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szakilag nem szükségszerű az egyidejű és a teljes település területére 
kiterjedő kiépítés sem. A decentralizáltság mértéke különböző lehet. 
Szélsőséges megoldás az egyedi szennyvíztisztításnak nevezett ingatla-
nonkénti telepítés. Számos esetben a beruházási költség és az üzembiz-
tonság szempontjából az egyedinél kedvezőbb lehet a kisebb-nagyobb 
ingatlancsoportonkénti	tisztítás.	Műszaki,	gazdasági,	környezeti	és	köz-
egészségügyi hatásvizsgálatot igényel, hogy a tisztán egyedi, tisztán 
csoportos kiszolgálású vagy a vegyes megoldás lesz-e a legkedvezőbb. 
Az alapváltozatokat az 1. ábra mutatja. 

A tisztító egységeknek, melyek kisberendezések vagy kislétesítmé-
nyek lehetnek*, rendelkezniük kell CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, ami 
az Európai Unió bármelyik tagországában megszerezhető. A CE megfe-
lelőségi jelölés igazolja, hogy a berendezés képes a termékhez csatolt 
tanúsítvány szerinti tisztítottszennyvíz-minőséget a vizsgálati nyersz-

1. Bevezetés
A	 Nemzeti	 Települési	 Szennyvízelvezetési	 és	 -tisztítási	 Megvalósítási	
Program (továbbiakban Program) pályázati rendszere 2015. december 
31-vel lezárult. A program végrehajtása során a 2000 lakosegyenérté-
ket meghaladó méretű települések mellett mintegy félezer kistelepülést 
soroltak be az egyes szennyvízelvezetési agglomerációkba, amelyek 
kaptak, illetve a beruházások befejeztével kapni fognak szennyvízcsa-
torna-hálózatot. További 845 kistelepülés azonban kimaradt a program-
ból. A környezet és egészség védelme, valamint az életminőség javítása 
céljából ezek a települések a Vidékfejlesztési Program (VP6-7.2.1.2-16, 
továbbiakban VP) részeként egyedi szennyvíztisztítási megoldásokra 
pályázhatnak. Ez a pályázat programszerű és településszintű beruházá-
sokat	támogat.	Ezt	megelőzően	a	Balaton	vízminőségének	védelme	ér-
dekében több településen egyedi, ingatlanonként telepített, szennyvíz-
tisztító kisberendezéses mintaprojektek valósultak meg. Az öt 
Balaton	környéki	kistelepülésen	összesen	294	kisberendezést	
telepítettek kizárólag egyedi, ingatlanonkénti elhelyezéssel a 
2010-2011-es években. Apácatornán pedig nem hazai finan-
szírozással 50 kislétesítmény telepítésére került sor 2011-ben. 
Az üzemeltetés többéves tapasztalatai rendelkezésre állnak. 
A tapasztalatokból levonható következtetések azonban csak 
részben érvényesülnek a VP jelenlegi pályázati kiírásaiban. 

A csatornahálózattal és központi szennyvíztisztító telep-
pel kiépülő települési szennyvízkezelés alternatívája a decent-
ralizált megoldás, amit a műszaki fejlesztések eredményeként 
megjelent kis kapacitású tisztítóegységek tettek a gyakorlat-
ban is megvalósíthatóvá. A decentralizált szennyvízkezelés 
lényegi rendszerjellemzője, hogy feladjuk a szennyvizek tele-
pülésről való kivezetésére szolgáló költséges csatornahálózat 
és végponti tisztítótelep kiépítését. Ehelyett a szennyvizet 
a keletkezés helyén vagy annak közelében tisztítjuk meg, és 
a tisztított szennyvizet a környezetben helyezzük el. A tisztí-
tott szennyvíz szennyező anyagai nem pontszerű, kvázi diffúz 
szennyezést okoznak a település alatti talaj-, talajvíztérben. 
A decentralizálással rugalmas, a helyi feltételekhez könnyen 
igazítható telepítési programok jöhetnek létre, melyeknél mű-
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1. ábra
A decentralizált szennyvízkezelés településszintű kialakításának lehetőségei 
a központosítottal összehasonlítva
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rendszerrel együtt a kislétesítmény 700-800 ezer Ft-ból, a kisberendezés 
1,1-1,2 millió Ft-ból telepíthető.

A lakossági pénzügyi terheket az infrastrukturális beruházásoknál a 
támogatási arány befolyásolja, ami a kistelepülés több szempontú be-
sorolásától függően 75–95% között változik. A kisberendezés-kisléte-
sítmény választásnak tehát beruházási oldalról is van egyszeri szerepe a 
lakossági teher mértékében. Sokkal nagyobb jelentőségű azonban a ha-
tás az üzemelési költségek vonatkozásában. Az üzemelési tapasztalatok 
szerint a kislétesítményeknél 400-500 Ft/hónap, a kisberendezéseknél 
4000-5000 Ft/hónap költség keletkezik létesítményenként, illetve beren-

dezésenként. Az ösz-
szevetést célszerű az 
1 m3 szennyvíz tisztí-
tására jutó költséggel 
is elvégezni. Ekkor 
attól függően, hogy 
mekkora a lakók fajla-
gos ivóvízfogyasztása, 
és hányan laknak az 
ingatlanban, a 3. áb-
rán látható eredmé-
nyekre jutunk.

Mint	látható,	a	kis-
berendezések alkal-
ma  zása különösen az 
egyedül élők számára 

na gyon költséges, de még a 2, sőt 3 fős ingatlanok esetében is drágább 
a hagyományos csatornázásnál. A gépészettel rendelkező kisberendezé-
seknél a költségtételek között az elektromos energiáé elhanyagolható. 
Meghatározó,	 hogy	 az	 egyes	 vélekedésekkel	 ellentétben	 a	 kisberende-
zések megbízhatóan nem képesek a folyamatos önálló működésre, ezek-
nél üzemeltetésre, üzemeltetőre van szükség. A rendszeres ellenőrzés, a 
kéthetenkénti-havi iszapeltávolítás, elszállítás és elhelyezés, a levegőz-
tető membránjának gyakori meghibásodása és cseréje, továbbá a leállás 
hosszától függően (általában 1 hét után) a biológia újraindítása képezi 
a költségek meghatározó hányadát. A kislétesítményeknél ezek a tételek 
nem	jelentkeznek,	vagy	sokkal	kisebb	mértékben.	Így	például	a	keletkező	
iszap felének az eltávolítására 4-5 évente van szükség, és a friss szenny-
víz hosszabb, akár féléves elmaradása, például nyaralás miatt sem igé-
nyel újraindítást. A különbségek az aerob/anaerob biológiai folyamatok 
eltérő érzékenységéből és a kislétesítmény nagyobb puffer térfogatából 
következnek. Ugyanezért kevésbé érzékenyek a túlterhelésekre (például 

szennyvíz-minőségből a szabványosított terhelési állapotokra előállíta-
ni, de nem garantálja, hogy a hatásfok a beépített berendezésnél is így 
lesz. Az eredményt ugyanis jelentősen befolyásolja a helyszíni beépítés 
megfelelősége, a gyártó/forgalmazó vagy az üzemeltetésre vállalkozó 
ellenőrző, hibaelhárító szakmai munkája, és nem utolsósorban a beren-
dezés használóinak fegyelmezett háztartásvezetése. 

A 845 kistelepülés 50%-án kevesebb mint 350, míg 90%-án kevesebb 
mint 1200 lakos él (2.(a) ábra). A szennyvízkezelés szempontjából a teljes 
lakosszámnál jelentősebb tényező az átlagos laksűrűség és az ingatlanon-
kénti lakószám. Előbbire jellemző, hogy a települések 50%-án az átlagos 
laksűrűség alig éri el az 5 fő/ha, 90%-án a 10 fő/ha értéket 
(2. (b) ábra). Utóbbinál figyelemre méltó, hogy az ingatlanok 
50%-án legfeljebb 2 fő él, míg a 3 vagy több lakóval rendel-
kező ingatlanok száma alig 5,5% átlagosan.  

2. Költségek
A csatornázás alkalmazásának erős gazdasági korlátja az 
alacsony laksűrűséghez kapcsolódó magas fajlagos léte-
sítési költség, amit továbbsúlyosbítana a közműadó és a 
rezsicsökkentés. Költséghatékonyság szempontjából a faj-
lagos költségekben kimutathatóan rosszabb, esetenként 
egy vagy akár két nagyságrenddel rosszabb mutatók kelet-
keznek, mint a nagyobb településeknél. Kistelepüléseinken 
ezért a decentralizált szennyvíztisztítás kétségtelenül ol-
csóbb a beruházási költségek vonatkozásában. 

A településszintű, programszerű, decentralizált szenny-
vízkezelés alkalmazásánál több, alapvető szempont mérlegelése szük-
séges: (i) egyedi és/vagy csoportos kiszolgálású kisberendezések telepí-
tése legyen (a kislétesítmények jellemzően csak egyedi elhelyezésűek), 
(ii) a kisberendezések vagy a kislétesítmények kizárólagos, illetve vegyes 
alkalmazása legyen, (iii) minden ingatlan vagy azok egy meghatározott 
százaléka kapjon ellátást, és utóbbi esetben mekkora legyen ez az arány 
a támogatás elnyeréséhez. A döntéseknek komoly következményeik 
vannak/lehetnek a lakossági pénzügyi terhek alakulásában, az üzemel-
tetésben és a környezeti hatásokban egyaránt. Az első és a harmadik 
szempont településspecifikus, és költséghatékonysági elemzést igényel. 
A második szempont általánosságban is tárgyalható. A kislétesítmé-
nyeknél a szikkasztási felületigény a kisberendezésnél szükségeshez 
képest nagyobb, mivel szerepe nem korlátozódik a tisztított szennyvíz 
elhelyezésére, (utó)tisztítási feladata is van. Ezzel együtt az ugyanak-
kora kapacitású (4 lakos egyenérték) tisztítási egységeket véve alapul 
azt találjuk, hogy üzemkész állapotra vonatkoztatva, tehát a szikkasztó 

2. ábra
A nem csatornázandó kistelepülések lakosszámának (a) és laksűrűségének (b) százalékos megoszlása (100% = 845 település)
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újabb üzemeltetési feladattal jár. A tapasztalatok szerint gyakran elmarad 
a fertőtlenítőtabletták meglétének ellenőrzése és/vagy pótlása. 

4. Következtetések
A programszerű, településszintű decentralizált szennyvíztisztítás jelenlegi 
pályázati rendszere felülvizsgálatra szorul. Nem indokolt a CE tanúsítvány-
nyal rendelkező kislétesítmények kizárása a pályázatokból. A csoportos 
kiszolgálású kisberendezések alkalmazhatóságának előírása tervezési 
változatként szükséges lenne, tekintettel arra, hogy az üzemhibák meg-
határozó hányada a levegőztetőmembránokhoz köthető. Kevesebb be-

rendezés kisebb hibalehetőséget eredményez, 
az ellenőrzés az egyedi kialakításoknál bizton-
ságosabban megoldható, és a szélsőséges alul-, 
illetve túlterhelések mértéke, valamint a bioló-
giának a háztartási vegyszerekkel okozott mér-
gezési lehetősége is csökkenthető. A közterületi 
elhelyezés  megszünteti a lakossági ellenérzések 
egyik okát is, az üzemeltető bejárását az ingat-
lanra. Részletesebb lakossági tájékoztatásra van 
szükség, a valós költségek ismertetésével, külö-
nösen a csatornázásos megoldással összevetve, 
valamint a háztartási vegyszerhasználatok kor-
látozásáról és annak okairól. A technológiai uta-
sítások be nem tartásának költségvonzataival a 
lakókat szembesíteni kellene. A jelenleg tapasz-
talt ellenőrzési és karbantartási munkák gyako-
riságát növelni, a fogyó anyagok (klórtabletták) 
folyamatos pótlását biztosítani szükséges /2/. 
Szakképzett üzemeltetőre van szükség, elsősor-
ban a kisberendezéses megoldásoknál. A nagy-
számú, egyedileg telepített kisberendezések 
tisztítási hatékonyságának hatósági ellenőrzése 
nem megoldott.

Felhasznált irodalom
1 Krauss S. and Ch. Griebler: Pathogenic Microorganisms 

and Viruses in Groundwater, acatech MATERIALEN 

Nr. 6., Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, 

2011. p. 69.

2 KVI-Lusz Kft: „Egyedi szennyvíztisztító berendezések 

alkalmazásának tapasztalatai a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben”, Felmérés és ellenőrzés, Tagyon, 2015

 * Kisberendezés: A kisberendezésekben a szennyvíz tisz-

tításához energiabevitelre van szükség (levegőz tetés, 

keverés, szellőztetés). A forgalmazott berendezések 

a nagytelepek valamennyi tisztítási technológiáját 

lefedik, az eleveniszapos technológiától a különböző 

fixfilmes megoldásokig. A forgalmazott berendezések 

CE tanúsítvánnyal rendelkeznek. Kislétesítmény: A 

kislétesítményekben a szennyvíz tisztítása energia 

bevitele nélkül, a létesítményben végbemenő előtisz-

títást (fázisszétválasztást és részleges anaerob lebon-

tást) követően a talajban lejátszódó kémiai, biológiai 

és fizikai folyamatokon alapul. A korábban helyszí-

nen készített oldómedence/oldóakna helyett CE 

tanúsítvánnyal rendelkező zárt és vízzáró műanyag 

tartályként forgalmazott egységek állnak a piacon 

rendelkezésre.

nagyobb létszámú vendégség) és az egyébként használatra nem ajánlott 
háztartási vegyszerekre sem. 

Az ismert költségek azonban nem tartalmazzák a felújítási költsége-
ket,	 és	 nem	 ismert	 a	 berendezések/létesítmények	 élettartama	 sem.	 Így,	
bár a VP előírja a gazdasági fenntarthatóság bemutatását, annak megala-
pozott kiszámíthatósága csak részben lehetséges.

3. Környezeti és közegészségügyi kockázatok
Tekintettel arra, hogy a decentralizált szenny víztisztításnál a befogadó 
többnyire a talaj, meghatározó jelentőségű a talajvizet érő nitrátszeny-
nyezés mértéke. Attól függően, 
hogy milyen mélyen helyezkedik 
el a talajvíz, és az elszivárogtatott 
tisztított szennyvíz egyáltalán el-
éri-e a talajvizet, megnő a szerepe 
a laksűrűségnek és a talajvíz ter-
mészetes, csapadékból származó 
utánpótlódási mértékének. Terü-
leti átlagban a talajvíz nitrátkon-
centrációja a tisztított szennyvíz 
és a csapadékvíz keverékének 
koncentrációja lesz a biztonság ja-
vára elhanyagolva az oldalirányú 
talajvízáramlást. A személyenkénti 
kibocsátást 12 g N/fő napi értékre 
felvéve a 4. ábrán látható koncent-
rációkat kapjuk.

A 4. ábrából arra a következte-
tésre juthatunk, hogy a jellemzően 
alacsony laksűrűségű kistelepülé-
seken (2. (b) ábra) a nitrát határér-
téke területi léptékben többnyire 
betartható. Ezt igazolják a mintap-
rogramokban a települések köré 
telepített monitoringkutak mintái 
is. Lokálisan ugyanakkor fennáll-
hat a nitrátos talajvízhez köthető 
egészségügyi kockázat, ha az en-
gedélyezett vagy engedély nélküli 
saját talajvízkutak vizét, melyeknél 
hosszabb-rövidebb időszakokban 
nem jelentkezik a beszivárgó csa-
padékvíz hígító hatása, közvetlen 
fogyasztásra használja a lakosság. 
A kockázat mértéke csak szivár-
gáshidraulikai számításokkal mu-
tatható ki.

Az ilyen helyzetekben meg-
jelenik a mikroorganizmusokhoz 
kötődő fertőzés kockázata is. Az 
5. (a) és az 5 (b). ábrákon az egyes 
organizmusok talajvízben való 
túlélési időtartamai, valamint a szivárgási tényezőtől és más, talajalko-
tó paraméterektől függő terjedési  távolságai láthatók /1/. Az ábrák arra 
figyelmeztetnek, hogy ha a tisztított szennyvíz eléri a talajvizet, a fertő-
zés lehetőségét bármely megbetegedett család hordozhatja a kútvizet 
használók körében. Kritikus talajvízviszonyoknál az engedélyező hatóság 
előírja ugyan a tisztított szennyvíz folyamatos fertőtlenítését, ez azonban 

4. ábra
A talajvizet elérő tisztított szennyvíz és csapadékvíz eredő 
nitrátkoncentrációja a laksűrűség függvényében
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Poliovírus 550 nap

Enterococcus 400 nap

Cryptospondium 
oocysta 200 nap

5. ábra
Mikroorganizmusok túlélési időtartama és terjedési 
távolsága talajvízben
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