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A helyzet, a környezet, a hiányok

• Az éghajlatváltozás és egyéb antropogén beavatkozások (nem megfelelő

területhasználat, településfejlesztés, a bel- és külterületek állapotváltozása, stb.) együttes

hatására növekszik a települések sérülékenysége.

• Hiányzik az operatív intézkedések végrehajtásához szükséges műszaki, jogi, pénzügyi

háttér.

• Az önkormányzatok, kiemelt tekintettel a kistelepülésekre, érzékenyen reagálnak a

dinamikusan változó vízgazdálkodási viszonyokra.

• A vízkárok megelőzésének, a vízkészletekkel való tudatos gazdálkodásnak már az egyén

szintjén jelentkeznie kell.

• A biztonság megteremtése szempontjából fontos szempont a rugalmasság növelése.

• Az önkormányzatok nem fogják tudni kizárólagosan saját hatáskörben megoldani, ezért

jelentős állami és társadalmi szerepvállalásra, illetve a feladatok kezelésében

konszenzusra van szükség.

• Kiemelt cél a feladat-felelősség-finanszírozás komplex feltételrendszerének

kidolgozása és elfogadtatása.

• Megfelelő adatok, információk nélkül nincs reális tervezés, intézkedés. A megfelelő

monitoring hálózat kiépítése, az adatbázisok létrehozása, kezelése, feldolgozása mindezek

alapja.
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Települési vízgazdálkodás
vízellátás, 
csatornázás,
szennyvíztisztítás, 
csapadékvíz-gazdálkodás
elvezetés
vízvédelem,
fürdők-gyógyvizek stb.

Városgazdálkodás
építésügy, 
hulladékgazdálkodás,
települési vízgazdálkodás,
közlekedés,
zöldfelület gazdálkodás,
más infrastruktúra stb.

A települési vízgazdálkodás

Vízgyűjtő-gazdálkodás 
árvízvédelem,
belvízvédelem
mg. vízhasznosítás,
települési vízgazdálkodás,
vízkészlet gazdálkodás,
vízerő hasznosítás, 
folyószabályozás stb.

Szereplők
Állam
Önkormányzat
Egyén

Források
Költségvetés
Adó
Hozzájárulás

Hatóságok
Vízügyi
Építési
Közúti
Talajvédelmi….

Szabályozás
Jogszabályok, 
Előírások
Szabványok, 
eljárásrend…

Mi és meddig terjed az állami 
szerepvállalás ?

NVS:
– Kockázat megelőző 
vízkárelhárítás

– Vizek állapotának 
fokozatos javítása

– A társadalom és a víz 
viszonyának kapcsolatának  
javítása

– A vízgazdálkodás 
gazdasági szabályozó 
rendszerének megújítása

– Minőségi csapadékvíz 
gazdálkodás

A települési csapadékvíz 
gazdálkodás része az integrált 
települési vízgazdálkodásnak.



ALAPVETÉSEK 1.

• A csapadékvíz elvezetés tervezési gyakorlata az 1970-es években
kialakított alapelvekre épül, de az akkor még 50-100 éves gyakoriságú
eső ma már az összes településén előfordulhat akár pár éves
gyakorisággal,

• Az egybefüggő csapadékmentes napok száma kitolódik, és a
hőmérséklet emelkedik, ezek hatása mind a mezőgazdaság, mind a
kisebb, mind a nagyobb települések számára új kihívásokat jelent,

• Eseménykövető magatartás és kárelhárítási gyakorlat helyett - tudatos,
szervezett gyakorlati megvalósítással, a csapadékvizet természeti
erőforrásnak, alapvető értéknek tekintve, a műszaki-gazdasági
szempontok figyelembe vételével, a maximális újrafelhasználás
biztosítása mellett, integrált csapadékvíz gazdálkodást valósítson meg,
elkerülendő az alultervezettség és ezáltal felesleges költség.

• a jogszabály ugyan előírja az önkormányzatoknak és az
ingatlantulajdonosnak is a csapadékvíz kezelését, de nem kötelező
feladatként, és főleg nem szankcionálható formában és a megfelelő
ellenőrzés, forrás sehol nem áll rendelkezésre.



Alapvetések 2.

• A csapadékvízre, mint természeti erőforrásra, értékre kell tekintenünk, 

melyet helyben meg akarunk őrizni és hasznosítani kívánunk (paradigma 

váltás)

• a csapadékvíz intenzitása jelentősen megváltozott és várhatóan még tovább
fog változni, a csapadékvíz mennyisége egy-egy településen évente többször
is elérheti az 50-100 éves gyakoriságnál meghatározott intenzitást és
mennyiséget,

• A településeink területére esett csapadékvíz becsült mennyisége éves szinten
1,3 Mrd m3/év (ez több, mint Magyarország éves ivóvíz kitermelésének
kétszerese). Ez ma valamely befogadó élővízbe kerül és elhagyja az országot.

• Az a tervezői, megrendelői és döntéshozói szemlélet uralkodik, hogy a
csapadékvizek káreseményeit kell minimalizálni, azaz védekezni kell,

• A tározás, hasznosítás feladata minden ingatlantulajdonos, önkormányzat és
az állam jól elkülönített feladata és közös felelőssége a közjó érdekében, de ez
önmagában még nem elég.

• A csapadékvíz gazdálkodás önálló iparággá válik (sőt talán már az), melyhez
meg kell teremteni a megfelelő szakemberek képzését, akik nemcsak a
műtárgyak, vezetékek méretezésével, üzemeltetésével vannak tisztában,
hanem az egyes települések élhetővé tételében (növényzet, burkolat, öntözés,
mezőgazdasági kapcsolat, rekreációs tavak, por és allergia csökkentés, stb.) is.



Kvassay Jenő Terv – 2017 
- Nemzeti Vízstratégia

„… az egységes vízgazdálkodás keretében a
vízelvezetés (árvizek és belvizek elvezetése) és a
vízhasznosítás összekapcsolása szükséges a
vízvisszatartás eszközeivel (és ennek részeként a vizes
élőhelyek rehabilitációjával és fejlesztésével, tekintettel
arra, hogy a biológiai sokféleség megőrzésében
rendkívüli jelentősége van a vizes élőhelyek
szegényedése, az ökoszisztéma-szolgáltatások további
hanyatlása megállításának), ami egyben a vízválság
elkerülésének legjelentősebb eszköze is (és amihez
a térségi vízszétosztás létesítményeinek bővítése és az
okszerű területhasználat kell, hogy kapcsolódjék).”

Rugalmas, real-time csapadékvíz-gazdálkodás



PARADIGMAVÁLTÁS 
A TELEPÜLÉSI VÍZ/CSAPADÉKVÍZ MEGÍTÉLÉSÉBEN

• Az elmúlt időszakban  a fejlett országokban jelentős koncepció váltás 
zajlott a város és víz kapcsolat kezelésében, uralkodóvá vált a 
rendszerszemlélet a városok vízgazdálkodásának kezelésében (összes elem 
együttes kezelése). 

• Újra felfedezték Beszédes József (1787-1852) neves vízépítő mérnök örök 
érvényű intelmét:
„Házad udvarából ne ereszd ki az eső, vagy hó levét, míg nem használtad, 
úgy határodból vármegyédből, országodból használatlanul a vizet ki ne 
bocsássad, mert ez ingyen az Isten becses ajándéka.”

• Integrált megoldásokra van igény, melyek egyszerre alkalmasak a városi
agglomerációk állandó fejlődéséből származó igényeknek és a szigorodó
környezetvédelmi (vízminőségvédelmi) előírásoknak a kielégítésére.

• Meghatározó szerepet kapott az informatika, a modellezés, a
térinformatika, a monitoring és a méréstechnika, melyek együttesen
teremthetik meg a komplex elemzés, tervezés és feladat végrehajtás
technikai feltételeit

INTERGRÁLT TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS



MI IS AZ A TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS?

• A település területére hulló csapadékviz megújuló természeti erőforrás,
hasznosítható vízkészlet, de egyúttal szennyezőanyag transzportáló közeg is.

• A csapadékvíz hasznosítása az ivóvízhasználatok egy részének, valamint az 
egyéb vízhasználatok (pl. park és virág öntözés, párologtatás, stb.) 
csapadékvízzel való kiváltását jelenti, de 

• Fontos szerepe van a városi vízgyűjtőn a beszivárgás, tározás növelésének is, 
különösen, ha ezzel a vízkárok megelőzése is együtt járhat.

• A gazdálkodás műszaki létesítmény rendszerrel valósítható meg, ahol a
rendszer a teljes hidrológiai-hidraulikai folyamatok fizikai környezete, azaz
a csatornahálózat, a városiasodott vízgyűjtő, a lefolyás, a beszivárgás, a
tározás, a párolgás és a szennyezőanyag transzport együttesen.

• A hasznosítás/hasznosulás lehetősége függ a felszínről lefolyó csapadékvíz
minőségétől és kezelésétől.

• A települési vízgyűjtőről, különösen egyes terheltebb részterület (ipar,
nagyobb gépjárműforgalom) vízgyűjtőiről lefolyó csapadékvíz erősen
szennyezett, de a szennyezőanyag csoportok nem azonosak a települési
szennyvízben lévőkkel.



A települési csapadékvíz hatása a befogadókra

Változások a vízfolyások hidrológiájában:
• Növekvő éves lefolyás
• Általában az alaphozam csökkenése
• Az árvízcsúcsok növekedése
• Teltszelvényű áramlás növekvő gyakorisága
• szennyezőanyagok lemosódásának számíthatósága, 
• szennyezőanyag transzport számítása a méretezési eljárásokban. 



VÁLTOZÁSOK 

• A csapadék intenzitás és gyakoriság változása és az ebből eredő hatások 
(Búzás Kálmán):

– hosszú forró száraz időszakok 

– extrém csapadék események előfordulása (hirtelen, nagy intenzitású esők)

– erős szélviharok kialakulása 

– a napi intenzitás és mennyiség növekedése 



Mindezekre tekintettel

1. A helyi vízkárok megelőzése, a települési csapadékvizek hatékony kezelése és az önkormányzati 
együttműködések elősegítése érdekében 2018-ban elindult egy átfogó szakmai előkészítés a 
települési vízgazdálkodással összefüggő kérdések számbavételére és ezekre adandó válaszok 
kidolgozására. 
Az I. ütem három fő szakmai területet vizsgált: 

- Települési vízgazdálkodás alapjainak és a műszaki ajánlások megfogalmazása
- Csapadékvíz-gazdálkodás méretezési alapelveinek megújítása, a szakmai szabályozás 

kereteinek feltérképezése
- Csapadékmaximum függvények megújítása, a csapadékintenzitás területi eltéréseinek 

vizsgálata, hatása a napi tervezési gyakorlatra

2. Feladatul szabta:
2.1 A önkormányzatok tervezési rendszerébe épüljön be az Integrált Települési Vízgazdálkodási 
Terv (ITVT), amely egyaránt gondoskodik a települési csapadékvíz kezelésről, a vízkárelhárításról, 
az aszálykezelésről, vízvisszatartásról, illetve a megfelelő vízminőség biztosításáról. 
2.2 A terv vizsgálja meg a település sérülékenységét, fogalmazza meg a szükséges fejlesztések 
elemeit. Ehhez dolgozzunk ki egységes módszertant. 
2.3 A tervezés, a támogatások igényléséhez, a pályázatokon történő indulás feltételeinek 
teljesítéséhez – különösen az átmeneti időszakban - települési csapadékvíz-gazdálkodási alap 
létrehozása lenne szükséges. 
2.4 Átfogó jogszabályi rendezés különös tekintettel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletre, hogy 
abban a vízzel való gazdálkodás egységes szerkezetben jelenjen meg. 



2. Feldolgoztuk az elmúlt évek villámárvíz eseményeit

Eredmények

Szakmai összefoglaló készült az elmúlt 10 év eseményeiről, feldolgoztuk a 
rendkívüli csapadékokat és a kiemelt vízkáreseményeket

3. 2020. évi helyi-vízkáreseményeket követően

Miniszteri jelentés, kormány-előterjesztés és programterv készült 
elsősorban a nem halasztható feladatok kezelésére

I. ütemben szakmai összefoglaló az elmúlt 10 év eseményeiről, a 10 és 20 
perces, 1-10 éves visszatérésű csapadékokról. II. ütemben ezt további, múltbeli 
adatok feldolgozásával bővítjük, pontosítjuk 

4. Csapadékintenzitási térképek kidolgozása

5. Racionális méretezési módszer, tervezési segédlet

Elkészült „A racionális méretezési módszer és országos csapadékintenzitási

adatok használatára vonatkozó OVF tervezési ajánlás”.

(Magyar Mérnök Kamara által elemzésre, elfogadásra került, a Főigazgatói

utasítás – várhatóan tervezési segédlet formájában – a 3. pont

feldolgozását követően kiadásra kerül)

1. Vannak elkészült, megalapozó dokumentumok
Települési csapadékvíz gazdálkodás korszerűsítése, (OVF 2016,), Települési csapadékvíz-gazdálkodás szakpolitikai háttéranyag (OVF 2017),  Település 

csapadékvíz gazdálkodás szakmai megalapozása (Biopsol Kft 2018),  Magyarország csapadékvíz gazdálkodási stratégiája 2040-ig, (OVF munkacs. 2019), Jó 
gyakorlatok és területi relációk elemzése a települési vízgazdálkodás területén, (OVF 2019), Ajánlások Magyarország települési csapadékvíz-gazdálkodásának 
javítása érdekében, (VzTT 2020), Nemzeti Víziközmű Közszolgáltatási Stratégia (tartalmi összefoglaló, ITM 2020)



Részleteiben

1. Szakirodalom összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása (magyar, külföldi).

Eredmény: Elkészült a témával foglalkozó publikációs lista. 
Megállapítás: Az irodalmi háttér elsődlegesen elvi alapokat adja meg, illetve a cselekvés 
szükségességére hívja fel a figyelmet. Általános elvek, illetve új városrendezési gyakorlatok 
kerülnek bemutatásra, ismertetésre.
Következő lépés: Vizsgáljuk a társadalom fogadó készségét és reakcióját különösen a
tervezési elvek és műszaki előírások szigorítása, valamint a lakosság finanszírozásba történő
bevonása terén.

2. Magyar és nemzetközi gyakorlat feltárása

Eredmény: Elkészült az összefoglaló tanulmány
Megállapítás: A tanulmány rövid megállapításokat és gyakorlati példákat
is rendszerez. Számos településen került kidolgozásra a csapadékvizek
kezelésének terve. Ezek között azonban csak elvétve találunk integrált
megoldásokat és még kevesebb a lakosságot is bevonó finanszírozási
rendszer. Sokszor csak a csapadék gyűjtők és vízfolyások bővítésével,
kezelésével foglalkoznak, bár számos kísérlet mutat a belső tározás,
vízkormányzás, belterület és külterület kapcsolatának megoldás
keresésére. Sajnos vannak rossz megoldások is.
Következő lépés: Egy hazai tudástár és kataszter létrehozása a már
megvalósult, tervezés alatt álló települési csapadékvíz-gazdálkodási
projektek feldolgozásával, értékelésével és a tapasztalatok rögzítésével.



3. Csapadékintenzitási adatok felülvizsgálata, feldolgozása

Eredmény: Elemezés, térkép
Megállapítás: Metodikai felülvizsgálat szükséges
Javaslat: Adatszolgáltatás rendje és módja pontosítandó





















1980 és 2005 között előfordult 75 mm/24 órás nagycsapadék esetszámai. 

25 év alatt 507 nap volt ilyen csapadékos



24 órás csapadékösszegek maximumai
2014-2019 között



Az utóbbi évek jelentős helyi vízkár elleni védekezései eseményei, 

adatai, valamint a kiemelkedő csapadék maximumok

2014. május 15-18 között napi 10-50 mm-t meghaladó csapadék a Lajta, a Balaton és a Sajó-Hernád-Bódva vízgyűjtőin.

3 nap alatt 4 VIZIG (NYUDUVIZIG, ÉMVIZIG, KDTVIZIG, DDVIZIG), 30 településhez kapcsolódóan, 15

vízfolyásra és a Balatonra rendeltek el helyi vízkár készültséget. 14 településnek műszaki segítségnyújtás

2014. szeptemberben 5 VIZIG, 39 településre rendeltek el készültséget, 23 vízfolyás mentén, 34 településnek

nyújtottak műszaki segítséget a VIZIGEK, 126 fő volt a legmagasabb védekező létszám

A 2014. évi helyi vízkárelhárítás állami feladatainak országos adatai:

• 6 db területileg érintett, védekező VIZIG

• 126 fő a napi legmagasabb védekező létszám

• 130,5 millió Ft összes védekezési költség

• 312,2 millió Ft azonnali, pont-, vagy vonalszerű beavatkozást

igénylő összesített védekezési költség-igény (lefolyásgátló akadály

eltávolítása, szivattyúzás, stb.)

• 153,1 millió Ft helyreállítási költség-igény, összesítve

• szeptember 15-én 24 vízfolyást érintően 41 db településre volt

egyszerre elrendelve HVK

• 2014-ben 153 db HVK elrendelés volt! (míg 2014-től 2020-ig

összesen volt 179 db!)

• 50 db kisvízfolyáson folyt védekezés

• 72 db településen volt védekezés

• 18 db beavatkozást kérő bejelentés érkezett (pl. vízfolyás-torlasz)



2020-július 25-26. Zala, Somogy

2020.július 25-én 8:00 órától. LNV-t
meghaladó vízállásokat mértek a 
Kiskomáromi-csatornán és a Zala-
Somogyi-határárkon.

Nagykanizsán, a Principális-csatornán is 
LNV közeli vízállás alakult ki, ami 
Nagykanizsa belterületét veszélyeztette

6 óra alatt jelentős mennyiségű
csapadék hullott a Kebele vízgyűjtőn 40-
55 mm, a Principális vízgyűjtőn 80 mm, a
Zala felső és középső vízgyűjtőn 40-50
mm, az alsó vízgyűjtőn 80-120 mm.



A csapadékadatokból az látszik, hogy minden évben van nyár elején, végén egy olyan

időszak, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik az ország egy-egy

térségében és szinte minden évben volt 100 mm körüli napi csapadékösszeg.

VIR modul riasztási adatai

A VIR rendszer Távmondat moduljában az alábbiak szerint küldött ki az OVF

valamelyik VIZIG-nek 50 mm-t meghaladó csapadékról szóló figyelmeztetést. A

Távmondat a rövid idő alatt, 50 mm-t meghaladó csapadékra vonatkozó OMSZ

narancs riasztásán alapul.

2014 – 24 esetben

2015 – 15 esetben

2016 – 10 esetben

2017 – 13 esetben

2018 – 12 esetben

2019 – 41 esetben

2020 – 32 esetben

Feladat: a riasztási rendszer kibővítése a települési és 

gazdasági védekezés hatékony ellátásához  

Összességében



4. Adatbázis struktúrájának kidolgozása, adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás

Eredmény: Pilot projektek kidolgozása, monitoring hálózat fejlesztés metodikája
Megállapítás: Tovább kell javítani a monitoring állomások térbeli felbontását, eszköz, 
technológia rendelkezésre áll, forrás bevonása szükséges
Javaslat: Üzemletetési tapasztalatok gyűjtése folyamatban van (külső felhasználók 
által rögzített adatok bevonása az ágazati információs rendszerbe

Cél: egy gyors összegyülekezési idővel jellemzett hegy- és dombvidéki vízfolyáson olyan

monitoring rendszer kialakítása, amelynek a segítségével nagy pontosságú, on-line

elérhetőségű, valós idejű, operatív előrejelzési rendszer valósítható meg. A rendszer egyben

legyen alkalmas a lefolyás modell kalibrálására és segítségével legyen üzemeltethető az

előrejelző modell. Meg kell határozni a monitoring hálózat szükséges kiépítési mértékét,

fontos a konszenzus az egységes adatforgalom és adatbázisok megteremtése érdekében. A

különböző települések, országrészek jellegzetességei alapján megfogalmazzuk azt a

paraméter listát, amely alapján a település típusok meghatározhatók, hogy ezek alapján

tudjunk differenciált méretezési, kezelési, szabályozást meghatározni.



6. Sérülékeny települések módszertani vizsgálata

Eredmény: a különböző településtípusok és a hozzájuk kapcsolódó mintaterületek megfelelő 
elemzése, a jellemző megoldási lehetőségek vizsgálata, a megvalósult vagy tervezés alatt lévő 
megoldások, szakmai anyagok, tervek áttekintése, helyzet elemzés elkészült
Megállapítás: Összhang megteremtése szükséges (Jogszabályok, ÁKK és a válós helyzet)

Jó példák gyűjtése (pl.: Dánia vagy egyéb Master Plan-ek), feldolgozása és terjesztése, a tudatosság és a 
kommunikáció fokozása szükséges. A méretezési alapelvekre egységes módszertan kidolgozása 
érdekében a szabványok felülvizsgálata, az új megoldások értékelése, hazai alkalmazhatóságának 
vizsgálata. (mennyire és milyen feltételek mellett használhatók)

Javaslat: A sérülékenység paraméterlistájának összeállítása (domborzat, felszínhasználat, 
felszínborítottság, vízrendszer), a hozzájuk tartozó veszély és kockázati térképek előállítása, az 
integrált térképek alapján a „sok szempontú” kockázati besorolások meghatározása. 

5. Területi relációk elemzése (belterületre, külterületre, sík- és dombvidékre)

Településtípusok, települések tipizálásának módszertana, 

a települési csapadékvíz problémák kezelésének megoldási sémái



7. Az önkormányzati védekezés támogatásának 
elemzése

Eredmény: A tájékoztatások, konferenciák, konzultációk eredménye, hogy már vannak 
önkormányzatok, amelyek jelentkeznek a pilot-programokban való részvételre, befogadták és 
elkészítik az Integrált Település Vízgazdálkodási Tervet, amely mintául szolgálhat mások 
számára is és amelyen megvizsgálhatjuk a működőképességét.
Megállapítás: 

• települési vízkárelhárítási terv kb. 50 %-ban
• védekezésre alkalmas ennek 50 %-a
• Vízigek szakmai támogatása 

Javaslat: 1. A TVKT és az ITVT Kiterjesztése MINDEN településre és más-más 
szempontrendszert figyelembe véve

2. tájékoztatási, oktatási program kell

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 

„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” 

kiemelt projekt keretében 

Szabályozási segédlet a helyi önkormányzati feladatok 

ellátásához 

Második hatályosított kiadás, 2018. 



1. Polgármesterek ismerete, a település védekezési felkészülése

A védekezés során azt tapasztaltuk, hogy a polgármesterek ismeretei a védekezéssel összefüggő feladataik

tekintetében nagyon eltérő. Van, aki tisztában van a jogszabályi kötelezettségével, feladataival, van, aki egyáltalán

nem ismeri ezeket. Általánosságban elmondható, hogy még aki papíron tudja is, hogy mi a feladata, a gyakorlatban

nem tudja irányítani a védekezési munkákat, ami természetes, tekintve, hogy vízügyi képzettséggel nem rendelkeznek.

2020. évi tapasztalatok

2. Települési vízkárelhárítási tervek

Általánosságban elmondható, hogy a települések fele nem rendelkezik megfelelő védelmi tervvel, ami nagyban

megnehezíti mind a védelemvezető polgármesterek, mind a VIZIG-től kirendelt műszaki irányítók operatív

munkáját. Ráadásul ahol nincs védelmi terv ott a veszélyhelyzetek kezelése tekintetében az önkormányzat

felkészülése és hozzáállása is megkérdőjelezhető.

3. Vízgazdálkodási létesítmények engedélye, üzemeltetése

A vízilétesítmények üzemeltetési engedélyeiről elmondható, hogy jellemzően a kisvízfolyásoknak – sok esetben -

természetes eredetüknél fogva nincsen dokumentációja, kivételt képeznek azok, amelyeken mederrendezési

munkálatok voltak az utóbbi időben.

4. Medertisztítás, iszapolás, depóniák állapota, karbantartása

A rendszeres, évenkénti mederfenntartási munkákra nincs forrás az összes állami kezelésű vízfolyás tekintetében.

Ennek következménye, hogy a nagycsapadékok idején azonnal jelentkezik a probléma elöntés, mederből való

vízkilépés formájában, lakossági panaszokkal kísérve. A VIZIG csak ott tudja elvégezni az amúgy jogszabályi

kötelezettségébe tartozó fenntartási munkálatokat, ahol probléma, vagy azonnali beavatkozási igény van.

5. Tavak, tározók tározó képességének növelése

A fenti karbantartási probléma az állóvizeknél is jelentkezik. Az üzemeltetőknek, vagyonkezelőknek (legyen az

VIZIG, MOHOSZ, önkormányzat, vagy magánszemély), tározó, vagy halastó, horgásztó nincsen forrása a

rendszeres iszapkotrásra, növényzet eltávolításra, így a medrek, tározóterek telítődnek.

6. Vízvisszatartási, tározási lehetőségek feltárása, számba vétele, igénybevételük tervezése

2014-ben országosan felmérést készített az OVF a tározási lehetőségekről, mind sik-, mind dombvidéken. Ennek

eredményeképp számos olyan helyszínt azonosítottak a VIZIG-ek, ahol fejlesztéssel jelentősen növelhető a

visszatartott víz mennyisége. Ezek dombvidéken nagyon gyakran egybeesnek a védelmi céllal is, vagyis a

települések felett létesülő tározók vízvissztartási funkció mellett vízkárelhárítási célokat is szolgálnának.



SZABÁLYOZÁS, JOGSZABÁLYOK

• Szabványok, irányelvek modul: OVF honlap, 
• EU szabványok fordítása, átültetése a hazai rendszerbe: a fordítások 2020-ban,   
• Érintett EU-s és hazai jogszabályok

• Pl: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet módosítása

• a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet módosítása, hogy abban a vízzel való 
gazdálkodás egységes szerkezetben jelenjen meg 

• a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

• 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

• Építésügyi szabályozásban: a vízvisszatartás kötelezés

• Ingatlanokon létesítendő csapadékvíz tározók tervezésének műszaki irányelvei

• Kötelező feladatellátás kezdeményezése
• Üzemeltetési, karbantartási, szolgáltatási költségek, díjrendszer
• Támogatási rendszerek („egymásra látás”)
• Üzemeltető szervezetek (nem csak viziközmű vállalatok)



A bevezetés előkészítése
(avagy amin dolgozunk)

Alapadatok, adatbázisok, 
informatika

Szakmai 
Kihívások

Pénzügyi - jogi 
háttér

• Csapadékintenzitás számítása
• Mérőhálózat kiterjesztése, OMSZ adatok nyilv.
• Adatbázisok, térinformatikai alkalmazások

• Szabványok előkészítése
• Műszaki megoldások kidolgozása
• Tervezői háttér kialakítása
• Célhoz illesztett megoldások (olcsó, fenntartható 

kapacitású) 
• Zárt rendszerű üzemeltető helyett nyílt rendszerű 

település üzemeltető

• Költségvetési háttér megteremtése
• A támogatási rendszer kidolgozása
• Jó gyártmányok támogatása
• Finanszírozási rendszer 
• Jogszabály módosítások (tározási kötelem, építés 

előírások, közmű szolgáltatás, üzemeltetés feltételei, 
szervezetei, ITVT+ szankcionálás, stb.) 



Az ITVG több szinten kapcsolódik a település fejlesztéshez:
- A településfejlesztési koncepció (hosszú táv)
- Az integrált településfejlesztési stratégia (középtáv)
- TSZT - Település szerkezeti terv szint
- HÉSZ – Helyi építési szabályzat terv szint

Fontos követelmény, hogy az ITVG , mint vízgazdálkodási szakpolitika összhangban 
legyen más – esetleg a vizet is érintő – szakpolitikákkal, mint a települési 
környezetvédelmi terv, vagy a települési klíma alkalmazkodási akció tervek.

ITVT

Feladat
• egységes módszertan és tartalmi

útmutató kidolgozása a települési
csapadékvíz-gazdálkodás szakmai
megalapozása céljából.

• Az útmutatónak illeszkednie kell a
településrendezés jogszabályi
megközelítéséhez, tervfázisaihoz.

• Az útmutatót olyan formában kell
elkészíteni, ami alapját, mellékletét
képezheti a települési csapadékvíz-
gazdálkodás jogszabályi keretei
megteremtésének.



1. A települési csapadékvíz-gazdálkodás feladatainak ellátása, 
fejlesztése  érdekében
a. A települési vízkárelhárítási tervek (továbbiakban: TVKT) soron kívüli felülvizsgálatát el kell rendelni. 
b. A 20 mm/óra intenzitást meghaladó, rövid idejű csapadékok esetén a várhatóan érintett területek önkormányzati, gazdálkodói, 

üzemeltetői informatikai riasztási rendszerét.
c. Biztosítani kell a potenciális tározási helyek igénybe vételének tulajdonjogi és engedélyezési feltételeit.

2.  A csapadékvíz-gazdálkodás műszaki hátterének fejlesztése
a. A vonatkozó, csapadékvíz-elvezetési és –hasznosítási európai szabványokat, nemzeti kiegészítésekkel ellátva magyar nyelven és
térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni.
b. El kell készíteni a települési csapadékvíz gazdálkodás vízügyi műszaki irányelveit.
c. El kell készíteni a települési csapadékvíz gazdálkodás műszaki tervezéséhez a műszaki szabályozás során meghatározott jellemző 
csapadékintenzitás értékeket az ország teljes területére.
d. Tervezési segédletet és egy nemzetközi jó gyakorlati útmutatót kell készíteni a települési csapadékvíz-gazdálkodás korszerű 
megoldásainak minél szélesebb körű az alkalmazására. Gondoskodni kell a csapadékvíz-gazdálkodást támogató települési talajvíz 
megfigyelés és adatbázis létrehozásáról. 

3. A csapadékvíz-gazdálkodás önkormányzati tervezési, intézményi
hátterének fejlesztése érdekében szükséges jogszabályi változtatások
(A településeken az üzemeltetés és a víz-visszatartás jogszabályi kereteinek meghatározása)

a. A önkormányzatok tervezési rendszere keretében készüljön Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (egységes módszertan) 
b. Az ITVT épüljön be a 7- 8 éves időtávú integrált településfejlesztési stratégiába, 
c. A vízzel való gazdálkodás egységes szerkezetben való megjelenése érdekében módosítani kell a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, valaminta víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt és 
végrehajtási rendeleteit, meg kell határozni az üzemeltető  szervezetek működési, minősítési feltételeit.

4.  A csapadékvíz-gazdálkodás anyagi hátterének a biztosítása
a. A költségvetésből a települési csapadékvíz gazdálkodás támogatására ( támogatási rendszer és alkalmazásának a feltételei)
b. Ösztönző rendszert kell kidolgozni a külterületi földtulajdonosoknak a vízvisszatartás, illetve a nem állami, vagy önkormányzati, 
külterületi csatornarendszerek fenntartására a kül- és belterületi vízkezelés összhangjának a biztosítása érdekében. 

5.  A csapadékvíz-gazdálkodás humánerőforrásának a biztosítása
a. Át kell tekinteni a települési víz-gazdálkodás szakmai tudásbázisát és gondoskodni kell annak korszerű érvényesüléséről a mérnöki 
szakképzési rendszerben és felsőfokú oktatásban. 
b. Ösztönözni kell az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott önkormányzati 
(fővárosban a fővárosi és kerületi, térségi, települési) főmérnök, mérnök alkalmazását.

Intézkedési javaslatok (Kormány-programhoz)



Az eredmények 
társadalmasítása

Hazai tudományos Testületek munkájának támogatása 
Belügyi TT, Vízügyi TT, Vízügyi Közlemények, MTA Köztestületi Tagság

Részvétel az oktatásban 
NKE-VTK, SE, SZIE, BME,.. és az egyéb nemzetközi-hazai szakmai fórumokon

Nemzetközi szervezettekkel való együttműködés
ICPDR, GWP, CC, JRC, Sava Commission

Szakágazati szakmai cikkek megjelentetése
Belügyi Szemle és egyéb tudományos hazai és nemzetközi folyóiratokban

Belügyminisztérium
BM ÖKHÁT: LIFE-MICACC Bátya, Püspökszilágy, Ruzsa, Rákócziújfalu és 
Tiszatarján településeken sajtó rendezvények 
LIFE LOGOS 4 Water projekt előkészítésében való aktív közreműködés 
(Elbírálás alatt LIFE CCA)

Települési vízgazdálkodás PR program

Oktató népszerűsítő film, kiadványok, iskolai osztályfőnöki 
és környezetórák, állami szervek felé tájékoztatók, OVF honlap



Vannak elkészült dokumentumok
• Települési csapadékvíz gazdálkodás korszerűsítése, (OVF 2016,)

• Települési csapadékvíz-gazdálkodás szakpolitikai háttéranyag (OVF 2017), 

• Település csapadékvíz gazdálkodás szakmai megalapozása (Biopsol Kft 2018), 

• Magyarország csapadékvíz gazdálkodási stratégiája 2040-ig, (OVF munkacs. 2019)

• Jó gyakorlatok és területi relációk elemzése a települési vízgazdálkodás területén, (OVF 
2019)

• Ajánlások Magyarország települési csapadékvíz-gazdálkodásának javítása érdekében, (VzTT
2020)

• Nemzeti Víziközmű Közszolgáltatási Stratégia (tartalmi összefoglaló, ITM 2020)

1. A települések besorolása a helyi vízkár általi veszélyeztetettségek szerint.

2. A települési csapadékvíz-elvezető és visszatartó rendszerek valós, digitális nyilvántartása

3. A csapadékvíz elvezető rendszerek feladatellátásának jogi rendezése

4. Az egységes vízkár elleni védelem megteremtése érdekében szükséges a jogszabályi módosítás

előterjesztése.

5. Építési telkeken a területre hulló csapadék helyben tartása, jogi/műszaki beavatkozások

szabályzására irányuló javaslat kezdeményezése.

6. Az illegális csapadékvíz bekötések felszámolásának jogi rendezése,

7. A települések vízkár elleni védelmére tározók, tervezési, méretezési előírások

8. Szennyvíz telepek „előtti” késleltető záportározók, méretezési elvek és metodika

Javasolt megalapozó kezdeti intézkedések



• Meglévő rendszerek felmérése, hatékony üzemeltetés, karbantartás és szükség

szerinti hiba elhárítás (~60% javulás)

• Települési csapadékvíz hálózat kataszter

• Települések tipizálásának módszertana, településtípusok, a települési

csapadékvíz problémák kezelésének megoldási sémái

• Települések kategorizálása az TVKT-ek és az ITVT-ek tartalmi előírásai okán

• Monitoring hálózat fejlesztése, az adatok bővítése és az előrejelzések okán

• Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia (benne a tel.csap.víz )

• A csapadékvíz-gazdálkodás települési önkormányzati ellátási felelősségbe

vonásához szükséges jogszabályi módosítási javaslat

• Klíma adaptációs települési vízgazdálkodási adatbázis létrehozás

• Villámárvízi veszélytérképezés

• A csapadékvíz-szennyvíz keverékének közvetlen befogadóba vezetése feltételei
• Ingatlanokon létesítendő csapadékvíz tározók tervezésének műszaki irányelvei
• Szennyvíztelepek mentesítő tározóinak és vízkezelésének megoldásai

Sok mindenen dolgozunk és szeretnénk a MK-val
és a TVT-kel együttesen, a mérnökök számára  

mielőbb, alkalmazható eredményekkel szolgálni 

A csapadékkal való okszerű gazdálkodásig még hosszú az út, de halogatni már nem lehet!



Seneca: 
„ …nem jó annak semmiféle szél, aki 
nem tudja melyik kikötőbe tart.”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
kolossvary.gabor@ovf.hu


