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Külterületi befogadó árkok 
Sárpilis község a Tolna megyei Sárköz tájegység legkisebb települése a Duna és a Sárvíz (ma: 
Szekszárd - Bátai főcsatorna) által határolt területen fekszik. A község területe teljes 
egészében belvízöblözeti síkvidéki jellegű, a 04.01 Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakasz 
része. A Duna közvetlen vízgyűjtőjén, a Duna jobb part, Sió és a Lajvér között található 
Szekszárd-Bátai főcsatorna vízrendszerébe tartozik, amely egyben a közigazgatási terület 
nyugati határa is. Dombvidéki külvizek közvetlenül nem terhelik, mert azok a Szekszárd-
Bátai főcsatorna jobb partján, a Várdombi Vadvízárokba való befolyással érkeznek az 
öblözetbe, a község határán. 
A közigazgatási területen található önkormányzati és társulati csatorna közül valamennyi 
belvízcsatorna. Egyedül a község külterülete NY –i szélén áthaladó Szekszárd-Bátai 
főcsatorna szállít dombvidéki területről lefolyó külvizeket is.  
A Szekszárd-Bátai KÖVIZIG kezelésű belvíz főcsatorna a 20+950 – 22+690 szelvények 
között érinti a községet, mintegy 2,74 km hosszban. 
A Dárfoki összekötő csatorna szintén a KÖVIZIG kezelésében van, feladata a Szekszárd-
Bátai főcsatornán lévő Sárpilisi tűsgát segítségével a főcsatornán érkező dombvidéki 
árhullámok vagy magas belvízállás esetén a belvizek átkormányzása a Kis-Duna csatornába. 
A Dárfoki csatorna a Szekszárd-Bátai főcsatorna 20+380 szelvényében csatlakozik és 2,3 km 
hosszon érinti a község területét. 
A Bátafoki csatorna a Szekszárd-Paksi Vízitársulat kezelésében van, jelentősebb hosszal a 
község külterületén halad, kisebb felső szakaszán a belterületen húzódik. Teljes hossza 4,768 
km. A belvízcsatorna a Lanka-Násznói csatornába torkollik a 3+328 szelvényben. Feladata a 
belterületi csapadékvizek befogadása, valamint a belvizek elvezetése. 
Betekints árok belvízelvezető csatorna 1,4 km hosszúságban a község DNy –i szélén 
húzódik.  
A belvízöblözet községet érintő önkormányzati külterületi belvízcsatornái még az alábbiak: 
Lanka-Násznói csatorna 0,968 km hosszban, amely Alsónyék területén torkollik a 
Szekszárd-Bátai főcsatornába. 
A Pilisi csatorna K –en húzódik a közigazgatási határ mentén, de már decsi területet érintve. 
A Orbói csatorna, amely két ágával csatlakozik a Pilisi csatorna 3+600 –as végszelvényéhez. 
Sebesfoki csatorna és mellékága 1,55 km és 1,8 km hosszu, a befogadója a Betekints árok. 
Báta vize csatorna a Sárpilis - Decs közötti műút K –i oldalán húzódik, befogadója a Dárfoki 
csatorna D –i végén összegyülekező belterületi csapadékvizeknek. 
Régi Dárfoki meder a Szekszárd Bátai főcsatorna és a Báta vize közt húzódik 500 m 
hosszban, amelybe csatlakozik Kispilis településrész közút menti belterületi csapadékvíz 
elvezető árka. 
 
 
Belterületen áthaladó vízfolyások, befogadók: 
A község belterülete 87,0 - 89,0 m Bf. szintek között található.  
A belterületi csapadékvizek befogadója a Bátafoki csatorna a 4+400 – 4+768 szelvények 
között, valamint a Báta vize csatorna D –i vége, Kispilisi településrészen a Régi Dárfoki 
meder. 
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Belterületi csapadékvíz elvezető hálózat ismertetése 
Sárpilis község belterületi vízrendezési tanulmánytervét a KÖDU KÖVIZIG készítette 2007–
ben. A belterületet külvizek nem veszélyeztetik, a vízgyűjtők jellege szempontjából csak 
síkvidéki szempontok veendők figyelembe. 
A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat – amely 5 vízgyűjtő területre osztható -Racionális 
módszerrel méretezendő az MI-10-455 alapján. 
Az F1=30,63 ha vízgyűjtő terület befogadója a Bátafoki csatorna, amelyet az alábbi utcák 
alkotnak: József A. u., Jókai u., Arany J. u., Zrínyi M. u., Nyéki u., Iskola tér, Béke tér, 
Rákóczi u., Petőfi S. u., Kossuth u.  
Az F2=0,98 ha vízgyűjtő terület befogadója a Bátafoki csatorna, amelyhez a Kossuth u. egy 
része tartozik. 
Az F3=3,74 ha vízgyűjtő terület befogadója a Báta vize csatorna, amelyhez a Zrínyi és a 
Liliom utcák tartoznak. 
Az F4=6,24 ha vízgyűjtő terület befogadója egy mélyfekvésű lefolyástalan bányatelek, amely 
záportározó funkciót kap, vizes élőhely, közpark kialakításával. Ide tartoznak a Zrínyi, Dózsa 
Gy. utcák, Iskola tér, Rákóczi, József A utca. 
Az F5=1,92 ha vízgyűjtő terület befogadója Kispilis településrész közút melletti árka, amely a 
Régi Dárfoki mederbe torkolik. 
 
A település belterületi vízrendezési tanulmányterve tartalmazza utcákra bontva a vízelvezető 
rendszer jelenlegi állapotát, és fejlesztési javaslatokat tesz a kiépítendő csapadékvíz elvezető 
hálózatra. 
E szerint: 
a település jelentős részén földmedrű árkok találhatók, melyeknek felújítása szükséges 4067 
m hosszban, új árok építendő 2326 hosszban. Meglévő burkolt árok felújítása szükséges 307 
m hosszúságban, új kiépítése indokolt 368 m hosszúságban, átjáró műtárgyak átépítésével és 
új kapubejárók építésével. 
 
 
B e l v í zö b l ö ze t :  
 
A település a 04.01. sz. Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakasz területén helyezkedik el, ezen 
belül érintve a 04.01.02. Szekszárdi őrjárás és a 04.01.01. Bátaszéki őrjárás területét.  
A belvízöblözet kis esésű belvízcsatornáinak víztelenítése, belvíz levezetése a Szekszárd-
Bátai főcsatornán keresztül, a községtől délre mintegy 20 km-re található torkolati bátai 
szivattyútelep segítségével történik. Belvizes időszakban a külterületi belvízscatornák 
környezete erősen belvízborított, ilyenkor a belterületi csapadékvizek sem tudnak levonulni a 
csapadékvíz hálózat és a befogadók elégtelen kiépítettsége miatt. 
Ezért fontos feladat mind a befogadók, mind a belterületi hálózat megfelelő mértékű 
kiépítése.  
A szekszárdi őrjárás területén, a decsi bekötő úttól délre a vasút vonaláig altalajcsövezett 
területek találhatók, amelyek részben gravitációsan, részben átemelő szivattyúval 
vízteleníthetők (Valamikori Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát területén ). 
 
A község közigazgatási területén lévő fontosabb vízfolyások adatai kezelők szerint 
 
• Szekszárd-Bátai főcsatorna: 20+900-22+690 sz. között 
Kezelő: KÖDU KÖVIZIG Székesfehérvár 
Vízjogi üz.eng.sz.:20.868/90;  „C” 810/2-IX. 
• Dárfoki csatorna: 0+000 - 2+300 sz. között Q=4 m3/s 
Kezelő: KÖDU KÖVIZIG Székesfehérvár 
Vízjogi eng.sz.: 11.716/2/1970; 65/1-VIII.  
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• Bátafoki csatorna: 0+000 - 4+768 szelv. között F=2,9 km2 
Kezelő, Üzemeltető: Szekszárd-Paksi Vízi Társulat 
Vízjogi eng. sz. . 24.309/1989;  „C” 810/1-XXV. 
• Betekints árok: 0+000 - 1+400 szelv. Között F=1,4 km2 
Kezelő: MGSZH Tolna; Üzemeltető: Szekszárd-Paksi Vízi Társulat 
Vízjogi eng.: nincs. 
• Lanka - Násznói csatorna: 2+850 – 3+818 Q=4,8 m3/s F=39,0 km2 
Kezelő: Önkormányzat Sárpilis 
Vízjogi eng.: 4887/1968. „C” 810/2-1 
• Sebesfoki csatorna és má.: 0+000 – 1+550; 0+000 – 1+800 F=2,2 km2 
Kezelő: Önkormányzat Sárpilis 
Vízjogi eng.: nincs 
• Orbói csatorna és má.: 0+000 – 2+700 0+000 – 1+700 
Kezelő: Önkormányzat Sárpilis 
Vízjogi eng.: nincs 
• Báta vize csatorna: 0+000 – 0+900 0+000 – 1+100 
Kezelő: Önkormányzat Sárpilis 
Vízjogi eng.: nincs 
• Régi Dárfoki meder: 0+000 – 0+500 
Kezelő: Önkormányzat Sárpilis 
Vízjogi eng.: nincs 
• Pilisi csatorna: 0+000 – 3+600 F=7,2km2 
Kezelő: Önkormányzat Decs 
Vízjogi eng.: nincs 
(A vízgyűjtő jelentős hányada Sárpilis község területén található) 
 
 
F e j l e s z t é s i  j a v a s l a t o k  
 
A 18/2003.(XII.9.) KvVM - BM együttes rendelet szerint „ A települések ár - és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” nyilvántartott települések között Sárpilis is 
szerepel, „C” - enyhén veszélyeztetett - kategóriába tartozó besorolással, mert nyílt vagy 
mentesített ártéren helyezkedik el , és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. 
 
 - Belvíz elvezetési feladatok: az öblözetben található mélyfekvésű (86-87 m Bf. szintek 
közötti) mezőgazdasági területeket rendszeresen víz borítja, melyek belvíz mentesítése a 
főbefogadó rendezése nélkül nehezen megoldható. Hosszútávon célszerű ezen, korábbi 
holtmedres területek művelési ágváltoztatásának átgondolása, a vizenyős rétek nádassá vagy 
vízállássá történő átminősítése, esetlegesen vizes élőhelyek létrehozása a védművek 
állapotának megőrzése és rendszeres karbantartása mellett. 
Mindezek mellett fontos feladat a főbefogadó KÖVÍZIG kezelésű Szekszárd-Bátai főcsatorna 
jókarba helyezése, lehetőség szerinti fenékszint süllyesztése. 
A védművek, töltések oldalában tilos minden olyan tevékenység, amely a védmű 
állékonyságát veszélyezteti, a meglévő élővilágot megzavarja. Horgászállások csak a Vízügyi 
Igazgatóság és adott esetben a Nemzeti Park engedélyével helyezhetők el, kizárólag 
ideiglenes jelleggel. 
- A helyi vízkárok enyhítése, kialakulásának csökkentése érdekében az alábbi beavatkozások 
megvalósítása szükséges: 
• A települési csapadékvizek, felszíni vizek legfontosabb belterületi befogadója a vízi 
társulati üzemeltetésű Bátafoki csatorna és az önkormányzati kezelésű Báta vize csatorna, 
melyek jó karba helyezése majd állapotmegóvása, rendszeres karbantartása (kaszálás, 
szükségszerinti iszapolás) rendkívül fontos feladat. Mind a Bátafoki, mind valamennyi 
önkormányzati kezelésű vízi létesítményen a fenntartási munkák végrehajthatósága érdekében 
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a vízfolyás mindkét oldalán 6-6 m-es parti kezelősáv biztosítandó, amelyen belül fenntartást 
akadályozó létesítmény (épület, kerítés) és növényzet nem lehet.  
• Önkormányzati kezelésű belvízcsatornák rendezése vízjogi engedélyes tervek alapján 
• Belterületi vízelvezető rendszerek, átjáró műtárgyak, kapubejárók, hidak hidraulikailag 
szükséges mértékű kiépítése 
• A kellően kiépített vízelvezető képesség biztosítása, majd megóvása rendszeres 
karbantartással 
• A belterületi zöldfelületek növelésével a csapadékvizek lefolyásának lassítása 
érdekében 
• Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető 
• A kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett 
gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi 
műtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethető a befogadóba. 
• A vízfolyások és a vízbázisok közelében talajjavításra tőzeget, vagy komposztot kell 
alkalmazni szerves trágya helyett 
• A település csapadékvíz hálózatában összegyülekező vizet be kell vezetni a 
befogadóba, termőföldön történő elszikkasztása tilos 
 
A jövőben szükségessé válik a település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának 
ütemezetten történő megfelelő mértékű kiépítése a tanulmánytervben foglaltak szerint, 
valamint a külterületi belvízlevezető csatornák rendezése, amelyre pályázati úton is lehetőség 
van. 
Szükséges a települési vízkár elhárítási tervek elkészítése. 
 
 
 
Rajzi mellékletek: 
1. Belvízvédelmi öblözet helyszínrajza 
2. Külterületi vízgyűjtők helyszínrajza 
3. Belterületi csapadékvíz elvezetés helyszínrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Palotásné Kővári Terézia 
 Vízügyi Szakértő,    Vízimérnöki tervező 
 W-V-4/17-0039;         VZ-T/17-0039 



SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

Vízrendezés megvalósítására vonatkozó kormányrendeletek és szabványok 
 
Vízgazdálkodás 
 
(1) 4/1981.(IV.1.) OVH rendelet 
Országos vízgazdálkodási Szabályzatról 
(2) 1995. évi LVII. törvény 
A vízgazdálkodásról 
(3) 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
(4) 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
(5) 10/2000.(II.2.) Korm. rendelet 
A vízgazdálkodásról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. Rendelet módosításáról 
(6) 120/1999.(VIII.6.) Korm. rendelet 
A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 
 
Folyószabályozás, ár- és belvízvédelem 
 
(1) 46/1999.(III.18.) Korm. rendelet 
A hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és a hasznosításáról 
(2) 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
(3) 1995. évi LVII. Törvény 4.§ (1) f. pontja, illetve a 16.§ (4) a, b pontjai 
A helyi vízkár elhárítási védekezésről 
(4) 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 
A vizek kártételei ellenőrzés szabályairól 
(5) 18/2003.(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet 
a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
 
Vízvédelem 
 
(1) 132/1997.(VII.24.) Korm. rendelet 
A vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 
(2) 21/1999.(VII.24.) KHVM - KöM együttes rendelet. rendelet 
A vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és 
korszerűsítésének szabályairól 
(3) 10/2000.(VI.28.) KöM – EüM – FVM - KHVM együttes. rendelet 
A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 
(4) 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről 
(6) 9/2002.(III.22.) KöM - KöViM együttes. rendelet 
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól 
(7) 7/2002.(III.1.) KöM. rendelet 
A használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a 
vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 
(8) 271/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 
A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet 
módosításáról 
(9) 25/2003.(XII.30.) KvVM. rendelet 
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 
9/2002.(III.22.) KöM - KöViM együttes rendelet módosításáról 
(10) 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 
A felszín alatti vizek védelméről 
(11) 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 
A felszíni vizek védelmének szabályairól 








