá kell tenni, ami az esetek többségében új gyűjtőaknák létesítésével egyenértékű 

munkát, költséget jelent.  

3.2.4. „D” változat: A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító 
telepre határozattal megállapított bírság, vagy a szintén határozattal a 
szennyezés csökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, 
továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, 
üzemelő 2000 lakos egyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított 
szennyvizének utótisztítása természet közeli szennyvíztisztítási eljárással. 

Mekényes esetében ez a helyzet nem áll fent, ezért vizsgálata nem releváns. 

3.2.5. „E” változat: Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi 
szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, 
természet közeli tisztított szennyvíz hasznosítással vagy utótisztításával, felszíni 
víz vagy talaj befogadóval. 

Az alábbiakban ismertetendő változat műszaki tartalma: A településen 100%-os 

kiépítéssel minden lakott ingatlanon egyedi szennyvízkezelő kisberendezés létesül, a 

tisztított szennyvíz szennyvízcsatornában való összegyűjtésével, hasznosításra kerül nyárfás 

öntözés útján. Jelen megoldás anyagai szempontból az „A” változathoz képest a tisztított 

szennyvíz összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló gyűjtőhálózat kiépítése 
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többletköltséggel jár, melynek megtérülése kérdéses. Mivel a tisztított szennyvíz 

elvezetése keverten – összes ingatlan tisztított szennyvize keveredik – történik, az egyedi 

kisberendezések üzemeltetési hiányosságaiból származó többletszennyezés forrása 

követhetetlen. Mindezek fényében kijelenthető, hogy a tisztított szennyvíz összegyűjtése, 

majd hasznosítása nem sem gazdaságilag, sem műszakilag nem indokolt alternatíva. 

3.2.6. „F” változat: Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező 
természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni 
vízbevezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni 
vagy teljes hasznosításával. 

A település lakos-száma: jelenleg 275 fő, az 60 l/fő, nap távlati szennyvízmennyiséggel 

számolva a keletkező távlati szennyvíz mennyisége: Qdmax=60l/fő, nap*275 fő/1000=16,5 

m3/nap. A település becsült maximális éves szennyvízmennyiség: 6205 m3/év. 

A szennyvizek minősége: 

Az településen kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik. A szennyvíz kibocsátás a 

fajlagos Leé terhelési adatokból számolható: 

KOI: 120 g/fő, nap 

BOI5: 60 g/fő, nap 

LA: 70 g/fő, nap 

ÖN: 11 g/fő, nap 

NH4-N: 10 g/fő, nap 

ÖP: 3 g/fő, nap 

A szennyvíztöménység figyelembevételénél jelenlegi 60 l/fő, napos fajlagos 

vízfogyasztással számolunk. A vízfogyasztás ismeretében a nyers szennyvíz minősége 

számítható: 

pH: 7 – 8,5 

KOI: 1500 mg/l 

BOI5: 750 mg/l 

LA: 875 mg/l 

ÖN: 137,5 mg/l 
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NH4-N: 125 mg/l 

ÖP: 37,5 mg/l 

A telep terhelése: 

A telepet terhelő mértékadó szennyvíz hozam: 16,5 m3/nap 

Gyűjtőhálózat kialakítása 

Gravitációs szennyvízcsatorna (DN200)   3640 fm 

Szennyvízcsatorna teleptől befogadóig (DN200):  25 fm 

Bekötés        138 db 

Nyomóvezeték (DN100)     940 fm 

Szennyvíz átemelő      3 db 

A tisztított szennyvíz elhelyezésére a Méhész-patak időszakos vízfolyás, mint befogadó áll 

rendelkezésre. 

Szennyvíztisztító telep 

A szennyvíztelep kialakításához befogadó csak a tisztított szennyvíz átvezetésével áll 

rendelkezésre.   

Szennyvíztisztító telep 

A tervezhető elvárt technológiai elemek, a keletkező szennyvíz minősége és mennyisége 

alapján javasolt egy kombinált konténeres szennyvíztisztító telep létesítése. 

A napi átlagos beérkező szennyvíz-hozam egy végátemelő segítségével jut el a 

szennyvíztisztító berendezéshez. 

A szennyvízáram egy automatizált csigás rácson keresztül jut el a szennyvíztisztítóba. A 

csigás rács a rács-szemetet automatikusan egy szeméttároló konténerbe dobja.  

Ezután a szűrt szennyvíz 2 párhuzamos hidraulikai ágra kerül, ahol egy levegőztetett 

puffer medencébe kerül. Ezzel a szennyvíz kedvező elkeveredését (homogenizálás), 

valamint a biológiai lebomlását lehet elősegíteni. A tartályok túlfolyóval vannak ellátva, 

hogy a rendszer túlterhelésének esetében a felesleges mennyiség közvetlenül a 

gyökérzónás utótisztítóba jusson. 
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A szivattyúzás a puffertankból egyenletesen történik, mely egy fix ágyas biológiai 

reaktorba vezeti a szennyvizet. Itt következik be a biológiai lebontás. A 

mikroorganizmusok számára szükséges levegő bevitelt egy megfelelően beprogramozott 

membránlevegőztetés biztosítja. Ez a fix ágyas reaktor 3 kaszkádban: az 1. lépcsőnél 

(100m2/m3), 2. lépcső (150m2/m3), 3. lépcső (200m2/m3) van kialakítva. 

Ezt követően a fölösiszap leválasztása egy lamellás szeparátor segítségével megy végbe, 

mely után egy dobszűrő van kapcsolva.  

Az utótisztítóból és a dobszűrőből kivett iszapot egy iszapgyűjtő tartályba vezetjük. 

A tározóból egy csigaprés segítségével 25%-ra csökkenthető az iszap víztartalma. Ez az 

iszap hetente kerül elszállításra.  

Az utótisztítást egy gyökérzónás tisztító végzi el. Utótisztítást követően a víz a befogadóba 

kerül bevezetésre. 

Befogadó és határértékei: 

A tisztított szennyvíz időszakos felszíni vízfolyásba kerül.  

Ebben az esetben a befogadó határértékeket a felszín víz a 28/2004 (XII.25) KVvM 

rendelet szerinti kibocsátási határértékek irányadók. 

A csatornázás vázlatrajzát a 3. sz. ábra mutatja. 

3.2.7. „G” változat: Tiszítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény 
telepítése. 

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és 

tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves 

elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok lebontását 

energiabevitel nélkül végzi.  

A tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény technológiai elemei: az 

oldómedence, a kavics, vagy homokszűrő. Ezek a műtárgyak lehetővé teszik – a földtani 

közegbe történő végső kibocsátás esetén – a növényzet és a talaj élővilága számára a 

tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy felszíni vizekben 

történő ártalommentes elhelyezését. 

Lehetséges elemei 

Előkezelő kisműtárgyak: 



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

34 
KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT.    

• oldómedence (családi házak esetében) 

• olajfogó aknák (éttermek, mosodák, szerviz állomások stb. esetében) 

• Imhoff (kétszintes) akna 
 

Közbenső szennyvíztisztító egységek, ha szükséges: 

• közbenső homokszűrő 

• recirkulációs durvahomokágyas szűrő 

• szakaszos üzemű finomhomok szűrő 

• szivattyús adagolású sekély árkos homoktöltetű elhelyező mező 
 

Utótisztító és elhelyező egységek: 

• elhelyező mező 

• elhelyező ágy 

• (elhelyező akna) 

 

Az oldómedencék alkalmazása megfelelő elhelyezőmező biztosításával talajvízszennyezést 

nem okoz, de figyelembe véve a létesítmények bekerülési költségeit és hatásfokát a 

kisberendezés alkalmazása javasolt az oldómedencés létesítmények helyett. 

3.3. Az egyes változatok gazdasági megvalósíthatóságának 
ismertetése 

Ebben a részben a 3.2. fejezetben ismertetett műszaki megvalósítási lehetőségek 

gazdasági vizsgálatával foglalkozunk. A kalkulált költségek becsült mennyiségek 

felhasználásával, normatív piaci árak alkalmazásával kerültek meghatározásra. 

Minden variációnál a lakásállomány alapján tervezett 138 db ingatlan szennyvízével 

számoltunk. 

Tekintettel arra, hogy műszakilag csak az „A, C és „F” változat megvalósítható, ezért 

részletes gazdasági vizsgálat is csak ezekre a változatra készült. 

3.3.1. „A” változat: Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések 
segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba 
vezetése 

A 3.2. pontban ismertetettek szerint kisberendezések telepítése javasolt a 4. sz. ábra 

szerint, figyelembe véve az Egyedi vízföldtani vizsgálat eredményeit, valamint a talajvíz 
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helyzetét. A talajvíz helyzete miatt 13 darab ingatlan esetében tervezünk kiemelt 

szikkasztóágyat.  

 Kisberendezés (normál szikkasztóval)  

 125 db - 1.100.000 Ft+Áfa /db      137.500 eFt+Áfa 

 Kisberendezés kiemelt szikkasztóval(szikkasztódombl)  

13 db – 1.200.000 Ft+Áfa/db     15.600 eFt+Áfa 

összes beruházási költség:      152.600 e Ft+Áfa 

Az üzemeltetési költségek az egyedi létesítményeknél minimálisak. 

Éves szinten egyszeri szippantással kell számolni. A keletkező szennyvíziszap szippantás 

után szennyvízkezelő telepre szállítható. 

Éves szállítási díj: kb. 600 e Ft+Áfa 

Háztartásonként külön jelentkezik a szivattyúk áramköltsége az átemelésnél, mely éves 

szinten max. 3 e Ft+Áfa.  Összes költség 414 e Ft+Áfa 

Összes üzemeltetési költség: 1.014 e Ft+Áfa 

3.3.2. „C” változat: Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és 
fogadó műtárggyal rendelkező mű szennyvíztisztító telepre szállítása 

A meglévő gyűjtőknél a vízzáróságot biztosítani kell. A faluban a keletkező szennyvizek 

gyűjtése összesen 138 db gyűjtővel (egy része meglévő) oldható meg. 

A zárt gyűjtők jelentős része nincs megfelelő állapotban ezért azok kialakítását is 

biztosítani kell: 

138 db zárt gyűjtő felülvizsgálata és kialakítása:    585.000 Ft/Áfa/db 

         80.730 e Ft+Áfa 

A tartálykocsis szállítást saját gépjármű biztosításával célszerű megoldani. Ez a megoldás 

mindenképp olcsóbb, mint a vállalkozóval történő elszállíttatás. Szóba jöhet a 

vállalkozóval történő hosszú távú szerződéses megállapodás is. 
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Tartálykocsi ára (5 m3-es):       10.000 eFt+Áfa 

Beruházás összesen:       90.730 eFt+Áfa 

Üzemeltetési költségek 

Az üzemeltetési költségeknél számolnunk kell a befogadó telep tisztítási költségeivel, 

valamint a szállítás díjával 

Szennyvíztisztítás költsége:       800 Ft+Áfa/m3 

Éves szennyvízmennyiségre vetítve:     4.818 e Ft+Áfa 

Tartálykocsis szállítás költsége: 

 1 fő éves bére a járulékokkal együtt:    2.875 eFt+Áfa 

 Üzemanyagköltség: 

300 ford. × 100 km × 50 Ft/km =          1.500 e Ft/év 

 Amortizáció: 

10.000 eFt/10 év =            1.000 eFt 

 Szerviz, olajcsere, javítások:     200 eFt/év 

Éves üzemelési költség:       10.393. eFt+Áfa 

3.3.3. „F” változat: Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező 
természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni 
vízbevezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni 
vagy teljes hasznosításával. 

Megnevezés Mennyi
ség 

Méret, 
anyag 

Fajlagos 
költség 

Nettó 
 költség 
 ezer Ft 

ÁFA 
ezer Ft 

Bruttó 
költség 
ezer Ft 

Szennyvízcsatorna 3265 m DN200 35 685 Ft/m 116.512 31.458       147.970 

Gravitációs 
szennyvíz bekötés 

138 
d
b 

 200000 Ft/m 27.600 7.452    35.052    

Szennyvíz 
nyomóvezeték 

940 m DN100 12 355  Ft/m  11.614 3.136     14.750 

Szennyvíz átemelő 3 
d
b 

  5 000 000 
Ft/d
b 

15 000  4.050    19.050 
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Szennyvíztisztító 
telep 

275 
L
E
É 

  350000 
Ft/LE
É 

96.250 25.988 122.238 

Területvásárlás, 
szolgalom 

     5000 1.350 6.350 

Összes építési költség  271.976 73.434  345.410 

Összes beruházási költség:       271.976 eFt+ÁFA 

Éves üzemelési költség:        4.734 eFt+ÁFA 

3.3.4. Költségigények összehasonlítása, javaslat 

Változatok: 

„A” változat: Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések segítségével a 

tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése  

„C” változat: Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal 

rendelkező mű szennyvíztisztító telepre szállítása 

„F” változat: Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli 

szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbevezetésével, vagy helyben 

tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával. 

A költségigények összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 Építési  

költség 

e Ft. 

Építési 

költség/ingatlan 

eFt 

Működési 

költség 

eFt/év 

Működési 

költség/ingatlan 

Ft/év 

Működési 

költség 

Ft/m3/év 

30 éves 

 nettó létesítési  

és működési 

költség 

eFt 

„A” 152.600 1.106 1.014 7.348 168 183.020 

„C” 90.730 657 10.393 75.312 1.808 402.520 

„F” 271.976 2.495 4.734 57.036 1.726 414.086 

Beruházási költségek tekintetében kisberendezések programszerű telepítése 152.600 

eFt+Áfa, míg a saját szennyvíztelep létesítése csatornahálózattal 271.976 e Ft+Áfa 

költséggel jár. A zárt gyűjtők kialakítása és saját gépjármű biztosítása beruházási költség 

tekintetében 90.730 e Ft.  
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Az üzemeltetési és beruházási költségeket 30 évre vetítve az egyedi berendezések 

telepítése a leg gazdaságosabb megoldás. Saját szennyvíztelep működtetése esetén 

ilyen üzemeltetési költségek mellett a fajlagos szennyvízdíjak jelentősek lennének.  

Zárt gyűjtők kialakítása mellett a jelenlegi szennyvíztisztítási díjak mellett 30 évre vetítve a 

megoldás nem gazdaságos.  

Az egyedi létesítmények alkalmazásának üzemeltetési költségei minimálisak, előnye 

továbbá az egyszerűség és a terhelés változására való érzéketlenség. 

A fentiek alapján, a településen javasolt az egyedi létesítmények programszerű 

telepítése. 

Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásának engedélyeztetése 500 m3 / év 

várható kibocsátás alatt jegyzői hatáskör. 
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4. A TERVEZETT BERUHÁZÁS VGT MEGFELELŐSÉGE, MONITORING 

4.1. Felszíni és Felszín alatti víztestek állapota és a projekt VGT2-vel 
való kapcsolata 

Az Európai Unió vízpolitikáját a „Víz Keretirányelv” (2000/60/EK irányelve, továbbiakban 

VKI) fogalmazza meg. A VKI célkitűzéseit figyelembe vevő Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek 

kidolgozása minden tagország számára kötelező. 

A Víz Keretirányelv eredeti célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó 

állapotba” kerüljenek. A jó állapot nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez 

kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A 

2015-ös határidő – a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával – 2021-re, 

2027-re, illetve 2027 utánra voltak módosíthatók.  

A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők: 

 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 

 a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 

 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további 

szennyezésük megakadályozása, 

 az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése. 

A vizek jó mennyiségi- és minőségi állapotának elérése, illetve megőrzése céljából 2015. 

december 22-ikei határidőre készült el "A Kvassay Jenő Terv és a Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Terv felülvizsgálata" (a magyarországi VGT tervezés második ciklusa). 

A 2014-2020-as programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához volt szükség az 

EU2020 Stratégia célkitűzéseit, valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő 

Terv (továbbiakban: KJT) elkészítésére. A KJT a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó 

aszálykezelést, ár- és belvízvédekezést, a gazdaság fejlesztését támogató 

vízgazdálkodást, a vidékfejlesztést támogató területi vízgazdálkodást, beleértve az 

öntözésfejlesztést és a lakossági vízigényeket kielégítő települési vízgazdálkodást ötvözi.  
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A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírása 

szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2). Külön 

projektben, a 2007/60/EK Árvíz Irányelv szerint megtörtént az árvízi kockázat kezelési 

tervek (ÁKK) elkészítése, ami a vizek többletéből eredő kockázatok kezelésére terjed ki. 

Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét a Kormány elfogadta, 

és a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elrendelte annak közzétételét a Hivatalos 

Értesítőben. 

A KJT és a VGT2 dokumentumokban közzétett intézkedések együttesen biztosítják a hazai 

vízgazdálkodási érdekek megnyilvánulását, és az Új Széchenyi Terv célkitűzéseinek 

megvalósulását más ágazatokkal összhangban. 

Mekényes a település szennyvízkezelésének megoldása egyedi kisberendezések 

telepítésével projekt megvalósítása közvetlen, illetve közvetett hatást gyakorol az alább 

ismertetésre kerülő felszín alatti víztestekre.  

A projekt által érintett felszíni víztest mennyiségi és minőségi állapota: 

A Méhész-patak megnevezésű felszíni víztestet, mely (VOR kód: AEP794) projekttel érintett 

szakasza az 1-12. számú, Kapos tervezési alegységbe tartozik. Főbb jellemzői a VGT2-ben: 

A víztest típusa: dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom 

mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű 

Víztest hossza: 17,85km 

Vízjárása: vízelvonás miatt időszakos, természetes vízfolyás. 

Tényleges lefolyás a mértékadó természetes vízkészlethez viszonyítva: 87% 

Ökológiai minősítése: rossz 

Ökológiai célkitűzés: a jó potenciál elérése 2027 után. 

Ökológiai mentesség indoka: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása 

aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, 

vagy a nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek. 

Kémiai állapota: nem jó 

Célkitűzés: A jó állapot elérése 2027  

 

A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések között nem szerepel a 

Szennyvízprogram megvalósítása, de a projekt az esetleges illegális 

szennyvízbevezetések megszüntetésével mindenképpen a jó állapot fenntartását 

biztosítja.  
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A projekt hatásterületébe tartozó felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapota: 

A vizsgálati terület által érintett felszín alatti víztestek: 

sp.1.6.1.  Kapos vízgyűjtő sekély porózus  

p.1.6.1.  Kapos vízgyűjtő porózus 

 Az sp.1.6.1. Kapos vízgyűjtő sekély porózus víztest jellemzői: 

Morfológiai típus: dombvidéki 

Hidrodinamikai típus: vegyes 

Vízgyűjtő terület: 3079 km2 

Víztest beszivárgási területe: 3079 km2 

Beszivárgás százalékos aránya: 100 % 

Víztest átlagos tetőszintje (terep alatt m): 15 m 

Víztest átlagos feküszintje (terep alatt m):  50 m 

Víztest átlagos vastagsága: 35 m 

Csapadékból való közvetlen beszivárgás: 520.310 m3/nap 

Vízfolyások, források, területi párolgás: 475.586 m3 

Társadalom vízigénye (FAV vízkészlet csökkentő közvetlen vízkivétel): 303 m3/nap 

Társadalom vízigénye (FAV vízkészlet csökkentő közvetve vízkivétel): 46575 m3/nap 

FAVÖKO számára elérhető vízkészet: 429.011 m3/nap 

FAVÖKO ökológiai és környezeti vízigény: 114.862 m3/nap 

A víztest mennyiségi állapota: jó 

 

A víztest minőségi állapota: gyenge. A gyenge minőségi állapot oka a diffúz 

szennyezések (NO3), valamint a felszíni vizek állapotával összefüggő szennyezések.  

Minőségi állapot tekintetében a jó állapot elérése a cél, az intézkedési javaslatok és arra 

épülő projektek végrehajtásával, melyek között szerepel a 21.7 (A Szennyvíz Program 

megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés) és 21.8. 8 Azonos céllal, mint 21.7, 

de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra.) 

 A p.1.6.1.  Kapos vízgyűjtő porózus víztest jellemzői: 

Morfológiai típus:         dombvidéki 

Hidrodinamikai típus:        vegyes 

Vízgyűjtő terület:         3079 km2 

Víztest beszivárgási területe:       3079 km2 

Víztest átlagos tetőszintje (terep alatt m)     50 m 

Víztest átlagos feküszintje (terep alatt m)     300 m 

Víztest átlagos vastagsága:       35 m 

Beszivárgás százalékos aránya:       - 
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Csapadékból közvetlen beszivárgás:      - 

Vízfolyások, források, területi párolgás:     - 

Társadalom vízigénye (FAV vízkészlet csökkentő közvetlen vízkivétel):  0 m3/nap 

Társadalom vízigénye (FAV vízkészlet csökkentő közvetve vízkivétel):  0 m3/nap 

FAVÖKO számára elérhető vízkészet:      - 

FAVÖKO ökológiai és környezeti vízigény     4 m3/nap 

A víztest mennyiségi állapota: jó 

A víztest minőségi állapota: jó 

 

A projekt terület a felszín alatti víztesttel nincs közvetlen kapcsolatban, de a projekt 

megvalósítása a jó minőségi állapot megtartását biztosítja.  

 

A projekt állóvíz víztestet nem érint. 

4.2. Monitoring 

A 147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet 26. § alapján a programszerűen telepített 

berendezések monitorizálása szükséges, ezért a település területén 2 db figyelőkút 

kialakítása javasolta a 4. sz. ábrán jelölt helyen. A figyelőkút általános vízkémiai 

vizsgálatát éves szinten javasolt elvégeztetni, az építéskori vízminőséget „0” állapotnak 

tekinteni. A figyelőkutak kialakítása vízjogi létesítési engedély köteles.
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ÁBRÁK ÉS MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 

ÁBRÁK JEGYZÉKE 

1. SZ. ÁBRA:  ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ, MÉRÉSI MINTAVÉTELI HELYEK 

2. SZ. ÁBRA:   NYUGALMI VÍZSZINTEK, ÁRAMLÁSI VISZONYOK 

3. SZ. ÁBRA:  SZENNYVÍZKEZELÉSI JAVASLATOK, CSATORNÁZÁS 

4. SZ. ÁBRA:  SZENNYVÍZKEZELÉSI JAVASLATOK, MONITORING 

 

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

1. SZ. MELLÉKLET: JOGOSULTSÁG 

2. SZ. MELLÉKLET: LABORVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

 

 



NAGYBUDMÉR KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT. 

 

 

 

 

 

 

ÁBRÁK 
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117800

Mekényes Község Önkormányzata

Mekényes Község
Települési Szennyvízkezelési Program

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Talajvízszint mérési pontokM-2

Jelmagyarázat:

Talajvíz mintavételM-1
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M-2
M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

M-8

M-9
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M-15

M-16

M-17

M-18

M-19

169.41

165.92
169.35

171.52

170.49

169.43

172.9

174.53

175.6

175.4

169.52

169.48

177.62

177.2

179.3

180.52

186.5

186.75

173.83

4.59

4.08
5.65

13.48

13.51

4.57

4.1
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9.4
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Mekényes Község Önkormányzata

Mekényes Község
Települési Szennyvízkezelési Program

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Talajvízszint mérési pontokB-6

Jelmagyarázat:

Áramlási irány

169,43

4,57

Abszolút vízszint

Relatív vízszint
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Mekényes Község
Települési Szennyvízkezelési Program

SZKV-hu/02-0675, SZKV-vf/02-0675

Jelmagyarázat:
MF-1

Figyelőkút javasolt helye

Szikkasztás

Szikkasztás
szikkasztódombbal

MF-1

MF-2



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS KFT. 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT. 

 

 

 

 

 

 

1. SZ. MELLÉKLET 



 



MEKÉNYES KÖZSÉG  TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM 
 

KÉSZÍTETTE: PRODUCTUS BT. 

 

 

 

 

 

 

2. SZ. MELLÉKLET
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