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1. Bevezetés
Nemzetközi kitekintésben, az 1980-as évekig az urbanizált, elsısorban nagyvárosi területek
vízelvezetésének egyetlen tervezési szempontja a csapadék okozta károk elkerülése volt. Ezt a
hagyományos, ma is szükséges, de már nem elégséges célt a csapadékvizek befogadóba
történı minél gyorsabb elvezetésére alkalmas hálózatok kialakításával érték el. A múlt század
elsı feléig a nagyvárosokban fıként egyesített rendszerő hálózatok létesültek, amelyeknél a
befogadók védelmét mindössze a záporkiömlık mőködésbe lépéséhez tartozó hígítási arány
elıírása szolgálta. Ennek a mőszaki megoldásnak a hiányosságai akkor váltak világszerte
nyilvánvalóvá, amikor kiderült, hogy a városi vízgyőjtırıl, elsısorban annak a nagy gépjármő
forgalmú és iparosodott részterületeirıl lefolyó csapadékvíz már nem tekinthetı egyértelmően
hígítóvíznek.
Az urbanizáció és az elvezetı rendszerekben végrehajtott mőszaki beavatkozások az elmúlt
húsz évben jelentıs koncepcionális változásokhoz vezettek a fejlett országokban. A hálózatok
mőködésének megítélésében az a rendszerszemlélet került elıtérbe amely kölcsönhatásaiban
kezeli a vízelvezetés összes elemét és folyamatát. Olyan integrált megoldások célszerősége és
szükségessége vált nyilvánvalóvá, melyek egyszerre alkalmasak a városi agglomerációk
állandó fejlıdésébıl származó igényeknek és a szigorodó környezetvédelmi
(vízminıségvédelmi) elıírásoknak a kielégítésére. A rendszerszemlélet térhódításában
meghatározó szerepe volt és van a számítástechnikának, a numerikus modellezésnek és a
térinformatika hatalmas fejlıdésének, melyek együttesen teremtették meg a komplex elemzés
és feladat végrehajtásának technikai feltételeit.
Ez a rendszerszemlélet a hazai gyakorlatban még meg sem jelent, miközben a fejlett országok
csatornázási koncepciójában már újabb paradigmaváltás van kialakulóban. Az USA-ból
indult és Víz Keretirányelv néven jelent meg az Európai Unióban a vizek ökológiai
értelemben vett jó állapotának elérésére/fenntartására irányuló Vígyőjtıgazdálkodási tervek
kidolgozása. Az urbanizált, elsısorban a nagy gépjármő-forgalmú és iparosodott vízgyőjtık
felismerten jelentıs szennyezı potenciállal rendelkeznek a felszíni és a felszín alatti vizeket
illetıen. A tipikus szennyezı csoportokat a nehézfémek, az alifás és policiklikus
szénhidrogének (TPH, PAH), valamint a megbetegedést okozó mikrorganizmusok alkotják.
Ezzel a csapadékcsatornázás kerületi feltételei közé is bekerült a befogadók
vízminıségvédelme, miközben továbbra is megmaradtak a hagyományos befogadó
medermorfológiai kritériumok (part és medererózió, mederállékonyság stb.
Mindezek mellett új elemként jelentkezett a klímaváltozás és annak várható hatásai általában
és specifikusan a városi vízgyőjtıkön. Az elırejelzett következmények a víziközmővek
üzemeltetési körülményeinek kedvezıtlenebbé válását vetítik elıre és településenként eltérı
jelentıséggel emelik ki a csapadékvíz hasznosításának igényét. Az extrém idıjárási helyzetek,
a nagycsapadékok, tartós hıhullámok és aszályos idıszakok elıfordulási gyakoriságának
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növekedése olyan összetett és sok esetben egymással ellentétes követelményeket támaszt a
csatornahálózatok mőködésével szemben, amelyek teljesítésére még csak esély sincs, ha nem
tudjuk a bonyolult hidrológiai, hidraulikai és kémiai-biológiai folyamatokkal jellemezhetı
rendszerek viselkedését szimulálni.
A csapadékvíz felszíni, beszivárgási és a szennyvízzel együttes vagy különálló hálózati
lefolyásának dinamikus szimulációja hatékony eszköz a túlterhelt szakaszok átépítési
igényének és az elöntési területek meghatározásához, a záporkiömlık által okozott szennyezı
hatás csökkentéséhez, de ugyancsak nélkülözhetetlen a csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló
rendszerelemek (tározók, beszivárogtató tározók és csatornák, felszíni ideiglenes elöntési
területek) optimális elhelyezésének és méretének meghatározásához, továbbá
szennyvízelvezetésnél az átemelık mőködtetésének optimalizálásához, a reális tartózkodási
idı meghatározásához, az infiltrációs hálózati terhelés számításához, valamint az infiltráció
megszüntetése miatt változó talajvízjárás elırejelzéséhez.
A településfejlesztési tervek megvalósításának az elvezetı rendszerre gyakorolt
hatásvizsgálatához és a rendszerek klímaváltozásra való érzékenységének elemzéséhez, tehát
a hosszútávú fejlesztési, átalakítási koncepció megalapozásához csak azok az igazolt
érvényességő szimulációs modellek adhatnak teljeskörő információt, melyek tartalmazzák a
vízgyőjtı felszíni és felszín alatti részének, valamint a csatornahálózatnak a matematikai
leírását.
A szennyvízcsatornázás és –tisztítás hazai fejlıdési üteme, a közeljövıben elérhetı
ellátottsági szint a kistelepülések szennyvízproblémáinak megoldására fogja irányítani a
figyelmet. Azon mérető a településekre, amelyeknél a hagyományos (jelenlegi) csatornázási
megoldások költségei meghaladják –többségében jelentıs mértékben- a lakosság ráfordítási
képességét, és ahol, ha az uniós támogatás hiányában mégis létesülnének ilyen rendszerek,
azok fenntarthatósága nem biztosítható. Egyedi és/vagy településen belül decentralizált
tisztítás-elhelyezés, újszerő, olcsóbb csatornahálózat és a szennyvíz növényi
tápanyagtartalmának közvetlen hasznosítási lehetıségei merülnek fel, a háztartási
vízfogyasztások részbeni újrahasznosításával együtt. A települési szennyvízzel való bánás új,
részben innovatív megközelítéseket fog igényelni az összességében közel másfélezer még
nem csatornázott településnél, ahol az ország népességének több mint 10%-a él.
2. Városi hidroinformatika és jelentısége a csatornázásban
A hidroinformatika, ami inkább technológiának, mint önálló tudománynak tekinthetı, az
informatika olyan ága, mely az információs és kommunikációs technológiák és a hidrológiahidraulika és vízminıségmodellezés tudományának együttes alkalmazását foglalja magába.
Városi környezetben a sajátos környezeti feltételek mellett, közötte a népesség
koncentrálódása miatt a kommunikáció szerepe különösen jelentıssé válik. A városi
hidroinformatika alkalmazása, a csatornázás-fejlesztés technikai-technológiai feltétele és
egyúttal hatékony eszköze az összetett feladatok megoldásának, továbbá az eredmények
közérthetı interpretációjának lehetıségét nyújtja a döntéshozók (önkormányzatok) és a
lakosság számára.
Tekintve a hazai helyzetet megállapítható, hogy legalábbis a nagyobb városok esetében a
hidroinformatika alkalmazásának csaknem minden feltétele rendelkezésre áll. Így a település
GIS reprezentációja, beleértve a vízgyőjtı és a hálózat adatait (melyek a csapadékvízre
vonatkozóan még kiegészítésre szorulnak), vannak az országban a dinamikus szimulációra
alkalmas nagytudású számítógépes szoftverek, hozzáférhetık a szükséges csapadék- és
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hálózati (vízhozam, vízállás) folyamatos mérésre és az adatok tárolására alkalmas
berendezések, akár ezen adatok továbbítására is alkalmas rendszerek. Ennek ellenére, a
szenny- és csapadékcsatornázás területén alig van példa a gyakorlati alkalmazásra. Az okok
sokrétőek. Ismerethiány és kedvezıtlen jogszabályi környezet a döntéshozó
önkormányzatoknál az új technológia alkalmazásával nyerhetı elınyökrıl. A mőszaki
szabályozás elmaradottsága, az alkalmazni képes tervezık csekély száma, a szükséges
pénforrások és az üzemeltetıi érdekek (várható hasznok) felismerésének hiánya említhetı, a
teljesség igénye nélkül.
A fenti hiányok megszüntetésére tett elsı lépésnek tekinthetı a Budapesti Mőszaki Egyetem,
Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszéke irányításával és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felügyelete alatt álló Tempus Közalapítvány ellenırzésével folyó program, amit
az „Egész életen át tartó tanulás” Leonardo da Vinci programján belül az Innovációtranszfer
pályázat típusban nyert el a Tanszék.
A Tempus Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, melynek célja a közös európai
értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és a K+F (kutatás és fejlesztés)
területén, valamint a magyar oktatási, képzési és K+F rendszer megismertetése és érdekeinek
képviselete nemzetközi környezetben. Az innovációtranszfer program célja, a Leonardo da
Vinci vagy más forrásokból megvalósult projektek innovatív eredményeinek beépítése a
szakmai rendszerbe.
Az UWEX (Urban Water Expert) nevő program feladata a városi hidroinformatika elméleti és
gyakorlati tapasztalatainak átadása országszerte szervezendı, ingyenes továbbképzı
tanfolyamokon a hazai tervezık és üzemeltetık számára, továbbá az önkormányzatok
tájékoztatása az új technológia alkalmazási lehetıségeirıl, azok gyakorlati alkalmazási
igényének felkeltése céljából.
A jelenlegi elıkészítı fázisban az innovációs ismereteket átadó partner DHI Water,
Environmental & Health, (Prága) tart a hazai tanfolyamvezetıknek tréningeket. A hazai,
gyakorlatorientált tanfolyamok a következı évben indulnak.
3. Csapadékvíz-gazdálkodás, vagy „csak” csapadékvíz elvezetés?
A kérdés megválaszolásához szükségünk van a gazdálkodás lényegének meghatározására: A
csapadékvízgazdálkodást a települések területén jelentkezı csapadékvízelvezetés és -helyben
tartás ésszerő és célszerő arányainak meghatározásaként értelmezhetjük.
Az elvezetés szükségessége nem igényel kifejtést. A városiasodással együttjáró nagy burkolt
felületi arány és ennek következtében csekély zöldfelület a lehulló (nagy) csapadékokat
fölösleges, a mindennapi életet zavaró, a javakat veszélyeztetı tényezıvé teszi annak
következtében, hogy annak nagyrésze felszíni lefolyást okoz.
A lefolyó hányad a csapadék intenzitásának növekedésével emelkedik, mind a burkolt, mind
pedig a burkolatlan felületeknél. A klímaváltozás becsült hatásai a csapadékviszonyok
változását is érintik. A változás kedvezıtlen, amennyiben valószínősíthetıen módosul a
csapadék évszakos megoszlása, a téli félév csapadékosabbá válásával és növekszik az extrém
csapadékesemények elıfordulási gyakorisága. Utóbbi a városi területek vízmérlegének
további romlását vetíti elıre. Ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy a hımérsékleti
szélsıségek gyakoriságának növekedése is várható, ami a nyári idıszakban egyre több,
hosszabb, aszályos idıszakot eredményez, a következmények még súlyosabbak.
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20 mm-t meghaladó csapadékosságú napok száma

A hıhullámok hosszának alakulása a Kárpát
medencében

1. ábra: Klímaváltozási jellemzık az elmúlt 30 évben (Bartholy és munkatársai, 2005)
A városi növényzet (mind a közterületi, mind pedig a magánterületi, benne haszonnövények
is) meleg idıszaki vízigénye jelentısen emelkedik, miközben a talajban tovább csökken a
talajvíz szintje, a hozzáférhetı víz. A városi növényzet életbentartása csak öntözéssel lesz
lehetséges, sıt sok településen már ma is így van. Ha elengedjük a területrıl a csapadékvizet,
öntözni ivóvízzel, vagy talajvízzel lehet. Elıbbi drága és bár látszólag a vízmő számára
bevételnövelést jelent, valójában növekvı évszakos vízhasználati egyenlıtlenség okozva,
üzemeltetési problémákhoz, költségnövekedéshez is vezet(het). A talajvíz kitermelése pedig
növekvı energiafelhasználási költségek mellett a talajvízszint további süllyedését okozza. Ez
a pozitív visszacsatolás elıreláthatóan fokozódó károkat és költségeket fog a városi lakosság
és a városüzemeltetés számára okozni.
A problémát, mint néhány évtized múlva kiteljesedıt akár félre is tehetnénk, ha a hazai
éghajlat kutatások nem mutatták volna ki már a mögöttünk hagyott 30-35 évre is a fenti
változások megjelenését (1. ábra). A változás tehát már tart, bár a helyzet romlásának várható
mértéke még bizonytalan.
A cselekvés megkezdését azonban ezen kívül még más tényezık is indokolják:
• Néhány kivételtıl eltekintve településeink csapadékcsatornázása, ha rendszerként
egyáltalán létezik, nagyon elhanyagolt, szakszerő fenntartás és üzemeltetés nélküli.
• A települések fejlıdése, fejlesztése nem számol kellıen a városi vígyőjtı lefolyási
viszonyaiban keletkezı változások következményeivel.
• Az extrém csapadékok növekvı gyakorisága mellett ismeretlenné vált a rendszerek
elvezetési biztonsága, vagy más megközelítésben, a méretezési csapadékfüggvények
érvényessége megkérdıjelezhetı. Komoly jogi problémát okozna annak a bizonyítása,
hogy az adott csapadék meghaladta a méretezési csapadék intenzitását, ha a károsultak
beperelnék a tulajdonos és „üzemeltetı” önkormányzatot.
• A túlterhelésekbıl, köntésekbıl keletkezı károk mértéke eseményenként is növekvı,
mert a veszélyeztetett terekben nagyobb értékeket tárolnak (például tüzelıanyag
helyett kazánok, gépkocsik stb.
• A kiépítetlen és/vagy rosszul kiépített rendszerek növelik a lakossági hajlandóságot az
ingatlan csapadékvizeinek a szennyvízcsatorna hálózatba való bevezetésére, tetemes
többletköltségeket okozva az üzemeltetınek (átemelések, szennyvíztelep) és egyúttal
idıszakosan rontva a szennyvíztisztítás hatásfokát is.
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•

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, a változásokhoz való alkalmazkodás csak
lassan, fokozatosan ki(át)alakítható mőszaki, szabályozási és szociális rendszereket
érint.

A gazdálkodás vs. elvezetéssel kapcsolatban néhány alapvetı, releváns kérdés tehetı fel: (i)
van-e települési önkormányzat, amely felismeri és igényli, hogy ez az irányítása alatt álló
településen milyen haszonnal járhat, ha errıl szakmai tájékoztatást kap; (ii) ha igen, képes-e a
lehetıségekkel élni; (iii) kialakítható-e a gazdálkodást lehetıvé tevı csatornázási rendszer,
(iv) ha igen, ki tudja (fogja) azt üzemeltetni, és (v) ki állja ennek a költségeit?
Az elsı kérdésre adható válasz csaknem egyértelmően negatív, még akkor is, ha van az
országban néhány kivétel. Azonban még ezeken a településeken sem a gazdálkodás a cél,
hanem „csupán” a kárenyhítés. Ez érthetı, ha figyelembe vesszük, hogy a lakossági
konfliktusok nem a kiszáradó köz-, és/vagy magánterületi növényzet, hanem az elöntési károk
miatt keletkeznek. A lakosság nem az önkormányzatot teszi felelıssé azokért a
többletköltségekért, amik a drága ivóvíz elöntözése miatt érik, mert ezek elkerülhetıségérıl
nem is tud.
A második kérdésre sem adhatunk pozitív választ, hiszen az önkormányzatok ilyen irányú
képessége és fıként késztetése igen korlátozott. Bár az önkormányzati törvény a csapadékvíz
elvezetést a feladatuk közé sorolja, de nem a kötelezıen ellátandók körébe. Különösen
negatív hatású, hogy a csapadékvíz-elvezetı rendszer nem minısül közmőnek, és így (jogilag)
az elvezetés sem szolgáltatásnak. A törvényi késztetés tehát hiányzik. Ennél súlyosabban esik
a latba, hogy többnyire az üzemeltetés-fenntartást is neki kell(ene) végezni, amihez azonban
nincs szakképzett létszáma.
A csapadékvíz elvezetésének mindenképpen költségei vannak, amit valahonnan fedezni kell.
Mivel a szolgáltatásban részesülık ezért díjat nem fizetnek, a lakosság, az intézmények és
gazdálkodó egységek számára nem világos, hogy milyen mértékben is veszik igénybe ezt a
szolgáltatást. Így a jelentkezı költségek kiegyenlítése bújtatva és bizonyosan aránytalanul
jelentkezik az érdekelteknél (pédául a szennyvízelvezetésben, a helyi adókban stb.). Ez
kétségtelenül méltánytalan és ellentmond a szolgáltatással arányos díjfizetés uniós elvének is.
A hagyományos csapadékcsatornázás alapvetı céljának, a károk elkerülésének és/vagy
csökkentésének megtartása mellett, a csapadék hasznosítását/hasznosulását is lehetıvé tevı
rendszerek kiépítése és üzemeltetése képezi a gazdálkodás technikai hátterét. A két cél
látszólag egymásnak ellentmondó igényeket támaszt a tervezıvel és üzemeltetıvel szemben.
Valójában az ellentmondás csak látszólagos. Egyrészt a károkozásmentes elvezetés a
szélsıséges csapadékeseményekhez kötıdik, míg a hasznosulás/hasznosítás a kisebb
csapadékokhoz kapcsolható. Másrészt a települések eltérı hidrológiai feltételei a kétféle
célhoz eltérı jelentıséget rendelhetnek. Például egy síkvidéki, jó beszivárogtató képességő és
mélyenfekvı talajvízszinttel jellemezhetı településen a víz helybentartásához kedvezı
feltételek és kimutatható lokális érdek főzıdhet, tehát a hasznosulás nagy prioritást kap(hat).
Míg domb- és hegyvidéki, kötött talajú településeken a prioritás értelemszerően és nagy
valószínőséggel a kiöntések/elöntések elkerüléséhez kötıdik.
A gazdálkodást is lehetıvé tevı csatornázási rendszerek mőszaki kialakításának gazdag
nemzetközi gyakorlata van. Valamennyire jellemzı azonban, hogy a teljes elvezetı rendszer
(vízgyőjtı, csatornahálózat) hidroinformatikára alapozott ismeretét, és a lefolyás aktív
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szabályozását tételezi fel. Ehhez azonban szakképzett személyzet kell, ami Magyarországon
legfeljebb a víziközmő vállalatoknál található, vagy hozható létre

4. Szennyvíz-gazdálkodás: szürke szennyvíz újrahasznosítás és közvetlen tápanyaghasznosítás
A háztartási szennyvizek településenkénti (településrészenkénti) következetes szétválasztása
lehet a gazdaságosan nem csatornázható kistelepülések szennyvíz problémájára a környezetiközegészségügyi szempontokból egyaránt elfogadható megoldás. A módszer(ek) közelebb
állnak a fenntartható települési vízgazdálkodás a jelenlegi ismereteink szerint
megfogalmazható kritériumaihoz, mint a hagyományos megoldások.
Mindazonáltal, e megoldások még nyitott problémákat tartalmaznak, melyek mind a
gazdaságosság, illetve megfizethetıség (affordability), mind pedig a lakossági környezeti
tudat területén jelentkeznek. Feltételesen kijelenthetı, hogy a zárt anyagáramokat
megvalósító, egyébként sokféle rendszerek gazdaságossági szempontból is versenyképesek
lehetnek a ma ismert és alkalmazott megoldásokkal.
Kevéssé kidolgozott a már hagyományos csatornázással rendelkezı településeken a háztartási
szennyvizek szétválasztásának, győjtésének, szállításának és kezelésének feladata. A település
méretétıl függıen két megoldás látszik alkalmazhatónak: (i) a vizelet épületenkénti szeparált
győjtése és az ennek elszállítására szolgáló, kis átmérıjő, esetleg nyomás alatti üzemő vezeték
fektetése a meglévı csatornahálózatba, illetve (ii) az ún. idıben elválasztott szállítás, melynél
a naponta keletkezı vizelet egy tartályban tárolódik és a meglévı csatornarendszeren, közel
egyidıben a legkisebb szennyvíz-kibocsátási idıszakban, a hajnali órákban jut a
szennyvíztisztító telepre. Elıbbi a nagyobb, utóbbi a kisebb településeken alkalmazható.
Bár vannak még kutatást igénylı területek, mint például a vizelet tárolásakor jelentkezı
kristályosodás, a mőszaki megoldások bevezethetıségének, a fogadókészségnek a
megteremtése jelenti a nagyobb a nagyobb feladatot.
A nemzetközi szakirodalom szerint kedvezı gazdasági mutatók ellenére is valószínősíthetı,
hogy ezeknek a rendszereknek a megvalósítása sem nélkülözhet valamilyen támogatási
rendszert, a jogszabályok ésszerő módosítását és a háttéripar érdekeltségének megteremtését.

5. Összefoglalás
A rövid áttekintés rámutatott arra, hogy a jelenlegi települési csatornázás-szennyvíztisztítási
rendszereink és a sok esetben rendszerként nem létezı csapadékcsatornázás területén milyen
irányok és lehetıségek nyílnak meg a korszerő hidroinformatikára alapozott tervezésüzemeltetés esetén. Bemutattuk, hogy milyen korlátokkal rendelkeznek egyelıre az érdekelt,
illetve felelısséggel rendelkezı hazai szereplık az alkalmazás területén.
Meggyızıdésünk, hogy a hidroinformatika, a szimulációs modellezés alkalmazásának
elterjedése jelentıs, minıségi változásokat fog eredményezni ezen a területen, ha az a
csapadékcsatornázás jogi helyzetének egyidejő rendezésével párosul.
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1. Bevezetés
Nemzetközi kitekintésben, az 1980-as évekig az urbanizált, elsısorban nagyvárosi területek
vízelvezetésének egyetlen tervezési szempontja a csapadék okozta károk elkerülése volt. Ezt a
hagyományos, ma is szükséges, de már nem elégséges célt a csapadékvizek befogadóba
történı minél gyorsabb elvezetésére alkalmas hálózatok kialakításával érték el. A múlt század
elsı feléig a nagyvárosokban fıként egyesített rendszerő hálózatok létesültek, amelyeknél a
befogadók védelmét mindössze a záporkiömlık mőködésbe lépéséhez tartozó hígítási arány
elıírása szolgálta. Ennek a mőszaki megoldásnak a hiányosságai akkor váltak világszerte
nyilvánvalóvá, amikor kiderült, hogy a városi vízgyőjtırıl, elsısorban annak a nagy gépjármő
forgalmú és iparosodott részterületeirıl lefolyó csapadékvíz már nem tekinthetı egyértelmően
hígítóvíznek.
Az urbanizáció és az elvezetı rendszerekben végrehajtott mőszaki beavatkozások az elmúlt
húsz évben jelentıs koncepcionális változásokhoz vezettek a fejlett országokban. A hálózatok
mőködésének megítélésében az a rendszerszemlélet került elıtérbe amely kölcsönhatásaiban
kezeli a vízelvezetés összes elemét és folyamatát. Olyan integrált megoldások célszerősége és
szükségessége vált nyilvánvalóvá, melyek egyszerre alkalmasak a városi agglomerációk
állandó fejlıdésébıl származó igényeknek és a szigorodó környezetvédelmi
(vízminıségvédelmi) elıírásoknak a kielégítésére. A rendszerszemlélet térhódításában
meghatározó szerepe volt és van a számítástechnikának, a numerikus modellezésnek és a
térinformatika hatalmas fejlıdésének, melyek együttesen teremtették meg a komplex elemzés
és feladat végrehajtásának technikai feltételeit.
Ez a rendszerszemlélet a hazai gyakorlatban még meg sem jelent, miközben a fejlett országok
csatornázási koncepciójában már újabb paradigmaváltás van kialakulóban. Az USA-ból
indult és Víz Keretirányelv néven jelent meg az Európai Unióban a vizek ökológiai
értelemben vett jó állapotának elérésére/fenntartására irányuló Vígyőjtıgazdálkodási tervek
kidolgozása. Az urbanizált, elsısorban a nagy gépjármő-forgalmú és iparosodott vízgyőjtık
felismerten jelentıs szennyezı potenciállal rendelkeznek a felszíni és a felszín alatti vizeket
illetıen. A tipikus szennyezı csoportokat a nehézfémek, az alifás és policiklikus
szénhidrogének (TPH, PAH), valamint a megbetegedést okozó mikrorganizmusok alkotják.
Ezzel a csapadékcsatornázás kerületi feltételei közé is bekerült a befogadók
vízminıségvédelme, miközben továbbra is megmaradtak a hagyományos befogadó
medermorfológiai kritériumok (part és medererózió, mederállékonyság stb.
Mindezek mellett új elemként jelentkezett a klímaváltozás és annak várható hatásai általában
és specifikusan a városi vízgyőjtıkön. Az elırejelzett következmények a víziközmővek
üzemeltetési körülményeinek kedvezıtlenebbé válását vetítik elıre és településenként eltérı
jelentıséggel emelik ki a csapadékvíz hasznosításának igényét. Az extrém idıjárási helyzetek,
a nagycsapadékok, tartós hıhullámok és aszályos idıszakok elıfordulási gyakoriságának
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növekedése olyan összetett és sok esetben egymással ellentétes követelményeket támaszt a
csatornahálózatok mőködésével szemben, amelyek teljesítésére még csak esély sincs, ha nem
tudjuk a bonyolult hidrológiai, hidraulikai és kémiai-biológiai folyamatokkal jellemezhetı
rendszerek viselkedését szimulálni.
A csapadékvíz felszíni, beszivárgási és a szennyvízzel együttes vagy különálló hálózati
lefolyásának dinamikus szimulációja hatékony eszköz a túlterhelt szakaszok átépítési
igényének és az elöntési területek meghatározásához, a záporkiömlık által okozott szennyezı
hatás csökkentéséhez, de ugyancsak nélkülözhetetlen a csapadékvíz-gazdálkodást szolgáló
rendszerelemek (tározók, beszivárogtató tározók és csatornák, felszíni ideiglenes elöntési
területek) optimális elhelyezésének és méretének meghatározásához, továbbá
szennyvízelvezetésnél az átemelık mőködtetésének optimalizálásához, a reális tartózkodási
idı meghatározásához, az infiltrációs hálózati terhelés számításához, valamint az infiltráció
megszüntetése miatt változó talajvízjárás elırejelzéséhez.
A településfejlesztési tervek megvalósításának az elvezetı rendszerre gyakorolt
hatásvizsgálatához és a rendszerek klímaváltozásra való érzékenységének elemzéséhez, tehát
a hosszútávú fejlesztési, átalakítási koncepció megalapozásához csak azok az igazolt
érvényességő szimulációs modellek adhatnak teljeskörő információt, melyek tartalmazzák a
vízgyőjtı felszíni és felszín alatti részének, valamint a csatornahálózatnak a matematikai
leírását.
A szennyvízcsatornázás és –tisztítás hazai fejlıdési üteme, a közeljövıben elérhetı
ellátottsági szint a kistelepülések szennyvízproblémáinak megoldására fogja irányítani a
figyelmet. Azon mérető a településekre, amelyeknél a hagyományos (jelenlegi) csatornázási
megoldások költségei meghaladják –többségében jelentıs mértékben- a lakosság ráfordítási
képességét, és ahol, ha az uniós támogatás hiányában mégis létesülnének ilyen rendszerek,
azok fenntarthatósága nem biztosítható. Egyedi és/vagy településen belül decentralizált
tisztítás-elhelyezés, újszerő, olcsóbb csatornahálózat és a szennyvíz növényi
tápanyagtartalmának közvetlen hasznosítási lehetıségei merülnek fel, a háztartási
vízfogyasztások részbeni újrahasznosításával együtt. A települési szennyvízzel való bánás új,
részben innovatív megközelítéseket fog igényelni az összességében közel másfélezer még
nem csatornázott településnél, ahol az ország népességének több mint 10%-a él.
2. Városi hidroinformatika és jelentısége a csatornázásban
A hidroinformatika, ami inkább technológiának, mint önálló tudománynak tekinthetı, az
informatika olyan ága, mely az információs és kommunikációs technológiák és a hidrológiahidraulika és vízminıségmodellezés tudományának együttes alkalmazását foglalja magába.
Városi környezetben a sajátos környezeti feltételek mellett, közötte a népesség
koncentrálódása miatt a kommunikáció szerepe különösen jelentıssé válik. A városi
hidroinformatika alkalmazása, a csatornázás-fejlesztés technikai-technológiai feltétele és
egyúttal hatékony eszköze az összetett feladatok megoldásának, továbbá az eredmények
közérthetı interpretációjának lehetıségét nyújtja a döntéshozók (önkormányzatok) és a
lakosság számára.
Tekintve a hazai helyzetet megállapítható, hogy legalábbis a nagyobb városok esetében a
hidroinformatika alkalmazásának csaknem minden feltétele rendelkezésre áll. Így a település
GIS reprezentációja, beleértve a vízgyőjtı és a hálózat adatait (melyek a csapadékvízre
vonatkozóan még kiegészítésre szorulnak), vannak az országban a dinamikus szimulációra
alkalmas nagytudású számítógépes szoftverek, hozzáférhetık a szükséges csapadék- és
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hálózati (vízhozam, vízállás) folyamatos mérésre és az adatok tárolására alkalmas
berendezések, akár ezen adatok továbbítására is alkalmas rendszerek. Ennek ellenére, a
szenny- és csapadékcsatornázás területén alig van példa a gyakorlati alkalmazásra. Az okok
sokrétőek. Ismerethiány és kedvezıtlen jogszabályi környezet a döntéshozó
önkormányzatoknál az új technológia alkalmazásával nyerhetı elınyökrıl. A mőszaki
szabályozás elmaradottsága, az alkalmazni képes tervezık csekély száma, a szükséges
pénforrások és az üzemeltetıi érdekek (várható hasznok) felismerésének hiánya említhetı, a
teljesség igénye nélkül.
A fenti hiányok megszüntetésére tett elsı lépésnek tekinthetı a Budapesti Mőszaki Egyetem,
Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszéke irányításával és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felügyelete alatt álló Tempus Közalapítvány ellenırzésével folyó program, amit
az „Egész életen át tartó tanulás” Leonardo da Vinci programján belül az Innovációtranszfer
pályázat típusban nyert el a Tanszék.
A Tempus Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet, melynek célja a közös európai
értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és a K+F (kutatás és fejlesztés)
területén, valamint a magyar oktatási, képzési és K+F rendszer megismertetése és érdekeinek
képviselete nemzetközi környezetben. Az innovációtranszfer program célja, a Leonardo da
Vinci vagy más forrásokból megvalósult projektek innovatív eredményeinek beépítése a
szakmai rendszerbe.
Az UWEX (Urban Water Expert) nevő program feladata a városi hidroinformatika elméleti és
gyakorlati tapasztalatainak átadása országszerte szervezendı, ingyenes továbbképzı
tanfolyamokon a hazai tervezık és üzemeltetık számára, továbbá az önkormányzatok
tájékoztatása az új technológia alkalmazási lehetıségeirıl, azok gyakorlati alkalmazási
igényének felkeltése céljából.
A jelenlegi elıkészítı fázisban az innovációs ismereteket átadó partner DHI Water,
Environmental & Health, (Prága) tart a hazai tanfolyamvezetıknek tréningeket. A hazai,
gyakorlatorientált tanfolyamok a következı évben indulnak.
3. Csapadékvíz-gazdálkodás, vagy „csak” csapadékvíz elvezetés?
A kérdés megválaszolásához szükségünk van a gazdálkodás lényegének meghatározására: A
csapadékvízgazdálkodást a települések területén jelentkezı csapadékvízelvezetés és -helyben
tartás ésszerő és célszerő arányainak meghatározásaként értelmezhetjük.
Az elvezetés szükségessége nem igényel kifejtést. A városiasodással együttjáró nagy burkolt
felületi arány és ennek következtében csekély zöldfelület a lehulló (nagy) csapadékokat
fölösleges, a mindennapi életet zavaró, a javakat veszélyeztetı tényezıvé teszi annak
következtében, hogy annak nagyrésze felszíni lefolyást okoz.
A lefolyó hányad a csapadék intenzitásának növekedésével emelkedik, mind a burkolt, mind
pedig a burkolatlan felületeknél. A klímaváltozás becsült hatásai a csapadékviszonyok
változását is érintik. A változás kedvezıtlen, amennyiben valószínősíthetıen módosul a
csapadék évszakos megoszlása, a téli félév csapadékosabbá válásával és növekszik az extrém
csapadékesemények elıfordulási gyakorisága. Utóbbi a városi területek vízmérlegének
további romlását vetíti elıre. Ha ehhez még figyelembe vesszük, hogy a hımérsékleti
szélsıségek gyakoriságának növekedése is várható, ami a nyári idıszakban egyre több,
hosszabb, aszályos idıszakot eredményez, a következmények még súlyosabbak.
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20 mm-t meghaladó csapadékosságú napok száma

A hıhullámok hosszának alakulása a Kárpát
medencében

1. ábra: Klímaváltozási jellemzık az elmúlt 30 évben (Bartholy és munkatársai, 2005)
A városi növényzet (mind a közterületi, mind pedig a magánterületi, benne haszonnövények
is) meleg idıszaki vízigénye jelentısen emelkedik, miközben a talajban tovább csökken a
talajvíz szintje, a hozzáférhetı víz. A városi növényzet életbentartása csak öntözéssel lesz
lehetséges, sıt sok településen már ma is így van. Ha elengedjük a területrıl a csapadékvizet,
öntözni ivóvízzel, vagy talajvízzel lehet. Elıbbi drága és bár látszólag a vízmő számára
bevételnövelést jelent, valójában növekvı évszakos vízhasználati egyenlıtlenség okozva,
üzemeltetési problémákhoz, költségnövekedéshez is vezet(het). A talajvíz kitermelése pedig
növekvı energiafelhasználási költségek mellett a talajvízszint további süllyedését okozza. Ez
a pozitív visszacsatolás elıreláthatóan fokozódó károkat és költségeket fog a városi lakosság
és a városüzemeltetés számára okozni.
A problémát, mint néhány évtized múlva kiteljesedıt akár félre is tehetnénk, ha a hazai
éghajlat kutatások nem mutatták volna ki már a mögöttünk hagyott 30-35 évre is a fenti
változások megjelenését (1. ábra). A változás tehát már tart, bár a helyzet romlásának várható
mértéke még bizonytalan.
A cselekvés megkezdését azonban ezen kívül még más tényezık is indokolják:
• Néhány kivételtıl eltekintve településeink csapadékcsatornázása, ha rendszerként
egyáltalán létezik, nagyon elhanyagolt, szakszerő fenntartás és üzemeltetés nélküli.
• A települések fejlıdése, fejlesztése nem számol kellıen a városi vígyőjtı lefolyási
viszonyaiban keletkezı változások következményeivel.
• Az extrém csapadékok növekvı gyakorisága mellett ismeretlenné vált a rendszerek
elvezetési biztonsága, vagy más megközelítésben, a méretezési csapadékfüggvények
érvényessége megkérdıjelezhetı. Komoly jogi problémát okozna annak a bizonyítása,
hogy az adott csapadék meghaladta a méretezési csapadék intenzitását, ha a károsultak
beperelnék a tulajdonos és „üzemeltetı” önkormányzatot.
• A túlterhelésekbıl, köntésekbıl keletkezı károk mértéke eseményenként is növekvı,
mert a veszélyeztetett terekben nagyobb értékeket tárolnak (például tüzelıanyag
helyett kazánok, gépkocsik stb.
• A kiépítetlen és/vagy rosszul kiépített rendszerek növelik a lakossági hajlandóságot az
ingatlan csapadékvizeinek a szennyvízcsatorna hálózatba való bevezetésére, tetemes
többletköltségeket okozva az üzemeltetınek (átemelések, szennyvíztelep) és egyúttal
idıszakosan rontva a szennyvíztisztítás hatásfokát is.
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•

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, a változásokhoz való alkalmazkodás csak
lassan, fokozatosan ki(át)alakítható mőszaki, szabályozási és szociális rendszereket
érint.

A gazdálkodás vs. elvezetéssel kapcsolatban néhány alapvetı, releváns kérdés tehetı fel: (i)
van-e települési önkormányzat, amely felismeri és igényli, hogy ez az irányítása alatt álló
településen milyen haszonnal járhat, ha errıl szakmai tájékoztatást kap; (ii) ha igen, képes-e a
lehetıségekkel élni; (iii) kialakítható-e a gazdálkodást lehetıvé tevı csatornázási rendszer,
(iv) ha igen, ki tudja (fogja) azt üzemeltetni, és (v) ki állja ennek a költségeit?
Az elsı kérdésre adható válasz csaknem egyértelmően negatív, még akkor is, ha van az
országban néhány kivétel. Azonban még ezeken a településeken sem a gazdálkodás a cél,
hanem „csupán” a kárenyhítés. Ez érthetı, ha figyelembe vesszük, hogy a lakossági
konfliktusok nem a kiszáradó köz-, és/vagy magánterületi növényzet, hanem az elöntési károk
miatt keletkeznek. A lakosság nem az önkormányzatot teszi felelıssé azokért a
többletköltségekért, amik a drága ivóvíz elöntözése miatt érik, mert ezek elkerülhetıségérıl
nem is tud.
A második kérdésre sem adhatunk pozitív választ, hiszen az önkormányzatok ilyen irányú
képessége és fıként késztetése igen korlátozott. Bár az önkormányzati törvény a csapadékvíz
elvezetést a feladatuk közé sorolja, de nem a kötelezıen ellátandók körébe. Különösen
negatív hatású, hogy a csapadékvíz-elvezetı rendszer nem minısül közmőnek, és így (jogilag)
az elvezetés sem szolgáltatásnak. A törvényi késztetés tehát hiányzik. Ennél súlyosabban esik
a latba, hogy többnyire az üzemeltetés-fenntartást is neki kell(ene) végezni, amihez azonban
nincs szakképzett létszáma.
A csapadékvíz elvezetésének mindenképpen költségei vannak, amit valahonnan fedezni kell.
Mivel a szolgáltatásban részesülık ezért díjat nem fizetnek, a lakosság, az intézmények és
gazdálkodó egységek számára nem világos, hogy milyen mértékben is veszik igénybe ezt a
szolgáltatást. Így a jelentkezı költségek kiegyenlítése bújtatva és bizonyosan aránytalanul
jelentkezik az érdekelteknél (pédául a szennyvízelvezetésben, a helyi adókban stb.). Ez
kétségtelenül méltánytalan és ellentmond a szolgáltatással arányos díjfizetés uniós elvének is.
A hagyományos csapadékcsatornázás alapvetı céljának, a károk elkerülésének és/vagy
csökkentésének megtartása mellett, a csapadék hasznosítását/hasznosulását is lehetıvé tevı
rendszerek kiépítése és üzemeltetése képezi a gazdálkodás technikai hátterét. A két cél
látszólag egymásnak ellentmondó igényeket támaszt a tervezıvel és üzemeltetıvel szemben.
Valójában az ellentmondás csak látszólagos. Egyrészt a károkozásmentes elvezetés a
szélsıséges csapadékeseményekhez kötıdik, míg a hasznosulás/hasznosítás a kisebb
csapadékokhoz kapcsolható. Másrészt a települések eltérı hidrológiai feltételei a kétféle
célhoz eltérı jelentıséget rendelhetnek. Például egy síkvidéki, jó beszivárogtató képességő és
mélyenfekvı talajvízszinttel jellemezhetı településen a víz helybentartásához kedvezı
feltételek és kimutatható lokális érdek főzıdhet, tehát a hasznosulás nagy prioritást kap(hat).
Míg domb- és hegyvidéki, kötött talajú településeken a prioritás értelemszerően és nagy
valószínőséggel a kiöntések/elöntések elkerüléséhez kötıdik.
A gazdálkodást is lehetıvé tevı csatornázási rendszerek mőszaki kialakításának gazdag
nemzetközi gyakorlata van. Valamennyire jellemzı azonban, hogy a teljes elvezetı rendszer
(vízgyőjtı, csatornahálózat) hidroinformatikára alapozott ismeretét, és a lefolyás aktív
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szabályozását tételezi fel. Ehhez azonban szakképzett személyzet kell, ami Magyarországon
legfeljebb a víziközmő vállalatoknál található, vagy hozható létre

4. Szennyvíz-gazdálkodás: szürke szennyvíz újrahasznosítás és közvetlen tápanyaghasznosítás
A háztartási szennyvizek településenkénti (településrészenkénti) következetes szétválasztása
lehet a gazdaságosan nem csatornázható kistelepülések szennyvíz problémájára a környezetiközegészségügyi szempontokból egyaránt elfogadható megoldás. A módszer(ek) közelebb
állnak a fenntartható települési vízgazdálkodás a jelenlegi ismereteink szerint
megfogalmazható kritériumaihoz, mint a hagyományos megoldások.
Mindazonáltal, e megoldások még nyitott problémákat tartalmaznak, melyek mind a
gazdaságosság, illetve megfizethetıség (affordability), mind pedig a lakossági környezeti
tudat területén jelentkeznek. Feltételesen kijelenthetı, hogy a zárt anyagáramokat
megvalósító, egyébként sokféle rendszerek gazdaságossági szempontból is versenyképesek
lehetnek a ma ismert és alkalmazott megoldásokkal.
Kevéssé kidolgozott a már hagyományos csatornázással rendelkezı településeken a háztartási
szennyvizek szétválasztásának, győjtésének, szállításának és kezelésének feladata. A település
méretétıl függıen két megoldás látszik alkalmazhatónak: (i) a vizelet épületenkénti szeparált
győjtése és az ennek elszállítására szolgáló, kis átmérıjő, esetleg nyomás alatti üzemő vezeték
fektetése a meglévı csatornahálózatba, illetve (ii) az ún. idıben elválasztott szállítás, melynél
a naponta keletkezı vizelet egy tartályban tárolódik és a meglévı csatornarendszeren, közel
egyidıben a legkisebb szennyvíz-kibocsátási idıszakban, a hajnali órákban jut a
szennyvíztisztító telepre. Elıbbi a nagyobb, utóbbi a kisebb településeken alkalmazható.
Bár vannak még kutatást igénylı területek, mint például a vizelet tárolásakor jelentkezı
kristályosodás, a mőszaki megoldások bevezethetıségének, a fogadókészségnek a
megteremtése jelenti a nagyobb a nagyobb feladatot.
A nemzetközi szakirodalom szerint kedvezı gazdasági mutatók ellenére is valószínősíthetı,
hogy ezeknek a rendszereknek a megvalósítása sem nélkülözhet valamilyen támogatási
rendszert, a jogszabályok ésszerő módosítását és a háttéripar érdekeltségének megteremtését.

5. Összefoglalás
A rövid áttekintés rámutatott arra, hogy a jelenlegi települési csatornázás-szennyvíztisztítási
rendszereink és a sok esetben rendszerként nem létezı csapadékcsatornázás területén milyen
irányok és lehetıségek nyílnak meg a korszerő hidroinformatikára alapozott tervezésüzemeltetés esetén. Bemutattuk, hogy milyen korlátokkal rendelkeznek egyelıre az érdekelt,
illetve felelısséggel rendelkezı hazai szereplık az alkalmazás területén.
Meggyızıdésünk, hogy a hidroinformatika, a szimulációs modellezés alkalmazásának
elterjedése jelentıs, minıségi változásokat fog eredményezni ezen a területen, ha az a
csapadékcsatornázás jogi helyzetének egyidejő rendezésével párosul.
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