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BEFEKTETÉS A JÖVÖBE

MIÉRT FONTOS VIZEI NKK VÉDELME?

KEDVES BÉKÉSIEK!

J

elenleg Földünk teljes vízkészlete 1,4 milliárd km³. Noha a Föld felszínének közel háromnegyed részét
víz borítja, ennek a hatalmas vízmennyiségnek csak egy része használható fel az emberiség számá-

ra, merthogy a teljes vízkészlet 97 %-át a tengerek, óceánok teszik ki, ami közvetlen fogyasztásra és a

M

anapság, amikor lakóhelyünk éghajlata folyamatosan vált ozik, felértékelődik annak jelentősége, hogy hogy bánunk a
rendelkezésünkre álló természetes erőforrásokkal. Ilyen erőforrás,
ilyen csaknem mindannyiunknak rendelkezésére álló kincs a csapa-
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mindennapi tevékenységeinkhez nem alkalmas. A teljes vízkészlet igen kis része használható fel minden napjainkban, ezer vízcseppből csupán 3 cseppnyi víz édesvíz, és ennek is a kétharmad része fagyott
állapotban van jelen.
Tudja-e, hogy egyre kevesebb víz áll rendelkezésünkre? Térségünkben az esővíz elérhető és használható
sok mindenre, ezért fontos, hogy gazdálkodjunk vele! Háztartási vízfelhasználásunknak akár 50%-a is ki-

dékvíz, melynek ésszerű hasznosítása, kezelése mára kiemelt jelen-

váltható vele, ha korszerű, környezetkímélő megoldásokat használunk. Az esővíz felhasználása aránylag

tőségű feladattá vált. A csapadékvíz elengedhetetlenül fontos a felszín alattivízkészletek megújításában, ugyanakkor háztartásainkban is
adottak felhasználásának lehetőségei. Napjainkban a csapadék
eloszlása sajnos egyenlőtlenné vált, az aszályos időszakokat hirtelen lezúduló, olykor nagy vízmennyiséggel érkező zivatarok szakítják meg, melyek igencsak próbára teszik vízelvezető rendszereinket.

olcsó és energiatakarékos.

Egy közösséget, így egy város lakosságát is nagyban jellemzi, lehetőségeit jelentősen bővítheti az, ahogy erőforrásaival tudatosan rendelkezik. A mai világban már az olyan gazdasági egységeké a jövő, amely jó gazdája mindannak, amit számára a természet
nyújt. Mindannyiunkon múlik, hogy mindazon elvi és gyakorlati
ajánlások, melyeket ez a kiadvány is megfogalmaz valósággá váljanak, megvetve egy még modernebb, élhetőbb város jövőképét.
Molnár- Nagy Béla
polgármester

Az alábbi grafikon azt mutatja be, hogy egy átlagos európai ember naponta kb. 150 liter vizet használ el,
és a napi vízfelhasználás akár több mint fele fedezhető esővízzel (kék színűek).

Vízhasználat fő/nap
Ivóvíz
fürdés/zuhanyzás 44 l

Esővíz
wc öblítés 46 l

edényöblítés 9 l
kézmosás/tisztálkodás 9 l
főzés/ivás 3 l
egyéb 8 l

B

mosás 17 l
kertápolás 11l
autómosás/takarítás 3 l

ár a hasznosításhoz megfelelő műszaki megoldások szükségesek, melyek beruházásigényesek, de
új beruházásoknál vagy felújítások során érdemes átgondolni ezen lehetőségek alkalmazását. Az

esővízzel történő mosáshoz például kevesebb mosószer szükséges, mivel az lágy víz. A növények az esővizet jobban szeretik, mint a vezetékes vizet.
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MILYEN MÓDSZEREK VANNAK A CSAPADÉKVÍZ
GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA?

kl m á

tudjuk javítani.

A

Mindig tartsuk tisztán a vízelvezető árkokat!
A csatornákba, árkokba kerülő szemét, falevél, fűnyesedék és hasonló szennyező anyagok, ha bekerülnek a
csapadékvíz-elvezető hálózatba, azt jelentősen terhelik, akár eldugíthatják, így nem tud rendeltetés szerűen
működni. Ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsuk a csatornákat, árkokat.

célja a károk elkerülése, csökkentése. Napjainkban azonban már fokozott figyelmet kell fordítani a csapadék
hasznosítását, hasznosulását is lehetővé tevő rendszerek kialakítására. A lehulló csapadék meghatározó
hányada nem jut be a talajba, hanem egyszerűen lefolyik, így a mindennapi életet zavaró, a javakat
veszélyeztető tényezővé válhat. A csapadék mennyiségének növekedésével a lefolyó víz káros hatása is

Ápoljuk növényeinket!
Mind a közterületen, mind az udvarunkon ápoljuk, tartsuk karban a növényzetet. Igyekezzünk számukra
optimális feltételeke biztosítani, hogy minél több csapadékvizet fel tudjanak venni. Ne gyomirtózzuk a csatornapartokat, rézsűket, mert a növényzet nélkül a talaj könnyebben bemosódik, és a vízszállító képesség
jelentősen csökkenhet.

elmúlt év őszén kezdődött és a tavasszal megvalósult „Környezetvédelmi infrastruktúra”
fejlesztések Rábapatonán” című célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és
belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése. A hagyományos csapadékcsatornázás alapvető

növekszik, amit a víz tervezett szivárogtatásával és elvezetésével lehet kezelni. Segítséget jelent a
csapadékvíz keletkezés helyén történő
végleges elhelyezése (beszivárogtatás), illetve a lefolyás késleltetése. A csapadékvíz egy részének végleges
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vízgazdálkodással megtartjuk, vagy lassabb elfolyásra bírjuk a csapadékot, így a természetes ökológiai fológiai fo- lyamatok könnyebben mehetnek végbe. A vizek visszatartásával közvetlen környezetünk

Ne öntsünk folyékony hulladékot, esetleg veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.) az árokba, mert
ez jelentős környezetszennyezést okozhat!
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és időleges helyben tartása azért is fontos, mert így a csatornarendszerbe kevesebb víz érkezik egyszerre és
így nagy mennyiségű csapadék esetén elkerülhető a rendszer túlterhelése, a károk kialakulása.

HOGYAN JÁRULHAT HOZZÁ A LAKOSSÁG
A VÍZ HELYBEN TARTÁSÁHOZ?

Segítsük az esővíz helyben maradását!
A csapadékvíz helyben tartásának alapvetően két lehetősége van:
A)
beszivárgás lehetőségének növelése
B)
tározás
Alább néhány olyan megoldást mutatunk be, amelyet alkalmazva saját lakókörnyezetünket komfortosabbá,
kellemesebbé tehetjük és a városi csapadék- és belvízvédelmi rendszert is segíthetjük.

A 1 - ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉS

Házi vízgazdálkodással
Mindannyiunknak egyéni felelőssége, hogy
tudatosan kezeljük a vízfogyasztásunkat, és
odafigyeljünk vizeink állapotára. Erre számos
lehetőségünk van, akár a mindennapi rutin,
a mezőgazdasági tevékenységek, vagy a
fogyasztói döntéseink részeként is. Már
akkor is sokat teszünk a vízpazarlás
elkerüléséért, ha csak annyi vizet használunk
mosáshoz,főzéshez, mosakodáshoz,
amennyi feltétlenül szükséges, illetve, ha a
háztartásban keletkező szürkevizet
újrahasznosítjuk.
A saját kertünkben, vagy a házunk előtti
közterületen is elérhetjük, ha megfelelő

A

vizek helyben tartásának legjobb és legkönnyebb módja a zöldterületek növelése és az adott területen
lévő növényzet mennyiségének növelése. Azaz nem csak az alapterületet növelhetjük, hanem hason-

lóan a természetes élőhelyekhez, több szintű növényzetet is létrehozhatunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kertünkben, udvarunkon, vagy a közterületen egy területen többféle, egymással összhangban élő

(1, 3, 8, 9) Terepmélyedés növényzettel beültetve (2) Talajjavítás, talajcsere: a tömörödött
és/vagy rossz szivárgási tényezőjű talaj cseréje (4, 7) Füves árok (5) Tetővíztároló tartály
(6) Áteresztő burkolattal kialakított kocsibejáró (10) A telek természetes növénytakarójának megőrzése

növényt nevelhetünk, a kúszónövényektől a lágyszárúakon és a cserjéken át a fákig. Ez a természetes rétegződés az, ami legjobban és nagy mértékben elősegíti az esővizek helyben tartását, megkötését, javítja
környezetünk klímáját és szemünket is gyönyörködteti. Az ökológiailag előremutató növényágyásokban ma
már előtérbe helyeződnek az olyan évelő kiültetések, melyek az adott klímához jobban tudnak viszonyulni, nem igényelnek akkora élőmunkát, illetve öntözést sem, elegendő számukra a természetes csapadék.
Mindemellett a rovarok számára is folyamatos élelemforrással bírnak, hiszen az év különböző szakaszában
virágoznak és hoznak termést. Előnyt jelent még az ilyen jellegű kiültetéseknél, hogy évelők révén nem kell
minden évben újra ültetni őket.

teket hozhatunk létre.
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telepítésénél hosszabb távra gondoljunk előre, olyan fajokat alkalmazzunk, amelyek gyökérzete
rongálja a műtárgyakat, nem nyomja el a járdát, nem gátolja a járdán való közlekedést, valamint bírja
a városi környezetet.
Sűrűn beépített környezetben a függőleges növényzet telepítése is megoldás lehet, amely például tűzfalak, betonfelületek, magas kerítések futó- vagy kúszónövénnyel való beborítását jelentheti, vagy speciális
edényzetbe való telepítést függőleges felületeken. Ezek a függőleges növényfalak árnyékolásuk és párologtatásuk révén jelenős hatással lehetnek környezetükre, illetve komoly élőhelyként szolgálhatnak madarak,
rovarok, pókok számára.

A 2 - SZIVÁROGTATÓ LÉTESÍTMÉNYEK

A

lapvető fontosságú, hogy a telkünkön összegyűlő esővíz ne közvetlenül és azonnal a gyűjtő hálózatba kerüljön, hanem minél hosszabb ideig próbáljuk meg telkünkön tartani és ezzel is a talajba történő beszivárgását segíteni. Ennek érdekében az esőcsatorna kivezetésnél létesíthetünk szivárogtató létesítményeket, ahol a lefolyást speciális anyagú szűrőrétegen (pl. kavics vagy murvaágy) vezetjük át a csatornahálózat, vagy a talaj, talajvíz felé.
Kialakíthatunk olyan kis csatornákat is, melyek sűrű gyepborításúak, így a talaj degradálása nélkül a víz levezetésére alkalmasak, miközben jelentős mennyiséget elszivárogtatnak a talajba.
Legoptimálisabb megoldás az lenne, ha a tetőn összegyűlő vizet a kertünkön, udvarunkon keresztül szivárogtatva vezetnénk a csapadékvíz-elvezető árokba, hiszen így tudnánk a legnagyobb mennyiséget el tározni.
Ez sok helyen természetesen nem oldható meg számos ok miatt, de érdemes átgondolni, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogyan tudjuk segíteni környezetünket.

B 2 – KOMPLEX RENDSZEREK
B 1 – EGYSZERŰ MÓDSZEREK

A

legegyszerűbb gyűjtési forma a tetőről érkező esővíz felfogására az ereszcsatorna végén elhelyezett tároló, pl hordó. Ezen kívül a talajszint alá elhelyezett tárolóban is gyűjthetjük az esővizet, úgynevezett ciszternában. Ezzel a módszerrel helyet takarítunk meg kertünkben, illetve a későbbiekben nem lesz kitéve a felfogott víz az időjárási viszonyoknak. Amennyiben az így gyűjtött esővizet
tisztítás nélkül gyűjtjük, kizárólag öntözési céllal használjuk fel. Amennyiben másra is kívánjuk a vizet
használni, azt tisztítani kell, melyre igen jó megoldások állnak rendelkezésre.
A tisztítást a tartály előtt is megtehetjük, ahol is különböző finomságú szűrőkkel ki tudjuk szűrni a
szennyeződéseket már a tartályba kerülés előtt, de a felhasználás során is szűrhetjük a már leülepedett vizünket.
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Telepíthetünk tározó létesítményeket is, mint például az ideiglenes elöntési területek, vagy
például kerti tavak. Az összegyűlő vizet ebbe vezetve először a tározónk telik meg, ezzel is időt
adva a városi rendszernek,
majd csak ezt követően, a felesleg megy tovább a csatornákba. Az ideiglenes elöntési
terület egy olyan, a talajszinthez képest mélyebb fekvésű
terület, ahol a víz össze tud
gyűlni, közben szivárog a talajba, majd ha telítődik, akkor
előre meghatározott úton (pl.
csatornán) a csapadékgyűjtő
árokba folyik a többlet vízmennyiség. A mélyedés így
ideiglenes tározóként funkci-

A

leggazdaságosabb megoldás, ha az esővízgyűjtésről és elvezetésről már házunk tervezésekor gondoskodunk, hiszen ezzel megspóroljuk az utólagos beépítés költségeit. Házunk vízgépészeti kivitelezését célszerű úgy megoldani, hogy az alkalmas legyen az esővíz háztartási célú felhasználására, vagyis ha a WC-öblítést és a mosást ezen összegyűjtött, megtisztított esővízzel tudjuk
üzemeltetni. Az esővíz szűrése ez esetben egy többszörös finom szűréstechnikán megy át, mely biztosítja, hogy a mosás számára egy tiszta, lágy vizet kapjunk, ezáltal lényegesen kevesebb mosószer

felhasználására van szükségünk és ráadásul még a mosógépünk élettartamát is megnöveljük.
Egy esővízgyűjtő tartályból a megfelelő rendszerelemek és kiegészítők összeválogatása után lesz komplett rendszer, mely tartalmazza mindazon elemek sorát, mellyel a megfelelő minőségű vizet a megfelelő
helyre juttathatjuk. Minden rendszerelem a kényelmet és gondtalan használatot kell hogy szolgálja.
Egy ilyen rendszer kiépítése nagy körültekintést igényel és igen költséges, így új ház építésekor érdemes mérlegelni, hogy hogyan valósítható meg. Működése során rengeteg ivóvizet takaríthatunk meg
és kímélhetjük környezetünket is.

onál, nagy mennyiségű esőnél napokig is tárolja a vizet.
Ebből adódóan speciális növényzettel, vagy szivárogtató
burkolattal borított.

Forrás: htt ps://ipari-szigeteles.hu/esovizgyujtes/esovizgyujtes-mukodese
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MIT NYERÜNK AZ ESŐVÍZ HASZNOSÍTÁSSAL?

H

azánk ugyan az édesvíz készlet szempontjából szerencsésnek számít a világ sok más országához
képest. Magyarország területe ugyanis nem tartozik a vízhiánnyal érintett térségek közé. Itthon
egyelőre ismeretlen a korlátozott vízhozzáférés fogalma. Éppen ezért nem feltétlenül érezzük égetően
fontosnak a vizeink védelmét. Mégis az, hisz vizeink (az esővizet is beleértve) által összeköttetésben
vagyunk Földünk összes területével. Vizeink szennyezése, pazarló használata visszafordíthatatlan károkat okozhat, az ivóvíz csak részlegesen megújuló erőforrásunk. Ezért fontos, hogy tartsuk tisztán
a csapadékvíz elvezető árkokat, műtárgyakat: igyekezzünk teljes mértékben füvesíteni az árkokat, a
füvet nyírjuk, kezeljük, ősszel a lehullott lombot gyűjtsük össze, az esetlegesen bekerülő hulladékokat
távolítsuk el. Ősszel a házunk ereszcsatornáit tisztítsuk ki, hogy az abban összegyűlő levelek ne kerül-
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A házi csapadékvízgyűjtés és felhasználás megfelel mind a vízgazdálkodás, mind a természetvédelem „elvárásainak”. Többletcsapadék idején a tetőkről, burkolt felületekről felfogott csapadékvíz nem terheli a csapadékvíz-elvezető rendszert, némileg mérsékeli a lefolyást, kisebb a
vizek eróziós károkozása, az aszályok idején pedig háztartásonként néhány köbméter erejéig helyettesíti a talajvízkitermelést. A csapadékvíz teljes újrahasznosításával akár 50%-os ivóvíz megtakarítás is
elérhető háztartási szinten. Ha az egyre emelkedő vízdíjakból indulunk ki, egy teljes csapadékvíz-hasznosító berendezés beépítése 5-8 év alatt megtérül.
A csapadékvíz használatnak és kezelésnek is vannak szabályai, melyeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) rögzít, melynek az
ide vonatkozó részei az alábbiak:

jenek be a csapadékvízgyűjtő rendszerbe.

47. §
(5) Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz - a
vonatkozó hatósági előírások megtartásával - nyílt árokban is vezethető.

Egy 100 m²-es ház tetőfelületéről évente 50-60 m³ esővíz gyűjthető össze. Az összegyűjtött esővíz

(6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos.
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számos dologra használható:
•
•
•
•

növényeink öntözésére,
udvarunk klimatizálására (burkolt felületek felöntése forró napokon, párásítás, stb.)
burkolt felületek tisztítására,
kerti tó vízutánpótlására,

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az épít-

•
•

felfrissülésre (kerti zuhanyzó, kerti merülődézsa, stb.),
kerti itatókhoz (madarak, kisemlősök, kétéltűek, hüllők, rovarok itatása),

építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti .

ok kezelése, a takarékosság és a szennyvíztisztítók tehermentesítése érdekében.

ményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást,
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben é

