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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Kedves Doboziak!

Miért fontos a vízkészleteink megóvása?

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Doboz belterületi csapadékvíz-elvezetés
fejlesztése projekt megvalósítása kapcsán. A Képviselő-testület folyamatosan dolgozik a település fejlesztése érdekében, figyelembevéve az adottságokat, lehetőségeket, lakossági igényeket. Igyekszünk megőrizni értékeinket, törekszünk a megújulásra, tiszteletben tartjuk hagyományainkat.
Hajdan Doboz határában egész sereg vízfolyás szállította a vizeket. A
belterületet mintegy 17 km-en szeli át az egykori Fekete-Körös, mely azon
túl, hogy szép természeti környezetként jelenik meg, élőhelyet biztosít számos állat- és növényfajnak. Nagy jelentősége van a csapadékvíz gyűjtésében, elvezetésében is. Csapadékszegény időjárás esetén az öntözés
lehetőségét biztosítja. Vízutánpótlását szükség szerint a Kettős-Körösből
oldják meg. A település egyes részein gondot jelentett a nagy mennyiségű csapadék elvezetése. Ezt a problémát kezeli a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére benyújtott és megvalósított TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00034
számú projekt. Az éghajlat változása miatt egyre nagyobb jelentősége
van a csapadékvíz megtartásának is, mely a természeti adottságokból
adódóan településünkön biztosított. A lakossági igények figyelembevételével került megtervezésre és megvalósításra a
fejlesztés. Településkép szempontjából is pozitívan jelenik meg a felújítás.
Mintegy 40 projekt valósult meg az elmúlt
7 évben, melyekkel szebb, élhetőbb és fejlettebb lett a falunk. A Dobozon élő kedves, szorgalmas emberekért szeretnénk tovább dolgozni, mert értékeink különbözősége nem elválaszt,
hanem összeköt bennünket. A közös célokért
végzett munka és annak eredménye gazdagabbá teszi az itt élőket. Ez mindannyiunk
közös sikere, közös öröme és soha véget
nem érő feladata.

Köves Mihály
polgármester

A Föld felszínének közel háromnegyed részét víz borítja, de ennek
a hatalmas vízmennyiségnek csak
egy része használható fel az emberiség számára, mert a teljes vízkészlet 97%-át a tengerek, óceánok
adják, amelyek közvetlen emberi
fogyasztásra alkalmatlanok. A teljes vízkészlet igen kis része használható fel mindennapjainkban. 1000
vízcseppből csupán 3 cseppnyi víz
édesvíz, és ennek is a kétharmad
része fagyott állapotban van jelen. Ezért is fontos, hogy a rendel-

kezésünkre álló vizeinket tudatosan
használjuk. Térségünkben az esővíz
elérhető és sok mindenre használható, ezért fontos, hogy tudatosan
gazdálkodjunk vele! Háztartási vízfelhasználásunk akár 50%-át is kiválthatjuk esővízzel, ha korszerű és
takarékos megoldásokat használunk.
Az alábbi ábra megmutatja,
hogy egy átlagos napon mennyi vizet használunk el, és ebből mennyit
lehetne esővízzel kiváltani.

Forrás: mtvsz.hu
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Miért van szükség csapadékvíz-elvezetési rendszer
kialakítására?

Hogyan járulhatunk hozzá lakosként a csapadékvíz
helyben tartásához?
Házi vízgazdálkodás

A belterületre hullott csapadékvizek
és a felszín alól előtörő vizek károsítják a település belterületét. Ezért van
szükség arra, hogy a belvízelvezető-rendszerek rendezésére, felújítására és korszerűsítésére sor kerüljön,
ezáltal védettebbé válik Doboz belés külterülete a lehullott csapadék
káros hatásaitól. A hagyományos
csapadékcsatornázás alapvető célja a károk elkerülése, csökkentése.
Napjainkban azonban már fokozott
ﬁgyelmet kell fordítani az esővíz hasznosítását, hasznosulását is lehetővé
tevő rendszerek kialakítására. A lehulló csapadék meghatározó hányada
nem jut be a talajba, hanem egysze-

rűen lefolyik, így a mindennapi életet
zavaró, a javakat veszélyeztető tényezővé válhat. A csapadék men�nyiségének növekedésével a lefolyó
víz káros hatása is növekszik, amit a
víz jól megtervezett szivárogtatásával és elvezetésével lehet kezelni.
Segítséget jelent a csapadékvíz egy részének végleges és időleges helyben tartása, mert ezáltal a
csatornarendszerbe kevesebb víz
érkezik egyszerre és így nagy men�nyiségű eső esetén elkerülhető a
csatornarendszer túlterhelése. Ezzel
a károk kialakulásának veszélye is
mérséklődik.

Mindannyiunknak felelőssége, hogy
tudatosan kezeljük a vízfogyasztásunkat, és odaﬁgyeljünk vizeink
megfelelő hasznosítására és állapotára. Erre számos lehetőségünk
van, akár a mindennapi szokások
kialakítása, akár a mezőgazdasági tevékenységek megválasztása,
vagy a fogyasztói döntéseink meghozatala során. Már akkor is sokat
teszünk a vízpazarlás elkerüléséért,
ha csak annyi vizet használunk mosáshoz, főzéshez, mosakodáshoz,
amennyi feltétlenül szükséges, illetve,

ha a háztartásban keletkező szürkevizet újrahasznosítjuk. A szürkevíz
a háztartásokban jellemzően mosásból és mosogatásból származó
enyhén szennyezett víz, amely ivásra már nem alkalmas, de például
WC-öblítésre még felhasználható.
A vizek visszatartásával közvetlen környezetünk klímáját is tudjuk javítani, ha a saját kertünkben,
vagy a házunk előtti közterületen
lassabb elfolyásra bírjuk vagy megtartjuk a csapadékot.

Forrás: idokep.hu
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Tartsuk tisztán a vízelvezető árkokat!
A csatornákba, árkokba kerülő
szemét, falevél, fűnyesedék és hasonló szennyező anyagok, ha bekerülnek a csapadékvíz-elvezető
hálózatba, azt jelentősen terhelik,
akár el is dugíthatják, így nem tud
rendeltetésszerűen működni. Ezért

Forrás: jarokelo.hu
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Ápoljuk környezetünk növényeit!
fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk
a csatornákat, árkokat. Ne öntsünk
folyékony hulladékot, veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.)
az árokba, mert azok jelentős környezetszennyezést okozhatnak!

Mind a közterületen, mind az udvarunkon ápoljuk, tartsuk karban a
növényzetet. Igyekezzünk számukra optimális feltételeket biztosítani,
hogy minél több csapadékvizet fel
tudjanak venni. Ne gyomirtózzuk a
csatornapartokat, rézsűket, mert a

növényzet nélkül a talaj könnyebben bemosódik és a víztározó-képessége jelentősen csökkenhet. Virágzó növényeink gondos ápolása
a porzó rovarokat, méheket is védelmezi, amely kiemelt környezetvédelmi szempontnak minősül.

Forrás: hobbikert.hu
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Igyekezzünk az esővizet helyben tartani!
A csapadékvíz megtartásának
alapvetően két bevált megközelítése van:
1.
beszivárgás lehetőségének 		
növelése
2.
tározás

Alább néhány olyan megoldást
mutatunk be, amelyeket alkalmazva saját lakókörnyezetünket komfortosabbá, kellemesebbé tehetjük
és a települési csapadék- és belvízvédelmi rendszert is segíthetjük.

A beszivárgás lehetőségeinek növelésére
alkalmazható módszerek
Zöldfelület fejlesztése
A vizek helyben tartásának legjobb
és legegyszerűbb módja a zöldterületek és az adott területen lévő növényzet mennyiségének növelése.
Azaz nem csak az alapterületet növelhetjük, hanem hasonlóan a természetes élőhelyekhez, több szintű
növényzetet is létrehozhatunk. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
kertünkben, udvarunkon, vagy a
közterületen egy területen többféle, egymással összhangban élő
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növényt nevelhetünk, a kúszónövényektől a lágyszárúakon és a cserjéken át a fákig. Ez a természetes
rétegződés az, ami legjobban és
nagy mértékben elősegíti az esővizek helyben tartását, megkötését,
javítja környezetünk klímáját és szemünket is gyönyörködteti. Az ökológiailag előremutató növényágyásokban ma már előtérbe kerülnek
az olyan évelő növények, melyek
az adott klímához jobban tudnak

viszonyulni, nem igényelnek annyi
kerti munkát, illetve öntözést sem,
elegendő számukra a természetes
csapadék. Mindemellett a rovarok
számára is folyamatos élelemforrással bírnak, hiszen az év különböző
szakaszában virágoznak és hoznak
termést. Előnyt jelent még az ilyen
növényeknél, hogy mivel évelők
nem kell minden évben újra ültetni
őket.
A növények nem csak abban
segíthetnek nekünk, hogy tárolják
és részben a levegőbe bocsájtják
a vizet, hanem a talaj minőségét,
szerkezetét is javítják. Ez azért is fontos, mert a víz megtartásához nem
elegendő önmagában a megfelelő növényzet, alapvető fontosságú
a talaj minősége, vízáteresztő- és
víztározó-képessége is. Akár olyan
fajokat is ültethetünk, amelyek nitrogénmegkötő képességükkel még
inkább javítják a talajt, így a későbbiekben a fent említett rétegzettebb növénykiültetést is kön�nyebben megvalósíthatjuk, ezáltal
természetközelibb zöldfelületeket
hozhatunk létre.

Forrás: kertmester.blogspot.com

Közterületen a zöldfelület fejlesztésnél ﬁgyelembe kell venni a
vonatkozó előírásokat és azt, hogy
az árkokat, műtárgyakat nem rongálhatjuk, működésükben nem korlátozhatjuk. Fontos, hogy a fák
telepítésénél hosszabb távra gondoljunk előre, olyan fajokat ültessünk, amelyek gyökérzete nem rongálja a műtárgyakat, nem nyomja
el a járdát, nem gátolja a járdán
való közlekedést, valamint bírja az
urbanizált környezetet.
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon

Elemes burkolatok
Sűrűn beépített környezetben
a függőleges növényzet telepítése
is megoldás lehet, amely például
tűzfalak, betonfelületek, magas kerítések futó- vagy kúszónövénnyel
való beborítását jelenti, vagy speciális edényzetbe való telepítést
függőleges felületeken. Ezek a függőleges növényfalak árnyékolásuk
és párologtatásuk révén jelentős
hatással lehetnek környezetükre,
illetve komoly élőhelyként szolgálhatnak madarak, rovarok, pókok
számára.

szűrőrétegen (pl. kavics vagy murvaágy) vezetjük át a csatornahálózat, vagy a talaj, talajvíz felé. Kialakíthatunk olyan kis csatornákat is,
melyek sűrű gyepborításúak, így a
talaj rongálása nélkül a víz levezetésére alkalmasak, miközben jelentős mennyiséget elszivárogtatnak a
talajba.

Forrás: woohome.com

Szivárogtató létesítmények
alkalmazása

Jó lehetőség, hogy burkolt felületeink kialakítása során előnyben
részesítjük az elemes, kiselemes
burkolókat (pl. kockakő, hullámkő,
gyeprács), melyek fugái, elemei
között a víz a földbe tud szivárogni.
A víz útját tudjuk segíteni, ha a burkolat lejtése kicsi, azaz nem gyorsítjuk a vizet, illetve ha az elemek közti tér, hézag nagyobb. Érdemes a
tervezésnél azt is ﬁgyelembe venni,
hogy a burkolt felület szivárogtatásra, tározásra alkalmas zöldfelület
vagy szivárogtató felé lejtsen.

Alapvető fontosságú, hogy a telkünkön összegyűlő esővíz ne közvetlenül és azonnal a gyűjtőhálózatba
kerüljön, hanem minél hosszabb
ideig próbáljuk meg telkünkön tartani és ezzel is a talajba történő
beszivárgását segíteni. Ennek érdekében az esőcsatorna kivezetésnél
létesíthetünk szivárogtatókat, ahol
a csapadékvizet speciális anyagú
Forrás:Kert tv

Forrás: koturkalo.hu
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon

Csapadékvíz tározására alkalmas módszerek
Tetőkert kialakítása
Amennyiben lehetőségünk van
rá alakítsunk ki házunk, garázsunk
vagy melléképületeink tetején tetőkertet, zöldtetőket. Ennél a módszernél lényegében létrehozunk
egy új talajréteget, melyre annak
vastagságának ﬁgyelembevételével növényeket ültethetünk az
addig kihasználatlan felületre, így

Egyszerű módszerek alkalmazása
meggátolva a víz elfolyását, kön�nyítve felszívódásának lehetőségét.
A beruházási igény itt magas, alapos tervezés szükséges, de jelentős
klimatikus hatásai vannak egy zöldtetőnek.

A legegyszerűbb gyűjtési forma a
tetőről érkező esővíz felfogására
az ereszcsatorna végén elhelyezett tároló, pl hordó. Ezen kívül a
talajszint alá elhelyezett tárolóban
is gyűjthetjük az esővizet, úgynevezett ciszternában. Ezzel a módszerrel helyet takarítunk meg kertünkben, illetve a későbbiekben nem
lesz kitéve a felfogott víz az időjárási viszonyoknak. Amennyiben az
így gyűjtött esővizet tisztítás nélkül
gyűjtjük, kizárólag öntözési céllal
használjuk fel. Amennyiben másra
is kívánjuk a vizet használni, azt tisztítani kell, melyre igen jó megoldások állnak rendelkezésre.
Telepíthetünk tározó létesítményeket is, mint például az ideiglenes elöntési területek, vagy például kerti tavak. Az összegyűlő vizet
ebbe vezetve először a tározónk
telik meg, ezzel is időt adva a te-

lepülési rendszernek, ezt követően
már csak a felesleg megy tovább a
csatornákba. Az ideiglenes elöntési
terület egy olyan, a talajszinthez képest mélyebb fekvésű terület, ahol
a víz össze tud gyűlni, közben szivárog a talajba, majd ha telítődik, akkor előre meghatározott úton

Forrás: morzsafarm.hu

Forrás: hu.pinterest.com
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
(pl. csatornán) a csapadékgyűjtő
árokba folyik a többlet vízmen�nyiség. A mélyedés így ideiglenes
tározóként funkcionál, nagy men�nyiségű esőnél napokig is tárolja a
vizet. Ebből adódóan speciális növényzettel, vagy szivárogtató burkolattal borított.
Komplex rendszereket is kiépíthetünk
A leggazdaságosabb megoldás,
ha az esővízgyűjtésről és elvezetésről már házunk tervezésekor gondoskodunk, hiszen ezzel megspóroljuk az utólagos beépítés költségeit.
Házunk vízgépészeti kivitelezését
célszerű úgy megoldani, hogy az
alkalmas legyen az esővíz háztartási célú felhasználására, vagyis a
WC-öblítést és a mosást az összegyűjtött, megtisztított esővízzel tudjuk üzemeltetni. Az esővíz szűrése
ez esetben egy többszörös, ﬁnom
szűréstechnikán megy át, mely biztosítja, hogy a mosás számára egy
tiszta, lágy vizet kapjunk. Ezáltal
lényegesen kevesebb mosószer
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felhasználására van szükségünk és
ráadásul még a mosógépünk élettartamát is megnöveljük.
Egy esővízgyűjtő tartályból a
megfelelő rendszerelemek és kiegészítők összeválogatása után lesz
egy olyan komplett rendszer, amely
tartalmazza mindazon elemek sorát, mellyel a megfelelő minőségű
vizet a megfelelő helyre juttathatjuk. Minden rendszerelem a kényelmet és gondtalan használatot kell,
hogy szolgálja. Egy ilyen rendszer kiépítése nagy körültekintést igényel
és igen költséges, így új ház építésekor érdemes mérlegelni, hogyan
valósítható meg. Működése során
rengeteg ivóvizet takaríthatunk
meg és kímélhetjük környezetünket is.

Forrás: genertel.blog.hu

17

Csapadékvíz-kezelés Dobozon

Gyakorlati kisokos

Forrás: wwf.hu.

Forrás: wwf.hu
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Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Mit nyerünk az esővíz hasznosításával?
Hazánk az édesvíz készlet szempontjából szerencsésnek számít a
világ sok más országához képest,
ugyanis Magyarország területe jelenleg nem tartozik a vízhiánnyal
érintett térségek közé. Itthon egyelőre ismeretlen a korlátozott vízhozzáférés fogalma. Éppen ezért nem
feltétlenül érezzük égetően fontosnak a vizeink védelmét. Mégis az,
hisz vizeink által (az esővizet is beleértve) összeköttetésben vagyunk
Földünk összes területével. Vizeink
szennyezése, pazarló használata
visszafordíthatatlan károkat okozhat, az ivóvíz csak részlegesen megújuló erőforrásunk.
Ezért fontos, hogy tartsuk tisztán a csapadékvíz-elvezető árkokat és igyekezzünk teljes mértékben
füvesíteni azokat. A füvet nyírjuk,

kezeljük, ősszel a lehullott lombot
gyűjtsük össze, az esetlegesen bekerülő hulladékokat távolítsuk el.
Házunk ereszcsatornáit tisztítsuk ki,
hogy az abban összegyűlő levelek
ne kerüljenek be a csapadékvízgyűjtő-rendszerbe.
Egy 100 m²-es ház tetőfelületéről évente 50-60 m³ esővíz gyűjthető össze. Az összegyűjtött esővíz
számos dologra használható:
•
•
•
•
•
•
•
•

növényeink öntözésére
udvarunk klimatizálására (burkolt felületek felöntése 			
forró napokon, párásítás, stb.)
burkolt felületek tisztítására
kerti tó vízutánpótlására
felfrissülésre (kerti zuhanyzó, 		
kerti merülődézsa, stb.)
kerti itatókhoz (madarak,
kisemlősök, kétéltűek, hüllők,
rovarok itatása)
wc öblítésre
mosásra.

Minden tetőfelület lehetőséget ad arra, hogy gyűjtsük és tároljuk az esővizet. A takarékosság
és a környezetvédelem is indokolttá teszi az esővízgyűjtést. Az Európai Unió sok helyén már kötelező
az esővízgyűjtők (vagy szikkasztók)
telepítése, többek között a karsztvizek védelme, az időszakos vízhiányok kezelése, a takarékosság és a
szennyvíztisztítók tehermentesítése
érdekében.
A házi csapadékvízgyűjtés és
felhasználás megfelel mind a víz-

gazdálkodás, mind a természetvédelem „elvárásainak”. Többletcsapadék idején a tetőkről, burkolt
felületekről felfogott csapadékvíz
nem terheli a csapadékvíz-elvezető rendszert, némileg mérsékeli
a lefolyást, kisebb a vizek eróziós károkozása, az aszályok idején pedig háztartásonként néhány
köbméter erejéig helyettesíti a talajvízkitermelést. A csapadékvíz teljes újrahasznosításával akár 50%-os
ivóvíz megtakarítás is elérhető háztartási szinten.

Forrás: csapadekviz.hu
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Gyakorlati kisokos

Csapadékvíz-kezelés Dobozon
Szabályozások
A csapadékvíz használatnak és kezelésnek is vannak szabályai, melyeket az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) rögzít, melynek az ide
vonatkozó részei az alábbiak:
47. §
Szennyvíz csak zártszelvényű
csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz
– a vonatkozó hatósági előírások
megtartásával – nyílt árokban is vezethető.
A használaton kívül helyezett
kútba hulladékot betölteni, szennyés csapadékvizet bevezetni tilos. A
telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani,
hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos
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telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon,
és a rendeltetésszerű használatot
ne akadályozza.
A csapadékvíz a telken belül
elszivárogtatható, ha ez a telek és
a szomszédos telkek, továbbá az
építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
A telekről csapadékvizet a
közterületi nyílt vízelvezető árokba
csak zártszelvényű vezetékben és
az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető
árok a közút tartozéka, úgy abba a
környezetéből – a telekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Milyen fejlesztések valósultak meg Dobozon?
Doboz Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések”
felhívásra, a mely pozitív elbírásált
kapott és 127 millió Ft támogatást
nyert el.
A projekt célja Doboz település belterületi csapadékvíz-elvezetési, gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának
növelése, környezeti állapotának
javítása, a belterületek ár-, belvíz- és
helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése, a további környezeti
káresemények megelőzése. A projekt eredményeként a belterületre

hullott csapadékvizek rendezett és
kártétel nélküli elvezetése, valamint
a külterületeken keletkezett vizek
káros hatásaitól a település belterületének védelme került megvalósításra.
A projektben azoknak az utcáknak a csapadékvíz-elvezetésének felújítása valósult meg az elmúlt
hónapokban, ahol a legkritikusabb
volt az árkok állapota, vagy egyáltalán nem volt csapadékvíz-elvezetést szolgáló árok, csatorna. A
fejlesztés során összesen 2854 folyóméter hosszban valósult meg árok,
csatorna, vízelvezető létesítés vagy
felújítás.

A beruházással érintett utcák:
Sport utca, Damjanich utca, Dózsa György utca, Bajcsy-Zsilinszky utca,
Nagy utca, Tompa Mihály utca, Nagyváradi utca, Faluhelyi utca,
Kölcsey Ferenc utca, Rákóczi Ferenc utca.
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