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Élhető települések
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Győrság, belterületi csapadékvíz elvezetés III-es ütem terve
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1. Előzmények
Győrság település csapadékvíz elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos és zárt
csapadékvíz elvezetésre és helyben szikkasztásra épül. A korábbi években a település törekedett a
területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok enyhítésére. Ennek eredményeként kiépült a
település központi részén és a környező utcákban zárt és nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer, így
a település ezen részén a csapadékvíz elvezetése biztosítottá vált. Azonban a település további részén
a csapadékvíz kezelése nem megoldott, illetve a meglévő elvezető rendszer telítettsége miatt annak
áttervezése szükséges, a nagyobb csapadékesemények utáni elöntések elkerülése érdekében.
A tervezés során figyelembe kell venni, hogy ma már mindenki számára elfogadott tény, hogy az
éghajlatváltozás elkerülhetetlen, sőt már a részesei, „elszenvedői” vagyunk. Nem kivétel ez alól hazánk
sem, aminek a következményeként az éghajlati jelenségek minimum és maximum értékhatárainak a
kiszélesedése figyelhető meg. A fentebbiek következménye tervünk tárgyának - a csapadékvizek
extrémitásának a fokozódása is.
A csapadékvíz elvezetése a település mélyebben fekvő, további részein nem megoldott. A meglévő
nyílt földárkok nem kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal a csapadékvíz elvezetését nem tudják biztosítani.
A meglévő közműhálózathoz igazodva ezen árkok mélyítése, szélesítése nem jelent megoldást a szűk
utcában. A fent leírtakhoz kapcsolódva a további beavatkozás a csapadékvíz elvezetésének indoklása,
szükségszerűsége:
-

a tervezéssel érintett utca további részeinek csapadékvíz elvezetési problémái teljes
mértékben megoldódnak,
ezáltal a továbbiakban nem kell újabb vis-maior eseményekkel számolni, magán és
közterületi veszélyeztetések megszűnnek
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a további közterület rendezések előtt megnyílik a lehetőség, a csapadékvíz kezelés
ezen területrészen megoldott lesz
a már kiépült infrastrukturális elemek – különösen útburkolatok – állagmegóvásához
nélkülözhetetlen

A részletes tervezés során a hidrológiai méretezést a racionális módszer alkalmazásával kell végezni.
A méretezés során az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatójának 1/2021. számú utasítását kell
figyelembe venni. A figyelembe veendő főbb szempontok:
- mértékadó vízhozam: Qm=ip x K x  x A, ahol:
o ip mértékadó csapadék intenzitás (mm/h, l/s,ha)
o K klíma biztonsági szorzó
o  lefolyási tényező
o A vízgyűjtő terület nagysága (m2)
- mértékadó csapadék gyakoriság: két évente egyszer - lakóövezet
- mértékadó csapadék intenzitás: https://www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas
- klímaváltozás biztonsági szorzó: 1.1 (K)
lefolyási tényező: 0,30-0,50 (családi házas lakóterület, esetünkben  0.3)

2. Vízgazdálkodási helyzet bemutatása
2.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe való illeszkedés rövid bemutatása
A település az 1-4 Marcal elnevezésű alegységen helyezkedik el. A csapadékvizek befogadója a
Mályvás-ér, mely nem került víztestként kijelölésre a VGT3-ban, illetve szikkasztás útján az sp.1.4.1
Dunántúli-középhegység északi peremvidéke elnevezésű felszín alatti víztestet érinti. A csapadékvíz
helyben tartásának elsődleges célja a természetes beszivárgás legteljesebb kihasználása és a talajvíz
pótlása. A belterületi csapadékvíz-gazdálkodás célja a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának
megszüntetése és az abból származó szennyezések csökkentése. Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín
alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, valamint a belterületi vízvisszatartás
elősegítését.

2.2. Vízbázis érintettség

Tervezési
terület
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Forrás: geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
A fenti térkép alapján a tervezési terület nem tartozik vízbázis védőterület alá.

2.3. Érzékenységi besorolás
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról melléklete szerint Győrság település "érzékeny" területi besorolás alatt áll.

2.4. Talajvízállás
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról című jogszabály
szerint:
2. §
19. magas talajvízállású terület: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb
szintje 1,5 méter felett van,

Tervezési
terület

Forrás https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
A fentiek szerint Győrság település nem a magas talajvízállású területek közé tartozik.
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2.5. Természetvédelem

Tervezési
terület

Forrás: geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/

A tervezési terület nem tartozik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
NATURA 2000 területei közé.

3. Tervezési terület ismertetése
A fentebb ismertetett és már kiépített településrészeken túl, a településen további beavatkozásra
váró részek is vannak, amelyek önállóan, vagy a korábban kiépített rendszerhez kapcsolódóan lesznek
működőképesek. A tervezési terület magassági viszonyai adottak, így a mély fekvésű területre
szabályozatlanul lefolyó csapadékvizeket kormányozni tározni és irányítani kell.
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Az Önkormányzattal közösen meghatározott beavatkozási helyszín:
Rákóczi utca
Áttekintő helyszínrajz:

Tervezési terület hossza: ~ 940 fm
Vízgyűjtő terület: 18.4 ha (183670 m2)
Érintett hrsz-ek: 287,762/5,569/1
A meglévő közművek helyzete és a meglévő útburkolat szélessége nem minden részen teszi lehetővé,
hogy a meglévő árkok méretét növeljük. Az utca teljes hosszában jelentős leejtéssel rendelkezik ~20m,
átlagos csapadék eseménykor a lehulló víz dinamikája nem okoz gondot. Az intenzív záporesemények
alkalmával, melyek a visz-major eseményeket okozzák, a lehulló csapadék dinamikája jelentő
kimosodásokat okoz, és a befogót jelentősen túlterheli. Az utca közterületének mérete és a meglévő
közművek jelentősen korlátozzák a többlet csapadékvíz biztonságos levezetésének módját. Jelen
formájában túlnyomó részt a meglévő burkolaton „hömpölyög” le a csapadékvíz.
A területen jelenleg az utca déli oldalán szikkasztó földárkok vannak, amelyek nincsenek rendszerbe
kötve, önállóan, elkülönülve „üzemelnek”. A földárkok sok helyen feliszapolódottak. Mivel a meglévő
földárkok feliszapolódottak így az árkokból nagyobb csapadékeseménykor kiönt a víz, veszélyeztetve a
magán vagyont és infrastruktúrát.
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Elsődleges levezetőként a meglévő árok rendszer rendszerbekötése, és a meglévő kapubehajtók
felújítása, és a hiányzó kapu behajtók pótlását meg oldani. A jelentős terepi leejtés miatt szükségszerű
a levezetőn legalább 7-8 köztes hordalékfogó beépítés, melyek a levezetésre kerülő csapadékvíz
dinamikáját is csökkentené. A meglévő burkolat nem minden esetben a Déli oldalon lévő nyílt árok felé
továbbítja a csapadék vizet, ezért az Északi oldalon is ki kell alakíni egy gyűjtő levezető hálózatot.
A burkolatszél és az ingatlan határ között szűk 2m sávban nyílt árok kialakítására nincs lehetőség, és
szükségtelen a közterület mind két oldalán teljes értékű levezetőt kialakítani. Megoldásként a meglévő
burkolatszél mellett egy folyóka elem és kerti szegély kerül betervezésre, és egy víznyelővel a burkolat
alatt átvezetésre kerül 30-40m-ként a Déli oldali nyílt árokba. A folyóka gyűjti össze a csapadék vizet,
a mellette elhelyezett kerti szegély kiemelésével pedig megakadályozásra kerül a csapadékvíz betörése
a magán ingatlanokra.

Levezető árok hiánya a déli oldalon
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Feliszapolódott árok a déli oldalon, mély fekvésű rész az északi oldalon

Levezető árok hiánya a déli oldalon, mély fekvésű rész az északi oldalon

A vizek helyben tartásra való törekvés
A területen földárkokat alakítunk ki, illetve szikasztó aknákat alakítunk ki, így a szikkasztást lehetővé
válik a tervezési területen.
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Befogadó
A terület befogadója az önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő árok, terület.

Várhatóan kiépítésre kerül:
- zárt elvezetés (kapubehajtó) ~ 300 fm hosszban
- földárok kialakítása ~ 650 fm hosszban
- út alatti átvezetések víznyelővel (~20db 120fm)
- hordalékfogó építése ~8db
- folyóka építés ~600fm
- kertiszegély építés ~600fm

Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes tervezés során fentebb meghatározott műszaki tartalmak
változhatnak, különösen a felmért geodéziai és a beszerzett közműadatok figyelembevételével!

4. Engedélyezés, költségbecslés
A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyes tervet az illetékes hatóságokhoz, szervekhez,
közműkezelőkhöz engedélyezésre, szakhatósági állásfoglalásra, közműkezelői hozzájárulásra be kell
nyújtani. A tervezett vízi közművek közül a csapadékvízelvezetéshez tervezett új gerincvezetékek,
szikkasztás vízjogi engedély köteles tevékenység, az engedélyező hatóság a területileg illetékes GyőrMoson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet, Területi Vízügyi
Hatóság (9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4.).
A további tervezés során betartandó irányelvek:
-

a közterületi és magáningatlanok csapadékvíz elöntéseinek, károkozásainak
megszüntetése,
lehetőség szerint a csapadékvizek helyben tartása (szikkasztás, talajvízdúsítás),
a kiépített elvezető/szikkasztó rendszer kellő kapacitással bírjon további esetleges
fejlesztési igényekhez is,
tartós, fenntartható, környezetbeillő, anyag és műszaki megoldás szükséges.

A projekt költségbecslését a pályázati anyag tartalmazza.
Győr, 2022.06.15.

Dobos Szabolcs
építőmérnök
vezető tervező
Kamarai szám: VZ-T/ 08–0867
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