
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS 
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VÍZGAZDÁLKODÁS,  KÖZMŰELLÁTÁS,   
MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK, 

ELEKTRONIKUS  HÍRKÖZLÉS   
 
Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes 
szakmai véleményeinek figyelembevételével, illetve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
részletezettek alapján készült. 
 
A terület általános jellemzése: 

 
Érsekcsanád közigazgatási területe Bács-Kiskun megye DNy – i szélén a Bajai járás É – i részén 
Sükösd, Csávoly, Baja, Decs által határolt területen található. 

 
Érsekcsanád térsége a Duna menti síkság DK – i és a Bácskai-síkvidék ÉNy – i területének 
határán, ezen belül a Csepel-Mohácsi-síkság D – i szélén, a Kalocsai-Sárköz DNy – i és a Tolnai-
Sárköz DK – i, illetve az Illancs DNy – i és a Bácskai löszös síkság ÉNy – i határára eső 
tájegységén helyezkedik el a 90-160 mBf.-i tengerszint feletti magasságon. A közigazgatási 
terület középső részén, a belterület Ny – i szélén húzódik az alacsonyabb Duna menti síkság és a 
magasabb Bácskai-síkvidék határa. 
A terület enyhe lejtésű a belvízcsatornák felé mutató, fő lejtésviszonya K – ről Ny – i irányú. Az 
alacsonyabb területek a közigazgatási terület Ny – i felén találhatóak 90-95 mBf.-i magasságon, a 
K – i fél 110-160 mBf.-i magasságon, míg a belterület 100-105 mBf.-i magasságon települtek.  
 
 

VÍZGAZDÁLOKODÁS 
 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott víztestek állapotértékelése és a kitűzött 
célok eléréséhez szükséges intézkedések: 
  
A vizek védelmét, a vízhasználatokat és a vízgazdálkodás többi elemét, azaz a vízpolitikát az 
Európai Unió minden tagállamában a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) szabályozza, mely 
2000. december 22-én lépett hatályba. Az EU-hoz való csatlakozásunk óta (2004. május 1.) 
Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírtak végrehajtása.  
 
A Víz Keretirányelv általános célja a vizek jó állapotának elérése legkésőbb 2027-ig, és a jó 
állapot hosszú távú fenntartásának biztosítása. Ez a célkitűzés a felszíni és a felszín alatti vizekre 
egyaránt vonatkozik. A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz megfelelő minőségét, 
hanem a megfelelő vízmennyiséget is jelenti, valamint a vizek és a víztől függő élőhelyek minél 
zavartalanabb állapotát is.  
 
Fontos, hogy a vizek jó állapotának megőrzése és a társadalom fejlődését, létét, életminőségét 
biztosító vízszükséglet hosszú távon is fenntartható kielégítése egyszerre valósuljon meg. 
 
A Víz Keretirányelv általános céljai az alábbiak: 
 
- Megakadályozni a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását; védeni és 
javítani állapotukat; 
- Támogatni a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot; 
- Fokozottan védeni és javítani a vízi környezetet a veszélyes és mérgező anyagok bevezetésének fokozatos 
csökkentésével és megszüntetésével; 
- Biztosítani a felszín alatti vizek szennyezettségének fokozatos csökkentését, megakadályozni további 
szennyezésüket; 
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- Hozzájárulni az árvizek és aszályok mérsékléséhez. 
 
A Víz Keretirányelv a fentebb megfogalmazott célok eléréséhez feladatokat fogalmaz meg, 
melyek végrehajtásához módszertani előírásokat ad, a feladatok végrehajtását határidőkhöz köti, 
és a végrehajtást kötelező jelentések adásán keresztül ellenőrzi; mulasztások esetén pedig 
szankcionál. 
 
A Víz Keretirányelv ezen feladatok között előírta, hogy az EU minden tagállama 2009 végéig 
készítsen a vízgyűjtő területeire vízgyűjtő-gazdálkodási terve(ke)t, amely összefoglalja a 
vízgyűjtőn található vizek állapotfelmérése alapján azokat a szabályozásokat, programokat, 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a Keretirányelvben kitűzött célt, azaz a vizek jó állapotának 
elérését és a jó állapot fenntarthatóvá tételét, azaz a teendőket 2015-ig és az azt követő 12 évben. 
 
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat 
mellékleteként jelent meg, mely 2015-ben felülvizsgálatra került.  
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a Kormány 1155/2016. (III. 
31.) Korm. határozata mellékleteként került közzétételre. Ezzel egy időben hatályát vesztette a 
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat. 
 
Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett felosztva, melyen belül 
Érsekcsanád közigazgatási területe, az 1-10 számú Duna-völgyi főcsatorna és az 1-15 számú 
Alsó-Duna jobb part tervezési alegységre esik.  
A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek a vízfolyások és az állóvizek, 
valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín alattiak.  
 
A felszíni víztesteket a Keretirányelv 3 kategóriába sorolja: természetes, erősen módosított és 
mesterséges víztestek. 
 
A Keretirányelv szerint a természetes vízfolyásoknál és állóvizeknél a jó ökológiai és kémiai 
(vízminőségi) állapot elérése a cél. Míg az erősen módosított és a mesterséges vizeknél a jó 
kémiai (vízminőségi) állapot és a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása a cél. Felszín alatti 
vizeknél pedig a jó mennyiség és a jó kémiai (vízminőségi) állapot elérése és fenntartása a cél. 
 
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv az 1-10 számú Duna-völgyi főcsatorna és az 1-15 számú Alsó-
Duna jobb part tervezési alegységre vonatkozóan is tartalmazza a víztestek állapotértékelésének 
eredményét, valamint a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A Tervben az érintett 
víztestekre meghatározott célkitűzések megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez 
biztosítani kell felszíni vizek esetén a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben rögzített 
vízszennyezettségi határértékek betartását. 
 
Érsekcsanád közigazgatási területén – a Duna kivételével – 2 db vízfolyás víztest található:  
 

víztest neve       víztest típusa 
 

- Duna-völgyi-főcsatorna (DVCS) alsó                mesterséges 
- Sárközi-I. főcsatorna             erősen módosított 
 
(Ezen vízfolyás víztestek az 1-10 számú Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegységen találhatóak.) 
 
Minősítés, állapot, célok, intézkedések: 
 

Ökológiai állapot:   gyenge (mindkét víztest) 
Kémiai állapot:   mérsékelt (Duna-völgyi-főcsatorna alsó) 

adathiány (Sárközi-I. főcsatorna) 
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Természeti értékei miatt védett terület: védett, jelentősen károsodott (mindkét víztest) 
Víztestre vonatkozó környezeti célkitűzés: a jó potenciál elérhető (mindkét víztest) 
A célkitűzés elérése:    2021-2027 
 
Víztestre vonatkozó környezeti célkitűzés: a jó potenciál fenntartandó (mindkét víztest) 
 
A szükséges intézkedések:    

- erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás (csak a DVCS  
esetében) 

- vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül,  
művelési mód és művelési ág váltással  

 - a belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve  
(csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, 
belvíztározók létesítése)  

- vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása  
- vízfolyások medrének fenntartása  
- szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (csak a DVCS esetében) 
- élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott  

víztől függő élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, 
javaslatok további intézkedésekre (csak a DVCS esetében) 

 - károsodott víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszíni  
vízhasználatokat érintő beavatkozások (csak a DVCS esetében) 
 

Érsekcsanád közigazgatási területén (a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint) állóvíz 
víztest nem található.  
 
A közigazgatási területet 8 db felszín alatti víztest érinti: 

 

víztest neve      víztest jele   víztest típusa     
 

- Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő D – i rész  sp.1.15.1  sekély porózus       
- Duna-Tisza köze – Duna-völgy D – i rész    sp.1.15.2  sekély porózus         
- Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet    sp.1.11.2  sekély porózus 
- Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő D – i rész   p.1.15.1        porózus        
- Duna-Tisza köze – Duna-völgy D – i rész     p.1.15.2        porózus          
- Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet     p.1.11.2        porózus 
- Nyugat-Alföld          pt.1.2  porózus termál  
- Dél-Baranya, Bácska         kt.1.9    termálkarszt         
 
A Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet sekély porózus és porózus víztest az 1-15 számú Alsó-
Duna jobb part tervezési alegységre, a Nyugat-Alföld porózus termál és a Dél-Baranya, Bácska 
termálkarszt víztest mindkét érintett tervezési alegységre, míg az egyéb víztestek az 1-10 számú 
Duna-völgyi főcsatorna tervezési alegység területére esnek. 
A Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő D – i rész és a Duna-Tisza köze – Duna-völgy D – i 
rész sekély porózus és porózus felszín alatti víztestek határvonala a DVCS. 
A teljes közigazgatási területet lefedi a Nyugat-Alföld porózus termál víztest, míg a Dél-Baranya, 
Bácska termálkarszt víztest a közigazgatási terület középső-Ny – i felét érinti. 
 
Minősítés, állapot, célok, intézkedések: 
 

Mennyiségi állapot:  gyenge (sp.1.15.1, sp.1.15.2, p.1.15.2) 
jó (sp.1.11.2, p.1.15.1, p.1.11.2, pt.1.2, kt.1.9)  

Kémiai állapot:  jó (sp.1.15.2, p.1.15.1, p.1.15.2,) 
    gyenge (sp.1.15.1, sp.1.11.2) 
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Víztestre vonatkozó környezeti célkitűzés: a jó állapot fenntartandó (sp.1.11.2, p.1.15.1, p.1.11.2,  
pt.1.2, kt.1.9) 

      a jó állapot elérhető (sp.1.15.1, sp.1.15.2, p.1.15.2) 
 

A célkitűzés elérése:    mennyiségi:  2027 (sp.1.15.1, sp.1.15.2, p.1.15.2) 
      kémiai: 2027 (sp.1.15.1, sp.1.11.2) 
         
A szükséges főbb intézkedések (döntően az sp.1.15.1, sp.1.15.2, sp.1.11.2 víztestre vonatkozóan): 

- nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás 
- vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül,  

művelési mód és művelési ág váltással  
 - csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken 

- a belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve  
(csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, 
belvíztározók létesítése) 

- víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása 
- állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása 
- kommunális hulladéklerakók rekultivációja 
- belterületi csapadékvíz-gazdálkodás 
- belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok 
- csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a  

Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban  
- csatornázás, vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és -elhelyezés  

megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó településeken 
- további csatornarákötések megvalósítása 
- csatornahálózatok rekonstrukciója 
- szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban  

szereplő és azon kívüli településeken 
- vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség  

biztosítása érdekében (Ivóvízminőség-javító Program) 
- ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 
- ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések  

megvalósítása 
- vízhasználatok módosítása 
- engedély nélküli, illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése,  

felülvizsgálata  
- energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása, visszasajtolási technológia fejlesztése  

(csak a Pt.1.2 esetében) 
- a vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési  

Program) 
- felszín alatti vizek szennyeződésének megakadályozása 
- szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció 
- utak-vasutak vízelvezető rendszerének korszerűsítése 
- élőhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentősen károsodott  

víztől függő élőhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, 
javaslatok további intézkedésekre 

 - károsodott, víztől függő védett élőhelyek védelme, rehabilitációja érdekében a felszín  
alatti vízhasználatokat érintő beavatkozások 

 
Az Érsekcsanád közigazgatási területét érintő víztestenként megfogalmazott fentebb részletezett 
célok, intézkedések településrendezési tervben kezelendő releváns részleteit az alábbi fejezetek 
tartalmazzák. 
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Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
 
Érsekcsanád település felszíne – a Duna menti síkság és a magasabb Bácskai-síkvidék 
határvonalának a kivételével – viszonylag egyenletes, a két jól elkülöníthető területegységnek 
megfelelően a közigazgatási terület Ny – i felén öntéstalajok, réti talajok, réti öntéstalajok 
találhatóak, míg a közigazgatási terület K – i felén általában humuszos homok, futóhomok, alföldi 
mészlepedékes csernozjomok, illetve csernozjom jellegű homoktalajok fordulnak elő.  
 
A település területe szerepel „a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 
besorolásáról” szóló módosított 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben foglaltak 
szerinti „A” erősen veszélyeztetett települések között.  
 
Az ADUVIZIG tájékoztatása szerint a település a Pálfay-féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolás 
szerint a III., azaz a belvízzel közepesen veszélyeztetett terület kategóriába tartozik.  
III. kategória esetén az elöntés relatív gyakorisága 0,10-0,20, belvíz 5-10 év között fordul elő. 
 
A fentieket a korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazoltak a település mélyebben fekvő 
részein.  
 
A belvíz által veszélyeztetett területek: 
 
Rendszeresen belvízjárta területek övezete: 
 

Bács-Kiskun Megye területrendezési tervében foglaltak szerint a közigazgatási terület Ny – i 
felének D – i és É – i szélén 1-1 kisebb folt került megjelölésre rendszeresen belvízjárta 
területként. 
 
A belvízzel veszélyeztetett területek: 
 

Az ADUVIZIG tájékoztatása szerinti a település belvízjárta területei kissé eltérnek a megyei 
területrendezési tervben ábrázolt területektől. Az ADUVIZIG térképén általában nagyobb 
területek kerültek lefedésre mint a megyei TRT-ben, mely vélhetően részben abból adódik, hogy 
itt a kisebb elöntési gyakoriságú területek is ábrázolásra kerültek. 
A tervben az ADUVIZIG által megadott 10 %-nál nagyobb elöntési gyakoriságú területeket 
tüntettük fel. 
 
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a belterület belvízzel veszélyeztetett területei a 
2010-2011-s rendkívül csapadékos évek tapasztalatai alapján a belterület D – i részén lévő 
területek (József A. u., Újsor u., Dózsa-Hunyadi-Zrínyi-Széchenyi u. által határolt tömb, Béke 
tértől Ny – ra eső sportpálya környéki terület). Ezek egyben a település mély fekvésű területei is. 
A belvíz által veszélyeztetett belterületi, illetve beépített ingatlanok esetében – a belvízproblémák 
csökkentését biztosító – csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztési beruházások (vízelvezető árkok 
tisztítása, egységes átereszek beépítése) folytak az utóbbi években is.  
A rendezési szinteket, illetve a beépített területek csapadékvíz elvezető rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a csapadékvíz maximális tározási vízszint mellett is befogadóba vezethető 
legyen.  
 

A telkek csapadékvíz-elvezetését úgy kell kialakítani, hogy a víz az építményekben, közterületen kárt ne okozzon, a 
rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a szomszédos 
telkek, építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a 
közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése 
csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet még előtisztítás után, 
vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 
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A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése: 
 
A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszere a település természetes 
mélyvonulatait követve alakult ki. A jelenleg működő rendszer a belterület vízelvezetésére épült. 
A csapadékvíz elvezetés rövid zárt szakaszok kivételével nyílt árkos rendszerű, illetve egyes 
helyeken a burkolatok melletti határoló felületeken történik. A lefolyástalan területeken 
szikkasztóárkok épültek. 
A község területére készült korábban belvízrendezési terv, mely a meglévő árkok, csatornák 
ábrázolása mellett tartalmazta az átépítendő és a tervezett vízelvezető csatornák, árkok 
nyomvonalát is, mely alapján vízjogi létesítési engedély került kiadásra. Ez alapján elkészültek 
kisebb árokszakaszok, azonban időközben a vízjogi létesítési engedély lejárt, vízjogi üzemeltetési 
engedély pedig nem került megkérésre. Így a település csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan 
egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik – ismereteink szerint.  
 
A község belterületi vízelvezető rendszere 3 vízgyűjtő területre tagolódik, melyekről egy mély 
fekvésű vízállásos területre, valamint a DVCS-be kerül bevezetésre a csapadékvíz a döntően nyílt 
árkos hálózaton keresztül.  
Az 1-0-0 öblözet (északi) vízgyűjtő nagysága 6,67 ha (Ady E. u. és a tőle É – ra eső terület), 
melyről az 51. sz. főút alatt a 09/47 hrsz.-ú ingatlan D – i részén lévő mély fekvésű nádas területre 
kerül elvezetésre a csapadékvíz. 
A 2-0-0 öblözet (középső) vízgyűjtő nagysága 68,22 ha (Móra és Deák u. közötti terület), melyről 
az 51. sz. főút alatt a DVCS 8+494 cskm szelvényébe kerül bevezetésre a csapadékvíz. 
A 3-0-0 öblözet (déli) vízgyűjtő nagysága 69,14 ha (Hunyadi u. és a tőle D – re eső terület), 
melyről az 51. sz. főút alatt a DVCS 8+095 cskm szelvényébe kerül bevezetésre a csapadékvíz. 
 
A település belterületén döntően vízelvezető árkok kerültek kiépítésre, az utak alatt zárt 
csatornákkal összekötve, míg a lefolyástalan területeken szikkasztó árkok üzemelnek.  
 
A korábbi belvízrendezési terv felülvizsgálatra kerül az idei évben az önkormányzat szándékai 
szerint, mely alapján vízjogi létesítési, majd üzemeltetési (fennmaradási) engedély kerül 
megkérésre. A létesítési engedély alapján tervezik a vízelvezető hálózat nem megfelelő elemeinek 
az átépítését, illetve a hiányzó elemek megépítését. 
Ezen tervezett vízelvezetés is döntően nyílt árkos rendszerként kerülne kialakításra – 
adatszolgáltatás szerint. 
 
Az egyes helyeken elhanyagolt műszaki állapotú vízelvezető, -elhelyező rendszer elemei 2010-
2011 óta folyamatosan karbantartásra, felülvizsgálatra, rekonstrukcióra kerültek, kerülnek. 
Ezen meglévő vízelvezető, -elhelyező hálózatok általában megfelelően biztosítják és a tervezett 
vízelvezető árok átépítésekkel és új árkokkal együtt várhatóan a későbbi beépítéseket követően is 
megfelelően biztosítani tudják (egyes mély fekvésű területek kivételével) – a megfelelő 
karbantartás, a talajok általában jó víznyelése és jó víztartása (ilyen értelemben megfelelő 
vízgazdálkodási tulajdonságai), az általában közepes, egyes mélyebb (belterület déli) területeken 
viszonylag magas talajvízszintek, valamint az általában megfelelő lejtésviszonyok miatt – a 
belterületi vízelvezetést, -elhelyezést.  
 
A község belterületi csapadékvizeinek fő befogadója a belterülettől Ny – ra húzódó Duna-völgyi-
főcsatorna, melynek befogadója a Duna.  
 
A fentiek miatt és ellenére, illetve ezért a belterületi vízelvezető, -elhelyező rendszer 
felülvizsgálatára – a vízelvezető és szikkasztó árkok teljes kiépülését és karbantartási utasításait is 
tartalmazó – vízrendezési terv készítését/felülvizsgálatát javasoljuk a későbbi, a 1999-2000-eshez 
és a 2010-eshez hasonló esetleges csapadékosabb évek által okozható károk megelőzésére. Ezen 
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túlmenően szorgalmazzuk a hálózat mielőbbi teljes megépítését (illetve szükséges átépítését) és az 
előírások szerinti karbantartását, üzemeltetését, hogy a várható későbbi beépítéseket követően is 
megfelelő, megbízható legyen a belterületi vízelvezetés. 
 
Belvízvédelem: 
 
A csapadékvíz-elvezető hálózatok üzemeltetését az elkészült és rendszeresen felülvizsgált 
települési vízkár-elhárítási tervében foglaltak alapján kell végezni, illetve ezen tervet a 
továbbiakban is rendszeresen felül kell vizsgálni.  
(A belvízzel veszélyeztetett területeket, valamint a csapadékvíz elvezető-elhelyező hálózatokat a 
vízkár-elhárítási tervben foglaltak alapján tüntettük fel a rajzi munkarészen.) 
 
A térség talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, továbbá a nyugalmi talajvízszintek a belterület 
alatt általában közepes és kis mélysége, továbbá a nem mindenhol megfelelő lejtésviszonyok 
miatt a beépített, illetve beépítésre szánt mélyebb területek belvizek szempontjából 
veszélyeztetettek, míg a magasan fekvő területek kevésbé veszélyeztetettek, melyet a néhány évvel 
korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazolnak a korábbiak szerint. 
 
A külterületi vízrendezési művek (belvízcsatornák) és főbb adataik: 
 
Érsekcsanád község a Duna-völgyhöz, azon belül pedig a Duna-völgyi-főcsatorna vízgyűjtőjéhez 
tartozik. 
 
A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak:  
 
Az Állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák (főművek): 
(A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja alapján) 
 

- Duna-völgyi-főcsatorna (Érsekcsanád 018, 0244 hrsz.) 
- Sárközi-I. főcsatorna (Érsekcsanád 0153, 056, 058, 059, 0112 hrsz.) 
 
A csatornák kezelője: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
   (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 
 
Egyéb csatornák: 
(A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján) 
 

• Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: 
 

- Közréti-csatorna (Érsekcsanád 023, 036 hrsz.)       
- Sárköz-déli öntözőcsatorna (Érsekcsanád 027/2, 0239/9 hrsz.) 
- Ebtófoki-csatorna (Érsekcsanád 075 hrsz.) 
- Görbevajas-csatorna (Érsekcsanád 086, 099/1, 099/2 hrsz.) 
- Ebtófoki-csatorna és Görbevajas-csatorna mellékága (080 hrsz.) 
- Bajaszentistváni-csatorna (Érsekcsanád 0115, 0128, 0215 hrsz.) 
- Harábói-csatorna (Érsekcsanád 0235, 0238 hrsz.) 
- Harábói-csatorna mellékág (Érsekcsanád 0216 hrsz.) 
 
A csatornák kezelője: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
   (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 
 
• Egyéb vagyonkezelésben lévő csatornák: 
 

- Kalavita-csatorna (Érsekcsanád 0223 hrsz.) 
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Érsekcsanád közigazgatási területe a Dél-Duna völgyi belvízrendszer 03.01 számú bajai 
belvízvédelmi szakasz területén belül a Duna-völgyi-főcsatorna belvízrendszerhez tartozik. A 
terület fő befogadója a Duna-völgyi-főcsatorna, melynek befogadója a Duna. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 1. sz. mellékletének:  
 

A. I. 1. pontja szerint az állam kizárólagos tulajdonában lévő folyó:  
- Duna  
 

A. I. 3. pontja szerint kettőnél több település belterületét, vagy legalább 1 km2/km fajlagos 
kiterjedésű ártéri öblözetet védő elsőrendű árvízvédelmi mű: 
- Duna balpart  
 

A. II. 6 pontja szerint a 2 m3/s torkolati vízszállító képességet meghaladó belvízcsatorna:  
- Duna-völgyi-főcsatorna 
- Sárközi-I. főcsatorna 
 
A fentieken túlmenően létezhetnek még üzemi csatornák a közigazgatási területen, melyek 
Önkormányzati, illetve Mg. Szövetkezeti kezelésbe vannak, ezekről azonban nem rendelkezünk 
adatokkal. 
 
A település közigazgatási területén található belvízcsatornák mindegyike a Duna-völgyi-
főcsatorna és a Sárközi-I. főcsatorna kivételével időszakos vízfolyásnak minősül. 
 
További előírások: 
 
A beépítésre szánt területek kijelölésénél, illetve az építési (rendezési) szintek meghatározásánál 
figyelemmel kell lenni a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra, hogy a kérdéses területről a 
csapadékvíz megfelelő eséssel az érintett befogadóba – mértékadó belvízszint mellett is – 
bevezethető legyen. 
 

Mély fekvésű területen az épületek alápincézése csak komoly műszaki megszorításokkal lehetséges. Természetes 
korlátot jelentenek a vízjárta területek, melyeknek feltöltését csak abban az esetben javasoljuk, ha vízpuffer 
szerepüket alternatív záportározó kiváltotta. A fejlesztésbe mély fekvésű területrész a szükséges mértékű feltöltés és 
alkalmas pótlólagos vízrendezés nélkül célszerűen nem vonható.  
 
A parti sávokra vonatkozó előírások: 
 
A külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kell 
biztosítani: 
 
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet értelmében: 
 

- a Duna partvonalától számított 10 m-t; 
- a kizárólagos állami tulajdonú (Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) csatorna (Duna-völgyi-
főcsatorna, Sárközi-I. főcsatorna), tó, tározó és holtág partvonalától számított 6,0 m-t; 
- az egyéb tulajdonú (Vízügyi Igazgatósági, Társulati, Önkormányzati és Üzemi kezelésű) 
csatorna (egyéb csatornák) és tározó partvonalától számított 3,0 m-t  
 

fenntartási célokra szabadon kell tartani, ezen a területen (parti sávon) gyepgazdálkodás, valamint 
a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség 
szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység 
folytatható, ahol csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, 
jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi 
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vagy vízirendészeti építmény helyezhető el a 3. §-ban foglaltak szerint. (Az Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv célkitűzéseit figyelembe véve vízminőség-védelmi szempontból előnyben 
részesítendő a parti sávon folytatott gyepgazdálkodás.) 
 
A Vízügyi Igazgatóság 0896-003/2015. számú adatszolgáltatásában foglaltak alapján: 
 

- Az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül 
semmilyen, 10,0 - 15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető. 
- Az egyéb (nem az ADUVIZIG) vagyonkezelésben lévő csatornák partélétől számított 4,0 m-en 
belül semmilyen, 4,0 - 10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 18. §-ban foglaltak szerint természeti területen 
tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 m-en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. 
 
Az előzőeken túlmenően a fenti rendelet szerinti vízjárta területek beépítésével és hasznosításával 
kapcsolatosan is a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.  
 

A rendelet 1. § 16. pontjában foglaltak értelmében vízjárta területnek minősülnek többek között az időszakosan 
elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen: 
- az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt 
rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak, 
- a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó 
részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített, 
- a folyók elhagyott ősmedrei, a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, 
terepmélyedések, amelyek eredete a folyó egykori medrére vezethető vissza. 
 
A vizek természetes lefolyásának akadályozására alkalmas művek (út, vasút, csatorna, 
nyomvonalas létesítmények) építtetője, illetve fenntartója a természetes lefolyás biztosításával az 
illetékes vízügyi hatóság előírásainak megfelelően köteles gondoskodni. 
A vizek természetes lefolyását, illetve szabad áramlását csak a vízügyi hatóság engedélyével, az 
abban foglalt előírások megtartása mellett szabad megváltoztatni. 
 
 

Vízhasznosítás 
 
Érsekcsanád közigazgatási területének Ny – i (a Duna-völgyi-főcsatornától Ny – ra eső) 
mezőgazdasági területeinek (szántók) egy része öntözött területek.  
Ezen területek öntözése a Sárközi-I. főcsatornából, a Sárköz-déli öntözőcsatornából, illetve a 
Duna-völgyi-főcsatornából történik.  
A fentieken kívül Érsekcsanád közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, 
öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs – a Vízügyi 
Igazgatóság, illetve a vízügyi hatóság adatszolgáltatása szerint. Fejlesztési tervekről nincs 
tudomása a hatóságnak. 
A közigazgatási terület Ny – i részén lévő belvízcsatornából lefűződött holtágból kialakított, 
illetve önálló kisebb tavak egy része halastóként, horgásztóként is funkcionál. Ezen kívül 
halastavak, horgásztavak a település közigazgatási területén nem találhatóak és tervezett 
létesítményekről sincs tudomásunk.  
 
A térséget érintő – a rendezési terv léptékében is számottevő fentieken túli – a közeljövőben 
megvalósítandó vízrendezési, vízhasznosítási jellegű fejlesztésekről, kezdeményezésekről nem 
tudunk. Adatszolgáltatás szerint ilyen jellegű beavatkozáshoz elvi, vagy létesítési engedélyt nem 
kértek a vízügyi hatóságtól. 
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Folyamszabályozás 
 
Érsekcsanád község közigazgatási területe a Duna medrét az 1491,30 és az 1484,00 fkm bal parti 
szelvényei között érinti. A nagyvízi medret ~13,4 km2-es területen érinti. 
 
A Duna melletti természetes partél átlagos szintjét meghaladó vízállásoknál elöntésekre lehet 
számítani a hullámtéren. 
 
A fenti Duna szakaszon a szabályozási művek kiépítése megtörtént, újabbak tervezése és építése 
ismereteink szerint nincs előirányozva.  
 
A közigazgatási területet érintő folyószakaszon kiépített kikötők: 

- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemben tartásában a 1487,50 fkm bal és a 
1487,90 fkm jobb parti szelvényében közforgalmú úszóműves kishajó kikötő üzemel 
döntően az Érsekcsanád és Veránka sziget közötti forgalom biztosítására. 
- A Gemenc Rt. üzemben tartásában a 1487,89-1487,81 fkm bal és a 1487,71-1487,65 fkm 
jobb parti szelvényében üzemi farakodó kikötő üzemel. 

 
A település közigazgatási területe által érintett Duna-szakasz, a hullámtér és az árvízvédelmi 
töltés az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) kezelésében áll. 
 
Kereskedelmi célú folyami kavics - kitermelés, -partrarakás, -forgalmazás a Duna érsekcsanádi 
szakaszán nem folyik. 
 
A fenti, valamint ezen létesítményekkel összefüggő – a vízfolyás fenntartásával és a hullámtér 
használatával összefüggő – létesítményeken, illetve a hétvégi házas és üdülőházas üdülőterületen 
található épületeken és kiszolgáló létesítményeiken kívül állandó jellegű építmények beépített 
területek nincsenek és kialakításuk nem is tervezett a későbbiekben sem a hullámtérben. 
A bal parton az 1486-1488 fkm közötti szakaszon mintegy 120 üdülő, míg a jobb parton 
(Veránka-szigeten) az 1485-1488 fkm közötti szakaszon mintegy 40 üdülő található. 
 
A Duna természetes partélétől mért 10 m-s szabadon tartandó sávban építmény még ideiglenes 
jelleggel sem helyezhető el. 
 
Érsekcsanád közigazgatási területén a Duna mente – a hullámterében lévő hullámtéri erdőket is 
beleértve – a kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása szerint védett 
természeti területek (Nemzeti Parki törzsterület (Gemenc), Ramsari terület és Natura 2000 
terület). 
 
A hullámtéren árvizek, illetve a jég levonulását akadályozó létesítmény építése tilos, egyéb 
építmények, illetve beavatkozások esetén előzetesen meg kell kérni az ADUVIZIG állásfoglalását. 
 
 

Árvízvédelem 
 
A település a Baja-Foktői ártéri öblözetben, a 03.02. sz. (Baja-Foktői) védelmi szakasz területén 
található. A településhez a mintegy 6 km hosszú 03.02.02 számú érsekcsanádi gátőrjárás tartozik. 
A Duna elöntései ellen az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal mellett másodrendű árvízvédelmi 
védvonal is védi a települést. 
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A község területét érintő Duna bal parti árvízvédelmi fővédvonal a vizsgált területen a mértékadó 
árvízszint előírásoknak megfelelően magassági és keresztmetszeti értelemben egyaránt kiépített, 
árvízvédelmi és területigénnyel járó fejlesztését az ADUVIZIG tudomásunk szerint nem tervezi. 
 
A közigazgatási területen a Duna bal partján elsőrendű árvízvédelmi töltés épült a teljes 
szakaszon, mely a ~6,590-14,250 tkm szelvények között érintik a közigazgatási területet. 
Másodrendű árvízvédelmi vonal húzódik a Duna-völgyi-főcsatorna jobb partja mentén, mely a 
közigazgatási terület D – i szélét érintően köt be az elsőrendű árvízvédelmi vonalba Baja 
közigazgatási területén. Emellett a Rezéti-Holt-Duna és a Duna által közrefogott terület belső 
részét a Rezéti nyárigát védi. 
 
A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet 1. mellékletében 
foglaltak szerint Érsekcsanád térségében a közigazgatási terület határain, illetve azok közelében a 
mértékadó árvízszint (MÁSZ): 
 

1484,00 fkm-ben:   91,25 mBf. 
1492,00 fkm-ben:   91,72 mBf. 

 
Az Érsekcsanád-alsó árvízi vízmérce a Duna 1486,9 fkm szelvényében található. 
 
Az elsőrendű árvízvédelmi töltés: 

- koronaszélessége:   6,0 m 
- vízoldali rézsű:   1:2 – 1:3 
- mentett oldali rézsű:  1:4 – 1:5 

 
Az elsőrendű árvízvédelmi töltést keresztező műtárgy: 

- megnevezése:    Érsekcsanádi csőzsilip és szivattyútelep 
- helye:     1487 fkm 
- típusa:     zsilip és nyomócső 
- keresztezés helye a töltésen:  9,942 tkm 

 - kezelő/fenntartó:   ADUVIZIG 
 
A hullámtéri erdőknek (védett természeti területek) árvízvédelemkor fontos töltésvédő szerepe 
van, fennmaradásukat árvízvédelmi szempontból is biztosítani kell. 
 
A nagyvízi meder terület övezete – a Megyei Területrendezési Tervben foglaltak alapján – a Duna 
Érsekcsanád közigazgatási területének Ny – i (az elsőrendű árvízvédelmi töltésen belüli) területeit 
érinti, így a rajzi munkarészen is feltüntetésre került. 
 
Az épületek padlószintjét a mértékadó árvízszint (MÁSZ) felett kell meghatározni. 
 
A Duna árvízvédelmi vonalával kapcsolatos előírások: 
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 24. §  

(1) bekezdésében foglaltak értelmében: „A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a 
mederből kilépő árvíz és a jég levezetése.” 
(2) bekezdésében foglaltak értelmében: „A folyó nagyvízi medrét, továbbá a töltésnek az 
árvíztől mentesített oldalán lévő azon területet, amelyen fakadó-, illetve szivárgó víz 
jelentkezhet, csak az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően szabad kezelni, használni és 
hasznosítani.”  

(3) bekezdésében foglaltak értelmében: „A nagyvízi mederben építményt elhelyezni az 
érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet.”  

(5) bekezdésében foglaltak értelmében: „A folyók, patakok, kisvízfolyások, belvíz- és 
öntözőcsatornák, tavak, tározók, holtágak parti sávját, továbbá az árvízvédelmi 
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létesítmények védősávját úgy kell használni, hogy azt a meder, illetve létesítmény 
tulajdonosa (használója) a karbantartási munkák, mérések esetenkénti ellátása céljából a 
feladataihoz szükséges mértékben, illetve védekezési célból akadálytalanul igénybe 
vehesse.” 

- A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.  
(VIII. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében: „A fenntartási 
feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a töltésen, valamint a töltés 
lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres védősávon (töltésmenti 
sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét, 
szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 
elszennyeződését eredményezné.” 

- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek  
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet 2. §-nak megfelelően a vizek és közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és 
köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos 
vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére parti sávot 
használhatnak, melynek a Duna esetében a partvonaltól számított 10,0 m. 

Ugyanezen rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a nagyvízi mederben a termőföld más célú  
hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására, valamint építménynek 
a nagyvízi mederben történő elhelyezésére vonatkozó hozzájárulás megadása előtt a 
folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég 
levonulására gyakorolt hatását. 

A rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében a nagyvízi meder területe újonnan beépítésre szánt  
területbe nem sorolható, továbbá a nagyvízi mederben lévő üdülőterület lakó-, vegyes 
vagy gazdasági területfelhasználási egységbe nem sorolható át.  

A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly  
módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének elsődlegessége biztosított legyen. 

A rendelet 19. § (2), (3) bekezdésében foglaltak szerint a fakadó és szivárgó vizek által  
veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési 
szabályzatban a vízügyi hatóság, illetve a vízügyi igazgatási szerv javaslata alapján kell 
feltüntetni. A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó 
korlátozásokat, tilalmakat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani az arra illetékes 
vízügyi, valamint környezetvédelmi és természetvédelmi szervek és az árvízvédelmi töltés 
fenntartójának véleménye alapján. 

A rendelet 20. §-ban foglaltaknak megfelelően a vízjárta területeket a településszerkezeti  
tervekben és a helyi építési szabályzatban – a terület felhasználását veszélyeztető 
körülményekkel együtt – fel kell tüntetni. 

- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és  
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 
23. §-ban foglaltak értelmében: „Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a 
vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül 
anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve 
a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság (a 
továbbiakban: igazgatóság) hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, 
állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.” 

- Minden olyan tevékenység, amely a fent említett védőterületeket valamilyen módon érinti csak a  
vízügyi hatóság engedélye illetve szakhatósági állásfoglalása alapján, valamint az 
ADUVIZIG kezelői hozzájárulásának birtokában történhet.   

 
A település ár- és belvízvédelmi tervének összhangban kell lennie a településrendezési tervvel. 
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A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészült – az Érsekcsanád közigazgatási 
területé érintő – A Duna folyam Sió-torkolat és Dunafalva közötti szakaszának Nagyvízi 
Mederkezelési Terve. 
A Nagyvízi Mederkezelési Terv célkitűzése a folyó nagyvízi medrének kezeléséhez, használatához és 
hasznosításához szükséges árvízvédelmi, illetve folyógazdálkodási előírások megállapítása. A Terv az alapállapot 
bemutatásán, ismertetésén túl a tervezett állapotra vonatkozó előírásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek 
befolyásolhatják a nagyvízi mederben található ingatlanok, létesítmények használatát, fejlesztését, kezelését, stb. is.  
 
A kihirdetés előtt álló Tervben foglalt egyéb a település területét érintő előírások, tervezett 
intézkedések: 
- Árvízlevezető képesség javító beavatkozás a 1488,82-1483,74 fkm között: a Rezéti-Duna 
kotrása (3+000-8+000)  
- Az Érsekcsanád-felső vízmérce felülvizsgálata, mely a Duna bal partján az 1491 fkm 
szelvényben található, nullpontja 82,64 mBf.  
- A Tervben foglaltak szerint a hullámtéri üdülőterületek „a hullámtér magasabb részein a 
partvonalhoz közel eső területekre települtek, ahol a nagyvízi vízszállítás területegységre 
vonatkoztatott mértéke egyébként is relatív kisebb mértékű. Figyelemmel a modellvizsgálati 
eredményekre a már meglévő üdülőterületi területhasználatok kiterjedésének növelése nem 
javasolt, a meglévő építmények felújítása esetén a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet ide 
vonatkozó részeit kell alkalmazni.” 
 
További vonatkozó előírások: 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Duna hullámterének hasznosításakor „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet, a Nagyvízi mederkezelési terv, valamint „A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet  
előírásait kell figyelembe venni.  

 
 

KÖZMŰELLÁTÁS 
 

A település vízellátása (közműves vízellátás) 
 
Érsekcsanád község Sükösddel közösen üzemeltetett vízművel rendelkezik. A Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósított beruházás keretében épült létesítmények, 
így az új rendszer próbaüzeme és a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása jelenleg folyamatban 
van. Az új rendszer elemeit a későbbiekben részletezzük. 
 
A jelenleg érvényes engedélyek szerint – az új létesítmények végleges üzembe helyezéséig – az 
alábbi rendszer működött/működik a településen:  
 

Érsekcsanád vízellátása a Sükösd községi vízműről a helyi vízbázis fúrt kútjairól történik. A 2 db 
sükösdi kút arzénmentes vize kerül átvezetésre távvezetéken, vízkezelés nélkül az Érsekcsanádi 
hálózatba is. Ennek oka, hogy az Érsekcsanád területén üzemelő kutak vizében egyebek mellett az 
arzén koncentrációja is a határérték fölötti. 
 
A vízmű vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: 80870-2-11/2013.  
Vízikönyvi szám: V/1082. 
Érvényes volt: 2018. április 30-ig  
 
A vízmű éves lekötött vízigénye:  320.000 m3/év  

(Sükösdön 180.000 m3, míg Érsekcsanádon 140.000 m3) 
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A 2015-ben termelt és Érsekcsanádon felhasznált vízmennyiség:         112.965 m3/év 
A község átlagos napi vízigénye 2015-ben: 310 m3/nap volt. 
 
Érsekcsanád vízműve vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: 69887-1-
7/2010. számon kijavított és 69887-2-13/2013. számon módosított és kiegészített 69887-1-6/2010.  
Vízikönyvi szám: V/1041 
Érvényes volt: 2015. június 30-ig  
 
A vízmű éves lekötött vízigénye:  0 m3/év (a magas arzéntartalom miatt) 
 
A település területén az alábbi kutak találhatóak: 
 

- 2. sz. (B-23 kataszteri számú) kút a belterület D – i részén a 0331/4 hrsz.-ú ingatlanon található, 
melyet 1969-ben létesítettek 90 m talpmélységgel, 64,0-74,0 m között szűrőzött.  
- 3. sz. (B-24 kataszteri számú) kút a belterület középső részén a Zrínyi u.-ban a 402 hrsz.-ú 
ingatlanon volt található 3 éve eltömedékelésre került. 
- 4. sz. (K-34 kataszteri számú) kút a belterület É – i szélén a 828/3 hrsz.-ú ingatlanon található, 
melyet 1988-ban létesítettek 73,5 m talpmélységgel, 58,8-69,5 m között szűrőzött. 
- 5. sz. (B-36 kataszteri számú) kút a közigazgatási terület É – i szélén a 827/2 hrsz.-ú ingatlanon 
található, melyet 79,5 m talpmélységgel létesítettek, 65,0-70,0 és 71,0-76,0 m között szűrőzött. 
(Ezen kút a sükösdi vízjogi engedélyben szerepel, azonban Érsekcsanád közigazgatási területén 
található.) 
 
A 2. és 4. sz. kút 2013. január 1. óta nem üzemel. Az új rendszerben azonban a 4. sz. kút üzemi, a 
2. sz. kút tartalék vízbázisként szerepel. 
A vízbázis további fejlesztésének tervezéséről nincs tudomásunk.  
 
A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény 
növekedést ki tud elégíteni.  
 
A települési vízhálózat hossza a bekötések nélkül ~13 km (a vízjogi üzemeltetési engedélyben  

foglaltak szerint) 
A bekötések száma: ~1014 db (a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint) 
 
Vezetékes vízzel ellátott a belterület teljes területe.  
 
A település területén NA 150 mm ac és KM-PVC, NA 80-125 mm ac., NA 80-100 KM-PVC 
csőből épült ki a vízvezeték hálózat. 
A fejlesztésre kijelölt területeken az ivóvízellátás NA 100 KM-PVC, vagy KPE cső vízhálózat 
kiépítésével biztosítható. 
 
A hálózati nyomást és a tüzivíz igényt a 0331/4 hrsz.-ú ingatlanon (a 2. sz. kút mellett) lévő 1 db 
50 m3-s hidroglóbusz biztosítja. Süksöd közigazgatási területén 100 m3-s hidroglóbusz üzemel. 
 
A sükösdi kutakból kitermelt nyers víz közvetlenül jut a sükösdi és az érsekcsanádi hálózatba, nem 
történik vízkezelés.  
A 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú 
mellékletében, azaz a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással 
érintett települések listájában 2013. februárjáig Érsekcsanád szerepelt a víz határérték feletti 
arzén- (>0,01 mg/l), ammónium- (>0,5 mg/l), vas- (>0,2 mg/l) és mangánion tartalma  (>0,05 
mg/l) miatt. Ezen melléklet 2013. február 02. óta hatálytalan a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. 
§ c) pontja értelmében. A rendelet értelmében a kifogásolt paraméterek határérték alá történő 
csökkentését korábban meg kellett volna oldania a településnek.  
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A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét hatályon kívül helyezte az egyes egészségügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (c) pontja. 
 
A fenti rendeletben foglalt vízminőségi követelményeknek minden tekintetben megfelelő 
minőségű víz biztosításáról gondoskodni kell, vagyis ezen komponensek esetében a vízminőség 
javítását célzó beruházásra van szükség. 
 
A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program, ezen belül a „Felső-Bácskai Ivóvízminőség-
javító Projekt keretében EU-KEOP forrásból valósult/valósul meg az Érsekcsanád-Sükösd 
Kistérségi Rendszer kialakításával Érsekcsanád és Sükösd vízminőség javítása.  
 
A fejlesztés keretében az alábbi beruházások történtek/történnek: 
 

Új kút (5/A. sz. kút, Sükösd 1911/41 hrsz.) létesítése, új vízkezelő technológia kiépítése, 
kútbekötő vezeték és távvezetékek kivitelezése, valamint a meglévő hidroglóbusz cseréje valósult 
meg az alábbiak szerint: 
 

- A település vízjogi létesítési engedélyt kapott vízkezelő technológia létesítésére (120-5/2014/VH 
számú határozat, mely érvényes 2016. október 31-ig). 
A vízkezelő technológia a 828/3 hrsz.-ú ingatlanon került/kerül kialakításra a 4. sz. kút mellett.  

» Tervezett napi csúcsvízigény: Qdmax = 2900 m3/d, tervezett technológiai kapacitás: Qhmax = 
132 m3/h. 
A tervezett technológia: vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés, valamint 
ammóniamentesítés töréspontig történő klórozással (vas-, mangán- és arzénmentesítő szűrő, 
aktívszén szűrő, klórgáz adagoló, UV fertőtlenítő, vasiszap ülepítő).  
» 2 db 200 m3-s térszíni tisztított víz tározó medence 2 db különálló hálózati nyomásfokozó 
szivattyúval Érsekcsanád és Sükösd hálózatának vízellátására. 

 
A vízkezelőben az érsekcsanádi 4. és 5. sz. kút, valamint a Sükösd területén tervezett és 
megvalósított 5/A. sz. kút vizét kezelik. Ehhez kapcsolódóan távvezetékek kerültek/kerülnek 
kiépítésre az alábbiak szerint: 
 

- A település vízjogi létesítési engedélyt kapott kútbekötő-, nyersvíz-, valamint tisztított 
vízvezetékek megvalósítására a vízkezelőhöz és az új kúthoz kapcsolódóan (35300/1759-
8/2015.ált. számú határozat, mely érvényes 2017. április 30-ig). 

» Kútbekötő vezeték épült a sükösdön megvalósított 5/A. sz. kúttól az érsekcsanádi 5. sz. 
kútig. 
Tisztított víz távvezeték épült az érsekcsanádi vízkezelőtől a tisztított víz sükösdre történő 
visszajuttatására. 
Mindkét vezeték DN 225 KPE csővel épült. 

 
A fentiek szerint a fejlesztést követően ismét üzembe áll az érsekcsanádi 4. és 5. sz. kút, így 
immár az érsekcsanádi vízkezelőből kerül ellátásra Érsekcsanád mellett Sükösd is. 
 
A tervezett létesítmények 2015-ben elkészültek, jelenleg folyik a próbaüzemük, a vízmű vízjogi 
üzemeltetési engedélyének a módosítása folyamatban van. 
 
A fentebbieken túl tárgyi fejlesztés keretében kisebb hálózatrekonstrukciós munkák (vezeték 
átépítés, házi bekötővezetékek cseréje és mechanikai hálózattisztítás) is megvalósultak. 
A tervezett és elkészült beruházások hosszú távon biztosítják a megfelelő vízminőséget a 
településen.  
A Vízmű üzemeltetője a BAJAVÍZ Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.)  
 



 16

A település fejlődésével szükségessé váló vízigény növekedést az előírt minőségben az új vízmű, 
illetve az új vízbázis kapacitása – a megépült tisztító technológiával megfelelő minőségben – a 
fentiek szerint biztosítani tudja. 
 
Az üzemelő községi vízbázis – a védőövezet kijelölő határozatában foglaltak szerint – 
szivárgáshidraulikai modellszámítások Érsekcsanád és Sükösd községi vízmű nem védett felszín 
alatti vízkivételi műnek minősül. 
A vízmű vízbázisára a különböző pontszerű és diffúz szennyező forrásokon kívül a felhagyott és 
szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik a legnagyobb potenciális 
veszélyforrást, ezért eltömedékelésük a rétegvíz készlet védelme érdekében elsősorban indokolt 
az üzemelő vízbázis védőidomainak védelme érdekében. 
 
A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén gyakorlatilag teljesen kiépített (90 % feletti az 
ellátottság). A belterületen és a belterület melletti gazdasági területek a meglévő hálózat 
bővítésével elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel. 
Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben is. 
 
A szükséges oltóvíz biztosítására vonatkozóan a lehetőségek és megoldások tekintetében az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat 
kell betartani.  
 
A településekre vonatkozó fontosabb előírások az alábbiak: 
- Egyirányú táplálás (ágvezeték) esetén a vízhálózati gerincvezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig 
legalább NA 80 kell legyen. 
- Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál, fali tűzcsapnál 
200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 2 bar kifolyási nyomást kell biztosítani.  
- A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 
100 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. 
- A településen és a létesítményekben az oltóvizet – vezetékes vízellátás létesítése esetén – földfeletti tűzcsapokkal 
kell biztosítani. 
- Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyével oltóvízellátásra 200 m-en belül figyelembe vehető természetes, vagy 
mesterséges víznyerő helynek kell lennie, vagy a szükséges oltóvizet más műszaki megoldással kell biztosítani. 
- A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 
- A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 
m közlekedési út szabadon maradjon. 
 
 

Vízbázis védelem 
 
Üzemelő vízbázis: 
 
Az Érsekcsanád és Sükösd községi vízmű üzemelő sérülékeny ivóvízbázisának védőterülete, 
védőidoma kijelölésre került a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító 
vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 31.) Korm. rendelet értelmében.  
 
A tárgyi közcélú vízilétesítmény(ek) védőterülete, védőidoma Érsekcsanád esetében az 
ADUVIZIG 57.066-3/2001. számú (Vízikönyvi szám: III/166) határozatában került kijelölésre. 
Tekintettel arra, hogy az érsekcsanádi 4. sz. és az ugyancsak Érsekcsanád közigazgatási területén 
található sükösdi 5. sz. kút közel van egymáshoz, hidrogeológiai hatásterületük szempontjából 
közös vízbázissal rendelkeznek, így azok modellezését összevontan végezték el. 
 

Az engedély határozatban foglaltak szerint a VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft. (Budapest, Eszék u. 
9.) modellezési vizsgálatainak eredményeként az Érsekcsanád községi vízmű kutak (2., 3., 4., 5. 
sz.) vízbázis védőterületének belső védőövezete, valamint (az 5 éves elérési időhöz tartozó) 
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hidrogeológiai „A” védőövezet-védőidom felszíni kiterjedése és (az 50 éves elérési időhöz 
tartozó) hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidom felszíni kiterjedése került kijelölésre. 
 
Az engedély határozatban foglaltak szerint a védelem szempontjából az alsó és középső 
pleisztocén korú homok, kavicsos homok víztartó képződmény a meghatározó. Ugyan 
iszaprétegek, lencsék betelepülése bizonyos természetes védettséget kölcsönöz a vízbázisnak, a 
vízadó réteg a felszínnel közvetlen hidraulikai kapcsolatban van. 
A vízadó réteg kb. 55-80 m mélységben lévő feküje alatt – vízbeszerzésre alkalmatlan – felső 
pannon agyag betelepülés figyelhető meg. 
 
A határozatban előírt védőövezet, védőidom lehatárolások: 
- A belső védőövezetek-védőidomok kiterjedése az üzemi kutak köré rajzolható 10 m sugarú kör, 
ami mindegyik esetben a bekerített vízműterületen belül jelenik meg. 
- A védőterület külső védőövezete (6 hónapos elérési idő): kijelölése nem szükséges. 
- A hidrogeológiai „A” védőövezet-védőidomok (5 éves elérési idő) felszíni kiterjedését a rajzi 
munkarészen ábrázoltuk az engedély határozat melléklete alapján. 
- A hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidomok (50 éves elérési idő) felszíni kiterjedését a rajzi 
munkarészen ábrázoltuk az engedély határozat melléklete alapján. 
 
A védőidomok mélységi kiterjedése mindhárom esetben 26,0-82,5 m közti mélységben jelölhető 
meg. A védőidomok alsó határát a pannon vízzáró fekü felszínén jelölték meg. 
 
A tervben a 3. sz. kút védőövezet-védőidom felszíni kiterjedését már nem ábrázoltuk, ugyanis a 
kutat mintegy 3 éve eltömedékelték. 
 
A vízbázis védőterületének (belső védőövezet-védőidom, illetve hidrogeológiai „A” és „B” 
védőövezet-védőidom) kijelölése után a védőterületek és védőidomok által érintett ingatlanokra 
vonatkozóan az önkormányzatnak be kell tartani (érvényesíteni kell) a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendeletben szereplő, valamint a kijelölő határozatban előírt ingatlanhasználati korlátozásokat, 
amelyekkel megakadályozható a vízkészletet veszélyeztető tevékenységek betelepülése a 
védőterületekre, valamint megakadályozható a vízkészletek jelenlegi állapotának (mennyiségi, 
minőségi) romlása. 
 
A vízbázis kijelölt védőterületének és védőidomának védelmére vonatkozó előírásokat a rendezési 
tervben, valamint a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell. 
 
Sükösd területén létesített 5/A. sz. kút vízbázisának védőterülete, védőidoma nem került még 
kijelölésre, azonban várhatóan nem fogja érinteni a 4. és 5. sz. kút védőterületeinél nagyobb 
mértékben Érsekcsanád közigazgatási területét. 
 
Ezeken túlmenően egyéb üzemelő vízbázis, továbbá ehhez kapcsolódó védőterületek, 
védőidomok nem érintik Érsekcsanád közigazgatási területét. 
 
Távlati vízbázis: 
 
Érsekcsanád település közigazgatási területét távlati ivóvízbázis, valamint az ehhez kapcsolódó 
védőterületek nem érintik. 
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Egyedi kutas vízellátás 
 

A bel-, illetve külterületen előforduló egyedi kutas vízellátás létesítéséhez, használatbavételéhez 
és megszüntetéséhez a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § c. bekezdése alapján a jegyző 
hatósági engedélye szükséges. A létesítendő kútból legfeljebb a létesítő házi vízigényének – 
maximum 500 m3/év mennyiségig terjedő – biztosításáig termelhető ki víz – a parti szűrésű, 
karszt-, vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával. 
Talajvíznek minősül az első vízzáró réteg felett található vízkészlet.  
 
A fentebb rögzített talpmélységtől mélyebb kutak, s a rendelettől eltérő vízbeszerzés vízjogi 
engedély köteles. A vízjogi engedélyezési eljárásokban a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. és a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
előírásai az irányadók. 
 
Öntözővíz igény a vezetékes vízen kívül – a felszín alatti vizek közül – talajvízből elégíthető ki és 
csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában – az öntözött növénykultúra víznormája alapján a 
meghatározott vízkontingensen belül.  
Ennek értelmében ilyen célra (pl: öntözés) csak maximum 30 m mélységű kutak létesíthetők (az 
első vízzáró réteg feletti vízkészlet igénybevételével) korlátozott számban és korlátozott 
időtartammal. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a halastavak, horgásztavak, látványtavak és jóléti tavak 
feltöltésére és táplálására csak megfelelő minőségű felszíni vizet lehet használni. 

 
Javasolt az egyedi vízszennyezési lehetőségek, szakszerűtlenül, engedély nélkül fúrt csőkutak 
ellenőrzési rendszerének kimunkálása. 
 
További vonatkozó előírások: 
Egyedi kutas vízellátás esetén a fentieken túl a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a módosított 18/1996. 
(VII. 13.) KHVM és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai 
is betartandók a létesítés, üzemeltetés és a védőtávolságok tekintetében.  
A víz minőségére vonatkozó követelményeket "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" 
szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint kell alkalmazni a különböző átmeneti 
rendelkezések figyelembe vételével. 
 
 

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
 
A településen a 2015-ben elkészült kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melyen keresztül 
a sükösdi, valamint a vaskúti szennyvizekkel együtt a bajai szennyvíztisztító telepre kerül 
elvezetésre a szennyvíz.  
A bajai szennyvíztisztító telep Baja, Sükösd, Érsekcsanád és Vaskút szennyvizeit fogadja.  
 
A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítését a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló többször módosított 25/2002. 
(II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak indokolják a bajai agglomerációba kapcsolódóan, ugyanis 
Érsekcsanád Bajával, Sükösddel és Vaskúttal együtt a 15000 lakosegyenértéknél (LE) nagyobb 
(72215 LE) terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású, normál területen lévő agglomerációba 
tartozó település. 
A rendelet szerint a településen a megfelelő szennyvízelvezetést 2010. december 31-ig kellett 
volna megoldani, mely Érsekcsanád esetében csak 2015-ben történt meg. 
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A Bajai agglomerációhoz tartozó települések (Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút községek és Baja 
város) szennyvízelvezető csatornahálózatuk üzemeltetésére vonatkozóan a 35300/5943-
15/2015.ált. számú és az 5653-11-6/2013. számú határozatokkal módosított K5K7392/05. számú 
határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.  
Vízikönyvi szám: I/428. 
Az engedély 2019. január 31-ig érvényes. 
 
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a településen megtörtént, a rákötések folyamatban vannak. 
 
A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemben foglaltak szerint – néhány nyomott szakasz 
kivételével – gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat épült a település érintett részein 
(belterületi lakóterületeken és a belterületi gazdasági területeken). Az üzemeltetési 
engedélykérelemben foglaltak szerint Érsekcsanád területén 4 db átemelő (3 db közbenső és 1 db 
végátemelő) épült. A végátemelő a belterület Ny – i, középső szélén a Petőfi S. u. Ny – i végén a 
012 hrsz.-ú ingatlanon épült. 
 
Sükösd közigazgatási területéről É – i irányból az 51. sz. főút mellett érkezik a szennyvíz NÁ 160 
KM-PVC nyomóvezetéken (távvezetéken), mely Érsekcsanád É – i szélén lévő gravitációs 
csatorna utolsó tisztító aknájába köt be. 
 
Érsekcsanád területén a gravitációs hálózat NÁ 200 KG-PVC, míg az átemelőktől a 
nyomóvezetékek NÁ 63 KPE és 90 KM-PVC csőből, a végátemelőtől az 51. sz. főút mentén 
Bajára vezető távvezeték pedig NÁ 225 KM-PVC csőből épült. A bekötő csatornák NÁ 150 KG-
PVC csőből épültek.  
A szennyvízcsatorna hálózat hossza – a vízjogi üzemeltetési engedélykérelemben foglaltak szerint 
– 17,33 km gravitációs vezeték a bekötések nélkül, illetve 785 m nyomóvezeték a távvezetékek 
nélkül. A bekötések száma 1108 db. A Sükösd-Érsekcsanád távvezeték hossza 776 m, míg az 
Érsekcsanád-Baja távvezeték hossza 4861 m. 
 

A csatornahálózat esetleges bővítése során figyelembe kell venni a csatornahálózat kiépítésénél a többször módosított 
26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásának tekintetében. 
 
A Sükösdön összegyűjtött és Érsekcsanádra átnyomott szennyvíz az Érsekcsanádon összegyűjtött 
szennyvizekkel együtt nyomóvezetéken kerül bevezetésre a bajai szennyvízcsatorna hálózatba, 
azon keresztül pedig a bajai szennyvíztisztító telepre. 
 
A szennyvíztisztító telep Baja, 5353/2 hrsz. alatti ingatlanon található.  
A telep technológiája kétlépcsős biológiai szennyvíztisztításn nitrifikációval, denitrifikációval, 
szimultán foszfor kicsapatással.  
A szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása: 18.500 m3/d, 111.000 LE. 
A telep fogad 100 m3/d szippantott szennyvizet is. 
 
A szennyvíztisztító telep tehát Baja mellett Vaskút, Sükösd és Érsekcsanád szennyvizeit is 
fogadja.  
 
A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1479 fkm bal parti szelvénye parti bevezetéssel  
 
A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a BAJAVÍZ Kft. (6500 
Baja, Mártonszállási út 81.)  
 
Érsekcsanádról a szippantott szennyvizeket (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket) 
a bajai tisztítótelep fogadó műtárgyára szállítják. 
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A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket továbbra is a Baja városi szennyvíztisztító 
telepen kialakított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó helyre, azaz a 
települési szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyára kell szállítani. 
 
A szennyvízcsatorna hálózat és a Baja városi szennyvíztisztító telep úgy került kialakításra, hogy 
biztonsággal be tudja fogadni és kezelni tudja a várható bővüléssel járó – a jelenlegi állapothoz 
képest – többlet szennyvízmennyiségeket is. 
 
Egyedi szennyvízelhelyezés: 
 
A szennyvízcsatornával el nem látott – döntően a beépítésre szánt területektől távol eső – 
területeken, illetve a Duna parti üdülőterületeken a szennyvizek elhelyezése részben zárt 
gyűjtéssel (vízzáróan kialakított medencékben), részben pedig egyedi szennyvíz előkezelést 
követően szikkasztással történik.  
 
A gyakorlati tapasztalatok szerint a valóságban ritka a megfelelő zárt gyűjtő kialakítás és a 
szakszerű (legalább mechanikai előtisztítást követő megfelelő) szikkasztás is. Általában köztes 
megoldások találhatóak, melyek talaj- és talajvízszennyező források. (A lakóterületek alatti 
talajvizek legkomolyabb szennyező forrásai a szakszerűtlenül kialakított szennyvízgyűjtő, -
elhelyező létesítmények.) 
 
A települési csatornahálózat kiépüléséig – a csatornahálózattal a későbbiekben érintett 
területeken (a belterülettel szomszédos gazdasági területeken) – a házi jellegű kommunális 
szennyvizek, valamint a technológiai szennyvizek gyűjtését megfelelő közműpótló berendezéssel 
szükséges megoldani. 
 
Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvízelvezetési agglomeráción belüli 
településrész öblözetenként történő lehatárolási feltételei: 

- az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt, vagy az 52 lakást (helyi statisztikai 
adatok figyelembe vételével átlagosan 2,3 fő/lakás), a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi 
bekötővezetékek nem számítandók be; 

- a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású területeket, ahol a 
lakosszám hektáronként 30 főnél kisebb lehet. 

 
Ezen szennyvízcsatorna-ellátási körzetek lehatárolása során a fenti – országos jogszabályokban 
foglalt – szempontokat, valamint a helyi sajátosságokat is szem előtt kell tartani. (A 
szennyvízelvezetési agglomeráció kiterjesztésénél a jelenleg hatályos, a többször módosított 
26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglalt összehasonlító gazdasági szempontokat is figyelembe 
kell venni a műszaki szempontokon, követelményeken kívül.) 
 
Javaslatunk szerint a település csatornával mindenképpen ellátandó területei a belterületi 
térségek (lakóterületek, gazdasági területek), illetve az esetleges bővítési területek, valamint a 
belterület mellett található gazdasági területek. 
 
A szennyvizek (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) gyűjtése javaslatunk szerint a 
fenti területeken kizárólag zárt gyűjtéssel (vízzáróan kialakított medencékben, azaz egyedi zárt 
szennyvíztárolókban) valósítandó meg, annak ellenére hogy az OTÉK 47. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a prioritási sorrendben élen álló szakszerű szikkasztáshoz általában a 
belterület bizonyos magasabban fekvő részein a talaj kedvező talajszerkezeti adottságai mellett 
kedvezőek a talajvízszint adatok is. 
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A fentieket az alábbiak indokolják: 
 
- A magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységekből keletkező háztartási 
szennyvizek szakszerű szikkasztása az MSz 15287/2000. számú (Településekről származó 
szennyvizek tisztítótelepei. Szennyvíztisztító kisműtárgyak és kisberendezések című) szabvány 
előírásai szerint, vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldással kell, hogy történjen. 
A szabvány előírásainak megfelelő szakszerű szikkasztók kialakítása rendkívül költséges és 
megfelelő szakértelmet igényel. 
 
- Az előzőektől eltérő – termelőktől származó, vagy a háztartási igényeket meghaladó mennyiségű 
és minőségű szennyvizek szikkasztása: A felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet. 
A rendelet előírásainak megfelelő szikkasztó megtervezése, létesítése és üzemeltetése még az 
előbbiekben leírtaktól is jóval költségesebb és komolyabb szakértelmet igényel. 
 
Figyelemre érdemes továbbá, hogy nem megfelelő üzemeltetéssel ezen technológiák potenciális 
szennyező források. (A belterület alatti talajvizek legkomolyabb szennyező forrásai a 
szakszerűtlenül kialakított szennyvízgyűjtő, -elhelyező létesítmények.) 

 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és ezen törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján kötelezhetőek a 
szennyvíz törzshálózata mentén lévő ingatlanok a hálózatba való bekötésre. A szennyvízcsatorna 
hálózat és a tisztítótelep üzemeltetőjének törekvése a megfelelő minőségű szennyvíz összegyűjtése 
és „egy központi helyen” történő tisztítása, mely a környezetvédelem elveivel is összhangban lévő 
törekvés. 
 
- Egyedi szennyvízelhelyezésre nem jelölhető ki olyan terület, ahol az ingatlan csatornahálózatra 
bekötött, vagy ahol az ingatlan csatornahálózatra történő bekötésére – a fentebbiekben 
részletezettek szerint – megvan a lehetőség. 
 

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak pedig gazdasági 
szabályozókkal ösztönzik a meglévő csatornahálózatra történő szennyvízbekötést. 
 
A fentieket összevetve – véleményünk szerint – indokolt a csatornahálózattal későbbiekben érintett 
területeken a zárt gyűjtők (egyedi zárt szennyvíztárolók) előírásai az átmeneti időszakra, ugyanis 
akit „belekényszerítünk” az előírások szerinti szikkasztók kialakításába- az előbbiekben vázolt 
hátrányokon túl – sokkal nehezebben „tudjuk rávenni” néhány éven belül, hogy egy újabb 
beruházással csatlakozzon a szennyvízcsatorna hálózatra. Továbbá ezen területeken az egyedi 
szennyvíz elhelyezési megoldások alkalmazásának tiltását szakmai ajánlások is tartalmazzák. 
 
A fentieken túl kizárólag zárt gyűjtők (egyedi zárt szennyvíztárolók) kialakítását tartjuk 
szükségesnek – a csatornahálózattól függetlenül – (a csatornahálózattal nagy távlatban sem 
érintett térségekben – belterülettől távoli majorok és egyéb külterületi tanyákkal általában 
ritkán beépített térségek – végleges megoldásként) az alábbi területeken a következő 
indokokkal: 
 
- Az Érsekcsanád községi vízmű lehatárolt belső és hidrogeológiai „A” védőterületén belül a 
jelenleg hatályos 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a kijelölő határozat előírásainak a 
figyelembe vételével, a vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartása érdekében. 
- A Duna hullámterében (a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek – az esetleges elöntések miatt – közegészségügyi és környezetvédelmi 
szempontból a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai figyelembe vételével. Az árvízi 
elöntések előtt a szennyvíztárolókból el kell szállítani a szennyvizet a legközelebbi kijelölt leürítő 
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helyre (Baja városi szennyvíztisztító telep nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
fogadó műtárgya). 
- Azokon a területeken, ahol a teleknagyság nem éri el a 600 m2-t. 
- Ahol a talajvíz évi maximális szintje a terepszinthez 1,5 m-nél közelebb van, vagy az 
elszivárogtatásra igénybeveendő talaj elszivárogtatásra alkalmatlan. 
 
A talajvíz évi maximális szintjének és a talaj szennyvíz elszivárogtatásra való alkalmatlanságának, 
illetve alkalmasságának bizonyítása a beruházó feladata. A bizonyítás arra jogosult szakember 
által elkészített talajmechanikai szakvéleménnyel történhet. 
 
A fentieket tovább erősíti az a tény, hogy Érsekcsanád térségének mélyebben fekvő Ny – i részei 
közepes, illetve magas talajvíz-állású területek. 
(Egy terület több – fentebb vázolt – szempont alapján is beletartozik az egyedi zárt 
szennyvíztárolók kötelező alkalmazását indokló területek közé.) 
 
A zárt műtárgyak vízzáróságát – javaslatunk szerint – üzembe helyezés előtt szabványos víztartási 
próbával kell ellenőrizni, a rendszeres ürítést és szállítást pedig dokumentálni szükséges. 

 
A közigazgatási terület egyéb (magasan fekvő) részein, melyek nem érintenek a fenti pontokban 
megjelölt területeket, és ahol a talajszerkezeti adottságok és a talajvízszint adatok megfelelőek a 
szikkasztáshoz (a szikkasztó fenékszintje és a maximális talajvízszint között mindenkor megvan a 
legalább 1,0 m – s távolság) – ez a közigazgatási terület magasabban fekvő részein általában 
biztosított, és a telekméretek is megfelelőek szakszerű egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel 
kell a szennyvizek egyedi gyűjtéséről, tisztításáról és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni. 
 
Az egyedi szennyvízkezelő berendezések (az egyedi zárt szennyvíztárolók kivételével) az 
alábbiak lehetnek: 

- egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények 
elemei a hagyományos mechanikai előtisztító (ülepítő) berendezések (oldómedencék, oldóaknák), 
valamint a kavics/homokszűrők (szikkasztó akna, szikkasztó alagcsőhálózat, stb.), mint szennyvíz 
elhelyező létesítmények (a szennyezőanyag lebontás energia bevitel  nélkül történik) 

- egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 
egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással 
(a szennyezőanyag lebontás energia bevitel  segítségével történik) 

 
A szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények tervezését, kialakítását és 
üzemeltetését a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vonatkozó hatósági előírások és 
az MSZ 15287/2000. számú szabvány előírásai szerint kell végezni, vagy ezzel egyenértékű 
hatásfokot biztosító technológiai megoldást kell biztosítani. 
(A módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyek 
háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységekre.) 
 
A fentieket összefoglalva a vízellátás, a szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, a vízrendezés, 
illetve a vízhasznosítás területén egyaránt figyelembe kell venni a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait. 
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ENERGIAELLÁTÁS 
 
Érsekcsanád energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a földgázra épül. A fosszilis 
energiahordozók közül a földgáz felhasználás a leginkább meghatározó, a kilencvenes években a 
belterületen kiépült a vezetékes gázhálózat. 
Néhány évvel ezelőtt azonban a földgáz árának jelentős emelkedése miatt számottevő arányban 
tértek vissza a lakóházakban a vegyes tüzelésre.  
 
 

Földgázellátás 
 
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezetékek: 
 
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint gázátadó 
állomása és annak biztonsági övezete Érsekcsanád közigazgatási területét nem érinti. 
 
Nagyközép-, közép- és kisnyomású hálózat: 
 
Érsekcsanád község belterületének földgázellátását a belterületre D – ről érkező kiépített 8 bar 
nyomású nagyközép-nyomású gázvezetékről biztosítják.  
 
A belterületi lakó- és gazdasági területeket ellátó nyomásszabályzóhoz D – ről Baja közigazgatási 
területe felől, döntően mezőgazdasági területeken keresztül érkezik a φ 200 KPE vezeték, mely 
Érsekcsanád ellátását biztosító vezeték leágazását követően φ 160 KPE csővel halad tovább 
Sükösd irányába É – ra mezőgazdasági területeken keresztül.  
A gerincvezetékből a közigazgatási terület középső, K – i részén ágazik el Ny – i irányába φ 110 
KPE vezetékkel az Érsekcsanád belterületét ellátó gázvezeték, mely a belterület széléig a 0348/2 
hrsz.-ú út mentén vezet.  
Mindegyik nagyközép-nyomású gázvezeték 8 bar nyomású. 
 
A belterület K – i szélén a Deák F. u. K – i végén, a 0343/18 hrsz.-ú ingatlanon található a község  
gázfogadó állomása, ahonnan 3 bar nyomású gázvezeték hálózat került kialakításra a település 
gázellátására.  
A gáznyomás-szabályzó nyomásfokozat 8/3 bar. 
 
A gáznyomás-szabályzó  

gyártmánya:   MT80 / RN50 N 
teljesítménye:  1400 Nm3/h 
nyomásfokozat:  8/3 bar 

 
A gázhálózat gerincvezetéke a belterületen a nyomásszabályzótól indulva φ 110 és 90 KPE 
vezetékkel, míg a további elosztó hálózat φ 63 és 32 KPE vezetékkel épült.  
A nyomásszabályzótól a gerincvezeték a Deák F. u.-n vezet egészen a belterülettől Ny – ra 
mintegy 750 m-re lévő Érsekcsanádi Mg. Zrt. majorjáig.  
 
A létesítmények kisnyomású gázellátását ingatlanonként épített 3/0,03 bar nyomásszabályozók 
beépítésével biztosítják. 
A háztartások ~ 90 %-a rákötött a hálózatra.  
 
A meglévő gáznyomás-szabályzók és a hálózat rendelkezik szabad kapacitással, így a tervezett 
beépítésekkel és a gazdasági övezet bővítésével a növekvő gázigény a 3,0 bar nyomású gázhálózat 
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továbbépítésével, illetve nagyobb ipari gázigény esetén a nagyközép-nyomású gázvezetékről 
nyomásszabályozó telepítésével biztosítható.  
 
A gázellátó vezetékek védőtávolságait az MSz 7048 és az MSz 7487/2 szabvány, valamint a 
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet tartalmazza. 
 
A földgázvezeték tulajdonosa az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (telephely: Győr, Puskás T. 
u. 35-37.) 
A földgázvezetékek üzemeltetője az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Bajai Üzemegysége 
(6500 Bajcsy-Zs. u. 4.) 
 
Gázvezetékek építés az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. által jóváhagyott tervek alapján 
végezhető. 
 
 

Villamos energia ellátás 
 
Alaphálózat: 
 
A közigazgatási terület K – i részén halad É – ról D – i irányba a Kalocs-Baja (Dunapart) 120 kV-
s villamosenergia főelosztó hálózat vonala, melynek leágazása, közvetlen kapcsolata a 
településsel nincs. 
 

Nagyfeszültségű villamos energia átviteli, illetve egyéb alaphálózat és biztonsági övezeteik 
Érsekcsanád közigazgatási területét nem érintik. 
 
Közép- és kisfeszültségű hálózat: 
 
A község villamos energia ellátása a középfeszültségű, illetve kisfeszültségű hálózatokon 
keresztül biztosított.  
 
A község villamos energia ellátása több oldalról (É – ról Sükösd, D – ről Baja irányából) 
biztosított. A település ellátását a belterületre K – i és Ny – i irányból bekötő 20 kV-s elektromos 
légvezeték hálózatok biztosítják.  
 
A belterületre bekötő 20 kV-s hálózatokról leágazva épültek a belterületi – általában – 
oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 kV-s kisfesz.-ű – általában – légvezeték hálózatok épültek. 

 
A településfejlesztéssel érintett területek villamos energia ellátása kis-, illetve középfeszültségű 
hálózat bővítéssel, esetenként új transzformátor állomások telepítésével biztosítható. 
A hálózat bővítésénél be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 
 
Légvezeték hálózat és a földkábelek védőtávolságait, valamint a biztonsági övezetre vonatkozó 
tilalmakat és korlátozásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet, illetve az MSz 151/5-86. és az MSz 
7487/2-80 tartalmazza. 
A bővítéssel érintett területrészek energia igényét az EDF DÉMÁSZ Zrt. Üzemigazgatóságnál 
(EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. – 6500 Baja, Deák F. u. 3.) kell bejelenteni. 
 
Villamos energia hálózat építés és bővítés az EDF DÉMÁSZ Zrt. (EDF DÉMÁSZ Hálózati 
Elosztó Kft.) által jóváhagyott tervek alapján végezhető. 
 

A középfeszültségű villamos energia hálózat üzemeltetője a DÉMÁSZ Zrt. Üzemigazgatóság 
(EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. – 6500 Baja, Deák F. u. 3.). 
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EGYÉB  ELLÁTÓRENDSZEREK 
 
Jelentősebb decentralizált energia ellátórendszerek a település területén nem üzemelnek. 
 
A lakások mintegy 15-20 %-a alkalmaz hagyományos tüzelőanyagokat főzés, fűtés és használati 
melegvíz előállításához (vezeték nélküli hőenergia forrásként). A gáz árának 2013-ig tartó 
növekedésével egyre nagyobb arányban tértek vissza a lakóházakban a vegyes tüzelésre.  
 
A tüzelőanyagok: döntően fa, esetleg szén és háztartási tüzelőolaj, valamint a PB gáz.  
 
A gazdaságosan vezetékes gázzal el nem látható területek, településrészek hőenergia ellátására 
továbbra is a nem vezetékes hőhordozókat kell alkalmazni. 

 
 

MEGÚJULÓ  ENERGIAFORRÁSOK  ALKALMAZÁSA,  
KÖRNYEZETTUDATOS  ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

 
Az energiastratégia alapelveiből (az ellátásbiztonság, a gazdasági versenyképesség, valamint az 
energiaellátás hosszú távú fenntarthatósága) következő törekvések között a legfontosabb az 
energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása, valamint a megújuló energiák 
részarányának növelése, melyek a Nemzeti Energiastratégia 2030, illetve Magyarország Megújuló 
Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020 (NCsT) dokumentumokban foglalt 
célkitűzések érdekében kell, hogy történjenek. 
 
Az EU közösségi szinten előírt célkitűzéseinek elérése érdekében Magyarország számára 2020-ra 
a bruttó összenergia végfelhasználásban, a megadott ütemezés szerint 13,0 %-os megújuló 
energiaforrás részarányt kell biztosítani (a közlekedés megújuló energiaforrásait is beleértve). Az 
NCsT-ben vállalt a megújuló energia részarányára vonatkozó 2020. évre szóló nemzeti célkitűzés 
14,65 %.  
 
Az NCsT-ben foglaltak szerint a megújuló energia részaránya a fűtés és hűtés vonatkozásában a 
2010 évi 9,0 %-ról 2020-ra 18,9 %-ra növekszik, míg a villamos energia vonatkozásában a 2010 
évi 6,7 %-ról 2020-ra 10,9 %-ra növekszik. Érsekcsanád térségében arányaiban vélhetően a 
geotermikus és a napenergia felhasználás jelentősebben növekszik, mint az egyéb megújuló 
energiafajták alkalmazása – a helyi adottságokhoz igazodóan.  
 
Az Energiastratégiában foglaltak szerint:  
 

- A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus 
energia-hasznosítás formái kapnak, amelyek elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak.  
- Emellett a napenergia alapú hő- és villamos energia mennyiségében várható növekedés. 2020 után nyílhat lehetőség 
a hazai napenergia-potenciál nagyobb mértékű közvetlen áramtermelésre való felhasználására a fotovillamos 
technológia árcsökkenése révén.  
- A bioenergia-hasznosítás szempontjából az energetikai rendeltetésű ültetvényekről származó alapanyaggal, valamint 
mezőgazdasági és ipari (pl. élelmiszeripari) melléktermékekkel dolgozó decentralizált energiatermelő egységek (pl. 
biogáz üzemek) kerülnek előtérbe.  
- Szintén hangsúlyos kérdés az anyagában már nem hasznosítható kommunális és ipari hulladékok, illetve 
szennyvizek energetikai felhasználása. 
 
Mindezekkel lehetővé válik a fosszilis energiahordozók részarányának jelentős csökkentése és az 
energiaellátással kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. 
 
Érsekcsanád közigazgatási területén mind az önkormányzati, mind pedig az egyéb intézmények 
és létesítmények energiaellátásában – a fűtés kivételével – jelenleg csekély arányt képvisel a 
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megújuló energia felhasználása. Ezek általában kis kapacitású, illetve háztartási méretű 
napelemek, napkollektorok, szélkerekek. 
 
A Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és az Óvoda tetőszerkezetén napelemek kerültek 
elhelyezésre a felhasznált villamos energia egy részének megújuló forrásból történő fedezésére. 
Tervezik továbbá, hogy a Könyvtár tetőszerkezetére is kerülnek napelemek. 
 

Az önkormányzat elképzelései szerint 50 kW-s naperőmű (napelem park) kerül telepítésre a 
bezárt, rekultivált szilárd hulladéklerakó telep depóniájára, mellyel közvetlenül a hálózatra 
termelnének elektromos áramot. 
 

Az Iskola, az Óvoda, a Polgármesteri Hivatal és a Napközi épület fűtésének rásegítésére 
talajszondás hőszivattyú segítségével geotermikus energiát használnak. A rendszer központja az 
Iskola épületében található. 
 
A községi intézmények egyéb megújuló energiákat és azokat hasznosító berendezéseket 
(napkollektorok, biomassza, biogáz üzem, stb.) a fentieken kívül nem használnak. Továbbá a 
termelő szolgáltató tevékenységek esetében sem tudunk jelentősebb megújuló energia hasznosító 
rendszerek üzemeltetéséről. 
 
Szélenergia hasznosítására, azaz szélerőművek telepítésére alkalmas térség a közigazgatási 
terület belterületen és védett természeti területeken és erdőterületeken kívüli döntő része (a 
közigazgatási terület Ny – i, középső részén, valamint DK – i szélén) az egyéb szempontok 
figyelembe vételével – adatszolgáltatás szerint. 
  
Szélerőmű park a község közigazgatási területén nem található és tervezett szélerőmű park 
kialakításáról sincs tudomásunk. Szélerőművek telepítését a terv – az egyéb fentebb részletezett 
megújuló energia hasznosító létesítményekkel ellentétben – kevésbé preferálja. 
 

A Megyei Területrendezési Tervben, valamint a különböző államigazgatási szervek állásfoglalásaiban foglaltak 
szerint szélerőművek elhelyezésére nem javasolt területek: 
- minden természetvédelmi érintettségű terület (helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek, Országos 
Ökológiai Hálózat övezetébe tartozó területek) 
- erdőterület 
- átlagosnál jobb minőségű termőföldek 
- bizonyított madárvonulási útvonal  
- a műszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi építményektől dőléstávolságot kell tartani 
- a beépített területektől célszerű 5 h távolságot tartani, ahol a „h” a szélerőmű teljes magassága 
- a kijelölésnél gondot kell fordítani a felvonulási utak tervezésére 
 
A fejezet elején részletezett hazai energiapolitika céljainak eléréséhez a megújuló energiák 
részarányának növelése mellett igen fontos törekvése az energiatakarékosság és 
energiahatékonyság növelése. 
 
Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság célja a lehető legnagyobb energia-
megtakarítás elérése, ami egyszerre szolgál gazdasági és környezetvédelmi célokat egyaránt. A fel 
nem használt energia ugyanis nemcsak a legolcsóbb, hanem a leginkább környezetbarát energia. 
Magyarországon a jelentős energiafüggőség miatt az energiahatékonyság növelése egyszerre 
egyéni és közösségi érdek is. 
 
A közelmúltban elkészült az EU2020 növekedési stratégia, ennek keretében az EU 20 százalékkal 
kívánja növelni az energiahatékonyságot, a magyar vállalás mindössze 2,96 %-s. 
A célok elérése érdekében az ország energiaellátásában az előző fejezetben részletezettek szerint 
kell növelni a megújuló energiahordozók használatának arányát is. Az EU 2020 stratégia 
harmadik klímaváltozást, energiahatékonyságot illető célja, hogy az 1990-es célhoz képest 
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legalább 20 százalékkal csökkenjen a szén-dioxid kibocsátás, Magyarország feleekkora vállalást 
tett, 10 százalékos csökkentéssel.  
 
A Bizottság által elfogadott Energiahatékonysági cselekvési terv (2007-12) szerint a legnagyobb 
energia megtakarítás a lakóépületek és kereskedelmi épületek (szolgáltatási ágazat) esetében 
érhető el (27%, illetve 30%); a feldolgozóipar lehetséges megtakarítása 25%; míg a 
közlekedésben a fogyasztás csökkenését 26%-osra becsülik. 
 
A fentiek érdekében különböző támogatási forrásokból tervezik az egyes önkormányzati 
intézmények nyílászáró cseréjét, valamint hőszigetelését. 
 
Az energiahatékonyságot, valamint a – releváns – megújuló energiák (napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, biogáz, esetleg szélenergia) részarányát – a fentiek miatt – a jövőben növelni 
szükséges mind az önkormányzat intézményeinek, mind a termelő, szolgáltató létesítményeknek, 
mind pedig a lakóépületeknek az energiaellátásában. 
 
A fentebbiekben részletezetteken túl egyéb konkrét megújuló energia hasznosító létesítmények 
megvalósításának terveiről nem tudunk, így ilyen létesítmények számára a terv nem tartalmaz 
fejlesztési területeket azok előre nehezen tervezhető terület- és elhelyezési igényei miatt. 

 
 

ELEKTRONIKUS  HÍRKÖZLÉS   
(TÁVKÖZLÉS,  MŰSORSZÓRÁS,  ADATÁTVITEL) 

 
A kiépített vezetékes, illetve vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók a község teljes 
közigazgatási területét lefedik. A belterületen kiépültek a vezetékes elektronikus hírközlési 
hálózatok, míg az egyéb külterületi létesítmények területén a szolgáltatás vezeték nélküli 
rendszerekkel biztosított.  
 
A község közigazgatási területén a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő gerinchálózat 
(optikai kábel hálózat) üzemel. A Dusnok-Baja gerincvezeték (körzet optikai kábel) az 51. sz. főút 
mellett É – ról vezet a közút mellett a telefonközpontig (Dózsa Gy – u. 83., 384 hrsz.), ahonnan 
vezet tovább ugyancsak az 51. sz. főút mellett D – re Bajára. A Baja-Érsekcsanád-Sükösd-
Nemesnádudvar (körzet réz kábel) D – ről Bajáról vezet az 51. sz. főút mellett vezet É – i irányba 
Sükösdre érintve az érsekcsanádi telefonközpontot. 
 
A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 79.  
A telefonhálózat üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (6000 Kecskemét, Kálvin tér 10/12.) 
 
A telefonhálózat döntően légvezeték, míg kisebb részben kábel (a 20 kV-s légvezetékkel 
rendelkező u.-kban, valamint a Dunapartra vezető hálózat esetében) kialakítással épült. A 
települési hálózat telefonközpont épülete a belterület középső, Ny – i részén a Dózsa Gy. u. 83. sz. 
(384 hrsz.) alatt található. Ezen központhoz a Magyar Telekom Nyrt. gerinchálózatáról a fentebb 
részletezett út mentén épült ki a bekötő vezeték. 
 
A vezetékes telefonhálózat a település fejlesztésével tovább bővíthető.  
 
A község közigazgatási területén belül 1 db mobil távközlő erősítő állomás van kiépítve: 
- Vodafone erősítő állomás: a belterület DK – i szélén a 0331/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
hidroglóbuszon  
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Ezen létesítmény lehetővé teszi a település fejlesztésével párhuzamosan a hírközlő berendezések 
további bekapcsolását is. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a további mobiltelefon bázisállomás tornyok telepítése előtt be 
kell szerezni a területileg illetékes földhivataltól az érintett termőföld más célú hasznosítását 
engedélyező határozatot. Az építési engedély, illetve a bejelentés nélkül végezhető építési 
tevékenységeket a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. §-a tartalmazza. 
 
A községben a vezetékes műsorelosztó (kábel TV) hálózat kiépült. A hálózat üzemeltetője az 
Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.). Belterületen döntően a 0,4 kV-s 
légvezeték hálózat oszlopain épült ki a hálózat, csak rövid szakaszokon található földkábel.  
Központja (fejállomása) a Dózsa Gy. u.-n található.  
A hálózat a település bővülése esetén bővíthető.  
 
A település jelentősebb vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó cégei: Magyar 
Telekom Nyrt. (T-home) (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), DIGI Kft. (1134 Budapest, Váci út 
35.), UPC Direct. 
 
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó 
szabályait a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. §-a részletezi. 
 
A településrendezési terv keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és 
szolgáltatásválasztás, az esélyegyenlőség, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés 
biztosítását, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, új technológiák elterjedési 
lehetőségét. 
A terv településrendezési terv keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a 
„Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítását. 
 
Érsekcsanád közigazgatási területét érintő kormányzati célú, illetve – a fentieken túl – jelentős 
elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztésekről nem 
rendelkezünk információkkal. 
 
 
Melléklet (rajzi munkarész): 
 

Vízellátás, víziközművek       M = 1:10.000   
Szennyvízelvezetés, szennyvíz közművek     M = 1:10.000 
Csapadékvíz elvezetés, csapadékvíz közművek     M = 1:40.000 
Gázellátás, gázközművek       M = 1:40.000 
Villamos energia ellátás, villamos energia közművek   M = 1:40.000 
Elektronikus hírközlés       M = 1:40.000 
 
 
 
Kecskemét, 2016. május hó.  
 
         Csuvár Gábor 


