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II. POMÁZ VÁROS VIZES KLÍMASTRATÉGIÁJA
1.

Bevezetés – A település története

Pomáz város és környezete már kb. 50 ezer éve lakott. Az őskori emberi megjelenésére a
Kiskevélyi barlangban megtalált hasított kőszerszám utal. A Kőhegyen a késői bronzkor, ill. a
korai vaskor idején fellegvár alakult ki, a jó védhetőség miatt. Már a bronzkorban az egész
jelenlegi belterületet lakták a jelenlegi belterület egy jelentős része lakott volt. Egyes elszórtan
elhelyezkedő és feltárt emlékek római kori településre is utalnak. A népvándorlás korában a
hunok ittlétét igazolják a megtalált hun tárgyak, majd a hun birodalom felbomlása után
germán törzsek (longobárdok, gepidák) éltek itt. A honfoglaló magyarok Kurszán (Kartal)
nemzetségük révén telepedtek le a területen. Írásos emlék először 1138-ban említi Pomázt
mint területet Az Árpád-korból származó emlékek egyébként több kisebb település jelenlétét
igazolják a területen. Pomáz fejlődésére utal az ez időben a Klisza dűlőn állott egykori
királynői vár, valamint románkori templom, ill. annak gótikus megnagyobbítása, majd a török
hódoltság előtti reneszánsz emlékek. A török időkben – csak úgy, mint a hódoltsági területek
jelentős részén – a környék elnéptelenedése következett be. A törökök kiűzése utáni első
összeírás lakott helyként határozta meg Pomázt, majd további 26 jobbágy család beköltözése
igazolja a falu feléledését. Szerb, szlovák és német közösségek bevándorlásával tovább
gyarapodott a település, és újra megjelentek a magyar nemesség épületei is.
1775-ben 846 szerb (azaz ortodox) és 378 katolikus (magyarok, németek, szlovákok),
összesen 1224 személy élt Pomázon. 1828-ban már 2739 fő, 1860-ban pedig már csaknem
3000 fő volt a település népessége, amelyen belül a magyarok továbbra is kisebbségben
voltak.(Gyurgyik, 2006).
A századforduló aranykora önművelő csoportok alakulásának időszaka és a gyalogos turizmus
helyszíne, amit a HÉV megépülése is alátámaszt. A második világháború után a deportálások
és kitelepítések következtében a település lélekszáma csökkent, majd rövid idő múlva lassú
növekedésnek indult. A nyolcvanas évektől egyre többen költöztek Pomázra, amely
megnövelte a beépített területek arányát is. A kilencvenes évek végét követően – a felgyorsult
szuburbanizációs folyamat következtében – mind a népességszámot, mind pedig a beépített
területek arányát tekintve ugrásszerű növekedés következett be. Az említett eseményeknek
köszönhetően a település természeti környezetének állapota romlott az elmúlt évtizedekben.
A népességszám alakulását, ill. a népesség korösszetételének változását mutatják II/1. és II/2.
ábrákon látható 2001. és 2008. évi korfák.
2.

A város elhelyezkedése és jellemzése

Pomáz a Pilis kapuja. A környék bővelkedik természeti szépségekben (pl. Kő-hegy, a két
Csikóvár (a Kartal nemzetségbeli Czyko családról elnevezve), a Holdvilág árok, stb.). A
felszín változatos, amely a terület vízrajzában is visszatükröződik.
2.1. A térség domborzati, vízrajzi, geológiai és talaj tulajdonságai
Pomáz a Pilis- és a Visegrádi-hegység között húzódó Dera-patak völgyében, valamint az ezt
körülölelő hegyoldalakon (Kőhegy, Messelia), ill. dombokon fekszik. A település határában
húzódik a Duna – mára mentett – árterét képező síksági terület. A Dera-patak völgye egy
nagyméretű ÉNY-DK-i irányú törésvonal, amelytől ÉK-re, a Visegrádi-hegység vulkanikus
eredetű hegyei (anyaguk főleg andezit) találhatók. A törésvonaltól
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DNY-ra a Pilis hegység üledékes, főleg karsztos kőzetekből felépülő hegyei húzódnak
(anyaguk jellemzően Dachsteini mészkő). Ugyanezen üledékes kőzetek a völgyben lefolyó
Dera-patak völgy vulkanikus „oldalán” is megtalálhatók, mintegy 1800-2100 m mélységben
(ezek a kőzettömegek a földtörténeti Harmadidőszakban a mélybe zökkentek,
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II/2. ábra POMÁZ - LAKOSSÁGI KORFA 2008 (KSH)
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majd az intenzívvé váló vulkáni tevékenység következtében vulkáni kőzetek kerültek a
felszínre). Színezi az összképet, hogy később, a Pannon tenger felszíne közelébe emelkedő
Messelia dombon késői Lajta mészkő lerakódás figyelhető meg. Itt jó megtartású kövületek,
főleg fésűs kagyló maradványok találhatók. Ugyanezen időből valók a Kőhegy alatti Susnyár4

völgyben, a régi tengeri homokba bevágódó patakmederből kiemelhető fosszilis kagylók és
csigák is (Gyurgyik, 2006).
A település egyes – régebbi – részei alatt alagutak húzódnak. A helyi idősebb lakosok
visszaemlékezései szerint, a település alagútrendszerén keresztül egykor Budavárra 1 is el lehet
jutni a föld alatt. Az alagútrendszer nincs feltárva (Pálvölgyi, 2009).
A Dunakanyari és Pilisi területen előforduló talajtípusok közül öt a Duna allúviumán alakult
ki. A futó- (9 %) és a humuszos homokok (10%) talajvízhatás-mentes, igen gyenge
termékenységű (X. és VIII. természetes termékenységi osztályba tartozó) talajtípusok. A
hidromorf talajképződmények közül a vályog mechanikai összetételű réti és réti öntéstalajok
kiterjedése 3-14 %. Mindkettő a VI. talajminőségi kategóriába tartozik és zömmel (90%
felett) szántóként hasznosítják azokat. A homokos vályog fizikai féleségű nyers öntések
termékenységi besorolása a VI., a homok mechanikai összetételűé a VIII. talajminőségi
kategóriába esik. Ezek 75 %-a szántó, 25 %-a erdőterület.
A terület legnagyobb részén az agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő, amit az itt
szintén elterjedt Ramann-féle barna erdőtalajok követnek. A réti öntés-, illetve a fiatal, nyers
öntéstalajok egyenlő arányban fordulnak elő. Található itt még rendzina, futóhomok,
humuszos homok, erubáz, nyiroktalajok, köves, földes kopárok, illetve réti talajok is.
A térségen belül, Pomáz területének (4892 ha) 32 %-a Ramann-féle barna erdőtalaj, 30 %-a
agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 15 %-a réti öntéstalaj, 15 %-a köves, földes kopár
(Jegyzőkönyv 19/2004: a Dunakanyari Pilisi hulladékgazdálkodásról, 2004).
Pomáz és környékének vízrajza a domborzati, ill. talajadottságok szerint változatos képet
mutat. A település egy állandó vízfolyással (Dera-patak) rendelkezik, de emellett több
időszakos vízfolyás is érinti területét. Ezek elsősorban a Dera-pataktól északra, ill. északkeletre eső terület (Visegrádi-hegység) vulkanikus kőzetein jellemzőek, ahol számos állandó,
ill. időszakos forrás is működik (pl. János-forrás, Gyopár-forrás, Tubin-forrás). A NagyCsikóvár régi kalderaárkában kettő, a Kő-hegy valaha volt kráterének területén pedig egy
időszakos tó található.
A Dera-patak völgyétől dél-nyugatra eső karsztos felszínen nem jellemzőek felszíni vizek (ez
alól csak a Dolina-pusztán keresztülfolyó Barát-patak jelent kivételt, amely völgytalpon
folyik). A felszínalatti vizek viszont változatos képet mutatnak. A Szőlőtelep utca környékén
egykor 40 oC fokos vizek törtek fel. A Majdán-fennsík alatt húzódó barlangrendszerben – a
barlangászok beszámolói szerint – hallható a karsztban áramló vízfolyások hangja.
Pomáz területének keleti, síksági része a Duna mára mentesített árteréhez tartozik. Ezen a
részen található a Nádas-tó, ill. az azt körülvevő mocsaras terület. A Pomázhoz tartozó
területek ezen részén a talajvíz mindössze -1,5 m-en van. A síksági területen a télvégi
időszakokban rendszeresek a nagyobb összefüggő vizes foltok. A helyiek beszámolóiból
tudjuk, hogy négy-öt évtizeddel ezelőtt a téli hónapokban még át lehet korcsolyázni a
Szentendréhez tartozó Pannóniatelepről Pomázra (Leidinger, 2009). Ezen a területen nedves
rétek növényzete található meg.
A településen korábban több jelentősebb méretű ásott közkút is működött (egykori csorda
kutak), amelyek egy része az egykori faluszéleken még ma is megtalálható. Ezeket a kutakat a
’70-es években még szivattyúzta a tűzoltóság. Az ásott kutakat időközben befedték, s egy
részükre Norton kutakat telepítettek. Ezek közül a kutak közül van olyan, amit az utóbbi
időkben helyreállítottak, de nem szolgáltat vizet, (II/1. fotó) s van eltömedékelt is.
1

Ebben az esetben feltehetően nem a mai Budavárról van szó.

5

Lenkei Péter, pomázi klímaköri tag által szolgáltatott információ szerint, az általa mért egyik
pomázi kút NO3-tartalma 100 mg/l szennyezettséget mutatott. Ez annak a következménye,
hogy csak az elmúlt években épült ki a szennyvízcsatornázás és a korábban a talajba
szikkasztott szennyvíz a felszín alatti vizekbe szivárgott. Feltehetően hasonlóan magas nitrátszennyezettséggel számolhatunk a település nagy részén.

II/1. fotó

Az utóbbi időkben helyreállított, nem működő kút
(Fotó Dulovics 2009)
2.2. Bel- és külterületi népességi- és lakásadatok
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Pomáz település lakosságának számát és a lakások, valamint a nem lakott üdülők számát a
2001. évi népszámlálás és a 2007. évi KSH adatok alapján, Pomáz bel- és külterület szerinti
bontásban a II/1 táblázat mutatja.
A külterületen a 2003. évi január 1-i közigazgatási állapot szerint, az alábbi helységrészek
helyezkednek el (Jegyzőkönyv 19/2004: a Dunakanyari Pilisi hulladékgazdálkodásról, 2004):
– Csikóváralja,
– Liszenkó,
–
–
–
–

Dolinapuszta,
Kiskovácsi,
Klisovác,
Kőhegy,

–
–
–
–

Nagykovácsi,
Susnyár,
Trafóállomás,
Vrócz.

A belterület
és külterület
megnevezése

Lakónépesség
fő */fő**

Lakások
száma
db*/db**

POMÁZ
Központi
belterület
Külterület:
Csikóváralja
Dolinapuszta
Kiskovácsi
Klisovác

16202*/14404**
15297*/13499**

A lakott
egyéb
lakóegys
. db**
7
6

A külterület
jellege

5511*/4747**
5398*/4634**

A nem
lakott
üdülők
db**
124
91

258**
467**
61**

25**
24**
20**

1
31

-

Kőhegy
Liszenkó

5**
-

2**
-

-

1
-

Nagykovácsi
Susnyár

11**
9**

3**
3**

-

-

Trafóáll.
Vrócz

6**
88**

2**
34**

1

-

Üdülőszálló
Gyógyintézet
Gyógyintézet
Gazdasági tevékenységhez nem
köthető lakóhely
Gazdasági
Lakóegység és
népesség nélküli
külterület
Készenléti lakás
Gazdasági tevékenységhez nem
köthető lakóhely
Készenléti lakás
Gazdasági tevékenységhez nem
köthető lakóhely

II/1. táblázat

Pomáz legfontosabb népességszám és lakásadatai a bel- és
külterületeken

*A KSH 2007. évi adatai szerint,
** A népszámlálás 2001. februári adatai alapján, a 2003.január 1-i közigazgatási állapot szerint( Jegyzőkönyv
19/2004)
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A II/1 táblázat adatai jelentős növekedést mutatnak a 2001-es népszámlálás és a 2007. évi
KSH adatok között. A KSH 2008. adatai alapján készült korfa 7 968 fő férfit és 8 440 nőt,
összesen 16 408 főt mutat, ami a 2007. évi adatoknál is nagyobb, azaz további
népességnövekedést mutat. Ilyen ütemben növekvő településnél a települési vízgazdálkodás
főbb elemeinek megalapozott távlati fejlesztésére van szükség, amelyet a szolgáltatás
igénybevételének várható növekedése, valamint a kárelhárítás kockázatcsökkentő fejlesztési
igényei indokolnak. Az említett főbb elemek a vízellátás, csatornázás, belterületi vízrendezés,
valamint az árvízvédelem, amelyek egyben a vízi klímastratégia alappillérei is.
2.3. A víziközművesítés jelenlegi helyzete
A víziközművek sorában a közműves vízellátást, a csatornázást (szenny- és csapadékvíz
elvezetést) vizsgáljuk. A jelenlegi ellátásra vonatkozó adatokat részben a Dunamenti
Regionális Vízművek (DMRV Rt-) Duna Jobbparti Üzemigazgatóságától szereztük be, mivel
ők látják el a közműves vízellátás és szennyvízelhelyezés szolgáltatásait. A csapadékvízelvezetés az Önkormányzat felelősségi körébe tartozik. Az Önkormányzat nem rendelkezik
részletes adatokkal a víziközművekre vonatkozóan. Ezt a hiányosságot sürgősen pótolni
szükséges, hiszen mind az Önkormányzati törvény, mind a Vízgazdálkodási törvény szerint
ezek az Önkormányzatok hatáskörébe adják a vízközmű ellátást. Ugyanezt javasoljuk egy a
város közigazgatási területét tartalmazó digitális térképpel kapcsolatban is. Az
Önkormányzattól szíves szóbeli közlés alapján azt a felvilágosítást kaptuk, hogy jelenleg a
belterületi lakosságának 80%-a, a külterületinek pedig 0%-a van vezetékes ivóvízzel ellátva.
Ezzel ellentmondásban látszik lenni a DMRV Rt adatszolgáltatása, ami 6 082 db vízbekötést
regisztrált, ami több mint a kül- és belterületi lakások száma összesen.
A vízellátás keretében a településre 2005-2008 években átadott ivóvíz- mennyiség értékeit a
II/2. táblázat mutatja. A II/1 táblázatban a belterületre vetített lakosságszáma alapján a 2007.
évi kommunális átlagos fajlagos ivóvízfogyasztás – melyet az átadott vízmennyiségből
számítottunk – 132 l/fő, ami valószínűleg a hálózati veszteségeket is tartalmazza, s egyben
megfelel a Pomázhoz hasonló települések vízfogyasztási szokásainak.
A táblázat arra enged következtetni, hogy a jelentősnek mondható vízdíj takarékosságra
ösztönzi a lakosságot, hiszen a 2006. évhez viszonyítva, a növekvő ellátotti kör ellenére
csökken a fogyasztás.
Évek
2005
2006
2007
2008

Éves átadott vízmennyiség m3/a
622 900
749 500
738 000
736 000

II/2 táblázat Pomáz városnak fogyasztásra átadott éves ivóvíz mennyiség 2005-2008
évek között.
A csatornázás elválasztott rendszerben valósult meg. Önálló szennyvízelvezető hálózat épült
ki, amely az összegyűjtött szennyvizet a Szentendre városban működő térségi
szennyvíztisztító telepre továbbítja. A szennyvízcsatorna hálózat félgravitációs, ami azt
jelenti, hogy a gravitációs gyűjtőhálózatból helyenként átemelő telepek emelik fel a
szennyvizet vagy nyomócsőbe, vagy gravitációs továbbvezetésre. Ez által azt érik el, hogy ne
kelljen nagy mélységben vezetni a csatornákat.
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A szennyvízelvezetésre az Önkormányzattól azt az információt nyertük, hogy a belterületen a
szennyvíz-elvezető hálózat 80%-a van kiépítve, amire a lakosság 70%-a kötött rá. A DMRV
Rt adatszolgáltatása szerint a szennyvízbekötések száma 4 322 db, ami valóban 80%-os
ellátottságot feltételez, és arra utal – ami szokatlan hazánkban – hogy a kiépített
szennyvízcsatorna-hálózatra mindenki rákötött, vagy azt hogy 80% kötött rá a teljes települési
szennyvízelvezető hálózatra.
A szennyvíz mennyiségek meghatározása során azt lehet feltételezni, hogy az átlagos fajlagos
tömény települési szennyvízkibocsátás 110 l/fő, ami a fajlagos vízhasználat cca. 85%-a. Az
Üzemeltetők véleménye szerint a településről elvezetett szennyvízhozam azonban ennél
nagyobb értéket ad, mivel a csapadékelvezetés megoldatlansága miatt szabálytalan
bekötésekkel szabadulnak meg a telkek tulajdonosai a tetőről lefolyó és tisztának mondható
csapadékvíztől, ezt az un. „idegen vizet” az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába kötve.
A DMRV Rt. lehetőséget adott a vízellátó- és szennyvízelvezető hálózatok által ellátott
területek meghatározására, melyet a II/3. ábrán mutatunk be.

II/3. ábra

A ivóvízellátó
lehatárolása

és

szennyvízelvezető

hálózatokkal

ellátott

terület
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A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban még ennyi információt sem sikerült beszerezni. A
szíves szóbeli közlés szerint a csapadékvíz elvezetés 10%-a sincs megoldva. Máshol korábban
szikkasztó árkok szolgálták a víztelenítést, de kolmatálódásuk következtében már nem
képesek feladatukat ellátni. Az utóbbi években jelentősen nőtt a burkolt útfelületek aránya. Itt
a zárt, beszivárgást gátló felület megnövekedése nem párosult a vízlevezetés egyidejű
megoldásával. A burkolt utak sok helyen kiemeltek a telkekhez képest, ami egyébként a hazai
önkormányzati utakra jellemző (az utakra való burkolatráépítés következtében). Ez azt
eredményezi, hogy a telkek nem vízteleníthetők – nagyobb esők alkalmával – az utak
víztelenítését szolgáló árokhálózatába. A helyszíni szemlénk alatt meggyőződtünk arról, hogy
nincs egységes csapadékelvezető rendszer a településen. Egyes területeken burkolt árkok,
máshol folyókák találhatók, de ezek nem alkotnak egységes hálózatot, és nem mutatják a
csapadékvíz-gazdálkodás csíráinak meglétét sem.
Az egységes hálózatkialakítását a 2008-ban, a K+K Kft által a Szelistyei és Majdán
településrészekre elkészített csapadékvíz elvezetési engedélyezési és kiviteli tervek elősegítik.

2.4.

Belterületi vízrendezés – a Dera-patak

A Dera-patak négy településen folyik át, melyek közül elsősorban Pilisszentkereszt, Csobánka
és Pomáz életében játszott korábban jelentős szerepet. Itt malmokat hajtott, vize táplálta a
patakmenti réteket, mostak benne stb. A pomázi helyi vének szerint még az 1960-as években
is ittak belőle és fürödtek a vizében. A negyedik település – Szentendre – esetében, a város
lakott részeitől távolabb folyik a patak, ezért ott kisebb jelentőségű. A Dera-patak ma – azon
kívül, hogy tájképi elem – szinte kizárólag az árvizek levezetésére szolgál. Ezért is
szabályozták a medrét. Ennek folyamán átalakították, átvágták a kanyarok jelentős részét,
kimélyítették és szabályozták a medret, kivágták a partmenti égerest, kiszárították a réteket,
feltöltötték a medermaradványokat és a mélyfekvésű területeket. Ezzel Pomázon a patak
ártere megszűnt, illetve lecsökkent a szabályozott – trapézszelvényű – mederre, amit a
település a nagyvízi mederszelvényig vett birtokba és beépített. Mind a Dera-patak
természetes környezetben történő pihenés színtere és gazdagabb élővilág élőhelye is lehetne
(Védegylet 2009).
További fontos szempont, hogy vízfolyásainkat az EU Víz Keretirányelv (VKI) szellemében
ökológiailag is jó állapotba kell hozni 2015-ig. Ez nem csak azt jelenti, hogy szennyvizet nem
lehet tisztítás nélkül a patakba vezetni, vagy hulladékokat itt elhelyezni, hanem azt is, hogy a
magától megtelepedő élővilág meglévő életlehetőségeit megőrizzük úgy, hogy eközben árvízi
károkat ne okozzunk és a tájidegen fajokat visszaszorítsuk.
2.4.1.

A Dera-patak pomázi szakaszának jellemzői

Bejárva Pomázon a patak mentét, a jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze.
A.) A patak nagyvízi medrét gyepes rézsűk fogják közre, néhány rövid szakaszon található
elsősorban betonba rakott kőburkolat. Gabionos partvédelem (dróthálóba rendezett kő)
egy-két ponton található.
B.) Fás vegetáció néhány fából álló sorokban, általában a rézsűkoronán, vagy a nagyvízi
szinten, ritkán azalatt található. Döntően nemesített jegenyenyarak, akácok,
gyümölcsfák, ritkábban idős fűzek és egy éger alkotja a növényzetet, Cserje nincs,
vagy ritka, mivel 2008-ban megtörtént a cserjeirtás. A lágyszárú fajok közül óriás
japán keserűfüvet és nádat azonosítottak egy téli bejárás alkalmával (Védegylet 2009).
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C.) A patak medre teljes hosszon többé-kevésbé szabályos trapéz keresztmetszetű,
kimélyített. Vonalvezetése elsősorban a HÉV–től lefelé egyenes, másutt, a beépítettség
ellenére, a domborzati adottságok miatt, igen gyakoriak a nagyívű kanyarok. Az
inflexiók gyakran teljesen természetesnek hatnak.
D.) A patak kanyarulatosságának visszaállítása ma már a beépítettség miatt lehetetlen, de
nincs is ökológiai szempontból erre szükség.
E.) A nagyvízi mederben a feliszapolódás (hulladék, növényi uszadék, hordalék
lerakódás) miatt végig kialakult egy kisebb kisvízi és középvízi meder, mely általában
elhanyagolható szelvénycsökkenést okoz, egyes helyeken azonban jelentősebb is
lehet. Az ily módon kialakult kis meder enyhe íveket leírva kanyarog a nagyvízi
medren belül, ami ökológiailag és látvány szempontjából is előnyös.
F.) A burkolt szakaszokon a meder feneke nem teljesen vízszintes, hanem ék-alakú,
miáltal sekélyebb és mélyebb részeket képez.
G.) Egyes szakaszokon a kerítések a nagyvízi meder széléig érnek, ezért a patak mentén
sétálni és gépi munkát végezni nem lehetséges.
H.) A meder és környezete helyenként szemetes, flakonok, építési törmelék, trágya-halom
stb. található itt.
I.)
A II/2. fotón a Dera patakról egy jellegzetes képet mutatunk be.
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2.4.2.

A II/1 fotó

Jellegzetes kép a Dera patakról (Foto Dulovics 2009)

2.4.3.
történelme

A hegy- és dombvidéki vízfolyások szabályozásának nyugat-európai és hazai

A hegy és dombvidéki vízfolyások természetes medrét nyugat-európai országban
(Ausztriában, Németországban, Svájcban, Francia-országban, Svédországban, Norvégiában
stb.) érintetlenül hagyják. Meghatározzák ezen természetes medrek vízszállító-képességét, és
azon területek felett, ahol a medrek mellett civilizációs környezetet, lakóhelyeket, ipartelepeket, művelt mezőgazdasági területeket veszélyeztet az árvíz olyan árvízcsökkentő
tározókat építenek, amelyekkel adott (pl. 99%-os) biztonsággal lehet a terület védelmét
megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a vízfolyás évi maximális, un. 1%-os meghaladási
valószínűségű árhullámait az árvízi hozamok matematikai statisztikai elemzésével
meghatározzák, és olyan árvízcsökkentő tározókat építenek, melyek az ezt meghaladó
árhullámokból az alvízi, természetes meder vízszállító-képességénél azonos, vagy kisebb
vízhozamot enged le. Az európai árvízcsökkentő tározók legtöbbjét nyitott fenékzsilipű,
12

földgátak mögött alakítják ki. Ezeket az árvízcsökkentő műtárgyakat cca. 70 éve
zöldtározóknak (grüne Tallsperre) nevezik. Az alvízi környezet árvízvédelme ezeken a
zöldtározókon kívül komplex tározókkal is biztosítható, melyek az árvízi hozamok
szabályozása mellett ipari, mezőgazdasági, haltenyésztési illetve rekreációs feladatokat is
elláthatnak. Mindkét tározótípus a tájesztétika és a környezet vízi élővilága szempontjából
kiváló természetes tájegységet formál.
Hazánkban az igen gazdag és nemzetközileg elismerten magas színvonalú vízgazdálkodási
szakirodalom és hatósági munka 1950-ig patakszabályozási kérdésekkel nem foglalkozott, ez
ideig ugyanis minden hazai eredetű hegy- és dombvidéki vízfolyás minden szakaszán
vízimalmok működtek. Ezeknek a malmoknak az üzemeltetői – a molnárok – a vízfolyás
melletti területek tulajdonosaitól csak akkor kaptak „malomjogot”, ha írásos dokumentumban
felelősséget vállaltak azért, hogy az általuk használt vízfolyás szakaszon, a malomnak és a
terelőzsilipnek a stabilitása mellett, mind az anyamedernek, mind pedig a malomcsatornának,
valamint ezen szakaszokon az árterületnek a védelmét is biztosították.
A malmokat az 1950-es évek végén államosították, majd az államosítás után ezek tovább nem
üzemeltek. Így a molnárok távozása után a patakok vízgazdálkodási karbantartása
nyilvánvalóan a területileg illetékes vízügyi igazgatóság feladata lett. Ezt a helyzetet tovább
nehezítette az 1963-75 közötti, igen intenzív csapadékos periódus. Az 1963-as évben az
ország minden vízfolyásán hatalmas olvadásos árvizek öntötték el a hullámtereket, erodálták a
medreket, sőt a völgyek domboldalait is. Ekkor alakította ki a hazai vízügyi szolgálat a hegy
és dombvidéki vízfolyások patakszabályozási módszertanát, amellyel néhány hónap alatt
szinte valamennyi, addigra „malomtalanított” vízfolyást rendeztek (Zsuffa 1997).
Ennek a módszertannak az alapja annak a ténynek a felismerése volt, hogy a kisvízfolyások
árvizei ellen árvízvédelmi gátakkal védekezni nem lehet. Az árvízvédelmi gátak ugyanis
önmagukban nem biztosíthatják a védett árteret, hanem csak az árvízvédelmi szolgálat
szakembereinek védelmi munkájával együtt lehet a gátszakadások okozta katasztrófákat
elhárítani. A gyors vízjárású vízfolyásokon, ahol a hideg-frontok záporai után néhány órával
már az árvizek zúdulnak lefelé, a védelmi szolgálat nem mozgósítható. Ezért árvízvédelmi
gátak építése helyett a kisvízfolyások medrét növelték meg kotrással annyira, hogy ezekben a
nagyszelvényű medrekben a lakóterületek közelében az 1 %-os, intenzív mezőgazdasági
területeken az 5 %-os és átlagosan művelt mezőgazdasági területeken a 10 %-os
valószínűségű árvizek levonuljanak. A nagy lejtésű vízfolyásokban a magas potenciál szintről
nagy sebességgel lefolyó vizek kinetikai energiája súrlódással disszipálódik. A talajba kotort
mederben a súrlódó víz a medret erodálja és az így „kikotort” hordalékot a mozgó víz
energiája szállítja lefelé. A vízfolyás alsó, síkvidéki szakaszán a kicsiny vízszinlejtés
következtében a patak kinetikai energiája lecsökken, és így a felső szakaszokról szállított
hordalék már tovább nem képes mozogni, leülepszik. Ezért az alsó szakaszokon a
feliszapolódott medrekben az árvízveszély megnő. Ezért a nagylejtésű szakaszokon
„eséscsökkentő” bukókat kellett építeni, amelyek elvileg a kinetikai energiát a bukók
alvizének „energiatörő medencéjében” disszipációs energiává alakították át. Ezeket az
energiatörő medencéket azonban nyilvánvalóan csak egyetlen adott vízhozamra lehetett
méretezni, márpedig a patakok vízjárása olyan struktúrált sztochasztikus folyamat, ahol a
vízhozamok szélső értékei több nagyságrendben különböznek egymástól. A klímaváltozás
ezeket a szélsőértékeket még inkább távolítja egymástól. Ezért a szélsőséges vízjárású
kisvízfolyásokon ezeket az energiatörő medencéket a változó hozamok rövid idő alatt
tönkretették, a kis vízhozamok feliszapoló, a nagy vízhozamok erodáló hatásai miatt.
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Az energiatörő medencék ilyen tönkremenetelét már 1965-ben országos szinten tapasztalták
és felmérték A nagy vízhozamokkor fellépő eróziók szabályozhatatlansága azzal járt, hogy
valamennyi hegy- és dombvidéki vízfolyás alsó, síkvidéki szakasza igen hamar
feliszapolódott és ennek következtében a legtöbb vízfolyás alsó szakaszát három-ötévenként
kellett újra meg újra kotorni. Ez nem csak gazdaságilag okozott gondot, hanem a medrek
teljesen egyenes árkokká váltak, melyeknek két partján a kikotort iszap depóniái a vizet a
környezettől elszigetelték.
Az erózió mellett a rendkívül nagyra bővített medrekben a mederszabályozást követő években
az árvizek károkozás nélkül vonultak le. Kisvízi időszakokban a méretezésre mértékadó árvízi
hozam századnyi hozamai alig egy-két cm-es vízmélységgel folytak le, ami a vízi élővilág,
rákok, halak számára nem biztosította az életfeltételeket. Ugyanakkor a kis vízréteg alatt, a
mezőgazdaság kemizációja miatt az eutrofizáció következtében, és 1970-re minden patak
mederfeneke begyepesedett. Az 1980-as aszályos időben a kevés vizű medrek még el is
bozótosodtak, sőt fűzfák, kőrisfák sorozataival is megteltek, aminek következtében még a
viszonylag nagyobb esésű szakaszok is feliszapolódtak.
Ezen folyamatok elkerülése céljából kibetonozták, burkolták a patakmedreket, s ezáltal az
árhullámok a medrekben maradtak és hordalékot nem szállítottak. A kibetonozott szűk
csatornává vált patakok a vízi élővilág számára használhatatlanok, de ugyanakkor az is tény,
hogy az árvizeket levezető, az eróziós energiát kis lejtéssel távoltartó „mederszabályozás” is
tönkreteszi a vízi élővilágot. A környezet élővilága és a tájesztétika szempontjából „környezet
- harmonikus” patakszabályozás tehát nem a meder-, hanem a vízjárás-szabályozás. Az
árvizek okozta katasztrófák ellen árvízcsökkentő tározókkal kell védekezni, úgy ahogyan ezt
ma Európában mindenütt teszik, azaz komplex, vagy „zöld” tározókkal kell az árhullámokat
úgy transzformálni, hogy a tározó alatti alvízi-szakaszra a természetes meder vízszállító
képességénél nagyobb vízhozam ne juthasson. A környezetet, a természetet éppúgy, mint a
civilizált környezetet veszélyeztető eróziót, hordalékképződést és ennek következtében az
alvízi szakaszok feliszapolódását pedig „újra-malmosítással” kell szabályozni.
Ez az aktív vízjárás szabályozás nem modern eljárás. Évezredek óta ez a kettős módszer a
vízgazdálkodás alapja. Egyiptomban az El-Kaddara tározó völgyzárógát vízgazdálkodási
műemléke 5000 éves, a Szaud-Arábiában található Marib gát pedig, amely a Kincses Arábia
élelmiszer termelését és árvízvédelmi biztonságát szolgálta 950 éven keresztül, 2600 éve épült
és ma is igen szép és értékes műemlékként sűrűn látogatják a turisták és a történészek.
Hazánkban, Pannóniában már a rómaiak is sok tározót építettek, amelyek közül a Hajmáskér
melletti Kikeri tó ma is látogatható. A Gaja patakon a Fehérvárcsurgói Vaskapu tározót, ill. a
Császár-vízen Pákozdnál található Kőkapu tározót pedig Károly Róbert királyunk építette 600
évvel ezelőtt. Ennél egy kicsit korábban, amikor Szent István király a Veszprémi
püspökségnek ajándékozta a levert lázadó Koppány vezér Somogy megyei birtokát, a királyi
dokumentumban külön hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságilag művelt területek mellett
számos malmot is átad a püspökségnek.
Az első pontos, a II. József által szerkesztetett magyarországi térképeken már több száz
malom jelzése található.
A hazai történelmi oklevelek szerint már ezekben az időkben kötelezték a molnárokat – a
malomjog engedélyezésének feltételeként – a használt vízfolyás medrének és környezetének
biztonságos karbantartására. A hegy- és dombvidéki patakok eróziós rombolása elleni
védelmet is vállaló molnárok ezt a kötelességüket teljesítették. A vízfolyások medrét nem
burkolták, nem mélyítették. Árvíz idején a malomcsatorna mellett az eredeti anyamederben
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vezették le a többletvizet. A víz fölös, a medret és környezetét erodáló energiáját pedig a
malmok mechanikai energiává alakítva hasznosították. Mivel az energia a medret akkor
rombolta volna, amikor a hasznosítására nem volt szükség (például éjszakánként,
vasárnaponként, aratás előtt stb.), a legtöbb malmot ilyenkor is üzemeltették úgy, hogy a
malomkerék által mozgatott szerkezet főtengelyét széles bőrszalaggal fékezték és így a
vízfolyás kinetikai energiáját nem a mederbeli, eróziót okozó, hanem a malombeli súrlódással
alakították át disszipációs energiává.
A magyarországi malmok gyors államosítása után nemcsak nálunk, hanem egész Európában
fokozatosan a mechanikai működtetésű malmok leálltak, hiszen minden mechanikai munka
(gabonaőrlés, fafűrészelés, kovácsmunka stb.) egyszerűbben végezhető elektromos gépekkel.
A malmok leállásnak eróziós következményei legélesebben Norvégiában jelentkeztek, ahol a
malmok leállása után a Skandináv hegység erodált hordaléka elkezdte feltölteni a Norvég
állam civilizációs központjainak alapjait képező kikötők fjordjait. A természet-fizikai
folyamatot felismerve a norvégek már a múltszázad hetvenes éveinek végén megindították az
„újra-malmosítást”. Annak ellenére, hogy az olajkészletekben igen gazdag Norvégia,
elektromos energia igényét a vízierőművek szolgáltatják, sőt ebből az energiából exportálnak
is, valamennyi hegyvidéki vízfolyáson a leállított malmok helyén törpeerőműveket helyeztek
üzembe. Ott ahol ezen erőművek termelte minimális energiát nem lehetett hasznosítani, a
lakatlan környezet miatt, a termelt villamos-energiát elektródákkal a vízbe visszavezetve, a
víz kinetikai energiáját alakítják át disszipációs hőenergiává, és így nincsen súrlódási erózió.
A Norvégiában észlelt és elemzett eróziós folyamatok Európában mindenütt jelentkeztek,
ezért 1996-ban az Európai Unió is megindította az „újra-malmosítást”. Az Európai Unióban
közös, „társadalmi törpe-vízerőmű szövetséget” alakítottak, amely a tagországokban
ugyanakkor alakított társadalmi törpeerőmű tanácsok” együttműködését is irányítja. Ezeknek
a tanácsoknak a tagjai az Európai Unió valamennyi országában, minden nem hajózható
vízfolyás bármely szelvényében építhetnek törpe-vízerőműveket, amely által termelt energiát
a tulajdonos, függetlenül a területileg illetékes elektromos központtól, használhat és eladhat.
Ugyanakkor azonban ezeket a törpeerőműveket a vízjárás szabályozásának megfelelően kell
üzemeltetni, amit az illetékes vízügyi szervezetek irányítanak.
Magyarországon a tájesztétikai és a vízi élővilág szempontjából káros, mederszabályozáson
alapuló patakszabályozás az árvizi katasztrófákat jobbára elhárítja. A kivételek közé tartozik a
Dera-patak, ahol 1999. június 22-én Pomázon árvízi kiöntés volt. Ezzel együtt a
mederszabályozás nem számolható fel csak úgy egyszerűen, hanem a revitalizációs tervezés
előtt meg kell oldani az árvízi vízjárás és az erózió szabályozását.
A Dera-patakra a Védegylet készített egy revitalizációs döntés-előkészítő javaslatot 2009-ben,
melyet a klímastratégia ismertetése során az előzőkben foglaltaknak megfelelően vizsgálunk
meg.
2.5.

Összefoglalás

Pomáz város vízi infrastruktúrája magas színvonalú, a vízellátás, a szennyvízelvezetés
vonatkozásában. A település csapadékvíz-gazdálkodása fejlesztést igényel, különösen az
egységes rendszer kialakítását illetően. Ennek hiánya a szennyvízelvezetés és tisztítás
költségeit – az idegenvíz bekötések miatt – nagymértékben növeli és nincs tekintettel a
klímaváltozás várható hatásainak kiküszöbölésére: annak az elvnek a betartására, hogy minél
több csapadékvizet kell helyben tartani és hasznosítani.
A klímastratégia kidolgozása során a csapadékvíz-gazdálkodás kiemelt jelentőségű.
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A Dera-patak revitalizációja az ökológiai és hidraulikai alapelvek összehangolása alapján
oldható meg, figyelembe véve az európai és hazai vízrendezés szerves fejlődését, melyet a
2.4.2.szakaszban részletesen ismertettünk.
3. A javasolható települési vízgazdálkodási klímastratégia
Pomáz város települési vízgazdálkodási klímastratégiáját a meglévő adottságok ismeretében
célszerű kialakítani.
Mindenek előtt szükséges leszögezni, hogy a település fejlődő, melyet számos – a
következőkben, a teljesség igénye nélkül felsorolt – tényező segít elő:
a táj sokszínűsége, kedvező domborzati viszonyok és fekvés,
a főváros közelsége, ill. az ott adódó munka, iskola és kulturális lehetőségek,
a tömeg és egyéni közlekedés jó színvonala, kiépítettsége,
a közművesítés magas szintje,
elérhető telekárak,
stb.
A várható fejlődés ténye azt jelenti, hogy hosszú távon megtérülő tevékenységeket,
beruházásokat is érdemes megvalósítani. Ilyen a klímaváltozásra való felkészülés is, melyhez
a klímastratégia ütemezhető tevékenységeket javasol.
3.1. A vízellátás klímastratégiája
Itt kell szólni arról, hogy a klímaváltozás következtében a vízkészletek csökkenése – még a
regionális vízellátás megléte mellett is – a közműves vízellátás biztonságát veszélyeztetheti,
és a díj növekedését vonja maga után. Stratégiai elem itt minden olyan tevékenység, amely az
ivóvízkincs védelmét jelenti azáltal, hogy nem emeljük ki a vízadó rétegből. Ez többféle
módon érhető el a nem ivóvízminőséget jelentő fogyasztás kiváltására, úgy mint:
az ivóvízként szennyezettsége miatt fel nem használható első vízadó-rétegből a
talajvíz-,
és/vagy a tetőfelületekre hulló csapadékvíz vízforráskénti igénybevételével, illetve
a nem fekáliás eredetű – úgynevezett szürke szennyvíz – újrafelhasználásával.
Pomázon az ivóvízként nem használható a talajvíz jelentős NO 3 szennyezettsége miatt. Erre
utal a Lenkei Péter által megvizsgált régi kútból vett minta elemzése.
A NO3 szennyezettségnek elsődleges oka a csatornázást megelőzően kialakult helyzet, amikor
a közműves vízellátás megelőzte a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését és a lakosság
nagymennyiségű fekáliás szennyvizet szikkasztott jó esetben a talajba, rosszabb esetben
egyenesen a felhasználásból kiiktatott kutakba. Az ilyen talajvíz azonban használati vízként
szolgálhat, és NO3 tartalma zöldterületek locsolása céljából kedvező a talajerő javítása
céljából is. Ugyancsak szóba jöhet ez a vízforrás a tűzoltási tartalék vízkészlet biztosítására is.
A jövőben várhatóan egyre dráguló vízkészletek, valamint az esetleges vízellátási nehézségek,
ill. zavarok, a helyi víznyerő-források felértékelődést hozzák majd. Fontos, hogy a jövőben
készüljön egy a település területén fellelhető valamennyi forrást, ill. kutat magában foglaló
olyan kataszter, amelyben a víznyerő helyek pontos meghatározása mellett szerepel a
vízhozamuk, valamint vizüknek minősége is. Mindez azért fontos, hogy tiszta képe lehessen
az önkormányzatnak arról, hogy mekkora helyi vízkészlet áll a lakosság rendelkezésére, s ezt
milyen célokra használhatják.
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A 2. fejezetben említett egykori csordakutak közül négyet találtunk meg a terepi bejárások
során (a kutak helyéről Leidinger István, pomázi tűzoltóparancsnok tájékoztatott minket).
Ezek mindegyike jelenleg be van fedve és – bár némelyiknek a tetején található Norton kút –
vizet nem szolgáltatnak. A négy kút mindegyike közterületen található, a következő
helyszíneken:
- az Ady Endre utcában az óvodával szemközt,
- A Diófa utca 17. szám alatti lakóház előtt,
- Az Orgona utca 53. szám alatti lakóházzal szemközt,
- A Rákóczi Ferenc és a Levendula utca sarkán,
Ezek mellett a Diófa utca Pataksor utca felöli végén, az utca Dera-patak felé eső oldalán is
feltehetően megvan még egy kút. Itt jelenleg egy autóbejáró található, amelyen egy vasfedél
található. Leidinger István szíves szóbeli közlése alapján még további három egykori kútról
tudunk, de ezeket a terepi bejárások alkalmával már nem találtuk meg. A három kút a Majdánfennsík peremén (az Orgona utca felett), a Nyár utcában, valamint a Vasvári Pál utcában volt
egykor megtalálható. Ezek feltételezhetően vagy betemetésre kerültek, vagy pedig a
tereprendezések következtében jelenleg magánterületre esnek.
Első lépésben a legfontosabb feladat lenne a még meglévő kutak rendszeres mérése, ill.
szivattyúzása, valamint vízhozamuk és vízminőségük megvizsgálása.
Fontos lenne a magánterületeken található kutak feltérképezése is, továbbá adott esetben
felmerülhet további – a közműhálózattól független – kutak kialakítása is.
A II/4. ábra mutatja az egykori csorda kutak elhelyezkedését
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II/4. ábra

Ásott közkutak (egykori csordakutak) Pomázon.

A kék pöttyök a közterületen ma is megtalálható – de már használaton kívüli – kutakat jelölik.
Ezek helye: 1. Ady Endre utca, 2. Orgona utca, 3. Diófa utca, 4. Rákóczi Ferenc utca és a
Levendula utca sarka.
A kék karikák azokat az egykor létező kutakat jelölik, amelyek ma már nem találhatóak meg,
vagy a tereprendezés következtében magánterületre kerültek. Ezek helye: 5. Vasvári Pál utca,
6. Diófa utca, 7. Majdán-fennsík pereme, 8. Nyár utca
A közműves ivóvízellátást a DMRV Rt szolgáltatja. A fajlagos ivóvízfogyasztás, amely a 2.3.
pontban az átadott évi vízmennyiségből számítható, q= 120-130 l/fő.d körüli érték, ami
kommunális fogyasztásként figyelembe vehető és megfelel a Pomázzal azonos jellemzőjű
hazai fajlagos értéknek. Hazai szakirodalmi adatok szerint (Dulovicsné 2003) 125 l/fő.d az
európai átlagos fajlagos vízigény, mely takarékos ivóvíz felhasználás során (víztakarékos
WC-vel, mosó és mosogatógépekkel, fojtással kialakított vízcsappal, önzáró szelepekkel és
takarékos magatartással) 90 l/fő.d –re korlátozható.
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A nem ivóvízminőséget igénylő fogyasztások tetővízzel, vagy talajvízzel történő ellátása
esetén 4 l/fő.d kertlocsolás, 5 l/fő.d tisztogatás, 24 l/fő.d WC öblítés és 12 l/fő.d mosógépi
felhasználás, összesen 45 l/fő.d váltható ki. Ezáltal a 90 l/fő.d ivóvízigény 45 l/fő.d értékre
(felére) csökkenthető.
Szürke szennyvíz újrafelhasználása esetén 2 fős háztartást feltételezve a 126 l/fő nap összes
ivóvízfogyasztás 21 l/fő.d fürdőkádból, 30 l/fő.d zuhanyból, 26 l/fő.d mosdóból és 9 l/fő.d ,
összesen 85 l/fő.d értékekkel biztosítja szürke szennyvízből az újrafelhasználást (Dixon et al
1990, Deák 2009). Természetesen ezek a vizek a 45 l/fő.d csapadékvízből kiváltható
fogyasztást nem fedezhetik teljes egészében, hiszen sem takarításra, sem mosásra ez a víz
nem használható fel. Így tenyészidőben a 4 l/fő.d kertlocsolás és 24 l/fő.d WC öblítés,
összesen: 28 l/fő.d újra-használható ki a 85 l/fő.d szürke szennyvíz kibocsátásból. Ezzel
együtt a fölös szürke szennyvíz teljes mennyisége szétválasztható egyedi szennyvíztisztító
kisberendezések alkalmazása során, mert a biológiai tisztítást nyújtó műtárgy térfogata a
szürke szennyvíz kibocsátás mértékével csökkenthető és a fölös szürke szennyvíz a talajba
elszivárogtatható kisebb hatásfokú (elsősorban mechanikai) szennyvíztisztítás után.
Fentiek alapján vízellátás klíma-stratégiájának a megvalósításához az Önkormányzatnak az
alábbiakat javasoljuk feladattervébe felvenni:
1. Elkészíttetni a Települési Szennyvíz Programot (TSZP), melyben meghatározásra
kerülnek
a
gazdaságosan
nem
csatornázható
és
még
ezideig
szennyvízcsatornázással el nem látott, továbbá mélyen fekvő, beszivárogtatásra
alkalmas talajvízhelyzetű területek, itt az építési engedélyek kiadásánál
kedvezményezni lehet a szürke szennyvíz és fekete szennyvíz épületen belüli
elválasztását és a szürke szennyvíz újrafelhasználását.
2. Elkészíttetni a város csapadékvíz-gazdálkodási tervét, mely magában foglalja a
települési vízgyűjtőterület csapadékvíz elvezetésének és a szivárogtatásra
alkalmas talajvíz helyzetű ingatlanokban az in situ (helyben) valamint az
esetlegesen megvalósítható hálózati tárolásnak a terveit, annak érdekében, hogy
ez alapját képezze a tetővizek újrahasznosításának.
3. Az előző két pontban meghatározott tervek szerint számba venni, hogy a
területen hány ingatlan ösztönzése célszerű a víztakarékos technológiai
megoldások megvalósítása érdekében. A nagyságrend ismeretében kidolgozni a
megvalósítás ösztönzőit, egyrészt az építési engedélyezés, használatba vétel,
másrészt az anyagi érdekeltségi rendszer vonatkozásában.
4. A korábban használt kutak – a tűzoltás lokális vízigényének biztosításához és
NO3 szennyezettsége miatt nem ivóvízkénti használathoz – a tűzoltóság
egyetértése szerinti revitalizációját érdemes terveztetni, ha megtörténik a kutak
tisztító szivattyúzása és mennyiségi, valamint minőségi paramétereik
meghatározásra kerülnek.
3.2. A települési szennyvízelvezetés és- tisztítás, szennyvízelhelyezés klímastratégiája
Pomáz település magas-szintű ellátást biztosító szennyvízcsatorna hálózatára azokon a
területeken, ahol a kiépítés eddig megvalósult az EU harmonizációs program keretében,
szorgalmazni kell a bekötések megvalósítását. Ezzel egy időben el kell készíttetni a TSZP-t
(lásd az előző pontban is) annak érdekében, hogy a gazdaságosan szennyvízcsatornázással el
nem látható területeken, ahol a talajvízállás azt lehetővé teszi, az egyedi szennyvízelhelyezés
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valamely korszerű, és a környezetvédelmi igényeket kielégítő megoldása beszivárogtatással
megvalósítható legyen.
A város szennyvízcsatorna hálózatának befogadója a Szentendrei Szennyvíztisztító Telep,
amely biztosítja a keletkező szennyvizek fogadását és megfelelő tisztítását. Ennek
tehermentesítésére, annak érdekében, hogy az energia felhasználás – mérsékelhető legyen
mind az átemelőkben, mind a szennyvíztisztítás során – a csapadékvíz-gazdálkodás
bevezetésének nagy a jelentősége, hiszen ezzel csökkenthetővé válik az un. „idegenvíz”
elvezető rendszerbe és tisztító telepre vezetése. Ez az idegenvíz a magas talajvízállású
területekről infiltrációval, és a telkek szabálytalan víztelenítését biztosító szabálytalan
csapadékvíz bekötésekkel kerül az elvezető rendszerbe, és ezt az üzemeltető DMRV
átemelőiben észleli. Nyilvánvaló, hogy a többletvíz az energiafelhasználást és annak
költségeit növeli. Az energiafelhasználás mérséklése a klímaváltozást okozó ÜHG gázok
emissziójának csökkenését, míg a költségek csökkentése a lakossági szennyvízdíj mérséklését
eredményezi. Ugyanakkor az épületek tetővizei az ivóvízfogyasztás csökkenését okozhatják.
Ugyanezek a hatások érvényesülnek a szürke szennyvizek szétválasztása esetén lecsökkenő
mértékű elszállítandó szennyvízhozam következtében. Vagyis a szennyvízkérdés
klímastratégiáját is a vízellátásnál megfogalmazott 1., 2., 3. sz. feladattervi javaslat
elősegíti.
Ehhez hozzátehető feladatok egyféle teljesítését az Aparhant községben alkalmazott példa
alapján fogalmazzuk meg. Ennek értelmében az Aparhanti Önkormányzat az egyedi
szennyvízelhelyezésből származó települési folyékony hulladékot díj nélkül elszállítja a
fogadó helyre, annak érdekében, hogy az illegális elhelyezést megelőzze. Vásároltak egy
szippantó-kocsit és az Önkormányzat üzemelteti. A szükséges időpontban a kocsi kimegy a
helyszínre és begyűjti a folyékony hulladékot. Kiválóan üzemel a megoldás.
Ehhez a feladathoz másféle lehetőséget biztosít, ha a begyűjtő minden szippantáskor ellenőrzi
az elfogyasztott ivóvíz mennyiséget és azt összehasonlítja a szippantott víz mennyiségével. Itt
azonban nem ellenőrizhető a csapadékvíz-, vagy a szürke szennyvíz felhasználás okozta
ivóvíz felhasználás csökkenés, az oldómedencék vagy más magasabb tisztítást nyújtó
kisberendezések ciklikus iszapürítési igénye, és sokkal több adminisztrációs feladatot jelent.
Tehát feladattervben a szennyvízelhelyezéssel kapcsolatban azt lehet megfogalmazni,
hogy:
Megvizsgálja és ennek alapján mérlegeli az Önkormányzat - a TSZP-vel összhangban -,
hogy az egyedi szennyvíz-elhelyezésű területekre biztosít-e a lakosságnak díjmentes
szippantást és a települési folyékony hulladék fogadó helyhez történő önkormányzati
finanszírozású elszállítást. Szorgalmazni kell a már csatornázott területeken a bekötések
megvalósítását.
3.3. Csapadékvíz-gazdálkodás
A vízi közművesítés– hazánkban és Pomázon is legelmaradottabb területe: a csapadékvízelvezetés – melynek ugyan jogszabály jelenleg nem rendezi közmű voltát – illetve a mai
európai szemlélet szerint a csapadékvíz – gazdálkodásra való felkészülés hiányzik. Ezt a 2.3.
pontban már leszögeztük. Pedig a klímaváltozás vonatkozásában ez a leginkább érintett
víziközmű, mivel a csapadékokban várhatóan ugyan összességében csökkenés várható, az
aszályos nyarak miatt, azonban a hideg évszakokban egy – egy csapadékesemény nagyobb
intenzitással jelentkezik már ma is. Ezek a heves záporok nagyobb egyidejű mértékadó
terhelést eredményeznek a csapadékvíz elvezetésben, és ugyanakkor a száraz időszakok
vízpótlására a tárolás, a vízvisszatartás válik szükségessé. A tárolás megoldható a
csapadékelvezető rendszeren átfolyásos, túlfolyásos vagy ülepítő típusú tárolók kiépítésével.
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Ez utóbbiakat elsősorban a befogadóba vezetés előtt célszerű elhelyezni a hordalék
visszatartása érdekében. De a tisztítást nem igénylő tetővizek tárolása megoldható a telkeken
belül un. „in situ” csapadéktárolókkal, melyek alápincézett épületekben, a pincében, más
esetekben a telken belül helyezhetők el. Legegyszerűbb és tradicionális módja a függőeresz
csatorna alatti hordó alkalmazása. Ma már előre-gyártott műanyag vagy vasbeton tartályok
állnak ebből a célból rendelkezésre, melyeket a tetővíz tárolására igénybe lehet venni, ez
azonban méretezést, szükség esetére pótvíz ellátást és vezetékrendszerek kiépítését igényli, ha
a gyűjtött vizet az épületben pl. WC öblítésre, vagy mosógép töltésre, a teleken belül pedig a
zöldterület öntözésére kívánunk felhasználni. Arra való tekintettel, hogy hazánkban nincs
csapadékvíz elvezetési díj, közvetlen megtakarítás az ingatlanban csak az elfogyasztott
ivóvízmennyiség csökkenéséből ered. Ez azonban aránylag hosszú megtérülési időt igényel a
beruházójától. Korábbi tanulmányunkban (Dulovics és Dulovicsné 2007) kifejtettük ennek a
díjrendszernek a tarthatatlanságát, mivel többek között ez okozza az Önkormányzatok
csapadékvíz-elvezetési beruházásai terén tapasztalható forráshiányát és a rendszerek
országosan jelentkező megoldatlanságát elsősorban az un. elválasztott csatornázási rendszerek
csapadékvíz elvezető csatornái esetében.
A burkolt felületeken, elsősorban parkolóknál, célszerű szívárgó burkolatokat alkalmazni, a
járdaszigetek, vasúti pályák zöldterületként való kialakításával csökkenteni lehet a lefolyó
csapadékvizet (Dulovicsné, Dulovics, D. 2005).
A növekvő intenzitású záporok településen belüli lefolyásának csökkentésére övárok-rendszer
is alkalmazható, ha tudjuk, hogy hol lesz a belterület határa, vagyis naprakész a
településrendezési terv. Bejárásunk alapján megállapítottuk, hogy bár a domborzat tagolt, az
övárok-rendszert felülírják az állandó lakás céljait szolgáló üdülők, melyekkel beépítik az
övárkok lehetséges helyét.
A fentiek figyelembe vételével a csapadékvíz-gazdálkodás terén az alábbi feladatterv
javasolható.
1. Felül kell vizsgáltatni a csapadékvíz levezetést szolgáló jelenlegi csapadékvíz
elvezető csatornákat, hogy milyen csapadékelvezető képességet jelentenek.
Melyek azok a csatornák (szikkasztó árkok, folyókák stb.) melyek alkalmasak a
település egységes vízelvezető rendszerébe való beillesztésre. El kell készíttetni az
egységes vízelvezetést szolgáló, és a csapadékvíz gazdálkodást figyelembe vevő
csapadékvíz elvezető csatornarendszer komplex terveit. Ezt a Dera patak
vízgyűjtőjén a patakrendezéssel összhangban kell vizsgálni. Ha elkészül az
egységes csapadékvíz- elvezetés és -elhelyezés, az árkok állapotát bejárással
rendszeresen ellenőrizni és helyreállítani szükséges
2. Ki kell dolgozni az „in situ” csapadékvíz-tárolás és - felhasználás ösztönzésének
módjait, és az építési engedélyezés során a személetet érvényesíteni kell. Ebben az
Önkormányzat érdekeltségéből kell kiindulni, hogy alkalmazásakor kevesebb
ivóvizet kell átvenni a DMRV Rt-től, melynek kisebb a hálózati vesztesége, s ez
által a fizetendő díj mértéke.
3. Az építési engedélyezés során támogatni kell a zöldtetőket illetve zöld falakat
tervezőket és kiépítőket, illetve azokat is, akik utólag valósítanak meg ilyen
megoldásokat.
4. A város utjainak és parkolóinak burkolásakor a beszivárgást szivárgó
burkolatokkal és zöld szigetekkel, szegélyekkel, a HÉV vágányoknak a
füvesítésével célszerű elősegíteni.
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5. A klímaváltozás hatásait figyelembevevő települések szövetsége lobbyzzon:
a csapadékvíz rendszerek közművé történő jogi minősítéséért,
az igazságosabb csapadékvíz elvezetési díj megvalósításáért,
a csapadékvíz-gazdálkodást megvalósítóknak nyújtandó hosszú
futamidejű és részben vissza nem térítendő hitelekért, és azért
hogy a jelenleg bizonyos tekintetben az ivóvízfogyasztás várható
csökkenése miatt a csapadékvíz gazdálkodásban ellenérdekelt víz és
csatornaművek felmérjék azokat az előnyöket, amelyek a
szennyvízelvezető és elhelyező rendszerekben az „idegen víz” csökkentését
biztosító csapadék-felhasználások racionális üzemet biztosítanak az
átemelőkben és a szennyvíztisztító telepeken.
3.4. A belterületi kisvízfolyás- a Dera patak- rendezése
A Dera Csobánka feletti szakaszán átfolyásos tározó létesíthető, a helyi szabályozási terv
szerint (Védegylet, 2009), ami az árvízi terhelés csökkentése célját is szolgálhatja, a víz
visszatartáson és szabályozott leeresztésén túlmenően. A Dera Csobánka és Pomáz közötti
szakasza –így a margitligeti is –a Duna- Ipoly Nemzeti Park része, NATURA 2000-es terület,
része a nemzeti ökológiai hálózatnak és MAB bioszféra rezervátum.
A Pomázi szakaszon a döntéselőkészítő tanulmány alábbi következtetéseit célszerű
figyelembe venni:
1. A patak medrét a régi völgysíkon visszakanyargósítani nem lehet, mivel a beépítettség
ezt gátolja. A „természetes” patakot a jelenlegi, inflexiós nyomvonalon kisebb
korrekciókkal ki lehet alakítani.
2. A nagyvízi (árvízi) mederben kialakult kisvízi meder ökológiailag előnyös,
megtartható. A partszéli iszapolódás árvízvédelmi szempontból elhanyagolható. A
patak melletti kerítések a gépi kotrást nem teszi lehetővé, az iszapkotrás csak a káros
mértékű ( pl. 10%-nál nagyobb) feliszapolódás esetén, a patakmederben haladva
képzelhető el
3. Az erodált partok továbbpusztulását természetes anyagokkal, pl. fűzfonatolással, meg
lehet akadályozni.
4. Hulladékmentesíteni szükséges a patakmedret.
5. Fel kell mérni az illegális szennyvízbevezetéseket és a trágyatárolással együtt azokat
haladéktalanul fel kell számolni.
6. Meg kell állapodni a tulajdonos, a kezelő és a résztvevők között a kisvízi meder
megőrzése és a növénytelepítés, valamint annak módja és mértéke ügyében.
Jelen tanulmány a további javaslatokat fogalmazza meg:
1. Az „ökológikus” mederkialakítás szempontjából törekedni lehet, ahol erre hely van, a
part kevésbé meredek kialakítására, pl. a Szelistyei és Kuruc utcákat megelőző
szakaszon. Ez vízvisszatartást és természetesebb mederkialakulást biztosítana.
2. A nagylejtésű szakaszokon kismagasságú (pl. 30 cm-es) fenéklépcsők beépítésével a
felületi oxigéndiffúziót és a kisvízi mederben az élővilág vízzel való ellátását növelni
lehetne. Vagy másik scenárió lenne a „visszamalmosítást” megpróbálni megvalósítani,
ahogyan azt Zsuffa I. (1997) tanulmányában ismertette.
3. Az árvízi meder vízlevezető képességét a Középdunavölgyi Vízgazdálkodási
Társulatok Szövetsége által 1980-ban készített patak-rendezési terv 28 m 3/s-ban
kívánta biztosítani. Az 1999 évi kiöntést okozó árvízi hozamra adatot nem találtunk, a
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2001. júliusa óta végzett vízhozam meghatározások szerint a 004471 kódú állomáson,
Pomázon, a 45 km2 nagyságú vízgyűjtő területen a maximum vízhozam: 2006.június
03-án 5,50 m3/s és a minimum vízhozam: 2007.augusztus 02-én 0,002 m 3/s volt.
A patak rendezési terv 1:1 rézsűhajlású burkolt mederrel számolt. A burkolt meder
tájidegen, élővilág idegen. A jelenlegi meder a tájidegen növényektől való megtisztítás
után, természetes parti fűzfafonat megkötéssel kedvezőbb.
4. Vizsgálatokat végezni a partmenti növényzet párologtató képességének megismerése
céljából, hogy megismerhető legyen a helyszíni növényzet különböző egyedeinek
árvízi kiöntést megelőző párologtató képessége. Az ilyen vizsgálatokat a Nyugatmagyarországi( Soproni) Egyetem Erdészeti Kara végzi hazánkban.
Az Önkormányzat feladattervében az alábbiakat célszerű szerepeltetni:
1. Országosan elismert szakértő vizes mérnökökkel, akik ökológikus
patakrendezéssel foglalkoznak (pl. Bardóczyné dr. Székely Emőke, Szent István
Egyetem, Tájökológiai Tanszék) konszenzusos tanulmányt készíttetni a
tulajdonos és kezelő, valamint a Klímakör tagjai megegyezésének elérése
érdekében.
2. A konszenzusos tanulmány ismeretében megterveztetni
patakrendezést szakértő és jogosult tervezőkkel.
3.
4.

az

ökológikus

Intézkedési tervet kidolgozni a tájidegen növényzet és a hulladékok
eltávolítására.
Összefoglalás

A II. fejezetben megvizsgáltuk Pomáz városnak a történelmi kialakulását, domborzati,
népességi adottságait és települési vízgazdálkodásának jelenlegi helyzetét. Ezek alapján
kidolgoztuk és indokoltuk a célszerűen követhető vizes - klímastratégiát, melynek az alábbi
feladatterv végrehajtásával látunk biztosítottnak megvalósulni.
Fentiek alapján vízellátás klíma-stratégiájának a megvalósításához az Önkormányzatnak az
alábbiakat javasoljuk feladattervébe felvenni:
1. Elkészíttetni a Települési Szennyvíz Programot (TSZP), melyben meghatározásra
kerülnek a gazdaságosan nem csatornázható és még ezideig szennyvízcsatornázással
el nem látott, továbbá mélyen fekvő, beszivárogtatásra alkalmas talajvízhelyzetű
területek, itt az építési engedélyek kiadásánál kedvezményezni lehet a szürke
szennyvíz és fekete szennyvíz épületen belüli elválasztását és a szürke szennyvíz
újrafelhasználását.
2. Elkészíttetni a város csapadékvíz-gazdálkodási tervét, mely magában foglalja a
települési vízgyűjtőterület csapadékvíz elvezetésének és a szivárogtatásra alkalmas
talajvíz helyzetű ingatlanokban az in situ (helyben) valamint az esetlegesen
megvalósítható hálózati tárolásnak a terveit, annak érdekében, hogy ez alapját
képezze a tetővizek újrahasznosításának.
3. Az előző két pontban meghatározott tervek szerint számba venni, hogy a területen
hány ingatlan ösztönzése célszerű a víztakarékos technológiai megoldások
megvalósítása érdekében. A nagyságrend ismeretében kidolgozni a megvalósítás
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ösztönzőit, egyrészt az építési engedélyezés, használatba vétel, másrészt az anyagi
érdekeltségi rendszer vonatkozásában.
4. A korábban használt kutak – a tűzoltás lokális vízigényének biztosításához és NO 3
szennyezettsége miatt nem ivóvízkénti használathoz – a tűzoltóság egyetértése
szerinti revitalizációját érdemes terveztetni, ha megtörténik a kutak tisztító
szivattyúzása és mennyiségi, valamint minőségi paramétereik meghatározásra
kerülnek.
5. Megvizsgálja és ennek alapján mérlegeli az Önkormányzat - a TSZP-vel
összhangban -, hogy az egyedi szennyvíz-elhelyezésű területekre biztosít-e a
lakosságnak díjmentes szippantást és a települési folyékony hulladék fogadó helyhez
történő önkormányzati finanszírozású elszállítást. Szorgalmazni kell a már
csatornázott területeken a bekötések megvalósítását.
6. Felül kell vizsgáltatni a csapadékvíz levezetést szolgáló jelenlegi csapadékvíz elvezető
csatornákat, hogy milyen csapadékelvezető képességet jelentenek. Melyek azok a
csatornák (szikkasztó árkok, folyókák stb.) melyek alkalmasak a település egységes
vízelvezető rendszerébe való beillesztésre. El kell készíttetni az egységes vízelvezetést
szolgáló, és a csapadékvíz gazdálkodást figyelembe vevő csapadékvíz elvezető
csatornarendszer komplex terveit. Ezt a Dera patak vízgyűjtőjén a patakrendezéssel
összhangban kell vizsgálni. Ha elkészül az egységes csapadékvíz- elvezetés és
-elhelyezés, az árkok állapotát bejárással rendszeresen ellenőrizni és helyreállítani
szükséges
7. Ki kell dolgozni az „in situ” csapadékvíz-tárolás és - felhasználás ösztönzésének
módjait, és az építési engedélyezés során a személetet érvényesíteni kell. Ebben az
Önkormányzat érdekeltségéből kell kiindulni, hogy alkalmazásakor kevesebb
ivóvizet kell átvenni a DMRV Rt-től, melynek kisebb a hálózati vesztesége, s ez által
a fizetendő díj mértéke.
8. Az építési engedélyezés során támogatni kell a zöld tetőket illetve zöld falakat
tervezőket és kiépítőket, illetve azokat is, akik utólag valósítanak meg ilyen
megoldásokat.
9. A város utjainak és parkolóinak burkolásakor a beszivárgást szivárgó burkolatokkal
és zöld szigetekkel, szegélyekkel, a HÉV vágányoknak a füvesítésével célszerű
elősegíteni.
10.

A klímaváltozás hatásait figyelembevevő települések szövetsége lobbyzzon:
a csapadékvíz rendszerek közművé történő jogi minősítéséért,
az igazságosabb csapadékvíz elvezetési díj megvalósításáért,
a csapadékvíz-gazdálkodást megvalósítóknak nyújtandó hosszú futamidejű és
részben vissza nem térítendő hitelekért, és azért
hogy a jelenleg bizonyos tekintetben az ivóvízfogyasztás várható csökkenése
miatt a csapadékvíz gazdálkodásban ellenérdekelt víz és csatornaművek
felmérjék azokat az előnyöket, amelyek a szennyvízelvezető és elhelyező
rendszerekben az „idegen víz” csökkentését biztosító csapadék-felhasználások
racionális üzemet biztosítanak az átemelőkben és a szennyvíztisztító telepeken.

11.

Országosan elismert szakértő vizes mérnökökkel, akik ökológikus patakrendezéssel
foglalkoznak (pl. Bardóczyné dr. Székely Emőke, Szent István Egyetem, Tájökológiai
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Tanszék) konszenzusos tanulmányt készíttetni a tulajdonos és kezelő, valamint a
Klímakör tagjai megegyezésének elérése érdekében.
12.

Felül kell vizsgálni a Dera patak mentén az esetleg előforduló szennyvízbevezetéseket
és a trágya tárolást, ezeket meg kell szüntetni.

13.

A konszenzusos tanulmány ismeretében megterveztetni az ökológikus patakrendezést
szakértő és jogosult tervezőkkel.

14.

Intézkedési tervet kidolgozni a tájidegen növényzet és a hulladékok eltávolítására.

15.

A klímastratégia feladattervének végrehajtása során a meghozott intézkedések
hatását ellenőrizni kell, és a szükségessé váló módosításokat be kell vezetni.
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