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Legnagyobb kincsünk, a víz 
Ismeretterjesztő a jó csapadékvíz-gazdálkodási  

gyakorlatokról 

Réde település csapadékvíz-

elvezetésének fejlesztése 

 

Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések  

a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése  

és a környezeti káresemények megelőzése érdekében.  

a DOBAI-ÉR, a SZÉCHENYI, a TÁNCSICS, az ADY és a KINIZSI utcák térségében  



 

 Projekt azonosító száma: 

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00024  

 

A klímaváltozás miatt a hidrometeorológiai állapotban folya-

matban lévő kedvezőtlen változások nyomatékosan felhívják 

a figyelmünket arra, hogy az elkövetkező években is nagy 

valószínűséggel kell számítanunk a tavaszi, nyári és kora 

őszi időszakban a vízgyűjtőkön szélsőséges intenzitású csa-

padékhullásra. Ez a dombvidéken viszonylag rövid ösz-

szegyülekezési idő miatt az üzemeltetett rendszer rendezet-

len, vagy kapacitáshiányos részein ismétlődő vízkilépések-

hez vezethet, lokálisan jelentős károkat okozva.  

 

2000 óta nagy csapadékok esetében a területi elöntések 

rendszeresen bekövetkeztek a településen. Réde Köz-

ség domborzati viszonyai miatt a csapadékvíz-elvezetése a 

tervezési szakaszon mindenhol megoldható gravitációsan. A 

területen a csapadékvizek lefolyása mindenhol megvalósul, 

szikkasztásra közvetlenül nem kerül sor.  

Réde Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

78 000 000 Ft Európai Uniós támogatás segítségével  

megoldja a település csapadékvíz-elvezetését! 
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A csapadékvíz okozta károk enyhítése illetve elkerülése érde-

kében az önkormányzat fejleszti Réde csapadékvíz-

elvezetési rendszerét, a település több pontján. 

 

A fejlesztés során megvalósul árokelemes burkolat kialakítása 

és áteresz cseréje a Széchenyi utcában, földmedrű árok fej-

lesztése, árokszakasz burkolása és átereszek cseréje a Tán-

csics utcában,  kotrás és meder helyreállítás, valamint beton-

lapos burkolat rekonstrukciója a Dobai-ér egy szakaszán. 

Emellett, árokelemes árkok kialakítása és áteresz tisztítása 

történik a Kinizsi utca egy szakaszán, a fentről érkező vizek a 

8217. számú közút alatt áteresszel kerülnek átvezetésre, vala-

mint új földmedrű árok kialakítása történik új átereszekkel kő-

szórás kialakításával a Szabadság utcai meglévő földmedrű 

árokhoz csatlakozva. 

A fejlesztés által megvalósul a nagyobb csapadékese-

mények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. A 

fejlesztés eredményeként a károk enyhítésén keresz-

tül megvalósul a természeti értékek és az alapinfra-

struktúra védelme is, csökken a veszélyeztetettség. Az 

érintett településrészeken várhatóan javul az életminő-

ség. 

 

Urban Rain Systems 

4 Milyen beruházás valósul meg Rédén? 

UK-Geotherm 

RainwaterTanksDirect 



 

 

Jelenleg Földünk teljes vízkészlete 1,4 milliárd km
3
. Noha a Föld fel-

színének közel háromnegyedet részét víz borítja, ennek a hatalmas 

vízmennyiségnek csak egy része használható fel az emberiség 

számára. Merthogy a teljes vízkészlet 97 %-át a tengerek, óceánok 

teszik ki. Jórészt tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan.  
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Az eltűnő vízbázisok és a népességszám növekedése miatt bekövet-

kező vízhiány sajnos már az emberiség jelentős részét érinti. Félel-

metes belegondolni, hogy 2025-re (a WHO előrejelzése alapján) az 

emberek mintegy fele vízhiányos területeken fog élni 
3
. 

W. P. Lab 

A vízhiány egyik oka a 

mindenki számára érzé-

kelhető klímaváltozás. A 

klímaváltozás hatásai  

Magyarországon is 

éppúgy észlelhetők, 

mint a világ többi ré-

szén, sőt, hazánk saj-

nos a legmagasabb sé-

rülékenységi területbe 

tartozik 
4; 5

.  

A teljes vízkészletből mindössze 0,5 % bolygónk becsült édesvíz-

készlete. Könnyebben érzékelhető e csekély mennyiség, ha elképzel-

jük, ezer vízcseppből csupán  3 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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Mindazonáltal, hazánk az édesvíz készlet 

szempontjából szerencsésnek számít a vi-

lág sok más országához képest. Magyaror-

szág területe ugyanis nem tartozik a vízhiány-

nyal érintett térségek közé. Itthon egyelőre is-

meretlen a korlátozott vízhozzáférés fogalma. 

Éppen ezért sem feltétlenül érezzük égetően fontos-

nak a vizeink védelmét. Mégis az, hisz vizeink (az 

esővizet is beleértve) által összeköttetésben vagyunk. 

 Földünk összes területével. Vizeink szennyezése, pa-

zarló használata visszafordíthatatlan károkat okoz-

hat, az ivóvíz csak részlegesen megújuló erőforrá-

sunk. 

5 Miért kell védenünk vizeinket? 

Mindnyájan ismerjük a sokat 

hangoztatott hatásokat, mint a 

jégsapkák olvadása, vagy a ten-

gerszint emelkedése. Azonban 

a klímaváltozásnak számos 

olyan közvetett hatása is van, 

amit itthon, akár saját kertünk-

ben, közvetlen környezetünk-

ben is tapasztalhatunk. 



 

 

 

Mindannyiunknak egyéni felelőssége, hogy tudatosan kezeljük a vízfogyasztásunkat, és odafigyeljünk vizeink állapotára. 

Erre számos lehetőségünk van, akár a mindennapi rutin, a mezőgazdasági tevékenységek, vagy a fogyasztói döntéseink 

részeként is. Már akkor is sokat teszünk a vízpazarlás elkerüléséért, ha csak annyi vizet használunk mosáshoz, főzéshez, 

mosakodáshoz, 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 védelme, a víztakarékos életmód folytatása, mások ösztön-

zése a tudatosságra, vagy akár bizonyos termékek vásárlásának csökkentése is. Hisz, vannak olyan 

termékek, élelmiszerek, amelyek előállításához nagymennyiségű vízre van szükség. Például, egy 

olyan hétköznapi termék esetében, mint a teafilter. Egy csésze tea előállításához ugyanis 40 liter víz-

re van szükség. A legvízigényesebb termék listáját azonban a marhahús vezeti; egy kilójához nem 

kevesebb, mint 16 000 liter víz szükségeltetik. 

® Femina 
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Good Housekeeping 

Good Housekeeping 



 

 

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! 

® Proactive Cleaners 

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! 

Miért fontos a lakosok számára a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése? 
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Proactive Cleaners 



 

 

  

A projekttel, illetve a tervezett szemlé-

letformálási akcióval kapcsolatban  

kérdés esetén az alábbi elérhetőséghez 

fordulhatnak: 

RÉDE KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

https://rede.hu/  

2886 Réde, Széchenyi u. 27. 

Tel.: (34) 374 133 


