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Az egyesített rendszerű csatornahálózatot úgy méretezték, olyan 
szelvényt építettek, hogy az szennyvíz és nagycsapadékok elvezetésére 
is	alkalmas	legyen.	A	szárazidei	szennyvíz	mennyisége	5-6	m3/sec. Csapa-
dékos időben a hálózat ennek a többszörösét vezeti el, ezért a végponti, a 
Dunára és közvetlenül a tisztítótelepekre dolgozó szivattyúk összkapaci-
tása 170 m3/sec.	Az	utak	víztelenítését	86	ezer	víznyelő	szolgálja.

A nagycsapadék hazánk klimatikus viszonyai között természetes je-
lenség. Az utóbbi évek eseményei azonban arra utalnak, hogy gyakorisá-
guk, intenzitásuk egyre növekszik. Egyre több helyen fordul elő késlelte-
tett vízelvezetés és ebből következően elöntés. 

A zápor elmúltával a szolgáltató 
normalizálja a helyzetet, majd fel-
teszi a kérdést, mennyi eső esett, az 
meghaladta-e a csatornák elvezető-
képességét, vagy kizárólag műszaki 
problémára, üzemzavarra vezethető 
vissza az elöntés.

az FCsm csapadékmérő
rendszere
A mérőhálózatot 55 kihelyezett mérő 
képezi a főváros és a kisvízfolyások 
vízgyűjtőjén az agglomerációban, a 2. 
ábra szerinti elhelyezésben. 

A mérőhálózat létrehozásának 
célja a csapadékok nagyfelbontású 
mé rése, az adatok gyors továbbítása 
és feldolgozása, a csapadékok térbe-
li és időbeli alakulásának vizsgálata, 
adatbázis kialakítása, a csapadékok 

természetének mélyebb megismerése, az esetleges változások feltárása. E 
célból	létesült	az	egymástól	mintegy	3-5	km	távolságban	elhelyezett	auto-
nóm mérők hálózata, mely szinkron, valósidejű észlelést biztosít egységes 
adatfeldolgozással. A rendszer egyperces mérési időlépcsővel,  0,2 mm mé-
rési felbontással automata kommunikációs rendszerben működik.

A rendszer minden reggel e-mailben  értesíti a vezető beosztású 
műszaki kollégákat az előző napi csapadékeseményekről. Ez térképi 
megjelenítést jelent, mérőhelyszínenként táblázatba foglalva az órán-
kénti, illetve grafikus megjelenítésben a napi csapadékmennyiségeket, 

Hazánkban örvendetes módon javul a csatornázottság aránya, szűkül a 
közműolló. Általában elválasztó rendszerű szennyvízcsatornákat létesí-
tenek. A szennyvízcsatorna fektetését követően az utakat portalanítják, 
burkolják. Az elválasztó rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornák saját 
forrás és/vagy támogatás hiányában nem épülnek ki.

Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer akkor építhető, ha a közelben 
van lehetőség az összegyűjtött csapadékvizek elhelyezésére, van befoga-
dó vízfolyás. A felszíni csapadékvíz-elvezető árkok döntő többségükben 
az útvíztelenítést szolgálják, abba ingatlanokról útkezelői engedéllyel bo-
csátható csapadékvíz. 

Csapadékvíz-befogadó hiányában 
szikkasztós rendszerű árkok, víznyelők 
létesülnek. Ezek pótmegoldások, kisebb 
intenzitású záporok befogadására alkal-
masak, nagyobb esőzésekkor elvesztik 
működőképességüket, csapadékvíz-el-
helyezésre alkalmatlanok.

Az egyesített rendszerű csatorna-
hálózatok üzemeltetési körülményei is 
egyre kedvezőtlenebbé válnak.

a főváros csatornahálózata
A második világháború idejére az akkori 
Budapest	gyakorlatilag	teljes	körűen	csa-
tornázott volt, egyesített rendszerben.

1950. január 1-jével létrejött 
Nagy-Budapest,	 ekkor	 23	 települést	
kapcsoltak a fővároshoz. A csatorná-
zatlan városrészek aránya hirtelen meg-
nőtt.	1950	és	1960	között	a	hálózat	alig	
fejlődött. 

Az 1980-as évek közepéig a hangsúlyt a lakótelepi beruházások 
szenny- és csapadékvíz-elvezetésének biztosításához szükséges fejlesz-
tésekre helyezték elválasztó rendszerben. Ezt követően kezdődött meg a 
peremkerületek családi házas területeinek csatornázása ugyancsak elvá-
lasztó	rendszerben.	A	csatornahálózat	hossza	immár	meghaladja	az	5600	
km-t. Az egyesített rendszerű hálózat aránya 55%-ra csökkent.

A belső, egyesített rendszerű csatornahálózathoz elválasztó rendsze-
rű, zömében szennyvízcsatornák csatlakoznak, ld. 1. ábra.

Csapadékvizek okozta 
proBlémák és azok mŰszaki 
meGoldásai

oszoly tamás
műszaki vezérigazgató-helyettes
gerőFi-gerhardt andrás
hálózatüzemeltetési osztályvezető
ráCz tibor
ár- és belvízvédelmi osztályvezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Az extrém csapadékok egyre gyakrabban befolyásolják 
életkörülményeinket. A csatornaszolgáltatókon nő a 
nyomás, hogy az ingatlanok, közterületek elöntéseit 
megakadályozzák. Rajtuk múlik?

1. ábra
Budapest csatornahálózata: egyesített rendszer, elválasztó rendszer

Egyesített rendszer Elválasztó rendszer
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További jelenség, hogy olyan kis területen is kialakul felhőszakadás, 
hogy az 55 mérő egyike sem észleli, ugyanakkor nagy intenzitása miatt 
jelentős elöntést, a tömegközlekedés fennakadását okozza. 

mi az elöntések oka?
A klímaváltozás?
Klímaváltozás számtalan esetben fordult elő a Földön a legutóbbi né-
hány	évezred	során.	6000	évvel	ezelőtt	a	Líbiai-sivatag	helyén	szavanna	
volt, ezt sziklarajzok bizonyítják.

Mózes	 a	Nébó-hegyről	 látta	 Kánaánt,	 és	 nem	 valószínű,	 hogy	 a	 je-
lenlegi,	400	mm	évi	csapadék	által	biztosított	(a	Hortobágyihoz	hasonló)	
életfeltételek csábítottak volna akkoriban honfoglalásra. Jordániában, 
a sivatagban az arabok a 8. században vadászkastélyt építettek (2. kép), 
itt is lényegesen kedvezőbbnek kellett lennie a helyi időjárásnak. Krisz-
tus születése után, az első évezredben megindultak a népek, pl. észak-
ról az angolok települtek közelebb a Golf-áramlathoz, a fázós vandálok 

Észak-Afrikába indultak, a vikingek mentek, ahova csak vízi úton lehetett, 
keletről a hunok, gótok, avarok, majd a magyarok kerestek új hazát, ami 
az őslakosokban nem váltott ki osztatlan lelkesedést. Az emberiség vála-
sza a klímaváltozásra a fegyverkezés volt.

Jelenleg is megfigyelhetők klímaváltozásra utaló jelek: szélsőségek 
az időjárásban, extrém csapadékos és aszályos időszakok váltják egymást, 
gyakoribbak az árvizek, dőlnek a rekordok, kis területen hullik extrém meny-
nyiségű csapadék. Klímaváltozás mindig is lesz, a Föld klímája az azt befolyá-
soló tényezők (üvegházhatású gázok kibocsátása, óceánok szén-dioxid-el-
nyelő képességének változása, véges volta, hőmérséklet függése, flórairtás, 
napfolttevékenység stb.) kölcsönhatásának megfelelően alakul.

A klímaváltozás tehető-e egyedül felelőssé az egyre gyakoribb és na-
gyobb méretű elöntésekért?

A válasz egyértelmű nem. Az emberek gyakran felelőtlenül cselek-
szenek, vagy átgondolatlanságból, vagy rövidlátásból, vagy kényszerből. 
Sokan és egyre többen vagyunk, mindenki „jó” helyen akar lakni, de azok 
már foglaltak! Most minden arra alkalmatlan területet beépítünk, völgye-
ket, hullámtereket, belvízveszélyes területeket. A hegyoldalakon az er-
dőket kiirtjuk, a felszínt leburkoljuk! Mindent burkolunk, kertet, utat stb. 
Tetemes kiadásokkal közelítjük az 1.00-es lefolyási tényezőt!

az elválasztó rendszerű csatornázás problémái
Ha csatornázunk, általában csak szennyvízcsatornát építünk. A csatorná-
zás egyik legnagyobb előnye, hogy utána portalanítani lehet az utakat, 
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 megjelenítve a legnagyobb csapadékot mérő berendezés által gyűjtött 
adatokat (ld. 1. kép). A csapadékmérő hálózat adatai alátámasztották 
azon megfigyeléseket, hogy a záporok intenzitása nő. Egy-egy hónapban 
több helyen és többször is mérhető a csatornák méretezési alapjául vett 
1-2-4	éves	 visszatérési	 záporokat	magasan	meghaladó	 intenzitás.	 Egyre	
gyakoribbak	az	extrém,	10-20-33-50	éves	visszatérési	idejű	záporok.

2. ábra
Az FCSM Zrt. csapadékmérő hálózata

1. kép: Csapadékeloszlás 2. kép
Jordániai vadászkastély

3. ábra
Csapadékmaximum-függvények a legnagyobb napi csapadékösszeggel 
rendelkező állomás 10 perces mozgóátlagolt adatai alapján
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amikor a még át sem adott, új szennyvízcsatornára 
önkormányzati utasításra víznyelőket kötöttek.

az egyesített rendszerű 
csatornázás problémái
A fővárosban az egyesített rendszerben csatorná-
zott	 területeken	86	ezer	víznyelő	biztosítja	az	utak	
víztelenítését. A hegyvidék beépítésével, az utak, 
kertek burkolásával jelentősebb csapadék esetén 
valóságos folyó alakul ki a lejtős utakon. A lejtők 
alatti csatornában olyan nyomás alakul ki, hogy az 
az aszfaltból a fedlapot keretestül kiszakítja.

Az utcai szemét, az utakon hagyott nyesedék, a 
vihar által a fákról leszakított gallyak, levelek meg-
akadályozzák a csapadék víznyelőbe  jutását. Ami-
kor egy utcai szeméttel eldugult víznyelő fényképét 
megküldtük a kerületi önkormányzatnak, szemlél-
tetve, hogy emiatt késleltetett a csapadékvíz-elve-
zetés az utcában, visszaírtak, hogy azokat mi taka-
rítsuk, ha látjuk, hogy nem folyik le a víz. A lefolyási 
tényező növekedése következtében a tervezéskor 
figyelembe vettnél lényegesen nagyobb terhelés éri 
a csatornát. Ehhez párosul, hogy az agglomerációból 
is jelentősen nagyobb mennyiségi terhelés érkezik 
csapadék esetén. A következmények látványosak.

van megoldás?
A lefolyási tényezőt csökkenteni nem tudjuk, továb-
bi növekedésének elkerülése erősen javasolt.

Egyesített rendszer esetén a túlterhelt szakaszo-
kat elkerülő alternatív levonulási útvonalakat kere-
sünk, tehermentesítő csatornákat létesítünk, amíg 
még lehet, módosítjuk az átemelőtelepek, szivaty-
tyútelepek	üzemét.	Nagyobb	figyelmet	kellene	 for-
dítani az útkezelőknek az utak takarítására. A felső 
beömlésű víznyelőket oldalbeömlősökkel váltjuk 
vagy egészítjük ki. A hegyvidékeken a nyomás alá 
kerülő fedlapok tányérjait rácsosra cseréljük ki.

Az elválasztó rendszerű csatornahálózatok ese-
tén ki kell építeni a felszíni csapadékvíz elvezetését. 
A vízgazdálkodási törvény tervezett módosítását 
követően ez egyértelműen önkormányzati feladat. 
Addig is gátat kell vetni annak, hogy a lakosság vagy 
az önkormányzat szabálytalanul túlterhelje csapa-
dékvízzel a szennyvízcsatornát, jelentős károkat 
okozva a kedvezőtlen fekvésű ingatlanok tulajdo-
nosainak. Ehhez szigorítani kell a szabálytalan vízi-
közmű-használókkal szembeni fellépés lehetőségeit, 
határozott hatósági intézkedések szükségesek.  

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.) Kormányrendelet hatályát vesztette a a szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény hatályba lépésével. 2012-től törvény foglalja össze 
teljes körűen a szabálysértésként szankcionálni rendelt jogszabályel-
lenes cselekményeket. A törvény nem nevesíti a vízjogi engedéllyel el-
lentétes magatartást, nem szankcionálja az illegális csapadékvíz szenny-
vízcsatornába történő bevezetését, továbbá a víziközmű-szolgáltatásra 
káros számos más cselekedeteket sem. Elgondolkodtató.

szilárd burkolatot lehet építeni. A csapadék-
víz-elvezetés elmarad, mert drága, ráadásul 
sokkal nagyobb szelvényt szükséges építeni, 
mint a szennyvízelvezetéshez. Pótmegoldá-
sokat keresünk, szikkasztóárkokat, szikkasztós 
víznyelőket létesítünk, melyek csendes esőkor 
megoldják az elvezetést, de intenzív zápor ese-
tén semmit sem érnek. 

Az egyre hevesebb záporokhoz egyre na-
gyobb csapadékcsatornát kellene építeni, az 
anyagi és műszaki lehetőségek azonban végesek.

Általános jelenség az országban, így a fő-
városban és az azt övező agglomerációban is, 
hogy a szennyvízcsatornába jelentős mennyi-
ségű csapadékvíz, talajvíz kerül. 

Az infiltráció szinte elkerülhetetlen, a ta-
lajba kerülő csapadékot, talajvizet, hálózati 
ivóvíz-veszteséget az ágyazat elvezeti a csa-
tornahálózat tömítetlenségi hibáihoz, ennek 
következtében csapadékmentes időszakban is 
nagyobb az elvezetett szennyvíz mennyisége, 
mint a kiszámlázotté.

A lakosság gondatlanságból vagy más, ha-
sonlóan „olcsó” elhelyezési lehetőség hiányában 
szabálytalanul a szennyvízcsatornába vagy a 
közterületre vezeti ingatlanjairól a csapadék-
vizet. Ennek felszámolása, megakadályozása 
nehézkes. A jogszabályok önmagukban is el-
lentmondást, végrehajthatatlan előírásokat tar-
talmaznak, inkább akadályozzák, mint segítik a 
megoldást. Illegális csapadékvíz-bevezetés után 
kötbér- és/vagy pótdíjfizetést ír elő a jogszabály 
annak ellenére, hogy díj, pótdíj szolgáltatás el-
lenértékeként fizetendő, a tiltott csapadékvíz 
bevezetése pedig nem minősíthető szolgálta-
tásnak. Látszatmegoldás, hogy a jogszabályok 
felhatalmazzák a szolgáltatót a szabálytalan 
víziközmű-használat fizikai megszüntetésére, 
aminek végrehajtása egyéb, alapvető jogsza-
bályokba ütközne (magánlaksértés, károkozás 
idegen tulajdonban stb.). A hatósági jogkör a 
helyi önkormányzattól a járáshoz helyeződött 
át, vagyis egyre távolabb a problémától.

A szennyvízcsatornába való illegális csa-
padékvíz-bevezetés elöntéseket, ezzel igen 
nagy károkat okoz. A lakossági elégedetlenség 
egyre	 nő.	 Nem	 egy	 helyszínen	 felháborodott	
lakosok akarták kísérni a füstöléses vizsgálatot, 
kezükbe venni a megoldást, címlistát kértek a 
szabálytalan bevezetőkről.

A felszíni csapadékvíz-elvezetésről való gondoskodás jelenleg is ön-
kormányzati feladatként vezethető le a törvényből, mivel a vízkárelhárítás 
kötelező önkormányzati feladat. Egyes önkormányzatok azonban tisztá-
ban sincsenek azzal, hogy gondoskodniuk kellene a felszíni csapadékvíz 
elvezetéséről. A megoldást mástól, a közműszolgáltatótól várják el. 

Számos esetben az önkormányzat felelőtlen magatartása súlyosbítja, 
illetve idézi elő az elöntéseket. Előszeretettel veszik igénybe a szenny-
vízcsatornát a közterületek víztelenítésére. Találkoztunk olyan esettel, 

3. kép
Illegális csapadékvíz-bevezetés

4. kép
Extrém csapadékesemény

5. kép
Eldugult víznyelő


