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1. A klímaváltozás lehetséges következményei 
a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén
A prognosztizált klímaváltozás, de már azt is mondhatjuk, hogy a tapasz-
talatok előtérbe helyezték a csapadékvíz-gazdálkodást. A szélsőségek 
kialakulása, akár a csapadékintenzitás, akár az aszályos időszakok növe-
kedése egyre nagyobb problémát jelent. A szélsőségeket kompenzáló, a 
helyzeten javító beruházások nem olcsók, éppen ezért nehezen kezel-
hetők az egyén, illetve az önkormányzat szintjén. A kezelhetetlen csapa-
déktöbblet lokálisan, pontszerűen jelentkezik, emiatt nehezebben váltja 
ki az általános, országos törődést ebben a témakörben. Az események 
gyakoriságának növekedése azonban ezt ki fogja váltani, és erre fel kell 
készülni. Dombvidéken a rövidebb, de az emberi életre veszélyesebb je-
lenségekre, míg síkvidéken tartósabb, nagyobb kárt okozó elöntésekre 
kell számítanunk.
 

Akármennyit is fogjuk lapozni a külföldi vagy a hazai szakirodalmat, két 
alapvetően megoldandó problémával fogjuk szembetalálni magunkat:

– A rendszerek alacsony csapadékvíz-visszatartó és -tározó képessége;
– A csapadékvíz minőségének kérdései.

Meglehetősen egyértelmű feladat, hogy főleg a dombvidéki területeken 
a tározóképességet a rendszereinkben növelni kell. A vízelvezető rendsze-
rek döntő része megépült, ugyanakkor a méretezésük nem a jelenlegi ál-
lapotra készült. Sajnos azt kell mondanunk, hogy erre nem is készülhetett, 
mert nem készült el az a tervezésre alkalmas csapadékintenzitási térkép, 
amely figyelembe veszi az elmúlt 30 év változásait. Vagyis az elkészült 

rendszereket nem a valós, hanem elavult adatok alapján méretezték, és 
ez többnyire azt jelenti, hogy alulméretezték, tekintettel a csapadékinten-
zitás kimutatható növekedésére. A kiépített elvezetőrendszerek bővítése 
az esetek döntő többségében irreális cél. Gondoljunk bele, egy budapesti 
zárt rendszerű elvezető szakasz bővítése milyen költségekkel és milyen 
közlekedési káosszal tud járni. Abban sem lehetünk biztosak, hogy a csa-
padékintenzitás mértéke nem nő tovább. Fentiekből levonható az a kö-
vetkeztetés, hogy döntő részben a tározókapacitás folyamatos növelése 
lehet a megoldás, akár az erre a célra épülő tározókkal, akár a talaj befo-
gadóképességének (beszivárogtatás) biztosításával.
 

2. A tározóképesség növelésének lehetőségei
Azt a tényt is megállapíthatjuk, hogy dombvidéken a tározás hatékony-
sága a befogadónál a legalacsonyabb, és a vízgyűjtő peremeihez közel a 
legjobb. Ez a hierarchia igaz települési (tulajdonjogi) viszonylatban is. A 
leghatékonyabban az egyén (lakos) szintjén lehet a tározást hasznosítani, 
ezt követően az önkormányzat (közterület) és az állam (befogadó állami 
vízfolyás) szintjén. Ezt a hierarchiát jól leképezik a jogszabályok.

Árnyaltabb a kép síkvidéki területeken, itt is van jelentősége a táro-
zóképesség növelésének a településen belül, azonban hangsúlyosabb 
szerepe van a víz befogadásának, ami többnyire önkormányzati vagy 
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állami feladatkörbe tartozik. Ez a feladat az elvezető csatornarendszerek 
megfelelő fenntartásában realizálódik, azonban meg kell jegyezni, hogy 
ennek hatékonysága véges, tehát a befogadó oldalán is gondoskodni 
kell a tározási lehetőségekről. Itt kell szembenéznünk azzal a problémá-
val, hogy a mezőgazdasági támogatások nem ösztönzik a talajtározást 
elősegítő mélyszántások időszakos végrehajtását. A talaj-tározóképesség 
ily módon való növelésének nemcsak a befogadás és a tározóképesség 
szempontjából, hanem az egyre súlyosabb aszálykárok csökkentésében is 
kiemelkedő szerepe lenne.
  

3. A települési csapadékvíz-gazdálkodás 
jogi-gazdasági körülményei
A csapadék tulajdonjogáról az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
rendelkezik. Ennek 6. § (4) pontja szerint: Az ingatlan tulajdonosának a 
tulajdonában vannak: […] c) az ingatlanra lehulló és az ingatlanon ma-
radó csapadékvíz. Ebből az alapvetésből kiindulva az ingatlan tulajdono-
sa felel a területén keletkezett csapadékért, különös tekintettel, ha azt a 
szomszéd ingatlanra nem megfelelő mennyiségben vagy minőségben 
engedi át. A törvénynek ez a passzusa tisztázza a felelősségi köröket, és 
ezzel megteremti a szabályozás lehetőségét. Így például meghatározható, 
hogy a szomszédos ingatlanról érkező csapadékvizet milyen mértékben 
köteles tűrni a befogadó ingatlan tulajdonosa, illetve milyen ellentétele-
zésre jogosult a befogadásért. Fontos hangsúlyozni, hogy a befogadott 
víznek nemcsak a mennyisége, hanem a minősége is okozhat károkat, 
ezért ezt a két körülményt együttesen kell kezelni a szabályozás során.

A jogszabályok tehát osztott felelősségvállalást írnak elő az egyéni, az 
önkormányzati és az állami szereplők között. Az alkalmazható finanszí-
rozási formák a nemzetközi gyakorlatban rendkívül eltérőek. Nagy való-
színűséggel annak van realitása, hogy a jogszabályok véglegesítése után 
a résztvevőknek egyharmad-egyharmad arányban kell osztozniuk a költ-
ségeken. Azonban ha ez most így, ebben a formában kerülne elrendelésre, 
vélhetően főleg az egyén szintjén jelentős teher keletkezne. Szükséges 
az átmeneti időszak tennivalóinak megtervezése is, ami lehetőséget ad a 
bevezetés támogatására, eközben a valós költségek fokozatos csökkenté-
sére és a végleges támogatási rendszerek kialakítására.

4. Ösztönző intézkedések
A folyamat elindításához alapvető feladat az ösztönző intézkedések meg-
határozása az egyén vagy akár az önkormányzat szintjén. Fentiekből kö-
vetkezik, hogy ezek célja a csapadékvíz minőségének megőrzése mellett 
a tározóképesség növelése. Ezek az alábbiak lehetnek:

– A tározott csapadékvíz mezőgazdasági hasznosítása (öntözés, talajtá-
rozás);

– A tározott csapadékvíz hasznosítása háztartási célokra (kert- és/vagy 
szürkevíz-hasznosítás);

– A tározás megvalósítása vízkármegelőzés céljából (szükségtározás);
– A tározás előírása, díjazása, elmaradásának szankcionálása (házi, ön-

kormányzati tározás előírása, mezőgazdasági támogatási rendszer cél-
irányos változtatása);

– Fenti célok elérésének támogatása.
Az ösztönző intézkedések meghatározását követően a műszaki, gazdasá-
gi és jogi keretek meghatározása szükséges.

5. Műszaki feladatok a települési 
csapadékvíz-gazdálkodás megújításában
A műszaki feladatok közül a legelső, hogy a tervezéshez szükséges adatok 
rendelkezésre álljanak. A szükséges adatbázisok megteremtése érdeké-
ben az alábbi feladatok végrehajtása szükséges:

– A mértékadó csapadékintenzitás, valamint a csapadékintenzitás idő-
beni lefolyásának területi meghatározása a klímaváltozás forgató-
könyveinek ismeretében;

– A monitoringhálózat kiegészítése a csapadékintenzitások meghatá-
rozása és a korai előrejelzés igényeinek megfelelően;

– A korai előrejelző rendszerek fejlesztése, új technológiák bevezetése;
– Helyi vízkáresemények tapasztalatainak feldolgozása.

A megfelelő minőségű műszaki tervezés érdekében a tervezési keretek, 
az egyértelmű módszertan meghatározása szükséges, úgy mint:

– Az EN-szabványok lefordítása, szükség szerint átdolgozása magyar 
szabványokká (testreszabás);

– Műszaki tervezési útmutató készítése a lehetséges beavatkozásokról;
– Javaslat készítése a települések kategorizálására a célzott műszaki 

megoldások érdekében (sebezhetőségi vizsgálat, dombvidéki vagy 
síkvidéki település);

– A mérnöktovábbképzés megszervezése a települési vízgazdálkodás 
tárgykörében. 

A tervezési feladatok (útmutatók) közül ki kell emelni az egyszerűbb és 
a bonyolultabb rendszerek típusterveinek elkészítését. Az egyszerűbb tí-
pustervek közé sorolandó a mezőgazdasági (kerti) célra használható házi 
tározók terve. Bonyolultabb tervezést igényel, és ezért a bevezetése vár-
hatóan bonyolultabb az otthoni tározók háztartási célú felhasználásának 
(szürkevíz-hasznosítás). A típustervek célja a gyártási kapacitás kialakítá-

sa és ezáltal a költségek csökkentése.
Rendkívül fontos feladatként definiál-
ható még az egyesített rendszerek, il-
letve a csapadék-túlterhelésből eredő 
vízminőségi kérdések megoldása. Az 
új fejlesztéseknél előírható a szétvá-
lasztott rendszerek alkalmazása, azon-
ban a meglévő rész vagy a teljesen 
egyesített rendszerek átalakítása drá-
ga, viszont egyre gyakoribb az ennek 
hiányából keletkező, befogadót terhe-
lő szennyvízterhelés.

6. Jogi feladatok a települési 
csapadékvíz-gazdálkodás megújításában
A jogi feladatok meghatározása során elsősorban a felelősségi körök 
tisztázása szükséges. A közterületen keletkező és/vagy az ingatlanokról 
odavezetett csapadékvíz-lefolyás elvezetése közérdek, ezért közszolgálta-
tásnak tekintendő. A tulajdonos befolyásolja a közszolgáltatás terhelését 
(például ha teljesen lebetonozza beszivárogtató- vagy tárolólehetőség 

Esővízgyűjtő rendszer
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nélkül, akkor a teljes csapadékterhelés a közszolgáltatót terheli).
A szabályozás során meg kell határozni egy arányt, hogy a közszolgálta-
tó milyen mértékig vállalja az ingatlanokról érkező terhelést. 100%-ban 
nyilván nem vállalhatja, mert maximálisra kellene méreteznie a rendszert, 
a tulajdonosnak a terheléssel arányos hozzájárulást kellene fizetnie. Jelen-
leg a beruházás általános adóból oldódik meg, ami ebben a helyzetben 
igazságtalan és aránytalan. „Kulcsfontosságú a csapadékvíz elvezetési 
rendszerének közművé nyilvánítása és az elvezetés szolgáltatássá minő-
sítése.” (Dr. Buzás  K álmán, BMGE)

7. Gazdasági feladatok a települési 
csapadékvíz-gazdálkodás megújításában
A gazdasági feladatok meghatározása során elsősorban a teherviselés 
arányainak meghatározása szükséges. Jelenleg többnyire adó formájában 
keletkező forrásfelhasználás van, vagy egy EU-s pályázati lehetőség biz-
tosít lehetőséget a finanszírozásra. A települési csapadékvíz-gazdálkodás 
azonban csak költségvetési forrásból nem finanszírozható, ahogyan csak 
EU-forrásból sem.

A közszolgáltatás ellenértékét lenne célszerű elkérni. Az EU Víz Ke-
retirányelve ezt írná elő, azonban ez a jelenlegi körülményekhez, a bevé-
teli lehetőségekhez képest aránytalanul nagyobb terhet jelentene egyén, 
illetve település szintjén, mint a fejlettebb gazdasággal rendelkező álla-
mokban. Ezért a finanszírozás tervezésénél olyan átmeneti időszak meg-
határozása szükséges (türelmi idő), amely alatt a költségek csökkenthetők, 
és a bevételi források megteremthetők. Az alkalmazható finanszírozási 
formák a nemzetközi gyakorlatban rendkívül eltérőek. Magyarországnak 
ki kell dolgoznia a sajátosságainak megfelelő optimális finanszírozási for-
mát. Nagy valószínűséggel a kezdeti időben nagyobb állami szerepválla-
lás szükséges, amelyet a türelmi időszak alatt fokozatosan lehet csökken-
teni a végleges teherviselési arány mértékéig.

8. A települési csapadékvíz-gazdálkodás 
bevezetésének feladatai
A műszaki-jogi-gazdasági feladatokat, a végleges szabályozás megha-
tározását célszerű pilotprojektek tapasztalatain keresztül végrehajtani. 
Tekintve, hogy a kiinduló adatok, illetve feladatok eltérőek, kis és nagy, 
illetve síkvidéki és dombvidéki települések esetén célszerű ennek megfe-
lelően négy pilotprojekt indítása.

A legsürgetőbb az adatok és a tervezési keretek meghatározása, a 
fentebb felsorolt műszaki feladatok meghatározása. Tekintettel arra, hogy 
a települések döntő része nem rendelkezik megfelelő műszaki-szak-
mai háttérrel, javasolt a jelenleg előírt települési vízkárelhárítási tervek 

 kiegészítése integrált települési vízgazdálkodási tervvé, amely az azon-
nali (többnyire vízkárelhárítási célú) tennivalók mellett szakmai alapon 
határozza meg a szükséges fejlesztési lehetőségeket és azok üzemeltetési 
feltételeit. Így biztosítható az önkormányzatok műszaki-szakmai támoga-
tása, ami garanciája lehet a költséghatékonyságnak mind fejlesztés, mind 
üzemeltetés esetén. Az állami támogatással végrehajtandó pilotprojektek 
során kell meghatározni azokat az előírásokat, amelyek Magyarországon 
biztosítják a finanszírozható és fenntartható települési csapadékvíz-gaz-
dálkodást. Ezek közül a legfontosabb kérdéskörök:

– A megfelelő adatbázisok biztosításának módja (pl. csapadékintenzi-
tás meghatározása);

– A szakmai szabályozás kialakítása (irányelvek, szabványok);
– A szakmai támogatás megszervezésének módja (tervezői támogatás 

települési szinten és műszaki eszköztár vonatkozásában);
– A teherviselés arányainak meghatározása;
– A támogatási formák meghatározása, a meglévő támogatási rendsze-

rek korrekciója;
– A jogi szabályozás véglegesítése.

A települési csapadékvíz-gazdálkodás területén fokozódni fog a fe-
szültség amiatt, hogy míg az életkörülmények, a vagyoni helyzet javulásá-
val nő a társadalmi igény az állandóságra, a biztonságra, addig az ezeket 
veszélyeztető szélsőséges jelenségek gyarapodnak (aszály, villámárvíz). A 
települési csapadékvíz-gazdálkodás esetében azonban a biztonság nem 
valósítható meg 100%-os állami feladatvállalás keretében. Viszont a te-
lepüléseket, a lakosságot fel kell készíteni a szélsőséges jelenségekre, az 
ezek kiküszöböléséhez szükséges szerepvállalásra. Tekintettel a települé-
sek eltérő motivációjára és a változások gyorsaságára, szükséges a koor-
dináló állami szerepvállalás is. Az állami szabályozás részéről sürgetően 
szükséges kialakítani azokat a műszaki, jogi és gazdasági kereteket, ame-
lyek biztosítják a szakmailag megalapozott, finanszírozható és üzemeltet-
hető megoldásokat az önkormányzatok és a lakosság szintjén.
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