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A VÍZ AZ 

ÉLETÜNK RÉSZE 
 

Projekt leírás 
 

 

A projekt keretén belül a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, 

rekonstrukciója a csapadékgazdálkodás céljainak figyelembevételével a 

megvalósítandó cél. Amelyben fontos és kiemelt az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása érdekében 

belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. A 

megvalósítás által a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és 

fokozása valósul meg. Csapadék és belvízelvezető csatornák, tározó valamint azok 

műtárgyainak fejlesztését tervezzük megvalósítani, valamint a megfelelő 

lakókörnyezet kialakítására törekszünk a munkálatok befejeztével. A tervezett 

fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság 

megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák, 

tározó, valamint műtárgyak fejlesztésével. Közép-hosszú távon előkészíti az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, amit egy korszerű belterületi csapadékvíz 

elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakításával valósítunk meg. A tervezett 

fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezetre, épített környezetére is pozitívan fog 

hatni, ugyanis a csatornák 

újraprofilozása, gyepesítése és 

helyreállítása és a tározó kialakítása 

javítja a településképet. 
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Önkormányzati állásfoglalás 
 

Az elkészült csatornákat természetesen karban kell tartani. A tulajdonos kötelessége 

a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák 

és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá 

a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése 

és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása. 

Az ingatlanok előtti új átereszek építése alkalmával a műtárgy a mértékadó 

vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el és ezért minimum 20 cm átmérőjű 

átereszek beépítése javasolt, melyről gondoskodni az ingatlan tulajdonosának 

(kezelőjének, használójának) kötelessége. Az adott utca árokrendszerének lejtéséről 

a település vízkárelhárítási terve ad tájékoztatást. 

 

 

Miért jobb a csapadékvíz gazdálkodási 

rendszer az „egyszerű” elvezetésnél?  
 

A kérdés megválaszolásához szükségünk van a gazdálkodás lényegének 

megfogalmazására: A csapadékvíz-gazdálkodást a települések területén jelentkező 

csapadékvíz elvezetés és helyben tartás ésszerű és célszerű arányainak 

meghatározásaként értelmezhetjük. Az elvezetés szükségessége nem igényel 

kifejtést. A városiasodással együtt járó nagy burkolt felületi arány és ennek 

következtében csekély zöldfelület a lehulló (nagy) csapadékokat fölösleges, a 

mindennapi életet zavaró, a javakat veszélyeztető tényezővé teszi annak 

következtében, hogy annak 

meghatározó hányada felszíni 

lefolyást okoz.   

A lefolyó hányad a csapadék 

intenzitásának növekedésével 

emelkedik, mivel az egyre inkább 
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meghaladja a burkolatlan felületek talajának beszivárgási intenzitását.  A 

klímaváltozás becsült hatásai a csapadékviszonyok változását is érintik. A változás a 

városi vízgyűjtőkön (is) kedvezőtlen, amennyiben valószínűsíthetően módosul a 

csapadék évszakos megoszlása, a téli félév csapadékosabbá válásával és növekszik 

az extrém csapadékesemények előfordulási gyakorisága. Utóbbi a városi területek 

vízmérlegének további romlását vetíti előre. Ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy 

a hőmérsékleti szélsőségek gyakoriságának növekedése is várható, ami a nyári 

időszakban egyre több és hosszabb aszályos időszakot eredményez, a 

következmények még súlyosabbak (8. ábra).  

 

 

8. ábra: A hőmérsékleti viszonyok becsült változása a klíma módosulása 
következtében  

 

A városi növényzet (mind a közterületi, mind pedig a magánterületi, benne 

haszonnövények is) meleg időszaki vízigénye jelentősen emelkedik, miközben a 

talajban tovább csökken a talajvíz 

szintje, a hozzáférhető víz. A városi 

növényzet életben tartása csak 

öntözéssel lesz lehetséges, sőt sok 

településen már ma is így van. Ha 
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elengedjük a területről a csapadékvizet, öntözni ivóvízzel, vagy talajvízzel lehet (9. 

ábra).   

  

9. ábra: A klímaváltozás hatása a jövő csapadékviszonyaira  

 
Előbbi drága és bár látszólag a vízmű számára bevételnövelést jelent, valójában 

növekvő évszakos vízhasználati egyenlőtlenség okozva üzemeltetési 

problémákhoz, költségnövekedéshez is vezet. Az év nagyobb részében a 

fölöslegesen nagy szállítási kapacitású vezetékekben csökken az áramlási 

sebesség, megnövekszik a víz tartózkodási ideje a hálózatban, ami fokozza a 

másodlagos, a hálózatban bekövetkező vízminőség romlás lehetőségét, 

mértékét. A hálózati átemelők 

ugyancsak fölöslegesen nagy 

kapacitása pedig a lekötött villamos 

energia után fizetendő járulék 

mértékét növeli. Az előttünk álló 

kiterjedt vízellátó hálózati 
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rekonstrukciós programban különös jelentősége van/lesz a klíma változásával 

gerjesztett évszakos egyenlőtlenség mérsékléséhez hozzájáruló csapadékvíz 

hasznosításának, a hálózati rendszerek és részrendszerek jövőbeni 

kapacitásának meghatározásában.  

A talajvíz kitermelése pedig növekvő energiafelhasználási költségek mellett a 

talajvízszint további süllyedését okozza. Ez a pozitív visszacsatolás 

előreláthatóan fokozódó károkat és költségeket fog a városi lakosság és a 

városüzemeltetés számára okozni.  

A problémát, mint néhány évtized múlva kiteljesedőt akár félre is tehetnénk, ha 

a hazai éghajlat kutatások nem mutatták volna ki már a mögöttünk hagyott 30-

35 évre is a fenti változások megjelenését. A változás tehát már tart, bár a 

helyzet romlásának várható mértéke még bizonytalan. Jelentős kockázati 

tényező az éghajlati rendszer erős nemlinearitása, ami a fokozatos változás 

helyett a hirtelen változás előfordulási valószínűségét vetíti előre.   

A cselekvés megkezdését azonban ezen kívül még más tényezők is indokolják:   

 Néhány kivételtől eltekintve településeink csapadékcsatornázása, ha 

rendszerként egyáltalán létezik, nagyon elhanyagolt, szakszerű 

fenntartás és üzemeltetés nélküli.  

 A települések fejlődése, fejlesztése nem számol kellően a városi 

vízgyűjtő lefolyási viszonyaiban keletkező változások 

következményeivel.  

 Az extrém csapadékok növekvő gyakorisága mellett ismeretlenné vált a 

rendszerek elvezetési biztonsága, vagy más megközelítésben, a 

méretezési csapadékfüggvények érvényessége megkérdőjelezhető. 

Komoly jogi problémát okozna annak a bizonyítása, hogy az adott 

csapadék meghaladta a 

méretezési csapadék 

intenzitását, ha a károsultak 

beperelnék a tulajdonos és 

„üzemeltető” 

önkormányzatot.  
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 A túlterhelésekből, kiöntésekből keletkező károk mértéke 

eseményenként is növekvő, mert a veszélyeztetett terekben nagyobb 

értékeket tárolnak (például tüzelőanyag helyett kazánok, gépkocsik stb.  

 A kiépítetlen és/vagy rosszul kiépített rendszerek növelik a lakossági 

hajlandóságot az ingatlan csapadékvizeinek a szennyvízcsatorna 

hálózatba való bevezetésére, tetemes többletköltségeket okozva az 

üzemeltetőnek (átemelések, szennyvíztelep) és egyúttal időszakosan 

rontva a szennyvíztisztítás hatásfokát is.   

 Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, a változásokhoz való 

alkalmazkodás csak lassan, fokozatosan ki(át)alakítható műszaki, 

szabályozási és szociális rendszereket érint, ami nyomatékosítja az 

azonnali, átgondolt cselekvés elkezdését.  

 

Csapadékvíz-gazdálkodás vs. 

csapadékvíz elvezetés  
 

A hagyományos csapadékcsatornázás alapvető céljának, a károk elkerülésének 

és/vagy csökkentésének megtartása mellett, a csapadék 

hasznosítását/hasznosulását is lehetővé tevő rendszerek tervezése, kiépítése 

és üzemeltetése képezi a gazdálkodás technikai hátterét. A két cél látszólag 

egymásnak ellentmondó igényeket támaszt a tervezővel és üzemeltetővel 

szemben. Valójában az ellentmondás csak látszólagos.   

A múlt és a jelen hazai csapadékcsatornázási tervezési gyakorlata azon alapul, 

hogy valamely adott paraméterekkel rendelkező városi vízgyűjtőről, a 

mértékadó csapadékból lefolyó 

vízhozam elvezetésére alkalmas 

csatornaszelvény méretét 

meghatározzuk.  

A csapadékvíz gazdálkodást 

szolgáló tervezés folyamatában a 
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csatornahálózat tervezéssel megegyező fontosságú a vízgyűjtő célszerű 

átalakításának megtervezése. A vízgyűjtő átalakítása a helyi feltételek által 

megengedett, lokális beavatkozások tervezését jelenti. Általános 

megfogalmazással ez a megközelítés megfeleltethető a számos területen 

leghatékonyabb beavatkozásnak tekintett forráskontrollnak. Korántsem az 

egyetlen, de jellemző, és jól működő példája ennek az ipari üzemek 

szennyvizével (is) kibocsátott szennyezőanyagokra vonatkozó integrált 

szennyezés megelőzési és csökkentési irányelv (Integrated Pollution 

Prevention and Control, IPPC). Ez először 96/61/EK kóddal jelent meg, 

napjainkban pedig az 2010/75/EU Irányelv van érvényben.    

Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető 

legjobb technika (Best Available Techniques, BAT) alkalmazása biztosítja, ami 

a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő 

csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony felhasználására kell 

törekedni. A szennyező hatást szélesebb körben vizsgálja, nemcsak egy egyedi 

technológiai folyamat vagy tevékenység, hanem az egész létesítmény 

környezetre gyakorolt hatása képezi a szabályozás tárgyát (ippc.kormany.hu).  

Az analógia elég egyszerűen felállítható: az ipari üzemnek megfeleltethető a 

városi vízgyűjtő egy-egy felületegysége, például egy ingatlan, vagy azon belül 

a tetőfelület. A kialakítástól és mérettől függően ezekhez a vízkibocsátás és a 

szennyezőanyagok emissziója hozzárendelhető. Előbbi megfelel a felszíni 

lefolyásnak, ami egyúttal az utóbbi transzportját is okozza.  Ha nem gyűjtünk 

össze nagyobb területekről lefolyó csapadékvizeket a bennük lévő 

szennyezőanyagokkal, hanem ezek mérséklésére a keletkezésük helyén 

teszünk beavatkozásokat, költséghatékonyság szempontjából akár lényegesen 

kedvezőbb állapotot érhetünk el, sőt 

az így kialakított, a városi vízgyűjtőt 

és az elvezető hálózatot magába 

foglaló rendszer növeli a változó 

klímához való alkalmazkodás 

lehetőségét is, miközben a jelentős 
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energia megtakarítás hozzájárul az ország széndioxid kibocsátásának 

csökkentéséhez is.   

A beavatkozások eredményeként kevesebb összes lefolyó vízmennyiség, 

kisebb árhullám csúcsok jelentkeznek, így a szükséges csatornaméretek is 

csökkenthetők. Végeredményben az egyre nagyobb vízmennyiségeket 

koncentráló hagyományos megközelítés helyett decentralizált települési 

vízgyűjtő gazdálkodást valósítunk meg   

A jelenlegi csapadékcsatornázásban a lefolyó víz szennyezettsége érdemben 

nem módosul. A tervezési szempontok között a szennyezettség, illetve annak 

csökkentése nem (kedvező esetben csak korlátozottan) jelenik meg. A 

csapadékvíz gazdálkodás létesítményei ezzel ellentétben jelentős 

szennyezőanyag visszatartás tesznek lehetővé. Sőt, sok esetben a 

beavatkozásnak éppen ez az elsődleges célja, nem elsősorban a lefolyás 

csökkentése.  

 


