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Bevezetés
Paks város Önkormányzata pályázatot írt ki a város Környezetvédelmi Fenntarthatósági
Programjának és annak mellékleteként a Települési Szennyvízkezelési Program (később:
Program, Program Terv) elkészítésére.
A Programot a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46-48 §ai, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet 20. §-A szerint kell elkészíteni.
A Programhoz mellékelni kell (20. § (3) bekezdés szerint) az egyes tervek és programok
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rend. szerinti környezeti vizsgálatot.
A Program elkészítésére a Pannon Natura Kft. nyerte el a kiírt pályázatot.
A Program tematikáját a fent hivatkozott jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze
figyelembe véve Paks város sajátságait is (pl. hogy 2 szennyvíztisztító végzi a város
szennyvizeinek gyűjtését és tisztítását, továbbá számos, a központi belterülettől távol fekvő
település résszel rendelkezik a város).
B1 táblázat: Paks város lakossága és lakásszáma
A
A lakott
A településrész
A
egyéb
A helység városrészei, népszámlálási
távolsága a
lakások
lakóegységek
a helységhez tartozó lakónépesség
központi
településrészek jellege
belterület
száma 2011. október 1-jén, a 2015.
és megnevezése
centrumától
január 1-jei közigazgatási állapot
(km)
szerint
Központi belterület
18 703
7 988
5
–
(Dunakömlőd is)
Csámpa belterület

125

79

–

5

Cseresznyés

92

65

–

7

Gyapa belterület

283

99

–

8,7

Biritópuszta

71

32

–

4,2

Csámpa külterület

2

1

–

6

Dunakömlőd külterület

–

–

–

7

Faluhelypuszta

2

1

–

4,5

Gyapa külterület

85

27

–

8

Hegyespuszta

6

5

Forrás: KSH Helységnévtár
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Megjegyeznénk, hogy a Program Tervben ismertetett adatok különböző forrásból és
időszakból vett adatok, az adatokkal csupán illusztrálni szerettük volna a jelenlegi
városi szennyvízgyűjtés – és kezelés (tisztítás) helyzetét.
A Program Terv készítése során használt főbb jogszabályok (csak a lényegesebbeket soroljuk fel):

Törvények:
1995. évi LIII. tv.: a vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. tv.: a környezetvédelmének általános szabályairól
2011. évi CCIX. tv.: a víziközműről
Kormányrendeletek és határozatok:
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
rendelkezéseinek végrehajtásáról
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet: egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról
72/1996 (V.22.) Korm. rendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
147/2010 (IV.29.) Korm. rendelet: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre...vonatkozó általános szabályokról
314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet: A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő gazdálkodás szabályairól (Víz Keret Irányelv
nemzeti jogszabálya)
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet: a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
223/2014. (VI.13.) Korm. rendelet: a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet: a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1155/2016. (III.31.) Korm. határozat a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtőgazdálkodási Terv
elfogadásáról
25/2002. (II.27.) Korm. rendelet: a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról
Miniszteri rendeletek:
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet: a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
30/2008. (XII.31.) KvVM: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet: A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról (többször módosított)
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet: A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról
6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet: a felszín alatti víz és a földtani közeg
minőségi védelméhez szükséges határértékekről
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43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet: a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok
szintjén történő közzétételéről
Önkormányzati rendeletek, határozatok:
24/2003. (XII. 31.): Paks Város Önkormányzati rendelete: Paks Város Helyi Építési
Szabályzatáról
30/2008. (XII.17.) Paks Város Önkormányzati rendelete: a helyi természeti értékekről és a
helyi jelentőségű védett természeti területek és védett emlékek felsorolásáról
18/2014. (VII. 1.): Paks Város Önkormányzatának rendelete: a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
35/2004.(XII. 31.) Paks Város Önkormányzatának rendelete: A helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és
mentességekről
79/2011. (XI.23.) számú Paks Város Képviselőtestületi határozata: Paks város Település
Rendezési Terve (Település Szerkezeti terv)

1. A jelenlegi helyzet ismertetése
1.1 A felszíni és felszín alatti vizek valamint a földtani közeg állapota
1.1.1 A földrajzi és gazdasági környezet tömör ismertetése:
Paks a Dél-dunántúli régióban, Tolna megyében fekszik a Duna jobb partján. Paks és térsége
jó mezőgazdasági adottságú terület, és ez az adottság meghatározó szerepű a város és
környezetének gazdasági életében.
A város nemzeti jelentőségét az Atomerőmű (MVM Paks Atomerőmű Zrt.) adja, itt állítják
elő hazánk villamos energia szükségletének közel 50%-át. Meg kell említeni, hogy Paks az
egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alapján - a Gfk Hungaria Piackutató Kft. 2014-ben
készült vásárlóerő tanulmánya szerint – a második leggazdagabb települése hazánknak. Paks a
Paksi Járás székhelye, ennek megfelelően járási hatás- és vonzáskörrel rendelkezik (igazgatás,
oktatás, egészségügy). 2013. januári adatok szerint a városban 19481 fő élt.
Paks és térségének közlekedése Duna tengelyű, a Duna és a 6. fkl. út jó közlekedési
lehetőséget nyújt észak-dél irányában, a kelet-nyugati kapcsolatok jóval alárendeltebbek. A
Dunán pl. csak komppal lehet átkelni, dunai hidak 25 km-en belül nem találhatók.
A városnak 6 településrésze van:
1. városrész: Kishegy-Újváros (Tolnai út), Csámpa és Biritó
2. városrész: Pollack Mihály utca térsége és Cseresznyés
3. városrész: történelmi városközpont és Alvég
4. városrész: Fehérvári út térsége, és Gyapa
5. városrész: Szérűskert-Öreghegy
6. városrész: Dunakömlőd
Paks elhelyezkedését és Központi belterületét, valamint a többi település részeket az alábbi 1.,
2., és 3. számú térképek szemléltetik:
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1. számú térkép: Paks város elhelyezkedése Magyarországon belül és a Központi
belterülete
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2. számú térkép: Paks város központi belterülete az érintett település részekkel
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3. számú térkép: Paks város Központi belterületen kívüli település részei
1.1.2 Általánosságban:
Hazánk élete szempontjából mindig meghatározó szerepűek voltak – medence jellegünkből
fakadóan – a felszíni vízkészlet kb. 96%-át adó hazánkon átfolyó folyamok, folyók (Duna,
Tisza, Dráva-Mura). Medence jellegből fakadóan hazánk a felszín alatti vízkészletekben is
gazdag.
A vizek mennyiségi és minőségi állapotának javítása, megőrzése (ár- és belvízvédelem,
vízkészlet-gazdálkodás, vízhasználatok, használt vizek gyűjtése-tisztítása), mindig hatalmas
feladatot ró a mindenkori vízügyi szolgálatra, a vízkészletekkel gazdálkodókra.
Hazánk uniós tagsága óta (2004) a közösségi joganyag átvétele és átültetése nemzeti
jogrendszerünkbe kötelező feladattá vált.
Vízvédelmi szempontból a Vízkeret Irányelv (VKI: 2000/60/EK) a közösségi joganyag. A
VKI-nek alapvető célja az volt, hogy vizeinket 2015 végére jó állapotba lehessen hozni, az
erre való gyakorlati tervszándék neve: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT1).
A VKI szerint a terv megvalósulását 6 évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
megtörtént 2015-ig, 2016-ban a Kormány az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal
elfogadta a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet. (VGT2)
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése során a hatóságoknak (állami vízügyi szerveknek)
kötelező társadalmi egyeztetést kellett lefolytatni, ezért a VGT1 és a VGT2 is társadalmi
elfogadtatáson alapul(t).
Nem lehet kétségünk afelől, hogy a települési szennyvizek gyűjtésénél, tisztításánál mindig
alapvető szempont a vizek (felszíni, felszín alatti egyaránt) és a földtani közegek pontszerű
és diffúz terhelésének megelőzése, elkerülése. Ezért a Program tervezése során elemezni
szükséges azok jelenlegi állapotát, természetszerű (és az épített környezettel átalakított)
állapotát.
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A VGT1 és a VGT2 a felszíni és a felszín alatti vizek védelmén keresztül fogalmaz meg
általános elvárásokat a szennyvizek gyűjtésével és tisztításával kapcsolatban. Ezért a VGT2
ismerete tárgyi Program tervezése kapcsán döntő jelentőségű, sőt a Program környezeti
hatásainak vizsgálatánál is figyelembe kell venni a VGT2 elvárásait is (természetesen
viszonyítási alap is).
1.1.3 Felszín alatti vizek és állapotuk:
A város területe felszín alatti víz szennyeződés érzékenysége szempontjából „érzékeny
terület” (lásd: 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet Mellékletében Paks városát). A jogszabály
szerint a város területe más érzékenységi kategóriába nincs besorolva.
A felszín alatti vizek érzékenységét közvetlenül jellemzi a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet: a
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szól. A jogszabály
végrehajtására kiadott a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő
közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint Paks város
közigazgatási területének nagy része nitrátérzékeny terület (MePAR blokkok). A jogszabály
ugyan a mezőgazdálkodásból eredő nitrátszennyezéssel kapcsolatos megelőző magatartási
szabályokat tartalmazza, de lényeges tisztában lennünk azzal a ténnyel, hogy szerves anyagok
lebomlásakor (pl. háztartási jellegű szennyvizek szikkasztásakor) keletkező nitrátvegyületekre
a térség felszíni és felszín alatti vizei érzékenyek.
A felszín alatti és a földtani közeg védelmét szolgáló szennyezettségi határértékeket a „6/2009
(IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet: a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi
védelméhez szükséges határértékekről” nevű jogszabály mellékletei tartalmazzák.
A felszín alatti vizek általános ismertetésénél át kell tekinteni a környéken üzemelő
vízbázisokat:
A sérülékeny távlati, Duna menti parti szűrésű vízbázisok a Bölcskei, Madocsai, GerjenÉszaki, Gerjen - Dombori, Fadd-Dombori, Bogyiszlói, Gemenc-Koppányi, GemencCimefoki, Bátai. A vízbázisok diagnosztikai felmérése ezen településeknél már elkészült, a
szennyeződésre érzékeny vízbázisok védőövezetében (B védőövezet) Paks közigazgatási
területe is részint (igaz csekély mértékben) érintett. Szennyeződésre érzékenyek a megye
vízkészletének jelentős részét adó dunai kavicsterasz és a Völgységi-patak kavicsteraszának
vízbázisai.
A Paks ivóvízellátását biztosító vízbázisok (6-os úti kúttelep, Dorogi úti vízműtelep mint
üzemelő és a tartalék Borsócséplői kúttelep) kijelölt belső védőövezeteire vonatkozó
korlátozó követelményeket kell érvényesíteni. A hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetek
nincsenek diagnosztizálva, és azokra nincs védőövezeti határozat sem. Az üzemelő vízbázis a
Dorogi úti vízmű. A védendő termelés: 3288 m3/nap. A VGT2 a vízbázist sérülékenynek
minősíti.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP
pályázaton támogatást nyert és KEOP-2.-2.-3/A/09-11-2011-0007 azonosító számú munka
keretében megtörtént a vízbázisvédelmi monitoring rendszer kialakítása. A paksi vízbázis
területén 14 db új megfigyelőkút létesítésével összesen 17 db megfigyelőkút üzemel. A 1981/2014/F-VH sz. VÜE a vízbázis védelemben tartására kiadásra került, a kapcsolódó
feladatokat a Mezőföldvíz Kft. folyamatosan végzi.
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A Paksi Atomerőmű Csámpa I. és II. vízművének vízbázis védelme érdekében az általános
jogszabályi követelményeken túl a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
(DDKTF) 8736-2/2008.-9871. iktatószámon kiadott határozatában foglaltakat kell betartani,
amely megállapította a vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetét. A
Csámpa I. és II. vízbázis üzemi igényeket elégít ki (Atomerőmű). A vízbázist a VGT2
sérülékenyként határozza meg. A védendő termelés: 960 m3/nap.
Meg kell említeni továbbá a Paks- Cseresznyés pusztai üzemelő vízbázist, amelynek
védőterületei, védőövezetei nincsenek kijelölve. A VGT2 a sérülékenységet bizonytalanként
határozza meg. A védendő termelés 22 m3/nap.
1.1.3.1 A talajvizek jellemzése:
A hagyományos jellemzést megelőzően tömören összefoglaljuk, hogy a felszín alatti vizeket,
hogyan jellemzi az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal elfogadott 2015. évi felülvizsgált
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (VGT2: 1-11 Sió vízgyűjtő tervezési alegység).
A felszín alatti vizek szempontjából a terület sp.1.10.2 felszín alatti víztest (sekély-porózus)
és p.1.10.1 felszín alatti víztest (porózus). A felszín alatti víztest mennyiségi szempontból jó
állapotú, de van kockázata a gyenge állapot felé való elmozdulásnak. A Duna menti sávban az
alaphozamot (vízszintet) a Duna biztosítja, a legfontosabb talajvizet megcsapoló természetes
tényező a talajvíz párolgása.
Minőségében a felszín alatti víz megfelelő állapotú.
A FAVÖKO (felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák) számbavétele elhanyagolható, mert
a vizsgált belterületeken védelemre érdemes és kijelölt természetvédelmi területek nincsenek.
A vizsgált terület domborzati viszonyait tekintve lapos, enyhén hullámzó felszínű síkvidéki
táj. A Duna jobb partja térségében, az átlagos terepszint 93-94 m B.f. körüli. Kivételt
képeznek a Ny- ÉNy-i, lösszel fedett mezőségi területek, ahol a legmagasabb pont Györköny
térségében van (214 m B.f.).
A vizsgált térségben - a Program szempontjából lényeges - kétféle felszín alatti víz fordul elő:
rétegvíz a pannon homokszintekben, amely mélyen a vízzáró réteg alatt helyezkedik el (Paks
város vízellátását biztosító Dorogi úti vízbázis felső-pannóniai korú, védett vízadóból termeli
ki az ivóvizeket), s e fölött, a pleisztocén-holocén összletben lévő, összefüggő talajvíz. A
sekélyföldtani rétegeket a Duna áradásából származó újholocén öntésagyag, öntéshomok,
öntésiszap zárja (fedi). A Duna medrétől távolodva óholocén futóhomok összlet borítja az
eredeti térszint. A fenti rétegeken keresztül döntően szivárogva juthat el a csapadék a
talajvízig. Az alacsony árteret a feltöltött hajdani meanderek hálózzák be. Jelenleg az árvízi
elöntéstől a 96-97 m B.f.-re kiépített árvédelmi gátak illetve magaspartok megvédik, de a
Duna vízállásváltozásai – elsősorban a lefűződött egykori meder anyagán keresztül – élénken
befolyásolják a talajvízszint alakulását. A Duna allúviuma fölé emelkedik mintegy 6–8 m-rel
a Duna újpleisztocén terasza. Anyaga murvás aprókavicsos rétegekkel tagolt folyóvízi homok.
A terasz talajvízállás viszonyait a Duna már kevésbé, vagy alig befolyásolja. A Duna-völgyét
ÉNy felől 160-180 m B.f. magasságig emelkedő löszplató szegélyezi. A löszplató felszínére
hulló és beszivárgó csapadékvíz a vályogzónák felett összegyülekezve a porózusabb
szintekben az erózióbázis fele vezetődik. Ez a Duna-völgyi talajvíz tápterülete.
A talajvíz általános áramlási iránya a fő megcsapoló Duna felé mutat, a Duna jobb partján
ÉNy-ról DK felé, a bal parton K-ről Ny felé történik.
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1.1.3.1.1 A talajvízszintek és hidraulikus gradiensének alakulása:
A löszplatók felől a völgyek irányába nagy hidraulikus gradienssel (közel 5 %) szivárog le a
talajvíz. A völgyekben a talajvíz hidraulikus gradiense 0,5-0,6 %-os értékre csökken, de még
mindig jelentősen magasabb, mint a Duna-völgyében. A Duna-völgy határánál a talajvíz 9095 m B.f.. szinten alakul, és ezt követően legyezőszerűen szétterülve ÉNy- DK-i irányba
folytatja szivárgását a Duna felé. A Duna-völgy határában a talajvíz hidraulikus gradiense
lecsökken 0,01-0,06 %-ra és innen emelkedő értékkel szivárog DK-i irányba. A völgyek
határa és a dunai meder vonala közötti középső területen a 87-89 m B.f. szinten
kiegyenlítődés figyelhető meg, a gradiens értékek 0,05-0,1 % közöttiek. A Duna közvetlen
térségében a talajvíz szintje 86-90 m B.f. szintek között szokott alakulni.
Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a talajvizek összefüggő tükröt alkotnak,
mélységük a Duna meder mellett kapcsolatban van a mindenkori dunai (mederbeli)
vízállásokkal és minél inkább távolodunk, tőle annál kevésbé függ helyzete a dunai
vízállásoktól.
Az biztos, hogy a talajvizek nem felszín közeliek, magasabb talajvízszintekre (vízjárta
területekre) inkább a vízfolyás, csatorna völgyeletekben (Paks-Faddi-főcsatorna, Vöröshalmi
árok, Dunakömlődi-csatorna) számíthatunk.
1.1.3.1.2 A talajvízminőség:
A talajvíz kémiai jellege: kalcium-hidrogénkarbonátos, a rétegvizek pedig vegyesen kalciummagnézium-nátrium hidrogénkarbonátosak.
Ismereteink szerint a talajvíztest minősége a Duna és a jellemzően mezőgazdasági lakossági
háttérterületek felől származó talajvizet reprezentálja. Az ammónium-nitrát szennyezettség
általánosan elterjedt, mely fő forrása a mezőgazdasági diffúz szennyeződés. A diffúz
mezőgazdasági szennyezés nagy területet érinthet. A foszfátszennyeződés nem jelentős,
forrása szintén a diffúz mezőgazdasági szennyezés lehet. Helyenként szulfátszennyeződés
(60-400 mg/l) is előfordul, az ok valószínűen geokémiai lehet. Az Atomerőmű területén
időnként kisebb-nagyobb talaj és talajvíz szennyeződések előfordulnak, a kármentesítés
üzemi feladat.
A talajvízminőség figyelésére az Atomerőmű területén több mint 100 db. figyelőkút biztosítja
a talajvizek minőségének alakulását.
1.1.3.1.3 A belvizek és a belvízképződés:
Mint ismeretes: a mély fekvésű síkvidéki területeken a lokális mélyedésekben rövidebbhosszabb ideig megmaradó víz a belvíz – ez az állapot feltételezi, hogy a talajvíz felé
átszivárgás nincs, mert az érintett talaj (földtani közeg) kétfázisúvá válik (gyakorlatilag a
talajvíz a felszínig emelkedik).
Nos a vizsgált területen a belvízi veszélyeztetettség elhanyagolható mértékű (a település szélét
érinti a a 04.02. számú Bölcske-Bogyiszlói belvíz-öblözet), ezért belvízvédelmi egység
(öblözet) nincs kijelölve. Ez persze nem jelenti azt, hogy lokálisan ne alakulna ki esetenként
egy-egy belvízhez hasonló állapot Paks város közigazgatási területén. Példaként az Árok utcai
és Páli-árok zsilipjéhez épített szivattyúállás kiépítéseket említhetjük.
Ilyen helyzetek a Paks-Faddi-főcsatorna (Cseresznyés- és Biritó puszta), a Vörösmalmi-árok,
Dunakömlődi-csatorna (Dunakömlőd) és a Gyapapusztai-árok (Gyapapuszta) mélyebb
fekvésű területein alakulhatnak ki, de hangsúlyozzuk nem jellemzőek.
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1.1.4 A felszíni vizek jellemzése:
A részfejezet elkészítése során támaszkodtunk az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal
elfogadott 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megállapításaira is (VGT2: 111 Sió vízgyűjtő tervezési alegység).
Paks környékén minden a Dunáról szól, hiszen a város a jobb partján fekszik és hazánkban a
felszíni vizek gyűjtője a Duna (a Tisza vizeit is gyűjti).
Paks város közigazgatási területét (ide tartozik: Gyapa, Dunakömlőd, Csámpa, Biritó,
Cseresznyés és Hegyespuszta) több, részben mesterségesen épített csatorna is keresztezi (de a
város centrumában és annak környékén nincs természetes vízfolyás), fő feladatuk a
mélyedésekben (völgyekben) összegyülekező felszíni vizek elvezetése, a felszín alatti vizek
megcsapolása stb.
A Csámpai-tápcsatorna a mezőgazdasági vízigények kielégítését szolgálja.
A felszíni vízfolyások belterületi ritkasága jelzi, hogy annak idején az ember nem választott
rossz letelepedési helyet, tulajdonképpen csak a Duna áradásai ellen kellett védekeznie.
A felszíni vizek minőségének védelmét több határérték előírás szolgálja.
A 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet: a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. A jogszabály 2. melléklete intézkedik a
területi védelemről „A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó,
vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek”
táblázata alatti szöveg szerint tárgyi terület nem áll speciális védelem alatt. A tisztított
szennyvizek felszíni vízbe vezetésénél az általános védettségi kategória határértékeit kell
alkalmazni, vagy az időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeket.
A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól szóló jogszabály. A jogszabály mellékletei intézkednek az
elsőbbségi és egyéb szennyezőanyagok környezetminőségi határértékeiről, illetve a felszíni
vizek vízminőségi határértékeiről. A jogszabályt alapvetően a Vízkeret Irányelv (lásd: VGT
tervezés) végrehajtásához kell használni (monitorozás, vízminőségi célállapot meghatározás
stb.).
Ma még használatos a felszíni vizek értékelésénél az MSZ 12749:1993 szabvány határérték
táblázata, amely komponenscsoportok szerint minősíti a felszíni vizeket (I. kiváló ≥≥ V.
erősen szennyezett). A rendszert azért említjük, mert történelmileg ez volt az első vízminőségi
határérték táblázat, amely az akkor hatályos uniós irányelv figyelembevételével készült. A
lényegesebb komponenscsoportok: oxigénháztartás, szervetlen-tápanyagok, mikroszennyezők
és toxicitás, mikrobiológiai jellemzők, egyéb komponenscsoport (pl. pH, fajlagos
vezetőképesség, átlátszóság stb.).
A VGT2 szerint a program vizsgált területén több felszíni víztest is áthúzódik (helyesebb az
érinti kifejezést használni).
A legjelentősebb víztest a Duna, de a program területét érinti a Paks-Faddi-főcsatorna
(Cseresznyés- és Biritó puszta térségét, AEP 868 kód), továbbá a Dunakömlődi-csatorna és
mellékvízfolyásai (AEP 447 kód).
A Dunáról tudjuk, hogy folyam és a legjelentősebb komplex hasznosítású felszíni víztestünk,
míg a többi említett csatorna víztestet azok mesterségessége és síkvidékisége jellemzi
(síkvidéki-kisesésű-meszes-finom mederanyagú). Róluk még azt kell tudnunk, hogy vizes
élőhelyeket, természetvédelmi területeket is látnak el vízzel a vizsgált terület felett!
Paks város települési szennyvizeinek (Madocsa és Paks szennyvíztisztítóinak tisztított
szennyvizeit egyaránt) befogadója a Duna sodorvonala. A másik két víztestbe engedélyezett
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tisztított települési szennyvizek nem kerülnek. Tekintettel arra, hogy Paks csatornázottsága
révén a lefedettség (bekötött lakások számának aránya az összes lakások számához képest)
kb. 93,6%, ezért tisztítatlan szennyvíz a felszíni víztestekbe – elvileg - nem kerülhet (a nem
csatornázott település részekről szennyvíz tárolóból szippantással gyűjtik be a szennyvizeket,
és szállítják szennyvíztisztító telepre).
A Duna jelentősége a város életében meghatározó: biztosítja az árvízvédelmet, befogadja a
csapadékvizeket és a tisztított szennyvizeket (sodorvonalban azonnali elkeveredést garantál),
vízkészletet biztosít az Atomerőmű üzemeléséhez és fogadja az ipari komplexum szenny- és
használt vizeit és hát szolgálni kell a dunai turizmus fejlődését (gazdasági és turizmus célú),
no meg a fürdőéletet (rekreáció).
A Dunai árvízvédelem megoldott: az árvízvédelmi szakasz (04.03. Paks-Bölcske) és az ártéri
öblözet (Madocsa 1.24. 60 km²) árvízvédelmi gátja a megkívánt szintig kiépített (Paks 1531,1
fkm. A városi vízmércénél a MÁSZ: 94,39 m B.f., az árvízvédelmi gát a +1,30 m szintre
kiépített (átlagosan a 96-97 m B.f. szintre). Az árvízvédelmi feladatokat az Atomerőmű üzemi
területeinek környékén az Atomerőmű látja el, egyébként a felelős a KDTVIZIG.
Paks közigazgatási területén húzódó árvízvédelmi töltésben lévő csapadékvíz elvezető
rendszerekhez tartozó zsilipek közül 6 db karbantartása és üzemeltetése Paks Város
Önkormányzata feladata, amely feladatellátást megbízási szerződés alapján a Mezőföldvíz
Kft. látja el.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a Duna kisvízi időszakban is szállít kb. 1000-1200 m³/sec
vízhozamot, amely igen jelentős víztömeg (a jó és szinte azonnali elkeveredést segíti).
Vízminőségvédelmi szempontból a Duna ártere azért érdekes, mert az árteret sok helyütt
ártéri erdők töltik ki, amely közeg segíti a meder oxigén felvételét, a meder átszellőzöttségét.
Ebben a vonatkozásban „partner” a vízmeder is, amely a jelentős függőleges és horizontális
sebességével szintén segíti az oxigén beoldódását.
1.1.4.1 A vízminőségről:
A Duna vízminőségével kapcsolatban (a „szokásos” néha semmitmondó táblázatok helyett)
szöveges értékelésre vállalkozunk a VGT2 megállapításai alapján:
A fizikai-kémiai állapot jó, a biológiai állapot mérsékelt, a medermorfológia mérsékelt (lásd:
mesterséges létesítmények: árvédelmi gáttest, meder átépítések, hideg- és melegvíz
csatornák), az átjárhatóság kiváló, specifikus szennyezők: jó.
Az ökológiai állapot mérsékelt: az értékelést a biológiai állapot (ide tartozik pl. a bentosz
értékelése is) minősítése determinálja.
A víztestszakasz átfogó értékelése: mérsékelt (mindig a leggyengébb értékelési szakterület
határozza meg az átfogó értékelést).
Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a fizikai-kémiai paraméterek értékelése a jó
és kiváló között váltakozik, ami jó hír tárgyi program vizsgálat szempontjából. Az nem
meglepő, hogy az oxigén-háztartás és a savasság kiváló minősítésű. Az már inkább, hogy a
víztest tápanyagháztartása is jó, miként a sótartalma.
A „hagyományos” MSZ 12749:1993 szabvány szerinti osztályozással: A felszíni vizek
minősége összességében jó illetve megfelelő minőségű. A Duna vízminősége jelenleg Paks
térségében az oxigénforgalom mutatói és a szerves anyag tartalom alapján az I-II. (kiváló-jó),
a növényitápanyag-tartalma alapján pedig II-III. (jó-tűrhető) vízminőségi osztályba tartozik.
Az atomerőmű alatti mintavételi helyeken (Fajsz, Baja, Mohács, Hercegszántó) általában nem
rosszabb a víz minősége, mint a felette lévőnél (Dunaföldvár).
Persze ha megnézzük, hogy a paksi és a madocsai szennyvíztisztítók összesen 5400 m³/nap
(3600 m3/d Paks, 1800 m3/d Madocsa) tisztított szennyvíz kibocsátására képesek, és ezt a
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víztömeget viszonyítom a kisvízi időszakban (kb. 1000 m3/sec) a naponta a Duna medrében
átáramló víztömeghez (kb. 86400000 m³), akkor azt láthatjuk, hogy a viszonyszám csupán
tized-ezrelék nagyságrendű!
A kisebb csatornák vízminősége a VGT2 szerint megfelelő, azok viszont engedélyezett
tisztított szennyvizeket nem fogadnak. Velük szemben a kifogás csupán annyi, hogy
mesterséges, illetve erősen módosított víztestek, ezért az ökológiai értékelés: mérsékelt.
1.1.5 A földtani közeg jellemzése:
A vizsgált program térségében a földtani viszonyok közül elsősorban a sekélyföldtani
viszonyokat nézzük át, mert a szennyvizekből származó szennyezések (pl. ha nem
csatornázott a terület és közműpótló berendezéseket kell készíteni) elsősorban azokat a
rétegeket érinthetik.
Mélyfúrások tanúsága szerint a Mezőföldi tábla területén agyag, agyagmárga, apró és finom
homok, illetve ezek változatai jelentik a pannóniai üledékes kőzeteket. A hátakon az idősebb
pleisztocén vagy pannóniai üledék felszínére mindenütt vastag (20-50 m) lösztakaró települt
(a lösz általában a talajképző kőzet is).
A Duna medre (völgyfenék) mellett a Duna allúviuma fölé emelkedik mintegy 6–8 m-rel a
Duna újpleisztocén terasza. Anyaga murvás aprókavicsos rétegekkel tagolt folyóvízi homok.
A Duna medrétől távolodva óholocén futóhomok összlet borítja az eredeti térszint.
A Duna-völgyét ÉNy felől 160-180 m B.f. magasságig emelkedő löszplató szegélyezi. A
löszplató felszínére hulló és beszivárgó csapadékvíz a vályogzónák felett összegyülekezve a
porózusabb szintekben az erózióbázis fele vezetődik.
A mélyebben lévő pannon rétegek homokjait vízzáró vastag agyagréteg választja el a
pleisztocén-holocén rétegektől. A mélyebben fekvő vízadók (pl.felső-pannon korú vízadó)
védettnek tekinthetők.
Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a felszínközeli rétegek áteresztőképessége
(szivárgási tényező vízszintes és függőleges értéke) lehetővé teszi azt, hogy egy-egy
szennyeződés viszonylag gyorsan eljusson a vízzáró agyagig, ugyanakkor az is igaz, hogy a
felszín közeli rétegek szikkasztási tulajdonságai megfelelőek. Mint korábban elemeztük a
talajvíz általában mély helyzetű, ezért a talajvizek szennyeződéséhez szükséges pl. a
szikkasztott szennyvizek átszivárgása a talajvizek felé.
A háztartási szennyvizek tisztított vagy tisztítatlan állapotú szikkasztása ott engedélyezhető,
ahol a talajvizek minimum 2,00 m alatt találhatók a felszín alatt. Azt kell számításba venni,
hogy a háztartásból a szennyvizeket gravitációsan vezetik ki, tehát legfeljebb 1,00 m mélyen
lehet a kifolyási szint.
Tekintettel arra, hogy belterületi ingatlanok környezetét vizsgáljuk, ezért a talajtani
viszonyokat nem ismertetjük, elemezzük, ugyanis az ingatlanok környékén a természetes
talajtakaró ugyan megtalálható, de tárgyi települési tevékenység a talajok mező- és
erdőgazdálkodási használatát, hasznosítását közvetlenül nem érinti.
Azt azért érdemes tudni, hogy löszön kialakult mészlepedékes csernozjom és folyóvízi
üledéken (öntések és pleisztocén homokok a talajképzők) képződött talajok (réti jellegű
talajok, csekély hidromorf hatással) találhatók igen jó mezőgazdasági alapadottságokkal.
1.2 A szennyvízelvezetést jellemző információk
Paks Város szennyvíz-elvezetését a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (Mezőföldvíz Kft.)
végzi 1996. 01.01. óta.
14– Készítette: Pannon Natura Kft.

A Kft. központjának címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. Telefon: 06-40-462-000, Email:
mezofoldviz@mezofoldviz.hu
A Paksi Főmérnökség címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. Telefon: 06-75-511-000, 06-40-462000, Email: gaal.zoltan@mezofoldviz.hu
Paks város közművesítettségével kapcsolatban az alábbi térképet mutatjuk be (4. számú
térkép).

4. számú térkép: Paks város közművesítettségének helyzete (jól látható, hogy a csatolt
városrészeken a közművesítettség hiányos, illetve nincs kiépítve)
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1.2 1 táblázat: A Mezőföldvíz Kft. működési területére vonatkozó néhány lényegesebb
szolgáltatási adat:
Mezőföldi Kft. Főmérnökségei
Ellátott település száma
Víziközmű rendszerek száma
Üzemeltetett gerinc-vezetékhossz
Ellátott lakosok száma
Névleges kapacitás (m3/nap)
Társszolgáltatóktól átvett - / + szennyvíz
(m3/év)
Üzemeltetett szennyvíz-átemelők (db)
Meghibásodások száma (db)
Számlázott szennyvíz

16
9
228.083
28.124
5.180

Dunaföldvári
(félév)
9
4
280.265
33.425
2.400

5
5
135.95
31.942
5.670

+106.661

+464.540

+96.963

+4.269

+672.433

163
993
810.229

67
88
912.523

25
389
913.382

4
89
146.194

259
1.559
2.782.328

Bonyhádi

Paksi

Pécsváradi
Összesen
(félév)
4
34
3
21
39.657
683.962
4.959
98.450
1.015
14.265

Forrás: Mezőföldvíz Kft. és a település Környezetvédelmi Programja
A szennyvizek összegyűjtését csatornahálózat biztosítja, mely jelentős része gravitációs, de
van nyomott részrendszer is a hálózatban. Több ponton átemelő aknák biztosítják a
szennyvizek továbbítását a tisztítótelepre. Ahol nincs csatorna, a szennyvizek gyűjtésének
engedélyezett módszere a szippantó kocsival történő begyűjtés, a telkeken található egyedi
zárt szennyvíztároló aknákból.
Zárt szennyvíztárolóba továbbított szennyvizek csak a csatolt településrészeken
engedélyezettek és találhatók (Gyapa, Cseresznyés és Hegyespuszta, Csámpa, Biritó).
Paks város szennyvízcsatorna hálózatát igen érdekesen alakították ki, igazodva a
településszerkezeti sajátosságokhoz (a városhoz több korábbi önálló települést csatoltak az
elmúlt évtizedekben: Dunakömlőd, Gyapa, Csámpa, Biritó, Cseresznyés, Hegyespuszta).
Paks város egybefüggő „belterületi” közigazgatási területén a szennyvíz közcsatorna hálózat
kiépült, az ingatlanokról a rákötési lehetőségek maradéktalanul biztosítottak.
A szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű.
Az alábbiakban bemutatjuk a szennyvízelvezetés helyzetét jellemző főbb KSH adatokat (1.2 2
táblázat), valamint Paks város főbb víziközmű infrastrukturális adatait (1.2 3 táblázat).
1.2 2 táblázat: A szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatos ellátottság helyzete Paks városában a
KSH adatok szerint:
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz
mennyisége (1000 m3)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) tisztítottan elvezetett összes
szennyvíz mennyisége (1000 m3)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hossza (km)
Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hossza (km)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hosszából elválasztó
rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza (km)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hosszából egyesített
rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza (km)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások
száma (db)
Az év folyamán a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba)
bekapcsolt lakások száma (db)
A településről közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladék
(1000 m3)

Forrás: www.ksh.hu, 2014-es adatok
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697,6
697,6
66,7
n.a.
66,7
nincs
8246
54
6,5

1.2 3 táblázat: Paks város fontosabb víziközmű infrastrukturális adatai:
2015. évi 2015. évi Dunakömlőd Dunakömlőd
Paks város lakossági közületi
lakossági
közületi
Összes lakás és épület (db)

8903

872

432

9

Ivóvízzel ellátott lakás- és épület (db)

8886

865

470

25

Szennyvízbekötéssel ellátott lakás- és épület (db)

8111

675

430

13

843544

574472

-

-

3

813956

-

-

-

3

516896

-

30040

-

3

8109

-

-

-

3

1671

-

-

-

Ivóvíz felhasználás (m3/év)
Szennyvíztelepre (Paks) érkező szennyvíz (m /év)
Szennyvíztelepre (Madocsa) érkező szennyvíz (m /év)
Fogadott szippantott szennyvíz (csak Paks, m /év)
Keletkező szennyvíziszap (csak Paks, m /év)

Forrás: Mezőföldvíz Kft. és Önkormányzat
Természetesen áttekintettük azt is, hogy a Települési Szennyvíz Karbantartó Modulban
(később: TESZÍR) a 2014. évi referencia időszakában milyen adatok érhetők el (Paks és
Madocsa szennyvíztisztító telepek).
A TESZÍR Paks és Madocsa szennyvíztisztítóra jellemző és lényegesebb kapacitás adatait az
1.2 4 táblázatban foglaltuk össze.
1.2 4 táblázat: Paks (Dunakömlőd nélkül) és Madocsa (Dunakömlőddel) szennyvíztisztító
telepeinek főbb jellemző adatai:
Megnevezés
A telep kapacitása (LE)
Tisztítási kapacitás (m3/nap)
I és II tisztítási kapacitás (m3/nap)
III tisztítási kapacitás (m3/nap)
Kezelt szennyvíz mennyiség (m3/év)
Kezelt szv. iszap tömege (kgsza/év)

Paks
36600
3600
3600
3600
807700
23200
Nem érzékeny
Érzékenységi besorolás
normál
19155
Szv. gyűjtőhálózattal kiszolgált lakos-szám (fő)
19021
Szv. közcsatorna hálózatra kötött lakos-szám (fő)
134
A hálózatra nem bekötött lakos-szám (fő)
23200
Szv.iszap hasznosítás (kgsza/év)
Forrás: TESZÍR 2014. évi referencia időszak

Madocsa
14321
1800
3600
0
549800
75000
Nem érzékeny
normál
Dunakömlőd na.
Dunakömlőd na.
Dunakömlőd na.
75000

Dunakömlőd szennyvíz közcsatorna hálózata Madocsa szennyvíztisztító telepére gyűjti a
szennyvizeket, míg a többi, korábban Paks városához csatolt településrészen szennyvíz
közcsatorna hálózat nem épült ki. Ennek okai: a településrészek Paks „belterületétől” igen
messze találhatók (Gyapa, Cseresznyés pl. több mint 7 km-re), és az egyes településrészeken
élők száma csekély, ergo a gyűjtött szennyvizek mennyisége is csekély. Tekintettel arra, hogy
egy fő háztartási vízfelhasználása a 100-110 l/fő/d mennyiséget nem haladja meg, ezért egyegy településrészről érkező szennyvízmennyiség a 8-10 m3/d mennyiséget nem haladja meg.
Ha kiépítenék a gyűjtőgerinccsatornákat, azokon a csekély mennyiségű szennyvizek a hosszú
gravitációs út alatt nem kívánatos anaerob folyamatok indítanának el, amely miatt az
üzemeltetési költségek aránytalanul megnőnének. Ezen fő ok miatt az alábbi táblázatban (1.2
5 táblázat) közölt településrészeken nem építették meg a szennyvíz közcsatorna hálózatot.
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Az adatok ugyan 2011. éviek, de a településrészeken jelentős lakossági létszámmozgás nem
történt.
1.2 5 táblázat: A szennyvíz közcsatorna hálózatra nem csatlakozott településrészek, és az
érintett településrészek főbb adatai:
Lakosszám
(fő):
283
Gyapa belterület
92
Cseresznyés
125
Csámpa belterület
71
Biritó
6
Hegyespuszta
577
Összesen:
Településrészek

Házszám
(db):
99

65
79

32
5
280

Forrás: KSH Helységnévtár
1.3 A szennyvíztisztító telep bemutatása
Paks város település részeinek települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszere kettő
agglomerációhoz tartozik (a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (később: agglomerációs
Kormr) 1. számú mellékletének táblázatai).
-

-

Paks város Dunakömlődön kívül a 2. táblázatba (15 ezer LE-nél nagyobb
szennyvízterhelésű agglomerációk) lett besorolva, a rendelet szerint a lakosszám:
18051 fő, a szennyvízterhelés pedig 24104 LE, az agglomerációhoz csak Paks város
tartozik.
Madocsa település agglomerációja úgyszintén a 2. táblázatba foglalt, a rendelet szerint
a lakosszám: 14492 fő, a szennyvízterhelés pedig 15493 LE, az agglomerációhoz
Bölcske (2754 fő), Dunaföldvár (8593 fő), Madocsa (1891 fő) és Paks-Dunakömlőd
(1254 fő) tartozik.

Azzal kell tisztában lenni, hogy Paks város közvetlen tulajdonosi érdekeltsége a Madocsai
agglomerációban csupán csak a Madocsai végátemelőig tart, onnantól kezdve a Madocsai
szennyvíztisztító telep működésének és fejlesztésének dolgaiba beleszólási lehetősége csak
korlátozottan – tulajdoni hányadának arányában - van Paks városának. Ezért a Madocsai
szennyvíztisztító telepet csak olyan mélységig elemezzük, amely segít tárgyi Program
megtervezésében.
Az agglomerációs Kormányrendelet rendelkezett arról is, hogy mind Paks, mind Madocsa
szennyvíztisztítóit fejleszteni kell, de nem kell új szennyvíztisztító telepet építeni.
Mindkét szennyvíztisztító telep esetében KEOP projekt keretében 2015. év végéig
megtörténtek a fejlesztések, korszerűsítések.
Mindkét szennyvíztisztító telep rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (az elmúlt
években igen gyakran változtattak a vízügyi hatóság feladatokat ellátó szervezeteken, ezért az
engedélyt kiadó hatósági szervezeteket nem nevezzük meg).
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A szennyvíztisztító telepi tisztítási technológiák ismertetése:
■ Paks:
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz (szippantott szennyvizek hígfekál előkezelője): 100
m3/d
A szennyvíztisztító telepi létesítmények és technológia:
A szippantott szennyvizeket vb. akna fogadja, amely gépi ráccsal ellátott. Előlevegőztetés
után a szennyvizek a kiegyenlítő medencébe kerülnek. A bejövő nyers szennyvizek a közösítő
aknán keresztül először a mechanikai fokozatra kerülnek, melyet gépi rács és homokfogó
alkot.
A tisztítást biológiai N- és P- eltávolításra képes, vegyszeres P-eltávolítással kiegészített
többlépcsős, eleveniszapos biológiai tisztítómű végzi, a biológiai tisztítósor 3 db párhuzamos
sor. Utóülepítők száma: 3 db. A vegyszeres P-eltávolítás műszaki lehetősége kiépített, de
hosszabb távon alkalmazása nem szükséges, mert a biológiai P eltávolítás hatásfoka
megfelelő. A mechanikai és a biológiai fokozatot magába foglaló technológiai terek, valamint
az iszapsűrítés és víztelenítés egy tömbösített vasbeton műtárgyban helyezkednek el.
A tisztított szennyvizek a Duna sodorvonalába kerülnek (1528+200 fkm. szelvény).
A víztelenített iszapot hagyományos forgatásos prizmakomposztálással kezelik.
■ Madocsa:
Jelenleg a telep hidraulikai kapacitása: 1800 m3/d, a tisztító kapacitás 15493 LE. Az
alkalmazott technológia mechanikai- és eleveniszapos, totáloxidációs biológiai tisztítás
nitrifikációval és denitrifikációval. Finombuborékos mélylégbefúvással, szükség esetén a
tisztított szennyvíz klóros fertőtlenítésével, a keletkezett iszapok stabilizációjával, sűrítésével,
víztelenítésével, és a mezőgazdasági felhasználás lehetőségének biztosításával.
Az alábbiakban ismertetjük Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek szennyvíz
terhelésére és kibocsátásaira vonatkozó adatait a TESZÍR 2014. évi referencia adatai alapján
(1.3 1 táblázat), valamint a jogszabályban megengedett kibocsátási határértéket
összevetésben az átlagos tisztított szennyvíz minőségi paramétereivel (1.3 2 táblázat):
1.3 1 táblázat: Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek szennyvíz terhelésére és
kibocsátásaira vonatkozó adatai a TESZÍR 2014. évi referencia adatai alapján
Előírt
Madocsa
Megnevezés
határérték
szvt.
(mg/l)
3
549800
Kezelt és kibocsátott szennyvíz mennyiség (m /év) 807700
263904
Bejövő BOI5 (kg/év) 491081
467330
Bejövő KOI (kg/év) 766668
192430
Bejövő ö. lebegő anyag (kg/év) 249700
60478
Bejövő összes N (kg/év) 85616
7147
Bejövő összes P (kg/év) 10047
A kibocsátási pont: Duna érintett szelvény száma 1528+200 1539+900
34,2
17,0
25
Kibocsátott BOI5 koncentráció (mg/l)
99
25,0
35
Kibocsátott ö. lebegő anyag koncentráció (mg/l)
104,2
70,0
125
Kibocsátott KOI koncentráció (mg/l)
27,4
24,0
55
Kibocsátott ö. N koncentráció (mg/l)
Kibocsátott ö. P koncentráció (mg/l)
4,6
7,0
10
Forrás: TESZÍR 2014. évi referencia adatok
Paks
szvt.

19– Készítette: Pannon Natura Kft.

1.3 2 táblázat: Az elfolyó szennyvíz jellemző átlagos minőségi paraméterei összevetésben a
jogszabályi előírásokkal (honlapról vett adatok időintervallum feltüntetése nélkül):
Érték
Megengedett határérték
Vizsgálati paraméter Mértékegység
7,7
pH
mg/l
23
35
Összes lebegőanyag
mg/l
1
15
Ammónium-N
mg/l
13,2
55
Összes N
mg/l
5,1
10
Összes P
mg/l
12
25
BOI5
mg/l
53
125
KOIcr
mg/l
3
10
SZOE
Forrás: http://www.mezofoldviz.hu/mezofoldviz/telepules.php?mid=14fe8a3fdd37b5
A Mezőföldvíz Kft. e-mail útján tájékoztatott a 2015. évi jellemző befolyó nyers szennyvíz
átlagadatairól, valamint a kibocsátott szennyvíz minőségi átlagadatairól (Paks
szennyvíztisztító telep) is (lásd 1.3 3 és 1.3 4 táblázatokat):
1.3 3 táblázat: Befolyó nyers szennyvíz átlagminősége:
Mért
paraméterek
(mg/l)

pH

Összes
LA

NH3-N
NH4+-N

NO3--N

NO2--N

Kjeldahl
-N

Összes
szervetlen
N

ÖN

ÖP

BOI5

KOI

SZOE

ÁTLAG

7,78

584,67

91,67

0,89

0,04

101,83

92,78

102,92

13,14

650

1058,75

68,58

Forrás: Mezőföldvíz Kft.
1.3 4 táblázat: Tisztított kibocsátott szennyvíz átlagminősége
Mért
paraméterek
(mg/l)

pH

Összes
LA

NH3-N
NH4+-N

NO3--N

NO2--N

Kjeldahl
-N

Összes
szervetlen
N

ÖN

ÖP

BOI5

KOI

SZOE

ÁTLAG

7,72

22,17

1,00

11,30

0,10

4,05

12,57

13,14

6,58

11,50

56,92

3,33

Forrás: Mezőföldvíz Kft.
A paksi szennyvíztisztító telep jó működésére jellemző, hogy a telep vízszennyezés miatt nem
kötelezett bírság fizetésére.
1.4 A szennyvízelvezetési- és tisztítási megoldások az egyes település részeken, az okozott
társadalmi és környezeti hatások
1.4.1 A jelenlegi megoldások ismertetése:
Abból kell kiindulnunk, hogy a városi lakásállomány szennyvízcsatornával való ellátási
aránya 93,6% - emlékeztetőként: az ivóvízellátás 100%-os arányú.
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Paks szennyvízkezelési megoldásait a város településszerkezete determinálja. Mint ismeretes
Paks összefüggő belterületén a szennyvízcsatorna hálózat megépült és az összegyűjtött
szennyvizeket Paks város települési szennyvíztisztító telepe tisztítja meg.
Speciális a helyzete a Dunakömlőd településrésznek, ahol a szennyvízcsatorna hálózat
megépült, viszont a szennyvizeket Madocsa települési szennyvíztisztító telepére vezetik.
Mindkét szennyvíztisztító a tisztított szennyvizeket a Duna folyam sodorvonalába vezeti.
Probléma abból fakad, hogy több településrész a belterülettől távolabb helyezkedik el,
ahonnan a települési szennyvizek összegyűjtésére - gazdaságosan és műszakilag korrekten szennyvízcsatorna gazdaságosan és műszakilag jól megoldottan nehezen képzelhető el
(Gyapa, Cseresznyés, Biritó, Csámpa, Hegyespuszta).
Az Önkormányzat kijelölte azokat a településrészeket ahol a települési szennyvizek
kezelésére közműpótló létesítményeket („zárt” szennyvíztárolók) lehet alkalmazni.
Ezek a településrészek: Gyapa, Cseresznyés, Biritó, Csámpa, Hegyespuszta.
1.4.2 A társadalmi és környezeti hatások:
Jelenleg azt láthatjuk, hogy a városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottsági
színvonal – a szennyvízcsatornázottság színvonalát tekintve – ugyan jelentősen közeledett, de
még ma is van ellátásbeli színvonalkülönbség. Nem valósult meg a társadalmi-gazdasági
esélyegyenlőség, mert az infrastrukturális ellátottság hiánya akadályozza pl. a falusi turizmus
növekedését, a gazdasági vállalkozások megtelepedését.
A helyi lakosoknak az összkomfortos lakókörnyezet kialakításával kapcsolatban lehet
hiányérzetük.
Környezeti szempontból a talaj, a talajvíz szennyezési lehetősége a szennyvízcsatornára rá
nem kötött ingatlanok esetében fennáll a bűzhatás, az illegális szippantott szennyvíz
leürítésekből származó környezetterhelés jelenleg még nem zárható ki.
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati
rendelete
intézkedik „A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és
eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről.”
1.5 A felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területek, a magas talajvízállású
településrészek és azok lehatárolása
Paks város közigazgatási területén belül fokozottan érzékeny terület nincs kijelölve, magas
talajvízállású település részt sem jelöltek ki, viszont egyes településrészen belül
előfordulhatnak magas talajvízállású területrészek.
Mint ismeretes a magas talajvízállás definíciója az alábbi: a talajvíz legmagasabb szintje a
felszíntől számítottan 1,50 m-nél magasabban van. Ilyen területrészek találhatók pl. a
Bercsényi utca környékén ahol drénezés is történt, vagy a Vácika felső részén, valamint a
Kurcsatov utca egy szakaszán.
Paks település részeit a Pécsi Építész Kör 2014. évi településszerkezeti terve és az egységes
szerkezetbe foglalt Paks Város Önkormányzatának 24/2003. (XII. 31.) többször módosított
önkormányzati rendelete (Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról), valamint a Paks Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálata (Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K13-2014-0002, Terra Stúdió Kft. anyaga) alapján ismertetjük.
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Mielőtt a részleteket ismertetnénk, érdemes elmondani, hogy a 6. sz. fkl. út és az árvédelmi
töltésen futó vasút a települést szinte teljesen elzárja a Dunától, ezért a városban összegyűjtött
csapadékvizek csak szabályozott levezetéssel juttathatók a befogadó Dunába.
A városnak 6 településrésze van:
1. városrész: Kishegyi-Újváros (Tolnai út), Csámpa és Biritó
2. városrész: Pollack Mihály utca térsége és Cseresznyés
3. városrész: történelmi városközpont és alvég
4. városrész: Fehérvári út térsége, és Gyapa
5. városrész: Szérűskert-öreghegy
6. városrész: Dunakömlőd
1. városrész: Kishegyi-Újváros (Tolnai út), valamint Csámpa és Biritó:
Paks belterületéhez tartozó területeken nem kell számolni magas talajvízállású területtel, ahol
egyébként a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépített.
Biritópuszta: A valamikori uradalmi központ annak idején nem mély fekvésű vizenyős
területen lett kialakítva, a Paks-Faddi-főcsatorna a településrész északi oldala mellett halad el,
a mélyebb fekvésű területek beépítését nem tervezik.
Csámpa és a környék tanyái: A meglévő porta-csoportok (általában nem „talajvizes”
területeken épültek a porták), mint hagyományos települési elemek feléledésére is lehetőséget
kell biztosítani. Ezek lényegében a "kiscsámpa” és a biritói új felüljáró közti útra felfűzhető
tanyacsoportok. A településen áthalad a Paks-Faddi-főcsatorna medre, a meder menti
területeken előfordulhatnak magas talajvízállású telkek. Hegyes puszta ma megszűnés előtt
áll, a bánya kiszolgálása mellett a terület kisgazdaságok, és az azokhoz tartozó
lakólétesítmények számára fejlesztési területként jöhetnek szóba. A pusztán vízfolyás,
lecsapoló csatorna nem halad át. Nem magas talajvízállású terület a löszplató szélén.
2. városrész: Cseresznyés és a Pollack Mihály utca környéke: Cseresznyés fokozatosan
üdülőfaluvá alakul át, - megőrizve hagyományos falusias jellegét. Területbővítési igény nincs,
- a foghíjtelkek beépítési lehetősége megfelelő tartalékot képez. A környező ligetes-erdős
terület - az elszórt tanyákkal - elsősorban sajátos turisztikai funkciókra fejlesztendő. A terület
a löszplató szélén helyezkedik el, magas talajvízállással nem kell számolni. Az ürgemezői
szabadidőközpontban sem kell magas talajvízállású területre számítani.
3. városrész: A történelmi városközpont és az alvég a Dózsa Gy. – Deák F. utcákra, a városi
főtengelyre fűződik a Kishegyi utcától a Deák F. utcáig.
A jelenlegi új és korábbi lakótelepi és városközponti területeken magas talajvízállású területek
nem találhatók.
4. városrész: Gyapa városrész (ide értve a Fehérvári út környéki területet is): Az M6-os
gyorsforgalmi út csomópontja Gyapa fejlődésére is kedvezően hat(hat). Igaz ennek a hatásnak
nincs konkrét kézzelfogható jele. Fejlesztésként a volt állami gazdasági major és környéke
belterületbe vonása (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként), valamint kisebb mértékű
lakóterületi és zöldterületi fejlesztés (sport- és parkterület) jöhet szóba.
Gyapa és a Fehérvári út térsége a Duna-völgyét kísérő löszplató szegélyénél helyezkedik el. A
löszplató felszínére hulló és beszivárgó csapadékvíz a vályogzónák felett összegyülekezve a
porózusabb szintekben az erózióbázis fele vezetődik. Ez a Duna-völgyi talajvíz tápterülete. A
jelzett városrésznél magas talajvízállással alapvetően nem kell számolni. A Fehérvári út
környékén a löszös részek csúszásra érzékenyek. Ezen a területen semminemű humán
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hasznosításból származó nedvesedés sem engedhető meg, csak szennyvíz közcsatornára való
rákötés a korrekt megoldás.
5. városrész: Szérűskert-Öreghegy: alapvetően nem kell számolni magas talajvízállású
területtel.
6. városrész: Dunakömlőd városrész: Dunakömlőd településszerkezete az elmúlt 250 évben
alig változott – a kialakításkor a magas talajvízállású, dunai elöntéssel fenyegetett területeket
nem építették be (ezt a jó szokást a II. világháború utáni időszakban megtartották). Magas
talajvízállású terület a jelenlegi lakott területen nincs, a legmagasabb talajvízállások a
Vörösmalmi-árok völgyfenéki területein fordulhatnak elő. Új fejlesztési terület a templom
feletti dombon kijelölt. A település részen csúszásveszélyes földterületek találhatók, minden
fejlesztésnél a szennyvíz közcsatorna megépítése kötelező, semmilyen szennyvízszikkasztás
sem tűrhető meg!
Külön említjük a város gazdasági hajtómotorjának területét az Atomerőmű területét: A város
fejlődésének radikális szakasza után (1970-85), az erőmű térségének területhasználata
kialakultnak tekinthető. Az erőmű területe belterület, iparterületi terület-felhasználással. Az
ipari terület csapadékvíz-elvezetése megoldott, a terület nem tekinthető magas
talajvízállásúnak.
Érdemes megjegyezni, hogy Paks város közigazgatási területén több záportározó épült (pl.
vörösmalmi, hidegvölgyi, szérűskerti), melyek feladata a záporok tározása, majd a zápor után
a tározott vizek fokozatos leürítése. A záportározók környékén átmenetileg a talajvízállások
megemelkedhetnek.
Összességében: Paks város közigazgatási területén fokozottan érzékeny felszín alatti
vízgyűjtőrész nincs kijelölve, továbbá nincsenek tartósan magas talajvízállású területek,
olyanok, amelyek meghiúsítanák, hogy Paks város Önkormányzata ne jelölhessen ki olyan
területrészeket, ahol az egyedi szennyvízelvezetési és –kezelési megoldások a legésszerűbb és
a leggazdaságosabb települési szennyvízkezelési megoldások. Olyan megoldások
preferálhatók, amelyek a vízvédelmi követelményeket is kielégítik. Ahol a szennyvízcsatorna
kiépült és a rákötés nem aránytalanul drága ott a környezetvédelem érdekében a fogyasztó
rákötését kell előirányozni.
1.6 A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és Tisztítási Megvalósítási Program
(NTSZMP) szerinti érzékenységek
Paks város település részeinek települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszere kettő
agglomerációhoz tartozik (a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
táblázatai).
-

-

Paks város Dunakömlődön kívül a 2. táblázatba (15 ezer LE-nél nagyobb
szennyvízterhelésű agglomerációk) lett besorolva, a rendelet szerint a lakosszám:
18051 fő, a szennyvízterhelés pedig 24104 LE, az agglomerációhoz csak Paks város
tartozik.
Madocsa település agglomerációja úgyszintén a 2. táblázatba foglalt, a rendelet szerint
a lakosszám: 14492 fő, a szennyvízterhelés pedig 15493 LE, az agglomerációhoz
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Bölcske (2754 fő), Dunaföldvár (8593 fő), Madocsa (1891 fő) és Paks-Dunakömlőd
(1254 fő) tartozik.
Mindkét agglomeráció a szennyvíz befogadása szempontjából normál vízgyűjtő területen
található.

2. A célkitűzések
Paks város teljes területe települési szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, ezért
nem lehet megkülönböztetni a feladatokat aszerint, hogy a feladat agglomerációhoz
tartozik, avagy nem. A kijelölt agglomerációk: Paks és Madocsa szennyvíztisztítási
agglomerációk.
2.1 A szennyvíztisztító telepre vonatkozó tervszándékok
A 2012. évi CCIX. Víziközmű törvény 11.§ (1) alapján a víziközmű szolgáltatás hosszú távú
biztosítása miatt víziközmű szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtartamra gördülő
fejlesztési tervet (később: Terv) kell készíteni. A Terv felújítási, pótlási és beruházási tervből
áll. A Terv kidolgozása megtörtént (Mezőföldvíz Kft. készítette), a következő pár évben
(2017-2020 időszaka) a Terv nem tartalmaz olyan konkrét felújítási, pótlási és beruházási
intézkedést, amely tárgyi Program szempontjából releváns lenne.
A fő ok természetesen az, hogy Paks szennyvíztisztító telepét most korszerűsítették,
bővítették, ezért a telepen felújítási, pótlási és beruházás jellegű feladatot nem kell elvégezni.
Paks város a keletkező szennyvizek fogadására és tisztítására alkalmas – felújított és
korszerűsített – szennyvíztisztító teleppel rendelkezik. Paks város szennyvíztisztítója az
agglomerációs Korm. rendelet szerint önálló agglomeráció.
Dunakömlőd városrész szennyvizeit a Madocsai agglomeráció szennyvíztisztítója fogadja,
Dunakömlőd szennyvizei a madocsai végátemelőhöz jutnak, Paks városnak közvetlen és
sajáthatáskörű fejlesztési feladatai a Madocsai szennyvíztisztítóval kapcsolatban nincsenek.
Az 1.3 fejezetben tisztáztuk, hogy mindkét szennyvíztisztító telep esetében KEOP projekt
keretében 2015 évvégéig megtörténtek az agglomerációs Korm. rendeletben előírt
szennyvíztisztító telepi fejlesztések (TF), korszerűsítések.
Azt ki kell emelni, hogy a meglévő paksi szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése 3600
m3/d mennyiségre kiépített, és a jelenlegi terhelése 2200-2300 m3/d körüli.
A jelentős mértékű bővítés egyetlen vagy fő oka, hogy számítanak Paks II. megvalósítására,
amely bővítés további jelentős szennyvízcsatornázási kapacitásbővítés (hálózat fejlesztés)
igényt jelent. A szennyvíztisztítási kapacitás rendelkezésre áll.
Jelenleg a beruházás az unió jóváhagyására vár, vagyis a következő 2-3 éven belül
szennyvízcsatornázási igény felmerülése nem várható.
A következő években (vagyis középtávon) a műszakilag igen jó állapotú szennyvíztisztító
telepen fejlesztési, felújítási igény nem fog jelentkezni. Alapvetően azzal kell számolni, hogy
csak az üzemeltetéshez szükséges karbantartási feladatokat kell majd elvégezni.
Időszakos beruházásként jelennek meg az egyes gépegységek, berendezések időszakos
felújítási, pótlásai, amelyre forrást a csatornadíjban lévő fejlesztési díjhányad biztosít. A
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szennyvízrendszerre vonatkozó 15 évre kiterjedő Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza a
tervezhetően szükséges felújításokat, pótlásokat.
A paksi szennyvíztisztító telep jó működésére jellemző, hogy a TESZÍR adatok szerint a telep
vízszennyezés miatt nem kötelezett bírság fizetésére.
A dunai sodorvonali bevezetés jól működik, cserére, felújításra a vízilétesítmény esetében
sincs szükség.
Jelen pillanatban konkrét fejlesztési tervszándékok nincsenek, különös tekintettel arra,
hogy Paks szennyvíz tisztító telepe teljesíti a jogszabályi előírásokat! Természetesen az
üzemeltetést végző Mezőföldvíz Kft. minden évben elkészíti a karbantartási tervet, amely
évközben jelentősen módosulhat, hiszen bármilyen szerkezet, berendezésrész tönkremehet,
meghibásodhat üzem közben.
A belterülettől távolabb elhelyezkedő településrészek Gyapa kivételével (283+85 fő) általában
nem haladják meg a 100-125 fő lakosszámot (Csámpán 125 lakos él), ezért helyi szinten
közösségi szennyvíztisztítást sem érdemes megvalósítani (gazdaságossági és műszaki okok
egyaránt a létesítés ellen szólnak). Gyapa esetében vizsgálja az Önkormányzat és a
Mezőföldvíz Kft., hogy esetleg érdemes-e Németkér szennyvíztisztítójához csatlakozni
(nyárfás öntözőtelep mechanikai előkezeléssel, talajbiológiai tisztítási rendszer), vagy a
kiépítendő szennyvíz közcsatorna hálózathoz saját szennyvíztisztító telepet építeni. A
vizsgált szennyvíztisztítási technológia: mechanikai előkezelés után nyárfás elöntözés
(talajbiológiai tisztítási rendszer, mint természetközeli tisztítási megoldás), a valószínű
hidraulikai kapacitás igény kb. 30 m3/d. Tárgyi talajbiológiai tisztítási technológia létesítése
vízjogi engedély köteles vízimunka. A nyárfás öntözőtelep építés úgyszintén vízjogi engedély
köteles tevékenység, a szennyvízben levő szennyező anyag közvetlen földtani közegbe
kerülés miatt ún. elővizsgálatot is le kell folytatni.
A Paksi szennyvíztisztító telep levegő védelem – mint bűzt kibocsátó létesítmény szempontjából megállapított védőtávolsága (védelmi övezete) a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 5. §nak (4) bekezdése szerint megállapítva – mivel komposztáló telep is engedélyeztetésre került
a létesítményre – 500 m. A védőövezet nagyságát a területi környezetvédelmi hatóság
állapította meg. Amennyiben Paks II. beruházás megvalósítása kapcsán szükséges, úgy a
védőtávolság csökkenthető az alábbi jogszabályok figyelembevételével.
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bek. szerint: „A területi környezetvédelmi
hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben,
egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és
kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok)
mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével –
a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban
lehatárolt területben határozza meg.”.
Ugyanakkor a fentebb idézet Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése úgy fogalmaz: „A területi
környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300
méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület
és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.”.
Jelen terv időintervallumában szükség esetén – a Paks II. beruházás miatt – felül kell vizsgálni
a megállapított védőövezetet, és szakértői véleményre alapozottan kell megállapítani a valós
bűzterhelést. A megállapított valós bűzterhelés alapján meg kell határozni azokat a műszaki
intézkedéseket, amelyek a bűzkibocsátást mérsékelni tudják.
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A védőövezet csökkentésére irányuló hatósági eljárást a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságnál kell megindítani konkrét vizsgálatok és műszaki intézkedési terv birtokában.
Jelen pillanatban a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóság a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala.
Abban az esetben, ha a I. fokú környezetvédelmi hatóság Paks Város Önkormányzatának
megalapozott kérelmét pozitívan bírálja el, akkor az új, hatósági határozatban megállapított
levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek,
településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki
tervezésben egyaránt érvényesíteni kell!
2.2 A(z egyes településrészek) szennyvízelvezetés fejlesztései
Paks fiatal város, a szennyvíz közcsatorna hálózata az Atomerőmű építésekor kezdett
kiépülni, és a paksi egybefüggő belterületen, no meg Dunakömlődön a szennyvíz közcsatorna
hálózat és műtárgyainak (pl. átemelők) építése ebben az évtizedben fejeződött be
gyakorlatilag Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek korszerűsítésével és bővítésével
egyidejűleg.
Az egyeztető megbeszélésen szóban a Mezőföldvíz Kft. képviselői azt nyilatkozták, hogy a
kiépített hálózat korszerű, jó műszaki állapotú és folyamatos üzemeltetésre alkalmas.
A Mezőföldvíz Kft. a Paksi Szennyvízrendszerre és a Dunakömlődi szennyvízelvezető
rendszerre a vízügyi és vízvédelmi felügyeleti hatóság által elfogadott 15 évre szóló gördülő
fejlesztési tervvel (továbbiakban: GFT) rendelkezik. A fejlesztések a GFT szerint ütemezetten
zajlanak.
Minden évben készítenek karbantartási tervet, amely általában pontszerű beavatkozásokat
tartalmaz, ezek a munkák általában néhány óra és egy-két nap közötti időintervallumra
terjednek ki.
Az alábbiakban áttekintjük az egyes település részek problémáit, területfejlesztéseit, és azt
hogy milyen megoldandó feladatok várnak az Önkormányzatra és a víziközmű
szolgáltatóra:
■ Paks (ide értve az Alvéget, a Fehérvári út környékének belterület részét, és a Tolnai út
térségének közvetlen belterületi szakaszát, azokat a település részeket, amelyek szennyvíz
csatornával ellátottak) és Dunakömlőd egybefüggő belterületén belül a szennyvíz
közcsatorna rendszer kiépült. Ezen a területen az alábbi feladatokat kell megoldania az
Önkormányzatnak és a Mezőföldvíz Kft-nak.
-

A legfontosabb, hogy a közcsatornára kötések megvalósuljanak azokon a területeken,
ahol a szennyvíz közcsatorna kiépült. Ilyen rákötési kötelezettségek Paks
„belterületén” belül és Dunakömlődön jelentkeznek, tekintettel arra, hogy a rákötések
az elmúlt években folyamatosak voltak, ezért a pontos rákötési kötelezettségi szám
nem ismert (tízes nagyságrendű a feladat). A feladatot a HÉSZ, a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (55. §) , valamint a víziközmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. tv. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelet vonatkozó jogszabályainak figyelembevételével kell végrehajtani (a
víziközmű szolgáltatónak felszólítási jogosítványa van, a hatósági hatáskörrel a járási
hivatal rendelkezik, illetve egyes speciális esetben a vízügyi hatóság – ez utóbbi csak
akkor járhat el, ha korábban házi jellegű vízilétesítmény építésére és üzemeltetésére
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adott létesítési és üzemeltetési engedélyt, Paks város belterületére ilyen jellegű vízjogi
engedélyt nem találtunk)
A végrehajtás időpontja és felelőse: Paks város Jegyzője, a teljesítés folyamatos.
-

-

Természetesen területfejlesztés esetén kötelező lesz a rákötés a meglévő szennyvíz
közcsatornahálózatra, ahol az kiépült. Fejlesztésre kijelölt terület a Pollack Mihály
utca környéke, ahol fejlesztés esetén a szennyvízközcsatorna hálózat kiépítendő.
További fejlesztések várhatók pl. a foghíj telkek beépítése kapcsán, ezekben az
esetekben generális szennyvíz közcsatorna fejlesztésre, átalakításra nem lesz
szükség, a szennyvíz közcsatornára kötés kötelező (lásd: helyi építési szabályzatot).
Paks város helyi építési szabályzatát (HÉSZ) Paks Város Önkormányzatának 33/2016.
(VIII. 22.) önkormányzati rendelete tartalmazza azokat a szabályokat (előírásokat),
amelyeket a fejlesztéseknél (tervszándékok esetén) be kell tartani, ilyen előírás pl. a
meglévő szennyvíz közcsatorna hálózatra való rákötési kötelezettség.
A végrehajtás időpontja és felelőse: Paks város Jegyzője, a teljesítés a fejlesztés esetén
jöhet szóba.

-

Dunakömlődön tartalék lakóterületet jelölt ki az Önkormányzat (kb. 50 családi ház),
továbbá mezőgazdasági területen a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági
fejlesztésre van lehetőség. Szükség lesz a cél megvalósítása érdekében kisebb
szennyvíz közcsatorna hálózat bővítésre. Jelenleg a bővítések megkezdése nem
aktuális. A meglévő szv. közcsatorna kiegészítése új szv. közcsatornával, és a
meglévő csőátmérők bővítése (pl. Ф40 cm-ről Ф60 cm-re való csere) egyaránt vízjogi
engedély köteles vízi munkák.
A végrehajtás időpontja és felelőse: Paks város Jegyzője, a teljesítés csak fejlesztés
esetén jöhet szóba.

-

Szintén fontos feladat, hogy Paks város Önkormányzata alkalmazza következetesen az
alábbi helyi rendeleteket: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.
(VII. 1.) önkormányzati rendelete: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. Paks Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete: A helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a
díjfizetési kedvezményekről és mentességekről
A végrehajtás időpontja és felelőse: Paks város Jegyzője, a teljesítés folyamatos.

-

A jelen középtávú fejlesztési feladatok közé valószínűleg nem kerül be, de
megemlítjük, hogy az ún. Paks II. fejlesztési projekt megindulásakor számítani kell
jelentős mértékű területfejlesztésre, amely együtt jár újabb területek beépítésével. A
területfejlesztés azt jelenti, hogy a meglévő szennyvíz közcsatorna hálózatot
fejleszteni kell, egyelőre Paks város Önkormányzata a projekttel kapcsolatos uniós
döntésre vár.
A fejlesztési tervek közé fel kell venni a szennyvízátemelők bűz kibocsátásának
revízióját is. Jelenleg a szennyvízátemelők levegővédelmi védőövezeteire
vonatkozóan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján 20-150 m közötti
védőövezetek vannak meghatározva. A Paks II. megindítása esetén a most
megállapított védőövezeti távolságok a tervszerű szennyvízcsatorna hálózat fejlesztést
nem teszik lehetővé.
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A szennyvíz átemelők technológiái az utóbbi évtizedben rengeteget fejlődtek,
megfelelő műszaki kialakítás, üzemeltetés és levegőtisztaság-védelmi berendezések
beépítésével biztosítani lehet, hogy a szennyvízátemelők bűzkibocsátás mentesen
működjenek. Ilyen esetben nem szükséges védőövezetet megállapítani.
A szennyvíz átemelők működését – levegő-védelmi szempontból – át kell tekinteni, és
meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz
átemelők bűzkibocsátás mentes működését.
A végrehajtás időpontja: folyamatos, felelős: Paks város Jegyzője és a Mezőföldvíz
Kft.
-

Nem szorosan és közvetlenül kapcsolódó feladat, de vizsgálni kell a városi
csapadékvíz elvezetés helyzetét, ugyanis zápor időszakban jelentősen megnő a
szennyvíz közcsatornák hidraulikai terhelése, és pl. a Dunakömlődi szennyvíz
közcsatorna rendszer madocsai végátemelője letiltja az átemelést és a nyers
szennyvizek átmenetileg panganak a rendszerben. Hasonló helyzetekkel Paks
belterületén is találkozhatunk zápor időszakban. E téren két feladat vár elvégzésre:
vizsgálni kell, hogy a csatorna fedlapok zárása megfelelő-e, illetve az
Önkormányzatnak és a szolgáltató Mezőföldvíz Kft.-nek fel kell deríteni az esetleges
illegális lakossági, vállalkozási csapadékvíz rákötéseket.
Intézkedési lehetősége a járási kormányhivatalnak (mint hatósági jogkörrel rendelkező
közigazgatási szervezet), illetve a szolgáltató Mezőföldvíz Kft.-nek van (elvileg az
illegális rákötést megszüntetheti a szabályszegő költségére, de ez csak közterületen
járható út, magán ingatlanon a tulajdonos nem köteles a szolgáltatót beengedni).
A végrehajtás időpontja és felelőse: Paks város Jegyzője és a Mezőföldvíz Kft., a
teljesítés folyamatos.

■ A város egybefüggő belterületétől távolabb fekvő településrészeken (Gyapa, Biritó,
Cseresznyés, Csámpa, Hegyespuszta) egyelőre nincs tervbe véve szennyvíz közcsatorna
fejlesztés, annak ellenére, hogy Paks város szennyvíztisztítója a szennyvizeket fogadni és
tisztítani tudja, hiszen a kapacitások rendelkezésre állnak.
Noha jól tudja az Önkormányzat, hogy a fejlesztés elmaradással a távolabb fekvő
településrészek intenzív bekapcsolása a város társadalmi-gazdasági életébe igen nehéz (pl.
gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés). Vagyis az említett településrészek leszakadása,
elöregedése folytatódik.
A döntésnek több oka van:
◘ A településrészek szétszórtak, esetenként az összegyűjtött szennyvizeket több kilométeren
(Gyapa, Cseresznyés esetében pl. 6-8 km) keresztül kellene szállítani, gravitációs műszaki
megoldás esetén a tartozódási idő olyan hosszú, hogy azon idő alatt megindul egy nem
kívánatos lebomlási folyamat (bűzhatás, nyers szennyvíz minőségi paramétereinek jelentős
romlása). Gravitációs szállítás esetén 0,4-0,8 m/sec áramlási sebességgel, de nyomott rendszer
esetén is csak 1,0-1,5 m/sec áramlási sebességgel szabad számolni.
A nem kívánatos anaerob folyamat csökkentésére, meggátlására oxigén bevitelről kell
gondoskodni, amely az üzemeltetést jelentősen megdrágítja.
◘ Jól ismert, hogy a hosszú külterületi csatornaszakaszok kiépítése, az esetleges többlet
szivattyúzás, aprítás, szagtalanítás energiaigénye gazdaságtalan vízművek létrehozását
eredményezheti.
◘ A vizsgált településrészek jó része hátságon fekszik (nem magas talajvízállású területekről
van szó), a talajvizek mélyebben helyezkednek el, ezért a települési környezethez igazodó
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egyedi szennyvízkezelési megoldások környezetvédelmi szempontból is megfelelőek, nem
kell számítani a talajvizek szennyezésére.
◘ A szippantott szennyvizek összegyűjtésének és kezelésének költségeit ugyan a közműpótló
tulajdonosának és üzemeltetőjének kell viselnie, de az esélyegyenlőség jegyében a költségek
egy részét az Önkormányzat megtéríti, cserébe azt várja el az érintettől, hogy közműpótló
építményét tegye zárttá (zárt szennyvízgyűjtő aknából szippantás).
◘ A településrészek Gyapa kivételével (283+85 fő) általában nem haladják meg a 100 fő
lakosszámot (Csámpán 125 lakos él), ezért helyi szinten közösségi szennyvíztisztítást sem
érdemes megvalósítani (gazdaságossági és műszaki okok egyaránt a létesítés ellen szólnak).
Gyapa esetén vizsgálja az Önkormányzat és a Mezőföldvíz Kft., hogy esetleg érdemes-e
Németkér szennyvíztisztítójához csatlakozni (nyárfás öntözőtelep mechanikai előkezeléssel,
talajbiológiai tisztítási rendszer), vagy a kiépítendő szennyvíz közcsatorna hálózathoz saját
szennyvíztisztító telepet építeni. A vizsgált szennyvíztisztítási technológia: mechanikai
előkezelés után nyárfás elöntözés (talajbiológiai tisztítási rendszer, mint természetközeli
tisztítási megoldás), a valószínű hidraulikai kapacitás igény kb. 30 m3/d. Tárgyi talajbiológiai
tisztítási technológia létesítése vízjogi engedély köteles vízimunka. A nyárfás öntözőtelep
építés úgyszintén vízjogi engedély köteles tevékenység, a szennyvízben levő szennyező anyag
közvetlen földtani közegbe kerülés miatt ún. elővizsgálatot is le kell folytatni.
◘ Meg kell említeni, hogy az építéshatóság, illetve a jegyző engedélyezte a közelmúltban
Cseresznyésen új lakóépületekhez 2 db. szennyvíztisztító létesítmény elhelyezését (a
kibocsátás egyik esetben sem haladja meg az 500 m3/év kibocsátott szennyvíz mennyiséget),
és a kezelt szennyvizek helybeni szikkasztását. Ezek az engedélyezések jegyzői
vízgazdálkodási hatáskörbe tartozóak.
A megfogalmazott feladatok végrehajtásában a Jegyző és a Mezőföldvíz Kft. működik közre, a
teljesítés folyamatos.
2.3 Az egyedi szennyvízkezelési és elhelyezési létesítményekre vonatkozó tervszándékok, az
országos és helyi környezet- és természetvédelmi követelmények
Az Önkormányzat határozottan megfogalmazott célja, hogy a felszín alatti vizek és a földtani
közeg védelmére kiemelt figyelmet fordít.
A 2.1 fejezetben ismertettük, hogy ahol a szennyvízközcsatorna hálózat kiépült (Paks
szorosan vett belterülete és Dunakömlőd) ott nem engedélyezi az Önkormányzat (rendelet:
HÉSZ) közműpótló létesítmény, egyedi szennyvíztisztító építmény, vagy –kisberendezés
telepítését, létesítését. Az említett területeken csak a meglévő szennyvíz közcsatorna bővítése,
meghosszabbítása, illetve a meglévő hálózatra való rákötés engedélyezett.
A 2.2 fejezetben részletesen vizsgáltuk, hogy mely település részeken nem várható a
szennyvíz közcsatorna kiépítése, az okokat a fejezetben felsoroltuk.
A 2.1 és 2.2 fejezetekben a tervezett fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban felsoroltuk
milyen jellegű hatósági intézkedésekre van szükség.
Két lényeges momentumot kell kiemelni:
◘ Gyapa, Biritó, Cseresznyés, Csámpa, Hegyespuszta településrészeken nincs szennyvíz
közcsatorna kiépítve, és a kiépítés a jövőben nem is tervezett. Jelenleg zárt szennyvízgyűjtő
aknába gyűjtik a lakosok és közületek, vállalkozások a szennyvizeket és szippantással
szállítják Paks város szennyvíztisztító telepére.
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◘ A vizsgált településrészek nem magas talajvízállású településrészek és általában a háztartási
szennyvizek elszikkasztása sem engedélyezett. Meg kell említeni, hogy az építéshatóság,
illetve a jegyző engedélyezte a közelmúltban Cseresznyésen új lakóépületekhez 2 db.
szennyvíztisztító létesítmény elhelyezését (a kibocsátás egyik esetben sem haladja meg az 500
m3/év kibocsátott szennyvíz mennyiséget), és a kezelt szennyvizek helybeni szikkasztását.
A következő években (2017-2021. évek) a kialakult gyakorlatot szeretné folytatni Paks város
Önkormányzata, azzal a feltétellel, hogy a zárt műszaki akna állapotot fenn kell tartani,
különösen Csámpa területén, ahol az Atomerőmű vízkivételi kútjai találhatók (védendő
termelés történik a kutakból). Csámpán a szigorú követelményekből nem enged az
Önkormányzat.
A magasabban (hátság) fekvő településrészeken (Gyapa, Hegyespuszta, Cseresznyés) is
folytatni szeretné a jelenlegi gyakorlatot Paks városa (zárt szennyvíztároló+szippantás),
azonban gondolkodik azon, hogy a kb. 300 lélekszámú Gyapán szennyvíz közcsatornát épít
saját egyedi szennyvíztisztító létesítménnyel. A vizsgált szennyvíztisztítási technológia:
mechanikai előkezelés után nyárfás elöntözés (talajbiológiai tisztítási rendszer, mint
természetközeli tisztítási megoldás). A megoldás környezetvédelmi szempontból
megfelelőnek látszik, mert a talajvizek mélyebben helyezkednek el.
Cseresznyésen az építéshatóság, illetve a jegyző engedélyezte a közelmúltban új
lakóépületekhez 2 db. szennyvíztisztító létesítmény elhelyezését (a kibocsátás egyik esetben
sem haladja meg az 500 m3/év kibocsátott szennyvíz mennyiséget), és a kezelt szennyvizek
helybeni szikkasztását. Ez az út is ígéretesnek látszik, a tapasztalatok birtokában lehet dönteni
a további engedélyezésekről.
A HÉSZ egyébként megengedi többféle közműpótló megoldás létesítését azon a település
részeken, ahol szennyvíz közcsatorna nem épült ki, és a kiépítés a közeljövőben sem várható.
Mindenképpen szükséges az esetlegesen elszikkasztani kívánt szennyvizek mechanikai
előkezelése.
A szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása (mechanikai és biológiai tisztítási fokozat is
beépített a reaktorba) korszerű megoldás (Németországban és Ausztriában az
agglomerációkon kívüli területeken nagy előszeretettel alkalmazzák), azonban a berendezések
folyamatos üzemeltetést és karbantartást igényelnek, emiatt hazánkban vannak félelmek az
alkalmazásukkal kapcsolatban.
A Paks Város helyi rendeletével védetté nyilvánított (30/2008. (XII.17.) önkormányzati
rendelet a helyi természeti értékekről) helyi jelentőségű védett természeti területek és
védett emlékek felsorolása szerint az egyedi szennyvízkezeléssel – és elhelyezéssel érintett
terület csupán a Cseresznyési láprétek, amely védett terület a lakott cseresznyési ingatlanoktól
jelentősen távolabb helyezkedik el. Cseresznyés lakott része dombháton helyezkedik el, és a
lakott részeket erdős terület veszi körül.

3. A célkitűzések középtávú fejlesztési tervjavaslata (megvalósítási
feladatok ütemezéssel)
A 2. fejezetben ismertetettek szerint azt láthattuk, hogy Paks város 2 települési szennyvíz
elvezetési agglomerációhoz tartozik: Paks és Madocsa.
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Ismertettük, hogy Paks szennyvíztisztító telepe teljes egészében Paks város területéről gyűjti
a szennyvizeket és tisztítja azokat.
Madocsa szv. telepe csak Dunakömlőd településrész szennyvizeit gyűjti. A Madocsa
regionális szennyvízrendszer (MRR) tagjai: Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa és PaksDunakömlőd. Paks város érdekeltsége egyrészt a Dunakömlőd szennyvízelvezető rendszere,
másrészt a regionális rendszerben és regionális szennyvíztelepben a tulajdoni hányada
arányában jelenik meg.
Mindkét szennyvíztisztító telepet 2015 évvégéig KEOP projekt pénzből korszerűsítették,
bővítették. Mindkét szennyvíztisztító telep tudja fogadni és kezelni a szippantott
szennyvizeket.
A Mezőföldvíz Kft. szakmai véleménye szerint a Paks szennyvíztisztító telepen jelenleg
rekonstrukciós munkák elvégzésére nem kell számítani a következő 3-4 évben. Paks
szennyvíztisztító telepe jól működik (nem fizet vízvédelmi bírságot), a kibocsátott
szennyvizek a Duna sodorvonalába kerülnek, és a szennyvíziszap kezelés is megfelelő
színvonalon megoldott.
A 2012. évi CCIX. Víziközmű törvény 11.§ (1) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltatás
hosszú távú biztosítása miatt víziközmű szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtartamra
gördülő fejlesztési tervet (később: Terv) kell készíteni. A Terv felújítási, pótlási és beruházási
tervből áll. A Terv kidolgozása megtörtént (Mezőföldvíz Kft. készítette), a következő pár
évben (2017-2020 időszaka) a Terv nem tartalmaz olyan konkrét felújítási, beruházási és
pótlási intézkedést, amely tárgyi Program szempontjából releváns lenne.
A fő ok természetesen az, hogy Paks szennyvíztisztító telepét most korszerűsítették,
bővítették, ezért a telepen felújítási, pótlási és beruházás jellegű feladatot nem kell elvégezni.
Paks fiatal város, a szennyvíz közcsatorna hálózata az Atomerőmű építésekor kezdett
kiépülni, és a paksi egybefüggő belterületen, no meg Dunakömlődön a szennyvíz közcsatorna
hálózat és műtárgyainak (pl. átemelők) építése ebben az évtizedben fejeződött be
gyakorlatilag Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek korszerűsítésével és bővítésével
egyidejűleg.
Az egyeztető megbeszélésen szóban a Mezőföldvíz Kft. képviselői azt nyilatkozták, hogy a
kiépített hálózat korszerű, jó műszaki állapotú és folyamatos üzemeltetésre alkalmas.
A jelen terv időtávlatában felújítást, korszerűsítést, cserét nem terveznek (pl. csatorna
szakasz rekonstrukció, átemelők és gépészeti berendezéseinek cseréje, nyomóvezeték
felbővítése, cseréje stb.).
Minden évben készítenek karbantartási tervet, amely általában pontszerű beavatkozásokat
tartalmaz, ezek a munkák általában néhány óra és egy-két nap közötti időintervallumra
terjednek ki.
A belterülettől távolabb elhelyezkedő településrészek Gyapa kivételével (283+85 fő) általában
nem haladják meg a 100-125 fő lakosszámot (Csámpán 125 lakos él), ezért helyi szinten
közösségi szennyvíztisztítást sem érdemes megvalósítani (gazdaságossági és műszaki okok
egyaránt a létesítés ellen szólnak). Gyapa esetén vizsgálja az Önkormányzat és a Mezőföldvíz
Kft., hogy esetleg érdemes-e Németkér szennyvíztisztítójához csatlakozni (nyárfás
öntözőtelep mechanikai előkezeléssel, talajbiológiai tisztítási rendszer), vagy a kiépítendő
szennyvíz közcsatorna hálózathoz saját szennyvíztisztító telepet építeni. A vizsgált
szennyvíztisztítási technológia: mechanikai előkezelés után nyárfás elöntözés (talajbiológiai
tisztítási rendszer, mint természetközeli tisztítási megoldás), a valószínű hidraulikai kapacitás
igény kb. 30 m3/d. Tárgyi talajbiológiai tisztítási technológia létesítése vízjogi engedély
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köteles vízimunka. A nyárfás öntözőtelep építés úgyszintén vízjogi engedély köteles
tevékenység, a szennyvízben levő szennyező anyag közvetlen földtani közegbe kerülés miatt
ún. elővizsgálatot is le kell folytatni.
A szennyvízelvezetés és kezelés területén a következő időszakban az alábbi megoldandó
feladatok várnak az Önkormányzatra:
◘ A kiépült szennyvíz közcsatornahálózatnál folytatni kell a lakossági, közületi, és
vállalkozási rákötéseket. Szükség esetén a járási hivatal rendelheti el hatósági kötelezés
formájában a rákötést.
◘ Paks II. létesítése esetén területfejlesztéseket kell végrehajtani, a víziközműveket ki kell
építeni. Ez a dolog jelenleg nem aktuális, az előkészítő munkák folyamatban vannak.
◘ Tartalék lakóterület Dunakömlődön kijelölt, ott a beépítés esetén a szennyvíz közcsatorna
hálózatot fejleszteni kell. A Pollack Mihály út környékén területfejlesztési lehetőségek vannak
(az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési terület), talán 3-4 éven belül megkezdődik a
területfejlesztés, ebben az esetben a szennyvíz közcsatorna hálózatot fejleszteni kell, a város
felkészült a feladat megoldására.
.◘ A város egybefüggő belterületétől távolabb fekvő településrészeken (Gyapa, Biritó,
Cseresznyés, Csámpa, Hegyespuszta) folytatni kell a zárt közműpótló létesítmények
szakszerű üzemeltetését (hatósági szúrópróba ellenőrzések), és a szv. közcsatorna
szolgáltatásból kimaradt lakosokat továbbra is díjkompenzációban, díjkedvezményben kell
részesíteni (szippantás alap- és ürítési díj kompenzáció). A szennyvíztároló nem megfelelő
zártsága esetén hatósági úton kell kikényszeríteni a megfelelő zártságot.
◘ Meg kell vizsgálni a közcsatorna szolgáltatójával együtt, hogy az elválasztott rendszerű szv.
közcsatorna hálózatba miért kerül zápor időszakban csapadékvíz, és dönteni kell a szükséges
hatósági és műszaki intézkedések végrehajtásáról
◘ A nem magas talajvízzel fenyegetett település részeken (pl. Gyapa külterülete, Cseresznyés,
Hegyespuszta) vizsgálni kell, hogy meg lehet-e engedni a környezettudatos lakosoknak a
szennyvízkezelési építmények (pl. oldómedence és szikkasztás), vagy szennyvízkezelő
kisberendezések (mechanikai és biológiai tisztítási fokozat és szikkasztás) telepítését.
◘ A több mint 200 lakosú Gyapán vizsgálni kell, hogy érdemes-e a településrésznek
talajbiológiai elven működő szennyvíztisztító telepet (mechanikai tisztítási fokozat után
nyárfás öntöző telep építéséről van szó) építeni, vagy esetleg Németkér már meglévő hasonló
technológiájú telepére csatlakoztatni a szennyvizeket.
◘ A Paksi szennyvíztisztító telep levegő védelem – mint bűzt kibocsátó létesítmény szempontjából megállapított védőtávolsága (védelmi övezete) a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 5. §nak (4) bekezdése szerint megállapítva – mivel komposztáló telep is engedélyeztetésre került
a létesítményre – 500 m. A védőövezet nagyságát a területi környezetvédelmi hatóság
állapította meg. Amennyiben Paks II. beruházás megvalósítása kapcsán szükséges, úgy a
védőtávolság csökkenthető az alábbi jogszabályok figyelembevételével.
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bek. szerint: „A területi környezetvédelmi
hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben,
egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és
kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok)
mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével –
a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban
lehatárolt területben határozza meg.”.
Ugyanakkor a fentebb idézet Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése úgy fogalmaz: „A területi
környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300
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méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület
és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.”.
Jelen terv időintervallumában szükség esetén – a Paks II. beruházás miatt – felül kell vizsgálni
a megállapított védőövezetet, és szakértői véleményre alapozottan kell megállapítani a valós
bűzterhelést. A megállapított valós bűzterhelés alapján meg kell határozni azokat a műszaki
intézkedéseket, amelyek a bűzkibocsátást mérsékelni tudják.
A védőövezet csökkentésére irányuló hatósági eljárást a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságnál kell megindítani konkrét vizsgálatok és műszaki intézkedési terv birtokában.
Jelen pillanatban a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóság a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala.
Abban az esetben ha a I. fokú környezetvédelmi hatóság Paks Város Önkormányzatának
megalapozott kérelmét pozitívan bírálja el, akkor az új, hatósági határozatban megállapított
levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek,
településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki
tervezésben egyaránt érvényesíteni kell!
◘ A fejlesztési tervek közé fel kell venni a szennyvízátemelők bűz kibocsátásának revízióját
is. Jelenleg a szennyvízátemelők levegővédelmi védőövezeteire vonatkozóan a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján 20-150 m közötti védőövezetek vannak
meghatározva. A Paks II. megindítása esetén a most megállapított védőövezeti távolságok a
tervszerű szennyvízcsatorna hálózat fejlesztést nem teszik lehetővé.
A szennyvíz átemelők technológiái az utóbbi évtizedben rengeteget fejlődtek, megfelelő
műszaki kialakítás, üzemeltetés és levegőtisztaság-védelmi berendezések beépítésével
biztosítani lehet, hogy a szennyvízátemelők bűzkibocsátás mentesen működjenek. Ilyen
esetben nem szükséges védőövezetet megállapítani.
A szennyvíz átemelők működését – levegő-védelmi szempontból – át kell tekinteni, és meg
kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz átemelők
bűzkibocsátás mentes működését.
A fejezetben megfogalmazott feladatok felelősei: Paks város Polgármestere és Jegyzője,
közreműködőként részt vesz a Mezőföldvíz Kft.
Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy Paks városa a szennyvíztisztító telep (ide értve
Madocsát is) bővítésével és korszerűsítésével hihetetlenül sokat tett a környezet- és
természet védelméért, megalapozta a város gazdasági fejlesztésének lehetőséget, és
számottevően javította a város polgárainak életkörülményeit, életminőségét.
Minden megfogalmazott intézkedés a felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg
védelmét szolgálja.
A tervezett intézkedések társadalmi-gazdasági hatása abban mérhető, hogy csökkenni fog a
bűzterhelés, a nem csatornázott település részeken a díjkompenzációval egyféle
esélyegyenlőség valósul meg, és az infrastruktúra ellátottsági javítások növelni fogják a
vállalkozási tevékenység élénkülését.
Álláspontunk és meggyőződésünk szerint a Program reálisan megvalósítható feladatot ró Paks
városára.
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Mellékletek

1. számú melléklet: Környezeti értékelés Paks város Települési
Szennyvízkezelési Programjához (Program)
Bevezetés
Jelen Települési Szennyvízkezelési Programra (Programra) a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (később: Kvt.) 46-48 §-ai, valamint a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 20. § szerint kell elkészíteni a
Program környezeti értékelését.
A környezeti értékelést az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rend. (Kormr) 4. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.
A Kormr 8. § (2) bek. szerint: A környezeti értékelésnek azt az információt kell tartalmaznia,
ami a Kvt. 43. § (7) bekezdésében foglaltak, valamint a 7. § (4) bekezdés szerinti tematika
kielégítéséhez és a döntéshozatalhoz a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek, a terv,
illetve program tartalmának és részletezettségének, a döntéshozatali folyamatban elfoglalt
helyének figyelembevételével megkívánható, tekintettel a nyilvánosság észrevételeire is. A
környezeti értékelés kidolgozásához felhasználható minden rendelkezésre álló, az adott terv,
illetve program környezeti hatásaira vonatkozó korábbi vagy folyamatban lévő tervezési,
illetve programalkotási munkákból származó, valamint más uniós jogi aktus végrehajtása
során keletkezett információ is.
A Kvt 43. § (7): „A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és
földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős
környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.”
A fentieket figyelembe véve a Kormr 4. mellékletéből csak azokat a tematikai elemeket
vesszük fel a vizsgálatba, amelyek ténylegesen szükségesek a Program eredményes
környezeti értékeléséhez, összhangban a Kvt. 43 §-nak (7) bekezdésében írt „várható
jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.”.
Ezért relevancia és jelentős környezeti hatások hiányában pl. nem fogjuk vizsgálni az alábbi
szempontokat a Kormr. 4. mellékletének tematikájából: földrajzilag lehatárolt tervezési
terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti
jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínűleg
jelentősen befolyásol, a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség,
terhelhetőség), a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása
továbbá: természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését jelentik, olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek,
amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek
olyan befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve
egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy
környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek
előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak,
ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel);
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valamint pl. 3.6.1.2., 3.6.1.3., 3.6.1.4. és 3.6.2. fejezeti pontok.
A környezeti értékeléshez kapcsolódó főbb térképi információk (4 db. térképi melléklet) az
1. számú melléklet végén találhatók meg.
1 A környezeti értékelés menete
1.1 Előzmény
Paks város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot írt ki a város Települési
Szennyvízkezelési Programjának (Program) elkészítésére.
A Programot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46-48 §ai, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet 20. §-a szerint kell elkészíteni.
A Programhoz mellékelni kell (20. § (3) bekezdés szerint) az egyes tervek és programok
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (Kormr) szerinti környezeti értékelést
(később: vizsgálatot, értékelést).
A Program elkészítésére a Pannon Natura Kft. nyerte el a kiírt pályázatot.
A Program környezeti értékelésének tematikáját az adott (vizsgált) helyzethez adaptálva
állítottuk össze, figyelembe véve a Kormr. ajánlott értékelési tematikáját.
1.2 Kapcsolódás a tervezési folyamat más részeihez
Jelen környezeti értékelés Paks város Települési Környezetvédelmi Programjához kapcsolódó
Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) kötelező terv elemeként készül, és
természetesen az elkészült TSZP-re azok megállapításaira épül – valójában kölcsönösség
(szoros korreláció) van a Program és a TSZP között. Hiszen a környezeti állapot értékelése
alapján készült a Program, és a készítés közben figyeltük, értékeltük a várható és lehetséges
hatásokat.
A környezeti értékeléskor az egységes szerkezetbe foglalt Paks Város Önkormányzatának
24/2003. (XII. 31.) többször módosított önkormányzati rendeletére (Paks Város Helyi Építési
Szabályzatáról) támaszkodtunk.
1.3 Környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság bevonása a programalkotásba és a
környezeti értékelésbe
A TSZP kidolgozása során az érdekeltek javaslatait figyelembe vettük, már a tervezés korai
fázisában Paks város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala (mint feladat ellátásra
kötelezett önkormányzat) rendelkezésre bocsátotta azokat a dokumentumokat, melyen
keresztül megismerhettük a települési szennyvízelvezetés- és tisztítás jelenlegi helyzetét.
Rendelkezésünkre bocsátotta azokat a településrendezési eszközöket, amelyeket az
Önkormányzat – a nyilvánosság bevonásával – jóváhagyott (Település szerkezeti terv, Helyi
Építési Szabályzat).
A szolgáltatásért felelős Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (7032 Paks, Kölesdi út 46.,
később: Mezőföldi Kft.) igen hasznos segítséget nyújtott a jelenlegi helyzet bemutatásában és
a következő évek feladatainak megtervezésében (dokumentációt átadva).
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A szennyvíztisztító telepek vízjogi engedélyeit a Fejér megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vízügyi hatósága bocsátotta ki, a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Program és
TSZP készítés során felhasználtuk.
1.4 A felhasznált adatok forrása, a bizonytalanságok
A Program és a TSZP alapvetően a feladat ellátásért felelős Önkormányzat (Paks város
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala), és a víziközmű szolgáltatást végző Mezőföldi
Kft. által szolgáltatott adatokon alapul.
Paks város szennyvíz víziközművével kapcsolatban átnéztük a TESZÍR adatbázisát is, és
vettünk adatokat a 2014. évi referencia időszakról is.
Népességi adatokat a KSH vonatkozó adatbázisából vettünk.
A víz környezet értékelése során támaszkodtunk az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal
elfogadott 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megállapításaira is (VGT2: 111 Sió vízgyűjtő tervezési alegység).
Mint tudjuk minden adat, információ tartalmaz bizonytalanságokat, ezért nehéz helyzetben
van egy tervező mikor meg kell adni az adatok, információk bizonytalanságát.
Példaként említjük, hogy pl. Paks város település részeinek települési szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási rendszere kettő agglomerációhoz tartozik (a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének táblázatai), ezek az információk a közölt adatokkal együtt – a
Program 1.6 fejezetében – Korm. rendeletben láttak napvilágot, mégis lehet, hogy az
agglomeráció tényleges lakosszáma – valószínűen időközben – változhatott.
A felszíni és felszín alatti vizek értékelésekor nem ragaszkodtunk analitikus pontosságú
adatok beszerzéséhez (egy-egy vizsgálati adat egy-egy helyzetet ábrázol), sokkal inkább a
tendenciák alakulását vizsgáltuk, ezért választottuk a VGT2 tervvonatkozó vízgyűjtőjének
értékelését információként.
Az tény, hogy a VGT2 készítését alapos feltáró munka (validált vízminőségi adatokkal) előzte
meg, ezért azt gondoljuk az értékelés megalapozott.
A környezeti értékelés (TSZP) az elkészített Program alapjaira támaszkodott.
2 A vizsgált Program tömör ismertetése
2.1 A jelenlegi állapot
Földrajzi és gazdasági helyzet:
Paks a Dél-dunántúli régióban, Tolna megyében fekszik a Duna jobb partján. Paks és térsége
jó mezőgazdasági adottságú terület, és ez az adottság meghatározó szerepű a város és
környezetének gazdasági életében.
A város jelentőségét viszont az Atomerőmű (MVM Paks Atomerőmű Zrt.) adja, itt állítják elő
hazánk villamos energia szükségletének közel 50%-át. Meg kell említeni, hogy Paks az egy
lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alapján - a Gfk Hungaria Piackutató Kft. 2014-ben
készült vásárlóerő tanulmánya szerint – a második leggazdagabb települése hazánknak.
Paks a Paksi Járás székhelye, ennek megfelelően járási hatás- és vonzáskörrel rendelkezik
(igazgatás, oktatás, egészségügy). 2013. januári adatok szerint a városban 19481 fő élt.
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Paks és térségének közlekedése Duna tengelyű, a Duna és a 6. fkl. út jó közlekedési
lehetőséget nyújt észak-dél irányában, a kelet-nyugati kapcsolatok jóval alárendeltebbek. A
Dunán pl. csak komppal lehet átkelni, dunai hidak 25 km-en belül nem találhatók.
A szennyvízelvezetés összefoglaló információi:
Paks Város szennyvíz-elvezetését a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (Mezőföldi Kft.)
végzi 1996. 01.01. óta.
A Kft. központjának címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. Telefon: 06-40-462-000, Email:
mezofoldviz@mezofoldviz.hu
A Paksi Főmérnökség címe: 7030 Paks, Kölesdi út 46. Telefon: 06-75-511-000, 06-40-462000, Email: gaal.zoltan@mezofoldviz.hu
A szennyvizek összegyűjtését csatornahálózat biztosítja, mely jelentős része gravitációs, de
van nyomott részrendszer is a hálózatban. Több ponton átemelő aknák biztosítják a
szennyvizek továbbítását a tisztítótelepre. Ahol nincs csatorna, a szennyvizek gyűjtésének
engedélyezett módszere a szippantó kocsival történő begyűjtés, a telkeken található egyedi
zárt szennyvíztároló aknákból.
Zárt szennyvíztárolóba továbbított szennyvizek csak a csatolt településrészeken
engedélyezettek és találhatók (Gyapa, Cseresznyés és Hegyespuszta, Csámpa, Biritó).
Paks város szennyvízcsatorna hálózatát igen érdekesen alakították ki, igazodva a
településszerkezeti sajátosságokhoz (a városhoz több korábbi önálló települést csatoltak az
elmúlt évtizedekben: Dunakömlőd, Gyapa, Csámpa, Biritó, Cseresznyés, Hegyespuszta).
Paks város egybefüggő „belterületi” közigazgatási területén a szennyvíz közcsatorna hálózat
kiépült, az ingatlanokról a rákötési lehetőségek maradéktalanul biztosítottak.
A szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű.
A város víziközműves ellátottságát jellemző főbb adatokat a 2.1 1 táblázatban foglaltuk
össze, míg a szennyvíz közcsatorna hálózatra nem csatlakozott településrészek, és az érintett
településrészek főbb adatait a 2.1 2 táblázat tartalmazza.
2.1 1 táblázat: Paks város fontosabb víziközmű infrastrukturális adatai:
2015. évi 2015. évi Dunakömlőd Dunakömlőd
Paks város lakossági közületi
lakossági
közületi
Összes lakás és épület (db)

8903

872

432

9

Ivóvízzel ellátott lakás- és épület (db)

8886

865

470

25

Szennyvízbekötéssel ellátott lakás- és épület (db)

8111

675

430

13

3

843544

574472

-

-

3

813956

-

-

-

3

516896

-

30040

-

3

8109

-

-

-

3

1671

-

-

-

Ivóvíz felhasználás (m /év)
Szennyvíztelepre (Paks) érkező szennyvíz (m /év)
Szennyvíztelepre (Madocsa) érkező szennyvíz (m /év)
Fogadott szippantott szennyvíz (csak Paks, m /év)
Keletkező szennyvíziszap (csak Paks, m /év)

Forrás: Mezőföldvíz Kft. és Önkormányzat
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2.1 2 táblázat: A szennyvíz közcsatorna hálózatra nem csatlakozott településrészek, és az
érintett településrészek főbb adatai:
Lakosszám
(fő):
283
Gyapa belterület
92
Cseresznyés
125
Csámpa belterület
71
Biritó
6
Hegyespuszta
577
Összesen:
Településrészek

Házszám
(db):
99

65
79

32
5
280

Forrás: KSH Helységnévtár
A szennyvíztisztítás tömör ismertetése:
Paks város település részeinek települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszere kettő
agglomerációhoz tartozik (a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (később: agglomerációs
Kormr) 1. számú mellékletének táblázatai).
-

-

Paks város Dunakömlődön kívül a 2. táblázatba (15 ezer LE-nél nagyobb
szennyvízterhelésű agglomerációk) lett besorolva, a rendelet szerint a lakosszám:
18051 fő, a szennyvízterhelés pedig 24104 LE, az agglomerációhoz csak Paks város
tartozik.
Madocsa település agglomerációja úgyszintén a 2. táblázatba foglalt, a rendelet szerint
a lakosszám: 14492 fő, a szennyvízterhelés pedig 15493 LE, az agglomerációhoz
Bölcske (2754 fő), Dunaföldvár (8593 fő), Madocsa (1891 fő) és Paks-Dunakömlőd
(1254 fő) tartozik.

Azzal kell tisztában lenni, hogy Paks város közvetlen tulajdonosi érdekeltsége a Madocsai
agglomerációban csupán csak a Madocsai végátemelőig tart, onnantól kezdve a Madocsai
szennyvíztisztító telep működésének és fejlesztésének dolgaiba beleszólási lehetősége csak
korlátozottan – tulajdoni hányadának arányában - van Paks városának Ezért a Madocsai
szennyvíztisztító telepet csak olyan mélységig elemezzük, amely segít tárgyi Program
megtervezésében.
Az agglomerációs Kormr. rendelkezett arról is, hogy mind Paks, mind Madocsa
szennyvíztisztítóit fejleszteni kell, de nem kell új szennyvíztisztító telepet építeni.
Mindkét szennyvíztisztító telep esetében KEOP projekt keretében 2015. év végéig
megtörténtek a fejlesztések, korszerűsítések.
Mindkét szennyvíztisztító telep rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (az elmúlt
években igen gyakran változtattak a vízügyi hatóság feladatokat ellátó szervezeteken, ezért az
engedélyt kiadó hatósági szervezeteket nem nevezzük meg).
A szennyvíztisztító telepi tisztítási technológiák ismertetése:
■ Paks:
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz (szippantott szennyvizek hígfekál előkezelője): 100
m3/d
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A szennyvíztisztító telepi létesítmények és technológia:
A szippantott szennyvizeket vb. akna fogadja, amely gépi ráccsal ellátott. Előlevegőztetés
után a szennyvizek a kiegyenlítő medencébe kerülnek. A bejövő nyers szennyvizek a közösítő
aknán keresztül először a mechanikai fokozatra kerülnek, melyet gépi rács és homokfogó
alkot.
A tisztítást biológiai N- és P eltávolításra képes, vegyszeres P-eltávolítással kiegészített
többlépcsős, eleveniszapos biológiai tisztítómű végzi, a biológiai tisztítósor 3 db. párhuzamos
sor. Utóülepítők száma: 3 db. Jelenleg a biológiai P eltávolítás megfelelő hatásfokkal
működik, ezért a vegyszeres P eltávolítást nem alkalmazzák. A mechanikai és a biológiai
fokozatot magába foglaló technológiai terek, valamint az iszapsűrítés és víztelenítés egy
tömbösített vasbeton műtárgyban helyezkednek el.
A tisztított szennyvizek a Duna sodorvonalába kerülnek (1528+200 fkm. szelvény).
A víztelenített iszapot hagyományos forgatásos prizmakomposztálással kezelik.
■ Madocsa: Jelenleg a telep hidraulikai kapacitása: 1800 m3/d, a tisztító kapacitás 15493 LE.
Az alkalmazott technológia mechanikai- és eleveniszapos, totáloxidációs biológiai tisztítás
nitrifikációval és denitrifikációval. Finombuborékos mélylégbefúvással, szükség esetén a
tisztított szennyvíz klóros fertőtlenítésével, a keletkezett iszapok stabilizációjával, sűrítésével,
víztelenítésével, és a mezőgazdasági felhasználás lehetőségének biztosításával.
Az alábbiakban ismertetjük Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek szennyvíz
terhelésére és kibocsátásaira vonatkozó adatait a TESZÍR 2014. évi referencia adatai alapján
(2.1 3 táblázat):
2.1 3 táblázat: Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek szennyvíz terhelésére és
kibocsátásaira vonatkozó adatai a TESZÍR 2014. évi referencia adatai alapján
Előírt
Madocsa
Megnevezés Paks szvt.
határérték
szvt.
(mg/l)
3
549800
Kezelt és kibocsátott szennyvíz mennyiség (m /év) 807700
263904
Bejövő BOI5 (kg/év) 491081
467330
Bejövő KOI (kg/év) 766668
192430
Bejövő ö. lebegő anyag (kg/év) 249700
85616
60478
Bejövő összes N (kg/év)
10047
7147
Bejövő összes P (kg/év)
A kibocsátási pont: Duna érintett szelvény száma 1528+200 1539+900
34,2
17,0
25
Kibocsátott BOI5 koncentráció (mg/l)
99
25,0
35
Kibocsátott ö. lebegő anyag koncentráció (mg/l)
104,2
70,0
125
Kibocsátott KOI koncentráció (mg/l)
27,4
24,0
55
Kibocsátott ö. N koncentráció (mg/l)
4,6
7,0
10
Kibocsátott ö. P koncentráció (mg/l)
Forrás: TESZÍR 2014. évi referencia adatok
A TESZÍR Paks és Madocsa szennyvíztisztítóra jellemző és lényegesebb kapacitás adatait az
2.1 4 táblázatban foglaltuk össze.
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2.1 4 táblázat: Paks (Dunakömlőd nélkül) és Madocsa (Dunakömlőddel) szennyvíztisztító
telepeinek főbb jellemző adatai:
Megnevezés
A telep kapacitása (LE)
Tisztítási kapacitás (m3/nap)
I és II tisztítási kapacitás (m3/nap)
III tisztítási kapacitás (m3/nap)
Kezelt szennyvíz mennyiség (m3/év)
Kezelt szv. iszap tömege (kgsza/év)

Paks
36600
3600
3600
3600
807700
23200
Nem érzékeny
Érzékenységi besorolás
normál
19155
Szv. gyűjtőhálózattal kiszolgált lakos-szám (fő)
19021
Szv. közcsatorna hálózatra kötött lakos-szám (fő)
134
A hálózatra nem bekötött lakos-szám (fő)
23200
Szv. iszap hasznosítás (kgsza/év)
Forrás: TESZÍR 2014. évi referencia időszak

Madocsa
14321
1800
3600
0
549800
75000
Nem érzékeny
normál
Dunakömlőd na.
Dunakömlőd na.
Dunakömlőd na.
75000

2.2 A tervezett állapot
A szennyvízgyűjtésre- és elvezetésre vonatkozó tervek:
Paks fiatal város, a szennyvíz közcsatorna hálózata az Atomerőmű építésekor kezdett
kiépülni, és a paksi egybefüggő belterületen, no meg Dunakömlődön a szennyvíz közcsatorna
hálózat és műtárgyainak (pl. átemelők) építése ebben az évtizedben fejeződött be
gyakorlatilag Paks és Madocsa szennyvíztisztító telepeinek korszerűsítésével és bővítésével
egyidejűleg.
Az egyeztető megbeszélésen szóban a Mezőföldvíz Kft. képviselői azt nyilatkozták, hogy a
kiépített hálózat korszerű, jó műszaki állapotú és folyamatos üzemeltetésre alkalmas.
A jelen terv időintervallumában felújítást, korszerűsítést, cserét nem terveznek (pl. csatorna
szakasz rekonstrukció, átemelők és gépészeti berendezéseinek cseréje, nyomóvezeték
felbővítése, cseréje stb.).
Minden évben készítenek karbantartási tervet, amely általában pontszerű beavatkozásokat
tartalmaz, ezek a munkák általában néhány óra és egy-két nap közötti időintervallumra
terjednek ki.
A szennyvízelvezetés és kezelés területén a következő időszakban az alábbi megoldandó
feladatok várnak az Önkormányzatra:
◘ Ha Paks II. létesítése zöld utat kap, akkor jelentős területfejlesztéseket kell végrehajtani,
amely kapcsán a szennyvíz közcsatorna hálózatot bővíteni, fejleszteni kell (ipari és lakóterület
fejlesztés egyaránt szükségessé válik). Ez a dolog jelenleg nem aktuális, az előkészítő munkák
folyamatban vannak.
◘ Ahol a szennyvíz közcsatorna kiépült folytatni kell a lakossági és közületi, és vállalkozási
rákötéseket. Szükség esetén a járási hivatal rendelheti el hatósági kötelezés formájában a
rákötést).
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◘ A Pollack Mihály út környékén területfejlesztési lehetőségek vannak (az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési terület), talán 3-4 éven belül megkezdődik a területfejlesztés, ebben az
esetben a szennyvíz közcsatorna hálózatot fejleszteni kell, a város felkészült a feladat
megoldására. Tartalék lakóterület Dunakömlődön kijelölt, ott a beépítés esetén a szennyvíz
közcsatorna hálózatot fejleszteni kell.
◘ Vannak beépítésre váró „foghíj” telkek az összefüggő belterületen, a beépítés esetén a
szennyvíz közcsatornára rákötés feltétele a területfejlesztésnek.
◘ Meg kell vizsgálni a közcsatorna szolgáltatójával együtt, hogy az elválasztott rendszerű szv.
közcsatorna hálózatba miért kerül zápor időszakban csapadékvíz, és dönteni kell a szükséges
hatósági és műszaki intézkedések végrehajtásáról.
◘ A város egybefüggő belterületétől távolabb fekvő településrészeken (Gyapa, Biritó,
Cseresznyés, Csámpa, Hegyespuszta) egyelőre nincs tervbe véve szennyvíz közcsatorna
fejlesztés (műszaki és gazdasági okok szólnak a fejlesztés ellen), folytatni kell a zárt
közműpótló létesítmények szakszerű üzemeltetését (hatósági szúrópróba ellenőrzések), és a
szv. közcsatorna szolgáltatásból kimaradt lakosokat továbbra is díjkompenzációban,
díjkedvezményben kell részesíteni (szippantás alap- és ürítési díj kompenzáció).
◘ A nem magas talajvízzel fenyegetett település részeken (pl. Gyapa külterülete, Cseresznyés,
Hegyespuszta) vizsgálni kell, hogy meg lehet-e engedni a környezettudatos lakosoknak a
szennyvízkezelési építmények (pl. oldómedence és szikkasztás), vagy szennyvízkezelő
kisberendezések (mechanikai és biológiai tisztítási fokozat és szikkasztás) telepítését.
◘ A több mint 200 lakosú Gyapán vizsgálni kell, hogy érdemes-e a településrésznek
talajbiológiai elven működő szennyvíztisztító telepet (mechanikai tisztítási fokozat után
nyárfás öntöző telep építéséről van szó) építeni, vagy esetleg Németkér már meglévő hasonló
technológiájú telepére csatlakoztatni a szennyvizeket.
◘ A fejlesztési tervek közé fel kell venni a szennyvízátemelők bűz kibocsátásának revízióját
is. Jelenleg a szennyvízátemelők levegővédelmi védőövezeteire vonatkozóan a 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján 20-150 m közötti védőövezetek vannak
meghatározva. A Paks II. megindítása esetén a most megállapított védőövezeti távolságok a
tervszerű szennyvízcsatorna hálózat fejlesztést nem teszik lehetővé.
A szennyvíz átemelők technológiái az utóbbi évtizedben rengeteget fejlődtek, megfelelő
műszaki kialakítás, üzemeltetés és levegőtisztaság-védelmi berendezések beépítésével
biztosítani lehet, hogy a szennyvízátemelők bűzkibocsátás mentesen működjenek. Ilyen
esetben nem szükséges védőövezetet megállapítani.
A szennyvíz átemelők működését – levegő-védelmi szempontból – át kell tekinteni, és meg
kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz átemelők
bűzkibocsátás mentes működését.
A szennyvíztisztítókra vonatkozó tervszándékok:
A 2012. évi CCIX. Víziközmű törvény 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltatás
hosszú távú biztosítása miatt víziközmű szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtartamra
gördülő fejlesztési tervet (később: Terv) kell készíteni. A Terv felújítási, pótlási és beruházási
tervből áll. A Terv kidolgozása megtörtént (Mezőföldvíz Kft. készítette), a következő pár
évben (2017-2020 időszaka) a Terv nem tartalmaz olyan konkrét felújítási, beruházási és
pótlási intézkedést, amely tárgyi Program szempontjából releváns lenne.
A fő ok természetesen az, hogy Paks szennyvíztisztító telepét most korszerűsítették,
bővítették, ezért a telepen felújítási, pótlási és beruházás jellegű feladatot nem kell elvégezni.
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Paks város a keletkező szennyvizek fogadására és tisztítására alkalmas – felújított és
korszerűsített – szennyvíztisztító teleppel rendelkezik. Paks város szennyvíztisztítója az
agglomerációs Kormr szerint önálló agglomeráció.
Dunakömlőd városrész szennyvizeit a Madocsai agglomeráció szennyvíztisztítója fogadja,
Paks város szorosan vett érdekeltsége Dunakömlőd esetében a szennyvízelvezetési- és tisztító
rendszerben viselt tulajdoni hányadának arányában a madocsai végátemelőig tart, közvetlen
és sajáthatáskörű fejlesztési feladatai a szennyvíztisztítóval kapcsolatban nincsenek.
Az 1.3 fejezetben tisztáztuk, hogy mindkét szennyvíztisztító telep esetében KEOP projekt
keretében 2015 évvégéig megtörténtek az agglomerációs Kormr-ben előírt szennyvíztisztító
telepi fejlesztések (TF), korszerűsítések.
Azt ki kell emelni, hogy a meglévő paksi szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése 3600
m3/d mennyiségre kiépített, és a jelenlegi terhelése 2200-2300 m3/d körüli.
A jelentős mértékű bővítés egyetlen vagy fő oka, hogy számítanak Paks II. megvalósítására,
amely bővítés további jelentős szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási kapacitás bővítés
igényt jelent.
Jelenleg a beruházás az unió jóváhagyására vár, vagyis a következő 2-3 éven belül
szennyvízcsatornázási igény felmerülése nem várható.
A következő években (vagyis középtávon) a műszakilag igen jó állapotú szennyvíztisztító
telepen fejlesztési, felújítási igény nem fog jelentkezni. alapvetően azzal kell számolni, hogy
csak az üzemeltetéshez szükséges karbantartási feladatokat kell majd elvégezni.
A Mezőföldvíz Kft. a Paksi Szennyvízrendszerre és a Dunakömlődi szennyvízelvezető
rendszerre a vízügyi és vízvédelmi felügyeleti hatóság által elfogadott 15 évre szóló gördülő
fejlesztési tervvel (továbbiakban: GFT) rendelkezik. A fejlesztések a GFT szerint ütemezetten
zajlanak.
A paksi szennyvíztisztító telep jó működésére jellemző, hogy a TESZÍR adatok szerint a telep
vízszennyezés miatt nem kötelezett bírság fizetésére.
A dunai sodorvonali bevezetés jól működik, cserére, felújításra a vízilétesítmény esetében
sincs szükség.
Jelen pillanatban konkrét fejlesztési tervszándékok nincsenek, különös tekintettel arra,
hogy Paks szennyvíz tisztító telepe teljesíti a jogszabályi előírásokat! Természetesen az
üzemeltetést végző Mezőföldvíz Kft. minden évben elkészíti a karbantartási tervet, amely
évközben jelentősen módosulhat, hiszen bármilyen szerkezet, berendezésrész tönkremehet
üzem közben.
A belterülettől távolabb elhelyezkedő településrészek Gyapa kivételével (283+85 fő) általában
nem haladják meg a 100 fő lakosszámot (Csámpán 125 lakos él), ezért helyi szinten közösségi
szennyvíztisztítást sem érdemes megvalósítani (gazdaságossági és műszaki okok egyaránt a
létesítés ellen szólnak). Gyapa esetén vizsgálja az Önkormányzat és a Mezőföldvíz Kft., hogy
esetleg érdemes-e Németkér szennyvíztisztítójához csatlakozni (nyárfás öntözőtelep
mechanikai előkezeléssel, talajbiológiai tisztítási rendszer), vagy a kiépítendő szennyvíz
közcsatorna hálózathoz saját szennyvíztisztító telepet építeni. A vizsgált szennyvíztisztítási
technológia: mechanikai előkezelés után nyárfás elöntözés (talajbiológiai tisztítási rendszer,
mint természetközeli tisztítási megoldás), a valószínű hidraulikai kapacitás igény kb. 30 m3/d.
Tárgyi talajbiológiai tisztítási technológia létesítése vízjogi engedély köteles vízimunka. A
nyárfás öntözőtelep építés úgyszintén vízjogi engedély köteles tevékenység, a szennyvízben
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levő szennyező anyag közvetlen földtani közegbe kerülés miatt ún. elővizsgálatot is le kell
folytatni.
A Paksi szennyvíztisztító telep levegő védelem – mint bűzt kibocsátó létesítmény szempontjából megállapított védőtávolsága (védelmi övezete) a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 5. §nak (4) bekezdése szerint megállapítva – mivel komposztáló telep is engedélyeztetésre került
a létesítményre – 500 m. A védőövezet nagyságát a területi környezetvédelmi hatóság
állapította meg. Amennyiben Paks II. beruházás megvalósítása kapcsán szükséges, úgy a
védőtávolság csökkenthető az alábbi jogszabályok figyelembevételével.
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bek. szerint: „A területi környezetvédelmi
hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben,
egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és
kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok)
mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével –
a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban
lehatárolt területben határozza meg.”.
Ugyanakkor a fentebb idézet Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése úgy fogalmaz: „A területi
környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300
méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület
és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.”.
Jelen terv időintervallumában szükség esetén – a Paks II. beruházás miatt – felül kell vizsgálni
a megállapított védőövezetet, és szakértői véleményre alapozottan kell megállapítani a valós
bűzterhelést. A megállapított valós bűzterhelés alapján meg kell határozni azokat a műszaki
intézkedéseket, amelyek a bűzkibocsátást mérsékelni tudják.
A védőövezet csökkentésére irányuló hatósági eljárást a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságnál kell megindítani konkrét vizsgálatok és műszaki intézkedési terv birtokában.
Jelen pillanatban a területileg illetékes I. fokú környezetvédelmi hatóság a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala.
Abban az esetben ha a I. fokú környezetvédelmi hatóság Paks Város Önkormányzatának
megalapozott kérelmét pozitívan bírálja el, akkor az új, hatósági határozatban megállapított
levegővédelmi követelményeket a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek,
településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki
tervezésben egyaránt érvényesíteni kell!
2.3 A Program összefüggése más releváns tervekkel
Azt kell vizsgálnunk, hogy a megalkotott Program mennyiben felel meg a helyi, a megyei és
az országos területi lefedettségű tervekben foglaltaknak.
A Programban bemutatott változtatások, tervszándékok maximálisan illeszkednek a település
(város) fejlesztésével összefüggő területhasználati változtatásokhoz (Paks Város
Önkormányzatának 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott
fejlesztési szándékok (Paks Város Helyi Építési Szabályzata). De nem ellentétesek a
tervszándékok Paks város Település Szerkezeti Tervével sem, amelyet Paks város
Önkormányzatának képviselő testülete a 92/2016. (VIII. 17.) számú határozattal elfogadott.

43– Készítette: Pannon Natura Kft.

Azt kell megjegyeznünk, hogy a helyi rendeletek tervszándékok Csámpa és Hegyespuszta
településrészek kivételével a szennyvíztörzshálózati csatornák kiépítését és az arra való
rákötést irányozzák elő, ami a város természeti és környezeti értékeinek megóvásához
messzemenően hozzájárul, és segíti a gazdasági környezet fejlesztését is.
A Program készítés során még az alábbi tervekben megfogalmazottakat vettük hasonlító
„alapadatként” figyelembe:
- Fejér megye Településrendezési Terve
- Nemzeti Környezetvédelmi Program
- Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési – és Tisztítási Terv
- Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia (Kvassay Jenő Terv)
- Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (Vízkeret Irányelv, Sió vízgyűjtő alegységi Terv)
Tekintettel arra, hogy a fentebb felsorolt tervek mindegyike foglalkozik a települési
szennyvízelvezetés – és tisztítás helyzetével, illetve annak fejlesztésével, javításával, ezért a
felsorolt tervekkel van korrelációja jelen Programnak.
2.4 A választott változat indoklása
A kiindulási feltételek, illetve speciális körülmények a Program készítéséhez (készítésénél):
- Paks meglévő csatorna törzshálózatára 93,6%-os a rákötési arány
- Paksnak 6 olyan városrésze van, amely Paks belterületi városmagjától több mint 2-3
km-re (ill. azon túl), gyakorlatilag önálló településrészként helyezkedik el.
- A város szennyvizeit 2 szennyvíztisztító telep tisztítja meg (Paks és Madocsa,
Madocsa Dunakömlőd városrész szennyvizeit fogadja és tisztítja), a
szennyvíztisztítókat 2015. év végéig felújították, korszerűsítették
- Gyapa, Biritó, Csámpa, Hegyespuszta, Cseresznyés esetében ma műszakilaggazdaságilag a szennyvíztörzshálózat megépítése még nem reális célkitűzés, ott egyedi
szennyvízkezelési megoldásokra van szükség
Mindezen feltételek alapján úgy gondoljuk egy reális, a környezetvédelmi és a társadalmigazdasági igényeket és lehetőségeket egyformán figyelembe vevő koncepció készült.
Arra alapoznánk álláspontunkat, hogy a törzshálózatra való rákötés jelenleg is 93,6%-os, így a
továbbiakban a fő cél a szennyvízelvezetési- és tisztítási képesség megtartása, ezért a
fejlesztés főként a fenntartásra és az üzemeltetés műszaki-gazdasági feltételének biztosítására
kell, hogy irányuljon.
Műszakilag-gazdaságilag a különálló település részek közül Csámpán, Hegyespusztán,
Gyapán, Biritón és Cseresznyésen biztosan megmarad a jelenlegi szennyvízgyűjtési – és
kezelési rendszer.
A jelenlegi hatályos HÉSZ szerint a város egyéb beépítésre szánt területein (Gyapa, Biritó,
Csámpa, Cseresznyés), valamint a nem belterületi építési övezeteiben megengedett az egyedi
közművel történő szennyvízgyűjtés és elhelyezés. A HÉSZ szerint a város egyéb beépítésre
nem szánt területein az építés akkor is lehetséges, ha a közművesítés minden feltétele nem áll
fenn.
A Programot egy változatban készítettük, álláspontunk szerint a jelenlegi körülmények,
feltételek nem is igénylik több Program változat kidolgozását.
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3 A Program megvalósításának környezeti hatásai
3.1 A Program céljának összevetése más – a Program szempontjából releváns környezetvédelmi és természetvédelmi célokkal
Egy települési infrastruktúra kiépítésének számos indoka van, amely célok között kitüntetett
szerepű a természeti és az épített környezet védelme.
Így van ez a víziközművek (no meg a csapadékvíz-gazdálkodás) esetében is.
Az ivóvízellátással általában az összkomfortos lakókörnyezetet és az épített környezet
bővítését (gazdaság növekedését) szeretnénk biztosítani, míg a szenny- és használt vizek
rendezett gyűjtésével és kezelésével (tisztításával) elsősorban a környezet védelmét és a
közegészség megóvását kívánjuk biztosítani.
Mindnyájan ismerjük, hogy még a legtökéletesebb zárt szennyvíztárolóból is van elszivárgás
a talajvizek felé közvetve, vagy közvetlenül, és van tapasztalatunk arról, hogy a zárt
szennyvíztároló környékén mindig érezhető némi kellemetlen szaghatás. Arról nem is
beszélve, hogy a tároló szippantásakor és a szippantós autó leürítésekor (esetleg illegális?)
előfordulhat víz- és talajszennyezés, no meg az elmaradhatatlan bűzszennyezése a környezeti
levegőnek.
Egyszerűen fogalmazva a Program a diffúz víz- és földtani közeg kockázatát is hivatott
csökkenteni.
A Program tervben említettük, hogy Paks város a felszín alatti vizek szennyeződés
érzékenység besorolása szempontjából „érzékeny terület”, a felszín alatti vízkészlet védelme
tehát indokolja a Program megalkotását, a szennyvízelvezetés- és tisztítás színvonalának
megőrzését, fenntartását. A Program indoka az is, hogy a város vízellátását biztosító
vízbázisok biztonságban tartása kiemelt rétegvíz megőrzési feladat. Paks város helyi építési
szabályzata is tartalmazza, hogy ahol a szennyvíz-törzshálózat kiépült, ott a rákötés kiemelten
fontos feladat (területfejlesztés esetén is).
Tekintettel arra, hogy Paks külterületén találhatók nitrátérzékeny mg. parcellák, ezért tárgyi
Program relevanciája a nitrátszennyezés elleni védelemmel is egyértelmű.
Paks város település részeinek települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszere kettő
agglomerációhoz tartozik (a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
táblázatai), az agglomerációs rendeletben megfogalmazott célokat (szennyvíztisztító telepek
felújítása, korszerűsítése, bővítése) 2015. év végére teljesítették.
A VGT2 szerint fokozatosan el kell érni, hogy felszíni és felszín alatti víztestjeink jó
ökológiai állapotba (mesterséges felszíni víztestnél ökológiai potenciálba) kerüljenek, tárgyi
Program segít a célok elérésében, hiszen a jó vízkémiai állapot támogatja a jó ökológiai
állapot elérését.
3.2 A környezetvédelmi célok és szempontok figyelembe vétele
A Program tervezésekor két cél lebegett az ellátásért felelős Önkormányzat, és a szolgáltató
Mezőföldvíz Kft. szeme előtt, elkerülni a felszíni vizek potenciális többlet terhelését, és
biztosítani, hogy a felszín alatti vizek szempontjából „érzékeny területen” minél kisebb
legyen a diffúz szennyezési kockázata a földtani közegnek és a felszín alatti vizeknek. A cél
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elérése során persze egyedi döntéseket is kell hozni, figyelembe véve a műszaki feltételeket
(adottságokat) és a város gazdasági érdekeit is.
Jelen Program végrehajtása esetén növekedni fog a törzscsatornára rákötött ingatlanok száma,
csupán Csámpa és Hegyespuszta település részeken maradnak meg a zárt szennyvíztárolók.
A jelenlegi hatályos HÉSZ szerint a város egyéb beépítésre szánt területein (Gyapa, Biritó,
Csámpa, Cseresznyés), valamint a nem belterületi építési övezeteiben megengedett az egyedi
közművel történő szennyvízgyűjtés és elhelyezés. A HÉSZ szerint a város egyéb beépítésre
nem szánt területein az építés akkor is lehetséges, ha a közművesítés minden feltétele nem áll
fenn.
A törzshálózaton végrehajtandó felújítások, műtárgy- és berendezés cserék növelni fogják az
üzemeltetési biztonságot. Összességében a felszín alatti vizek (és földtani közeg) terhelése
csökkenni fog, és várhatóan a felszíni vizek szennyezési kockázata is csökkenni fog.
3.3 A Program céljainak konzisztenciája más releváns tervekkel környezetvédelmi
szempontból
A konzisztencia vizsgálat helyi, regionális és országos hatáskörű tervekkel való összevetést
jelenthet.
Pakson a helyi építési szabályzat (Paks Város Önkormányzatának 24/2003. (XII. 31.)
többször módosított önkormányzati rendelete, később: HÉSZ) tartalmazza azokat a
környezetvédelmi célkitűzéseket, amelyeket a fejlesztéseknél (tervszándékok esetén) be kell
tartani.
Két lényeges fejlesztési követelmény jelenik meg a Programban és a helyi előírásokban
(fejlesztési tervkövetelmények): a) szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése, b) a rákötések
növelése, és ha kell korszerű egyedi települési szennyvízgyűjtés- és kezelés.
A HÉSZ 24. § (3) bekezdése szerint megkívánt közművesítettség:
Alapvetően a helyi jogalkotó megköveteli, hogy központi belterületi beépítéskor rákössenek a
meglévő szennyvíz közcsatornára.
A város belterületeinek egyéb beépítésre szánt területein (Gyapa, Biritó, Csámpa,
Cseresznyés), valamint nem belterületi építési övezeteiben megengedett az egyedi közművel
történő szennyvízgyűjtés és elhelyezés. A HÉSZ szerint a város egyéb beépítésre nem szánt
területein az építés akkor is lehetséges, ha a közművesítés minden feltétele nem áll fenn.
Korábban említettük, hogy a Program céljai és megoldásai nem ellentétesek a Nemzeti
Környezeti Programmal és a Nemzeti Vízstratégiával. Mindkét terv természetesen
tartalmazza, hogy növelni kell a szennyvíz törzscsatornára rákötött ingatlanok számát, és
ütemezetten meg kell valósítani a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló kormányrendelet szerinti szennyvíztisztítási programot is.
A zárt szennyvízgyűjtést, közműpótló létesítményt a programok ott javasolják, ahol a LE
(lakosegyenérték) kisebb, mint 50 LE, illetve az agglomeráció reálisan nem érhető el.
A tervek favorizálják az egyedi települési szennyvízkezelő kisberendezéseket, az olyan
berendezéseket, amelyek biológiai tisztítást is végeznek. Ezekkel a kisberendezésekkel az a
probléma, hogy a tisztítás után befogadóként alapvetően a földtani közegbe szikkasztás jöhet
szóba (Németország, Ausztria gyéren lakott térségeiben a szennyvíztisztító kisberendezéseket
rutinszerűen használják).
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A HÉSZ 24. § ab, pontja feltételként szabja többek között, hogy a tisztított szennyvíz csak
élővízbe vezethető.
A Nemzeti Vízgazdálkodási Stratégia (Kvassay Jenő Terv) nem említi, nem helyez hangsúlyt
a tisztított szennyvizek helybeni hasznosítására, ezen a ponton a konzisztencia igen „erős”,
mert a „szürke” vizek hasznosítása egyelőre nem került szóba ( hazánkban nincs tapasztalat,
hagyomány a „szürke” vizek hasznosításában).
3.4 A jelenlegi környezet értékelése a Programmal kapcsolatban
3.4.1 A város népessége, gazdasági jelentősége:
Paks a Paksi Járás székhelye, ennek megfelelően járási hatás- és vonzáskörrel rendelkezik
(igazgatás, oktatás, egészségügy). 2013. januári adatok szerint a városban 19481 fő élt.
A város településszerkezeti jellegzetességét szétszórtsága jelenti, hozzátartozik: Dunakömlőd,
Csámpa, Cseresznyés, Gyapa, Biritó, Hegyespuszta.
Paks és térségének közlekedése Duna tengelyű, a Duna és a 6. fkl. út jó közlekedési
lehetőséget nyújt észak-dél irányában, a kelet-nyugati kapcsolatok jóval alárendeltebbek. A
Dunán pl. csak komppal lehet átkelni, dunai hidak 25 km-en belül nem találhatók.
A város jelentőségét az Atomerőmű (MVM Paks Atomerőmű Zrt.) adja, itt állítják elő hazánk
villamos energia szükségletének közel 50%-át. Meg kell említeni, hogy Paks az egy lakosra
jutó nettó belföldi jövedelem alapján - a Gfk Hungaria Piackutató Kft. 2014-ben készült
vásárlóerő tanulmánya szerint – a második leggazdagabb települése hazánknak.
3.4.2 A környezeti elemek állapota (a Program szempontjából lényegesebbeket ismertetjük
részletesebben):
3.4.2.1 A víz környezet: Tárgyi értékelés (vizsgálat) szempontjából a leglényegesebb
környezeti elem, amelyet felszíni és felszínalatti diszlipcinákban ismertetünk.
3.4.2.1.1 A felszín alatti vizek: A város területe felszín alatti víz szennyeződés érzékenysége
szempontjából „érzékeny terület” (lásd: 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet Mellékletében
Paks városát). A jogszabály szerint a város területe más érzékenységi kategóriába nincs
besorolva.
A felszín alatti vizek érzékenységét közvetlenül jellemzi a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet: a
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szól. A jogszabály
végrehajtására kiadott a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő
közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint Paks város
közigazgatási területének jó része nitrátérzékeny terület (MePAR blokkok). A jogszabály
ugyan a mezőgazdálkodásból eredő nitrátszennyezéssel kapcsolatos megelőző magatartási
szabályokat tartalmazza, de lényeges tisztában lennünk azzal a ténnyel, hogy szerves anyagok
lebomlásakor (pl. háztartási jellegű szennyvizek szikkasztásakor) keletkező nitrátvegyületekre
a térség felszíni és felszín alatti vizei érzékenyek.
A felszín alatti és a földtani közeg védelmét szolgáló szennyezettségi határértékeket a „6/2009
(IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet: a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi
védelméhez szükséges határértékekről” nevű jogszabály mellékletei tartalmazzák.
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A hagyományos jellemzést megelőzően tömören összefoglaljuk, hogy a felszín alatti vizeket,
hogyan jellemzi az 1155/2016. (III.31.) Korm. határozattal elfogadott 2015. évi felülvizsgált
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (VGT2: 1-11 Sió vízgyűjtő tervezési alegység).
A felszín alatti vizek szempontjából a terület sp.1.10.2 felszín alatti víztest (sekély-pórozús).
A felszín alatti víztest mennyiségi szempontból jó állapotú, de van kockázata a gyenge állapot
felé való elmozdulásnak. A Duna menti sávban az alaphozamot (vízszintet) a Duna biztosítja,
a legfontosabb talajvizet megcsapoló természetes tényező a talajvíz párolgása.
Minőségében a felszín alatti víz megfelelő állapotú.
A FAVÖKÖ számbavétele elhanyagolható, mert a vizsgált területen – hangsúlyozzuk a
vizsgált területeket - védelemre érdemes és kijelölt természetvédelmi területek nincsenek.
A vizsgált terület domborzati viszonyait tekintve lapos, enyhén hullámzó felszínű síkvidéki
táj. A Duna jobb partja térségében, az átlagos terepszint 93-94 m B.f. körüli. Kivételt
képeznek a Ny- ÉNy-i, lösszel fedett mezőségi területek, ahol a legmagasabb pont Györköny
térségében van (214 m B.f.).
A vizsgált térségben kétféle felszín alatti víz fordul elő: rétegvíz a pannon homokszintekben,
amely mélyen a vízzáró réteg alatt helyezkedik el (Paks város vízellátását biztosító Dorogi úti
vízbázis felső-pannóniai korú, védett vízadóból termeli ki az ivóvizeket), s e fölött, a
pleisztocén-holocén összletben lévő, összefüggő talajvíz. A sekélyföldtani rétegeket a Duna
áradásából származó újholocén öntésagyag, öntéshomok, öntésiszap zárja (fedi). A Duna
medrétől távolodva óholocén futóhomok összlet borítja az eredeti térszint. A fenti rétegeken
keresztül döntően szivárogva juthat el a csapadék a talajvízig. Az alacsony árteret a feltöltött
hajdani meanderek hálózzák be. Jelenleg az árvízi elöntéstől a 96-97 m B.f.-re kiépített
árvédelmi gátak illetve magaspartok megvédik, de a Duna vízállásváltozásai – elsősorban a
lefűződött egykori meder anyagán keresztül – élénken befolyásolják a talajvízszint alakulását.
A Duna allúviuma fölé emelkedik mintegy 6–8 m-rel a Duna újpleisztocén terasza. Anyaga
murvás aprókavicsos rétegekkel tagolt folyóvízi homok. A terasz talajvízállás viszonyait a
Duna már kevésbé, vagy alig befolyásolja. A Duna-völgyét ÉNy felől 160-180 m B.f.
magasságig emelkedő löszplató szegélyezi. A löszplató felszínére hulló és beszivárgó
csapadékvíz a vályogzónák felett összegyülekezve a porózusabb szintekben az erózióbázis
fele vezetődik. Ez a Duna-völgyi talajvíz tápterülete.
A talajvíz általános áramlási iránya a fő megcsapoló Duna felé mutat, a Duna jobb partján
ÉNy-ról DK felé, a bal parton K-ről Ny felé történik.
Azt állapíthatjuk meg, hogy a talajvizek összefüggő tükröt alkotnak, mélységük a Duna meder
mellett kapcsolatban van a mindenkori dunai (mederbeli) vízállásokkal és minél inkább
távolodunk, tőle annál kevésbé függ helyzete a dunai vízállásoktól.
Az biztos, hogy a talajvizek nem felszínközeliek, magasabb talajvízszintekre (vízjárta
területekre) inkább a vízfolyás, csatorna völgyeletekben (Paks-Faddi-főcsatorna, Vörösmalmi
árok, Dunakömlődi-csatorna) számíthatunk.
A talajvíz kémiai jellege: kalcium-hidrogénkarbonátos, a rétegvizek pedig vegyesen kalciummagnézium-nátrium hidrogénkarbonátosak.
Ismereteink szerint a talajvíztest minősége a Duna és a jellemzően mezőgazdasági lakossági
háttérterületek felől származó talajvizet reprezentálja. Az ammónium-nitrát szennyezettség
általánosan elterjedt, mely fő forrása a mezőgazdasági diffúz szennyeződés. A diffúz
mezőgazdasági szennyezés nagy területet érinthet. A foszfátszennyeződés nem jelentős,
forrása szintén a diffúz mezőgazdasági szennyezés lehet. Helyenként szulfátszennyeződés
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(60-400 mg/l) is előfordul, az ok valószínűen geokémiai lehet. Az Atomerőmű területén
időnként kisebb-nagyobb talaj és talajvíz szennyeződések előfordulnak, a kármentesítés
üzemi feladat.
A talajvízminőség figyelésére az Atomerőmű területén több mint 100 db. figyelőkút biztosítja
a talajvizek minőségének alakulását.
3.4.2.1.2 A felszín alatti vizek: A részfejezet elkészítése során támaszkodtunk az 1155/2016.
(III.31.) Korm. határozattal elfogadott 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
megállapításaira is (VGT2: 1-11 Sió vízgyűjtő tervezési alegység).
Paks környékén minden a Dunáról szól, hiszen a város a jobb partján fekszik és hazánkban a
felszíni vizek gyűjtője a Duna (a Tisza vizeit is gyűjti).
Paks város közigazgatási területét (ide tartozik: Gyapa (puszta), Dunakömlőd, Csámpa, Biritó
(puszta), Cseresznyés (puszta) és Hegyespuszta) több, részben mesterségesen épített csatorna
is keresztezi (de a város centrumában és annak környékén nincs természetes vízfolyás, vagy
épített csatorna), fő feladatuk a mélyedésekben (völgyekben) összegyülekező felszíni vizek
elvezetése, a felszín alatti vizek megcsapolása stb.
A Csámpai-tápcsatorna a mezőgazdasági vízigények kielégítését szolgálja.
A felszíni vízfolyások belterületi ritkasága jelzi, hogy annak idején az ember nem választott
rossz letelepedési helyet (tulajdonképpen csak a Duna áradásai ellen kellett védekeznie).
A felszíni vizek minőségének védelmét több határérték előírás szolgálja.
A 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet: a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. A jogszabály 2. melléklete intézkedik a
területi védelemről „A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó,
vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek”
táblázata alatti szöveg szerint tárgyi terület nem áll speciális védelem alatt. A tisztított
szennyvizek felszíni vízbe vezetésénél az általános védettségi kategória határértékeit kell
alkalmazni, vagy az időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeket.
A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól szóló jogszabály. A jogszabály mellékletei intézkednek az
elsőbbségi és egyéb szennyezőanyagok környezetminőségi határértékeiről, illetve a felszíni
vizek vízminőségi határértékeiről. A jogszabályt alapvetően a Vízkeret Irányelv (lásd: VGT
tervezés) végrehajtásához kell használni (monitorozás, vízminőségi célállapot meghatározás
stb.).
Ma még használatos a felszíni vizek értékelésénél az MSZ 12749:1993 szabvány
határértéktáblázata, amely komponenscsoportok szerint minősíti a felszíni vizeket (I. kiváló
≥≥ V. erősen szennyezett). A rendszert azért említjük, mert történelmileg ez volt az első
vízminőségi határértéktáblázat, amely az akkor hatályos uniós irányelv figyelembevételével
készült. A lényegesebb komponenscsoportok: oxigénháztartás, szervetlen-tápanyagok,
mikroszennyezők és toxicitás, mikrobiológiai jellemzők, egyéb komponenscsoport (pl. pH,
fajlagos vezetőképesség, átlátszóság stb.).
A VGT2 szerint a program vizsgált területén több felszíni víztest is áthúzódik (helyesebb az
érinti kifejezést használni).
A legjelentősebb víztest a Duna, de a program területét érinti a Paks-Faddi-főcsatorna
(Cseresznyés- és Biritó puszta, AEP 868 kód), továbbá a Dunakömlődi-csatorna és
mellékvízfolyásai (AEP 447 kód).
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A Dunáról tudjuk, hogy folyam és a legjelentősebb komplex hasznosítású felszíni víztestünk,
míg a többi említett csatorna víztestet azok mesterségessége és síkvidékisége jellemzi
(síkvidéki-kisesésű-meszes-finom mederanyagú). Róluk még azt kell tudnunk, hogy vizes
élőhelyeket, természetvédelmi területeket is látnak el vízzel a vizsgált terület felett!
Paks város települési szennyvizeinek (Madocsa és Paks szennyvíztisztítóinak tisztított
szennyvizeit egyaránt) befogadója a Duna sodorvonala. A másik két víztestbe engedélyezett
tisztított települési szennyvizek nem kerülnek. Tekintettel arra, hogy Paks csatornázottsága
révén a lefedettség (bekötött lakások számának aránya az összes lakások számához képest)
kb. 93,6%, ezért tisztítatlan szennyvíz a felszíni víztestekbe – elvileg - nem kerülhet
(szennyvíz tárolóból szippantással gyűjtik be a szennyvizeket, és szállítják szennyvíztisztító
telepre).
A Duna jelentősége a város életében meghatározó: biztosítja az árvízvédelmet, befogadja a
csapadékvizeket és a tisztított szennyvizeket (sodorvonalban azonnali elkeveredést garantál),
vízkészletet biztosít az Atomerőmű üzemeléséhez és fogadja az ipari komplexum szenny- és
használt vizeit és hát szolgálni kell a dunai turizmus fejlődését, no meg a fürdőéletet
(rekreáció).
A Duna árvízvédelme megoldott: az árvízvédelmi szakasz (04.03. Paks-Bölcske) és az ártéri
öblözet (Madocsa 1.24. 60 km²) árvízvédelmi gátja a megkívánt szintig kiépített (Paks 1531,1
fkm. vízmércénél a MÁSZ: 94,39 m B.f., az árvízvédelmi gát a +1,30 m szintre kiépített
(átlagosan a 96-97 m B.f. szintre). Az árvízvédelmi feladatokat az Atomerőmű üzemi
területeinek környékén az Atomerőmű látja el.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a Duna kisvízi időszakban is szállít kb. 1000-1200 m³/sec
vízhozamot, amely igen jelentős víztömeg (a jó és szinte azonnali elkeveredést segíti).
Vízminőségvédelmi szempontból a Duna ártere azért érdekes, mert az árteret sok helyütt
ártéri erdők töltik ki, amely közeg segíti a meder oxigén felvételét, a meder átszellőzöttségét.
Ebben a vonatkozásban „partner” a vízmeder is, amely a jelentős függőleges és horizontális
sebességével szintén segíti az oxigén beoldódását.
A Duna vízminőségével kapcsolatban (a „szokásos” néha semmitmondó táblázatok helyett)
szöveges értékelésre vállalkozunk a VGT2 megállapításai alapján:
A fizikai-kémiai állapot jó, a biológiai állapot mérsékelt, a medermorfológia mérsékelt (lásd:
mesterséges létesítmények: árvédelmi gáttest, meder átépítések, hideg- és melegvíz
csatornák), az átjárhatóság kiváló, specifikus szennyezők: jó.
Az ökológiai állapot mérsékelt: az értékelést a biológiai állapot (ide tartozik pl. a bentosz
értékelése is) minősítése determinálja.
A víztestszakasz átfogó értékelése: mérsékelt (mindig a leggyengébb értékelési szakterület
határozza meg az átfogó értékelést).
Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a fizikai-kémiai paraméterek értékelése a jó
és kiváló között váltakozik, ami jó hír tárgyi program vizsgálat szempontjából. Az nem
meglepő, hogy az oxigén-háztartás és a savasság kiváló minősítésű. Az már inkább, hogy a
víztest tápanyagháztartása is jó, miként a sótartalma.
A „hagyományos” MSZ 12749:1993 szabvány szerinti osztályozással: A felszíni vizek
minősége összességében jó illetve megfelelő minőségű. A Duna vízminősége jelenleg Paks
térségében az oxigénforgalom mutatói és a szerves anyag tartalom alapján az I-II. (kiváló-jó),
a növényitápanyag-tartalma alapján pedig II-III. (jó-tűrhető) vízminőségi osztályba tartozik.
Az atomerőmű alatti mintavételi helyeken (Fajsz, Baja, Mohács, Hercegszántó) általában nem
rosszabb a víz minősége, mint a felette lévőnél (Dunaföldvár).
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Persze ha megnézzük, hogy a paksi és a madocsai szennyvíztisztítók összesen 5400 m³/nap
(d) tisztított szennyvíz kibocsátására képesek, és ezt a víztömeget viszonyítom a kisvízi
időszakban a naponta a Duna medrében átáramló víztömeghez (kb. 1750000 m³), akkor azt
láthatjuk, hogy a viszonyszám csupán 0,3%!
A kisebb csatornák vízminősége a VGT2 szerint megfelelő, azok viszont engedélyezett
tisztított szennyvizeket nem fogadnak. Velük szemben a kifogás csupán annyi, hogy
mesterséges, illetve erősen módosított víztestek, ezért az ökológiai értékelés: mérsékelt.
3.4.2.2 Föld- és talajtan: A vizsgált program térségében a földtani viszonyok közül
elsősorban a sekélyföldtani viszonyokat nézzük át, mert a szennyvizekből származó
szennyezések (pl. ha nem csatornázott a terület és közműpótló berendezéseket kell készíteni)
elsősorban azokat érinthetik.
Mélyfúrások tanúsága szerint a Mezőföldi tábla területén agyag, agyagmárga, apró és finom
homok, illetve ezek változatai jelentik a pannóniai üledékes kőzeteket. A hátakon az idősebb
pleisztocén vagy pannóniai üledék felszínére mindenütt vastag (20-50 m) lösztakaró települt
(a lösz általában a talajképző kőzet is).
A Duna medre (völgyfenék) mellett a Duna allúviuma fölé emelkedik mintegy 6–8 m-rel a
Duna újpleisztocén terasza. Anyaga murvás aprókavicsos rétegekkel tagolt folyóvízi homok.
A Duna medrétől távolodva óholocén futóhomok összlet borítja az eredeti térszint.
A Duna-völgyét ÉNy felől 160-180 m B.f. magasságig emelkedő löszplató szegélyezi. A
löszplató felszínére hulló és beszivárgó csapadékvíz a vályogzónák felett összegyülekezve a
porózusabb szintekben az erózióbázis fele vezetődik.
A mélyebben lévő pannon rétegek homokjait vastag vízzáró réteg választja el a pleisztocénholocén rétegektől. A mélyebben fekvő vízadók (pl. felső-pannon korú vízadó) védettnek
tekinthetők.
Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a felszínközeli rétegek áteresztőképessége
(szivárgási tényező vízszintes és függőleges értéke) lehetővé teszi azt, hogy egy-egy
szennyeződés viszonylag gyorsan eljusson a vízzáró agyagig, ugyanakkor az is igaz, hogy a
felszín közeli rétegek szikkasztási tulajdonságai megfelelőek. Mint korábban elemeztük a
talajvíz általában mély helyzetű, ezért a talajvizek szennyeződéséhez szükséges pl. a
szikkasztott szennyvizek átszivárgása a talajvizek felé.
A háztartási szennyvizek tisztított vagy tisztítatlan állapotú szikkasztása ott engedélyezhető,
ahol a talajvizek minimum 2,00 m alatt találhatók a felszín alatt. Azt kell számításba venni,
hogy a háztartásból a szennyvizeket gravitációsan vezetik ki, tehát legfeljebb 1,00 m mélyen
lehet a kifolyási szint.
Tekintettel arra, hogy belterületi ingatlanok környezetét vizsgáljuk, ezért a talajtani
viszonyokat nem ismertetjük, elemezzük, ugyanis az ingatlanok környékén a természetes
talajtakaró ugyan megtalálható, de tárgyi települési tevékenység a talajok mező- és
erdőgazdálkodási használatát, hasznosítását közvetlenül nem érinti.
Azt azért érdemes tudni, hogy löszön kialakult mészlepedékes csernozjom és folyóvízi
üledéken (öntések és pleisztocén homokok a talajképzők) képződött talajok (réti jellegű
talajok, csekély hidromorf hatással) találhatók igen jó mezőgazdasági alapadottságokkal.
3.4.2.3 A levegő környezet: A levegőminőség állapotát Paks térségében az Atomerőmű
kibocsátása és a városi közlekedésből eredő levegőterhelés határozza meg. Alárendeltebb
51– Készítette: Pannon Natura Kft.

szerepű az ipar és a mezőgazdaság emissziója. A Duna folyam medre jó átszellőzést biztosít a
város számára.
2012. január és 2013. március között az Atomerőmű megbízásából végzett levegőminőségi
vizsgálatok azt állapították meg: a környezeti levegőminősége SO2, CO tekintetében kiváló,
NO2, O3 és PM10 vonatkozásában jó Paks környékén.
A szennyvizek kezelésével kapcsolatban bűzpanaszok nem szoktak keletkezni.
3.4.2.4 Környezeti zaj, rezgésterhelés: Úgyszintén 2012-ben és 2014-ben végeztetett zaj- és
rezgésterhelési vizsgálatokat az Atomerőmű, a vizsgálatok szerint a közúti közlekedésből
származó zajterhelés a domináns a városban. Csúcsterhelések reggel 5-9 óra között, délután
15-18 órák között várhatóak.
A belterületen előfordulnak torlódások (főként a városközpont terhelése magas), az úthálózat
fejlesztése lehet a megoldás.
3.4.2.5 Sugárzás védelem: Tudjuk, hogy az Atomerőmű potenciális veszélyforrás, a veszélyes
anyagok szállítása a várost elkerülve történik. A környezetbiztonság növelésében, a lakosság
tájékoztatásában fontos szerep hárul a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulásra, amely
az Atomerőmű 12 km-es körzetében lévő településeket képviseli.
Az erőmű folyamatosan bocsát ki radioaktív anyagokat a légtérbe és a Dunába. A kibocsátást
az üzem és a hatóságok rendszeresen mérik, ellenőrzik. A kibocsátások összességében
elhanyagolható mértékűek.
3.4.2.6 Hulladékkezelés: 2013-ban megkezdte működését a Paks és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer (önkormányzati Társulásként). A hulladékkezelő központ a
korábbi paksi települési hulladéklerakón működik.
A rendszer beindulásával együtt debütált a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, amely
hazánkban egyedülálló módon valósult meg, egy edényben gyűjthető az összes száraz
hulladék frakció az üveg kivételével. Az üveg gyűjtőszigeten gyűjthető.
Az illegális hulladéklerakások felszámolására nagy energiát fektet az Önkormányzat, a
megelőzéshez kell a tettenérés, ami nehéz dolog. 2014 elejétől újra működik közterület
felügyelet a városban, azóta az illegális hulladék elhagyási esetek száma csökkent.
Az építési és bontási hulladékok városi szolgáltatója a DC Dunakom Plusz Kft.
Az Atomerőmű hulladékait a telepen belül szigorú rend szerint kezelik, tárolják, a kiégett
üzemanyagokat 50 évig átmenetileg tárolják Pakson. A kis és közepes aktivitású hulladékokat
Bátaapátiba szállítják a nagy biztonságot jelentő tárolóba.
3.4.2.7 Élővilág, természetvédelem: Az értékelés során azt kell figyelembe venni, hogy a
város a Mezőföld középtáj szélén fekszik, amely meredek peremmel szakad le a Dunamentisíkságra. A peremet löszfalak, illetve szélfújta és ártéri üledékek építik fel. A volt téglagyár és
a Tengelic-szőlőhegy ívében kezdődnek a típusos lösszel fedett löszplatók és a széles-lapos
völgyhátak.
A város környéki területeket a mezőgazdálkodási területhasználat jellemzi. A városban
jelentős számú park, ligetes terület található. A város centrumán kívüli lakott területeket
(Cseresznyés, Biritó, Hegyespuszta, Csámpa) a szétszórt, falusias beépítés jellemzi.

52– Készítette: Pannon Natura Kft.

Az állat és növényvilág összetétele, jellege megfelel a löszpusztai, a nedves Duna-völgyi és a
helyenként fellelhető lápi- és mocsárréti ökológiai viszonyoknak. Dunakömlőd térségében
kiterjedt ártéri erdő található.
A humán tájhasználat a korábbi természetes növény- és állatvilág képét teljesen átalakította,
viszont a megmaradt értékes löszpuszták, mocsárrétek és ártéri erdők mutatják meg a korábbi
természeti táj karakterét.
A védett természeti értékek és természeti területek:
a) Országos védelem alatt álló vagy tervezett érintett területek:
Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzeten belül Paksi ürgemező, Paksi tarkasáfrányos
Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület
Paks löszfalfeltárásos Természetvédelmi Terület (Téglagyári Központ) - tervezett
Paks Imsósi erdő Természetvédelmi Terület - tervezett
ex lege védett a Sánchegy elnevezésű földvár
b) Paks Város helyi rendeletével védetté nyilvánított (30/2008. (XII.17.) sz. rendelet a
helyi természeti értékekről) helyi jelentőségű védett természeti területek és védett
emlékek
Duna-parti dupla vadgesztenye fasor
tiszafa a Bezerédj Általános Iskola udvarán
Táncsics Mihály utcai szimpla platán fasor
Laktanya utcai szimpla vadgesztenye fasor
tiszafa a Művészeti Iskola udvarán
dupla vadgesztenye fasor a római katolikus templomnál
fehéreperfa a Városi Múzeum előtti közterületen
Pollack Mihály utcai 2 db kocsányos tölgy
Báthori utca – Villany utca sarkán álló kocsányos tölgy
Katolikus templom kertje
Prelátus szőlőterülete
Bezerédj Általános Iskola Deák Ferenc utcai épületének előkertje
Városi Múzeum kertje
Cseresznyési láprétek a Csámpa-patak mentén
Imsósi-erdő
A Natura 2000 területek:
Csak Natura 2000 természet-megőrzési területek (SCI) találhatók, madárvédelmi területek
(SPA) nem lettek kijelölve.
Dunaszentgyörgyi-láperdő (HUDD 20071)
Közép-Mezőföldi löszvölgyek (HUDD 20020)
Paksi tarkasáfrányos (HUDD 20071)
Paksi ürgemező (HUDD 20069)
Tengelici homokvidék (HUDD 20040)
Tolnai Duna (HUDD 20023)
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Ökológiai hálózati területek:
A központi belterületen nincs kijelölt ökológiai hálózati elem (magterület, ökológiai folyosó
és pufferterület), azon kívül a kijelölt hálózati elemek egybe esnek a védett természeti
területekkel.
3.4.2.8. Épített környezet: A korábbiakban ismertetett természeti környezeti elemek révén
bemutattuk Paks város környezetét, valamint azt, hogy milyen táji környezetben helyezkedik
el. Azt tudjuk, hogy az épített környezet a táj integráns része.
Vizsgálni kell, hogy a szennyvízgyűjtés- és tisztítás milyen épített környezetben valósul meg,
illetve, hogy az épített környezet megóvásáért milyen intézkedéseket tett az Önkormányzat –
természetesen csak a szennyvízgyűjtéssel- és tisztítással kapcsolatban közvetlenül meghozott
önkormányzati intézkedéseket fogjuk vizsgálni.
Azt érdemes tudni az épített környezet kapcsán a városról, hogy a település jellegét
alapvetően a Duna szabályozza. A Dunát a várostól a 6. sz. fkl. út és a Duna árvízvédelmi
töltésén futó vasút szinte teljesen elvágja. A folyó nem képezi integráns részét a városi
életnek.
A város a Dunát félkörív-szerűen öleli körbe, és a domborzati adottságok miatt a sugárirányú
utcahálózat a meghatározó, gyűrűs kapcsolatok nem fixálódtak. Az Atomerőmű építésekor
alakultak ki a mai település-szerkezeti struktúrák.
A településen megszokott közmű infrastruktúrák (köztük a víziközművek is) kiépültek.
Mint többször említettük a városnak 6 településrésze van:
1. városrész: Kishegy-Újváros (Tolnai út), Csámpa és Biritó
2. városrész: Pollack Mihály utca térsége és Cseresznyés
3. városrész: történelmi városközpont és alvég
4. városrész: Fehérvári út és Györköny térsége, és Gyapa
5. városrész: Szérűskert-öreghegy
6. városrész: Dunakömlőd
A városra jellemző, hogy több elkülönült városrésszel rendelkezik (ezek jól kiépített közúti
kapcsolatokon közelíthetők meg és jelentős távolságra találhatók – több mint 2 km), ezek az
alábbiak (népességi rangsor szerint): Dunakömlőd, Csámpa, Gyapa, Cseresznyés, Biritó és
Hegyespuszta. Dunakömlődre új belső összekötő út építését szükségesnek tartják a
szakemberek.
Ez a körülmény magyarázza, hogy a szennyvízcsatornára való rákötöttségi arány miért csak
93,6 %
Sajnos a várost az „egyközpontúság” jellemzi, a kishegyi lakótelep építésével sem szűnt meg
a belváros centrikusság, ahol néha elviselhetetlen a forgalom.
Az épített környezeti értékek: Országos területi védettségű épület nincs. Világörökségi
védelemre tervezett a római korú Lussonium és környezete (Dunakömlőd). Jelenleg a környék
fokozottan védett régészeti lelőhely.
A főbb helyi értékvédett területek, építmények: Történelmi városközpont, Ősz utcai, Fehérvár
úti és Sárgödör téri pincesorok.
A védett építmények jegyzékét a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ tartja nyilván.
A város a műemlék jellegű és értékes épületek fenn- és karbantartásáért sokat tesz, a
közelmúltban újították fel pl. az Erzsébet szállót, és a Múzeum Szigetet.
54– Készítette: Pannon Natura Kft.

Meg kell említeni, hogy 36 ha területű Ipari Park áll a vállalkozások rendelkezésre. Az
Önkormányzat szeretné oldani a város Atomerőműtől függő gazdasági függőségét.
A város részt vesz a „panelprogramban” és folyamatosan végzi az útfelújításokat is.
A közlekedést vizsgálva megállapítható, hogy a közúti É-D-i kapcsolat igen jó (M6 és 6. fkl.
út), a kelet-nyugati jóval gyengébben kiépített (a Duna pl. csak Dunaföldvárnál
keresztezhető).
A Paksi járás települései közúton jól megközelíthetőek. 3 db. II. rendű út (52, 61 és 62 számú
utak) és 19 db alsóbbrendű út biztosítja a közúti kapcsolatot.
A települési közúti hálózatot megfelelő minőségű utak biztosítják (általában a
szennyvízcsatorna hálózat gerinccsatornáinak nyomvonala is). Az utak közül a 6. sz. fkl. út I.
rendű főút, a többi út általában helyi főút, összekötő és bekötő út (11 db. út).
A városban helyi autóbusz közlekedés is elérhető.
Kötött pályás közlekedés: két vasútvonal érinti Paksot, egyik sem villamosított.
Személyszállítást csak a Sárbogárd-Bátaszék (46. sz. vasútvonal) vonalon bonyolítanak le.
Vízi közlekedés: A Duna VI/C osztályú minden évszakban hajózható víziút, Paks térségében
több kikötővel. Van yacht és csónakkikötő (29 hajóállással), valamint nagy hajó kikötő is (4
db. hajóállású). Géderlak és Paks között kompjárat biztosítja a dunai átkelést (50 t teherbírású,
közútpótló komp).
Az Önkormányzat az épített környezet védelméért és a fenntartható fejlődés fenntartásáért
mindent megtesz élve közigazgatási jogosítványaival.
A települési környezet társadalmi-gazdasági fejlesztése, fejlődése és terhelhetőségének
szabályozása érdekében a területrendezési tervben meghatározta a város övezeteit, azon belül
azokat, ahol akár gazdasági, akár más okból fejlesztéseket lehet végrehajtani.
Pakson a helyi építési szabályzat (Paks Város Önkormányzatának 33/2016. (VIII. 22.) számú
önkormányzati rendelete, később: HÉSZ) tartalmazza azokat a szabályokat (előírásokat),
amelyeket a fejlesztéseknél (tervszándékok esetén) be kell tartani.
Az Önkormányzat a fenntartható fejlődés betarthatósága érdekében élt helyi rendelet
alkotási jogosítványaival és többek között megalkotta az alábbi helyi rendeleteket (csak
tárgyi Program szempontjából lényeges rendeleteket említjük meg):
■ Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati
rendelete: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
■ Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati
rendelete: A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint
a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről
Egy mondat a város gazdálkodásáról: kiegyensúlyozott.
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3.4.3 Egyéb a Programmal kapcsolatban említésre méltó lényeges környezet használat
ismertetése:
■ Fontos ismerni, hogy a lakott területek árvízvédelme megoldott. A Duna felőli
árvízvédelem megoldása: az árvízvédelmi szakasz (04.03. Paks-Bölcske) és az ártéri öblözet
(Madocsa 1.24. 60 km²) árvízvédelmi gátja a megkívánt szintig kiépített (Paks 1531,1 fkm.
vízmércénél a MÁSZ: 94,39 m B.f., az árvízvédelmi gát a +1,30 m szintre kiépített (átlagosan
a 96-97 m B.f. szintre). Az árvízvédelmi feladatokat a KDTVIZIG látja el. Az árvízvédelmi
feladatokat az Atomerőmű üzemi területeinek környékén az Atomerőmű látja el.
■ A sérülékeny távlati, Duna menti parti szűrésű vízbázisok a Bölcskei, Madocsai, GerjenÉszaki, Gerjen - Dombori, Fadd-Dombori, Bogyiszlói, Gemenc-Koppányi, GemencCimefoki, Bátai. A vízbázisok diagnosztikai felmérése ezen településeknél már elkészült, a
szennyeződésre érzékeny vízbázisok védőterületeiben Paks közigazgatási területe is részint
(igaz csekély mértékben) is érintett. Szennyeződésre érzékenyek a megye vízkészletének
jelentős részét adó dunai kavicsterasz és a Völgységi-patak kavicsteraszának vízbázisai.
A Paks ivóvízellátását biztosító vízbázisok (6-os úti kúttelep, Dorogi úti vízműtelep és a
tartalék Borsócséplői kúttelep) kijelölt belső védőövezeteire vonatkozó korlátozó
követelményeket kell érvényesíteni. Az üzemelő vízbázis a Dorogi úti vízmű. A „Paksi
Atomerőmű Csámpa I. és II.” vízművének vízbázis védelme érdekében az általános
jogszabályi követelményeken túl a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
8736-2/2008.-9871. iktatószámon kiadott határozatában foglaltakat kell betartani, amely
megállapította a vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetét. A Csámpa I.
és II. vízbázis üzemi igényeket elégít ki (Atomerőmű).
A vízbázisok védelme érdekében a területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet előírásait kell alkalmazni. Nitrátérzékeny területeken be kell tartani a 27/2006. (II. 7.)
Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésével szembeni
védeleméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló, valamint az
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben rögzített
„helyes mezőgazdasági gyakorlat” kötelező előírásait.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló, módosított 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet által kiemelt paraméterek vonatkozásában a paksi ivóvízellátás terén
vízminőségjavító intézkedésekre nincs szükség.
3.5 A Program által kiváltott környezeti hatások ismertetése
A Program által kiváltott hatásokat két nagy csoportra lehet felosztani, egyrészt lesznek
közvetlen hatások, amelyek a Program effektív végrehajtása során fognak jelentkezni (fennés karbantartási feladatok megoldása, közműpótlók cseréje építése, szennyvíztisztító
kisberendezések és építmények építése) és kifejezetten az „építések” alatti időszakra
jellemzőek. Az „építések” alatti környezeti hatások jól ismertek, és elsősorban a környezeti
elemekre fejtenek ki hatást.
A Program megvalósítása után jelennek meg azok a közvetett hatások, amelyekre jellemző
lesz a hosszantartóság és lényegét tekintve ott jelennek meg a társadalmi-gazdasági, az épített
környezetvédelmét, és a közegészségügyet szolgáló – feltehetően pozitív hatások.
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A Program végrehajtása során kiváltott főbb, lényeges közvetlen hatásokat (hatótényezők,
hatás jelleg és területi-időbeli kiterjedés) jól áttekinthető mátrix-táblázatban foglaltuk össze. A
várható környezetterhelésekről szöveges értékelést nem készítünk (a Kormr csak az értékelés
elkészítését követeli meg, annak formájára nem ad eligazítást).
3.5 1 táblázat: A Program végrehajtásának időszakában várható közvetlen környezeti hatások
(terhelések) becslése
A
A hatást
környezeti
kiváltó ok
elem
(hatótényező)

Zaj

Levegő

Élővilág,
védett
terület,
Natura
2000

Épített
környezet

Hulladék

Csatornahálózat és telepi fenn- és karbantartás, közműpótló, kisberendezés építés-csere

Víz + talaj
(felszíni és
felszín
alatti
vizek)

A kitettség
időtartama

A környezeti
hatás

Munkák ideje
(eseti)

Vízszennyezés
a karbantartás
alatt (eseti),
balesetek

Munkák ideje

Gépjárművek,
munkagépek,
gépi
berendezések
zajkeltése

Munkák ideje

Munkák ideje

Gépjárművek,
munkagépek,
gépi
berendezések
légszennyezőanyag
kibocsátása,
bűzterhelés
(azonosíthatatlan szaganyag
terhelés),
porkeltés
Gépjárművek,
munkagépek,
gépi
berendezések
belterületi
munkavégzése

munkavégzéssel járó
Munkák ideje
kellemetlenség
ek

Munkák ideje

Veszélyes és
nem veszélyes
hulladékok
keletkezése,
kezelése

Változás
jellege

A hatás jellege és
területi kiterjedése

Érintett csatorna
Szennyvizek
szakasz és a telep
gyűjtésében
érintett műtárgyai,
ideiglenes helyzet,
átmeneti, negatív hatás
szennyezés veszély
jó munkaszervezéssel
nő (átmeneti,
nullára csökkenthető,
ideiglenes)
de elviselhető
Az érintett
munkaterület
közvetlen környezete,
Átmeneti
átmeneti
zajterhelés nő
munkaidőben (8:0016:00 órák, hétfőpéntek), elviselhetőterhelő

Átmeneti a munkák
idején

Az érintett
munkaterület
közvetlen környezete,
a bűz kifejezetten
terhelő, undort keltő
lehet, egyébként
elviselhető

A természeti
környezetet a
munkák nem érintik

A természeti
környezetet a
munkák nem érintik
(de elviselhető lenne)

Átmeneti a munkák
idején, esetleges

Mindig az érintett
munkaterület
környéke, időbeli
kiterjedés néhány
órától a néhány hétig,
de elviselhető

Átmenetileg többlet Elviselhető és a hatás
hulladék keletkezik,
a kezelt hulladék
átmeneti
útvonalára terjed ki

A Program megvalósítása után jelennek meg azok a közvetett hatások, amelyek nem csak a
környezeti elemekre (ide értve a védett természeti és épített környezetet is), hanem az érintett
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város gazdaságára és társadalmi viszonyaira is gyakorolhatnak (remélhetően pozitív)
hatásokat.
A Program végrehajtása utáni üzemeltetési időszakban a várható főbb és lényeges közvetett
hatásokat a környezet elemeire nézve a 3.5.2. számú táblázatban foglaljuk össze. A
táblázathoz szöveges értékelést nem adunk, mert nincs rá szükség.
3.5 2 táblázat: A Program végrehajtása utáni időszakban várható közvetett környezeti
hatások (terhelések) becslése
A
A hatást
A kitettség
környezeti
kiváltó ok
időtartama
elem
(hatótényező)

Üzemeltetés,
szolgáltatás

Levegő

Élővilág,
védett
terület,
Natura
2000

Változás jellege

A hatás jellege és területi
kiterjedése

Jobb üzembiztonság,
ellátási színvonal nő,
havária
szennyezés veszély
csökken, csökken a
nem közműpótlóból
A befogadók
érkező hígfekál
vízminősége javul,
Az ellátott település részen
mennyisége, nő a
minőségében
az üzemeltetés ideje alatt, az
szennyvíz
védettebb lesz,
érintett ingatlanon, és az
mennyisége, jobb
jobb műszaki
érintett befogadóban pozitív,
lesz a
üzemeltetési
csökken a (diffúz és
szennyvíztisztítók
feltételek, diffúz
pontszerű) környezetterhelés,
terhelése,
szennyeződés
csak pozitív (kismértékű)
közműpótlók
veszélye
létesítményekből
kevesebb elszivárgás
(diffúz szennyezés),
befogadók
vízminősége javul

Víz + talaj
(felszíni és
felszín
alatti
vizek)

Zaj

A környezeti
hatás

Tartós
Folyamatos

Átemelők, tisztító
gépegységek,
szippantó
gépjárművek
zajkeltése

A telepi és átemelői
zajterhelés a korábbi
szintű, kevesebb
szippantó gépjármű
fordulószám –
zajterhelés csökken

Az érintett szennyvíztisztító
telep és az átemelők
munkaterülete, közműpótlók
környéke (szippantás)
korábbi zajszint egésznapos
üzem. nem kimutatható a
változás

Átemelők, tisztító
gépegységek,
Kisebb
Üzemidő alatt (0-24 óra),
szippantó
bűzkibocsátás
bűzkibocsátás csökkenése,
gépjárművek
lehetősége
javító hatás
szaghatása
(csökkenés)
(bűzkeltése)
SzennyvíztisztíA természeti
Mindig az érintett kibocsátás
tók és
környezetet a diffúz
környéke az elkeveredésig
kisberendezések
és pontszerű
(Duna esetében nincs
tisztított szennyvíz
kibocsátások
változás), a kibocsátás
kibocsátása, a
csökkenése érintheti,
csökkenés kedvező, új
feltétel javítás a
az új építések
területfoglalás mint járulékos
vállalkozási és
(vállalkozási és
hatás főként lakott területen
lakóterületek
lakóterület)
jellemző, összességében nem
bővítési
területfoglalása
negatív hatás
lehetőségéhez
szűkíthet élettereket
prognosztizálható
vezet
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Emberi
egészség,
életminőség

Épített
környezet

Hulladék

Üzemeltetés,
szolgáltatás

Tartós,
folyamatos

Szennyvíztisztítók
és kisberendezések
tisztított szennyvíz
kibocsátása, a
feltétel javítás a
vállalkozási és
lakóterületek
bővítése
Átemelők, tisztító
gépegységek,
szippantó
gépjárművek
szaghatása
(bűzkeltése)
Szennyvíztisztítók
és kisberendezések
tisztított szennyvíz
kibocsátása, a
feltétel javítás a
vállalkozási és
lakóterületek
bővítési
lehetőségét
alapozza meg
Veszélyes és nem
veszélyes
hulladékok
keletkezése,
kezelése- a
mennyiség nem
változik,
szippantott
szennyvíz nem
hulladék, mert a
szennyvíztisztító
előkezelő
műtárgyába kerül
nem válik
hulladékká

Összességében a
kibocsátások
csökkenése várható,
az expozíció
lehetősége csökken

Az érintett lakosság
életminősége javul, javító
hatás

A természeti
környezetet a diffúz
és pontszerű
kibocsátások
csökkenése érintheti,
az új építések
(vállalkozási és
lakóterület)
területfoglalása
szűkíthet élettereket

A kibocsátás csökkenés
kedvező, új területfoglalás
mint járulékos hatás főként
lakott területen jellemző,
összességében javító hatás
prognosztizálható (pl.
munkahely teremtés)

Nincs változás

Semleges

Le kell szögezni, hogy a Program megvalósítása utáni további, folyamatos üzemeltetéskor a
természeti erőforrások megújulását akadályozó tényezők fellépésével nem kell számolni
(hiszen a tevékenységi helyszínek belterületiek), és újabb természeti erőforrás felhasználás
sem tervezett az üzemeltetési tevékenység során.
A településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósításával a környezeti elemeket
és a környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét jelentős környezeti hatás nem éri.

59– Készítette: Pannon Natura Kft.

3.6 A Program által kiváltott társadalmi gazdasági hatások
Tárgyi Program arról szól, hogy a helyi szinten a szennyvízcsatorna hálózatot és a
szennyvíztisztító vízilétesítményeket (műtárgyakkal, berendezésekkel, szerkezetekkel, gépi
berendezésekkel, irányítástechnikával stb.) szakszerűen üzemeltetik, a fenn- és karbantartási
feladatokat időben elvégzik, illetve folytatódik a szennyvíz közcsatornával ellátott területeken
az ingatlanok bekötése.
Ott ahol nem lehetséges – mert nincsenek meg a kiépítés feltételei – ott a közműpótló
létesítmények (ide értve műszakilag az egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket, és a
települési egyedi szennyvízkezelő létesítményeket is) építésével biztosítják a korszerűbb
szennyvízkezelést, és teszik lehetővé a gazdasági fejlődést (tervszerű területfejlesztés).
Ezen feladat megoldások legfőbb célja a város és az érintett térség víz- és talajvédelmének
fejlesztése.
A Programot áttekintve megállapítható, hogy az nem tartalmaz olyan prioritást, intézkedést
vagy beavatkozást, amely a társadalomra és a gazdaságra káros hatással lenne. Városi szinten
ugyanis alapvető cél a település, sőt a járás gazdasági struktúrájának megújítása, az emberi
erőforrás fejlesztése, a fenntartható gazdasági, társadalmi fejlődés biztosítása. Minderre azért
van szükség, hogy Paks város társadalmi fejlődése ne csak az Atomerőmű gazdasági
teljesítményétől függjön, hanem idevonzva más vállalkozásokat képes legyen a „saját lábán”,
de legalábbis több lábon megállni.
De legalább annyira fontos cél, hogy csökkentsék a diffúz szennyezések kockázatát, és az
esetleges szennyvíztisztító telepi haváriák miatt (a tervszerű fenntartások esetleges elmaradása
miatt) ne szennyezzék a Dunát sem.
Főként a szétszórtan élő lakosság ne érezze, hogy életminősége messze elmarad a belső
városrészen élők életminőségétől.
A Program ebben a tekintetben kiegyensúlyozott, a tervezett fejlesztések legfőbb hatása, hogy
a hozzáférés a közszolgáltatásokhoz javul. A tervezett Program intézkedések nyomán a
helyben elérhető életminőség, a települési komfortérzet javul, összességében a város
élhetősége javul, vonzóbbá válik a reménybeli gazdasági befektetők előtt.
A településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósításával a környezeti elemeket
és a környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét jelentős környezeti hatás nem éri.
4 A Program megvalósítása során fellépő, környezetre káros hatások elleni intézkedések,
javaslatok
A 3.5 fejezetben elemeztük és értékeltük a Program során várható környezeti hatásokat és
azokat a 3.5.1. számú Táblázatban foglaltuk össze „A Program végrehajtásának időszakában
várható közvetlen környezeti hatások (terhelések) becslése”.
Tapasztalataink szerint a legfontosabb megelőző intézkedés a munkákkal érintett lakosok
előzetes tájékoztatása, indoklással!
Megállapítottuk, hogy tárgyi Programban általában nem összefüggő területekre kiterjedő
munkálatokról van szó. Hanem olyan munkákról, amelyek egy-egy csatornaszakaszra
(átemelő stb.) vagy szennyvíztisztító telepi részegységre terjednek ki, ezért a tervszerű
szennyvíz továbbvezetés, és tisztítás már a tervezési szakaszban megtervezhető, ezért a
haváriás pontszerű, vagy diffúz szennyezések igen-igen nagy biztonsággal elkerülhetők.
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A bűzszennyezésből és a zajterhelésből bizonyosan várható lakossági panaszok az érintett
lakosok előzetes tájékoztatásával (indoklás, magyarázat, meggyőzés szükségeltetik)
megelőzhetők.
A megelőző és a munkák közbeni intézkedések megtétele az effektív munkát végző kivitelező
felelőssége.
A városi szennyvízközművek tulajdonosa és ellátásért felelőse (ide értve Paks város
szennyvíztisztítóját is) Paks Város Önkormányzata, míg a szolgáltatásért és az üzemeltetésért
a Mezőföldvíz Kft. a felelős. Megjegyezzük, hogy Madocsa szennyvíztisztítójára vezetik
Dunakömlőd szennyvizeit tisztításra. A szennyvízcsatorna rendszer és a szennyvíztisztító
telep szolgáltatója, üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft.
Abban az esetben, ha a megvalósítási munkákat külső vállalkozóval végeztetik el, abban az
esetben a környezetvédelmi előírások betartásáért a vállalkozó a felelős.
5 A Program által befolyásolt más terveken megteendő intézkedések, feltételek
A helyi rendeletekben, programokban érvényesíteni szükséges tárgyi Programban
megfogalmazottakat.
6 A Program megvalósítása során fellépő környezeti hatások monitoringjára javaslatok
A környezeti értékelés során jelentős környezeti hatásokat nem mutattunk ki, ezért a
környezeti hatások monitorozására nem teszünk javaslatot.
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7 Közérthető összefoglaló
Paks város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kiírt pályázatot (Paks város
Környezetvédelmi és Települési Szennyvízkezelési Programja) elnyerve a Pannon Natura Kft.
elkészítette tárgyi Települési Szennyvízkezelési Programot (később: Program) a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (később: Kvt.) 46-48 §-a
értelmében. A Programot a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt tartalommal kell elkészíteni
Jelen környezeti értékelés Paks város Települési Szennyvízkezelési programjának részét
képezi. A szennyvízkezelési programok környezeti vizsgálatát a 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdés szabályozza. A jelenlegi környezeti értékelés a rendelet
20.§ előírt tartalmi követelményeket követi.
A Kvt 43. § (7) bekezdés: „A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek
céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának várható
jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.”, a Kvt. ezen törvényi előírását
követve állítottuk össze a környezetértékelési tematikát, amely tematikai pontokat a
környezeti értékelési anyag tartalmaz.
A fentiek szerint elvégzett vizsgálat és értékelés alapján a szennyvízkezelési program
megvalósítása nem terheli a környezetet határérték feletti kibocsátással, vagy káros
környezetterhelés egyik környezeti elem esetében sem várható.
A szennyvízkezelési program szervesen illeszkedik a hatályos helyi építési szabályzathoz
(HÉSZ), valamint az egyéb országos vagy helyi környezetvédelmi, ivóvízvédelmi és
szennyvízelvezetési programokhoz (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti
Vízstratégia: Kvassay Jenő Terv, VGT2).
A vizsgálat során feltártuk, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötött ingatlanok száma
alapján az ellátottsági szint (rákötés) 93,6 %, és hogy a város szennyvizei kettő
Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz (Paks és Madocsa, normál terület) is tartoznak.
Dunakömlőd városrész szennyvizei Madocsa szennyvíztisztító telepére kerülnek, míg a
tisztított szennyvizek a Dunába. A többi városrész szennyvizei Paks Város szennyvíztisztító
telepére kerülnek, míg a tisztított szennyvizek a Dunába. A szennyvíztisztítókat KEOP
pályázati pénzekből a közelmúltban újították fel, fejlesztették.
A Program terv alapvetően a szennyvíz víziközművek fenntartási feladatainak elvégzésére
koncentrál, kevés szennyvízcsatorna szakaszbővítés, illetve rákötés is betervezett. A
városközponttól távoli területek fejlesztése közműpótló létesítmények (zárt szv. tároló,
szennyvízkezelési építmény, szennyvíztisztító kisberendezés) építése mellett is megengedett.
A Programban megfogalmazottak végrehajtásával a helyi szennyvíz elvezetési- és kezelési
rendszer biztonságos fenntartása megmarad. A szennyvízcsatornára történő további rákötések
hatására a felszín alatti vizek terhelése csökken, a felszíni vizek minősége megmarad.
Budapest, 2016. szeptember hónap
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A térképi mellékletek:
1 számú térkép melléklet: Paks város elhelyezkedése Magyarországon belül és a
Központi belterülete
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2 számú térkép: Paks város Központi belterülete az érintett település részekkel
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3 számú térkép: Paks város Központi belterületen kívüli település részei
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4 számú térkép: Paks város közművesítettségének helyzete (jól látható, hogy a csatolt
városrészeken a közművesítettség hiányos, illetve nincs kiépítve)
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