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saját rendszerén kívül, egyértelműen megvá-
laszolható. A víziközmű-szolgáltatás jelenlegi 
szervezeti felépítésében, a jogszabályi keret és 
gazdálkodási háttér rendszerében semmi köte-
lezően ellátandó, sőt ellátható feladata nincs a 
szolgáltatónak.   

A szolgáltatói rendszeren kívülre tekintés 
az ivóvízellátásban már korábban teret nyert. 
A vízigénymenedzsmentet (demand mana-
gement) a világ több országában alkalmaz-
zák, megtalálható benne az elosztórendszer 
működésének optimalizálása mellett a tele-
pülési, háztartási, közintézményi és vállalati 
vízhasználatok hatékonyságának növelése is. 
A legelsőtől eltekintve ezekben a megtermelt 
víz eladásából „élő” szolgáltató természetesen 
közvetlenül nem érdekelt, inkább ellenérde-
kelt. Áttételesen ez igaz a csatornaszolgálta-

próbálják csökkenteni a csatornák és aknák 
vízzáróságának helyreállításával.

Ezeket az erőfeszítéseket két általánosan 
érvényes és lényegi tulajdonság jellemzi: (i) a 
beavatkozásokra a rendszeren belül kerül sor, 
ahol (ii) azok lehetőségét és hatékonyságát a 
rendszer adottságai döntő mértékben megha-
tározzák, többnyire csökkentik. Az üzemeltetői 
felelősséget tekintve a rendszerre korlátozó-
dó beavatkozások teljes mértékben ésszerű-
ek. Eközben azonban kihasználatlan marad 
a rendszert kívülről érő, nem a szolgáltató 
üzemszerű működése által befolyásolt terhe-
lések csökkentési lehetősége, aminek egye-
bek mellett energiafelhasználási és egyúttal 
költségcsökkentő következményei is vannak. 
Az a kérdés, hogy miféle szerepe, különösen 
ellátandó feladata lehet a szolgáltatónak a 

Bevezetés
Hazai viszonyaink között nem ismerünk olyan 
feltételrendszert, amelyben az önkormányza-
tok valamilyen módon közvetlenül érdekeltek 
lennének a települési közszolgáltatások ösz-
szes energiafogyasztásának csökkentésében. 
A közvetlen érdekeltség legfeljebb az olyan 
szolgáltatásoknál mutatható ki, ahol az ener-
giafogyasztásból keletkező költségek az önkor-
mányzat költségvetését terhelik, mint például 
a közvilágításnál. A víziközmű-szolgáltatók 
azonban önállóan gazdálkodó egységek, ahol 
a szolgáltatás energiahatékonyságának nö-
velése vállalati szintű érdekként jelentkezik. 
Nemzetközi tapasztalatok szerint a települések 
meghatározó többségében a víziközmű-szol-
gáltatás a legnagyobb, de legalábbis egyike a 
legnagyobb energiafogyasztóknak. A jelenlegi 
szabályozórendszer a központilag megállapí-
tott szolgáltatási díj mellett egyéb pénzügyi 
terheket is ró a vállalatokra. Így joggal felté-
telezhetjük, hogy a szolgáltatók érdekeltsége 
a jövőben növekvő mértékű lesz azon önkölt-
ségek csökkentésében, melyek között jelentős 
tétel az energiaköltség. 

A továbbiakban csak a csatornamű-szolgál-
tatásra szorítkozva az tapasztalhatjuk, hogy az 
energiahatékonyság növeléséért, a költségek 
csökkentéséért vállalataink többsége komoly 
erőfeszítéseket tesz. Egyrészt a rendszerek két 
legnagyobb energiaigényű pontján, a hálóza-
ti és szennyvíztelepi átemelőknél igyekeznek 
jobb hatásfokú szivattyúkat és vezérlést alkal-
mazni, illetve a biológiai reaktorok oxigénbe-
vitelét biztosító levegőztetőrendszernél haté-
konyabb befúvókat, diffúzorokat alkalmazni, a 
vezérlést módosítani, valamint a szennyvíztisz-
tító telep külső energiaigényét biogázterme-
léssel és –hasznosítással csökkenteni. Másrészt 
a talajvízből származó infiltrációs terheléseket 
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A csatornamű-üzemeltetőkre jelentős költségeket rónak 
a hálózatba jutó idegenvizek. A költségek a megnövekedett 
szivattyúzási és szennyvíztisztítási energiafelhasználás 
mellett karbantartási és felújítási többletmunkákban 
is jelentkeznek, mivel az időszakosan nyomás alá kerülő 
csövek állapota és ezzel vízzárósága nagyobb ütemben 
romlik, továbbnövelve az idegenvizek mennyiségét. 
Az idegenvíz mennyiségének csökkentése csak akkor 
lehet feladata az üzemeltetőnek, ha az rendszerhibából 
keletkezik. Az illegális bekötések nem tartoznak ide. 
A helyzeten a települési csapadékvíz-gazdálkodás elveinek 
megfelelő csapadékcsatornázás fokozatos megvalósítása 
javíthat, amihez a városi vízgyűjtőn kialakuló felszíni 
lefolyások ésszerű szabályozása vezet. Ezzel az egyesített 
rendszerek csapadékvíz-terhelése és a kapcsolódó 
többletkiadások csökkentése is elérhető. A megvalósítás 
legnagyobb akadályát a jelenlegi jogi és gazdasági háttér 
hiánya jelenti.
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Az illegális csapadékvíz 
bevezetések hatásai a csatorna-
mű üzemelésére
Az illegális bevezetések több hatásmechaniz-
muson keresztül kedvezőtlenül befolyásolják a 
csatornamű üzemét. Egyfelől a hálózatban hir-
telen és sok esetben nagy hozammal megje-
lenő csapadékvíz az elvezetőrendszer kritikus 
pontjain, nevezetesen az átemelőknél jelentős 
szivattyúzási energiatöbbletet igényel. Ez a 
kedvezőbb esetekben sűrű kapcsolásokat vagy 
folyamatos szivattyúzást eredményez. Kedve-
zőtlenebb esetekben pedig ehhez még kiöntés 
is társulhat, és nem feltétlenül csak az átemelő 
szelvényében. Ilyen helyzetekkel akkor kell szá-
molnunk, ha az átemelő mértékadó, tervezett 
szennyvízterhelése és az idegenvízből kelet-
kező többletterhelés az utóbbi javára nagyon 
eltolódik. Tehát a kedvezőtlen hatás mértékét 
nemcsak az idegenvíz abszolút mennyisége, 
de annak a normál üzemi feltételek között szál-
lítandó szennyvízhez viszonyított aránya, a túl-
terhelés mértéke is befolyásolja.  

Az átemelések energiafelhasználásának 
növekedése egy átemelőnél, adott hatásfok és 
emelési magasság esetén arányos a többletvíz-
mennyiséggel, illetve a megnövekedő szivaty-
tyúzási idővel. Azonban ha a rendszerben több 
átemelő működik, és azok legalább részben 
egymásra dolgoznak, az energiafelhasználás 
növekménye megtöbbszöröződik, mivel egyes 
vízmennyiségeket többször is át kell emelni. Az 
ilyen hálózat üzemeltetőjét az illegális beve-
zetés súlyosabban érinti. Vannak üzemeltetők, 
amelyek a csapadékmentes időszakhoz képest 
2-5-szörös hidraulikai túlterhelésekről számol-
nak be nagycsapadékok idején, de a 30-40%-os 
többlethozam csaknem általánosnak tekinthető.

A kedvezőtlen hatások másik csoportja a 
szennyvíztisztító telepen jelentkezik, ahol a 

Az idegenvizek három jellegzetes folya-
mat során kerül/het/nek a hálózatba: (i) a 
talajvízszint alatti fektetésnél a talajvíz infilt-
rálódásával, (ii) a lehulló csapadékvíz beszi-
várgása miatt telítetté váló talajból még a 
talajvízszint felett elhelyezkedő hálózatok 
esetében is, és (iii) a felszínen, elsősorban, 
de nem kizárólag a tetőfelületekről lefolyó 
csapadékvíz bevezetéséből. Utóbbit illegális 
bekötésnek nevezzük. Felszíni csapadékvíz a 
nem vízzáróan kialakított aknafedlapoknál is 
bejuthat. Az 1. ábra a csatornában e három 
folyamat következtében kialakuló árhullám 
jellegzetességét mutatja.

 A csapadékvíz közvetlen bejutása a csapa-
dékozás kezdetét követően gyors vízhozam-
növekményt eredményez. A telített talajból 
infiltrálódó víz ugyancsak az egyes csapadék-
eseményekhez kötődik, de a víz bejutása kés-
leltetett, és a csapadék utáni időszakon túl is 
érezteti a hatását. Megjegyezzük, hogy a talaj 
telítetté válhat egyes helyeken az ivóvízháló-
zat veszteségei miatt is. A talajvíz infiltrációja 
legfeljebb évszakosan változik, illetve köve-
ti a folyók és tavak magas vízállását, de nem 
hozható közvetlen kapcsolatba az egyes csa-
padékeseményekkel. Szisztematikus hálózati 
vízhozammérésekkel a három komponens 
súlyát az idegenvíz-terhelésben jó közelítéssel 
meghatározhatjuk, különösen, ha kellő térbeli 
és időbeli bontással rendelkezésre állnak az 
ivóvízfogyasztás adatai is. A 2. ábra az idegen-
vizek szokásos keletkezési körülményeit és 
okait foglalja össze. 

Kiemeljük, hogy az idegenvíz fenti, három 
bejutási folyamatának megszüntetése közül 
az első kettő rendszeren belüli beavatkozást 
igényel, mivel azok hálózati hibák miatt kö-
vetkeznek be, így megszüntetésük, ellentét-
ben a harmadikkal, az üzemeltető feladata.  

tóra is, hiszen bevételei az elfogyasztott ivóvíz 
mennyiségéhez köthetők. A nyereséget a kö-
zösség, a fogyasztók könyvelhetik el, bár ko-
rántsem olyan mértékben, ahogyan a vízhasz-
nálatok hatékonysága növekszik. Egyértelmű 
nyereség inkább az arid országokban mutatha-
tó ki a vízhiányok előfordulási gyakoriságának 
csökkenésében. Magyarország egyelőre nem 
tartozik közéjük. A paradoxon a vízi közművek 
költségtételeinek összetételéből következik, 
melyben 60-75%-ot is képviselhet az állandó 
költség, a rendszer működési képességének 
fenntartási költsége. A témakör további kifej-
tése e cikk területéről messze vezetne, a gör-
dülő fejlesztési terv ésszerű végrehajtásával 
a reális vízigényekhez illeszkedő rendszerek 
kialakításától egészen a jelenlegi rendszereink 
fenntarthatósági problémájáig.  

Idegenvíz a szennyvízcsatorna-
hálózatban
A csatornaművek szolgáltatási rendszerét érő 
hidraulikai terhelést időszakosan meghatározó 
tényező a települési csapadékvíz-lefolyás és/
vagy az állandóan jelentkező talajvíz beszivár-
gása, amit az elválasztott rendszer szennyvíz-
csatornáinál idegenvíznek tekintünk. Általáno-
san azt a vizet nevezzük idegenvíznek, aminek 
az elszállítására az elvezető rendszert nem ter-
veztük és építettük ki, mégis bejut a hálózatba. 
Így értelemszerűen az egyesített rendszerű há-
lózatokba közvetlenül bejutó csapadékvíz nem 
rendszeridegen. Sajátos megítélés alá esnek az 
eredetileg egyesített rendszerrel csatornázott 
településeinken a település és a hálózatfejlesz-
tés során kialakult vegyes rendszerű hálózatok, 
ahol a teljes hálózat részét alkotó szennyvízcsa-
tornákba bejutó csapadékvíz idegenvíz, ami 
azonban az egyesített rendszerű hálózatrészbe 
érve látszólag elveszti ezt a jellegét.

1. ábra: Az idegenvíz komponensei hidrológiai szempontból 2. ábra: Az idegenvizek keletkezésének okai
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s  zennyezőanyag-csoportokkal egészítette 
ki. Az „eredmény” a vízi környezetet súlyosan 
veszélyeztető keverékszennyvíz. A vízminőség 
romlásának mértéke a túlfolyó keverékszeny-
nyvíz szennyezettsége mellett természetesen 
a befogadó hígító hatásának is függvénye. 

A városi felszín területhasználatai kö-
zül a tetőfelületekről lefolyó vizekre a fenti 
szennyező anyagok közül csak az épületek 
bádogosmunkáiból származó cink, a csekély 
felületaránya miatt elhanyagolható réz és a 
szállópor (PAH-ok) kirakódásai jellemzők, de 
előfordul biológiai szennyezettség is (mada-
rak, egyes emlősök). Ezek azonban összessé-
gében a közlekedési utak lefolyásaihoz képest 
igen csekély szennyezettséget eredményez-
nek. A tetővizek leválasztása az egyesített 
rendszerű csatornahálózatokról a szolgáltató 
számára energiamegtakarítással és a környe-
zetszennyezési bírság csökkenésével jár, és 
egyúttal lehetőséget teremt a csapadékvíz 
hasznosítására is.

A lefolyásszabályozás lehetőségei 
a városi vízgyűjtőn és a csatorna-
hálózatban
Annak megítélésére, hogy a lefolyásszabályo-
záson alapuló települési csapadékvíz-gazdál-
kodás mekkora víztömegről szól, tekintsük a 3. 
ábrát, mely egy átlagos évben lehulló csapadék 
mennyiségének az órai csapadékmagasság-tar-
tományok szerinti megoszlását mutatja. Látható, 
hogy az éves mennyiség mintegy 30%-a olyan 
csapadéknyom-kiscsapadékokból tevődik ösz-
sze, melyekből még a burkolt felületeken sem 
keletkezik lefolyás. További közel 50%-ot tesz ki 
az az intenzitástartomány (1,1–5,0 mm/h), ami-
ből nagyrészt csak a burkolt felületekről folyik le 
víz. Az efölötti intenzitású csapadékok legalább 
részben már a burkolatlan felületeken is felszíni 
lefolyást eredményeznek. 

Ismeretes, hogy 1 mm csapadék 1 ha felüle-
ten 10 m3 térfogatot jelent. A 3. ábra szerinti meg-
oszlást véve figyelembe egy átlagos 550 mm/év 
csapadékmagasság esetén kerekítve 390 mm 
lefolyást okozó csapadékkal számolhatunk. 
A felszíni depressziós tározódás, nedvesítési 
veszteségek, illetve beszivárgás miatt csapa-
dékeseményenként ezekből is keletkeznek a 
lefolyás szempontjából veszteségek. A városi 
vízgyűjtő minden városban egyedi paraméte-
rekkel rendelkezik, ezért általánosságban csak 
becslést tehetünk. Eszerint burkolatlan felüle-
tekről évente mintegy 200 mm, a burkoltakról 
pedig 350 mm csapadék le fog folyni és kerül 
a csatornahálózatba évente. Hektáronként 
tehát 2000 m3, illetve 3500 m3 elvezetendő 
csapadékvíz-mennyiséget kapunk évente. 

azonban ezeknél a rendszereknél is idegenvíz-
nek tekintendő. Az átemelők kiépítése a terve-
zési időszak szélsőséges terheléseire történt. A 
hálózat hidraulikai túlterheléseinek elkerülését 
záporkiömlők beépítése szolgálja. Mindezek 
ellenére az egyesített rendszerek hátrányai lé-
teznek, sőt súlyosbodtak. 

A szennyvíztisztítási technológia hatásfo-
kának időszakos lerontása mellett a fejlett vi-
lágban az egyik legnagyobb problémának te-
kintik a záporkiömlőkön át a felszíni vizeket érő 
szennyezőanyag-terhelések növekvő mértékét. 
A növekedést kiváltó okok elemzése egyúttal 
rámutat az ilyen rendszerek fenntarthatósági 
hiányosságaira is. Elöljáróban kiemeljük, hogy 
a záporkiömlők, akármilyen szerkezeti kialakí-
tásúak is, lényegében a csatornabeli vízszinttől 
függően lépnek működésbe. Az eredeti hidra-
ulikai méretezés a hígítási arány (általában a 
szennyvíz 3-5-szörös hígítása) megválasztásán 
alapult. 

A csatornázás fejlesztése azonban a szeny-
nyvízmennyiség jelentős növekedésével járt, 
aminek két, egymás negatív hatását erősítő 
következménye lett. Egyrészt a szennyvíz ki-
lépett abból a szelvényrészből, amiben hid-
raulikailag kedvező, a leülepedést korlátozó 
áramlási sebességek alakultak ki, aminek 
következtében fokozódott a csatornaiszap 
képződésének sebessége. A zsír- és olajtar-
talom miatt a viszonylag nagy kohéziójú csa-
tornaüledék új, az eredetinél magasabban 
elhelyezkedő folyási fenékszintet hoz, hozhat 
létre. Hatásában ez egyenértékű azzal, mintha 
a bukószintet lecsökkentettük volna. Így már 
kisebb csapadékok hatására is megindul a 
túlfolyás, tehát gyakrabban és hosszabban lép 
ki a befogadóba a víz. Másrészt ebben a keve-
rékszennyvízben a tervezettnél nagyobb lett a 
szennyvízhányad, tehát nagyobbak a szennye-
zőanyag-koncentrációk is.

Amit a korabeli tervezők nem láthattak, 
az a csapadékvíz hígító hatásának erősen és 
szelektíven korlátozottá válása. Bár a BOI5-
ben mérhető szerves anyagokra a hígítás 
fennmaradt, és jóval kisebb mértékben, de 
a KOI-ben mérhetőre is, a településekről, el-
sősorban az iparosodott, nagy gépjárműfor-
galmú településrészekről lefolyó csapadékvíz 
a lefolyás kezdeti időszakában igen erősen 
szennyezetté vált. A jellemző komponenseket 
a lebegőanyag-tartalom, az alifás szénhidro-
gének (jellemzően motorolaj és a járműhid-
raulika folyadékai), a PAH-ok és a nehézfémek 
alkotják, melyek fő forrása a közlekedési utak 
felszíne. Ezzel az egyesített rendszerekben 
lefolyó keverékszennyvíz a kommunális szeny-
nyvizeket azokban nem vagy alig előforduló 

hidraulikai túlterhelés az eleveniszap kimo-
sódása miatt a csapadéklefolyás időtartamát 
meghaladóan rontja a tisztítási hatásfokot. A 
nagy csapadékvízhányad, különösen a hóol-
vadásos téli időszakban a szennyvíz hőmér-
sékletét olyan mértékben csökkenti, hogy a 
nitrogéneltávolítás időszakosan akár teljesen 
le is állhat, míg a hosszú, forró és száraz idősza-
kokat követő nyári csapadék az oxigénbevitel 
hatásfokát rontó vízhőmérséklet-növekedést 
eredményezhet.

Leszögezhetjük, hogy az illegális beve-
zetések megszüntetése, de legalább jelentős 
csökkentése nem az ebből származó károkat 
elszenvedő csatornamű-üzemeltető feladata 
(lenne), mivel azok nem a szolgáltató rendsze-
réhez tartozó forrásokból, nevezetesen a városi 
felszín magántulajdonú, illetve közterületi fel-
színéről származnak. Az ebben a tekintetben 
magára hagyott szolgáltató az illegális bekö-
tések felderítésére és büntetések kivetésére 
kényszerül, ami egyrészt korlátozott hatékony-
ságú és költséges, másrészt az eredendő prob-
lémát csak részben képes megoldani. 

Ha megvizsgáljuk, hogy az ingatlantulaj-
donosok miért vezetnek be csapadékvizet a 
szennyvízcsatorna-hálózatba, akkor az esetek 
többségében azt találjuk, hogy: (i) hiányzik, 
vagy a rendszeres karbantartás elmulasztása 
miatt nem elegendő kapacitású a csapadék-
víz-elvezető hálózat; (ii) az ingatlanok terü-
letén akár a megengedettnél is nagyobb a 
burkolt felület aránya; (iii) hiányzik, vagy ha 
létezik, nem ellenőrzött és nem szankcionált 
az ingatlan területén keletkező csapadékvíz-le-
folyás helyben tartása, de legalább a lefolyás 
késleltetése; (iv) hiányzik az ingatlantulajdono-
sok érthető módon való tájékoztatása az ilyen 
magatartás következményeiről; végezetül (v) 
hiányzik a saját érdekeltség megteremtése, ne-
vezetesen a csapadékvíz-elvezetési díj kiveté-
sének lehetősége. 

A fenti okok kialakulásában első helyen a 
jogszabályi háttér hiánya említhető, amit ki-
fejtés nélkül úgy fogalmazhatunk meg, hogy 
a csapadékvíz-elvezető rendszer nem minősül 
közműnek, tehát nincs díj és bevételi forrás, 
ezért (is) nincs szakszerű fenntartást és működ-
tetést biztosítani képes szolgáltató.

Az egyesített rendszerű háló-
zatokon fölöslegesen elvezetett 
csapadékvíz
Az egyesített rendszereknél az illegális bekötés 
és így az ilyen eredetű idegenvíz természete-
sen nem értelmezhető, hiszen ezeket a csapa-
dékvíz elvezetésére (is) terveztük és építettük 
a múlt század közepéig. A talajvíz drénezése 
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legalább részbeni (tetővizek) távoltartásával. 
Ezzel nemcsak a csatornarendszer terhelése 
csökken, de a leválasztott vizek hasznosulásá-
nak a lehetősége is megnyílik.

Erre szolgál a csapadékvíz-gazdálkodás 
koncepciója, melyben a csapadékvizet nem 
kizárólag elvezetendő közegként, hanem meg-
újuló természeti erőforrásként kezeljük. A jelen-
legi csatornázási és a csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszerek elvi különbségét a 4. ábra foglalja 
össze. Látható, hogy a városi vízgyűjtő része a 
tervezési rendszernek, a csapadéklefolyás levá-
lasztása a csatornahálózatról a vízgyűjtő felszíni 
lefolyási viszonyainak célszerű és elsősorban 
lokális beavatkozásokra támaszkodó átalakítá-
sával érhető el.

A felszíni lefolyás szabályozása nem a 
csatornamű üzemeltetőjének feladata, de 
annak komoly érdekeltsége mutatható ki a 
megvalósításban. Kiemeljük, hogy a fejlett or-
szágokban az a fejlesztési irány, hogy a csapa-
dékvíz-gazdálkodás mint legfontosabb eszköz 
az integrált települési vízgazdálkodáson belül 
valósuljon meg. 

Az integrált települési vízgazdálkodás a vá-
rosi vizeket (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, kis-
vízfolyások) azok kölcsönhatásainak figyelem-
bevételével és szükség szerinti módosításával 
kezeli. Ehhez komoly térinformatikai fejlesztés, 
mérőhálózatok kialakítása és üzemeltetése, va-
lamint az utóbbiakra támaszkodó, a vízgyűjtőt 
is magában foglaló teljes rendszer folyamatait 
számítani képes szimulációs modell szükséges. 
Mindezekre a hazai jogszabályi és gazdasági 
rendszer még nem áll készen.

kibocsátásának felel meg, ami azonban nem 
egyenletesen jelentkezik. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a csapadékos 
napok száma évente átlagosan 120-140, és a csa-
padékos óráké 500-600, akkor a hálózat idősza-
kos csapadékeredetű többletterhelése két nagy-
ságrenddel nagyobb a szennyvízterhelésnél. 

 Úgy véljük, belátható, hogy a kiöntéseken 
felül jelentős energiamegtakarítás érhető el a 
csapadékvizeknek a csatornahálózattól való, 

Egyesített rendszereknél ez teljes  mértékben 
a csatornahálózatot terheli. Az abszolút érté-
kek jobban értelmezhetők, ha azokat a kelet-
kező szennyvízmennyiséggel vetjük össze. A 
fajlagos ivóvízfogyasztást 100 l/fő/napra és a 
szennyvízhányadot 0,85-ra felvéve évente egy 
lakosra 31 m3 szennyvíz adódik. Így a burko-
latlan felületekről elvezetendő csapadékvíz 
évente hektáronként 65, a burkolt felületnél 
pedig 112 lakos éves szennyvízmennyiség- 

3. ábra: Egy átlagos év csapadékának megoszlása intenzitástartományonként

4. ábra: A felszíni lefolyás szabályozása a települési csapadékvíz gazdálkodási rendszerben
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