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1. A feladat meghatározása 
 

 „A” ütem: A koncepcióterv megalapozása a Meglévő állapot felmérésével, felülvizsgálatával és 

egységes rendszerbe való dokumentálásával: 

a. Meglévő létesítmények felmérése (földhivatali alaptérkép, közműnyilvántartásokban 

szereplő csapadékcsatornák, árkok, átereszek, műtárgyak, tározók, mérőhelyek, 

vízfolyások, stb.), ami magában foglal minden olyan, létesítményt, amelyet a digitális 

tervezési, modellezési alaptérképen szerepeltetni szükséges. A felmérés során 

ellenőrizendő a műszaki állapot és a nyilvántartási adatok helyessége. 

b. Talaj- és talajvíz állapotok felmérése – szikkasztási együtthatók meghatározása a 

Építőipari  Geotechnikai Adattárban rendelkezésre álló talajmechanikai fúrások adatai 

alapján, szikkasztásra alkalmas talajféleségek és területek kijelölése. 

c. Befogadók műszaki jellegű felmérése, illetve korábbi felmérési dokumentációk átvétele: 

helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények (ideális és valós),hidraulikai adatok, stb. 

d. Tervezési alaptérkép elkészítése, majd ezen tematikusan ábrázolva és külön 

dokumentálva (fotódokumentáció) 

i. természetes befogadók (árkok, vízfolyások) 

ii. épített vízelvezető rendszerek (árkok, csatornák, műtárgyak, tározók, stb.) 

iii. szikkasztásra alkalmas területek kijelölése (talajvízszint felett jó szivárgó 

tényezőjű, szemcsés talajok) 
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2. Meglévő létesítmények felmérése 
 

Helyszíni bejárás 

Jelen dokumentáció Szentendre Város Izbég településrész csapadékvízelvezető rendszerét hívatott bemutatni. 

Az érintett terület egy része rendelkezik esővíz-szabályozással, amíg a nagyobb hányad – amelynek feltárásával 

foglalkoztam – hiányát látja a tervezett, irányított csapadékvíz-elvezetésnek. Jelen koncepciótervben a meglévő 

állapotot mutatom be szöveges formában, fotódokumentációval, valamint térképpel. 

2.1. Leányka utca 

Az érintett településrész utcáitól eltérően a Leányka utca viacolor-burkolattal rendelkezik. A lehulló 

csapadékvizek lefolyási tényezője így kedvezőbben alakul. Az utca két oldala kiemelt szegéllyel bír, így a 

nagyobb mennyiségű csapadék elvezetése irányítottan történik. A Leányka utca nagyobbik hányada a Koltói 

Anna utca irányába vezeti a csapadékvizet, míg a déli oldalra hullott csapadék a Puskin utca felé folyik. Az utca 

106,57 m hosszú; a közterület-magáningatlan aránya 20%-80%. 

 
Viacolor burkolat 

 
Szegélykő elhelyezése 

 
Lejtésviszonyok 

 
Irányított lefolyás 

 

2.2. Puskin utca 

A Puskin utca nagy része aszfalt-burkolattal rendelkezik, de található olyan szakasz is, ahol kőszórás jellemző. A 

közterületre hullott (vagy vezetett) csapadék irányát a helyenként kiemelt betonjárda széle, a kerítéslábazat vagy 

a természetes lejtésviszonyok határozzák meg. Csapadékvíz-elvezető műtárgy nem található az utcában. Az 

utca dél-keleti irányba lejt, így a csapadékvizet a Mester utcára, a Kavics utcára, a Líra utcára vezeti. Az utca 

mélypontjának közterületi csapadékvízelvezetése nincs megoldva, a csapadékvíz magáningatlanokra folyhat be. 
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Az utca 505,23 m hosszú és két csatlakozó (szintén Puskin elnevezésű) utca található az élszak-nyugati oldalán. 

A közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 

 
Puskin utcai látkép 

 
Kiemelt járda és kerítéslábazat 

 
Csatlakozó közterületek 

 
Kőszórásos útszakasz 

 
Nem irányított felszíni csapadékvíz-vezetés 

 
Puskin utca mélypontja 
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Csatlakozó közterület - kőszórással 

 
Csatlakozó közterület – beton burkolattal 

 

2.3. Mester utca 

Az érintett utcák közül a Líra és a Mester utca rendelkeznek a legnagyobb lejtéssel. Ez a körülmény gyors felszíni 

vízfolyást jelent. A Mester utca beton burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 1,00 m 

széles zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. 

Csapadékvíz-elvezető műtárgy nem található az utcában. Az utca déli irányba lejt, így a lehullott csapadékvizet a 

Szentlászlói út felszínére vezeti, ahonnan az út mentén elhelyezett vízelvezető árokba folyik. Bizonyos lehullott 

csapadékmennyiség felett a Szentlászlói útburkolatra hordalék kerülhet, valamint a csapadékvíz a teljes 

útfelületen megjelenhet. A Mester utca 206,32 m hosszú utca. A közterület-magáningatlan aránya 15%-85%. 

 
Beton burkolat 

 
Oldalt elhelyezkedő zöldterület 

 
Nincs kialakított csapadékvízelvezetés 

 
Az utca dél, délnyugati irányba lejt 
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A csapadékvíz a talajba szivárog 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés a Szentlászlói úttal 

 
Hordalék és vízelvezető árok 

 

2.4. Zimmer János utca 

A Zimmer János utca a Kavics utcára merőleges, annak folytatása. Az utca tengelye a Szentlászlói út és a Koltói 

Anna utca tengelyével párhuzamos. A Zimmer János utca beton burkolattal rendelkezik. Az utca első 

negyedében – ahol az úttest szélesebb – található csekély méretű zöldfelület, az utca folytatásában azonban 

nincsen zöldfelület, közvetlen kapcsolat a talajjal. Csapadékvíz-elvezető műtárgy nem található az utcában. Az 

utca burkolatára hullott csapadékvíz egy része a mélyebb fektetésű ingatlanok területére folyik. A Zimmer János 

utca 79,40 m hosszú utca. A közterület-magáningatlan aránya 15%-85%. 

 
Beton burkolat 

 
Szélesebb útfelület 
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Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Nincsen közvetlen talajfelszínnel való kapcsolat 

 
A közterülethez csatlakozó ingatlanok 

 

 

2.5. Kavics utca 

A Kavics utca beton burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 1,00 m széles zöldterület 

található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. Csapadékvíz-

elvezető műtárgy nem található az utcában. Az utca déli, dél-nyugati irányba lejt, így a lehullott csapadékvizet a 

Zimmer János utca, illetve a Szentlászlói út irányába vezeti, ahonnan az út mentén elhelyezett vízelvezető 

árokba folyik. A Kavics utca 139,36 m hosszú utca. A közterület-magáningatlan aránya 15%-85%. 

 
Utca menti zöldfelület 

 
Beton burkolat 
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Útkeresztezés a Puskin utcával 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Kavics utca folytatása: Zimmer János utca 

 

 

2.6. Hegybíró utca 

A Hegybíró utca aszfalt burkolattal rendelkezik. Az utca dél-keleti negyedében az útfelület két oldalán 

hozzávetőlegesen 2,00 m széles zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a 

talajban elvezetni képes. Csapadékvíz-elvezető műtárgy nem található az utcában. Az utca délkeleti harmada 

dél-kelet irányba lejt, míg a maradék kétharmad észak-nyugati irányba vezeti a lehullott csapadékvizet. Az 

útburkolatra hullott csapadékvíz a zöldfelületen keresztül a talajba szivárog vagy a közterületre csatlakozó 

ingatlanok területére folyik. A Hegybíró utca 192,80 m hosszú utca és csak a Líra utcával csatlakozik. A 

közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 

 
Két oldali zöldfelület 

 
Lejtésviszonyok 
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Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Aszfalt burkolat 

 
Közterületre csatlakozó ingatlanok 

 

 

2.7. Líra utca 

Az érintett utcák közül a Líra és a Mester utca rendelkeznek a legnagyobb lejtéssel. Ez a körülmény gyors felszíni 

vízfolyást jelent. A Líra utca aszfalt burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 1,00 m 

széles zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. 

Csapadékvíz-elvezető műtárgy nem található az utcában. Az utca délnyugati irányba lejt, így a lehullott 

csapadékvizet a Szentlászlói út felé vezeti. A csatlakozó utcák: Zilah utca, Hegybíró utca, Puskin utca, Koltói 

Anna utca, Szentlászlói utca. A Líra utca 300,89 m hosszú utca, annak egy része gépjárművel nem 

megközelíthető. A közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 

 
Két oldali zöldfelület 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 
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Útkeresztezés a Hegybíró utcával 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés a Zilah utcával 

 
Útkeresztezés a Líra Puskin utcával 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés a Koltói Annak utcával 

2.8. Zilah utca 

A Zilah utca kőszórásos burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 1,00 m széles 

zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. Az utca 

délkeleti irányba lejt. Az útburkolatra hullott csapadékvíz a zöldfelületen keresztül a talajba szivárog vagy a 

közterületre csatlakozó ingatlanok területére folyik. A felszíni vízfolyás-elvezetés nem irányított az utcában; a 

Kékesi utcával való csatlakozásnál egy nyitott (ráccsal fedett) beton áteresz található, ami az utcából érkező 

csapadékvizet a Szentlászlói út mentén húzódó csapadékvíz-elvezető árokba juttatja. A Zilah utca 317,35 m 

hosszú utca és a Líra utcával, valamint a Kékesi utcával van csatlakozása. A közterület-magáningatlan aránya 

5%-95%. 



SZENTENDRE-IZBÉG TELEPÜLÉSRÉSZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓTERVE  PLANTUM’3 

„A” ÜTEM: A KONCEPCIÓTERV MEGALAPOZÁSA A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FELMÉRÉSÉVEL MSZ.: 06 / 2015 

14 2015. szeptember  

 

 
Útkeresztezés a Kékesi utcával 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Beton áteresz 

 
Kőszórásos burkolat 

 
Kétoldali zöldterület 

 
Lejtésviszonyok 

 
Csatlakozó ingatlanok 

 
Útkeresztezés a Líra utcával 



SZENTENDRE-IZBÉG TELEPÜLÉSRÉSZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI KONCEPCIÓTERVE  PLANTUM’3 

„A” ÜTEM: A KONCEPCIÓTERV MEGALAPOZÁSA A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FELMÉRÉSÉVEL MSZ.: 06 / 2015 

 2015. szeptember 15 

 

2.9. Kadarka utca 

A Kadarka utca aszfalt burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 4,00 m széles 

zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. A 

zöldterületet szilárd burkolatú gépjármű-bejárók csökkentik. Az utca tengelye íves, de a mértékadó irány dél-kelet 

felé mutat. Az utca délkeleti irányba lejt. Az útburkolatra hullott csapadékvíz a zöldfelületen keresztül a talajba 

szivárog vagy a közterületre csatlakozó ingatlanok területére folyik. A felszíni vízfolyás-elvezetés csak helyenként 

irányított az utcában vízelvezető árok és kiemelt szegélykő formájában. A lehullott csapadékvíz a Kút utcával való 

csatlakozási pont (lokális mélypont) irányába folyik, ahol – útfelszínen való vezetéssel – a Kút utcába fordul. A 

Kadarka utca 657,22 m hosszú utca és a Koltói Anna utcával, Kút utcával, Kisforrás utcával van csatlakozása. A 

közterület-magáningatlan aránya 5%-95%. 

 
Csatlakozó magáningatlanok 

 
Lejtésviszonyok 

 
Kétoldali zöldterület 

 
Vízelvezető árok 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Útkeresztezés a Kisforrás utcával 
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Zöldfelület hiánya 

 
Lejtésviszonyok 

 
Kiemelt gépjármű-beálló 

 
Burkolt zöldfelület 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés a Kút utcával 

2.10. Szűcs József utca 

A Szűcs József utca aszfalt burkolattal rendelkezik. Az útfelület két oldalán hozzávetőlegesen 5,00 m széles 

zöldterület található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. A 

zöldterületet szilárd burkolatú gépjármű-bejárók csökkentik. Az utca tengelye íves, de a mértékadó irány dél-kelet 

felé mutat. Az utca délkeleti irányba lejt. Az útburkolatra hullott csapadékvíz a zöldfelületen keresztül a talajba 

szivárog vagy a közterületre csatlakozó ingatlanok területére folyik. A felszíni vízfolyás-elvezetés csak helyenként 

irányított az utcában kiemelt szegélykő formájában. A lehullott csapadékvíz a Kút utcával való csatlakozási pont 

(lokális mélypont) irányába folyik, ahol – útfelszínen való vezetéssel – a Kút utcába fordul. A Szűcs József utca 

678,71 m hosszú utca és a Koltói Anna utcával, Kút utcával, Kisforrás utcával van csatlakozása. A közterület-

magáningatlan aránya 10%-90%. 
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Útkeresztezés a Koltói Anna utcával 

 
Aszfalt burkolat 

 
Kétoldali zöldterület 

 
Helyenként kiemelt gépjármű-beállók 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Útkeresztezés a Kút utcával 

 
Rendezetlen lejtésviszonyok 

 
Lakossági “árvízvédelem” – “Homokgát” 
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Útcsatlakozás 

 

 

 

2.11. Pásztor utca 

A Pásztor utca a Koltói Anna utcával párhuzamos utca, amelynek relatív magassága a Koltói Anna utca felett van 

(~+5,00 m). A Pásztor utca északnyugati szakasza aszfalt burkolattal rendelkezik, de maga az utca 

túlnyomórészt kőszórásos, földutas kialakítású. Az útfelület két oldalán zöldterület található (hozzávetőlegesen 

1,00 m szélességben egyik oldalról, másik oldalról a rézsű szélességében). A viszonylag nagyobb kiterjedésű 

zöldterület alkalmas a lehullott csapadék talajba való bevezetésébe  – korlátozott mennyiségben. Az utca 

tengelye dél-keleti irányba mutat, a lejtése azonban a rézsű felé, így a Koltói Anna utca irányába került 

kialakításra. Helyenként lokális mélypontok találhatóak, ahol a csapadékvíz tározódhat. Nincsen kialakított 

csapadékvíz-elvezetés. A lehullott csapadékvíz a Koltói Anna utca mentén fektetett csapadékvízelvezető árokba 

folyik. A Pásztor utca 232,39 m hosszú utca és a Kút utcával, Koltói Anna utcával, valamint a Csicserkó utcával 

van csatlakozása. A közterület-magáningatlan aránya 30%-70%. 

 
Útkeresztezés (Koltói Anna – Vasvári Pál) 

 
Aszfalt burkolat 
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Pásztor utca és csatlakozó földút 

 
Lejtésviszonyok 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Kőszórásos útburkolat 

 

2.12. Kunfi utca (Csapás utca) 

A Kisforrás utca a Kunfi utcába torkollik, majd a Vasvári Pál utcát érintve eljut a Szentlászlói útig. Viszonylag 

meredek, ami gyors lefolyásra és csekély mértékű elszivárgásra ad lehetőséget. Az utca aszfalt burkolattal 

rendelkezik, lejtése dél-keleti irányba mutat. Az utca egyik oldalán hozzávetőlegesen 1,00 m széles zöldterület 

található, ami a lehullott csapadékot – korlátozott mennyiségben – a talajban elvezetni képes. Helyenként kiemelt 

szegélykő és megemelt aszfaltburkolat tartja az út felszínén a lezúduló vízmennyiséget. A leérkező csapadékvíz 

a Szentlászlói út mentén kialakított csapadékvíz-elvezető árokba jut. A Kunfi utca 164,01 m hosszú utca és a 

Kisforrás utca, Vasvári Pál utca, valamint Szentlászlói út határolja. A közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 
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Kunfi utca kanyar 

 
Zöldterület 

 
Megemelt útburkolat és szegélykő 

 
Lejtésviszonyok 

 
Zöldterület 

 
Szentlászló úti csapadékvíz-elvezetés 

 

2.13. Koltói Anna utca 

A Koltói Anna utca Izbég településrész leghosszabb utcája. Számos utca csapadékvíz-elvezetése a Koltói Anna 

utca csapadékvíz-elvezetésének függvénye (Leányka utca, Kút utca, Pásztor utca, Csicserkó utca, Vasvári Pál 

utca). Az utca dél-keleti lejtéssel bír, nagy részén aszfalt burkolat található (az utca északnyugati irányba eső 

szakaszán néhány száz méter hosszan található kőszórás). A közterület az útfelszínhez képest viszonylag nagy, 

emiatt a meglévő és csapadékvíz-elvezetésre igénybe vehető zöldterület is nagy. A csapadékvíz-elvezetés 

jellemzően nem irányított. Helyenként kiemelt szegélykövek terelik az útfelületen folyó csapadékvíz irányát. A Kút 

utcától délkeleti irányba (a Pásztor utca elejétől) megjelenik a betonlapokból kialakított csapadékvíz-elvezető 

árok. A lehullott csapadékvíz a Kékesi utca irányába folyik (útfelszínen vagy csapadévíz-elvezető árokban). A 

Koltói Anna utca 924,03 m hosszú. Ebből az utcából nyílik a Leányka utca, Kavics utca, Líra utca, Vasvári Pál 
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utca, Csicserkó utca, Pásztor utca, Kút utca, Szűcs József utca, Kadarka utca. A közterület-magáningatlan 

aránya 30%-70%. 

 
Útkeresztezés Csicserkó utcával 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Útkeresztezés Kút utcával 

 
Kiemelt szegélykövek 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Útkeresztezés Szűcs József utcával 
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Kőszórásos burkolat 

 
Kiemelt szegélykő (Koltói Anna utca vége) 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés (Líra utca – Kút utca) 

 
Áteresz a Csicserkó utca alatt 

 
Csapadékvíz-elvezető árok állapota 
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Csapadékvíz-elvezető árok vége 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 

2.14. Névtelen utca 1. (Kisforrás utcából nyíló utca) 

A Névtelen utca 1. egy viszonylag meredek lejtésű utca, amely aszfalt burkolattal rendelkezik, az utca déli 

szakasza kőszórásos burkolattal ellátott. Az utca lejtése észak-keleti irányba mutat. Egyik oldalán 

hozzávetőlegesen 1,50 m széles zöldterület húzódik, míg a másik oldala nem lakóövezet. Az utca szélén kiemelt 

szegélykövek vannak, amelyek a lezúduló csapadékvíz irányát terelik. Az útburkolatra hullott csapadékvíz a 

zöldfelületen keresztül a talajba szivárog, a Névtelen utca 2-be folyik tovább vagy a Kisforrás utcába jut. A 

Névtelen utca 1. 163,51 m hosszú. A következő utcákat érinti: Kisforrás utca (1), Névtelen utca 2., Kisforrás utca 

(2). A közterület-magáningatlan aránya 35%-65%. 

 
Útkeresztezés a Kisforrás utcával 

 
Kőszórásos útfelület 
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Lejtésviszonyok 

 
Kétoldali zöldterület 

 

2.15. Névtelen utca 2. 

A Névtelen utca 1-ből nyíló, Kisforrás utca (1)-be tartó utcáról van szó. Az utca lejtése északi irányba tart. Az utca 

aszfalt burkolattal rendelkezik; mindkét oldalán hozzávetőlegesen 1,40 m széles zöldterület húzódik. A zöldterület 

mérete a szilárd burkolatú gépjármű-beállók kialakítása miatt jelentős mértékben csökkent. Az utca szélein 

kiemelt szegélykövek vannak, amelyek a lezúduló csapadékvíz irányát terelik. Az útburkolatra hullott csapadékvíz 

a surrantókban gyűlik össze, majd a Kisforrás utca (1) csapadékvízelvezető hálózatába csatlakozva nem 

lakóövezetként nyilvántartott területre kerül kivezetésre. A Névtelen utca 2. 102,94 m hosszú. A következő 

utcákat érinti: Kisforrás utca (1), Névtelen utca 1. A közterület-magáningatlan aránya 20%-80%. 

 
Lejtésviszonyok 

 
Víznyelő 
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Zöldterület 

 
Kiemelt szegélykövek 

 

2.16. Kút utca (Koltói Anna utca és Szűcs József utca között) 

A Kút utca ezen szakasza kőszórással borított. Az utca lejtése dél-nyugati irányba tart, az utca északi 

negyedének határvonalán inflexiós pont lehetséges. Az utca mindkét oldalán zöldterület húzódik (0,50 m, illetve 

2,00 m szélességben). Az utca nem rendelkezik csapadékvíz-elvezető műtárggyal. A víz az út felszínén keresztül 

vagy az utcát övező zöldterületen keresztül szivárog a talajba. A talajba szivárogni nem képes csapadékvíz a 

Koltói Anna utca irányába folyik, esetleg bejuthat a környező ingatlanok területére is. Az utca számos lokális 

mélyponttal, kátyúval rendelkezik, így a csapadékvíz tározódására lehetőséget biztosít. A Kút utca (Koltó Anna 

utca és Szűcs József utca között) 111,57 m hosszú. A következő utcákat érinti: Szűcs József utca, Koltói Anna 

utca, Pásztor utca. A közterület-magáningatlan aránya 20%-80%. 

 
Útkeresztezés (Pásztor – Koltói Anna) 

 
Kőszórásos burkolat 
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Inflexiós pont 

 
Útkeresztezés a Szűcs József utcával 

 

2.17. Kút utca (Szűcs József utca és Kadarka utca között) 

A Kút utca ezen szakasza kőszórással borított. Az utca lejtése viszonylag nagy; észak-keleti irányba tartó. Az 

utca egyik oldalán zöldterület húzódik (hozzávetőlegesen 2,00 m szélességben), amelynek területét csökkentik a 

szilárd burkolatú gépjármű-beállók. Az utca útburkolatára hulló csapadékvíz elvezetése nem rendezett, viszont az 

utca rendelkezik csapadékvíz-elvezető műtárggyal. A zöldterületben vezetett, betonlapokkal kialakított 

csapadékvízelvezető árok a Szűcs József utcából érkező csapadékvizet szállítja. Az egyes gépjármű-

beállásoknál DN 300-as csőátereszt alkalmaztak. A víz az út felszínén keresztül vagy az utcát övező 

zöldterületen keresztül szivárog a talajba. A talajba szivárogni nem képes csapadékvíz a Kadarka utca irányába 

folyik. A Kút utca (Szűcs József utca és Kadarka utca között) 93,38 m hosszú. A következő utcákat érinti: Szűcs 

József utca, Kadarka utca. A közterület-magáningatlan aránya 25%-75%. 

 
Lejtésviszonyok 

 
Kőszórásos útburkolat és zöldterület 
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Nincs felszíni vízelvezetés kialakítva 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 

2.18. Kút utca (Kadarka utca és Kisforrás utca között) 

A Kút utca ezen szakasza aszfaltréteggel borított. Az utca lejtése észak-keleti irányba mutat. Az utca mindkét 

oldalán zöldterület húzódik (hozzávetőlegesen 1,00 m, illetve 3,00 m szélességben), amelynek területét 

csökkentik a szilárd burkolatú gépjármű-beállók. Az utca útburkolatára hulló csapadékvíz elvezetése rendezett. 

Az útfelszínen lévő csapadékvíz a zöldterületen keresztül a talajba szivárog, vagy az útburkolat segítségével az 

utca alsó harmadában elhelyezett, ráccsal borított DN 300-as átereszbe jut. A zöldterületben helyet kapott még 

egy betonlapokból kialakított csapadékvíz-elvezető árok is, amely a Kadarka utca alatt átvezetett (vélhetően DN 

400-as) csőáteresz szállított csapadékvíz-mennyiségét továbbítja. Ez csapadékvíz-elvezető hálózat szállítja a 

Szűcs József utcai, illetve Kadarka utcai csapadékmennyiséget a befogadóba (Sztaravodai mellékág). Az egyes 

gépjármű-beállásoknál DN 400-as csőátereszt alkalmaztak. A Kút utca (Kadarka utca és Kisforrás utca között) 

112,32 m hosszú. A következő utcákat érinti: Kadarka utca, Kisforrás utca. A közterület-magáningatlan aránya 

25%-75%. 

 
Aszfalt és viakolor burkolat 

 
Zöldterület rácsos folyókával 
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Csapadékvíz-elvezető árok és áteresz, lakossági 

csapadékvíz kivezetés 

 
Áteresz 

 
Lejtésviszonyok 

 
Kadarka utca felől érkező áteresz 

 

2.19. Vasvári Pál utca (jelen koncepcióterv érintett szakasza) 

A Vasvári Pál utca jelen koncepciótervben vizsgált szakasza aszfaltréteggel borított. Az utca lejtése észak-

nyugati irányba mutat. Az utca mindkét oldalán zöldterület húzódik (hozzávetőlegesen 6,00 m, illetve 7,50 m 

szélességben), amelynek területét csökkentik a szilárd burkolatú gépjármű-beállók, gépjármű-közlekedésre 

alkalmas szakaszok. Az utca útburkolatára hulló csapadékvíz elvezetése rendezett. Az útfelszínen lévő 

csapadékvíz a zöldterületen keresztül a talajba szivárog, vagy a kétoldalt elhelyezett földvályúba (talajba vésett 

csapadékvíz-elvezető árokba) jut – abban az esetben, ha a lehulló csapadékvíz mennyisége meghaladja az 

elszivárogni képes mennyiséget adott időegység alatt. Az egyes gépjármű-beállásoknál csőátereszt alkalmaztak. 

A Vasvári Pál utca mentén vezetett csapadékvíz-elvezető hálózat északi szakaszának vonalvezetése elválik az 

út tengelyétől és a Kékesi út irányába tart. Az átellenes csapadékvíz-elvezető hálózat végigköveti a Vasvári Pál 

utcát, majd annak végén alá befordulva, egy átereszen keresztük egy betonlappal kiépített csapadékvíz-elvezető 

árokba jut, ami a Kékesi utca irányába vezeti a csapadékot. A Vasvári Pál utca 383,11 m hosszú. A következő 

utcákat érinti: Kunfi utca, Kisforrás utca, Csicserkó utca. A közterület-magáningatlan aránya 25%-75%. 
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Csapadékvíz-átvezetés áteresszel 

 
Aszfalt burkolat 

 
Zöldterület 

 
Kétoldali csapadékvíz-elvezető árok 

 
Egyoldali csapadékvíz-elvezető árok 

 
Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Gépjármű-behajtónál lévő áteresz #1 

 
Vasvári Pál utca végénél lévő áteresz 
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Csapadékvíz-elvezetés iránytöréssel 

 
Gépjármű-behajtónál lévő áteresz #2 

 

2.20. Kisforrás utca 1.  

Az utca aszfaltréteggel burkolt. Az utca lejtése északi irányba mutat (merőleges az utca tengelyére). Az utca 

mindkét oldalán zöldterület húzódik (hozzávetőlegesen 2,00 m, illetve nem lakóövezetnek minősített terület), 

amelynek területét csökkentik a szilárd burkolatú gépjármű-beállók. Az utca útburkolatára hulló csapadékvíz 

elvezetése rendezett. Az útfelszínen lévő csapadékvíz folyását a kiemelt szegélykövek terelik a folyókák 

irányába, ahol a nem lakóövezetnek minősített területre folyik. A Kisforrás utca 206,88 m hosszú és a Névtelen 

utca 1., Névtelen u. 2 és a Kisforrás utca övezi. A közterület-magáningatlan aránya 30%-70%. 

 
Lejtésviszonyok 

 
Kiemelt szegélykő 
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Aszfalt burkolat 

 
Folyóka 

 
Útkeresztezés Névtelen utca 2-vel 

 
Útkeresztezés Névtelen utca 1-gyel 

 

2.21. Csicserkó utca (Szűcs József utcából nyíló utca) 

Az utca aszfaltréteggel burkolt, lejtése dél-nyugati irányba mutat. Az utca egyik oldalán zöldterület húzódik 

(hozzávetőlegesen 1,00 m), míg a másik oldalon szilárd felületű járda került kiépítésre. Az utca csapadékvíz-

elvezetése rendezett. Az útfelszínen lévő csapadékvíz folyását kiemelt szegélykövek terelik a Koltói Anna utca 

irányába. A domborzati viszonyok, valamint a nagyfelületű útburkolatok miatt viszonylag gyors lefolyású 

csapadékvíz-elvezetést tapasztalunk. A Csicserkó utca 154,52 m hosszú és a Koltói Anna utca és a Szűcs 

József utca övezik. A közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 

 
Zöldterület 

 
Kiemelt szegélykő 
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Útkeresztezés a Vasvári Pál utcával 

 
Aszfalt burkolat 

 
Lejtésviszonyok 

 
Útkeresztezés a Szűcs József utcával 

 

2.22. Csicserkó utca (Kisforrás utca – Csicserkó utca közti utca) 

Az utca északi-nyugati szakasza zúzott kővel burkolt, a többi szakasz földút. Lejtése észak-nyugati irányba 

mutat. A keskeny utca csapadékvíz-elvezetése nem megoldott, csapadékvíz-elvezető mű nem került telepítésre. 

A lehullott csapadék egy része a talajba tud szivárogni – de ez a talaj víznyelő képességének és az eső 

intenzitásának függvénye. Ezen felüli mennyiség a Csicserkó utca irányába folyik közterületen vagy a csatlakozó 

ingatlanok területére jut. A Csicserkó utca 256,52 m hosszú és a Csicserkó utca (Szűcs József utca és Koltói 

Anna között lévő utca), valamint a Kisforrás utca övezik. A közterület-magáningatlan aránya 15%-85%. 

 
Útkeresztezés a Kisforrás utcával 

 
Földút 
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Nincs kialakított csapadékvíz-elvezetés 

 
Kőszórás 

 
Kiemelt szegélykő 

 
Útkeresztezés a Csicserkó utcával 

 

2.23. Kisforrás utca 

A Kisforrás utca a Kunfi utcát köti össze a Kút utcával, majd eléri a tervezési határt az északi befogadónál 

(Sztaravodai mellékág). Az utca nagyobb hányada aszfalt burkolatú, míg a Kisforrás utcai keresztezéstől a 

befogadóig szórt kő burkolatú. Az utca lejtése észak-nyugati irányba mutat, habár a Kunfi utcai végénél inflexiós 

pontot mutat. Az utca csapadékvíz-elvezetése csak részben megoldott, csapadékvíz-elvezető mű nem került 

telepítésre. A lehullott csapadék egy része a talajba tud szivárogni – de ez a talaj víznyelő képességének és az 

eső intenzitásának függvénye. Ezen felüli mennyiség az út felszínén folyik a befogadó irányába. Az útburkolat 

felszínéhez képest nagy méretű zöldterület került kialakításra, így a lehullott csapadék nagy felületen tud a 

talajba szivárogni. Az utca mindkét oldalán található zöldterület (hozzávetőlegesen 6,00 m és 3,00 m 

szélességben). Helyenként kiemelt szegélykő tereli a csapadékvizet. A Kisforrás utca 649,81 m hosszú és a 

Kunfi utca, Vasvári Pál utca, Csicserkó utca, Szűcs József utca, Névtelen utca 1., Kadarka utca, Kisforrás utca, 

valamint Kút utca övezik, mielőtt eléri a befogadót. A közterület-magáningatlan aránya 10%-90%. 
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Inflexiós pont 

 
Útkeresztezés Szűcs József utcával 

 
Zöldterület 

 
Útkeresztezés Névtelen utca 1. 

 
Útkeresztezés Kadarka utcával 

 
Kőszórásos útburkolat 

 
Kiemelt szegélykő 

 
Útkeresztezés Kút utcával 
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Befogadó feletti híd 

 
Befogadó áteresz 

 
Befogadó patakmeder 

 
Útkeresztezés Kút utcával 

 

2.24. Kékesi utca 

A Kékesi utca a Szentlászlói utat köti össze a Koltói Anna utcával. Két utca-szakaszból áll (103,73 m, illetve 

73,21 m hosszú). Mindkét utca-szakasz dél-keleti lejtésű. A viszonylag nagy lejtés miatt gyors lefolyású 

csapadékvizekre számíthatunk. A zöldfelület mérete javítja a csapadékvíz-elvezetést. A Kékesi utca észak-

nyugati szakasza fogadja a Koltói Anna utca útburkolatán, a Csicserkó utca útburkolatán, a Vasvári Pál utca 

útburkolatán érkező csapadékvizet. A felszíni vízelvezetés belejut a ráccsal fedett négyzet keresztmetszetű 

csőátereszbe, itt egyesül a betonlappal kiépített csapadékvíz-elvezető árok csapadékvizével. A csapadékvíz-

elvezető árok fogadja a Koltói Anna utca csapadékvíz-elvezető árkából, a Vasvári Pál utca DN 300-as 

átereszéből, valamint a Vasvári Pál utca DN 400-as átereszéből érkező csapadékvizeket. A Kékesi utca 

úttengelyével párhuzamosan futó csapadékvíz-elvezető hálózat áteresszel, majd betonlappal kialakított árokkal 

vezeti a területről összegyűjtött csapadékvizet. Ebbe az árokba köt bele a Zilah utcából felszíni vízelvezetéssel 

összegyűjtött csapadékvíz is.  

A Kékesi utca keleti szakaszánál egy DN 400-as csőáteresz gyűjti a felszínen folyó csapadékvizet, majd enyhe 

iránytöréssel bevezeti a Szentlászlói út tengelyével párhuzamosan futó átereszbe, ami a Szentlászló úti 

csapadékvízelvezető árokba köt.  

Hasonló kialakítással a Kékesi utca déli oldala is egy ráccsal borított DN 300-as átereszbe gyűjti a felszínen folyó 

csapadékvizeket, majd egy iránytöréssel ellátott áteresszel a Szentlászlói út tengelyével párhuzamosan futó 

csapadékvízelvezető árokba köt. Az útburkolat felszínéhez képest nagy méretű zöldterület került kialakításra, így 

a lehullott csapadék nagy felületen tud a talajba szivárogni. Helyenként betonlappal kialakított csapadékvíz-

elvezető árok tereli a csapadékvizet az áteresz irányába. A közterület-magáningatlan aránya 60%-40%. 
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Négyzet keresztmetszetű áteresz 

 
Koltói Anna utcai felszíni és csapadékvíz-elvezető árok 

 
Kékesi utca felszíni csapadékvíz-gyűjtő 

 
Kékesi utca két utca-szakasza 

 
Útkeresztezés a Zilah utcával 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Kékesi utca felszíni csapadékvíz-gyűjtője 

 
Zöldterület 
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Útkeresztezés Kékesi utcával 

 
Lejtésviszonyok 

 
Vasvári Pál utcai csapadékvíz-áteresz 

 
Zilah utcai felszíni csapadékvíz-gyűjtő 

 

2.25. Szentlászlói út 

Jelen koncepcióterv tervezési határaként szerepel a Szentlászlói út. Izbég településrészre hulló csapadékvíz 

jelentős hányadát – a csatlakozó utcák, közterületek és csapadékvíz-elvezető rendszerelemek a Szentlászlói út 

mentén telepített csapadékvíz-elvezető árokba juttatják. Innen a Bükkös-patakba, mint befogadóba kerül a 

csapadékvíz út alatti átereszen, valamint útfelszíni surrantón keresztül. Az érintett utcák: Mester utca, Líra utca, 

Zilah utca, Kékesi utca, Kunfi utca. 

A Szentlászlói út aszfaltburkolattal rendelkezik, a vizsgált szakaszon 1542,10 m hosszúságban érintett. Kiépített 

csapadékvíz-elvezető hálózat található a Szentlászlói út mentén. 

Kunfi utca – Kékesi utca közötti szakaszon: Az útburkolatra jutó csapadékvíz az út menti csapadékvíz-elvezető 

árokba kerül, onnan – rácsos lefolyókon keresztül – az alatta futó csőátereszbe kerül. Ezen szakaszon keletkező 

csapadékvíz a tervezési határon kívül eső bevezetéssel jut a befogadóba. 

Kékesi utca – Kékesi utca közötti szakaszon: A hozzávetőlegesen 70,00 m szakaszon járdaburkolat alatti 

csőátereszen keresztül jut a Kékesi utca felszínéről összegyűjtött csapadékvíz a Szentlászlói út mentén húzódó 

csapadékvízelvezető árokba. 
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Kékesi utca – Mester utca: az útburkolat Bükkös-pataktól távolabb eső felére jutó csapadékvíz az út menti 

csapadékvíz-elvezető árokba kerül, onnan – rácsos lefolyókon keresztül – az alatta futó csőátereszbe jut. Ezen 

csőáteresz – bizonyos pont(ok)on – a Bükkös-patak felé fordul, hogy az összegyűjtött csapadékvizet a 

befogadóba juttassa. A Bükkös-patak felé eső útfélre kerülő csapadékvíz – az út lejtésének következtében – 

surrantón keresztül a befogadóba kerül. 

Mester utca – Tervezési határ közötti szakaszon: az útburkolat Bükkös-pataktól távolabb eső felére jutó 

csapadékvíz az út menti csapadékvíz-elvezető árokba kerül, onnan – rácsos lefolyókon keresztül – az alatta futó 

csőátereszbe jut. Ezen csőáteresz – bizonyos pont(ok)on – a Bükkös-patak felé fordul, hogy az összegyűjtött 

csapadékvizet a befogadóba juttassa. A Bükkös-patak felé eső útfélre kerülő csapadékvíz – az út lejtésének 

következtében – surrantón keresztül a befogadóba kerül. 

 
Tervezés déli határa 

 
Rézsű 

 
Csapadékvíz-elvezető árok és áteresz 

 
Útkeresztezés a Kékesi utcával 
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DN 300-as és DN 400-as átereszek 

 
Csapadékvíz-elvezető árkok egyesülése 

 
Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Betonlappal kialakított rendszer 

 
Áteresz 

 
Útburkolat 
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Csapadékvíz-elvezető árok 

 
Csapadékvíz-elvezető áteresz 

 
Csapadékvíz-elvezető árak és szikkasztó 

 
Bükkös-patak felé eső oldal 
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Felszíni surrantó 

 
Nincs kiépített csapadékvíz-elvezetés 

 
Útkeresztezés 

 
Útkeresztezés a József utcával 

 
Csapadékvíz-elvezető árok rács 

 
Tisztítónyílás 
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3. A helyszíni bejárás során tapasztalt, vízelvezetési problémát / hiányosságot 

mutató helyszínek 
 

Az alábbiakban azokat a helyszíneket mutatjuk be – a teljesség igénye nélkül – ahol a bejárás során azonnali 

beavatkozást igénylő problémákat aznosítottunk. A koncepcióterv készítésének következő fázisaiban ezen 

problémahelyek azonosítása, feltárása, megoldása a feladatunk. 

- Az olyan utcák, közterületek, ahol nincs kiépítve csapadékvíz-elvezető rendszer (térképen jelölve) 

- Az olyan utcák, közterületek, ahol a domborzati viszonyok, útegyenetlenségek miatt a csapadékvíz nem tud 

lefolyni / elszivárogni. 

 
Szétcsúszott áteresz (Kékesi utca) 

 
Nincs kialakított áteresz (Koltói Anna utca) 

 
Egyenetlen útburkolat (Kút utca) 

 
Hordalékot hoz a lezúduló víz (Mester u.) 

 
Hordalékot hoz a lezúduló víz (Névtelen u.) 

 
Csapadékvíz-tározódás (Vasvári Pál u.) 
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Gondozatlan csőáteresz 

 
Kiülepedett hordalék, dugulásveszély 
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4. Talaj- és talajvíz állapotok felmérése 
 

4.1. Fúrásszelvények 

A tervezési területen az Építőipari  Geotechnikai Adattárban a következő fúrások állnak rendelkezésre:  
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A területen korábban végzett talajmechanikai fúrások rétegszelvényei szerint a felső 1-2 m vastag rétegben 

barna kőzettörmelékes agyag/iszap található, alatta kőzettörmelékes andezittufa réteg. 
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A vulkáni tufa kőzettanilag lehet andezit vagy dácit, (de ennek geotechnikai szempontból nincs jelentősége), 

különböző mállottsági fokú, a mállottságától függően, talajmechanikai megnevezéssel lehet különböző mértékben 

cementált iszapos homok, homokos iszap vagy kemény kőzet.  
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Az agyagrétegek minden bizonnyal vulkáni kőzetek mállási terméke, de a vulkáni tufa jelleg már nem, vagy csak 

nehezen ismerhető fel bennük és lehet, hogy valamilyen mértékben át is halmozódtak. A kőzetek mállásából 

keletkező agyag rétegek kötöttsége és plaszticitása széles skálán mozog: sovány, közepes és kövér ill. kemény 

és puha agyagrétegekkel egyaránt találkozhatunk.  

A szél által szállított löszös összletnek a lerakáskori szelek erősségétől függően változó szemcseméretű 

talajrétegei az összleten belül szeszélyes elrendeződésben rétegződnek egymásra, a szemcseátmenetek 

folyamatosak, éles réteghatárok általában nincsenek közöttük. 

 

4.2. Építésföldtani felépítés 

 

A vizsgált terület a Visegrádi-hegység délkeleti lábánál, a Duna bal partján fekszik. Földtani felépítési a 

Szentendrei agglomeráció területén a legváltozatosabb. A felszínen található földtani képződményeket az 1. ábra 

földtani térképén mutatjuk be.  

A vizsgált terület felszínén megfigyelhető legidősebb földtani képződmény a jellemzően homok és homokkő 

rétegekből álló felső oligocén kori Törökbálinti Formáció (tOl), amely a vizsgált terület teljes egészén meglévő 

építésföldtani alapkőzet.  

Az alsó miocén korban a törökbálinti homokkőre települtek a Budafoki Márga Formáció (bMe) üledékes kőzetei, 

majd efölé a középső miocénben, a Visegrádi-hegység fő tömegét alkotó vulkánikus kőzetek: a Dobogókői 

Andezit Formáció (dM) és a Holdvilágároki Dácittufa Formáció változatos kőzetegyüttesei, végül a felső miocén-

alsó pannon időszakban a Sajóvölgyi Formáció szárazföldi, tavi és folyóvízi rétegei, bennük különböző vulkáni 

tufa szintekkel.  

Az oligocén, miocén és alsó-pannón kori földtani képződmények mindegyike foltokban megfigyelhető felszíni 

kibúvásokban.  

Ezt a változatos kőzetsort fedte le a felső pleisztocén kori szelek által szállított finom homok, a lösz (l), amely a 

mai felszín nagy részét borítja. A löszös talajrétegek a meredek domboldalakon időnként meg-megcsúsztak és 

áthalmozódtak. 

A Visegrádi-hegységből a Duna felé siető patakok völgyét és torkolatvidékét jelenkori folyóvízi üledékek töltik ki 

(fh, fehér színnel), amelyekben felismerhető valamennyi környékbeli kőzet lepusztulási terméke.  

A lejtők oldalában és a lejtőlábaknál agyag és homok anyagú lejtőüledékek (dah) halmozódtak fel. 
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1. ábra 

Földtani térképrészlet (Forrás: Magyar Állami Földtani Intézet, 2005.) 

 

A jelen tervezési feladatban a negyedidőszaki lösznek és a lejtőüledékeknek van különösen nagy jelentősége. A 

dombok lejtőin, a szilárd kőzetek felett a lösz, a foltokban előforduló lejtőtörmelék és az időszakos vízmosások 

üledéke természetes körülmények között, a földtörténeti múltban és jelenben egyaránt, időszakos mozgásban 

vannak, azaz lejtőirányban mozognak lefelé.  

 

Az ember megjelenése ezt a természetes folyamatot károsan és hasznosan is befolyásolhatja: szakszerű 

tereprendezéssel, műtárgyak építésével, csapadékvíz kezeléssel a felszínmozgás megakadályozható, de 

meggondolatlan terep átalakítások (bevágások, munkagödrök készítése, természetes vízmosások feltöltése, 

stb.), vizes közművek hibái (csőtörések, vízszivárgások) jelentős károkat okozhatnak az épített és a természetes 

környezetben egyaránt! A mélyebb vulkáni tufa rétegek állapota: mállottsága, keménysége és állékonysága kis 

területen belül is szélsőségesen változó.  
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4.3. Talajvíz viszonyok 

 

A talajvíz a Duna parti sávjában a folyó mindenkori vízszintjével közel azonos, nyugat felé pedig a terepszint 

emelkedésével a talajvízszint tengerszint feletti magassága és a felszín alatti mélysége is arányosan nő, azaz a 

talajvízszint többé – kevésbé követi a terepszintet, de annál kisebb gradienssel.  

A hegyről lefutó patakok, vízmosások és időszakos vízfolyások medrében és azok közelében a talajvíz ismét 

felszínközelbe kerül, csapadékos időben a vízmosásokban is időszakosan nyílt vízfolyások alakulnak ki. A 

talajvízszint feletti talajrétegekbe a csapadékvíz beszivárog, majd a relatíve jobb vízvezető- képességű 

rétegekben szivárog tovább a vízvezető rétegek térbeli helyzetétől függően lefelé és oldalirányban is!  

Az oldalirányba szivárgó víz jelenléte megfigyelhető volt a fúrásokkal feltárt rétegsorban is: a jobb vízvezető-

képességű réteg nedvesség-tartalma lényegesen nagyobb, a vízvezető rétegek menti kötött talajok puhák, a 

vízvezető rétegektől távolabbi rétegek kemények! A felszíni vízfolyások mentén a talajvíz nem agresszív, a 

szivárgó vizek agresszivitásáról viszont nincsenek konkrét információink. 

A tervezési terület talajvíz viszonyaira jellemző, hogy csak az élővizek szűkebb környezetében (néhány 10 m-es 

sávjában) jelentkezik talajvíz 0-3 m mélységben. A tervezési területen belül – mivel az élővizi befogadók annak 

perifériáján helyezkednek el, talajvíz jelenlétével nem kell számolni. 

 

2. sz. ábra 

A talajvíz felszín alatti mélysége (Geoportál 2014.) 

 

4.4. Szikkasztás 

 

A tervezési területen található, felszínközeli talajféleségek szikkasztásra kevésbé alkalmasak, a lösz, illetve 

agyag vízáteresztő képességi együtthatója (“k” tényező) irodalmi adatok alapján a következő értékekekkel vehető 

figyelembe: 
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5. Befogadók műszaki jellemzése 
 

A tervezési területről lefolyó csapadékvíz befogadói a terület D-I 

oldalán, a Szentlászlói úttal párhuzamosan haladó Bükkös-patak, 

míg az É-ÉK-I oldalon a Sztaravodai mellékág. 

Mindkét befogadó állandó vízfolyásnak tekinthető, nyáron sem 

száradnak ki.  

A Sztaravodai mellékág vízhozama 1-50 l/s között mozog, több 

felszíni rétegvíz forrás táplálja. 

5.1. Bükkös-patak 

A Bükkös-patak és vízgyűjtőterülete a Duna vízgyűjtő területéhez, a Közép-Duna alegységhez tartozik. A patak 

Szentendrénél torkollik a Dunába, a település legjelentősebb állandó vízfolyása. 

 

1. sz. ábra: A Bükkös-patak vízgyűjtője 

A patak teljes vízgyűjtőterülete 39,2 km2. Hossza 16 km, medrét a városban kiépítették, illetve a belvárosi, 

torkolathoz közeli részeken a házakat magasított partfalak védik a Dunai áradás visszahatásától. További 

árvédelmi létesítmények építése nem volt szükséges, mert a nagyesésű patakokon sem a kora tavaszi 

hóolvadásból eredő, sem a nyári záporok okozta árhullámok nem tartósak. Mederrendezési munkálatokról, 

patakon létesítendő vagy rekonstruálandó, esetleg elbontandó műtárgyakról (pl.: hordalékfogó gátak, 

duzzasztóművek) számos tanulmányterv készült az elmúlt években (pl.: MÉLYÉPTERV, 1985), de ezek nem 

valósultak meg. A patakról jelenleg nem áll rendelkezésre friss, komplett hidrológiai – műszaki dokumentáció. 

Domborzat: A Bükkös-patak vize Dobogókő déli lejtőin ered, közel 600 méter magasan. Számtalan kisebb 

vízeséssel tarkított útján, 500 méter szintkülönbség után érkezik Szentendre belvárosába. A Börzsönytől a Duna 
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által leválasztott kistáj felszínének kb. 55 %-a a hátas típusú középhegységi, kb. 15 %-a az alacsony 

középhegységi fennsík, mintegy 30 %-a pedig az alacsony domblábi hátak és lejtők ortográfiai 

domborzattípusába sorolható. A tengerszint feletti magasság 140 és 699 m B. f. között változik. A terület északi 

és keleti lejtőin jelentékeny az erózió; a felszín hasznosítását különböző deráziós folyamatok akadályozzák. A 

domborzati adottságok az erdőgazdasági és rekreációs célú területhasznosítás szempontjából kedvezőek. 

Éghajlat: A terület magasabb (600 m B. f.) részei a hűvös-mérsékelten nedves, az alacsonyabban fekvők a 

mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, a keleti és nyugati szegélyek a mérsékelten száraz éghajlati típushoz 

tartoznak. Az évi napfénytartam általában 1900 óra körüli, de a legmagasabb pontokon eléri az 1950 órát. Nyáron 

760-780 óra napsütés a valószínű, míg télen 180-190 óra, az 500 m B. f. feletti tetőkön meghaladja a 200 órát. 

Az évi középhőmérséklet Dobogókőn kevéssel 8 °C alatti, a hegység lábánál 9,5-10 °C közötti, míg a 

tenyészidőszakban várhatóan ugyanilyen eloszlásban 14 és 16 °C között alakul. A 10 °C középhőmérsékletet 

meghaladó napok száma az 500 m B. f. feletti területeken 166- 180 nap körüli (április-október). Az utolsó fagy 

április 18-22., az első őszi fagy október 18- 22. között várható. A fagymentes időszak hossza így 175-180 nap. A 

nyári maximális abszolút hőmérsékletek sokévi átlaga 30-32 °C, Dobogókőn 29 °C, a téli minimális abszolút 

hőmérséklet -16 °C. A csapadék évi összege a hegylábaknál 580 mm körüli, Dobogókőn 750 mm. A 

tenyészidőszak csapadéka 320 és 420 mm között változik. Az egy nap alatt lehullott legtöbb csapadékot (87 

mm-t) Dobogókőn mérték. A hegység lábát általában 35-40 napig takarja a hó, de Dobogókőn megközelíti a 90 

napot is. Az átlagos maximális hó-vastagság a Duna völgyében 25 cm, Dobogókőn eléri a 40 cm-t. Az ariditási 

index 0,94-1,18 (a hegytetőkön 0,94-1,00, az alacsonyabb területeken 1,15-1,18). Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az 

átlagos szélsebesség a tetőkön 4-4, 5 m/s, a völgyekben kb. 3 m/s. 

Vízrajz: A Bükkös-patak vizét a Dunazug-hegység 17 forrása és három patakja táplálja, amelyek az alábbiak: 

Király-patak, Jóvízű-patak, Száraz-patak. A vízgyűjtőn a hegytetők jó vízellátásúak, a peremek vízszegény 

területek. A vízhozamok nagy szélsőségek között ingadoznak, így rájuk vízhasználatot alapozni nem lehet. Az 

időszakos jelleg miatt vizük szennyezett. A vízhiány és a meredek lejtők mellett állóvizek sem jöhettek létre, mert 

a keletkező mélyedések gyorsan feltöltődnek. A vízfolyás mentén szétszórtan elhelyezkedő, nagyszámú forrás 

többsége foglalt. Bár a helyszín bejárásakor a turista-térképen és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató 

Intézet (VITUKI) nyilvántartásában foglaltként szereplő források egy részét az idők során tönkretette a fagy, 

elmosták a viharok és a korábban rendesen kiépített források helyén csak törött csövek találhatók. 

Hidrológiai adatok: A hidrológiai számításokhoz szükséges kiindulási 

adatok, azaz a patak vízállás-vízhozam adatsorai, napi bontásban a KDV-

KÖVIZIG-nél állnak rendelkezésre. A KDV-VIZIG 2005-ben telepített egy 

úszós, 15 percenként regisztráló műszerrel felszerelt lapvízmércét (004607 

állomás) a Bükkös-patakon, a torkolattól 4,2 fkm-re, melynek nullpontja 

134,30 m B. f. magasságban van. A vízmércéig a patak vízgyűjtő területe 

33,4 km2. 

A Bükkös-patak hidrológiai modelljét, Q-H görbéjét és egységárhullámképét 

a következő ábrák ismertetik. 
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2. sz. ábra: Bükkös-patak vízgyűjtő területének modellje 

 

 
3. sz. ábra: Q-H görbe a 2009-es mérési adatok alapján 
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4. sz. ábra: Kiegyenlített, 4 órás egységárhullámkép, 2010. május. 

 

5.2. Sztaravodai mellékág 

 

A Sztaravodai mellékágról a Bükkös-patakhoz hasonló információk nem állnak rendelkezésre. A vízfolyás 

felmérésére, hidraulikai és hidrológiai jellemzésére jelen projekt keretében nincsen mód és anyagi fedezet, ezért 

feltételezésekkel kell éljünk vele kapcsolatban. 
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6. Tervezési alaptérkép elkészítése  
 

A tervezési alaptérképhez a Megrendelő biztosította a friss, 2015-ös belterületi földhivatali alaptérképet, melyen 

tematikusan ábrázoltuk a 

 természetes befogadókat (árkok, vízfolyások) 

 épített vízelvezető rendszereket (árkok, csatornák, műtárgyak, kiemelt szegélyek, stb.) 

 a terep lejtésviszonyait. 

A szikkasztásra alkalmas területek kijelölése (talajvízszint felett jó szivárgó tényezőjű, szemcsés talajok) nem 

történt meg, mivel az előzőekben ismertetett talajjellemzők okán sikkasztásra kifejezetten alkalmas terület 

nincsen a területen, melyet az esők után a lefolyásmentes területeken megmaradó számos tócsa és pocsolya is 

igazol. 

A bemutatásra kerülő 01-R-001 sz. alaptérképet a Google Earth légifotójával kiegészítve készítettük el a 01-R-

002. sz. helyszínrajzot is, amely a növényzetet, a beépítettséget / fedettséget, ill. a burkolt felületek arányát 

hivatott bemutatni. 

 

Szentendre, 2015. szeptember 

 

 


