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Bevezetés
Klímaváltozás volt, van és lesz. Alkalmazkodni kell, és kiküszöbölni a vál-
tozást befolyásoló antropogén tényezőket. Az ezredfordulót megelőző 
két évtizedben hazánk időjárása aszályos volt, majd a kilencvenes évek 
végén csapadékosra fordult.

Nagy tempóban megkezdődött a korábban elhanyagolt, betemetett 
vízelvezető árkok visszaállítása, karbantartása. Ez a lendület azonban 
nem tartott sokáig. A felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményei szá-
mos helyen elhanyagolttá váltak, a vízelvezető-szikkasztó képességük 
újra lecsökkent. A rossz szemléletű területhasználat a vízelvezető árkok 
betemetését is eredményezte, például az utcai parkolás biztosítása ér-
dekében.

Az utóbbi évtizedekben az elválasztott rendszerű szennyvízelveze-
tés örvendetesen fejlődött, zárult a klasszikus közműolló (ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés).

Azonban a szennyvízcsatornák létesítésével párhuzamosan jellem-
zően forráshiány miatt nem épültek ki elégséges színvonalon a csapa-
dékvíz-elvezető rendszerek. A beruházók, önkormányzatok a szennyvíz-
csatornázást követően az utakat minél gyorsabban szilárd burkolattal 
látták el. A szilárd útburkolat kialakítása jogos elvárás volt a lakosság ré-
széről, ezáltal viszont a korábbiakhoz képest még nagyobb mennyiségű 

 csapadékvíz elvezetésére keletkezett igény. Elmaradt a csapadékvíz-elve-
zető hálózatok létesítése, számos helyen részmegoldások (pl. szikkasztás) 
vagy még azok sem születtek. Ha ki is épült a felszíni csapadékvíz-elveze-
tés, az elsősorban az útvíztelenítést szolgálja, jellemzően nem méretez-
ték az ingatlanokon keletkező csapadékvizek befogadására.

Az utóbbi évtizedek-
ben átgondolatlan, „sodró-
dó” városszerkezet alakult 
ki, mind a mély fekvésű, 
lefolyástalan, mind pedig 
a hegyvidéki területek be-
épültek, csökkent a zöldfe-
lület, növekedett a burkolt 
felületek nagysága, aránya. 

Az ezredfordulót kö-
vetően megnövekedett az 
extrém intenzitású csapa-
dékok, felhőszakadások 
gyakorisága. Bármikor, bár-

hol várható 50–100 éves visszatérésű idejű csapadék. 
A helyzet helyenként és időnként olyan súlyos, hogy az elkövetkező 

években az élet- és vagyonvédelmi szempontokat, a vízkárelhárítást kell 
elsődlegesnek tekinteni. A komplex csapadékvíz elvezető-tározó-késlelte-
tő rendszerek kiépítése halaszthatatlanná vált. Minden észszerű, a lefolyást 
elérhető költséggel és érdemben késleltető, korlátozó megoldás alkalma-
zására is szükség van, ami az adott helyszínen és körülmények között csök-
kenti a vízkár-veszélyeztetettséget, javítja a lakosság életkörülményeit. 

Az utóbbi időben egyre több szó esik a csapadékvíz hasznosításá-
ról, tározásáról, a „soft” csapadékvíz-gazdálkodásról. Ezek a törekvések 
támogatandóak, mert jellemzően növelik a talajban tárolt vízkészletet, 
lassítják a lefolyást, de nem váltják ki az extrém csapadékvíz elvezeté-
sét, arra teljesítményük, kapacitásuk nem elegendő. Figyelembe véve a 
klímaváltozás következtében egyre gyakrabban jelentkező nagycsapa-
dékokat, a „soft” megoldások jelentőségét nem szabad túlbecsülni. Sze-
repük lehet a csapadékvíz-elvezető rendszerek tehermentesítésében, a 
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vízkárok csökkentésében. E szerepüket nyilvánvalóan akkor tudják ma-
radéktalanul betölteni, ha létezik jól karbantartott csapadékvíz-elvezető 
rendszer, amit lehet tehermentesíteni. Elvezetőrendszer hiányában a 

„soft” megoldások a korlátozott tározókapacitásuk révén behatárolt biz-
tonságot nyújtanak. A tározókapacitás feletti, túlfolyó vízmennyiséget el 
kell vezetni. E megoldások beruházási és üzemeltetési költsége is magas, 
alkalmazásukhoz megfelelő körülmények (terület, tulajdonviszonyok, tu-

lajdonosi hozzájárulások, terep, talaj- és talajvízviszonyok stb.) és fenn-
tartható, gondos üzemeltetési modell is szükséges. Annak hiánya, hogy 
ezek a feltételek ma egyszerre teljesüljenek Magyarországon, a projektek 
 ellehetetlenülését okozza.  

E megoldások tehát nem helyettesítik az elvezetést, a kiépült vagy 
kiépítendő rendszerek mellett kell létezniük, nem helyettük.

A jelenlegi hazai körülmények, finanszírozási lehetőségek között 
már az is jelentős előrelépésnek számítana, ha a zöldterületekről nem az 
utakra folyna a csapadékvíz, így az átmeneti felszíni tározás és részleges 
beszivárogtatás lehetővé válna. Ezzel szemben a zöldfelületekről is a bur-
kolatokra folyik a víz, és a csatornák terhelését növeli:

A klíma és a településszerkezet előnytelen változása következtében 
megszaporodtak az olyan elöntések, melyek kiváltó oka nem csatorna-
hálózati üzemzavar, hanem a nagycsapadékok elvezetéséhez elégtelen 
teljesítőképesség. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mérnökei részle-
tes tanulmányban elemezték a kialakult helyzetet, vizsgálták az okokat, 
a csapadékvíz-elvezetés hiányosságait, a javítás/megoldás lehetőségeit, 
számba véve a talajvizes területeket, a csapadékvíz-gazdálkodási szem-
pontból figyelembe vehető fővárosi vizes élőhelyeket is.

Budapesten a pesti oldal jellemzően síkság, a budai hegyvidék. Közel 
9 méter vízszint-ingadozású nagy folyó és több kis vízfolyás szeli át a vá-
rost. Az egyesített rendszerű csatornahálózatokra elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatorna-hálózatok csatlakoznak. Évi 22 millió m3 tisztított 
szennyvíz befogadója az állóvíznek tekinthető Ráckevei-Soroksári- Duna-

ág, évi 143 millió m3-ré pedig a Nagy-Duna. A zsúfolt közműhelyzet miatt 
egy tűt nem lehet a földbe szúrni, hogy ne találnánk el kommunikációs 
vagy elektromos kábelt, víz-, gáz- vagy távfűtővezetéket, felszín alatti lé-
tesítményeket, műtárgyakat, mint aluljárók, földalatti, metró. 

A fővárosi jelenségek, problémák, tapasztalatok, megoldási javasla-
tok között vannak általános érvényűek is.
Csapadékok mennyisége, intenzitása
A fővárosi csapadékviszonyok alakulása lényeges kérdés a csatornaháló-
zat és a kis vízfolyások üzemeltetéséhez. A megfelelő adatok beszerzése 
érdekében az FCSM Zrt. saját csapadékmérő hálózatával igyekszik nyo-
mon kísérni a csapadékok mennyiségének és intenzitásának alakulását.  
A mérési eredmények arra utalnak, hogy a klímaváltozás a csapadékok 

jellegét befolyásolja, a korábbiaknál lényegesen na-
gyobb figyelmet kell fordítani a felhőszakadások követ-
kezményeinek mérséklésére.

A Duna vízgyűjtőjére hulló csapadékok jelentős, ko-
rábbi rekordokat meghaladó árhullámokat váltottak ki, 
melyek létrejöttében a vízgyűjtő lefolyási viszonyainak 
előnytelen változása is szerepet játszott. Amennyiben 
a rekordmagas vízálláshoz a fővárosi hegyvidéken fel-
hőszakadás párosul, mint az előfordult 2013-ban (50 
éves), nehezen kezelhető helyzet alakul ki. 2010-ben 
rekordközeli dunai árvízszint mellett egy hét alatt több-
ször, több helyen mértünk 10 éves gyakoriságú záport. A 
vízkárok megelőzéséhez szükséges elemzést, az elönté-
sek okainak felderítését segíti a csapadék intenzitásának, 
mennyiségének mérése. 

A csapadékok függvényében kialakult elöntések a követ-
kező oldal térképein láthatók. Méréseink szerint például 
a 2015. augusztus 17-én hullott csapadék legnagyobb 
összege 110–130 mm között voltt a belváros térségében:

 4 óra alatt a városra ~14 millió m3 csapadék hul-
lott. 8,5 millió m3 az egyesített rendszerben csatorná-
zott területre, 5,5 millió m3 az elválasztott rendszerben 
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 csatornázott területre (zömében szennyvíz). A befogadó Dunába dolgo-
zó szivattyúkapacitás ~2 millió m3/4 óra. A helyzetet az mentette, hogy a 
Duna alacsony vízállása miatt gravitációsan ki lehetett vezetni a csatorna-
hálózatból a záporvizeket. A csapadékvíz olyan erővel ömlött a Dunába, 
hogy a kiömlőkben komoly károkat okozott. Az Ördög-árok-kiömlő 5 m 
átmérőjű vízágyúvá változott. Magas Duna-vízállás esetén a belváros víz 
alá került volna. 2015-ben még két extrém csapadékot mértünk. Ezt kö-
vetően is voltak jelentős nagycsapadékok, melyek intenzitásukban kiug-
ró értéket mutattak.

A nagyvárosokban a felettük lévő levegő magasabb hőmérséklete 
és szállópor-tartalma miatt nagyobb a valószínűsége a felhőszakadások 
kialakulásának. Emiatt a vízkárelhárítás kiemelkedő jelentőségű. 

A „soft”, zöld és szürke megoldások optimális esetben 30-40 mm csa-
padékig látják el feladatukat. Amennyiben a késleltetés az adott vízgyűj-
tőn teljes egészében kiépült, üzemeltetésük szakszerű úgy a magán-, 
mint a közterületeken. Ez a jelenlegi hazai viszonyok közepette nem 
megvalósítható. Reálisan úgy becsülhető, ha az adott vízgyűjtőn 50%-
ban megvalósul a késleltető tározók kiépítése, és 50%-ban gondosan is 
üzemeltetik azokat, úgy a teljes vízgyűjtőre vonatkoztatva nem 40 mm, 
hanem maximum 10 mm eső késleltető tározását lehet elérni. A fővárosi 
egyesített rendszerű csatornahálózat ~30 mm csapadékot képes elve-
zetni. Adódik a kérdés, mi történik az ennél a tározókapacitásnál és el-
vezetőképességnél nagyobb vagy jóval nagyobb mennyiségű és egyre 
gyakrabban bekövetkező, nagy intenzitású felhőszakadások során. 

Meggyőződésünk, hogy lakott területről az ilyen, de még a jelen-
tősen kisebb intenzitású csapadékesemények során lehulló csapadékot 
is el kell vezetni. A tározókat a csapadékvíz-elvezető rendszerbe kötött 
túlfolyókkal el kell látni. Más megoldások érdemben nem segítik a víz-
károk elhárítását, enyhítését, nem javítják a lakosság életkörülményeit. 
Alternatíva lehet hatalmas, föld alatti tározó(k) kialakítása.

A klímaváltozás következtében a korábbi tervezési alapelvek felül-
vizsgálandók. Aktualizálni kell a csapadékmaximum-függvényeket, ki 
kell dolgozni a tervezés új módszertanát. Ez időt igényel. Addig is fel le-
het használni a gyakorlati tapasztalatokat, a csapadékmérők adatait. A 
jelenségek, a kritikus helyszínek ismertek.

A csapadékvíz-elvezetés létesítményei
– kis vízfolyások, kezelő: önkormányzat, vízitársulat
– vízmosások, árkok, kezelő: önkormányzat, vízitársulat?   
– útvíztelenítő árok, az út része!, kezelő: útkezelő, nem mindig azonos 

a helyi önkormányzat megbízottjával. Az útvíztelenítő árok kizárólag 
az út víztelenítésére szolgál, egyéb csapadékvíz csak engedéllyel ve-
zethető be, nem vízi közmű.

– csapadékvíz-elvezető nyílt árkok, vízkárelhárítás: önkormányzati fela-
dat, nem vízi közmű.

– zárt csapadékvíz-elvezető csatornák, vízkárelhárítás: önkormányzati 
feladat, nem vízi közmű.

– egyesített rendszerű csatornahálózat: vízi közmű, út és ingatlanok víz-
telenítésre is szolgál.

– szivárogtató árkok, víznyelők: jellemzően útvíztelenítésre is szolgál-
nak, nem vízi közművek. 

– csapadékvíz-visszatartás, -tározás, -késleltetés: zöld és szürke megol-
dások, magántulajdonban is, nem vízi közmű, nem közmű.

– befogadó vízfolyások

A csapadékvíz-gazdálkodást rendszerszemléletben kell kezelni. A léte-
sítmények tulajdoni és felelősségi viszonyai erősen vegyes, néhol ke-
zelhetetlen képet mutatnak (egyes önkormányzatok nem rendelkeznek 
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történhet (253/1997. korm.r.). Probléma, ha az árok kizárólag az út vízte-
lenítése céljából épült, nincs szabad kapacitása.

A szolgáltatói felelősség elve szerint a víziközmű-szolgáltató a vízi-
közmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig fogadja a víziköz-
mű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli jogalanyok igényeit, elvégzi a felhasználási helyen 
keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását (Vksztv.). 
Eszerint a szolgáltató a művek teljesítőképességének mértékéig köteles 
fogadni a szolgáltatás iránti igényeket. Az ezen felüli igényeket elutasít-
hatja. Probléma, hogy igénylés nélkül is történik bevezetés, valamint a 
lakossággal a szerződéses jogviszony a szolgáltatás igénybevételével 
már létrejön.

A Vhr. szerint a víziközmű-szolgáltató köteles a szennyvízelvezető és 
-tisztító művek teljesítőképességének megfelelően keletkező szennyvizet 
(egyesített rendszerű csatornahálózat esetén a csapadékvizet is) károko-
zás nélkül elvezetni és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően tisztítani. Probléma, ha a szennyvíz vagy csapadékvíz nem a 
művek teljesítőképességének megfelelően keletkezik.

A Vhr. szerint elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csa-
padékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn 
keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadék-
víz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos. Probléma, hogy gyakorlati-
lag nem lehet kikényszeríteni az illegális csapadékvíz-bevezetés tilalmá-
nak betartását.

Az üzemeltető kizárólag vízjogi létesítési engedély szerint megépült 
és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező létesítményeket üzemel-
tet. Probléma, hogy a szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetője 
fizet bírságot minden esetben, ha a hatóság által engedélyezett létesít-
mények bármely okból alkalmatlanok az elvárt teljesítményre, a jogsza-
bályok szerinti működésre, a tisztítási és egyéb követelmények teljesíté-
sére. Véleményünk szerint az üzemeltető felelőssége csak akkor áll fenn, 
ha gondatlanul üzemeltet. A jelenlegi gyakorlatban a hatóság bírsággal 
sújtja az üzemeltetőt olyan adottságok, körülmények, események követ-
kezményeiért, melyek megváltoztatása, elhárítása nem tartozik a felelős-
ségi körébe.

Csapadékvíz a csatornában
Csapadékvíz az elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatornában
Csapadékos időben a szennyvízcsatornák terhelése a szárazideinek több-
szöröse lehet. A túlterhelés mértéke függ a vízgyűjtő terület nagyságától 
és az illegális csapadékvíz-bevezetések mértékétől. Kis vízgyűjtőterü-
leten nagy mennyiségű csapadékvíz szabálytalan bevezetése mellett a 

pontos nyilvántartással a felszíni csapadékvíz-elvezető, -szikkasztó léte-
sítményeikről). Komoly feladat lesz az elemek együttműködésének biz-
tosítása, egy rendszerbe foglalása. A jövő kulcsa a jelen pontos ismerete.

Első lépés a meglévő létesítmények számbavétele, felmérése, ami ko-
moly erőfeszítést, anyagi és eszmei ráfordítást igényel, a létesítménytu-
lajdonosok, központi irányítású tervezők együttműködését igényli. Majd 
elemezni szükséges és módosítani a jelenlegi jogi környezetet. Biztosíta-
ni kell a szükséges beruházási forrásokat, az egységes rendszerüzemel-
tetés anyagi fedezetét. Mindez hosszadalmas munka, de minél később 
kezdődik, annál később fejezhető be.

Ahol a csapadékvíz elvezetése közművel nem megoldott, a szükség 
szabálytalan megoldások keresését és kialakítását eredményezi. A fenti 
létesítményjegyzéket ezért egy „kakukktojással” is ki kell egészíteni: A 
gyakorlatban jelentős mennyiségű csapadékvizet szállítanak az elválasz-
tott rendszerű szennyvízcsatornák, annak ellenére, hogy jogszabály tiltja 
csapadékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába. De az a tiltás ellenére is 
jelen van, és hosszú ideig jelen lesz akkor is, ha a jogi környezet változá-
sát követően sikerül felszámolni az illegális csapadékvíz-bevezetéseket.

A gravitációs csatornában nincs nyomás, ami jelezné sérülésüket, tö-
mörségük hiányát. A közművek közül a csatorna fekszik a legmélyebben. 
A csatornák ágyazata jól vezeti a vizet. Az idegen vizek (talajvíz, ivóvízhá-
lózati vízveszteség, beszivárgott csapadékvíz, rétegvíz stb.) a talajból a 
fizika törvényeinek engedelmeskedve megtalálják az utat a csatornába.

A talajból származó idegen vizek jelenlétére következtethetünk a szá-
razidei szennyvízmennyiség és a számlázott szennyvíz mennyiségének 
különbségéből. Mennyivel haladja meg ez a különbség a feltételezhető 
számlázási veszteséget, a nem mért szennyvízbevezetés becsült mértékét? 
Ha a csapadékeseményt követően a szennyvízcsatornán érkező mennyi-
ség lassan, akár több nap alatt csökken a csapadékesemény előtti szintre, 
akkor magas az infiltráló csapadék mennyisége. Egyes településeken, te-
lepülésrészeken ezért a szennyvízcsatornáknak kiemelkedő a szerepe a 
talajvízszint emelkedésének, a belvíz kialakulásának megakadályozásában.

Nem elhanyagolható a felszíni műtárgyakon, fedéseken, azok sérülé-
sein keresztül befolyó csapadékvíz mennyisége sem, ez a terhelés a csa-
padék elmúltával megszűnik.

Az illegális csapadékvíz-bevezetések a talajból származó idegen vi-
zeknél sokkal veszélyesebbek, mert késleltetés nélkül jutnak a csatorná-
ba, azonnali árhullámot okoznak. Ezért kiemelkedő jelentőségű az illegá-
lis csapadékvíz-bevezetés gyakorlatának felszámolása.

A kéretlen idegen víz komoly környezeti és környezetvédelmi káro-
kat okoz. Terheli, csapadékos időben túlterheli a hálózatot, a szennyvízá-
temelőket, a közterületek és magáningatlanok elöntésével károkat okoz, 
és közvetlen közegészségügyi veszélyt jelent. Túlterheli a szennyvíztisz-
tító telepeket, megnöveli az elvezetés és tisztítás költségeit, lökésszerű 
élővízszennyezést okoz.

Jogszabályi környezet
Csak az egyesített rendszerű csatornahálózaton történő csapadékvíz-el-
vezetés minősül víziközmű-szolgáltatásnak (Vksztv.). Probléma, hogy 
csak az egyesített rendszerű csatornahálózaton történő csapadékvíz-el-
vezetés működtetésének fedezete tisztázott.

Az ingatlanra hulló csapadék az ingatlan tulajdonosának tulajdona, 
károkozás nélküli, előírások szerint elhelyezéséről az ingatlantulajdonos-
nak kell gondoskodnia (Vgt.). Probléma, ha az ingatlantulajdonos ennek 
nem tesz eleget.

A közút részét képező vízelvezető árokba a környezetéből – a tel-
kekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával 

Szikkasztóárok átkötése az új 
szennyvízcsatornára Út víztelenítése szennyvízcsatornába
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szerződésszegésnek tekinti a jogszabályellenes cselekedetet, a csapa-
dékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába. Mindez előrevetíti, hogy az 
illegális csapadékvíz-bevezetés lassan a szerződő felek közötti ügynek 
minősül, annak ellenére, hogy kiemelkedően veszélyes a társadalomra, a 
vagyonbiztonságra, az élővizek minőségére.

A probléma súlyos, társadalmi jelentőségének megfelelően, hatósági 
szinten kezelendő.

A helyzet végleges megoldását a csapadékvíz-elvezető rendszerek 
kiépítése, összekapcsolása, a rákötések kikényszerítése nyújtja. A helyi 
problémákat ritkán lehet helyben kezelni. A csapadékot el kell vezetni a 
befogadóig, különben csak áthelyezzük a bajt. A tervezést és a kivitele-
zést a befogadótól kell kezdeni.

Vizsgálni kell a kis vízfolyások vízelvezető képességét, szükség ese-
tén revitalizációval összekötve megnövelni.

A csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítéséig több méter csapadék 
fog hullani, addig is véget kell vetni a szolgáltató szélmalomharcának 
a szabálytalankodó felhasználókkal szemben. Javasolt a jogszabályok 
olyan értelmű módosítása, hogy a felhasználó bizonyítsa az ingatlanára 
hulló csapadék előírásoknak megfelelő elhelyezését, ennek hiányában 
anyagi szankcióként bírság kiszabása lenne szükséges.

A túlterhelések a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek üzemelte-
tőit választás elé állítják.

Amennyiben a csapadékvizek a tisztítótelepet hidraulikailag túlter-
helik, mélyen a hatásfokuk alatt üzemelnek az ülepítők és a biológiai re-
aktorok, kimosódik az eleveniszap a rendszerből. A csapadékeseményt 
követőn eleveniszap hiányában a tisztítótelep huzamosabb ideig (hete-
kig) nem tud a tervezett hatásfokkal működni. Eredmény: hosszan tartó 
élővízszennyezés, szennyvízbírság és magasabb vízterhelésidíj-fizetési 
kötelezettség. 

Amennyiben korlátozzák a szennyvízelvezetést a tisztítótelep bioló-
giai fokozata felé, a biológiát vagy az egész telepet megkerülő vezetéken 
vezetik el a többletvizeket. Eredmény: rövid ideig tartó élővízszennyezés, 
szennyvízbírság és vízterhelésidíj-fizetési kötelezettség.

Harmadik lehetőség, hogy az üzemeltető nem vezeti el a vizet, kor-
látozza annak folyását a tisztítótelep, a befogadó vízfolyás felé, ezzel a 
vízgyűjtőn elöntéseket okoz. Eredmény: vízkárok, lakossági felháborodás, 
kártérítési, esetleg büntetőperek. 

A hatóság vagy lehetőséget talál, hogy megértse a helyzetet, vagy ra-
gaszkodik a jogszabályban foglaltak betű szerinti betartásához. Bünteti a 
vétlen üzemeltetőt, akit véleményünk szerint nem terhelhet felelősség 
sem az eső kialakulásáért, sem az üzemeltetésébe adott eszközök elég-
telen kapacitásáért, sem a vízi közmű létesítési-üzemeltetési felelősségi 
körei közötti ellentmondásokért. Az üzemeltető minden esetben az op-
timális megoldást választja, nem akar huzamosabb ideig rossz hatásfok-
kal üzemelő, élővizet szennyező telepet, és nem akar vízkárt sem okozni. 
Marad a kerülő vezeték használata. Ha a hatóság tiltja ennek kiépítését, a 
tisztítótelepek védelme érdekében egyéb kerülő utak, megoldások kény-
szerű igénybevétele szükséges. 

Csapadékvíz az egyesített rendszerű csatornában
Az egyesített rendszerben a csapadékvíz „legálisan” van jelen, a szabá-
lyozás részletes. 

A XIX. század második felétől egyesített rendszerben csatornázták 
a nagyvárosokat. Budapesten elődeink előrelátóak voltak, a megépült 
csatornák nagy átmérőjűek, jelentős mennyiségű csapadékot képesek 
elvezetni. A főváros területén üzemelő, egyesített rendszerű hálózatok 
a csatornarendszerek többségében 2 éves gyakoriságú (előfordulási va-
lószínűségű), síkvidéken 15 perces, hegyvidéken 10 perces intenzitású 

túlterhelés nagysága közelíti az egyesített rendszerű csatornák terhe-
lésének mértékét. Számos esetben lakossági nyomásra maga az önkor-
mányzat vezet be közterületről csapadékvizet a szennyvízcsatornába.                                    

A csapadékvíz-bevezetés elöntéseket, komoly károkat, környezet-
szennyezést okoz az elvezetőhálózaton. Az ingatlanra hulló csapadékvíz el-
helyezéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.  Amennyiben 
rendelkezésre áll csapadékvizet befogadó rendszer  (csapadékcsatorna, 
vízelvezető/szikkasztó árok), vagy a telek adottságai lehetővé teszik az 
ingatlanon belüli szikkasztást, úgy a tulajdonosoknak van lehetőségük 
megoldani a telkükre hulló, tulajdonukban lévő csapadékvíz elhelyezését. 
Amennyiben erről nem gondoskodnak, szigorúan szankcionálni kellene. 

Azokon az ingatlanokon, melyek előtt nem épült csapadékvíz-elve-
zető rendszer, a telken szikkasztani sem lehet, a csapadékvíz tározása/
hasznosítása jelent kiutat. A lakosság nagy része nem rendelkezik ennek 
a megvalósításához szükséges jövedelemmel, ezért támogatás nélkül 
nem képzelhető el jelentősebb fejlődés ezen a területen.

Az illegális csapadékvíz-bevezetésekkel szemben a szolgáltató gya-
korlatilag tehetetlen. 2012-ig az illegális csapadékvíz-bevezetés szabály-
sértésnek minősült. A 2019/1999. Korm.r. szerint Aki

a) vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízi munkát, vízi 
létesítményt, illetőleg vízhasználatot vízjogi engedély, illetőleg hatósági 
hozzájárulás nélkül vagy az engedélyben meghatározott előírások meg-
szegésével végez, gyakorol vagy üzemeltet,

b) egyéb hatósági engedélyhez kötött vízi létesítményt vagy vízi 
munkát engedély nélkül létesít, illetőleg az engedélyben foglaltaktól elté-
rően gyakorol, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A 2012. 
évi II. törvény ezt a kormányrendeletet hatályon kívül helyezte. Az illegális 
csapadékvíz-bevezetés azóta nem minősíthető szabálysértésnek. 

Jelenleg, ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba 
csapadékvíz-bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó 
a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziköz-
mű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszün-
tetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csa-
padékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatban 
meghatározott pótdíjat számolhat fel (Vhr.). 

A víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a járásbíróság nemperes 
eljárásban kötelezi a tulajdonost a víziközmű-szolgáltató tudomása nél-
kül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű szennyvízhálózat-csapa-
dék és egyéb külső vízterhelés megszüntetésére (Vksztv.).

A hatóságok egyre messzebb kerülnek a problémakör kezelésétől, a 
szolgáltató egyre jobban magára marad. 

Nem életszerű, hogy a szolgáltató a tulajdonos költségére felássa az 
ingatlant, rombolja a kertet, a burkolt vagy beépített területeket, átalakítsa 
a lakóépületen, társasházon belüli csatornahálózatot. Már az is bonyolult, 
hogy egyáltalán bejusson az ingatlanra (kötelező az időpont-egyeztetés 
az ingatlantulajdonossal, ami időt nyújt az illegális bevezetés ideiglenes 
megszüntetésére). Nemperes eljárásokat kell indítani, ha nem sikerül be-
jutni az ingatlanra, és annak érdekében is, hogy az ingatlan tulajdonosa 
megszüntesse az illegális csapadékvíz-bevezetést, megtérítse a szolgál-
tatói beavatkozás, az illegális csapadékvíz-bevezetés megszüntetésének 
költségét (inkább kártérítési pert indít a szolgáltató ellen).

A pótdíjfizetési kötelezettség súrolja az illegálisan bevezetett csa-
padékvíz kényszerű elvezetésének szolgáltatásként történő elismerését. 
A díj egy szolgáltatás ellenértéke. Díja olyan szolgáltatásnak lehet, ami 
nem ellentétes általános érvényű előírásokkal, olyan tevékenységnek 
végképp nem, melynek gyakorlását kormányrendelet kifejezetten tiltja. 
A szolgáltató tiltott tevékenységért kér ellenszolgáltatást pótdíj formájá-
ban. A közelmúltban került véleményezésre egy rendelettervezet, mely 
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ségek hasznosítása, azokban értékek tárolása, az elöntés elleni védelem 
hiánya, az épületek hiányos szigetelése, a szakszerűtlen faláttörések, a 
szakszerűtlen házi csatornakialakítások.

Meg kell keresni ezért a vízelvezető kapacitás növelésének lehető-
ségeit, és fel kell hívni a lakosság figyelmét saját értékeinek védelmére.

Magas vízállás esetén szivattyúval kell átemelni a vizeket a csatorna-
hálózatból a Nagy-Dunába. Az egyesített rendszer maximális vízelvezető 
kapacitását alacsony, a gravitációs kivezetést lehetővé tévő vízállásnál 
elsősorban a záporkiömlők kapacitása, magas, a gravitációs vízelvezetést 
ellehetetlenítő vízállásnál a záporvízszivattyú-kapacitás határozza meg. 
Ezek növelésének lehetőségeit is vizsgálni kell.

A csapadékvíz tározása
A csapadékok időszakosan terhelik a vízelvezető rendszereket. A rend-
szerek kiépítése a feltételezhető maximumra egyrészt nem gazdaságos, 
másrészt fizikailag sem megvalósítható. Az elvezetőrendszerek kapacitá-
sát a minimálisan elvárt biztonsághoz célszerű igazítani. 

A csapadékvizek tározásával, lefolyásának késleltetésével kímélhető 
a csapadékvíz-elvezető rendszer, növelhető a biztonság. A tározókat túl-
folyóval kell ellátni, összekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerrel. Gon-
doskodni kell arról is, hogy a hálózatból a hígított szennyvíz ne tudjon 
visszaáramolni. A tározókból a kiülepedett anyagot rendszeresen el kell 
távolítani.

Késleltető tározás
A tehermentesítésre legalkalmasabb módszer a késleltető tározás. A tá-
rozó egyben szikkasztóként is működhet. A csapadékot tározóban felfog-
ják, és a csapadék megszűntével az elvezetőrendszer fogadókészségéhez 
igazodva rögtön leürítik, a tározó készenlétbe kerül. 

Nagy mennyiségű csapadékvizet nagy vagy összeségükben jelentős 
térfogatú tározókkal lehet késleltetni. Sűrű beépítésű területeken jelen-
tős térfogatú tározókapacitás létesítése fizikailag szinte lehetetlen, a 
földfelszín alatt kellene több tízezer köbméteres tározókat létesíteni.

Feltételezve, hogy 40 mm esőig (kevesebb, mint a havi átlagcsapa-
dék) tervezzük a késleltetést, 100 m2 burkolt felületenként közel 4 m3 
csapadékvíz tározására van szükség. Gondoskodni kell az azonnali le-
ürítésről, készenlétbe helyezésről. Gondoskodni kell a tározóból túlfolyó 
víz elhelyezéséről. A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését nem lehet 
elkerülni. Késleltető tározóként viselkedik maga a nagy szelvényű csator-
narendszer is.

1 km hosszúságú, 100 cm átmérőjű csatorna térfogata 785 m3, 50 cm 
átmérőnél a térfogat 196 m3. 1 km hosszú utcában 100 ingatlan feltéte-
lezhető, így a csatorna egy ingatanra vetített tározótérfogata ~7, illetve 

~1,5 m3. A csatornából nemcsak ürül a víz, hanem folyamatosan töltődik is 
a felsőbb szakaszokról, méretezését más, jól ismert vagy megújuló mód-
szerekkel, a vízgyűjtő jellemzőinek figyelembevételével kell végezni. 

Kiegyenlítő tározás
A kiegyenlítő tározók a gépészeti-technológiai berendezések, létesítmé-
nyek terhelésének és kapacitásának különbségét tározzák, majd szabá-
lyozottan továbbítják.  

Szerepük egyre jelentősebbé válik az elöntések kiküszöbölésében, az 
élővízszennyezés megakadályozásában. 

Az elöntések korlátozhatóak a szivattyútelepek előtt, azok szívótere-
ként működő tározókkal.

Az élővízszennyezés jelentősen csökkenthető a szennyvíztisztító te-
lepek elé épített tározókkal.   

 csapadékvíz-mennyiségekre lettek méretezve. Vannak térségek, ahol a 
város történelmi fejlődése, a gazdasági nehézségek (forráshiány) miatt 
egyes vízgyűjtők kiépítettsége csak féléves-éves gyakoriságnak felel meg. 

A közelmúlt szennyvízcsatornahálózat-fejlesztései során elmaradt a 
befogadó csatornák bővítése, kiegészítése tehermentesítő, párhuzamos 
gyűjtőkkel, a meglévő hálózat tehermentesítése. A lakosság életminősé-
gének megőrzése érdekében ezeket mihamarabb pótolni szükséges.

Jelenleg minden, egyesített rendszerű hálózattal rendelkező fővárosi 
kerületben legalább egy-két veszélyeztetett hely található. Általában ezek 
elöntését nemcsak a csatorna kapacitásának elégtelensége okozza, ha-
nem a terület geodéziai adottságai is (mély fekvés). Budapesten az egye-
sített rendszer annak lejtésviszonyai miatt nem öntisztuló. Az utóbbi év-
tizedekben jelentősen csökkent a vízfogyasztás, a csatornában csökkent 
az áramlási sebesség, növekedett a tartózkodási idő. Káros jelenségek 
keletkeztek, mint fokozott feliszapolódás, bűzképződés. A csapadékvizek 
(30 mm-ig) jelenléte ezért kifejezetten kívánatos a hálózat öblítése miatt. 

A lakótelepi fejlesztések során már elválasztott rendszerben csator-
náztak, a múlt század második felében külön szennyvíz- és külön csapa-
dékvíz-elvezető hálózat létesült. A családi házas övezetek csatornázása 
során kiépült a szennyvízcsatorna, elmaradt a csapadékcsatornák létesí-
tése. A szennyvízcsatornákat bekötötték az egyesített rendszerű hálózat-
ba. Szervezett csapadékvíz-elvezetés hiányában a szennyvízcsatornákon 
keresztül jelentős csapadékvíz-terhelés éri az egyesített rendszerű háló-
zatot, melynek méretezése során ezt még nem lehetett figyelembe venni. 
Nagycsapadékok, felhőszakadások során jelentős terhelés, időnként túl-
terhelés éri az egyesített rendszert is. A szenny- és csapadékvizek tisztító-
telepekre vagy azokra üzemelő szivattyútelepekre érkeznek. A főgyűjtő-
kön engedélyezett a záporkiömlők létesítése, szabályozott működtetése.

Vízjogi üzemeltetési engedélyek írják elő, hogy mekkora hígítás ese-
tén mi a követendő eljárás. Milyen hígításig kell a csapadékkal hígított 
szennyvizet biológiailag kezelni, milyen hígításig kell előmechanikailag 
tisztítani, milyen hígítást kell az élővíz befogadó sodorvonalába juttatni, 
és milyen hígítás felett lehet használni a parti kiömlést.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtőjén a múlt század 30-as 
éveiben kiépített, egyesített rendszerű hálózatra a későbbiekben szeny-
nyvízcsatornákat csatlakoztattak. A telepre érkező főgyűjtőn csak egy, a 
telepet megkerülő záporkiömlő létesült, ahol az élővízbe bebocsátott 
hígított víz mennyisége is megállapítható. A vízgyűjtőről érkező terhelés 
nagycsapadék idején a szárazideinek a tízszerese.

Az egyesített rendszer adottságként kezelendő, sűrű beépítésű te-
rületeken, közművekkel zsúfolt utak alatt húzódnak a nagy szelvényű 
csatornák. Emiatt az átépítésük elválasztott rendszerű hálózatra gyakor-
latilag lehetetlen, egyszerűen nincs hely melléjük építeni a szennyvízcsa-
tornát, azokba átkötni az ingatlanokat. A nagy forgalmú, széles utak alatt 
a szennyvízcsatornát néhol az út mindkét oldalán ki kellene építeni.

Az egyesített rendszerű csatornák vízelvezető kapacitása nagy, de 
nem elégséges a megváltozott környezetben keletkező, nagy tömegű 
csapadékvizek elvezetésére. A városszerkezet átalakult: beépültek a 
mély fekvésű, lefolyástalan területek, a hegyvidéken lakóövezet váltotta 
a zöldfelületet, nőtt a beépített, burkolt felületek nagysága, a klímavál-
tozás következtében gyakoribbak a nagycsapadékok, összességében 
egyre nagyobb tömegű csapadékvíz terheli a rendszert. A csatlakozó 
szennyvízcsatornákon keresztül az elválasztott rendszerben csatornázott 
vízgyűjtőkről is további jelentős mértékű terhelés éri a rendszert csapa-
dékos időben. Közel száz évvel ezelőtt, bár előrelátóan, ámde nem ilyen 
terhelésre méretezték a hálózatot. Egyre gyakoribbak és nagyobbak az 
elégtelen vízelvezető képesség miatt bekövetkező elöntések. A károkat 
súlyosbítja a felelőtlen helyiséggazdálkodás, a szuterének, pincehelyi-
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A tisztítótelepeken végzett vizsgálatok szerint a szervesanyag- és a foszfor-
tartalom szorosan kötődik a lebegő anyaghoz. A korrelációs együtthatók:

A hígított víz szűrésével eltávolíthatók az undort keltő darabos szennye-
ződések, ülepítésével jelentősen csökkenthető annak szervesanyag- és 
foszfortartalma.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen több éve üzemel egy 3600 m3-
es záportározó. A tározóba előmechanikailag kezelt hígított vizeket foly-
nak. A csapadék elmúltával a tározóban felfogott vizek szabályozottan 
a biológiai tisztítósorra kerülnek bevezetésre. A Ráckevei-Soroksári-Du-
na-ág vízminőség-védelme kiemelt jelentőségű. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat záporkiömlőjén keresztül 
szennyvízzel keveredett csapadék okoz lökésszerű terhelést. Összeségé-
ben évi 1-2 millió m3 szennyezett csapadékvíz kerül a Duna-ágba, alkal-
manként átlag 30.000 m3 (max.: 198.000 m3/nap). 

A Duna-ág érzékeny víztest, a vízminősége védelmében további, je-
lentős mértékű beruházás szükséges, mely a záporvizek okozta szeny-

nyezőanyag-terhelés csökkentését 
cé lozza. A tervezett technológia: a 
meglévő záportározó bővítése 7000 
m3-re (folyamatban van).  Rács lé-
tesítése a darabos szennyeződé sek 
szűrésére a hígított vízből, ülepítés/
tározás 35.000 m3-es műtárgyban, 
majd természetes tisztítómű fás szá-
rú növénykultúrával, további jelen-
tős tározókapacitással.

Hasznosító tározás
Jellemzője, hogy a tározó ritkán üres, telítettsége a hasznosítás intenzi-
tásának függvénye. Funkciójából adódóan az a kedvező, ha mindig tele 
van. Késleltetés szempontjából nem vehető figyelembe. A tározóban ja-
vítható a csapadékvíz minősége. 

Csapadékvíz-hasznosítás
A csapadék lágy víz, növénykultúrák öntözésére kiváló. A településeken 
a csapadékvíz a köztisztasági állapotok függvényében kisebb-nagyobb 
vagy még nagyobb mértékben szennyeződik. Laza beépítésű területen 
fekvő magáningatlanon a tetőről és a tisztán tartott, burkolt felületről le-
folyó csapadékvizek öntözésre alkalmasak. Ivóvíz-takarékossági okokból 
a csapadékvizek más, háztartási célra történő hasznosítása ott indokolt, 
ahol nem áll rendelkezésre elégséges mennyiségű vezetékes víz. Takaré-
koskodni azzal célszerű, ami korlátozottan vagy drágán áll rendelkezés-
re.A vezetékes víz tiszta, kockázatmentes, folyamatosan rendelkezésre áll, 
van nyomása. Budapesten megújuló vízbázisból, parti szűrésű kutakból 
származó, szigorúan ellenőrzött minőségű ivóvíz van elég. Sem ökológi-
ai, sem környezetvédelmi szempontok nem indokolják a helyettesítését 
ellenőrizetlen minőségű csapadékvízzel. Döntést megelőzően célszerű 
gazdaságossági számítást végezni, a csapadékvíz-tározás, előkezelés, 
nyomásfokozás, az ivóvízzel párhuzamos, attól szigorúan elkülönített 
elosztórendszer beruházási, üzemeltetési/karbantartási költségét össze-
hasonlítani a vezetékes víz költségével. Szennyvízelvezetési költségek is 
felmerülnek, mint mérés, csatornadíj. A vízi közművek üzemeltetésének 
állandó költsége magas. A közműrendszer kihasználtságának csökkené-
se önmagában is növeli a fajlagos költségeket.  

A csapadékkal hígított szennyvizek minősége
 Az elválasztott rendszerbe elvezetett szennyvízzel nem keveredett csa-
padékvíz jellemző szennyezői: hordalék, lebegő anyag.

Egyesített rendszerben, nagy vízgyűjtő terület esetén a szennyező 
anyagok a hígított vízzel folyamatosan, több hullámban érkeznek. Jel-
lemző szennyezők: lebegő anyag, szerves anyag, foszfor és nitrogén. 
Hasonlóan jelentős szennyezőanyag-tartamú az elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatornán érkező, csapadékkal hígított szennyvíz is. 

A hígított vizek szennyezőanyag-tartalmának óránkénti változását az 
alábbi grafikonok mutatják be:

A dél-pesti hígított vizek minősége
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javasolt nagy térfogatú, közösségi (közterületi, célszerűen 
komplex hasznosítású) árvízcsúcscsökkentő tározókat lé-
tesíteni a vízfolyásokon, azok mentén a még rendelkezésre 
álló helyszíneken. Ezeket közterületen, közcéllal kellene na-
gyobb számban létesíteni. Az elmúlt évtizedek során meg-
valósult néhány tározó, de a lefolyás kedvezőtlen változása 
miatti többletvíz-elvezetési igényhez a további fejlesztés 
elengedhetetlen, máskülönben a jelenleg még megfelelő 
kapacitású vízfolyások is túlterheltté válnak. Meg kell előzni, 
hogy beépítés és a lefolyás növekedése miatt a patakokon 
már extrémnek nem mondható nagycsapadékok is veszé-
lyes árvizek kialakulását okozzák. Mivel a város területe egy-
re inkább beépül, a medrek kapacitásnövelő átalakítására 
egyre kevesebb a hely. A vízfolyások nyomvonala jogi és 
építési szempontból kedvező a közművek elhelyezésére. A 
vízfolyások közvetlen környezetében húzódó közművek és 
a közlekedési keresztezések miatt a megfelelő vízlevezető 

képesség biztosítása drágább és egyre drágább megoldást kényszerít 
majd ki. Időszerű a kis vízfolyások szerepének újragondolása, mert ezek 
a területsávok a városi zöld infrastruktúra részét képezik, rekreációs célú 
hasznosításuk javítja a lakosság életminőségét, és természetvédelmi 
szempontból is különös jelentőségük lenne.          

Nagyon fontos az összes szereplő, a hatóságok, az önkormányzatok 
és a lakosság szemléletének változása.

Elválasztott rendszerű csatornák
Folytatni kell az illegális csapadékvíz-bevezetések felderítését, lehetősé-
gekhez mért megszüntetését.

Javítani lehet és kell a csatornahálózat hidraulikáját a kedvezőtlen 
kialakítások, irányváltások, csatlakozások, lejtésviszonyok módosításával. 

Támogatni kell a csapadékvizek késleltetését, a magán- és közterületi 
tározók létesítését, üzemeltetését.

A szennyvízcsatornák és műtárgyaik vízzáróságát javítani kell béle-
léssel, felújítással, ahol ez nem okoz belvízveszélyt.

Növelni lehet a szennyvízátemelő telepek szívóterét kiegyenlítő tá-
rozás céljából.

A tisztítótelepek és az élővíz-befogadók védelmében hidraulikai ter-
helést kiegyenlítő tározókat kell létesíteni.

Ki kell építeni a csapadékelvezető rendszert a teljes vízgyűjtőn.

Egyesített rendszerű csatornák
Budapesten a belvárosból minél gyorsabban ki kell vezetni a csapadékvi-
zeket. Vizsgálni kell a lehetőségeket, a lefolyási viszonyok javítását.

Budapesten tanulmánytervi szinten előkészített 181 helyszínen 42 új 
üzemi kapcsolat létesítése, 117 csomópont átépítése, kapacitásbővítés 
szelvénynöveléssel 163 helyen, hidraulikai viszonyok változtatásával 45 
helyen. A megvalósítás becsült költsége 35-40 milliárd Ft.

Szükség van tehermentesítő gyűjtők létesítésére. A tervezett teher-
mentesítőkkel elérhető eredményt célszerű hidraulikai modellel elle-
nőrizni. 

Jelentősen növelni kell a víznyelő-, a záporkiömlő- és a záporszivaty-
tyú-kapacitást.

A csapadékvíz-késleltetés, -visszatartás nem ajánlott a kis lejtésű, 
egyesített csatornahálózattal ellátott,

jellemzően pesti, belvárosi területeken, mivel megszűnne a csatorna 
természetes öblítése csapadékvízzel.

A hegyvidéki területeken viszont szorgalmazni, támogatni kell késlel-
tető tározók létesítését.

Beavatkozási lehetőségek
Célszerű elemezni az üzemeltett rendszerek működése során szerzett 
tapasztalatokat.

A fővárosban az elöntések tapasztalatait összegezve általánosság-
ban megállapítható: 

A csatornarendszer szempontjából nem elsősorban a napi csapa-
dékösszeg, hanem a csapadékesemény időtartama, intenzitása a meg-
határozó. Az FCSM Zrt. üzemeltetési tapasztalatai általánosságban azt 
mutatják, hogy az egyesített rendszerű hálózatokon 60–90 perces csapa-
dék-időtartamot véve figyelembe a 25-30 mm lehullott csapadék Buda-
pest területén jelentős, kiterjedt elöntési kockázatot nem jelent.

A külső kerületek elválasztott rendszerű szennyvízcsatornái mentén 
már viszonylag kisebb, 15-25 mm csapadék esetén megjelennek az elön-
téses problémák. A kiöntések kockázata 30-40 mm felett rendkívüli mér-
tékben megnő, káresemények nagy számban jelennek meg. 

Nagyságrendileg 40 mm fölött ugrik meg az elöntéses problémák 
száma, itt már a csapadékvíz-elvezető művek kapacitása kimerült, a rend-
szer túlterhelődött, a vizek levezetése érdekében rendkívüli üzemeltetői 
beavatkozások szükségesek.  

80 mm csapadék fölött az elöntések, káresemények száma – az 
előbbiekhez képest is – hatványozottan megnövekszik. Ebben a tarto-
mányban már egyértelműen nemcsak csatornázási, vízelvezetési, hanem 
városüzemeltetési szintű zavarok (közlekedési fennakadások, áramkima-
radások stb.) is fellépnek.

Az üzemeltetők jól ismerik a rendszereik gyenge pontjait. Célszerű 
első körben ezeket orvosolni. 

A továbbiakban koncentrálni kell a komplex csapadékvíz-elvezető 
rendszerek létrehozásának, üzemeltetésének feltételrendszerét megha-
tározó jogi környezet kialakítására. 

Meg kell kezdeni a létesítmények felülvizsgálatát az új tervezési 
módszertanoknak megfelelően. Átfogó tanulmánytervben kell kitűzni a 
tennivalókat.

Meglévő rendszerek esetén nem az a kérdés, mit kell építeni, hanem 
hogy mit lehet tenni az adott körülmények között, és az milyen bizton-
ságot nyújt!

A kivitelezést a befogadóktól kell kezdeni, elsősorban a mély fekvésű, 
talajvizes területek csapadékvíz-elvezetését kell megoldani csapadék-
csatornák építésével.

Felül kell vizsgálni a kis vízfolyások vízelvezető képességét, ahol 
kell, revitalizációval egyidejűleg meg kell növelni. A villámárvizek  ellen 

   A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep záporidei hígítottvíz-kormányzása, javasolt állapot
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A fenti felsorolás – valós lefolyási viszonyokat jobban közelítő – szoft-
veres lefolyásszimulációs vizsgálatot feltételez. 

A célkitűzés megfogalmazásakor sűrűn beépített, szűk, belvárosias 
környezetben figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy a csapa-
dékvíz-elvezető hálózat fejlesztésének áthághatatlan fizikai korlátai is 
vannak. Akármekkora csatorna nem fog elférni egy óvárosi sikátorban. 
Ezekben a speciális esetekben fordítva kell feltenni a kérdést: Mekkora 
csatorna építhető? Amekkora cső fizikailag elfér, akkora lesz a rendelke-
zésre álló kapacitás, és az ehhez tartozó elvezetési biztonságot kell elfo-
gadni mint teljesíthető szintet. Gondoskodni kell az építmények egyedi 
védelme útján arról, hogy felszíni elöntés esetén emberi élet ne kerüljön 
veszélybe, illetve jelentős anyagi károk ne keletkezzenek.   

A feladat óriási, az előkészítéstől az elemzéseken, a tervezésen ke-
resztül a megvalósításig a tudomány, a jogalkotás, az államigazgatás, a 
vízügyi szakértők, üzemeltetők, a lakosság, az önkormányzatok és a 
beszállítók konstruktív együttműködésével valósítható meg. Jut fela-
dat mindenkinek. Az elképzeléseket igazítani kell a hazai körülmények-
hez, valósághoz. A lakosságnak a jövedelmi viszonyaiból következően 
alacsony, sokuknak egyáltalán nincs teherviselő képessége. Az önkor-
mányzatok sem rendelkeznek forrással. Támogatás nélkül nem érhető el 
eredmény. A tanulmánytervekből a reálisan megvalósítható, a minimum 
biztonsági szintet elérő változatok közül a kivitelezésben és működ-
tetésben legjobb ár-érték arányút javasolt választani. A külföldi minta-
példák lelkes átvétele előtt érdemes elgondolkodni azon, hogy a hazai 
viszonyok között más a környezet, más a környezethasználati kultúra és a 
köztisztaság, korlátozottak a finanszírozási lehetőségek. Célszerű minta-
beépítésekkel ellenőrizni a javasolt technikák alkalmasságát, létesítésük, 
működtetésük költségeit.

Minden eszközt, módszert, eljárást igénybe kell venni, ha az tényle-
gesen és reális költségekkel hosszú távon növeli a biztonságot.

A munka azonnal megkezdhető a már működő rendszerek biztonsá-
gának növelésével, a lefolyási viszonyok javításával.

Az eddigieknél lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani a szem-
léletváltozásra. Gondolatainkat is ebből a célból szedtük csokorba.

Az élővíz-befogadó védelmében kívánatos az évi átlagban előfordu-
ló napi túlterhelésnél nagyobb térfogatú kiegyenlítő tározók létesítése 
szennyvíztisztító telepek mellé. A hálózati záporkiömlőkre az anyagi, te-
rületi lehetőségek függvényében célszerű szatelit szennyvíztisztítókat 
építeni.

Összegzés
A csapadékvíz-elvezetés rendszerszintű szervezését, egységes szemléle-
tű fejlesztését a klímaváltozás is sürgeti.

A csapadékvíz-elvezetés hiányosságai rontják a lakosság életkörül-
ményeit, vízkárokat és környezetszennyezést okoznak. A meglévő ele-
meket számba kell venni, állapotukat, teljesítőképességüket felmérni. Az 
elmaradt karbantartásokat, felújításokat, fejlesztéseket pótolni kell.

A csapadékvízmaximum-függvények aktualizálását és az új tervezési 
módszertan kidolgozását követően értékelni lehet a meglévő létesítmé-
nyeket, milyen valószínűségű csapadékeseményig nyújtanak biztonsá-
got. Dönteni kell, hogy ez a biztonság elfogadható mértékű-e, ha nem, 
mi a minimumkövetelmény, melyhez igazítani kell a művek teljesítőké-
pességét. 

Új rendszer kiépítéséhez először a megkívánt biztonsági szintet kell 
megállapítani, ehhez igazodva kell elkészíteni a terveket.

A kárelhárítás, illetve kármegelőzés érdekében meg kell fogalmaz-
ni az alapvető irányelveket. Ezzel kapcsolatban érdemes visszanyúlni 
az MSZ EN 752-2:1999 szabványhoz, mely praktikusan fogalmazta meg 
a csapadékvíz-elvezető rendszerekkel kapcsolatos követelményeket. A 
szabvány rendelkezései alapján javasolható célkitűzés, hogy a megen-
gedhető felszíni elöntési gyakoriság ne haladja meg 

– kis települések esetén a 10 évenkénti 1;
– városi lakóterületek esetén a 20 évenkénti 1;
– városközpontok és iparterületek esetén a 30 évenkénti 1 (ebben az 

esetben külön elöntésvizsgálat, indokolt esetben megelőző védelmi 
intézkedés is szükséges);

– föld alatti vasúti létesítmények, aluljárók esetében az 50 évenkénti 1 
alkalmat.  

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ-
GAZDÁLKODÁS
kivonat A települési csapadékvíz-gazdálkodás olyan innovációnak tekinthető, amelynél alapvetően nem a többsé-
gében ismert műszaki megoldások az innováció hordozói, hanem azok hatékony alkalmazási feltételeinek megterem-
tése a jelenlegi csatornázási rendszereinknél. Hajtóereje, az éghajlatváltozás már érzékelhető és a jövőben fokozódó 
negatív hatásai elleni védelem szükségessége, a rendszerek alkalmazkodóképességének növelése a várhatóan egyre 
súlyosbodó károk mértékének csökkentése érdekében. Ugyanakkor kétségtelen haszna az üzemeltetőknél a működé-
si költségek csökkenésében is várható. Ebben az üzemeltetőknek célszerű lenne hatékonyan részt venni, ha a jogsza-
bályi környezet átalakításáért felelős jogalkotó ennek és a gazdasági háttérnek a megteremtésével ezt lehetővé teszi. 
Kiemelt szerepe van az önkormányzatoknak is, hiszen a kialakítandó rendszer alapvetően nem a szolgáltatók hasznát, 
hanem a város üzemelésének, végső soron a lakosság életfeltételeinek javítását, a biztonságnak a változó éghajlat 
mellett is szükséges fenntartását szolgálja.

kulcsszavak települési csapadékvíz-gazdálkodás, éghajlatváltozás, klímaadaptáció, innováció
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