
KÖZLEKEDÉS

A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali 
teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, 
megfelelõ szélességû kiszolgáló út létesítése szükséges. Az új út a Kossuth L. utcai 
községháza és vendéglõ között csatlakozik az összekötõ úthoz. Az állami út kategóriája 
gyûjtõút, a megengedett legkisebb csomóponttávolság 100 méter. Az új útcsatlakozás a 
hozzá közelebb esõ Petõfi S. utca torkolatától pont száz méterre létesül.
A tervezett lakótelkek megközelítését egy feltáró út, egy zsákutca és a feltáró út két pontját 
összekötõ köz biztosítja. A feltáró út a terület nyugati szélén, esésvonal-iránnyal indul, 
emelkedése kezdetben a megengedett maximum, 15%, majd egyre jobban belesimul a 
terepbe, rétegvonal-irányúvá válik, emelkedése csökken, majd egy szerpentines 
vonalkifejtéssel, 14%-os legnagyobb lejtéssel csatlakozik a meglévõ földútba. A másik két 
utca jobbára rétegvonal-irányú. Tervezési osztályuk B.VI.d-C. A zsákutca rövidsége miatt 
végfordulót nem igényel.

A terep legnagyobb keresztirányú esése 20%. Ezen adottság mellett a keresztszelvény 
kialakítását különös gonddal kell végezni. A kis felületû tömörítések gyakorlati nehézségei és 
a lejtõ oldali telkek megközelítése azt indokolja, hogy a szelvény döntõ része bevágásban 
létesüljön. A tervezett 16 méteres szabályozási szélességben elfér az úttest, egy oldali járda 
felszíni vízelvezetõ sáv, fasor és bevágási rézsû. A kikerülõ föld elhelyezésérõl – lehetõleg a 
közelben – gondoskodni kell.
Az út esésvonali szakaszán a bevágás elmarad, helyette a másik oldalon is létesíthetõ fasor.

Az út forgalomcsillapítása szükséges, ajánlott a 30 km/ó sebességû zóna kialakítása. A 
tervezett utcák keresztezõdései egyenrangúak, a feltáró út Kossuth L. utcai és – ha a földút 
kiépül – Árpád utcai torkolata elsõbbségadásra kötelezett. A lakóutcákon megengedett 
parkolás forgalomcsillapító hatású.

A csapadékvíz elvezetése felszíni, az úttest melletti folyókákban és a kiemelt útszegély 
mellett történhet. Befogadók a meglévõ községi árkok. Az elfolyó vizek mennyiségének 
csökkentésére célszerû a csapadékvizek tározását elõírni. A magasabban fekvõ területrõl 
érkezõ vizek távol tartására a terület északnyugati határán övárok létesítése szükséges.



TÁVKÖZLÉSI KÖZMÛVEK

A település telefonellátása biztosított, Hidas önálló TPV központtal rendelkezik. A hálózat 
rézkábeles, kisméretû bõvítésével a további ellátás megoldható.

A jelenlegi dominánsan föld feletti hálózati struktúrát a Magyar Telekom Nyrt, hosszú távon is 
fenn kívánja tartani. A Telekom meglévõ épülete a továbbiakban is kielégíti az igényeket, 
újabb építmény igénye nem merült fel.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás 
biztosítható a hálózaton.

A területen késõbbiekben megvalósuló beruházások kiviteli tervezésénél a 2003. évi C. 
törvény az elektronikus hírközlésrõl 182. § (4) j) település tervezésénél, rendezésénél, utak 
és közmûvek építésénél, korszerûsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével 
kapcsolatos szabályok szerint biztosítani kell a hírközlési létesítmények elhelyezésének 
lehetõségét.

Amennyiben a távközlési hálózat, vagy a kábeltelevíziós hálózat áthelyezése vagy átépítése, 
illetve védelembe helyezése szükséges, úgy az országos elhelyezési és tervezési 
elõírásoknak megfelelõen kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult tervezõvel és indokolt 
esetben azok létesítését a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján csak jogerõs építési 
engedély birtokában lehet elvégezni. A kiviteli tervet 3 példányban benyújtva építési 
engedélyt kell kérni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalától.

Hidason továbbá mûködik a község saját mûsorát, és hirdetéseit is közvetítõ helyi tv-adás is. 
Az Internet hálózat kiépítése folyamatban van.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek 
területi korlátja nincs. A fejlesztési terület térségében valamennyi vezeték nélküli táv- (T-
Mobil, Pannon, Vodafone) és mûsorszóró szolgáltató megfelelõ vételi lehetõséget tud 
biztosítani.

Elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat

Vezetékes hírközlési létesítmények
A vezetékes távközlés bár mûszaki megjelenésében közmû jellegû, szolgáltatása alanyi 
jogon történik. Ezért az igénylõk ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerzõdéskötés 
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja 
meg. A fejlesztési területeken az üzembiztonság érdekében és az esztétikai igényeknek 
megfelelõen a hírközlési hálózatok földkábelbe fektetve kivitelezhetõek.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A fejlesztési területeken közcélú antenna elhelyezése nem tervezett, de igény esetén, 
különösen a gazdasági hasznosítású területen elhelyezhetõ.



TERÜLETISMERTETÕ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

Helyszíni viszonyok 
A T-1-T-3 helyszínrajzok tartalmazzák a vizsgált területet és annak környezetét. 
Földrajzilag a tárgyi terület a Mecsek hegység É-i elõterének a része, mely közelebbrõl az 
Öreg patak völgyének az É-i oldalán helyezkedik el. 
A beépítendõ terület Hidas É-i szélén, külterületen található, a Petõfi utcától É-i és a Kossuth 
illetve Árpád utcától Ny-i irányban. A vizsgált terület elsõsorban a 033/1-6 és a 034/2 
helyrajzi számú területeket foglalja magában, de a beépítésnél esetleg szóba kerülhetnek a 
Kossuth és az Árpád utcától Ny-ra lévõ 549-570 hrsz.-ú ingatlanok kertjei is. 
A vizsgált terület kb. 350 m hosszú és 150-270 m széles. 
A terület térszintje általában kb. DK-i irányba a Kossuth és Árpád utca felé lejt. A térszint 
átlagos lejtése 5-10° (9-18%) közötti. A terület terepmagassága kb. a 145 és 183 m B. f. 
szintek között változik. A terület középsõ részén ÉNy-DK-i irányban egy helyi kb. 40 m 
szélességû és 5-6 m mélységû terepmélyedés látható, mely korábbi mesterséges bevágásra 
utal. Általában 3 m-nél kisebb mélységû rézsûk illetve partfalak találhatók a terület ÉK-i és 
DK-i szélén. A vizsgált terület DNy-i szélétõl 30-50 m-re található Móricz Zs. utcánál már 5-
10 m-es partfalak is láthatók. Az elõbbi partfalból és a vizsgálat terület ÉK-i szélén található 
lösz mélyútból pincék indulnak a vizsgált terület irányába. Nem zárható ki pincék 
elõfordulása a tárgyi terület irányába a Kossuth illetve Árpád utcai ingatlanok felõl sem. 
A vizsgált ingatlanok területe jelenleg döntõ részben szántóföld. A földutak mentén és a 
terület középsõ részén lévõ terepmélyedésben gazzal, bokrokkal és fákkal benõtt 
területrészek is láthatók. 

Talajfeltárás, -rétegzõdés és -állapot 
Geológiai szempontból a felszínhez közeli talajok pleisztocén kori üledékek. Az elõzõnél 
mélyebben elõforduló idõsebb geológiai korú rétegeket nem érték el a fúrások. 
A talajviszonyok megismerésére 4 db 7,0 m és 2 db 6,0 m mélységû, kisátmérõjû fúrást (1F-
6F) telepítettünk BORRO típusú gépi fúróberendezéssel, 2009. szeptember 22-e és 24-e 
között. A fúrások 120-300 m-re kerültek egymástól. 
A T-1-T-3 helyszínrajzokon tüntettük fel a fúrások helyét és magassági adatait. 
A T-4-T-9 fúrásszelvények tartalmazzák a talajfeltárások és laboratóriumi vizsgálatok alapján 
valószínûsíthetõ talajrétegzõdést és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. A laboratóriumi 
vizsgálatok során a konzisztencia határok meghatározása az MSZ 14043-4:1980 sz. 
szabvány alapján történt. A talajok megnevezése során az MSZ 14043-2:1979 sz. szabványt 
vettük figyelembe. 
A fúrások, és laboratóriumi vizsgálatok alapján valószínûsíthetõ talajrétegzõdés változatos 
képet mutat, és a fúrások közötti talajrétegzõdés változóbb lehet a fúrásszelvényeken 
megrajzoltaknál. Nem észleltünk csúszásra utaló jeleket a vizsgált területen. 
Már a térszinttõl termett pleisztocén rétegek jelentkeztek, melyek sárga és barna 
színezõdésûek. A talajmechanikai elnevezés szerint kötött talajnak tekinthetõ iszapos 
homoklisztnek, iszapnak és sovány agyagnak minõsülnek. A térszint alatti felsõ 0,3-0,5 
m vastag talajréteg barna színezõdésû humuszos iszapos homokliszt vagy iszap. 
Az erdõs területrészeken az elõzõnél vastagabb is lehet a humuszos réteg vastagsága, 
melyben gyökerek is elõfordulhatnak. 
A feltárt sárga iszapos homokliszt rétegek döntõ része enyhén mészeres. 
A feltárások nagy távolsága miatt, a réteghatárok dõlése nem határozható meg. 
A feltárások idején a talajok konzisztencia állapota - S = 58-92 %-os telítettség mellett -
döntõ részben nagyon kemény és kemény volt. 
A humuszos réteg települése laza. Az eredeti fekvésû talajok települése a közepesen tömör 
és a laza között változik. 
Az iszapos homokliszt és iszap talajok hajlamosak az erózióra és a kimosódásra. 



A feltárt talajok változó mértékben hajlamosak az elnedvesedésre. Elnedvesedés 
hatására konzisztencia állapotuk sodorható vagy könnyen sodorhatóvá romlik, és ezzel 
csökken a talajok szilárdsága, növekszik összenyomhatósága. 
Talajvíz viszonyok 
A fúrásokban nem jelentkezett talajvíz. 
Megfigyelési adatok hiányában nem adhatók meg a talajvízszint konkrét szélsõ értékei. 
Csapadékos idõszak után, nem zárható ki rétegvíz kialakulása a sovány agyag és iszap 
rétegek feletti gyengén kötött iszapos homokliszt talajokban. 

Levont következtetések, javaslatok 
A vizsgált terület ÉK-i szélén lévõ vízmosás oldalfalainál és a terület DNy-i szélétõl 30-40 m-
re - Móricz Zs. utca ÉNy-i oldalán - lévõ partfalnál észlelhetõk korábbi omlásra utaló jelek. 
A tárgyi terület terepi és mérnökgeológiai adottságait figyelembevevõ tereprendezéssel a 
terület beépíthetõ, annak nincs geotechnikai akadálya. A terület beépítése során, a 
lehetõségekhez képest alkalmazkodni kell a jelenlegi terepviszonyokhoz, és kerülni kell 
a nagyobb bevágásokat és töltéseket. 
A létesítendõ utakat lehetõség szerint a szintvonalakkal párhuzamosan vagy azokat kis 
szögben metszve kell vezetni. A beépítés során alkalmazandó bevágási és töltés rézsûkre 
vonatkozó konkrét javaslatok a részletes tervek ismeretében adhatók meg. Elõzetesen a 
beépítési tervnél nem javasolunk 6/4-nél (1:1,5-nél) meredekebb bevágási vagy töltés 
rézsûhajlást elõirányozni. 
A vizsgálati eredmények alapján szóba kerülhet az épületek alsó szintjének alagsorként 
történõ kialakítása, de konkrét kialakításuk módja a részletes tervek készítése során 
határozandó meg. 
A létesítendõ út-, tér- és járdaburkolatok valamint épületek helyén el kell távolítani a felsõ 
minimálisan 0,3-0,5 m vastag humuszos talajréteget és a fák valamint bokrok gyökereit. A 
kitermelt gyökerek gödreibe talajcserét kell beépíteni. 
Elõreláthatóan síkalapozással (tömbalapozás, sávalapozás, vasalt sávalapozás) 
megépíthetõk a területen létesítendõ épületek. A konkrét alapozási módok és síkok az 
épülettervek ismeretében adhatók meg, a részletes geotechnikai szakvéleményben. 
Az épületek alapozási síkja a fagyhatár szerinti minimálisan 1,0 m-es takarással, mindenütt a 
humuszos talajréteg alsó határa alatt, az eredeti fekvésû talajokon vehetõ fel. 

T-4-T-9 fúrásszelvények tartalmazzák a talajok feltáráskori állapotban jellemzõ talajfizikai 
adatait. Tekintetbe kell venni, hogy a talajfizikai adatok kedvezõtlenül változnak 
elnedvesedés hatására. 

Az eredeti fekvésû talajokra az alábbiakban adjuk meg a határfeszültség alapértékét az MSZ 
15004-1989.sz. szabvány értelmezése szerint : 

Talaj megnevezése Határfeszültség alapértéke •
a 
( kN/m

2 
) 

Iszapos homokliszt 200 - 300 
Iszap 200 - 350 

Sovány agyag 250 - 350 

A •
a 

konkrét értéke a talajállapot függvényében adható meg. A határfeszültség az elõzõ 
szabvány kötött talajokra vonatkozó M2.1.2. sz. melléklete szerint számítható. 
A tervezés során tekintetbe kell venni a vizsgált területen esetleg elõforduló pincéket. E 
pincék elsõsorban a község ingatlanairól, a partfalakból illetve vízmosásokból indulhatnak. A 
feltárt kemény és nagyon kemény állapotú lösztalajok lehetõvé tették a vájt pincék 
kialakítását. 
A beépítés során tekintettel kell lenni a helyi talajok elnedvesedésre, erózióra és 
kimosódásra hajlamos voltára. 



A kialakítandó tereprendezés állandóan biztosítsa a terület megfelelõ vízelvezetését, erózió 
elleni védelmét (burkolt árkok és folyókák, füvesítés, egyéb növényzet, mûtárgyak stb.). 
Biztosítani kell a vizes közmûvek teljes és mindenkori víztartását (kialakítás módja, anyag 
megválasztás, védelem, stb.). 
A térszint alá kerülõ alagsornál javasoljuk elõirányozni szivárgó beépítését, a dombfelõli 
oldalon idõszakosan esetleg kialakuló rétegvizek miatt. 
Az útburkolatok, tér- és járdaburkolatok tervezése során figyelembe kell venni a feltárt talajok 
olvadási károsodásra hajlamos voltát. 
Az épületek, közmûvek és egyéb mûtárgyak kivitelezése során a munkaterek a hely és a 
mélység függvényében szabadon álló függõleges földfalakkal, rézsûs kiemeléssel vagy 
hézagos dúcolás mellett emelhetõk ki. 
A létesítendõ épületek, közmûvek és egyéb mûtárgyak kivitelezése során valószínûleg 
elkerülhetõ lesz a víztelenítés. 
A kitermelendõ humuszmentes talajok alkalmasak töltésépítésre, épületek, mûtárgyak és 
burkolatok feszültségi tartományába kerülõ fel- és visszatöltéshez, de felhasználásuk elõtt 
vizsgálni kell beépíthetõségük feltételeit. 
A feltárt talajok a III. fejtési osztályba sorolhatók. 
A feltárt talajok az optimálishoz közeli víztartalomnál a „K” közepesen, míg az attól 
számottevõen eltérõ víztartalomnál az „N” nehezen tömöríthetõ talajosztályba tehetõk.

A tervezett tereprendezés során kitermelésre kerülõ humuszos termõtalajon kívül minden 
kitermelendõ talaj ásványi nyersanyagnak tekinthetõ. 
A tereprendezési terv készítése során kell meghatározni a kitermelendõ humuszos talaj, 
valamint az ásványi nyersanyag mennyiségét és felhasználási helyét. 
Szakvéleményünk területismertetõ jellegû. Javasoljuk részletes geotechnikai 
szakvélemény készítését a részletesebb tervek készítése során, kiegészítõ fúrásokkal, 
laboratóriumi vizsgálatokkal. Az épületek és az egyéb létesítmények részletesebb 
terveinek ismeretében majd megadhatók a konkrét alapozási módok, síkok és az 
épületek illetve egyéb létesítmények tervezésére és kivitelezésére vonatkozó további 
javaslatok.

KÖZMÛVEK     – VÍZ-, SZENNYVÍZ

A település szerkezeti és szabályozási terve, a javasolt funkciók elhelyezhetõsége - a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével- az 1997 óta érvényben lévõ, azóta 
többször módosított- építési törvény, az OTÉK elõírásainak megfelelõen készült. Az 
alátámasztó munkarészeként készül a közmûfejlesztési javaslat.

A fejlesztési területen igényes közmûellátását kell biztosítani. A település meglevõ beépített 
területének közmûellátása gyakorlatilag már megoldott.

Hidas község közmûellátottsága a ma rendelkezésre álló nyilvántartás szerint:
vezetékes ivóvíz ellátottság 93,8 %
közcsatorna ellátottság (szennyvíz elvez.) 63,3 %
Önkormányzatnak a közmûfejlesztéssel kapcsolatos megoldásra váró feladata a fent 
megjelölt arányok növelése.

Környezetvédelmi szempontból a település legnagyobb hiányossága a szennyvíz csatorna 
hálózatra még rá nem kötött ingatlanokon keletkezett szennyvizek elszikkasztása. Az 
elszikkadó szennyvíz terheli és szennyezi a talajvizet, ezért elsõdleges közmûfejlesztési 
feladat, hogy a településen lévõ valamennyi ingatlan szennyvíz közcsatornára való rákötése 
mielõbb megvalósuljon.



A távlati közmû igények meghatározásánál a fejlesztési terület közmûellátási igényét 
biztosító többlettel is számolni kell.

A fejlesztési terület közmûves ivóvíz ellátása csak a vízbázis bõvítésével, a közmû 
csatlakozásai a geodéziai viszonyok miatt nyomásfokozó és magas tároló létesítésével 
valósítható meg. A szennyvízelvezetés vonatkozásában a jelenlegi elosztóhálózatokról, vagy 
az elosztóhálózatok meghosszabbításáról biztosítható, az új fogyasztók közüzemi ellátása.

Vízellátás
Hidas községben a komfortos közmûellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás 
megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthetõ, az ivóvíz vezeték 
minden utcában kiépült. A hálózat az Önkormányzat tulajdonában van, az üzemeltetést a 
térség vízellátását biztosító, Bonyhád székhelyû BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. végzi.

Hidas település vízellátását 1 db víztermelõ fúrt kút biztosítja 240 l/perc kapacitással és 
megfelelõ ivóvízminõséggel, ezért a víztisztítása technológiát nem igényel. A kitermelt vizet a 
kút szivattyú nyomja a hálózatba illetve az I.-es számú zóna 2 db 50 m3-es, valamint a II-es 
számú zóna 1 db 100 m3-es tárolójába. A vízmû telep területén található 1 db 110 l/perc 
kapacitású 4,0 m átmérõjû és 3,4 m mélységû  ásott kút amely tartalék kútként funkcionál. A 
kút nem védett felszín alatti vízkivételi mû, a felszíni szennyezõdésekre való érzékenysége, 
sérülékenysége miatt bizonytalan a vízminõsége. A taralék kút kizárólag a nyári csúcs 
vízigények biztosításakor üzemel.  
A település vízellátó rendszer hossza 14,5 km gerincvezetékeinek átmérõje NA 80 - 150-as, 
a vezetékek anyaga 90%-ban azbesztcement és 10%-ban KMPVC. A hálózati rendszeren 
föld feletti tûzcsapok és közkifolyók találhatók.
A tervezett építési terület megvalósulása 17,0-22,0 m3/d többlet vízfogyasztás fog 
eredményezni. A Bonycom Bonyhádi Közüzemû Kft-val történt elõzetes egyeztetés szerint 
ezt a többlet vízfogyasztást. a meglévõ alapbázis kapacitásának növelésével és a III-as 
számú zóna kiépítésével tudja csak biztosítani. A viziközmû létesítmények paraméterei és a 
távlati vízigények méretezése a Vízjogi engedélyezési terv dokumentációban kerül 
meghatározásra.  

Hidas település teljes ivóvíz igénye és az új fejlesztési terület várható víz igénye:
Fejlesztési terület                   8 200 m3/év 
Meglévõ igény                     86 500 m3/év       
Vízmû kapacitása                94 600 m3/év   

A fejlesztési terület lakó ingatlanainak ivóvíz ellátása a Kossuth utcában levõ NA 100-as 
átmérõjû gerinc vezetékhez való csatlakozással, hálózat bõvítésével biztosítható. A 
kiépítésre kerülõ gerincvezeték anyaga PE100 SDR11 D100X10, a szükséges számú 
földfeletti NA 100-as tûzcsap felszerelésével. A gerinc vezeték helye az útburkolat padkája, 
nyomvonala megegyezik a tervezett szilárd burkolatú út nyomvonalával. 
A községi hálózati rendszeréhez viszonyítva az új lakóterületek a geodéziai 
elhelyezkedésükbõl adódón magasabban helyezkednek el, ezért az ott kialakítandó 
hálózatban a meglévõ tározó nem tudja a szabványokban elõírt hálózati nyomást biztosítani. 
Ezért szükséges a III-as számú zóna kialakítása amelynek során a csatlakozó NA 100-as 
betápláló vezetékre, nyomásfokozó berendezést kell kiépíteni amelynek paramétereit a 
továbbtervezés során kell meghatározni. A vezeték végpontján 1 db 20- 25,0 m3 –es 
ellennyomó tározóként mûködõ medencét kell létesíteni amely egyben a szükséges 
tûzoltóvíz igényt is biztosítani tudja. 

Szennyvíz elvezetés és tisztítás
Hidas Község szennyvízcsatorna hálózata egy regionális hálózati rendszer része, amellyel 
Mecseknádasd és Óbánya községek szennyvizeit vezetik el. A keletkezett szennyvizek 



befogadója a Hidas – Mecseknádasd – Óbánya önkormányzatainak, közös tulajdonában álló 
Mecseknádasd külterületén levõ a községtõl 300 m-re épült szennyvíztisztító telep.

A szennyvíztisztító telepre átlagosan 380 m3/d szennyvíz érkezik. A meglévõ hálózati 
rendszer és telep hidraulikai kapacitása 511 m3/d szennyvíz fogadására alkalmas.
A tisztított vizek befogadója az Öreg patak.

Hidas község területén hagyományos gravitációs szennyvízcsatorna hálózat mûködik a 
mélypontokon MOBA típusú szennyvíz átemelõkkel. A településrõl a szennyvíz 
nyomócsövön keresztül közvetlenül a tisztító telepre kerül.

A fejlesztési területen a teljes közmûellátás biztosítása érdekében kiépül a 
szennyvízcsatorna hálózat. A hálózat gravitációs, ritkított aknás rendszerû. A gerinc vezeték 
NA 200-as, a bekötõ vezetékek NA 150-es átmérõjû anyaguk egységesen KGPVC. Az új 
hálózat a meglévõ  Kossuth utcai NA200 csatorna rendszerhez csatlakoztatható. A 
nyomvonala megegyezik a szilárd burkolatú út nyomvonalával. A gerinc vezeték helye az 
útburkolat padkája.

A tervezett létesítmények megvalósulása esetén a településen 16,0 m3/d többlet szennyvíz 
keletkezik, amely mennyiséget a Mecseknádasdi szennyvíztisztító telep fogadni tud. A
szennyvíz rendszer és tisztító telep üzemeltetõje  a Pécsi Vízmû Zrt sásdi régiója.

A településen belül az egyik fõ környezetvédelmi feladat, hogy a meglévõ és az építendõ 
szennyvízcsatorna hálózatra való ingatlanok rákötési aránya elérje a 100 %-os szintet.

A csatornahálózatba csak a 3/1984(II.7) OVH rendeletben meghatározott minõségû 
szennyvizek vezethetõk, az ipari jellegû szennyvíz bevezetéseknél keletkezés helyén 
elõtisztítást kell alkalmazni.




