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és a Venyimi út egy szakaszán 
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kapcsolatosan 
 
Így hasznosíthatjuk a csapadékvizet 
Rácalmáson! 
 
Rácalmás Város Önkormányzat 
támogatást nyert Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében Rácalmás 
központi belterületi részén csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére. A település bel- és külterületén 
nagy gondot okoz a csapadékvíz elvezetése, illetve a csapadékvizek megfelelő visszatartása és 
hasznosítása. A környezeti problémákkal szemben sokszor tehetetlennek érezhetjük magunkat: túl 
nagy léptékűnek gondoljuk őket, melyekkel szemben egyszerű emberként nem tudunk fellépni. Ám 
lehet, hogy érdemes kicsiben is elkezdeni, mint például a vízgazdálkodással. 
Magyarországon a legtöbb háztartásban feleslegesnek tekintik és elvezetik a tetőről, burkolt 
felületekről összegyűjthető csapadékvizet, pedig hasznosítani is lehetne. A csapadékvizet jobb esetben 
közterületre, vízelvezető árkokba engedik – így azonban a területről elfolyó víz nem helyben hasznosul, 
hanem árkok, csatornák, folyók szövevényes rendszerén át haladva a Fekete-tengerben köt ki. A másik 
probléma, hogy ez a gyakorlat a klímaváltozással egyre sűrűbbé váló villámárvizeket és belterületi 
elöntéseket is kezelhetetlenné teszi: nem lehet akkora árokrendszereket kiépíteni, amelyek egy heves 
zivatar vizét maradéktalanul elvezetik, ha az összes háztetőről azonnal az árkokba folyik a víz. 
Ha a csapadékvíz kezelését és 
hasznosítását mindenki a 
telkén belül oldaná meg, az 
egyszerre tenné zöldebbé, 
élhetőbbé és élettel telibbé a 
kertjét. Ideje felismerni, hogy 
a víz erőforrás, és ennek 
megfelelően otthonainkban is 
takarékoskodni és 
gazdálkodni kell vele. Erre jó 
példa volt az idei év, mely 
csapadékban szegény időszak 
volt és súlyos aszályos 
helyzetek alakultak ki az 
ország egész területén, így 
Rácsalmáson is. A csapadékvíz 
hasznosítására a 
lakóingatlanokon belül 
számos lehetőség kínálkozik, 
melyet az árba is jól szemléltet. Fontos cél, hogy a hazai kistelepülések a csapadékvíz megtartásával 
képesek legyenek alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, melynek egyik szelete lehet a lehullott 
csapadékvíz helyben történő felhasználása a településen élők által. 
A csapadékvizek megtartására a lakóingatlanokon belül nem kell nagy dolgokban gondolkodni.  
Egy 100 m2 alapterületű tetőre évente átlagosan 58 m3 víz hullik, melyből már egy 1 m3-es tartály is 
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jó szolgálatot tesz a locsolásra. 
A csapadékvizet gyűjthetjük a felszín feletti 
tartályok bár szem előtt vannak, de a 
gravitáció segítségével egyszerűen tovább 
vezethető belőlük a víz, például 
locsolhatunk vele. Fontos, hogy a víz 
gyűjtésére használt tartály tiszta, 
napfénytől védett és fedett legyen. A 
földbe süllyesztett tartályok drágábbak 
ugyan, de nem foglalnak helyet a kertben. 
Olcsóbb megoldás lehet még, ha 
fertőtlenítés után régi ciszternákban 
gyűjtjük az esővizet, ahonnan az 
összegyűjtött csapadékvíz szivattyúzással 
hasznosítható, de akár a földbe is 
beszivárogtathatjuk, hogy pótoljuk a 
talajvizet. A tartályokból túlcsorduló 
csapadékvizet elvezethetjük úgynevezett esőkertbe is, amik kicsi, vízkedvelő, őshonos növényfajokkal 
beültetett mélyedések, melyek bárhol kialakíthatók és a kert díszei lehetnek, színesítve ezzel az 

élővilágot. A növényzet a kert 
többi részén is segíti a víz 
visszatartását: a fák, cserjék 
vagy a hosszúra hagyott fűfélék 
növelik a kert természetes 
víztároló kapacitását. A dús 
növényzet rengeteg vizet képes 
magába szívni, és párologtatás 
útján azt fokozatosan engedi 
vissza a légkörbe.  Ez kiváltképp 
nyáron hasznos, mikor a 
párolgás segít hűteni a 
mikroklímát, így elviselhetőbbé 
teszi a hőséget. A hosszúra 
hagyott gyep és a háromszintes 
növényzet becslések szerint 
tizenhétszer annyi vizet képes 
raktározni, mint a rövidre vágott 

angol pázsit.  
Fontos, hogy ahol tudjuk, csökkentsük a burkolt felületek arányát! A lekövezett, térkövezett terasz 
vagy autóbeálló hátrányai, hogy a nyári hőhullámok idején túlhevülnek, és a csapadék is túl gyorsan 
folyik el róluk. Ha ezeket méreteit csökkentjük vagy vízáteresztő burkolattal helyettesítjük, azzal 

lassítjuk a lefolyást és növeljük a visszatartott csapadék arányát.  


