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A projekt célja 



KONCEPCIÓTERV 

Koncepcióterv kidolgozása amely megoldási 

javaslatot ad a 

•  feltárt problémák megoldására, valamint  

• a városfejlesztésből és a különböző 

csapadékeseményekből adódó változó 

terhelések biztonságos fogadására 

 



 

 

szivárgás 

gyűjtőhálózat 

csapadék 

párolgás 

beszivárgás 

felszíni lefolyás 

vízzáró 

felület 

Folyamatok a városi rendszerekben 

f.a.víz 

áramlás 

Településrendezési eszközök 

Szabályozási tervek 

Szerkezeti tervek 

Helyi építésügyi szabályzatok 

 

 
Településtervezési eszközök 

Zöldfelületek – hol, mekkora 

Vízelvezetési és –visszatartási megoldások 

 



MÓDSZERTAN 

• Terepi bejárás 

• Koncepcióterv (Master Plan) módszerének 

alkalmazás 

• Tervezői, önkormányzati egyeztetések + és 

vízügyi igazgatóság munkatársai 

• Jó gyakorlatok áttekintése és adaptálása 
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Munkafolyamat, amelyben 

önkormányzati és 

üzemeltetői oldal - egy 

keretbe került 

#10   



 

 

 

Koncepcióterv 

(Master Plan) 

módszertan 



Mi a Master Plan? 
A csatornahálózati Master Plan (MP) olyan egyedi dokumentum, ami a hosszútávú 

stratégiai tervezést, a hálózatfejlesztési beruházások végrehajtását támogatja, 

információkat szolgáltat a döntéshozatal folyamatában. Az MP a modern, digitális 

adatfeldolgozás, modellezés és monitoring alkalmazásával készül.  A Master Plan 

keretében, illetve különálló projektként is megvalósíthatók a következők:  

 

• A csatornahálózat kapacitásának értékelése. Csatornarendszer 

viselkedésének, működésének komplex elemzése, értékelése 

 

 

• A városfejlesztés hatásai a csatornahálózatra. Csatornarendszer jövőbeli 

fejlesztésének stratégiája 
 
 

 



Felhasználási területek 
•Két példa 

 

1. MASTER PLAN – átfogó koncepcionális tervek a 

Gördülő fejlesztési tervek támogatására 

olyan egyedi dokumentum, ami a hosszútávú stratégiai 

tervezést, a hálózatfejlesztési beruházások 

végrehajtását támogatja, információkat szolgáltat a 

döntéshozatal folyamatában 

 

2. Hálózatrehabiltáció hidraulikai modell 

támogatásával– beruházási tervek  pl. Frantiskové lázne 

 

3. Megtakaritások –beruházás – dániai példa 

 
MIKE URBAN  



A projekt komplex, összekapcsolt felszíni 

vízfolyásokat és a gyűjtőhálózatokat is 

magába foglaló matematikai modellen 

alapult : 
− I. ütem - adatgyűjtés 

− II. ütem – monitoring program 

− III. ütem – szimulációs modell felépítése, kalibrálása 

− IV. ütem –a jelenlegi rendszer vizsgálata 

− V. ütem - a jövőbeli állapot modell és koncepció 
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Adatok, adatgyűjtés 



Adatok (példák) 

Cél: 

Olyan modellek felépítése amelyek 

képesek leírni komplexen a rendszer 

működését 

 - változó csapadékesemények mellett is - 

 

 
Modellépítés input 

 

Térbeli és időbeli adatok 



Modell adat - hálózat 
• Nyilvántartási adatok – 

Rendszer struktúra adatok 

− Hálózat 

• Csővezetékek (X,Y,Z, 

folyásfenék szintje, hossz, DN, 

érdesség, lejtés, anyaga … 

stb.) 

• Akna (X,Y,Z1,Z2, átmérő,stb.) 
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Átmérő (m) 

fenékszint (m) 

terepszint (m) 





Modell adat - hálózat 
• Nyilvántartási adatok – 

Rendszer struktúra adatok 

− Hálózat 

• Műtárgyak 

(osztóműtárgyak, 

záporkiömlő, tározó, 

zsilip, bukók…) adatai, 

geometria, szintek, stb. 
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Modell adat - hálózat 
• Nyilvántartási adatok – 

Rendszer struktúra adatok 

− Hálózat 

• Szivattyúk, átemelők 

adatai, geometria, 

szintek, központilag 

tárolt adatok, stb. 

. 
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Árkok felmérés 

Nyilvántartási adatok – 

Rendszer struktúra 

adatok 

Hálózat 
Árkok – x,y,z, anyaga, 

keresztszelvény 

 

Célzott felmérés 



Modell adat – hálózat üzemeltetés,  üzemeltetési 

rendek 

• Üzemeltetési paraméterek 

− Zsilip állítások 

− Szivattyú jelleggörbék és szabályozások 

− ...  

• Üzemeltetési esemény adatok, idősorok 

− Ivóvízfogyasztás  - Szennyvíz terhelés 

− Vízhozamok (v, h, Q) 

− Vízminőségi adatok (O2, NH4, NO3, P) 
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 Kommunális és ipari eredetű szennyvíz 

 

Tulajdonos Cím fogyasztás (m3/év) 
DBK Brikettgyár Kft Tokodaltáró, Tárna u. 1.               1111 

Kienle –Spiess Kft Tokod, Kossuth Lajos u. 130.              6177 

Rosenberg Hungaria Kft Tokodaltáró, Tárna u. 1.              905 

Hónap Tát Tokod 
Összese

n 

Január 13,915 5,925 19,840 

Február 12,671 15,315 27,986 

Március 12,523 6,318 18,841 

Április 12,526 14,552 27,078 

Május 13,732 5,543 19,275 

Június 12,871 13,437 26,308 

Július 15,049 5,554 20,603 

Augusztus 10,987 13,383 24,370 

Szeptember 15,258 7,350 22,608 

Október 13,940 14,732 28,672 

November 13,190 6,595 19,785 

December 13,601 15,150 28,751 

Összesen 160,263 123,854 284,117 

Vízfogyasztási adatok 2014. évre vonatkozóan 

A napi vízfogyasztás alakulása a Q01 profilon mért adatok alapján 



Modell adat - hidrológia 
− Vízgyűjtők (terület, lejtés, burkoltság, népesség) 
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(jelmagyarázatban: roads=utak, roof=tető,  diameter=átmérő) 

 



Vízgyűjtők adatainak 

feldolgozása 



Modell adat – hálózat üzemeltetés,  üzemeltetési rendek 

• Egyéb adatok 

−Saját mérési adatok 

−Városfejlesztési adatok 

−Talajvízszint adatok 

−Csapadék intenzitás és mennyiség mérés 

• …. 
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Terepmodel 



Talajvízkutak 

elhelyezkedése 

és 

azonosítójuk a 

területen 



Talajvízkút idősorok összehasonlítása 



Területhasználati adatok 



Csapadék adatok – mért adatok  



Ha nincs adat… 

• Felmérés, GPS 

− X, Y, Z koordinátákkal 

• Terepi mérések 

− Csövek elrendezése, 

− Struktúrális geometria 

• Papír alapú adatok digitalizálás és 

minőségellenőrzése 
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 Monitoring kampány 



Monitoring 
 

• Monitoring kölcsönösen 
összefüggő jelenségek 
mérése egymással 
párhuzamos időben, mellyel 
később a rendszer 
működését és viselkedését 
elemezhetjük 

 

•  Egyedi és 
megismételhetetlen 



Monitoring koncepciója 

• Mérjünk? Miért? 

• Mit mérjünk? Mire van szükségünk? 

• Mennyi ideig mérjünk?  

• Hol mérjünk? 

• Hogyan, milyen eszközökkel mérjünk? 

• Milyen időlépéssel? 

• Ki, hogyan fogja gyűjteni, értékelni, elemezni, milyen formátumban lesz 

archiválva? Ki(k) az adatok tuldajnosa(i)? 

• Mennyibe fog kerülni? 

 

 



Mért értékek 

Mit   mérjünk? Hol mérjünk? 

• Mennyiség mérése:  
− Csapadékok mérése 

− Áramlás mérés csatornahálózaton, szennyvíztisztító telepen, 
vízfolyásokon 

− Vízszint mérés csatornahálózaton, szennyvíztisztító telepen, 
vízfolyásokon 

• Vízminőség mérések: 

− Szárazidei vízminőség hálózaton, szennyvíztisztító telepen és 
befogadónál 

− Csapadékos időszakban vízminőség hálózaton, szennyvíztisztító 
telepen és befogadónál 

RENDSZER SZINTEN MÉRÜNK 
 



Időperspektíva 

Mikor  és meddig mérjünk ?  

• Hosszú távú (állandó) monitoring rendszer, 

• Rövid távú monitoring kampányok. 



Monitoring kampány 

H - vízszint 

mérések 

Q -  hozam 

mérések 

R - csapadékmérők 

Modell kalibráció  

Forgatókönyvek 

futtatása valós 

alapokon lesz 



Monitoring kampány célja: 

 

 

• 2 db mérési pont a csapadékadatok gyűjtésére  

• 5db mérési pont a vízszint adatok gyűjtésére  

− 3db a szennyvíz átemelő telepeken helyezkedik el 

− 2db pedig az Únyi-patakon méri a vízállásokat 

• 2 szelvényben történt vízhozam mérés a szennyvízhálózaton 

(piros pont- lásd az alábbi ábrán) 

rendszer működéséről információ  

csapadék           reakció 

 



 

Csapadék mérés 



Patakokon és átmelőkön vízszint mérés  



Patakokon és átmelőkön vízszint mérés  



Hozam mérés 



 

 

 

 

 

 

   Modell építés- kalibrálás 



Modellek 
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Szennyvíz-hálózat 

 
Integrált vízgyűjtő 

modell 

 

Csapadékvíz- 

gyűjtőhálózat 



Szennyvízmodell MODELL PARAMÉTEREK Érték 
Mérték-

egység 

A modell teljes 

hossza 
42,40 [km] 

Modellezett hálózat 

(%) 
99,7 [%] 

Aknák száma 1235 [db] 

Vezeték száma 1220 [db] 

Részvízgyűjtők 

száma 
1209 [db] 

Kitorkollások száma 3 [db] 

Teljes vízgyűjtő 

terület 
317 [ha] 

Fogyasztási minták 2 [1] 

Átemelők száma 13 [db] 



Kalibrálás 

számított 

mért 

 

 



Vízhozam mérések Q2 – csapadékos időszak 

számított 

mért 

 



Csapadékelvezető hálózat 
MODELL 

PARAMÉTEREK 
Érték 

Mérték-

egység 

A modell teljes 

hossza 
42,40 [km] 

Modellezett 

hálózat (%) 
99,7 [%] 

Csomópontok 

száma 
2305 [1] 

Vezeték száma 2135 [1] 

Részvízgyűjtők 

száma 
2528 [1] 

Kitorkollások 

száma 
11 [1] 

Teljes vízgyűjtő 

terület 
1365.56 [ha] 



Csapadék csatorna kalibrálása 



Integrált vízgyűjtő modell 



Integrált vízgyűjtő modell 
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A jelenlegi és jövőbeli rendszer 

vizsgálata 

ELEMZÉSEK     

     

#54   
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ELEMZÉSEK - 

Csapadékesemények 

     

#55   

• Tervezési alapforgatókönyv 

(tervezésben használatos 

csapadékesemény) 

• Klímaszcenáriók (hazai és 

nemzetközi eredmények tesztelése) 

     

Mi történne, ha..? 



Együttműködés  
  Norvég partnerrel (BIOFORSK/NIBIO), EDUVIZIG 

és ÉDV szakembereivel 
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Együttműködés  
  Norvég partnerrel (BIOFORSK), EDUVIZIG és 

ÉDV szakembereivel 
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EREDMÉNYEK    

     

részletek a teljesség igénye 

nélkül 

#58   
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Telítettségi fok a 

szennyvízhálózaton, 

T=10 perc 

Telítettségi fok a 

szennyvízhálózaton, 

T=60 perc 

Szennyvízhálózat 
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Átnézeti térkép a Vasút köz és a Fő út kereszteződésénél lévő 

túlterhelésekrők, T=60 min 

Hossz-szelvény a Vasút köz – Fő útnál Kossuth Lajos utcai 

irányban, T=60 min 
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Hossz-szelvény túlterhelt vezetékről, Hársfa u. Táti 

u.kereszteződés felől 

Sashegy, Táti és Móra Ferenc utcai átemelelőnél 

egy vezetékszakasz nyomás alá kerül az átemelő 

miatt, rövid ideig kiöntés is lehetséges a csatorna 

alsóbb szakaszán az átemelő környezetében. 

Átnézeti térkép a túlterhelt 

vezetékről, Sashegy,Táti és 

Móra Ferenc u., T=60 min 

nyomás alá kerülés és kiöntés 
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Kiöntés aknáknál, T=60 min 

Kiöntés aknáknál, T=10 min 

Összegzés - kiöntések 



Összegzés 
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idegenvizek leválasztásával, azaz a fekete 

bekötések és az infiltráció megszüntetésével 

átemelők csak a szennyvízhozamra lettek méretezve, 

viszont jelentős esővíz-terhelést is kapnak a 

csapadékesemények idején  
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A talajvízszint és az aknafenékszint 

magasságkülönbsége (m) 

A talajvízszint és a cső középvonal 

szintjének különbsége (m) 



Rekonstrukció hatása 





Forgatókönyvek 

Jelen állapot 

  Nedves állapot 

- Talajvízmodell „nedves” 

állapot: Magasabb talajvíz 

és talaj nedvesség 

figyelembe vétele, 

- Patak vízhozama: 1 m3/s 

- Figyelembe vesszük a 

szennyvízhálózat 

talajvízelvezető, drén 

hatását 

Száraz  állapot 

- Talajvízmodell „száraz” állapot: 

Alacsonyabb talajvíz és talaj 

nedvesség figyelembe vétele, 

- Patak vízhozama: 0,1 m3/s 

- Figyelembe vesszük a 

szennyvízhálózat talajvízelvezető, 

drén hatását 

10 perces 2 éves visszatérésű 

csapadék esemény 

✓ ✓ 

60 perces 2 éves visszatérésű 

csapadék esemény 

✓ ✓ 



 10 perces 2 éves visszatérésű 

csapadék esemény és “nedves” 

talajállapot – kapacitás elemzés 

Példa eredményekre: 



Magas prioritású problémás helyek - Javaslatok 
 



 10 perces 2 éves visszatérésű 

csapadék esemény és “nedves” 

talajállapot 

Példa eredményekre: 





Magas prioritású problémás helyek - Javaslatok 





Jövőállapot elemzése 
  Terület/Terv Felhasznált fájl 

1 Tát hosszú földek:   

Tartalék lakóterület, de belátható időn belül 

nem kerül beépítésre, így hálózati fejlesztést 

nem vettük figyelembe a területen 

  

2 Tát Kertváros belterületi csapadékvíz 

elvezetésének tanulmány terve (NOVUM 

Ipari, Kereskedelmi és Tervező Kft) :  

Rendelkezésre álló tervek alapján a teljes 

mértékében kiépült állapotot vettük 

figyelembe. 

  

M_2.dwg 

MK_1_elvi_dwg 

I_ütem_geodéziai felmérés.dwg 

Tát, helyszínrajz a felszíni 

vízelvezetés tanulmánytervéhez.dwg 

3 Tát Város Önkormányzata ipari területének 

bővítése, infrastruktúra kiépítése (Útvonal 

Kft.) 

Egy 10 hektáros ipari terület. Az 

infrastruktúra kiépítéséhez szükséges 

tervezési munka folyamatban van. 

Rendelkezésre állót tervek beépítésre 

kerültek 

U_3 Helyszinrajz_Ipari 

park_TAT_A_0515.dwg 

U_4 Hossz_szelveny_Ipari 

park_TAT_A_0515 

4 Tát-Falu alja terület csapadékvíz elvezetése 

(NOVUM Ipari, Kereskedelmi és Tervező Kft 

és C2C Kft) : 

Hálózat rekonstrukció és új hálózati elem 

figyelembe vétele 

Falu alja_tervt.dwg 

5 Tokod ipari út(DE-MA Projekt Kft): 

Árok rendszer került beépítésre. 

Tokod_ipari út_helyszínrajz_DHI.dwg 

  

6 Tokod Nagyközseg Pincevölgyet a települes 

központi belterüetével összekötő, 1118. Sz 

közút egy szakaszát tehermentesítő 

kerékpárút engedélyezési terve (DE-MA 

Projekt Kft) alapján hálózat bővjtést vettünk 

figyelembe 

ACAD2010-

Helysz_KM_2013_DHI.dwg 

7 Tát Város Területrendezési eszközeinek 

módosítása 

Pdf 

8 Tát nagyközség településirendezési 

eszközei (VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS 

FEJLESZTÉSI ÉS 

URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

- VIAMED-2002 Bt.) 

Pdf 

      

Fejlesztési tervek, 

koncepció  



Klíma szcenáriók figyelembe vétele 
Jövő állapot 

  Nedves állapot 

- Talajvízmodell 

„nedves” állapot: 

Magasabb talajvíz és 

talaj nedvesség 

figyelembe vétele, 

- Patak vízhozama: 1 

m3/s 

- Figyelembe vesszük 

a szennyvízhálózat 

talajvízelvezető, drén 

hatását 

Száraz  állapot 

- Talajvízmodell „szára” 

állapot: Alacsonyabb 

talajvíz és talaj nedvesség 

figyelembe vétele, 

- Patak vízhozama: 0,1 m3/s 

- Figyelembe vesszük a 

szennyvízhálózat 

talajvízelvezető, drén 

hatását 

10 perces 2 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény – Norvég 

tapasztalatok alapján 

módosítva 

✓ 

  

60 perces 2 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény - Norvég 

tapasztalatok alapján 

módosítva 

✓ 

  

60 perces 2 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény - HadCM3Q3-SMHI 

forgatókönyv alapján 

módosítva 

✓ 

  

60 perces 2 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény - REGCM3-

ECHAM5-r3-ICTP  

forgatókönyv alapján 

módosítva 

✓ 

  

60 perces 50 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény - REGCM3-

ECHAM5-r3-ICTP  

forgatókönyv alapján 

módosítva 

✓   
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idő (perc) 

Tervezési esők 

60 perces 2éves vissztérési 
gyakoriságú tervezési eső 

60 perces 2éves vissztérési 
gyakoriságú eső módosítva REGCM3-
ECHAM5-r3-ICTPforgatókönyv alapján 

60 perces extrém eső REGCM3-
ECHAM5-r3-ICTPforgatókönyv alapján 



•  10 perces 2 éves 

visszatérésű csapadék 

esemény és “nedves” 

talajállapot – kapacitás 

elemzés 

 

 



Kitorkollók elemzése 
    Kitorkolló össz. kibocsátása 

  

Kitrolkolló maximális vízhozam 

MUID Descripti

on 

2éves 60 

perces 

eső 

száraz 

jelen 

  

m3 

2éves1 0 

perces 

eső 

száraz 

jelen 

  

m3 

 2 éves 

60 

perces 

eső 

nedves 

jelen 

m3 

 2éves 

10 

perces 

eső 

nedves 

jelen 

m3 

 2éves 

10 perces 

eső nedves 

jövő 

NO 

módosított 

eső 

m3 

 2éves 

10 

perces 

eső 

nedves 

jövő 

RCA - 

HDAPC 

módosít

ott eső 

m3 

 2éves 

10 perces 

eső 

nedves 

jövő 

REGCM3

-ECHAM 

módosítot

t eső 

m3 

2éves60 

perces 

eső 

száraz 

jelen 

  

m3/s 

2éves10 

perces 

eső 

száraz 

jelen 

  

m3/s 

2éves 

60 

perces 

eső 

nedves 

jelen 

m3/s  

2éves 

10 

perces 

eső 

nedves 

jelen 

m3/s  

2 éves 

10 

perces 

eső 

nedves 

jövő 

NO 

módosít

ott eső 

m3/s 

2éves 

10 

perces 

eső 

nedves 

jövő 

RCA - 

HDAPC 

módosít

ott eső 

m3/s  

2éves 

10 perces 

eső nedves 

jövő 

REGCM3-

ECHAM 

módosított 

eső 

m3/s  

Merged

_56 

Malom 

utca 50.59 37.55 105.04 462.03 784.72 

1755.9

4 6064.42 0.06 0.10 0.51 0.34 0.77 0.71 2.10 

Tát_20

001 Kulterulet 8.14 8.01 6.61 7.08 6.82 6.25 555.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 

Tát_20

002 Kulterulet 6.71 6.48 6.51 6.86 3.60 2.51 105.25 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.16 

Tát_20

124 Kulterulet 9.30 12.58 12.95 13.33 83.63 3.60 1053.69 0.00 0.02 0.01 0.01 0.05 0.00 0.44 

Tát_20

515 Becsi ut 82.13 56.34 81.97 82.09 93.38 0.59 434.23 0.05 0.13 0.05 0.05 0.17 0.00 0.20 

Tát_20

528 Kulterulet 194.46 116.17 195.26 195.25 170.42 14.72 636.72 0.08 0.14 0.08 0.08 0.22 0.00 0.28 

Tokod_

20435 Kulterulet 96.50 49.89 96.68 96.55 150.06 1.05 903.16 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.00 0.30 

Tokod_

20788 

Malom 

utca 1.96 3.34 1.98 1.98 5.24 2.07 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

Tokod_

20811 

Bercseny

i Miklos 

utca 553.42 349.44 570.51 560.26 506.58 1.71 2473.77 0.35 0.71 0.35 0.35 0.92 0.00 1.09 

Tokod_

20843 

Szechen

yi utca 18.50 33.45 29.23 26.58 65.37 1.69 300.62 0.02 0.08 0.03 0.03 0.15 0.00 0.18 

Tokod_ 19541.9 10210.9 26697.



Kitorkollók ellemzése 

Megkötése a nagy 

hozamoknak? 

 

Tározók? 

 

Visszatartás? 

 



Javaslatok részletes kidolgozás 

Buzás, 2015 



EREDMÉNYEK 
koncepcióterv kidolgozása amely megoldási 

javaslatot ad a 

•  feltárt problémák megoldására, valamint  

• a városfejlesztésből és a különböző 

csapadékeseményekből adódó változó 

terhelések biztonságos fogadására 

© DHI #80   

 

Mindezek mellett pedig objektív alapot ad a beruházások megalapozására, a 

fejlesztésekhez szükséges támogatások lehívására 



Jövőbeni hálózatfejlesztéseket megalapozó 

részletes tanulmány és tervezési elveket 

rögzítő dokumentum . Azaz: 

• szakági iránymutatást ad a csatornahálózatok 

tervezésénél, 

• szakterületi tervhierachiában első helyen áll, 

• a további tervezések az útmutatóban megadott 

hidraulikai méretezéseken alapulnak. 
 



• Konkrét rekonstrukciós javaslatok 

• Konkrét fenntartási, üzemeltetési javaslatok 

• Tájbaillesztett zöldfelület fejlesztés és a 

csapadékvíz-gazdálkodás 

 



© DHI 


