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CSAPADÉKVÍZ INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉS BONYHÁDON

Készítette: Kaiser Mária



Csapadékvíz helyben tartásának fontossága 



MAGYARORSZÁG A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN - HŐMÉRSÉKLET

Az éves országos átlaghőmérsékletek 

eltérései az 1981-2010. évi átlagtól az 1901-től 

2017- ig tartó időszakban

Az éves (balra) és 

a nyári (jobbra) 

átlaghőmérséklet 

(o C) változása 

1981 és 2017 

között



Hőhullámos nap: napi 

középhőmérséklet ≥ 25 °C

MAGYARORSZÁG A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN - HŐHULLÁM

A tíz legintenzívebb hőhullám jellemzői: tartam,

a legmelegebb nap középhőmérséklete és a

hőhullám intenzitása. A körök átmérője az

intenzitással arányos.

A hőhullámos napok alakulása országos 

átlagban 1901 és 2017 között ( lent balra) és a 

változás területi jellemzői az 1981–2017 

időszakra (lent jobbra)

Globális: 0,9 oC

Mo.:1,15 oC



Jól szemlélteti ennek az éghajlati 

paraméternek a 

változékonyságát, hogy 

legcsapadékosabb a 2010-es, 

míg a legszárazabb az azt követő 

2011-es esztendő volt az 1901-től 

rögzített mérések szerint. 

MAGYARORSZÁG A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN - CSAPADÉK

Forrás: OMSZ

A csapadékos napok 

(>1mm) átlagos évi száma 

(balra) és a leghosszabb 

száraz időszakok 

hosszának (nap) alakulása 

az 1901–2017 közötti 

időszakban (jobbra) 

20 mm-t meghaladó csapadékú napok 1,2 nappal , a száraz időszakok hossza 4 nappal emelkedett



Klímaváltozás hatásai: 

felmelegedés, (növekvő évi 

középhőmérséket, forróság,aszály)

csapadék jellemzők megváltozása: 

(csökkenő  éves csapadékmennyiség, 

csapadékeloszlás megváltozása)

nagyobb csapadék intenzitás 

(villámárvizek)

Tengerek,óceánok szintjének 

emelkedése-eltűnő szigetek

Ennek hatására a csapadékokban 

bekövetkező változások több 

oldalról is  előtérbe helyezik a 

csapadékvíz gazdálkodás 

szükségszerűségét.

GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI

A lehullott csapadék mennyiségét mm-ekben mérik,

vagyis 1 mm csapadék négyzetméterenként 1 liter vizet

jelent.

A globális felmelegedés és az ezzel összefüggő

klímaváltozás jelentősen kihat a települési hidrológiai

körfolyamatra, annak egészére és egyes tényezőire.



VILLÁMÁRVÍZ

A villámárvíz, mint veszélyforrás nem új jelenség, de a villámárvizekkel egyre gyakrabban

találkozunk. Egységesen elfogadott magyar szakirodalmi elnevezése még nincs, az angolszász

szakirodalomból származó „flash flood” vagy „storm-driven flood”, "stormwater" (vihar kiváltotta

árvíz) kezd meghonosodni a magyar nyelvben is, amely a gyors, heves lefolyásra utal. A villámárvizek

meteorológiai megközelítésének lényege, hogy nagyon rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék

hull az adott területre (vízgyűjtőre). Fotó: Nagykanizsa 2020. július 25.

Forrás: https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/csaladokat-kell-kitelepiteni-nagykanizsa-kornyeken-a-hatalmas-eso-miatt

https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/csaladokat-kell-kitelepiteni-nagykanizsa-kornyeken-a-hatalmas-eso-miatt


VILLÁMÁRVIZEKKEL ILLETVE BELVÍZZEL VESZÉLYEZTETETT 

TERÜLETEK

Forrás: http://vedelem.hu/tanulmanyok

Villámárvíz által veszélyeztetett területek

Belvíz által veszélyeztetett területek

http://vedelem.hu/tanulmanyok


Az urbanizáció sokdimenziós, összetett folyamat, 

amik közül esetünkben a burkolt, vízzáró felületek 

arányának növekedésére érdekes. Ez ugyanis 

meghatározó mértékben befolyásolja, hogy a 

település területére hulló csapadék (CS) további 

sorsa mi lesz, milyen útvonalon és milyen 

arányokkal folytatja útját. 

Ezek a lehetséges útvonalak a párolgás (P), a 

beszivárgás a talajba (B) (aminek egy része eléri és 

táplálja a talajvízteret), és a felszíni lefolyás (L). 

Mérlegegyenlet tehát: CS = P + B + L

URBANIZÁCIÓ

Forrás: pinterest



CSAPADÉKMÉRLEG

https://erdlako.hu/images/dokumentumok/vizgazdalkodas/csapadekviz-gazdalkodas_03_a.pngForrás:

https://erdlako.hu/images/dokumentumok/vizgazdalkodas/csapadekviz-gazdalkodas_03_a.png


URBANIZÁCIÓ HATÁSA A HIDROLÓGIAI FOLYAMATOKRA

Forrás: GHK International 2003



URBANIZÁCIÓ HATÁSAI

Urbanizáció

Lefolyás mértékének 

növekedése

Csökkenő beszivárgás

Lehetséges megoldások
(lehetőségek kiaknázása)

Csapadék helyben 

tartása (tározással)

Beszivárgás 

lehetőségének 

növelése

Saját 

ingatlanon
Városi 

szinten

Zöldfelület 

növelése, fásítás

Burkolt felületek 

csökkentése, áteresztő 

burkolat kialakítása

Villámárvizek



A települési csapadékvízgazdálkodás a település területére hulló csapadékvizet

kiaknázható és kiaknázandó, megújuló természeti erőforrásnak, de egyúttal

szennyezőanyag transzportáló közegnek is tekinti.

CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS

hasznosítással
ami háztartási és intézményi 

ivóvízhasználatok egy részének a 

csapadékvízzel való helyettesítését jelenti 

(öntözés, wc, mosás)

csapadékvízben rejlő 

lehetőségek kiaknázása 

hasznosulás elősegítésével

ami a városi vízgyűjtőn a beszivárgás 

lehetőségének, és ezzel a talajvízpótlódás 

mértékének  növelésével érhető el 

(talajvíz utánpótlás)



Kutatási eredmények igazolják, hogy a települési vízgyűjtőről, különösen az

iparosodott és/vagy nagy gépjárműforgalommal rendelkező városok, városrészek

vízgyűjtőiről lefolyó csapadékvíz erősen szennyezett.

A csapadékvizet szennyező anyagok

Hordalék (szilárd szemcsék)

Nehézfémek (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd)

Biológiailag bontható szerves anyagok

Növényi tápanyagok (P, N)

Olajok és zsírok

Szerves mikroszennyezők (peszticidek, PAH-ok)

Mikrobiológiai szennyezők (baktériumok, vírusok)

Sók

Utcai hulladékok

LEFOLYÓ CSAPADÉKVIZET SZENNYEZŐ ANYAGOK



Magyarország lakosságának vízellátását megközelítőleg 40%-ban

parti szűrésű vizek biztosítják.

Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-

a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/felszinalatti-vizek-liebe-pal-2746/a-felszinalatti-vizkeszletek-hasznositasa-2764/

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarorszag-foldje-1D58/az-eghajlat-a-vizek-a-talaj-es-az-elovilag-foldrajza-25FA/felszinalatti-vizek-liebe-pal-2746/a-felszinalatti-vizkeszletek-hasznositasa-2764/


LEFOLYÓ CSAPADÉKVIZEK HATÁSA A BEFOGADÓRA

• Fizikai változások 

– Korridor módosulása

• Vízi élőhely degradációja

– Növekvő partfal erózió

– Növekvő nyári vízhőmérséklet (a lecsökkent alapvízállás és a max.hőm.emelkedése

miatt)

• Élővilág pusztulása

– Szennyezéstűrő fajok elszaporodása

– Vízi gerinctelenek diverzitásának csökkenése

• Vízminőség romlás

– Növekvő szennyező koncentráció (leginkább a nagyvárosokban)

– Baktériumszám növekedés

– Szennyezett üledék

– Meder növekvő szemétterhelése

A csapadékvíznek (illetve egy részének) a keletkezés helyén történő elhelyezése, vagyis a

közmű előtti szabályozás (tározás,felhasználás,szikkasztás) számos előnyt rejt. Így a

műtárgyak jelenlegi méretei (nagyobb valószínűséggel) elbírják a hirtelen lezúduló nagyobb

mennyiségű csapadékot, valamint a vízminőségi panaszok egy része is orvosolható.



VIZEK HELYBEN TARTÁSÁNAK FONTOSSÁGA

Talajvíz táplálása

Lefolyás mértékének 

csökkentése

Ivóvíz felhasználás 

csökkentése

Elvezető rendszer és 

befogadó terhelésnek 

csökkentése

Befogadó 

szennyezésének 

csökkentése

Párolgás és víz 

körforgásának 

elősegítése, mikroklíma

Villámárvizek 

megakadályozása, 

vagyonvédelem



A helyesen kiválasztott (zöld) szabályozó elemek beépítése a felszíni 

lefolyás hálózatába hatással van 

• A lefolyó víztömegre

• Az árhullámok csúcsértékeire

• A szennyezőanyag áramokra

• Édesvízkészletre

• (Mikro)klímára (elemtől függően)

CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS

A megfelelően kialakított víz és zöldfelületek kedvező hatást

gyakorolnak a helyi klímára.

A természetes és mesterséges tározókapacitásokkal ily módon

visszatartott csapadékvíz városi parkok öntözésére, szökőkutak

vízellátására is felhasználható, míg a tetőfelületekről lefolyó

csapadékvíz – megfelelő kezelést követően – wc öblítésre, locsolásra,

takarításra is használható.



Lefolyás szabályozása lehet:

▪szürke, azaz tisztán mérnöki szerkezeti 

elemekkel elérhető szabályozási módszer, 

vagyis az ezekhez alkalmazható műtárgyak 

(csapadékvíz elvezető árok, csatornarendszer)

▪zöld szabályozási módszerek (tározás, 

szivárogtatás) és 

▪hibrid rendszerek, melyekben mindkét 

módszer megjelenik 

A károk elkerülésének és/vagy csökkentésének 

megtartása mellett, a csapadék 

hasznosítását/hasznosulását is lehetővé tevő 

rendszerek tervezése, kiépítése és üzemeltetése 

a célszerű.

SZÜRKE, ZÖLD ÉS HIBRID CSAPADÉKVÍZ  INFRASTRUKTÚRA



Egyesített és elválasztott 

rendszerű csatornahálózat

SZÜRKE CSAPADÉKVÍZ SZABÁLYOZÁS

Forrás:  

https://slideplayer.hu/slide/12055277/

https://slideplayer.hu/slide/12055277/


A DÖNTÉS A MIÉNK

Forrás: Pinterest



HOGYAN TARTSUK MEG A VIZET?

Forrás: www.wwf.hu

http://www.wwf.hu/


Áteresztő burkolat

Növénnyel borított rézsű

Infiltrációs / szikkasztó vagy más        

néven beszivárogtató medence

Infiltrációs árok

Esőkertek

Zöldtető

Időszakos-, állandó vízborítású 

területek,       

záportározók

Beszivárogtató cellák, szikkasztó akna

Felszín alatti tározó

Felszíni tározó

A FELSZÍNI LEFOLYÁS CSÖKKENTÉSE, CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS



LEHETSÉGES ZÖLD MEGOLDÁSOK



ÁTERESZTŐ BURKOLAT

Víz-és páraáteresztő műgyanta kötésű kő- és kavicsburkolat

Forrás: www.terraway.hu

• porózus vagy többsejtű

járdák, kövezet, ahol a víz a

teljes felszín felületen keresztül

képes beszivárogni

• áteresztő járdák, kövezet, ahol

az alaptesteket a téglákhoz

hasonlóan fektetik le és ennek az

elhelyezésnek köszönhetően az

egyes elemek közötti tér biztosítja

a beszivárgást

http://www.terraway.hu/


➢Fűvel borított „mélyedés”

➢Lassítja a lefolyás sebességét, 

ezzel lehetőséget adva  a  nagyobb 

mértékű beszivárgásra

➢a vegetációs csatornák az 

átlagos lefolyást 50 %-kal 

képesek csökkenteni

Az út menti folyóka

helyettesíthető a növényzettel

beültetett terepmélyedések és a

füvesített árkok kombinációjával

NÖVÉNNYEL BORÍTOTT RÉZSŰ



Más néven: kőtöltéses szikkasztó medence

Talaj típusától függően 24 óra alatt  képes az összegyűjtött víz 

50%- át beszivárogtatni (CREW, 2012).

Hatásosan képesek csökkenteni a 

➢„kis” csapadékok esetén a lefolyási  csúcsot akár 65-87 %-kal, 

➢„közepes” csapadék esetén 50-60%-kal és 

➢„nagy” csapadék esetén 40%-kal.

INFILTRÁCIÓS / SZIKKASZTÓ MEDENCE



Az infiltrációs medence vonalas változata, amelybe több tetőről és/vagy 

burkolt felületről jut be a csapadékvíz.

Feladata a lefolyástalan területek vizeinek fogadása, tárolás és 

beszivárogtatása.

Az infiltrációs árkok alkalmasak a fajlagos felszíni lefolyás mértékének és 

mennyiségének becslések szerint az éves lefolyás 60-90 %-ával való 

csökkentésére, elősegítve a talajvíz utánpótlódást is.

INFILTRÁCIÓS/ SZIKKASZTÓ/ BESZIVÁROGTATÓ 

ÁROK



Kiszűri :

✓ a nehézfémek több mint 90 %-át 

✓ a nitrátok és nitritek 100 %-át, 

✓ a szénhidrogének (például 

üzemanyag-maradvány) közel 

100 %-át.

Az esőkert mesterségesen kialakított és

növényzettel beültetett sík mélyfelületek

természetes helyi talajjal. A burkolt

felületek lefolyó vizeit fogadja. Célja az

esővíz felfogása, ideiglenes tárolása és

szűrése. Nagy mennyiségű vizet képes

visszatartani, azt megszűrni,

párologtatni (növények által is) és

késleltetve, egyenletesen leadni.

Jellemző növények: varjúháj, sásfélék,

írisz, páfrányok,mocsári gólyahír

ESŐKERT

Forrás: wikipedia

Egy idősebb fa akár 3-400 l vizet is képes visszatartani.

Fa→ árnyék→alacsonyabb 

vízhőmérséklet→növényeknek jobb életfeltétel



ESŐKERT



Előnyei:

✓tisztítja a levegőt,

✓csökkenti a zajszennyezést 

✓hőszigetelés

✓új élőhelyeket jelent a madarak számára,

✓pozitív esztétikai városképélmény

✓megtartja és megszűri az esővizet

ZÖLDTETŐ

Forrás:http://kuckoguru.eu/
Forrás: Pinterest

Egy átlagos extenzív zöldtető több, mint 100 l vizet visszatart 

és lelassít négyzetméterenként

Forrás: www.zoldtetok.hu

Kert típusú intenzív zöldtető
Forrás: www.zoldtetok.hu

http://kuckoguru.eu/
http://www.zoldtetok.hu/
http://www.zoldtetok.hu/


Időszakos vízborítású területek: a 

lefolyó árhullámok csúcshozamának 

csökkentése, beszivárogtatása, 

ideiglenes tározása pl.: focipálya, 

záportározó

Állandó vízborítású területek: 

(wetland):

Vizes élőhelyek tószerű, vagy 

műmocsár jelleggel kialakítva. A 

lefolyás szabályozása mellett 

tájképző elemként, rekreációs vagy 

látvány tóként is a városi tájképbe 

illeszthetők.

IDŐSZAKOS-, ÁLLANDÓ VÍZBORÍTÁSÚ TERÜLETEK, 

ZÁPORTÁROZÓK



Alápincézett, illetve csúszás 

veszélyes területeken tilos.

Figyelembe kell venni:

•tetőfelület méretét

•felhasználási helyek számát

•csapadék mennyiségét 

•talaj szerkezetét

Nagyméretű kulé kaviccsal 

vagy kövekkel kitöltött 

szikkasztó tárolási kapacitása 40 -

50%-os ugyanis a kavics 

térfogata maga, kiszorítja a nyílt 

szikkasztó gödör térfogatát.

Lehetőséget nyújtanak a felszín 

szabad, például parkolásos 

hasznosítására is.

BESZIVÁROGTATÓ CELLÁK, SZIKKASZTÓ AKNA



Csapadékvíz szikkasztó elhelyezésének alapelvei:

✓az épülettől és fák gyökérzetétől legalább 5 méteres védőtávolságra

✓a szikkasztási sík a talajvízszint felett legalább 1 méterrel legyen

✓gyalogos forgalom esetén a földtakarás legalább 30 cm

✓gépjármű forgalom esetén a földtakarás legalább 60 cm (a felület lehet burkolt)

✓a szikkasztót 200 g/m2 geotextíliával kell burkolni

✓nagy vízgyűjtő terület esetén célszerű több szikkasztót építeni



Átlagos 

vízfogyasztás 

120 l/ fő/ nap

IVÓVÍZ HELYETTESÍTÉSE

75 l/fő/nap 

ivóvízigény 

45 l/fő/nap 

csapadékvíz

4 l/fő/nap - locsolás

5 l/fő/nap - tisztogatás

24 l/fő/nap – WC öblítés

12 l/fő/nap - mosógép

45 l/fő/nap ivóvíz 

megtakarítás

A 100 m2-es ház teteje is kb. 100 m2 felületen gyűjti a vizet. Évi 550 mm 

csapadékkal számolva 55 m3 víz gyűjthető össze.

37 %-ot 

megspórolhatun

k az ivóvízből

45 l * 365 nap→ 16,43 m3/ év  3 fős család esetében 3 fő*16,43 m3 49,29 m3/év 



FELSZÍN ALATTI TÁROZÓ

Optimális tartályméret:

Épület alapnégyzetmétere x 1,2 x 0,05 = optimális méret (OPT) tartály köbméterben (m3)

pl:.: 100 m2 x 1,2 x 0,05 = 6 m3



Fontos: 

➢Szélbiztos fedél (szennyeződések és szúnyoglárvák)

➢Teljes sötétség (algásodás megelőzése)

➢Túlfolyó

➢Szűrés

FELSZÍNI TÁROZÓ



LEFOLYÁS SZABÁLYOZÁS CSALÁDI HÁZNÁL

Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része



Hasznos az ún. közé-vetés is, amely növeli a 
talaj vízmegtartó képességét és a 
termésátlagot. Általában sekély és 
mélygyökerű, vagy alacsony és magas 
növésű növények egymás mellettisége a 
legkedvezőbb.

Meredek lejtőkön Észak-

Amerikában sikerrel mérséklik a 

lefolyást a fotón látható sávos-

vetési módszerrel. 

VÍZVISSZATARTÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN

A vízmegőrzést segíti a szántók gyepre váltása, vagy a szőlő-gyümölcsös füvesítése. A gyep

vízigénye kicsi, de tűri az alkalmi vízborítást és folyamatos talajfedettséget ad, mérsékelve a

párolgást.



A lefolyás jelentősen csökkenthető erdősítéssel, ám nem mindegy milyen erdőt hozunk létre. A

monokultúrás ültetvények kevesebb víz megtartására képesek, mint a többszintes, fajokban

gazdagabb természetszerű erdő. A folyamatos erdőborítás elősegíti a vizek területen tartását, ill. a

kisvízkörök fenntartását, és a talaj erózió elleni védelmét.

Az erdőre hulló csapadék lefolyása lassítható az erdei patakok vízátfolyásának akadályozásával.

VÍZMEGŐRZÉS ERDŐSÍTÉSSEL

Forrás: https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/klima/tudastar/01-tudastar.pdf

https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/klima/tudastar/01-tudastar.pdf
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény

• 6.§ (4) c) Az ingatlan tulajdonosának a tulajdonában van az ingatlanra lehulló és az 
ingatlanon maradó csapadékvíz;

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. Rendelet (OTÉK)

37.§ (3) Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron álló épület esetén, 
annak eresze a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 
m-re a szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való 
visszavezetésével.

45. § (1) Az építmények megvalósítása során a telek természetes terepfelületét és az 
értékes növényállományt megváltoztatni nem szabad, kivéve, ha az a 
rendeltetésszerű építmény-, illetve telekhasználat műszaki követelményeinek 
(megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása érdekében szükséges. A telek 
természetes terepfelületét az építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni a 
helyi építési szabályzat előírása szerint lehet. Helyi szabályozás hiányában a 
terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.



47.§ (6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni 

tilos.

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

építményekben, 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 

építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

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

és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy 

abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával 

történhet.

56/B. § Az építmény és annak részeinek tervezése, megvalósítása és bontása során törekedni kell az 

alábbi fenntarthatósági szempontokra:

...

c) a takarékos vízfelhasználás, a csapadék, a talajvíz, és a szürkevíz hasznosításának lehetősége, vagy a 

vízfelhasználás hatékony csökkentésére kialakított megfelelő szerelvények alkalmazása,

…

INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI



57. § (1) Az építményt és részeit védeni kell az állékonyságot, mechanikai szilárdságot és 

a rendeltetésszerű használatot veszélyeztető vegyi, korróziós és biológiai hatásoktól, 

továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, 

pára stb.) káros hatásaival szemben.

60. § (1) A tető az építmény rendeltetésének megfelelő mértékben álljon ellen az időjárás 

(szél, csapadék, napsugárzás), a vegyi és mechanikai (pl. ellenőrzési, tisztítási) 

hatásoknak és a csapadékot a felületéről a tervezett irányba vezesse le.

77. § (1) Az építmény csatornahálózatát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az 

építménybe szennyvíz- vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. A 

csatornavezeték az elvezetett szennyvíz hatásának ellenálló, korrózióálló legyen.

(2) Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz csatornavezetékét egyesíteni nem szabad, 

kivéve az utcai telekhatáron álló épületet, amelyben a csatornavezetékek közvetlenül az 

épületből történő kivezetés előtt egyesíthetők, ha a közcsatorna egyesített rendszerű.

INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI



a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet

85.§ (5) Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű 

szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer 

esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.

(6) Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül 

sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább 

folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére 

megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz 

mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat 

számolhat fel.
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Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2008.(IV.11.).sz. rendelete

A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról

4.§ c) tisztántartási sáv: az ingatlan előtti, melletti, mögötti legfeljebb 10 méter széles területsáv, az azon 

fellelhető járdával, nyílt árokkal, áteresszel, zöldsávval, zöldterülettel, folyókával, víznyelővel. A 

tisztántartási sáv az útszegélyig, illetve az útburkolat széléig terjed, amennyiben az 10 méteren belül van. 

Tömbtelken fekvő úszótelkek esetében az épület falsíkjaitól mért 10 m széles területsávot kell figyelembe 

venni.

d) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hómentesítése és síktalanítása, illetőleg 

pormentesítése, a rendelet hatálya alá eső élővízfolyások, átereszek, hidak, közterületi árkok, zöldsávok, 

zöldterületek esetében a rendszeres kaszálás, a hordalék és idegen anyagok eltávolítása, lombseprés, az 

összegyűjtött biohulladék hulladékgyűjtő edénybe, konténerbe vagy zsákba gyűjtése,

f) tisztántartásra kötelezett: az ingatlan, ingatlanrész tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg 

haszonélvezője, másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek, üzlethelyiségek) 

esetében a bérlő, üzemeltető, illetőleg azt bármilyen más jogcímen használó;



INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI

6.§ (1) Az egyes ingatlanok és azok környezetének tisztántartásáról a 4. §. f./ pontjában 

meghatározott személyek kötelesek gondoskodni.

6.§ (1) c) A tisztántartási sáv tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

6.§ (6) Az ingatlan tisztántartási sávjában található szemetet össze kell gyűjteni és azt a 

tisztántartásra kötelezett tulajdonában lévő vagy általa bérelt hulladékgyűjtő edényzetbe kell 

elhelyezni. A járdán lévő szemetet az úttestre, a zöldfelületre, a víznyelőbe seperni tilos! Ha a 

tisztántartási sáv napközben többször beszennyeződik, a tisztántartást szükség szerint meg 

kell ismételni.

16. § A köztisztasággal összefüggő tisztántartási kötelezettségek elmulasztása esetén, a 

kötelezettségeket az önkormányzat a tisztántartásra kötelezett költségére elvégeztetheti a 

teljesítésre illetőleg a nem teljesítés következményeire történő felhívást követően.



Az esővíz közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű
túlterhelését és károsodását, az alacsonyabban fekvő területek elöntését, valamint a
szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését is okozhatja, ezáltal a
Felhasználóknak is többletkiadást jelent.

A városi szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni, a rendszerre a csapadékvíz-elvezetést
rácsatlakoztatni t i l o s.

A hatályos jogszabályok felhatalmazzák a szolgáltatót, hogy a közművek igénybevételének
szabályszerűségét ellenőrizze, egyidejűleg kötelezi a fogyasztót, hogy a szolgáltató
ellenőrzését elősegítse.

A szolgáltató egy speciális füstgenerátort ráilleszt az utcákon található
szennyvízcsatornára, füstöt juttat a hálózatba, mely jelzi az illegális rákötéseket.

A szabálytalanság feltárása esetén 30 napos határidőt biztosít a helyzet megszüntetésére.
Azokkal szemben, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, és a szabálytalanságot határidőre
nem szüntetik meg, a Szolgáltató az Üzletszabályzatában rögzítettek szerint kötbért állapít meg
és számláz ki.

ELLENŐRZÉS/KONTROLL
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