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Egy kis visszatekintés: 

• Magyarország csatornázási helyzete 1990-ig: 

o jelentős elmaradás a fejlett európai országoktól, 

o az ellátottság - a bekötött lakásokat figyelembe véve- alig haladta meg a 40%-ot, 

o az elvezetett szennyvizeknek pedig több mint a fele gyakorlatilag tisztítás nélkül került a 
befogadókba, 

• A csatornázási és szennyvíztisztítási helyzete 1993-tól: → intenzív fejlesztés 

o 1992. évi LXXXIII. tv. egyes elkülönített állami pénzalapokról  → vízügyi alap 

o 1992. évi LXXXIX. tv.. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről 

• Európai Unióhoz való csatlakozás (91/271/EGK irányelv): 

o 2000 LE feletti  szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációk: végső határidő: 2015. december 

o Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési –és Tisztítási  Megvalósítási Program  
25/2002. ( II.27.) Korm. rendelet; 26/2002 (II.27.) Korm. rend. 

 
 
 

 
 



Csatornázás, szennyvíztisztítás, szennyvízkezelés helyzete a KDT VIZIG 
területén 2015. december 31-én: 

Település 
nagyságrendje: 

  Csatornázott 
település db száma: 

Egyedi 
berendezéssel 
ellátott település 
db száma 

Nem ellátott összesen megoldás 

50 000    felett 2 2  (Székesfehérvár, Veszprém) 

40 000 - 49 999 1 1  (Dunaújváros) 

30 000 - 39 999 2 2  (Szekszárd, Pápa) 

20 000 - 29 999 2 2  (Ajka, Siófok) 

10 000 - 19 999 11 11 

   5 000 -   9 999 14 14 

   2 000 -   4 999 66   3 69 NSZP része 
 ( Kulcs, Lovasberény,     
Pincehely) 

   1 500 -   1 999 27 5 32 

   1 000 -   1 499 40 20 60 

       500 -     999 65 30 95 

       200 -     499 66 1 38 105 

        100 -    199 11 2 14 27 

100 fő alatt  4 3 9 16 

311 6 119 436 



Fejér Tolna Veszprém Fejér Tolna Veszprém 

ellátott: 
88 52 158 

 nem ellátott: 
19 46 53 

100 fő alatt 0 0 4 100 fő alatt 1 1 11 

101-200   fő 0 0 10 101-200 fő 0 4  9+1 

201-500   fő 3 10 52 201-500 fő 0 13 19+1 

501-1 000   fő 11 10 40 501-1 000 fő 10 12 8 

1 001-1 500   fő 13 6 18 1 001-1 500 fő 5 11 4 

1 501-2 000   fő 13 3 9 1 501-2 000 fő 1 3+1 0 

2 001-5 000   fő 35 15 14 2 001-5 000 fő 2 1 0 

5 001-10 000   fő 7 3 5 

10 000   fő felett 6 5 6 









A kistelepülések elláthatósága: 
 

• A „szennyvíz irányelv” nem vár el határidőt, és nem határoz meg műszaki megoldást. 

• Víz Keretirányelv: Magyarország összes településén biztosítani kell a keletkező szennyvizeknek a 
befogadó terhelhetőségének megfelelő mértékű tisztítását és ártalommentes elhelyezését. 

• A szennyvízcsatornázás és –tisztítás fajlagos beruházási költsége, 1 lakosra, vagy lakásra vetítve, bármely más 

közművel összehasonlítva a legmagasabb.  

• Nagyvárosi környezetben a csatornázás-szennyvíztisztítás költségein belül az előbbi a meghatározó, átlagosan a 

teljes beruházási összeg 70-75 %-a, természetesen a helyi körülményektől függően jelentős szórással. 

• A csatornázás fajlagos költsége erősen függ a laksűrűségtől, minél kisebb a laksűrűség, fajlagosan annál 

drágábban építhető ki a csatornahálózat. A  laksűrűség csökkenésével a csatornázási költség egyre nagyobb 

mértékben nő. A szennyvíztisztító telep beruházási költségének aránya a beruházás összes költségén belül, 

ebben a kategóriában nem éri el a 10%-ot sem. 

 

       



o A kistelepülési lakosság más szempontból is kedvezőtlen helyzetben van. A szennyvízkezelés rendszerét, mint minden 

műszaki rendszert a hosszú – csatorna esetén fél évszázados- élettartam elmúltával fel kell újítani a szolgáltatás 

érdekében. Ezt a működés során fizetendő szolgáltatási díj egy részének elkülönítetten kezelt felhalmozásából, az 

amortizációs alapból kell és lehet megoldani. 

o A nagyobb költséggel kiépített rendszer tehát magasabb szolgáltatási díjat eredményez. Ez pedig a kistelepülési 

lakosság országszerte jellemzően alacsony ráfordítási képessége mellett a (központosított) szennyvízkezelés 

rendszerének gazdaságossági fenntarthatóságát veszélyezteti. ( VGT2   8-7 melléklet) 

o Lakossági igény: saját környezetét ne terhelje, a városi lakossághoz hasonló ellátásban részesüljön. 

 ( 379/2015. (XII.08.) Korm. rend. →Település soros jegyzék adatszolgáltatása: megjelennek a 

 kisberendezések 



2000 LE terhelésnél kisebb települések pályázati lehetőségei 
szennyvízelvezetés-tisztítás illetve szennyvíz-elhelyezés terén, 2016. 
január 01-től: 

 Szennyvízelvezetési és – tisztítási agglomeráció:  

2000 LE-nél kisebb terhelést adó települések esetében lehetőség van 2016. januártól, új agglomeráció létrehozására, vagy 

meglévőhöz való csatlakozásra a 379/2015 (XII.08.) Korm. rendelet előírásai szerint. (A korábbi 26/2002 (II.27.) Korm. rendelet 

hatályát vesztette.) 

  Jóváhagyás esetén mindkét esetben a KEHOP pályázat keretei között válhat valóra a tervezett fejlesztés megvalósítása. 

Az agglomeráció lehatárolásakor vizsgálni kell (elfogadható műszaki jellemzők, környezetvédelmi elvárások, 

megfontolások vizsgálata a 379/2015 (XII.08.) Korm. rendelet 1. mellékletében) 

 az adott település laksűrűségét, annak érdekében, hogy csak azok a település részek kerüljenek csatornázásra, melyek 

gazdaságosan csatornázhatók;  

 a szennyvíz tartózkodási idejét a legtávolabbi ponttól a szennyvíztisztító telepig, biztosítva ezzel, hogy a szennyvíz ne 

rothadjon be, megakadályozva ezzel a szaghatásokat és segítve a szennyvíztisztítási folyamatot; 

 a környezetvédelmi szempontokat, követelményeket (felszíni vizek, felszín alatti vizek, vízbázisok védelmét, 

környezetérzékenységi szempontokat, mint egyéb célú vízfelhasználások érintettségét, a befogadó terhelhetőségét; 

 a fentiek figyelembe vételével kidolgozott változatok gazdaságossági összehasonlítását. 

 



Egyedi szennyvízkezelés: 

• 2016. áprilisában megjelent a Vidékfejlesztési Program részeként a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú 
pályázati felhívás „Egyedi szennyvízkezelés” címmel.  

• Célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Pályázati 
lehetősége azoknak a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással rendelkező 
településeknek van, melyek nem szerepelnek a 25/2002 (II.27.)  Korm. rend. 2 mellékletében.  

• A települések illetve azok külterületi részei esetében autonóm természetközeli, illetve egyedi 
szennyvíztisztítási megoldások létesítésére nyújthat megoldást a pályázaton való indulás. 

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 12 milliárd forint, egy pályázattal maximálisan 
elnyerhető támogatási összeg 155 millió Ft. 

•  A támogatásban részesülő kérelmek várható száma: 70-80 db.  

 



Támogatható tevékenységek a pályázat keretében: 

 • Kisebb kapacitású egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni 

vízbe vagy szikkasztás után talajba vezetése; 

• Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 

lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása; 

• Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad 

kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítással; 

• … a hatóság kötelezése alapján a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 LE alatti 

biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvízének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással; 

• Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz 

helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosításával (pl. nyárfás öntözés) vagy utótisztítással, felszíni 

víz, vagy talaj befogadóval; 

• Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított 

szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes 

hasznosításával.  

  



2016. január 1-től tervezett megoldások: 

település 

nagyság: nem ellátott NSZP része 

aggl. 

igazolással 

tervezett 

aggl. 

tervezett 

egyedi még nincs elképzelés 

   2 000 -   4 999 3 3 

   1 500 -   1 999 5 1 2 2 

   1 000 -   1 499 20 1 11 1 7 

       500 -     999 30 1 12 1 16 

       200 -     499 38 1 1 6 3+1 26 

        100 -    199 14 1 2 11 

        100 fő alatt  9 2 1 6 

összesen: 119 6 3 35 7 68 








