
4 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 7 / 6a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

sütő ViLmos 
csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök
BÁCSVÍZ Zrt.

Cikkem célja, hogy tájékoztassam a vízi-
közműves kollegáimat a – jelenleg még 
nem víziközmű-szolgáltatásnak számító 
– csapadékvíz-gazdálkodási tevékenység 
kormány által tervezett változtatásairól. 
Így amennyiben szükséges, szakmai 
lobbitevékenységet folytathatunk a 
jogszabályok megszületése előtt.
Álláspontom szerint az alábbi tényekből és elvárásokból kell kiindulnunk:
1. Jogszabályilag az önkormányzatoknak van kiadva a feladat, de azok 

többsége nem ért e feladathoz, nincs pénzük az egyébként legdrá-
gább és legritkábban használt közmű megépítésére, üzemeltetésére, 
karbantartására.

2. A csapadék leesik, hol kevés, hol sok, amivel kell kezdeni valamit, mert 
könyörtelenül utat keres és talál magának, kisebb nagyobb károkozás 
után. 

3. Vannak települések, településrészek, ahol egyesített csatorna van, 
ahol csapadékcsatorna hivatott a csapadékvíz elvezetésére, esetleg 
út melletti szikkasztóárkokat alkalmaznak, van, ahol meg semmit. 

4. A gyorsan fejlődő településeken a csapadékcsatorna építése – idő- és 
pénzhiány miatt – elmarad. A szikkasztóárkokat kiássák ugyan, de 
a karbantartásukra már nincs műszaki és pénzügyi kapacitás. Az út 
melletti padkanyesésről többnyire elfeledkeznek, a víz az úton marad, 
és azt az autók a hajszálrepedésekbe beleverve, mint egy bontókala-
páccsal, szétbontják az utat. 

5. Van, ahonnan el kell vezetni, van, ahol ezt késleltetve kell megtenni, 
van, ahol szikkasztani célszerű. Ez a munka alaposan átgondolandó, 
tervezendő csapadékvíz-gazdálkodási feladat.

6. A csapadékot – ha lehetséges, és nincs valami műszaki akadálya – ott 
kell felhasználni, elszikkasztani, ahová esik!

7. A magánterületre hulló csapadék felhasználása az ingatlantulajdonos 
feladata legyen.

	 •	Kivéve	a	haváriahelyzeteket,	extrém	mennyiségű	csapadék	lehullása	
esetén. 

	 •	Kivéve	a	belvárosi,	telekhatáron	teljes	beépítettségű	ingatlanok	ese-
tében. 

8. A terepszinti parkírozóhelyek lehetőleg vízáteresztő burkolatból le-
gyenek kialakítva!

9. A burkolt közterületekről elvezetett csapadékvizet akár a burkolt köz-
terület alá, akár a zöldfelületek alá elhelyezett szikkasztómedencék-
ben, szikkasztóládákban hasznosítsák!

10. Célszerű a szennyvízcsatornák megépítése után a magánterületeken 
feleslegessé váló szennyvízszikkasztó medencék vagy zárt szenny-
vízgyűjtők alkalmazása a csapadék elszikkasztására vagy gyűjtésére, 
ebből történő locsolásra való felhasználása!

11. Az építési engedélyek kiadásakor a telekre vonatkozóan ne csak a be-
építhetőségi %, hanem a leburkolhatósági % is legyen meghatározva!

12. Az önkormányzatok a települési területeken hagyjanak szabad te-
rületeket, parkokat, sportpályákat, játszótereket, amelyek mélyebb 
szintje biztosítja a csapadék tározását és elszikkasztását!

13. A település területére vonatkozóan legyen leszabályozva a beépíthe-
tőségi % és a leburkolhatósági % is!

14. Bevásárlócentrumok, áruházak terepszinti parkírozóiban legyen kö-
telező azok alá szikkasztómedencéket, -ládákat elhelyezni, ha a talaj-
szerkezet, talajvízszint ezt engedi, ha nem, akkor késleltetett csapa-
dékvíz-elvezetést kelljen alkalmazni!

15. Kertvárosi területeken legyen kötelező az út melletti szikkasztóárkok 
karbantartása, és azokat tilos legyen betemetni. Ez egyébként minden-
ki érdeke (a lakosságé is), hiszen a bármilyen burkolatú út legnagyobb 
ellensége a víz, ezért azt onnan minél gyorsabban el kell távolítani.

16. A csapadékvíz-elvezetés jelenleg nem a víziközmű-szolgáltatók 
feladata, de az elvezetés léte, milyensége nagyban befolyásolja a 
szenny víz mennyiségét, minőségét és az üzemeltetés üzembiztonsá-
gát, ezért is érdekünk, hogy segítsük az önkormányzatokat e feladat 
szakszerű ellátásában. 

17. Sok-sok tanulmány és számítógépes program született a lefolyás-
szabályozás vizsgálatára, értékelésére és modellezésére (Búzás, BDL, 
Akkusztika stb.). De igazán nincs áttörés, nincs eredmény. 

Hogyan látja az előzőeket a kormány?
2016-ban megszületett a 1155/2016. (III. 31.) korm. határozat, amelyben 
elfogadásra került Magyarország 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve, 
a VGT2. Értelemszerűen a kormány ezt a vonalat követve hozza meg dön-
téseit, jogszabályait.  

Mit üzen e témában a VGT2, kapunk-e választ a bevezetőben felsorolt 
szakmai elvárásokra? 
Az alábbiakban a VGT2 keretében javasolt és a kormány által elfogadott 
folyamat lényegesebb elemeit szó szerint kiemelem.

Önkormányzati csapadékvíz-gazdálkodás intézményi rendszere és díj-
rendelet 
•	 2010.	június	4-ig	a	települési	önkormányzat	feladata	volt	a	helyi	közszol-

gáltatások körében többek között különösen a csapadékvíz-elvezetés. 
•	 A	 2010.	 június	 5.	 és	 2013.	 január	 1.	 közötti	 időszakban	 a	 települési	

önkormányzat feladata a vízrendezés és vízelvezetés volt. 
•	 2013.	 január	1-től	a	helyi	közügyek,	valamint	a	helyben	biztosítható	

HOGYAN TOVÁBB A TELEPüLÉSI
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSSEL? 
VAN-E KIúT A jELENLEGI KÁOSZBóL?  
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közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között 
nevesíti többek között különösen a vízgazdálkodást. 

•	 2015.	július	16-tól	a	hatályos	szabályozás	egyértelművé	tette,	hogy	a	
helyi önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvíz-
zel történő gazdálkodás.

A csapadékvíz-gazdálkodás feladatellátáshoz szükséges műszaki és gaz-
dasági feltételeket jogszabálynak kell meghatároznia!

A jogszabálynak hat dolgot feltétlenül tisztázni kell:
•	 Definiálni	kell	a	települési	csapadékvíz-gazdálkodás	fogalmát.
•	 Mi	 az	 összefüggés,	 az	 eltérés	 a	 már	 korábban	 is	 (2013-tól)	 önkor-

mányzati feladatként definiált helyi vízgazdálkodási, vízkárelhárítási 
feladattól?

•	 Meg	kell	határozni,	hogy	mikor	milyen	módon	jut	e	feladatra	vonatko-
zóan a település állami támogatáshoz. 

•	 Lesz-e,	és	ha	igen,	milyen	díjrendszer	a	csapadékvíz-gazdálkodás	vo-
natkozásában?

•	 A	 csapadékvíz-gazdálkodás	 milyen	 szolgáltatás	 keretében,	 esetleg	
közüzemi szolgáltatásként működjön-e a jövőben? 

•	 Milyen	szervezet	és	milyen	feltételekkel	lássa	el	a	szolgáltatást?

Szükséges a törvényi szabályozás előkészítése, a szolgáltató szervezetek 
működési feltételeinek jogszabályi előkészítése, a szolgáltató szervezetek 
felkészítése, felkészülése, a működtetés eszközeinek beszerzése, a humán 
erőforrás kapacitásának kialakítása. 

A közüzemi szolgáltatássá minősítésre ma még a víziközmű-szolgál-
tatók sincsenek felkészülve. Mind az önkormányzatok, mind a lakosság 
kapjon előre részletes tájékoztatást a csapadékvíz-gazdálkodás előnyeiről, 
illetve az ennek elmaradásából mutatkozó hátrányokról, hogy tudatosan 
és támogatólag fogadja az ehhez kapcsolódó intézkedéseket (pl. díjak ki-
vetése).  

A javaslatok lényege a következő:
•	 Települési	 csapadékvíz-gazdálkodás,	 a	 csapadék	 hasznosítását/hasz-

nosulását célzó rendszerek tervezése, kiépítése és üzemeltetése úgy, 
hogy a károk elkerülése és/vagy csökkentése is megvalósul.

•	 A	települési	csapadékvíz-gazdálkodás	ellátására	szolgáltató	szervezet	
kijelölése szükséges. 

•	 A	vízvisszatartást	és	-hasznosítást	ösztönző	díjképzési/helyi	adórend-
szer bevezetése, melyre egységes díjképzési jogszabály kidolgozása 
szükséges.

A települési csapadékvíz-gazdálkodás díjrendszerének javasolt főbb jel-
lemzői:
•	 Az	elvezetési	díj	alapja	az	ingatlan	burkolt	felülete	(m2).
•	 A	díjbevételeknek	szignifikáns	nagyságrendben	hozzá	kell	járulniuk	a	

csapadékvízgyűjtés és -kezelés költségeihez.
•	 Díjfizetési	kedvezmény/mentesség,	ha	megfelelő	vízvisszatartási,	be-

szivárogtatási megoldást alkalmaz a tulajdonos.
•	 Különösen	eleinte	 információt	 kell	biztosítani	mind	az	 ingatlantulaj-

donosok, mind pedig a csapadékvíz-gazdálkodást szolgáltató, mind 
az önkormányzatok számára a csapadékvíz-visszatartás és -haszno-
sítás lehetőségeiről, az új, költséghatékony megoldások terjedését 
további kedvezményekkel vagy támogatással segítve.

•	 A	település	állami	támogatást	kap,	ha	lépéseket	tesz	a	vízvisszatartás-
ra, hasznosításra, a vízjárta területek kijelölésére, használatára, ill. ez 
irányú ösztönzőket biztosít az ingatlantulajdonosok számára is.

Indoklások
Az intézkedés célja a csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a csapadékvíz 
szabályozatlan lefolyásának megszüntetése és a csapadékvízből szárma-
zó szennyezésnek a csökkentése. Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín 
alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, a belterületi víz-
visszatartás elősegítését, a csapadékot is elvezető hálózatok (egyesített 
szennyvíz- és csapadékelvezetés, ill. csapadékvízgyűjtés) tehermente-
sítését. Városi környezetben egyéb járulékos pozitív hatásai is vannak a 
csapadékvíz visszatartásának, a technológiától függően pl. a mikroklíma 
javítása, a biológiai sokféleség előmozdítása, megőrzése – ezek a hatások 
jelentős gazdasági értékkel és életminőség-javulással is bírnak. Cél első-
sorban a belterületi csapadékvizek biztonságos összegyűjtése, visszatar-
tása és megfelelő hasznosítása az elvezetés helyett. 

A csapadékvíz kiaknázása alapvetően két irányban lehetséges:
•	 Hasznosítással,	 ami	 háztartási/intézményi	 ivóvízhasználatok,	 vala-

mint a tűzivíz egy részének csapadékvízből való biztosítását jelenti. 
•	 A	hasznosulás	 elősegítésével,	 ami	 a	 városi	 vízgyűjtőn	 a	beszivárgás	

lehetőségének és ezzel a talajvízpótlódás mértékének növelésével 
érhető el.

A települési csapadékvíz-elvezetés jelenleg nem díjköteles, jellemzően 
közpénzekből finanszírozzák az önkormányzatok. Előfordulnak olyan 
szolgáltatók, amelyek csapadékvízdíjat szednek fogyasztóiktól az elve-
zetett csapadék mennyisége után, azonban egységes jogszabályi köve-
telmények hiányában a mindennapos gyakorlat is sokrétű. Semmiféle 
ösztönzőrendszer nem működik továbbá az elöntés veszélyét csökkentő, 
megelőző, vízvisszatartást növelő intézkedések elősegítésére.

Néhány nemzetközi példa a csapadékvíz-gazdálkodás, a csapadék 
helyben tartásának ösztönzésére:
•	 Zöldtetők	építése	esetén	közvetlen	pénzügyi	támogatás	a	német	és	

osztrák városokban. Bécsben 2003 és 2010 között 16 ezer m2 tetőfelü-
let zöldítése valósult meg. A zöldfelületek, beszivárogtatások elsősor-
ban éves viszonylatban a csapadékvíz helyben tartását eredményezik, 
mivel hatásuk a csapadékok döntő hányadát képező kisebb csapadé-
koknál jelentős.

•	 Területarányos	 vízelvezető	 díjat	 fizetnek	 azok	 az	 ingatlantulajdono-
sok, akiknek a telkéről a víz gyorsan lefolyik, áthatolhatatlan, vízzáró 
burkolatú felszíni területük van. Vízelvezetési díj Dániában, vihardíj 
Svédországban. 

Változatok a település vízvisszatartási, -hasznosítási tevékenységének 
ösztönzésére
1. A települési csapadékvíz-elvezetés befogadása élővízbe, csator-

narendszerbe csak akkor ingyenes a település részére, ha az egyéb-
ként is lépéseket tesz a csapadékvíz-gazdálkodásra: a vízvisszatartás-
ra, -hasznosításra, a vízjárta területek kijelölésére, használatára, ill. ez 
irányú ösztönzőket biztosít az ingatlantulajdonosok számára is. 

2. A település állami támogatást kap, ha lépéseket tesz a vízvisszatartás-
ra, -hasznosításra, a vízjárta területek kijelölésére, használatára, ill. ez 
irányú ösztönzőket biztosít az ingatlantulajdonosok számára is.

A szolgáltató szervezetre három lehetőséget kell megvizsgálni
1. Megoldást jelenthet, ha a települési csapadékvíz-gazdálkodás a vízi-

közmű-szolgáltatás része, de számviteli szétválasztással, önálló pénz-
ügyi nyilvántartásokkal. Azért is logikus a víziközmű-szolgáltatókra 
bízni ezt a feladatot, mert az egyesített csatornarendszerek üzemelte-
tésével eltérő mértékben, de már ma is megjelenik azok tevékenységi 
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körében a csapadékvíz-gazdálkodás. A víziközmű-szolgáltatók érde-
kében áll az idegenvíz csökkentése is. 

2. Másik lehetőség az elválasztó rendszerű csatornahálózattal rendel-
kező vagy csatorna nélküli településeken önálló települési csapadék-
víz-szolgáltató kijelölése, természetesen az üzemeltetéshez szüksé-
ges források biztosításával!

3. Harmadik lehetőség az önkormányzatokra bízni, hogy milyen szerve-
zeti megoldást választanak. Ekkor nem kijelölés történik, hanem szer-
ződéskötés. 

A díjmegállapítás tekintetében két változat merül fel:
1. Központi díjmegállapítás, Vksztv. által szabályozva. Ennek előnye az 

egyszerűsége. Viszont hátránya, hogy a települési csapadékvíz-gaz-
dálkodás, főleg a vízvisszatartási, vízhasznosítási mentességek lehe-
tősége rendkívül különböző, amit a helyi önkormányzatok, szolgál-
tatók tudnak figyelembe venni a díjak megállapításánál. A központi 
díjmegállapítás továbbá az országosan vagy nagyobb területi egysé-
genként azonos díjak irányába terelné a rendszert, ami ellenösztönző-
ként hatna a helyi vízvisszatartási megoldások alkalmazására. 

2. Helyi önkormányzat a díjmegállapító: Előnye az, hogy a helyi sajátos-
ságokhoz igazodhat a díjképzés. Ekkor is kell egy központi díjrendelet 
a díjképzés szabályairól. 

Összefoglalás, konklúzió
A VGT2-ben a települési csapadékvíz-gazdálkodás általam ismert min-
den problémája szerepel, amelyek kapcsán a szükséges előzetes, dön-
tés-előkészítő feladatok is megfogalmazásra kerültek. Tehát kimondha-
tó, hogy a VGT2 elfogadásával a problémák ismertek, és megoldásukra 
nézve stratégiával rendelkeznek.

Mit kell csinálni, kinek és milyen forrásból? 
Egyetértek a kormány csapadékvíz-gazdál-
kodási elképzeléseivel, miszerint a csapadék 
hasznosítását/hasznosulását célzó rendszere-
ket kell tervezni, kiépíteni és üzemeltetni úgy, 
hogy a károk elkerülése és/vagy csökkentése is 
megvalósuljon.

Azzal is tudok azonosulni, hogy a meglévő 
és a továbbiakban megépülő csapadékvíz-elve-
zető, -hasznosító műveket szakszerűen kell üze-
meltetni, és ennek ellátására szolgáltató szerve-
zet kijelölése/létrehozása szükséges. 

A költségek fedezése, a díjak megállapítá-
sa részek lehetnének egyértelműbbek. Ráadá-
sul ez az alfája-ómegája mindennek, konkré-
tan mennyibe kerül, és ki fizeti. A szolgáltatás 
pénzbe kerül, és azt valakinek finanszírozni kell, 
ki másnak, ha nem az azt igénybe vevőknek. 
(Végre ezen alapelvet már a víziközmű-törvé-
nyünk is megfogalmazza.) Cégünk 20 évvel 
ezelőtt megpróbált ennek érvényt szerezni, de az akkori médiának kö-
szönhetően az általunk bevezetett csapadékcsatorna-karbantartási díj-
ból egy nap alatt „esőadó lett”, és hazugságok tömkelege zúdult ránk, 
amit még az akkori ombudsman is szított. 

Véleményem szerint a leendő jogszabály alapján az állam által a 
lakosságtól és ipartól/vállalkozásoktól beszedett, az intézmények és az 
önkormányzatok helyett megfinanszírozott csapadékvíz-elvezetési díj-
ból a  csapadékvíz-gazdálkodást fedezve működhetne a rendszer. 

•	 A	zárt	csapadékcsatornákat	a	helyi	víziközmű-szolgáltató	tudná	szak-
szerűen biztosítani, mind a rendelkezésére álló működtetőeszközök, 
mind a szennyvízcsatornához hasonló üzemeltetési feladat, mind az 
érintettsége, érdeke miatt, hiszen az el nem vezetett, fel nem hasz-
nált csapadék egy része előbb-utóbb a szennyvízcsatornában köt ki. 
A szükséges forrásokat az állam az önkormányzaton keresztül kötele-
zően biztosítsa a szolgáltató felé.

•	 A	nyílt	csatornák	megépítését,	üzemeltetését,	karbantartását,	felújítá-
sát a helyi városgazdasági vállalat el tudja végezni, ha a szükséges for-
rásokat az állam az önkormányzaton keresztül kötelezően biztosítja.

•	 A	beruházási/felújítási	költségekre	az	önkormányzatoknak	lehetne	és	
kellene pályázni, akár a GFT mintájára, azzal a különbséggel, hogy a 
finanszírozó az állam lenne.

Az üzemeltetési és karbantartási költségeket az államnak kellene előleg-
ként biztosítani a felelős önkormányzatokon keresztül az üzemeltetők 
részére, annak bázisév utáni évben történő utólagos elszámolásával, pl. 
a MEKH felé.

A felvázolt rendszer előnye, hogy a jogszabályalkotás, bevétel, ösz-
tönzők, ellenőrzés lehetősége egy kézben, az állam kezében van. Egy-
séges alapelveket tud képviselni, a pályázatokban, beszámolókban leírt 
helyi adottságokat figyelembe véve. Központosítottan tudja irányítani 
az ingatlanok, a települések és a vízgazdálkodási területek tulajdonosait, 
üzemeltetőit. Könnyen tud helyi és egységes elvárásokon változtatni. 

Bízunk abban, hogy a VGT2 elfogadásával a kormány tisztában van a 
feladatokkal, és a következő években rendezi a jogi szabályozást! Ebben 
a MaVíz, illetve a víziközmű-szolgáltatók szakemberei hathatós segítsé-
get tudnak nyújtani! 

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

A BÁCSVÍZ ZRT. plakátja az Országos Ügyfélszolgálati Versenyen.
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