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Az utóbbi időkben – különösen az elmúlt években – egyre többet hall-
hatt unk a víz által okozott  károkról az épületekben. Minden építkező számára 
a kültéri vízelvezetés alapvető és fontos feladat kell, hogy legyen.

A víznek mindegy, hogy milyen irányból kívülről, belülről, alulról vagy fe-
lülről támadja az épületet, minden körülmények között  megtalálja az utat, 
és visszavonhatatlan károkat okoz az épületszerkezetben. A legnagyobb 
problémát a felszíni vizek okozzák. A felszínen összegyűlt csapadék (eső, hó) 
elvezetésére előre kell gondolnunk. A ház körüli felszíni vízelvezetés fontos 
feladat, hiszen szükség van rá a ház mellett , hogy az alapépítményt meg-
védjük. Az építkezéskor át kell gondolni, hogy hogyan szeretnénk kivédeni 
a vizet és megóvni az épületet. Azt is mérlegelni kell, ha nem védekezünk 
megfelelő módon, vagy elsiklunk a probléma felett , a későbbiekben ez 
mennyi többletráfordítással jár.

Az esővíz elvezetés problémakörével szinte nap, mint nap találkozhatunk. 
Ez egy mindenkit érintő feladat, függetlenül att ól, hogy nagyvárosban, vagy 
éppen faluban él az illető, hiszen a csapadékvíz elvezetés nem csak a ma-
gántelkek tulajdonosainak okozhat fejtörést, de a cégeknek, vállalkozások-
nak, közterületek kezelőinek is meg kell birkóznia ezzel az akadállyal. A csa-
padékvíz elvezetés szabályai igen nagy részletességgel taglalják, hogy mit 
és hogyan kell kiépíteni, mihez szükséges engedélyt kérni, illetve honnan. 

Talán nem is kell igazán hangsúlyozni, de mégis érdemes pár szóban 
kifejteni azt, hogy az esővíz elvezetés mindenki saját jól felfogott  érdeke. 
Ha a telekről nincs megfelelő módon kivitelezve a vízkivezetés, az ren-
geteg problémát és felmerülő költséget fog okozni igen rövid időn belül. 
Ezek alapján érdemes, sőt a jogszabályok értelmében kötelező már a ter-
vezéskor megtalálni a csapadékvíz elvezetés azon módját, mely nem csak 
megfelel a rendeleteknek, de valóban hasznosnak is bizonyul.Az említett  
felbukkanó problémák között  szerepel többek között  az esővíz megállása 

a telek területén, ami pedig alámoshatja az ott  lévő épületeket, így ezek 
gyorsan használhatatlanná, vagy akár életveszélyessé is válhatnak. Még 
rosszabb, ha a nem szakszerű vízelvezetés miatt  nem csak a saját, de a 
szomszédos telkek épületeit, földjét is tönkre tesszük hanyagságunkkal. 
Persze a telek belseje felé áramló esővíz a kertek földminőségét is ront-
hatja, alkalmatlanná teszi azt növénytermesztésre, de ez csupán a kisebb 
problémakört jelenti .

A műszaki jellegű problémák mellett  kulcsponti  szerepe van a higiéniai 
aspektusnak is, hiszen az esővíz számos baktériumot, kórokozót tartal-
maz, s a nem megfelelő elvezetés következtében a falak gyors penészedé-
sét okozhatja az esővíz. Azt pedig nem kell részletezni, hogy a penészes fal 
az egyik leggyakoribb oka a légzőrendszeri megbetegedéseknek.

A csapadékvíz elvezetés szabályai épp ezen célokból születt ek meg, hogy 
elkerülhetők legyenek a felsorolt problémák. De említhetnénk még a jár-
dákban, közterekben okozott  károkat is, ha nem fi gyelünk oda kellőképp.

Az esővíz elvezetés szabályai. Abból kiindulva, hogy a csapadékvíz elve-
zetés az építkezések kivitelezésekor egy igen sarkalatos pont, magától ér-
tetődik, hogy jogszabályok, rendeletek határozzák meg, hogy azt mikép-
pen kell kiépíteni és hová lehet vezetni az esővizet, ezek az esővíz elvezetés 
szabályai. A csapadékvíz elvezetés, kezelés, szikkasztás létesítményeinek a 
kialakítása vízépítési tevékenységnek számít, ami vízjogi engedélyköteles 
tevékenység. Ezen létesítmények közé tartoznak a szikkasztóárkok, burkolt 
árkok, tározók, zárt vezetékek, csatornák, stb. Számos jogszabály foglal-
kozik a csapadékvíz kérdésével.

Sok problémát okoz, hogy nincsenek ti sztában a vállalkozások sem, 
hogy a telephelyén kialakított  árkok, csapadékvíz elvezető létesítmények, 
vagy tározók, szikkasztó rendszerek minden esetben engedélyköteles te-
vékenységnek számítanak, és az engedélyező hatóság a területi leg illeté-
kes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi szerve.

Tisztelt Olvasó!
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Miért fontos a vízkészleteink megóvása?

A Föld felszínének közel háromnegyed részét víz borítja, de ennek a 
hatalmas vízmennyiségnek csak egy része használható fel az emberiség 
számára, mert a teljes vízkészlet 97%-át a tengerek, óceánok adják, ame-
lyek közvetlen emberi fogyasztásra alkalmatlanok.  A teljes vízkészlet igen 
kis része használható fel mindennapjainkban, 1000 vízcseppből csupán 
3 cseppnyi víz édesvíz, és ennek is a kétharmad része fagyo�  állapotban 
van jelen.  Ezért is fontos, hogy a rendelkezésünkre álló vizeinket tuda-
tosan használjuk. Térségünkben az esővíz elérhető és használható sok 
mindenre, ezért fontos, hogy tudatosan gazdálkodjunk vele! Háztartási 
vízfelhasználásunk akár 50%-át is kiválthatjuk esővízzel, ha korszerű és 
takarékos megoldásokat használunk. 

Az alábbi ábra megmutatja, hogy egy átlagos napon mennyi vizet hasz-
nálunk el, és ebből mennyit lehetne esővízzel kiváltani.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szó-
ló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén az 
OTÉK is szabályozza az esővíz elvezetés módját. Aki építkezésre adja a fe-
jét, annak érdemes a rendeletet nagy odafi gyeléssel átolvasnia, hiszen 
a kormányrendelet előírásainak alkalmazása kötelező, és sok kellemet-
lenségtől mentesülhetünk ezáltal. A csapadékvíz elvezetésének részletes 
szabályait az OTÉK 47. §-a tartalmazza, miszerint telekről csapadékvizet 
a közterületi  nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az 
utcai járdaszint alatt  szabad kivezetni. Ami pedig szinte magától értetődő 
pontja a rendeletnek, hogy az elvezető rendszer kiépítését úgy kell meg-
oldani, hogy annak nyomán a víz ne tegyen kárt bármilyen építményben, 
szomszédos telkeken vagy közterületen, ilyen kár lehet például a kimosás, 
vagy korrodálás. Az esővíz elvezetés szabályainak betartása fontos és be 
nem tartása hatósági eljárást is vonhat maga után.

Mint láthatjuk nem könnyű a csapadékvíz elvezetés szabályai szerint 
építkezni, azonban több olyan hatásos megoldás létezik melyek nem csak 
törvényileg megfelelőek, de ugyanakkor nagy hatékonysággal képesek a 
felmerülő problémákat megoldani.

A saját udvarán mindenki a maga ízlése szerint választja ki, hogy mi-
lyen burkolatot szeretne. Ez nem csak esztéti kailag lényeges, hiszen a szi-
lárd burkolat elhelyezése és minősége igen prakti kus a csapadékvíz elve-
zetés szempontjából.

Tisztelt Olvasó! A fent leírtak alapján talán sikerült olyan szemléletet 
kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezető csatorna megépítése mennyire 
elsőrendű fontosságú feladata az Önkormányzatnak. Községünkben két 
ütemben valósul meg a rendszer kiépítése, mellyel biztosított , hogy az 
építményekben, telkeken, közterületen a csapadékvíz kárt ne okozzon.  

Balog Imréné
polgármester
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Miért van szükség a csapadékvíz elvezetési rendszer modern 
kialakítására?

A belterületre hullo�  csapadékvizek és a felszín alól előtörő  vizek ká-
rosítják a település belterületét. Ezért van szükség arra, hogy a belvízelve-
zető-rendszerek rendezésére, felújítására és korszerűsítésére sor kerüljön, 
ezáltal véde� ebbé válik Kamut bel- és külterülete a lehullo�  csapadék ká-
ros hatásaitól. A hagyományos csapadék csatornázás alapvető célja a károk 
elkerülése,  csökkentése. Napjainkban azonban már fokozo�  figyelmet kell 
fordítani az esővíz hasznosítását, hasznosulását is lehetővé tevő rendszerek 

kialakítására. A lehulló csapadék meghatározó hányada nem jut be a talaj-
ba, hanem egyszerűen lefolyik, így a mindennapi életet zavaró, a javakat 
veszélyeztető tényezővé válhat.
A csapadék mennyiségének növekedésével a lefolyó víz káros hatása is nö-
vekszik, amit a víz jól megterveze�  szivárogtatásával és elvezetésével lehet 
kezelni. Segítséget jelent a csapadékvíz egy részének végleges és időleges 
helyben tartása, mert ezáltal a csatornarendszerbe kevesebb víz érkezik 
egyszerre és így nagy mennyiségű eső esetén elkerülhető a csatornarend-
szer túlterhelése. Ezzel a károk kialakulásának veszélye is mérséklődik.

Hogyan járulhatunk hozzá lakosként a csapadékvízhelyben tartásához?

Házi vízgazdálkodás

Mindannyiunknak felelőssége, hogy tudatosan kezeljük a vízfogyasztá-
sunkat, és odafigyeljünk vizeink megfelelő hasznosítására és állapotára. 
Erre számos lehetőségünk van, akár a mindennapi szokások kialakítása, 
akár a mezőgazdasági tevékenységek megválasztása, vagy a fogyasztói 
döntéseink meghozatala során. Már akkor is sokat teszünk a vízpazarlás 
elkerüléséért, ha csak annyi vizet használunk mosáshoz, főzéshez, mosa-
kodáshoz, amennyi feltétlenül szükséges, illetve, ha a háztartásban kelet-
kező szürkevizet újrahasznosítjuk. A szürkevíz a háztartásokban jellemző-
en mosásból és mosogatásból származó enyhén szennyeze�  víz, amely 
ivásra már nem alkalmas, de például WC-öblítésre még felhasználható.  
A vizek visszatartásával közvetlen környezetünk klímáját is tudjuk javítani, 
ha a saját kertünkben, vagy a házunk elő�  
közterületen lassabb elfolyásra
bírjuk a csapadékot.
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Forrás: wwf.hu
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Tartsuk � sztán a vízelvezető árkokat!

A csatornákba, árkokba kerülő szemét, falevél, fűnyesedék és hasonló 
szennyező anyagok, ha bekerülnek a csapadékvíz-elvezető hálózatba, azt 
jelentősen terhelik, akár el is dugíthatják, így azok nem is tudnak ren-
deltetésszerűen működni. Ezért fontos, hogy rendszeresen � sz� tsuk a 
csatornákat, árkokat. Ne öntsünk folyékony hulladékot, veszélyes hulla-
dékot (permetlé, takarítószer stb.) az árokba, mert azok jelentős környe-
zetszennyezést okozhatnak!

Ápoljuk környezetünk növényeit!

Mind a közterületen, mind az udvarunkon ápoljuk, tartsuk karban a 
növényzetet. Igyekezzünk számukra op� mális feltételeket biztosítani, 
hogy minél több csapadékvizet fel tudjanak venni. Ne gyomirtózzuk a 
csatornapartokat, rézsűket, mert a növényzet nélkül a talaj könnyebben 
bemosódik, és a víztározó képessége jelentősen csökkenhet. Virágzó nö-
vényeink gondos ápolása a porzó rovarokat, méheket is védelmezi, amely 
kiemelt környezetvédelmi szempontnak minősül. 

Forrás: katasztrofadelem.hu Forrás: ebredj.hu
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Igyekezzünk az esővizet helyben tartani!

A csapadékvíz megtartásának alapvetően két bevált megközelítése van:

1. beszivárgás lehetőségének növelése
2. tározás

Alább néhány olyan megoldást mutatunk be, amelyeket alkalmazva saját 
lakókörnyezetünket komfortosabbá, kellemesebbé tehetjük és a települé-
si csapadék- és belvízvédelmi rendszert is segíthetjük.

1. A beszivárgás lehetőségeinek növelésére alkalmazható módszerek

1.1   Zöldfelület fejlesztése

A vizek helyben tartásának legjobb és legegyszerűbb módja a zöldterü-
letek és az ado�  területen lévő növényzet mennyiségének növelése. Azaz 
nem csak az alapterületet növelhetjük, hanem hasonlóan a természetes 
élőhelyekhez, több szintű növényzetet is létrehozhatunk. A gyakorlatban 
ez azt jelen� , hogy kertünkben, udvarunkon, vagy a közterületen egy te-
rületen többféle, egymással összhangban élő növényt nevelhetünk, a kú-
szónövényektől a lágyszárúakon és a cserjéken át a fákig. Ez a természe-
tes rétegződés az, ami legjobban és nagy mértékben elősegí�  az esővizek 
helyben tartását, megkötését, javítja környezetünk klímáját és szemünket 
is gyönyörködte� . Az ökológiailag előremutató növényágyásokban ma 
már előtérbe kerülnek az olyan évelő növények, melyek az ado�  klímához 
jobban tudnak viszonyulni, nem igényelnek annyi ker�  munkát, illetve ön-
tözést sem, elegendő számukra a természetes csapadék. Mindemelle�  a 
rovarok számára is folyamatos élelemforrással bírnak, hiszen az év külön-
böző szakaszában virágoznak és hoznak termést. Előnyt jelent még az ilyen 
növényeknél, hogy mivel évelők nem kell minden évben újra ültetni őket.

A növények nem csak abban segíthetnek nekünk, hogy tárolják és 
részben a levegőbe bocsájtják a vizet, hanem a talaj minőségét, szerkeze-
tét is javítják. Ez azért is fontos, mert a víz megtartásához nem elegendő 
önmagában a megfelelő növényzet, alapvető fontosságú a talaj minő-
sége, vízáteresztő és víztározó képessége is. Akár olyan fajokat is ültet-
hetünk, amelyek nitrogénmegkötő képességükkel még inkább javítják a 
talajt, így a későbbiekben a fent említe�  rétegze� ebb növénykiültetést is 
könnyebben megvalósíthatjuk, ezáltal természetközelibb zöldfelületeket 
hozhatunk létre. Közterületen a zöldfelület fejlesztésnél figyelembe kell 
venni a vonatkozó előírásokat és azt, hogy az árkokat, műtárgyakat nem 
rongálhatjuk, működésükben nem korlátozhatjuk. Fontos, hogy a fák tele-
pítésénél hosszabb távra gondoljunk előre, olyan fajokat ültessünk, ame-
lyek gyökérzete nem rongálja a műtárgyakat, nem nyomja el a járdát, nem 
gátolja a járdán való közlekedést, valamint bírja az urbanizált környezetet.

Forrás: verti calgardensupply.com
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Sűrűn beépíte�  környezetben a függőleges növényzet telepítése is meg-
oldás lehet, amely például tűzfalak, betonfelületek, magas kerítések futó- 
vagy kúszónövénnyel való beborítását jelenthe� , vagy speciális edényzet-
be való telepítést függőleges felületeken. Ezek a függőleges növényfalak 
árnyékolásuk és párologtatásuk révén jelentős hatással lehetnek környe-
zetükre, illetve komoly élőhelyként szolgálhatnak madarak, rovarok, pó-
kok számára.

1.2   Szivárogtató létesítmények alkalmazása

Alapvető fontosságú, hogy a telkünkön összegyűlő esővíz ne közvetle-
nül és azonnal a gyűjtő hálózatba kerüljön, hanem minél hosszabb ideig 
próbáljuk meg telkünkön tartani és ezzel is a talajba történő beszivárgá-
sát segíteni. Ennek érdekében az esőcsatorna kivezetésnél létesíthetünk 
szivárogtatókat, 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 rongálása nélkül a víz levezetésére alkalmasak, miközben jelentős 
mennyiséget elszivárogtatnak a talajba. Legop� málisabb megoldás az 
lenne, ha a tetőn összegyűlő vizet a kertünkön, udvarunkon keresztül szi-
várogtatva vezetnénk a csapadékvíz-elvezető árokba, hiszen így tudnánk 
a legnagyobb mennyiséget eltározni. Ez sok helyen természetesen nem 
oldható meg számos ok mia� , de érdemes átgondolni, hogy milyen lehe-
tőségeink vannak, hogyan tudjuk segíteni környezetünket.

1.3   Elemes burkolatok

Jó lehetőség, hogy burkolt felületeink kialakítása során előnyben ré-
szesítsük az elemes, kiselemes burkolókat (pl. kockakő, hullámkő, gyep-
rács), melyek fugái, elemei közö�  a víz a földbe tud szivárogni.

Forrás: shutt erstock.com

Forrás: lakaskultura.hu
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 A víz útját tudjuk segíteni, ha a burkolat lejtése kicsi, azaz nem gyorsítjuk 
a vizet, illetve ha az elemek köz�  tér, hézag nagyobb. Érdemes a tervezés-
nél azt is figyelembe venni, hogy a burkolt felület szivárogtatásra, tározás-
ra alkalmas zöldfelület vagy szivárogtató felé lejtsen.

1.4   Tetőkert kialakítása

Amennyiben lehetőségünk van rá, alakítsunk ki házunk, garázsunk 
vagy melléképületeink tetején tetőkertet, zöldtetőket. Ennél a módszer-
nél lényegében létrehozunk egy új talajréteget, melyre annak vastagsá-
gának figyelembe vételével növényeket ültethetünk az addig kihaszná-
latlan felületre, így meggátolva a víz elfolyását, könnyítve felszívódásának 
lehetőségét. A beruházási igény i�  magas, alapos tervezés szükséges, de 
jelentős klima� kus hatásai vannak egy zöldtetőnek.

2.   A csapadékvíz tározására alkalmazható módszerek

2.1   Egyszerű módszerek alkalmazása

A legegyszerűbb gyűjtési forma a tetőről érkező esővíz felfogására az 
ereszcsatorna végén elhelyeze�  tároló, pl hordó. Ezen kívül a talajszint alá 
elhelyeze�  tárolóban is gyűjthetjük az esővizet, úgyneveze�  ciszternában. 
Ezzel a módszerrel helyet takarítunk meg kertünkben, illetve a későbbiek-
ben nem lesz kitéve a felfogo�  víz az időjárási viszonyoknak. Amennyiben 
az így gyűjtö�  esővizet � sz� tás nélkül gyűjtjük, kizárólag öntözési céllal 

használjuk fel. Amennyiben másra is kívánjuk a vizet használni, azt � sz� tani 
kell, melyre igen jó megoldások állnak rendelkezésre.

A � sz� tást a tartály elő�  is megtehetjük, ahol is különböző finomsá-
gú szűrőkkel ki tudjuk szűrni a szennyeződéseket már a tartályba kerülés 
elő� , de a felhasználás során is szűrhetjük a már leülepede�  vizünket. 
Telepíthetünk tározó létesítményeket is, mint például az ideiglenes elön-

Forrás: greenrooft raining.com

Forrás: morzsafarm.hu
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tési területek, vagy például ker�  tavak. Az összegyűlő vizet ebbe vezetve 
először a tározónk telik meg, ezzel is időt adva a települési rendszernek, 
ezt követően már csak 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 meghatározo�  úton (pl. csatornán) a csapadékgyűjtő árokba 
folyik a többlet vízmennyiség. A mélyedés így ideiglenes tározóként funk-
cionál, nagy mennyiségű esőnél napokig is tárolja a vizet. Ebből adódóan 
speciális növényze� el, vagy szivárogtató burkola� al boríto� . 

2.2  Komplex rendszereket is kiépíthetünk

A leggazdaságosabb megoldás, ha az esővízgyűjtésről és elvezetésről  
már házunk tervezésekor gondoskodunk, hiszen ezzel megspóroljuk az utó-
lagos beépítés költségeit. Házunk vízgépésze�  kivitelezését célszerű úgy 
megoldani, hogy az alkalmas legyen az esővíz háztartási célú felhasználá-
sára, vagyis ha a WC-öblítést és a mosást ezen összegyűjtö� , meg� sz� to�  
esővízzel tudjuk üzemeltetni. Az esővíz szűrése ez esetben egy többszörös 
finom szűréstechnikán megy át, mely biztosítja, hogy a mosás számára egy 
� szta, lágy vizet kapjunk. Ezáltal lényegesen kevesebb mosószer felhasz-
nálására van szükségünk és ráadásul még a mosógépünk éle� artamát is 
megnöveljük. Egy esővízgyűjtő tartályból a megfelelő rendszerelemek és 
kiegészítők összeválogatása után lesz komple�  rendszer, mellyel a megfele-
lő minőségű vizet a megfelelő helyre ju� athatjuk. 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 kör-
nyezetünket is.

Mit nyerünk az esővíz hasznosítással?

Hazánk az édesvíz készlet szempontjából szerencsésnek számít a világ 
sok más országához képest, ugyanis Magyarország területe jelenleg nem 
tartozik a vízhiánnyal érinte�  térségek közé. I� hon egyelőre ismeretlen 
a korlátozo�  vízhozzáférés fogalma. Éppen ezért nem feltétlenül érezzük 
égetően fontosnak a vizeink védelmét. Mégis az, hisz vizeink (az esővi-
zet is beleértve) által összekö� etésben vagyunk Földünk összes területé-
vel. Vizeink szennyezése, pazarló használata visszafordíthatatlan károkat 
okozhat, az ivóvíz csak részlegesen megújuló erőforrásunk. 

Forrás: genertel.blog.hu
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Ezért fontos, hogy tart-
suk � sztán a csapadékvíz el-
vezető árkokat, igyekezzünk 
teljes mértékben füvesíteni 
az árkokat, a füvet nyírjuk, 
kezeljük, ősszel a lehullo�  
lombot gyűjtsük össze, az 
esetlegesen bekerülő hulla-
dékokat távolítsuk el. Ősszel 
a házunk ereszcsatornáit 
� sz� tsuk ki, hogy az abban 
összegyűlő levelek ne kerül-
jenek be a csapadékvízgyűj-
tő rendszerbe.

Egy 100 m²-es ház tető-
felületéről évente 50-60 m³ 
esővíz gyűjthető össze. Az 
összegyűjtö�  esővíz számos 
dologra használható:

• növényeink öntözé-
sére

• udvarunk klima� zá-
lására (burkolt felületek fel-
öntése forró napokon, párá-
sítás, stb.)

• burkolt felületek 
� sz� tására

Forrás: wwf.hu
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• ker�  tó vízutánpótlására
• felfrissülésre (ker�  zuhanyzó, ker�  merülődézsa, stb.)
• ker�  itatókhoz (madarak, kisemlősök, kétéltűek, hüllők, rovarok 

itatása)
• wc öblítésre
• mosásra. 
Minden tetőfelület lehetőséget ad arra, hogy gyűjtsük és tároljuk az 

esővizet. A takarékosság és a környezetvédelem, mind indokol� á teszi az 
esővízgyűjtést. Az Európai Unió sok helyén már kötelező az esővízgyűjtők 
(vagy szikkasztók) telepítése, többek közö�  a karsztvizek védelme, az idő-
szakos vízhiányok kezelése, a takarékosság és a szennyvíz� sz� tók teher-
mentesítése érdekében.
A házi csapadékvízgyűjtés és felhasználás megfelel 
mind a vízgazdálkodás, mind a természetvéde-
lem „elvárásainak”. Többletcsapadék idején a 
tetőkről, burkolt felületekről felfogo�  csapa-
dékvíz nem terheli a csapadékvíz-elvezető 
rendszert, némileg mérsékeli a lefolyást, 
kisebb a vizek eróziós károkozása, az 
aszályok idején pedig háztartáson-
ként néhány köbméter erejéig he-
lye� esí�  a talajvízkitermelést. A 
csapadékvíz teljes újrahasznosításá-
val akár 50%-os ivóvíz megtakarítás 
is elérhető háztartási szinten. Ha az 
egyre emelkedő vízdíjakból indulunk 
ki, egy teljes csapadékvízhasznosító be-
rendezés beépítése 5-8 év ala�  megtérül.

Szabályozások

A csapadékvíz használatnak és kezelésnek is vannak szabályai, me-
lyeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) rögzít, melynek az ide vonat-
kozó részei az alábbiak:

47. § 

Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, 
talajvíz és kiemelt bányavíz – a vonatkozó hatósági előírások megtartá-
sával – nyílt árokban is vezethető.

A használaton kívül helyeze�  kútba hulladékot betölteni, szenny- és csa-
padékvizet bevezetni � los. A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rend-
szerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, to-
vábbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű 
használatot ne akadályozza.

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szom-
szédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyezte�  .

A telekről csapadékvizet a közterüle�  nyílt vízelvezető árokba csak 
zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint ala�  szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezeté-
ből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájá-
rulásával történhet.

A házi csapadékvízgyűjtés és felhasználás megfelel 
mind a vízgazdálkodás, mind a természetvéde-
lem „elvárásainak”. Többletcsapadék idején a 
tetőkről, burkolt felületekről felfogo�  csapa-
dékvíz nem terheli a csapadékvíz-elvezető 
rendszert, némileg mérsékeli a lefolyást, 
kisebb a vizek eróziós károkozása, az 
aszályok idején pedig háztartáson-
ként néhány köbméter erejéig he-
lye� esí�  a talajvízkitermelést. A 
csapadékvíz teljes újrahasznosításá-
val akár 50%-os ivóvíz megtakarítás 
is elérhető háztartási szinten. Ha az 
egyre emelkedő vízdíjakból indulunk 
ki, egy teljes csapadékvízhasznosító be-
rendezés beépítése 5-8 év ala�  megtérül.
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Milyen fejlesztések valósultak meg Kamuton?

Kamut Község Önkormányzata pályázatot nyújto�  be a TOP-2.1.3-16
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívásra, 
amely pozi� v elbírásált kapo� , és 84,19 millió Ft támogatást nyert. A tá-
mogatásból Kamut településen a meglévő belterüle�  csapadékvíz-elveze-
tő hálózat egy részének (3700 fm) burkola� al való ellátása valósult meg, 
ezáltal a csapadékvíz és a belvíz hatékonyabban és korszerűbben kerül 
elvezetésre. A korszerűsítés során egyfelől a régi csatornák kerültek fel-
újításra, másfelől új csatornák létesültek, így a környéken levő ingatlanok 
jobban védve vannak a víz okozta károkkal szemben. Az építkezések, fel-
újítások során fi gyelembe ve� ék Kamut terüle�  ado� ságait és azok össz-
hangban vannak a helyi vízgyűjtő gazdálkodási tervvel.

Az önkormányzat megalko� a a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, amely alapelveit fi gyelembe véve rendszerszinten tudja működtetni a belvíz- 
és csapadékgyűjtő rendszereket. A projekt tervezése során előnyben 
részesíte� ék a nyílt földmedrű csatornák, szikkasztó árkok kialakítását, 
� sztántartását, így az összegyülekező víz egy része helyben tartható. A 
torkolatoknál � ltó szerelvények kerültek elhelyezésre a vizek visszatartása 
érdekében. A projekt eredményeként csökkent a belvíz általi veszélyezte-
te� ség és javult a környeze�  állapot a beruházás által érinte�  területe-
ken. A megvalósítás által érinte�  utcák: Dózsa György utca, Petőfi  utca, 
Széchenyi utca, Árpád utca, Iskola utca; Szőlő utca, Munkácsy utca.

A csatornák felújításának célja a meglévő ú� elületekről lefolyó csapa-
dékvizek elvezetése, ezáltal kevesebb csapadékvíz kerül a szennyvízbe. A 
környezetvédelmi szempontokat is szem elő�  tartva a csatornák kiépítése 
során keletkeze�  hulladék is eltávolításra került.

A projekt keretében az építe� , fejleszte�  vagy felújíto�  vízelvezető 
rendszerek hossza összesen 5945 fm.
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