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Balatonvilágos átnézeti térképe a jellegzetes elnevezésekkel
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A változatos morfológiájú település a Balaton vízgyűjtő területén fekszik, 
élővízfolyás a község területén nincs. A viszonylag kedvező adottság - Balaton 
közelsége - ellenére a település felszíni vízelvezetése nem tekinthető megnyugtató 
módon megoldottnak, az utcák nagyobb részében a csapadékvíz elvezető rendszer 
nincs kiépítve, nagyobb esőzések, zápor esetén elöntések, pangó vizek, felázások 
tapasztalhatók. 
Karakteres csapadékelvezető rendszer - egy, illetve kétoldali nyílt árok - a Dobó 
István utcában található. A cél felé gravitáló árkok bekötnek az Ady Endre utcai zárt 
csatornába, amely egyebek mellett az autópálya egy szakaszának vízelvezetését is 
szolgálja, a gyűjtő áthaladva a vasúti pályatesten egyesül a Zrínyi Miklós utca 
csapadékvíz-elvezető rendszerének egy részével, majd beköt a Balatonba.  
Nyílt csapadékvíz-elvezető árok található még a Vörösmarty utca, Dózsa György út, 
Aligai út és József Attila utca nagy részén, az Ady Endre utca autópályától keletre 
eső részén. 
A belterületen szikkasztó árok húzódik a Felszabadulás utcában, a Kosztolányi 
Dezső utca környékén, valamint a Mathiász lakótelepen. 
 
A magaspart alatti Rákóczi és Zrínyi utcákban a meglévő csapadékvíz elvezető-
hálózat zömében nyílt földárok, helyenként zárt csapadékvíz elvezető csatornák is 
találhatók. A Rákóczi és Zrínyi utca és közvetlen környezetének csapadékvíz 
befogadója a Balaton. 
 
Az Iskola - Posta utcák magasságában zárt rendszerű hálózat létesült, az általa 
szállított víz átemelés után az autópálya vízelvezető rendszeréhez csatlakozik. 
Az Aligai út mentén, annak egy részén zárt rendszerű ágvezeték található, az általa 
szállított víz a vasútállomás közelében lévő zöldterületen elszikkad. 
 
A fentieken túl említést érdemel a Club Aliga csapadékvíz-elvezető hálózata, amely 
a megközelítését szolgáló mélyút mentén épült ki 60Øb dimenzióval, fogadja a 
Zrínyi Miklós utca északi része mentén érkező ágat, majd torkolati művön keresztül 
beköt a Balatonba. Ezen felül az üdülőfalu területen több rész-vízgyűjtő - bevezetés 
található. 
 
A Budapest - Nagykanizsa vasútvonal érintett szakaszának védelmében a 
csúszásveszélyes szakaszokon a magaspart felől szivárgó rétegvizek megfogására 
a Fecske utca mentén kőbordákat, víztelenítő tárókat, támbordákat alakítottak ki. A 
rendszer által összegyűjtött réteg- és felszíni vizeket 60Øb csatorna gyűjti össze, 
amely a Ponty utca magasságában egyesül a Zrínyi utca elvezető hálózatával, majd 
beköt a Balatonba. 
A vasúti töltés alatti átereszek karbantartása, illetve a megfelelő áteresztőképesség 
biztosítása a zavartalan vízelvezetés feltétele. A vasúti pálya alatti és feletti rézsűbe 
már beépített műtárgyak rendszeres ellenőrzése szükséges. 
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Tekintettel az előzőekben vázlatosan körülírt vízelvezetési hiányosságokra és a 
község területét borító lösztalaj rendkívüli vízérzékenységére, a csúszásveszélyes 
területekre, el kell készíteni a település teljes közigazgatási területének egységes 
szerkezetbe foglalt vízrendezési - vízelvezetési terveit. 
Az érintett területeken tervezendő vízrendezési feladatok megvalósítása vízjogi 
engedély köteles tevékenység, ezért ezek megvalósítását megelőzően vízjogi 
létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletnek megfelelően. 
 
A vízrendezési tervek komplex hidrológiai - hidrogeológiai - geotechnikai - 
talajmechanikai szakvéleményre épüljenek. Ezek megállapításai alapján lesznek 
eldönthetők a vízelvezetés konkrét módozatai. A nagy vízgyűjtő területtel 
rendelkező árkokat hidraulikai méretezés alapján a befogadóig kell elvezetni. A 
vízelvezető rendszerek megfelelő szabályozási szélességű utcákban egy, illetve 
kétoldali nyílt árkok lehetnek. A földmedrű árkokat a határsebességet meghaladó 
szakaszon burkolattal kell ellátni, esetleg lépcsőzni. A kis szabályozási szélességű, 
rövid utcák esetében vápás folyókás elvezetés számításba vehető. Helyhiány, 
illetve területgazdálkodási - esztétikai szempontok alapján zárt rendszerű elvezetés 
létesíthető - pl. településközponti - vegyes terület esetében.  
 
Amennyiben az altalaj viszonyok ezt lehetővé teszik, kertészeti növénytelepítési, 
mérnökbiológiai módszerekkel törekedni kell a csapadékvíz helyszínen tartására, a 
fedettség csökkentésére. Egyes ingatlanok esetében javasolható a tetővizek 
gyűjtése, locsolóvízként történő felhasználása. 
 
Térszíni gépkocsi parkolók csapadékvizei csak megfelelő előtisztítás, olaj- és 
iszapfogó után vezethetők el. A tisztítás hatásfoka feleljen meg a befogadóra előírt 
220/2004.(XII.21.) Korm. rendeletben megfogalmazottaknak. 
 
A község területén tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetések 
módozatai az alábbiak szerint oldható meg: 
 
A Dobó István úti tervezett beépítések csapadékvíz elvezetésére a meglévő 
vízelvezető árokhoz csatlakoztatva új vízelvezető árok építése szükséges. 
 
Az Ady Endre utca környezetében tervezett lakóterületi ingatlanok, és a település 
központi vegyes terület felszíni vízelvezetése a meglévő nyílt árkos vízelvezető 
hálózatokhoz csatlakozó. 
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A volt Club Aliga és a szomszédságában lévő vízparti ingatlanok csapadékvíz 
elvezetés szempontjából önálló vízgyűjtő területnek tekinthető. Az üdülőfalu 
megközelítő útja mentén épült ki a vízelvezető gerinccsatorna 60Øb dimenzióval, 
mely fölött húzódó mély árok meder rendezése szükséges. 
A meglévő zárt csatornák Balatonba csatlakozó szakaszainak felhasználásával zárt 
rendszerű elvezetés létesíthető a tervezett új utak területéhez igazodva. A 
hidraulikai számítás alapján lesz meghatározható a csatorna átmérők dimenziója, 
vonalvezetése. A felülvizsgálat eredményei és a beépítési terv adatainak 
ismeretében el kell készíteni a terület vízelvezetésének elvi vízjogi és létesítési 
engedélyezési terveit. Az üdülőfalu csapadékvíz-csatornázásának egy lehetséges 
elvi módozatát a mellékelt helyszínrajzon feltűntettük, melyet értelemszerűen a 
későbbi tervfázisok során pontosítani, fejleszteni szükséges. 
 
A Rákóczi és Zrínyi utcákban a meglévő nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer 
nyomvonalán zárt csapadékcsatornák építése szükséges, burkolt folyókákkal 
kiegészítve, melyek a magaspart alatti területen összegyülekező csapadékvíz 
gyorsabb, akadálytalan elvezetését szolgálják. 

 
 










