
   

Legnagyobb kincsünk, a víz 

@EU_ENV; Twitter 

Ismeretterjesztő 

a jó csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatokról 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések  

a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti 

káresemények megelőzése érdekében.  

Aka település csapadékvíz-

elvezetésének fejlesztése 
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Milyen beruházás valósul meg Akán?  2 

Aka település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése 
vízelvezetés fejlesztése a KOSSUTH és a BÉKE utcák térségében 

Projekt azonosító száma: 

TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00009  

Aka Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében 20 000 000 Ft Európai Uniós támogatás segítségével 

megoldja a település csapadékvíz-elvezetését! 

 
A projekt keretében elvégzett műszaki megoldá-

sok célja a  lehulló csapadék biztonságos beve-

zetése a befogadóba, ezzel biztosítva a vízkárok 

megelőzését illetve csökkenését. 

 

A beruházás a településen a Kossuth Lajos utca 

és a Béke utca térségében valósul meg. A 

Kossuth Lajos utca térségében a korábban ki-

alakított árok burkolata nem kielégítő minő-

ségű, több helyen a kőburkolat kivált a 

rézsűből, repedezett állapotú, a rendszer a 

felső részen jelenleg földmedrű burkolat-

tal rendelkezik, amelynek állapota szin-

tén jelentősen romlott az elmúlt évek 

alatt. 

 

Az árok burkolt szakaszán az érkező vi-

zek sebessége és mennyisége megköve-

teli az árok mederburkolatának fejleszté-

sét. A fejlesztés keretében megvalósul a 

szakasz profilrendezése, mederlapos burkolá-

sa, egyes átereszek rekonstrukciója. 

@EU_ENV; Twitter 

A településen megvalósul a csapadékvi-

zek rendezett és kártétel nélküli elve-

zetése, a belterületeken áthúzódó víz-

folyások és belvízcsatornák, belvíz elve-

zető rendszerek rendezése, mintegy 

900 méter hosszon. 
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Milyen beruházás valósul meg Akán? 3 

A település északi részén található Béke utcai 

nyílt, földmedrű csapadékvíz elvezető árok-

rendszer a Kossuth Lajos utca felső részé-

ről, és az Ady Endre utca felől érkező vizek 

gyűjtéséért is felel. 

 

A földmedrű, nyílt szelvényű árok jelenlegi álla-

potában nem képes a ráterhelt mennyiség 

zavartalan tovább szállítására, ennek oka a 

benőtt növényzet, a nem megfelelő mederálla-

pot. 

 

A szállítási keresztmetszetet csökkentő me-

deregyenetlenség miatt a szakasz fejlesztésre 

szorul. A mederrendezési munkálatok során 

a megfelelő szelvény kialakítása prioritást él-

vez, amely során a növényzetmentesítés, ka-

szálási munkálatok mellett részlegesen fenék-

és rézsűkiegyenlítési munkálatokra is szükség 

van. 

@EU_ENV; Twitter 

A beruházás által megvalósuló műszaki  

beavatkozások célja az érintett területre le-

hulló csapadék biztonságos bevezetése 

a befogadóba, átlagos esőzések idején a 

területen élők komfortérzetének javítása, 

nagyobb esőzésekkor a belterület és az in-

gatlanok megóvása a vízkártól. Biztosí-

tani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák, 

utak helyett az árkokban gyülekezzen ösz-

sze.  

® Urban Rain Systems 

® UK-Geotherm  

® RainwaterTanksDirect 
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Jelenleg Földünk teljes vízkészlete 1,4 milliárd km
3
. No-

ha a Föld felszínének közel háromnegyedet részét víz 

borítja, ennek a hatalmas vízmennyiségnek csak egy ré-

sze használható fel az emberiség számára. Merthogy 

a teljes vízkészlet 97 %-át a tengerek, óceánok teszik ki. 

Jórészt tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan.  

 

Miért ennyire fontos értékünk a víz? 4 

1 
Szalkay Csilla: Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon, 2004

 

2 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.: A Föld vízkészlete, letöltve: 2020.11. 

3 
Tóth Judit: Klíma-apokalipszis: 2025-re a Föld lakóinak 2/3-a vízhiánnyal küzd majd, 2016.12.11 

4
 The United Nations World Water Development Report, 2014 

5 
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló): A klímaváltozás hatásai, következményei, és az alkalmazkodás lehető-

ségei, 2011 

Az eltűnő vízbázisok és a népességszám növekedése 

miatt bekövetkező vízhiány sajnos már az emberiség je-

lentős részét érinti. Félelmetes belegondolni, hogy 

2025-re (a WHO előrejelzése alapján) az emberek mint-

egy fele vízhiányos területeken fog élni 
3
. 

® W. P. Lab 

A vízhiány egyik oka a mindenki számára érzékelhető klímaváltozás. A klímaváltozás  

hatásai Magyarországon is éppúgy észlelhetők, mint a világ többi részén, sőt, ha-

zánk sajnos a legmagasabb sérülékenységi területbe tartozik 4; 5
.  

@EU_ENV; Twitter 

A teljes vízkészletből mindössze 0,5 % bolygónk becsült 

édesvízkészlete. Könnyebben érzékelhető e csekély 

mennyiség, ha elképzeljük, száz vízcseppből csupán  5 

cseppnyi víz édesvíz. Mi több, ennek is a kétharmad 

része fagyott állapotban van jelen 1; 2
. 

VÍZKÉSZLETÜNK 3 %-A 

ÉDESVÍZ, ÉS ENNEK  

KÉTHARMADA 
FAGYOTT ÁLLAPOTBAN VAN  

Miért fontos vizeink védelme? 
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Miért kell védenünk vizeinket? 5 

@EU_ENV; Twitter 

Mindnyájan ismerjük a sokat hangoztatott hatásokat, mint a jégsap-

kák olvadása, vagy a tengerszint emelkedése. Azonban a klímaválto-

zásnak számos olyan közvetett hatása is van, amit itthon, akár saját 

kertünkben, közvetlen környezetünkben is tapasztalhatunk: 

® 
Lya_Cattel
Getty Images  

® Safety Glasses 
USA 

  
Mindazonáltal, hazánk az édesvíz 

készlet szempontjából szerencsés-

nek számít a világ sok más országá-

hoz képest. Magyarország területe 

ugyanis nem tartozik a vízhiánnyal érin-

tett térségek közé. Itthon egyelőre isme-

retlen a korlátozott vízhozzáférés fogal-

ma. 

Éppen ezért sem feltétlenül érezzük 

égetően fontosnak a vizeink védelmét. 

Mégis az, hisz vizeink (az esővizet is be-

leértve) által összeköttetésben vagyunk 

Földünk összes területével.  

Vizeink szennyezése, pazarló hasz-

nálata visszafordíthatatlan károkat 

okozhat, az ivóvíz csak részlege-

sen megújuló erőforrásunk. 
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Hogyan legyünk tudatos vízfelhasználók? 6 

6 
Varga-Sebestyén Benjámin: „Az édesvíz lesz a XXI. század olaja? Hogyan befolyásolhatja a vízkérdés hazánk geopoliti-

kai helyzetét?”, 2018 

 

@EU_ENV; Twitter 

Mindannyiunknak egyéni felelőssége, hogy tudatosan kezeljük a vízfogyasztásunkat, és odafi-

gyeljünk vizeink állapotára. Erre számos lehetőségünk van, akár a mindennapi rutin, a mező-

gazdasági tevékenységek, vagy a fogyasztói döntéseink részeként is. Már akkor is sokat te-

szünk a vízpazarlás elkerüléséért, ha csak annyi vizet használunk mosáshoz, főzéshez, mosa-

kodáshoz, amennyi feltétlenül szükséges, illetve, ha a háztartásokban keletkező szürkevizet 

újrahasznosítjuk. 

Ezen túl, úgy tervezzük a mezőgazdasági munkálatokat, kert-

jeink gondozását, hogy az a lehető legkevesebb fölösleges 

vizet használja föl, például a csepegtető öntözés előny-

ben részesítése, az esőztető öntözés elkerülése, az esővíz 

gyűjtése, kút fúrása a vezetékes víz használata helyett, a 

gyakoribb talajlazítás, talajtakarás, vagy a növényeink elhe-

lyezése (lejtőhelyzet kihasználása, bakok létrehozása) által. 

A tudatos vízfelhasználás része a vizeink védel-

me, a víztakarékos életmód folytatása, mások 

ösztönzése a tudatosságra, vagy akár bizonyos 

termékek vásárlásának csökkentése is. Hisz, 

vannak olyan termékek, élelmiszerek, amelyek 

előállításához nagymennyiségű vízre van szük-

ség. Például, egy olyan hétköznapi termék ese-

tében, mint a teafilter. Egy csésze tea előállítá-

sához ugyanis 40 liter vízre van szükség. A leg-

vízigényesebb termék listáját azonban a marha-

hús vezeti; egy kilójához nem kevesebb, mint 

16 000 liter víz szükségeltetik 
6
. 

® Femina 

® The Micro Gardener 
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Mindig tartsuk tisztán a víz-elvezető árkokat! 

Ne gyomirtózzuk a csatornapartokat, rézsűket, mert a növényzet nélkül a csatorna könnyeb-

ben bemosódik, és a vízszállító képesség jelentősen csökkenhet! 

 

Miért fontos ez a fejlesztés az akai lakosok számára? 7 

 

® Proactive Cleaners 

® Neatt & Clean 

Hogyan járulhatunk hozzá a fejlesztéssel érintett helyi lakosként 

a hatékony vízgazdálkodáshoz? 

Ápoljuk az utcaképet! 

Minél kevesebb vizet igénylő gazdálko-

dást folytassunk, például otthonunkban használ-

juk újra a háztartási vizet, összegyűjtött esővízzel 

öntözzünk, vagy takarjuk a talajt a párologtatás 

csökkentése érdekében! 

Ne öntsünk folyékony hulladékot, esetleg ve-

szélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.) az 

árokba, mert ez jelentős környezetszennyezést 

okozhat! 

@EU_ENV; Twitter 

Miért fontos a lakosok számára a  

csapadékvíz-elvezetés fejlesztése? 
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@EU_ENV; Twitter 

 

A projekttel, illetve a tervezett szemléletformálási akcióval kapcsolatban  

kérdés esetén az alábbi elérhetőséghez fordulhatnak: 

 

AKA KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

https://akaközseg.hu/  

2862 Aka, Kossuth L. u. 39. 

Tel.: (34) 377 800 
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https://baj.hu/

