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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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Bevezetés
Városaink csapadékvíz-elvezetési megoldásai és az ezeket szolgáló el-
vezetőrendszerek, összevetve a nemzetközi gyakorlattal, ahol ezen a te-
rületen paradigmaváltás következett be, több évtizedes elmaradásban 
vannak. Az elmaradás oka a települési csapadékvízzel kapcsolatos jogi 
szabályozás hiányos, illetve ellentmondásos jellege, a műszaki szabályo-
zás elmaradottsága és az elvezetés/gazdálkodás gazdasági hátterének hi-
ánya. Az önkormányzatok korlátozott ismeretei a korszerűnek tekinthető, 
a változó éghajlathoz alkalmazkodni képes műszaki megoldások terén 
teszik teljessé a jelenlegi helyzetet. 

A következmények a többnyire megalapozatlanul költséges beruhá-
zásokban jelentkeznek, melyek „eredményeként” azonban a csapadékvíz-
hez köthető települési problémák többnyire csak részben oldódnak meg, 
illetve a jövőben újra jelentkezni fognak. 

A közvetlen problémák két jellemző csoportja különböztethető meg: 
(i) Az igen heves esők miatt bekövetkező elöntések, melyek minden 

esetben nagy nyilvánosságot kapnak, és többnyire jelentős károkkal, 
a közlekedés erős zavarásával jellemezhetők, és 

(ii) a hosszú, forró és száraz időszakokban a köz- és magánterületi városi 
zöldfelületek ivóvízzel való öntözési igényében, annak költségeiben, 
miközben a lehulló és hasznosítható csapadékvizet észszerűtlenül 
igyekszünk „gondosan” eltávolítani a település területéről. Az indoko-
latlan többletköltségek jelentősen nagyobbá válnak azokon a települé-
seinken, ahol egyesített rendszerű csatornázás van. Ezeken a helyeken 
ugyanis az elvezetett csapadékvíz szivattyúzási és szennyvíztisztítási 
többletráfordításokat is okoz az üzemeltetőknél. 

Miért nem eléggé hatékonyak általában a városok az elöntések elleni vé-
delemben, azok megelőzésében? A csekély hatékonyság több okra vezet-
hető vissza:
i) A megoldásokat többnyire csak egy irányban keresik. Például csak a 

csapadékvíz-elvezető rendszer kapacitásának növelésével akarják az 
elöntéseket megelőzni, illetve előfordulási gyakoriságukat csökkenteni.

ii) A csapadékcsatornázásban kizárólag hidraulikai megoldások, mér-
nöki műtárgyak kiépítését alkalmazzák, melyekkel az elöntések teljes 
mértékű szabályozását célozzák meg, ami azonban az esetek döntő 
többségében nem reális célkitűzés.

iii) A lehetséges környezeti, területhasználati szempontokat, vala mint 
a lakosság felvilágosításával együttes gazdasági és rendeleti lehe-
tőségeket figyelmen kívül hagyják.

Kiemeljük, hogy a mérnöki, nagy beruházásigényű infrastruktúra kizáróla-
gos fejlesztése nem ad fenntartható megoldást a városi elöntések kocká-
zatának csökkentésére. Különösen, ha tekintettel kell lennünk a csapadék-
viszonyokban a változó éghajlat miatti módosulásokra. Ezek kedvezőtlen 
jellege időszerűvé, sőt sürgetővé teszi a települési csapadékvíz-gazdálko-
dás fokozatos megvalósításának beemelését a városok éghajlati alkalmaz-
kodási programjába. 

Mi ezzel kapcsolatban a teendő? Elsősorban a klímaváltozásra való 
érzékenység kimutatása a városi elöntések szempontjából és a szüksé-
ges/lehetséges alkalmazkodást segítő beavatkozások prioritásainak meg-
határozása. Ide nemcsak a szerkezeti (műtárgy) jellegű beavatkozások 
sorolhatók, hanem az olyan intézkedések is, amelyek elősegítik a csapa-
dékvíz-gazdálkodásban hatékony zöld infrastruktúra fokozatos kiépítését, 
valamint a helyi érdekeltek (a lakosság, a közintézmények, a szolgáltatók 
és a vállalkozások vezetői) részvételének biztosítását.

1. A települési csapadékvíz-gazdálkodás fogalma
A települési csapadékvíz-gazdálkodás és a hagyományos csapadékcsator-
názás lényegi különbsége három pontban foglalható össze: 
i) A település területére hulló csapadékvizet nem kizárólag elvezetendő 

természeti közegnek, hanem kiaknázható, megújuló természeti erő-
forrásnak tekintjük. 

ii) A fentiekből következően hangsúlyos szerepet kap a gazdálkodás, a 
csapadékvíz hasznosítása a nem ivóvízminőséget igénylő területeken, 
valamint a hasznosulás lehetővé tétele a beszivárogtatás útján törté-
nő talajvízpótlás lehetőségeinek megteremtésével.

iii) A csapadékvíz-elvezető rendszerben új rendszerelemként meg jelenik 
a városi felszín is, ahol olyan változtatásokat tervezünk és alakítunk ki, 
amelyek: (i) miközben a gazdálkodás fenti lehetőségeit megteremtik, 
egyúttal (ii) csökkentik a hálózat hidraulikai terhelését és az ezzel szállí-
tott szennyezőanyag-terheléseket is, és (iii) támogatják a városi mikrok-
líma javítását, a hőszigetek kialakulásának mérséklését.

A nem vízzáró, elsősorban zöldfelületek arányának növelése mellett mind-
két gazdálkodási irány a víznek legalább az időszakos visszatartását igény-
li. Ez következik a csapadékvíz-használati igény és a csapadék megjele-
nése közötti természetes összehangolatlanságból éppúgy, mint a lehulló 
csapadék és a beszivárgás intenzitása közötti különbségekből. Természe-
tesen emellett biztosítani kell a nagycsapadékokból keletkező elöntések 
elleni védelmet, lehetőleg a károk elkerülésével elérhető haszon és a nagy 
kapacitásokhoz szükséges nagyobb beruházási és üzemeltetési költségek 
közötti optimális arány figyelembevételével. E két igény az elvezetőrend-
szerrel szemben olyan, egymással ellentétes követelményeket támaszt, 
amik egyidejűleg a hagyományos csatornázási rendszerekkel nem telje-
síthetők. 

A gazdálkodás megvalósíthatósága műszaki oldalról tehát új csapa-
dékvíz-elvezető rendszereket igényel. Rendszer alatt, ellentétben a mai 
szemlélettel, a teljes hidrológiai-hidraulikai folyamatokat magában fogla-
ló, ezért a csatornahálózat mellett a városiasodott vízgyűjtőt, a lefolyáson 
kívül a beszivárgást és a párolgást is tartalmazó fizikai környezetet értjük. 
Ehhez a rendszerszemlélethez új méretezési módszerekre van szükség. 
Olyanokra, amelyekkel számítani tudjuk a beszivárgás, a felszíni és a há-
lózati lefolyások, tározások térben és időben akár szélsőségesen változó 
folyamatait. A hasznosítás/hasznosulás lehetőségéhez hozzátartozik a 
csapadékvíznek, pontosabban a felszínről lefolyó csapadékvíznek egy bi-
zonyos megkívánt minősége is. Hazai és széles körű nemzetközi kutatási 
eredmények igazolják, hogy a települési vízgyűjtőről, különösen az iparo-
sodott és/vagy nagy gépjárműforgalommal rendelkező városok, városré-
szek vízgyűjtőiről lefolyó csapadékvíz erősen szennyezett. Az új rendsze-
reknek ezért az elvezetés mellett a kellő mértékű tisztítási megoldásokat 
is tartalmazniuk kell, ami megköveteli a települési felszínt szennyező 
anyagok lemosódásának számíthatóságát, a szennyezőanyag-transzport 
számítását is a méretezési eljárásokban. 

A települési csapadékvíz-gazdálkodás, illetve az azt szolgáló műsza-
ki megoldások a városi vízgyűjtő terület hidrológiai viszonyaiban olyan 
állapotok elérését szolgálják, amelyekkel részlegesen visszafordíthatjuk a 
csapadékviszonyokban már elindult változás kedvezőtlen hatásait, köze-
lebb kerülhetünk a természetes állapotra jellemző helyzethez. A kulcsszó 
az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes, városi felszínt is magában 
foglaló elvezetőrendszer létrehozása és üzemeltetése. Ehhez a zöldfelü-
letek növelése és a tározás nem cél, hanem szükséges, de nem elégséges 
eszköz. A megvalósítás ugyanis nem lehetséges a jelenlegi jogszabályi és 
gazdasági háttér módosítása, illetve az önkormányzati és lakossági isme-
rethiány pótlása nélkül.
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2. A települési csapadékvíz-gazdálkodás 
megvalósításának stratégiai alapja
Az éghajlati adaptációt segítő városi csapadékcsatornázási rendszereknek 
önszabályozónak, illetve szabályozhatónak kell lenniük a jövőben egyre 
szélsőségesebb csapadékterhelések fogadására, illetve a csapadékhiá-
nyok következményeinek enyhítésére.

Egy ideje már rendelkezünk olyan korszerű szimulációs szoftverekkel, 
melyekkel, ha azokat a szükséges adatokkal el tudjuk látni, lehetővé válik 
a városi vízgyűjtőkön és a csatornahálózatban lefolyó csapadékvíz időben 
és térben változó folyamatainak számítása, beleértve az elvezetőrendszer-
be illesztett, különféle hidraulikai feladatú műtárgyak hatásainak számítá-
sát is. Beruházások, rendszerfejlesztések megalapozásaként modellezni 
tudjuk a teljes – a vízgyűjtőt és a hálózatot, sőt adott esetben a befogadó 
vízfolyást is magában foglaló – rendszer viselkedését, működését különfé-
le csapadékterhelési esetekben. Ugyancsak lehetőség van a városi felszín 
elöntési területeinek bevonására a modellezésbe, amivel kimutathatók a 
szélsőséges csapadékesemények következtében víz alá kerülő területek is. 
Ily módon részletes hidrológiai és hidraulikai számításokkal megalapozott 
fejlesztési és/vagy rekonstrukciós beruházások valósíthatók meg.

A fentieknél még erősebb megállapítás is tehető: a szimuláció alkal-
mazása nélkül a tározást, beszivárogtatást és tisztítást megvalósító, jó 
hatásfokú és költségek szempontjából kedvező rendszerek nem tervez-
hetők meg, és működésük megfelelősége sem értékelhető előzetesen. 
A szimuláció lehetővé teszi a beruházó önkormányzatnak és a tervező-
mérnöknek, hogy „mi lenne, ha (ezt vagy azt a megoldást választanánk)” 
típusú kérdések feltevésével, különböző műszaki kialakítások hatásait, 
hasznosságát és az egyes megoldásokhoz tartozó költségeket összeha-
sonlítva állítson fel prioritási sorrendet a beavatkozásokhoz, és válassza 
ki a legkedvezőbb változatot. Az alkalmazkodó csapadékcsatornázás 
stratégiájának ki kell terjednie a gazdálkodás, a rendszerfenntartás lehe-
tőségeinek megteremtésére is.

A műszaki megoldások tehát a városi vízgyűjtőn a csapadékvíz fel-
színi lefolyásának helyben tartását, illetve szabályozását foglalják ma-
gukban. A lefolyás szabályozása történhet a városi vízgyűjtő felületén, 
az elvezető árok- vagy csőhálózatban, illetve mindkettőben, egymás 
hatásait kiegészítve. 

2.1 A csapadékvíz-gazdálkodás célszerű 
tervezési stratégiája
A stratégia nem valósítható meg a tervezés jelenlegi eljárásával. Helyette 
3 szintű tervezési eljárást kell bevezetni. A múlt és a jelen hazai csapa-
dékcsatornázási tervezési gyakorlata azon alapul, hogy valamely adott 
paraméterekkel rendelkező városi vízgyűjtőről a mértékadó csapadékból 
lefolyó vízhozam elvezetésére alkalmas csatornaszelvény méretét meg-
határozzuk. A csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló tervezés folyamatában 
a csatornahálózat-tervezéssel megegyező fontosságú a vízgyűjtő célszerű 
átalakításának megtervezése. Ez az 1. szint, ami lényegében a magán- és 
köztulajdonú ingatlanok vízelvezetésének, vízgazdálkodásának módosí-
tását foglalja magában. 

A vízgyűjtő átalakítása a helyi feltételek által megengedett, lokális 
beavatkozások tervezését jelenti. Általános megfogalmazással ez a meg-
közelítés megfeleltethető a számos területen leghatékonyabb beavatko-
zásnak tekintett forráskontrollnak. Korántsem az egyetlen, de jellemző 
és jól működő példája ennek az ipari üzemek szennyvizével (is) kibocsá-
tott szennyező anyagokra vonatkozó integrált szennyezésmegelőzési és 

-csökkentési irányelv (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC). 
Ez először 96/61/EK kóddal jelent meg, napjainkban pedig a 2010/75/
EU-irányelv van érvényben.  

Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által elő-
írt elérhető legjobb technika (Best Available Techniques, BAT) alkalma-
zása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kibocsátásoknak 
már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások 
hatékony felhasználására kell törekedni. A szennyező hatást szélesebb 
körben vizsgálja, nemcsak egy egyedi technológiai folyamat vagy te-
vékenység, hanem az egész létesítmény környezetre gyakorolt hatása 
képezi a szabályozás tárgyát (ippc.kormany.hu).

Az analógia elég egyszerűen felállítható: az ipari üzemnek megfe-
leltethető a városi vízgyűjtő egy-egy felületegysége, például egy ingat-
lan vagy azon belül a tetőfelület. A kialakítástól és mérettől függően 
ezekhez a vízkibocsátás és a szennyező anyagok emissziója hozzáren-
delhető. Előbbi megfelel a felszíni lefolyásnak, ami egyúttal az utóbbi 
transzportját is okozza. Ha nem gyűjtünk össze nagyobb területekről 
lefolyó csapadékvizeket a bennük lévő szennyező anyagokkal, hanem 
ezek mérséklésére a keletkezésük helyén teszünk beavatkozásokat, költ-
séghatékonyság szempontjából akár lényegesen kedvezőbb állapotot 
érhetünk el. Az így kialakított, a városi vízgyűjtőt és az elvezetőhálózatot 
magában foglaló rendszer növeli a változó éghajlathoz való alkalmazko-
dás lehetőségét is. 

A beavatkozások eredményeként kevesebb összes lefolyó vízmeny-
nyiség, kisebb árhullámcsúcsok jelentkeznek, így a szükséges csatorna-
méretek is csökkenthetők, illetve a meglévő kapacitás elegendővé válik. 
Végeredményben az egyre nagyobb vízmennyiségeket koncentráló 
hagyományos megközelítés helyett decentralizált települési vízgyűj-
tő-gazdálkodást valósítunk meg. 

1. szint: A csapadékvíz ingatlanon tartása, illetve a kifolyás szabályozása
 Azt, hogy ez a visszatartás milyen mértékű legyen, döntési paramé-

terként kezeljük, mivel egyetlen ingatlantulajdonostól sem várható el, 
hogy a visszatartás bármekkora csapadékra alkalmas legyen. A gya-
korlatban 10, 20, legfeljebb 30 mm csapadékmagasságot hozó csapa-
dékesemény jöhet szóba. 

 
 Technikai értelemben többnyire tározással összekapcsolt beszi-

várogtatás jöhet szóba, esetleg kiegészítve esetenkénti háztartási 
célú csapadékvíz-hasznosítással. Amennyiben a beszivárogtatás 
különböző talaj-, talajvíz- vagy speciális földtani viszonyok miatt 
nem lehetséges, a teljes visszatartást az elnyújtott kivezetés váltja 
fel. Vegyük észre, hogy a tározással elvesztettük a szokásos racionális 
módszer alkalmazásának lehetőségét. Az ingatlanról származó hid-
raulikai terhelés nem számítható egy paraméter, a lefolyási tényező 
figyelembevételével.

Az ingatlan vízgazdálkodásában megjelenik a vízzáróan burkolt terüle-
tek arányának szabályozása, zöldtető, esőkert, a tetővizet a közvetlen 
kivezetés helyett rávezetik a zöldfelületekre vagy a tetővíztározóba, 
beszivárogtató létesítményre, például kavicsszivárgóra. Ezek a kis át-
alakításokkal megvalósítható beavatkozások egy-egy nagyobb, ösz-
szefüggő városi részvízgyűjtőn az éves csapadékmennyiség jelentős 
hányadát képesek visszatartani. 

  
 Az 1. ábrán 19 év budapesti csapadékeseményeinek csapadékmagas-

sági osztályok szerinti feldolgozása látható. Az ábrából kitűnik, hogy 
az évente lehulló csapadéknak csaknem a 70%-a az ingatlanok csapa-
dékvíz-gazdálkodásával távol tartható az elvezetőrendszertől.
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2. szint: Ez megfelel az elvezetőrendszer szokásos tervezési feladata-
inak, azzal a különbséggel, hogy i) a terheléseket már a vízgyűjtő 
(ingatlanok) szabályozott kivezetései alkotják, és (ii) a rendszerbe 
szabályozóelemek kerülnek be (különféle üzemű tározók, beszivá-
rogtató létesítmények). Döntési paraméter az, hogy az 1. szinthez 
meghatározott visszatartás fölött hány mm csapadékmagasságig 
kell kiöntés, túlterhelés nélkül működnie a rendszernek. Ez lehet 
például 40-50 mm csapadékeseményenként.

3. szint: Ez a vészhelyzeti, felhőszakadás-szerű esők tartománya, 
amelyeket nem lehet az ingatlanonkénti visszatartás vagy az elfo-
gadható költségű hálózat kiépítésével kezelni. Újra vissza kell térni 
a városi felszín módosításához. Ebben a leghatékonyabb eszköz 
a kettős funkciójú területek kialakítása: a parkok, játszóterek fel-
hőszakadás idején ideiglenes elárasztási területként szolgálnak. 
A tervezési szintek elkülönítése egyúttal az észszerű tervezési 
sorrendet is jelöli. Egy példát mutat a 2. ábra, ami Koppenhága 
Master Plan tervében szerepel. A kétszer kétsávos közlekedési utat 
elválasztó zöldsávot használják fel a felhőszakadások kezelésére. 
A felszín átalakítása egyszerű  beavatkozással vésztározó-elvezető 

felületté alakítható a kiemelt zöldsáv  besüllyesztésével és így a 
ráfolyás lehetőségének megteremtésével az útfelületekről.

A fentieknek megfelelően megkülönböztetünk:
(i) szürke vagy tisztán mérnöki szerkezeti elemekkel elérhető 

szabályozási módszereket, illetve ezekhez alkalmazható 
műtárgyakat,

(ii) zöld szabályozási módszereket, és 
(iii) (iii) hibrid rendszereket, melyekben mindkét módszer 

megjelenik (3. ábra).

A jelenlegi csapadékcsatornázásban a lefolyó víz szennyezettsé-
ge érdemben nem módosul. A tervezési szempontok között a 
szennyezettség, illetve annak csökkentése nem (kedvező eset-
ben csak korlátozottan) jelenik meg. A csapadékvíz-gazdálkodás 
létesítményei ezzel ellentétben jelentős szennyezőanyag-vissza-
tartást tesznek lehetővé. Sőt, sok esetben a beavatkozásnak ép-
pen ez az elsődleges célja, nem elsősorban a lefolyás csökkentése.

3. A települési csapadékvíz-
gazdálkodás és a víziközmű-
szolgáltatók
Ha a paradigmaváltásnak a szolgáltatók-
ra gyakorolt hatásait akarjuk számításba 
venni, az éghajlatváltozás mellett to-
vábbi szempontokra is figyelemmel kell 
lenni. Ide tartozik a jelenlegi jogszabályi 
háttér és a csapadékvízhez kapcsolódó 
üzemeltetési források helyzete. Jelenleg 
a csapadékvíz elvezetése (i) nem kötele-
zően ellátandó feladata az önkormány-
zatoknak, kivéve az egyesített rendszerű 
csatornahálózat esetét, ahol a szállított 
szennyvíz miatt ez nem választható le, és 
(ii) a csapadékvíz-elvezetés nem minősül 
közszolgáltatásnak. A nem kötelező jel-
legű feladat miatt költségvetési forrás 
nem áll rendelkezésre még olyan ese-
tekben sem, amikor önkormányzati nyo-

1. ábra: Az ingatlanok csapadékvíz-gazdálkodásával helyben tartható arány 
az éves csapadékmagasság százalékában

3. ábra: Csapadékvíz-gazdálkodás a fenntartható városi csapadékcsatornázás

2. ábra: A városi vízgyűjtő átalakítása felhőszakadások kezelésére
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MEKKORA LEHET A LEGNAGYOBB 
BUDAPESTI NAPI CSAPADÉKÖSSZEG?

másra a szennyvízcsatorna-szolgáltatónak a csapadékvíz-hálózatot üze-
meltetnie kell. Szakszerű üzemeltető hiányában a szennyvízhálózatot érő 
csapadékvíz-terhelések okozta veszteségek széles köre pedig közismert.

Szolgáltatás-e a csapadékvíz-elvezetés?
A szolgáltatás jogszabályi definícióját tekintve megállapítható, hogy a 
csapadékvíz-elvezető rendszer megfelel a kritériumoknak. A csapadék-
víz-elvezető rendszer szolgáltatási feltételei ugyanakkor néhány lényeges 
eltérést mutatnak az ivóvízellátás és a szennyvízcsatornázás rendszere-
ihez képest. Először: nincs lehetőség a nem fizetők szolgáltatásból való 
kizárására, akár még ideiglenesen sem. Másodszor: a szolgáltatás – kiépí-
tett rendszer esetében – megkülönböztetés nélkül minden lakos számára 
biztosított. A szolgáltatás arányos az ingatlanról elvezetett csapadékvíz 
mennyiségével. Nyilvánvaló, hogy a tulajdonos nem döntheti el, hogy 
mennyi szolgáltatást vesz igénybe, hiszen az eső fölött nem rendelkezik. 
Azt azonban eldöntheti, hogy mit kezd az ingatlanára hulló csapadék-
vízzel. Ha a lokális beavatkozásoknál ismertetett megoldások alkalmazá-
sával együttműködik a saját ingatlanán a szükséges helyi visszatartások 
megvalósításában, mindent megtett, ami tőle elvárható. Ha nem, akkor 
olyan többletszolgáltatást vesz igénybe (többletköltséget okoz a rendszer 
üzemeltetőjének), amiért fizetnie kell/kellene csapadékvíz-elvezetési dí-
jat. Ez természetesen érvényes az egyesített rendszereknél is azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ott a keletkező többletköltségek még tetemesebbek a 
szennyvíztisztításnál keletkező veszteségek miatt. Úgy vélem, hogy a 
szolgáltatók a csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének kiépítésével és a 

Bevezetés
A budapesti napi csapadékösszeg a „csapadékosság” jelenségkörének 
egy eleme. A csapadékosság sztochasztikus jelenség, az egyes napok 
csapadékösszege bizonyos törvényszerűségek keretein belül véletlen-
szerűen alakul. A törvényszerűségek jellemzően klimatológiai karakterű-
ek, ezek határozzák meg azt, hogy mekkora csapadék hullhat a felszínre. 
Számos ilyen határfeltétel megnevezhető, és lehetnek olyanok is, ame-
lyek még nem ismertek. Néhány ilyen határfeltételt az alábbi felsorolás-
ban mutatunk be.

A levegő legnagyobb lehetséges nedvességtartalma. A légkör ned-
vességtartalma a hőmérséklet függvénye, melegebb levegő nagyobb 
mennyiségű párát képes megtartani. Amennyiben a nagyobb mennyi-
ségű pára a hőmérséklet változása miatt (például a párás levegő felemel-
kedése miatt) lehűl, a pára kicsapódik, és csapadékhullás kezdődhet. A 

jogszabályi és gazdasági háttér megteremtésével jelentős üzemeltetési 
költségeket takaríthatnának meg. 

Az egyesített rendszerű hálózatok üzemeltetőinél megfogalmazott 
ellenvélemény a hálózat öblítésének elmaradására, illetve csökkenésé-
re utal. Nem ismert, legalábbis nem publikált azonban olyan kimutatás, 
hogy a csapadékra bízott öblítés mennyibe kerül, azaz mekkora üzemkölt-
ség-növekedések (szivattyúzási többlet, a tisztítási hatásfok csökkenése 
hosszú időre, a záporkiömlők működéséért fizetendő bírságok) keletkez-
nek csapadék idején. Az ilyen vélekedésből hiányzik annak a számbavéte-
le is, hogy a feliszapolódás egy részéért a csapadékvíz által szállított lebe-
gő anyag a felelős, amit a gazdálkodás rendszere lényegesen csökkenteni 
képes. Érdemes lenne az elvetés helyett a hálózati iszapeltávolítást inno-
vációs területnek tekinteni és fejleszteni, célszerűen az ilyen rendszereket 
üzemeltető valamennyi vállalat együttműködésével. 

Az ágazati innovációs együttműködési programokat az egymással 
nem versenytársi kapcsolatban álló szolgáltatók részvételével (aktív köz-
reműködőként vagy finanszírozási részvétellel) a MaVíz szervezhetné. 
Közismert, hogy a már hosszabb ideje fennálló gazdálkodási szabályozás 
számos üzemeltetőt az ellehetetlenülés szélére sodort. Az innovációra 
alapozott kitörési irányok elindításának azonban éppen az ilyen kilátás-
talan helyzetekben van a legnagyobb jelentősége. Költségei bizonyosan 
nagyságrendekkel kisebbek, mint a sikeres programokból keletkező nye-
reségek. További, a csatornarendszerhez kapcsolódó innovációs területek 
is megnevezhetők, ha ebben az irányban a közös összefogás szándéka 
tetten érhető. 

levegő nedvességtartalma attól is függ, hogy van-e megfelelő forrása a 
légköri n edvességnek. A légköri nedvesség forrása lehet a csapadékhul-
lás tágabb környezete, ahonnan a párolgás során jut a légkörbe a víz, így 
például jelentős felszíni vízfelület vagy növényzet, amely az életfunkciói 
során párologtat. A Balaton elpárolgó vize például a budapesti nagy-
csapadékok során kihulló csapadék egy részének forrása lehet, amint az 
történhetett 2015. július 8-án (Horváth, Forró periódust záró zivataros 
hidegfront, szupercellákkal július 8-án., 2015). A légköri nedvesség meg-
határozó forrása a nagytérségi áramlási rendszerek révén a térségünkbe 
jutó, a tengerekből elpárolgó víztömeg. A magyarországi klíma szem-
pontjából ez a meghatározó. A jellemző, csapadékot hozó áramlási rend-
szerek a nyugat felől érkező hidegfrontok, valamint a ciklonrendszerek 
fejlődése során a mediterrán térségben kialakuló délies áramlási rend-
szerek. Utóbbiak gyakorta stabilizálódnak, és több napon át  képesek 

kivonat A csapadékvíz-elvezetés egyik kérdése, hogy mekkora a „legnagyobb” csapadékesemény, amely egy terület-
re hullhat. A budapesti csapadékadatokból képzett szimuláció és a történeti adatok révén becsülhető a város területé-
re hulló napi legnagyobb csapadékösszeg. Mivel a napi csapadékösszegben meghatározó, rövid idejű nagycsapadék 
területi változékonysága jelentős, a város területén előforduló nagycsapadékokra vonatkoztathatóan becslést lehet 
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