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A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen 
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Bevezetés 

 

Miközben egy „klíma-problémával” szembesülünk, akkor számos, egymással konkrét 

kapcsolatban nem lévő szakma ütközőzónájában találjuk magunkat, amelyek között látszólag 

nincs közös nevező. Szakmailag talán nincs, de emberileg van, hiszen fontos, hogy az emberek és 

az általuk kialakított közösségek jól érezzék magukat a (lakó)környezetükben testileg, és lelkileg 

egyaránt. Tudják, érezzék azt, ha a környezetük állapota megfelelő, de azt is érzékeljék, ha nem.   

Tudjuk, hogy az érzelmek nagyon befolyásolják az embert; egy szép környezet inspiráló hatással 

van, míg egy problémás, csúf környezet ellentétes hatást gyakorol. 

Összességében tehát az egyén esztétikai minőségében kerül kölcsönhatásba a környezetével, 

amely környezetre egyre inkább hatással van a változó klíma és az arra adott nem megfelelő 

megoldások hatásai. Így a változások az utcakép esztétikai minőségét befolyásolják. Esztétikai 

szempontból mérhetők tehát föl a legjobban mindazok a teendők, amelyeket meg kell valósítani 

és amelyekben az egyes szakmáknak együtt kell működniük egy élhetőbb városkép 

megteremtéséért. 

Ezt a kérdést vizsgáljuk meg alaposabban ebben a tanulmányunkban. 

 

A másik kérdés, amit érdemes foglalkozni a téma kapcsán, hogy az utcák és lakóingatlanok 

földrajzi helyzete szerint különbséget tehetünk a nap-bevilágítottság között két okból is. 

Az egyik oka ennek inkább elméleti, tekintettel arra, hogy az utcafrontok egész napos, délelőtti 

vagy délutáni bevilágítottsága az egyre forróbb nyári időszakokban alapvető hatással van az 

ingatlanok környezetére, a lakóházakra és azok „élhetőségére”. 

A másik oka az, hogy a lakosok máris alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez. A látható 

megoldások azonban gyakran nem felelnek meg a célnak, amit az is elősegít, hogy az egyes 

szakmák sem a megfelelő megoldásokat alakítják ki a lakóterületeken. Többek között például 

ezek a szakmák sem veszik figyelembe a nap-bevilágítottságából adódó következményeket. 

 

Nem kerülhető meg az esztétika fogalmának a fentinél alaposabb értelmezése, ha már egyféle 

közös nevezőként kerül itt meghatározásra. Tiszteletben kell azonban tartanunk azt, hogy az 

esztétika a filozófiai tudományok egyike és amelynek értelmezésében finoman szólva sincs 

tudományos konszenzus. 

Ebben a tanulmányban azonban nem szükséges az, hogy az esztétika tudományban túlságosan 

elmélyedjünk, hiszen számos korábbi tanulmány vizsgálta a településesztétika kérdését többek 

között e tanulmány szerzőinek tollából is (BUDAI A. 2004, JÓZSEF D. 1986, KARANCSI Z. et al. 

2012, 2013, 2017, 2020).  

Amire itt a bevezetőben vállalkozunk, hogy összefoglaljuk általában az esztétikának, illetve az 

esztétikusnak a számunkra itt fontos jellemzőit. 

A környezeti esztétika különbözik a művészet esztétikájától, habár van köztük kapcsolat. Az 

esztétika a környezet érzékelési és észlelési jellegzetességeinek a megtapasztalása, amely minden 

érzékszervünket igénybe veszi. Bakos F. (1966) szerint az esztétikus „szép, művészi, ízléses”. 

Összességében jóleső az embernek. Mint ilyen pedig felszabadító, megnyitó hatású, legyen bár 
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tragikus vagy humoros, vagy egyszerűen csak derűs, illetve legyen erős vagy szelíd hatású. Ez a 

megközelítés a magas szinten művelt emberek megközelítését tükrözi és ez a felfogás az 

esztétikát elsősorban a művészetekhez köti. 

Nem különíthetjük el magunkat a környezettől, egy egymástól függő egész részei vagyunk, 

amelybe a környezet is beletartozik. A környezetet vizuális területként, illetve az emberi 

tevékenység területeként értelmezzük, amely minden érzékünk használatát megköveteli. 

Mindannyiunk számára létezik egy környezet, amely számos személyes jellemzővel rendelkezik. 

Az érzékelés következtében kialakuló érzelmi stimuláció (öröm vagy elégedetlenség) 

környezetenként különböző mértékű lehet, az ahhoz való személyes kapcsolatunk függvényében.  

A szép és magasztos környezetekkel társított örömérzetre a rend és a sajátos értékrendszer 

jellemző (Bell, S. 1999). 

Vitányi I. (1971) szerint „Szépség akkor keletkezik, amikor a világ egyetemes törvényeinek és az 

ember sajátos törvényeinek mértéke metszetet alkot a művészi anyag mértékével. Ekkor 

szemlélheti az ember alkotásában a benne tükröződő önmagát és az önmagában, valamint az 

anyag törvényeiben tükröződő világot egyszerre. S így emelkedik a nem ismert (és újból 

ismeretlenné lett) dolgok katartikus újbóli megismerésén keresztül a természet, a társadalom és 

önmaga közös lényegének felismeréséig.” 

Végül József A. 1933-ban megjelent „A város peremén” című versében a következőképpen 

fogalmazta meg:  

„…így lettünk mi hű meghallói a törvényeknek; minden emberi mű értelme, ezért búg 

mibennünk, mint a mélyhegedű” (József A. 1983). 

Ezek a megközelítések már szétbonthatatlanul kapcsolják egybe az anyagi világ törvényeinek 

józan praktikusságát a szépséggel és azok érzéki felfogásával, egyben az ember lelkét nemesítő, 

azt felszabadító hatásával. 

 

Amikor – kényszerű okokból – 1994-ben, országosan is elsőként, megkezdődött Szentes város 

teljes csapadékvíz elvezető rendszerének koncepciózus rekonstrukciója, illetve átalakítása, 

nagyon messze voltunk még annak a felismerésétől, hogy trendszerűen változik az időjárás.  

A klímaváltozás, klímavédelem, klímaadaptáció kifejezések pedig, csak az utóbbi tíz évben 

kezdtek megjelenni, eleinte éles viták közepette. Szakmailag először az üvegház-hatású gázok 

kibocsátása kapcsán nyertek ezek a fogalmak valamiféle polgárjogot és mindenekelőtt az 

energetikai szakmaterületeken születtek gyakorlati törekvések. Ezt a „zöldügyek” előtérbe 

kerülése követte – sokféle megközelítésben – és napjainkban kerülnek előtérbe a hulladékügyek, 

különösen a műanyag hulladékok ügye. 

A csapadékvizekkel való gazdálkodás komplex követelménye manapság még nem nyert 

polgárjogot a vízügyi szakmában sem. Az aszályok elleni védekezés sem hozta ezt igazán az 

előtérbe és az ár- illetve belvizek céltudatosabb kezelése is gyermekcipőben jár még. 

Egy komplex területi vízgazdálkodás felé sok kezdeményezés mutat. Azonban a vizes szakmán 

belül is létezik egy szakmai, szervezeti illetékességi-területi megosztottság – ami önmagában is 

jelent szakmai véleményeltéréseket – amelyeken még nem lett úrrá egy egységesebb 

vízgazdálkodási-vízügyi szemlélet. 

 

A szentesi (elválasztott) csapadékcsatorna rendszer rendezésének alapvető célja az volt, hogy 

átláthatóan, jól fenntarthatóan és üzemeltethetően vezesse le a káros csapadék- és belvizeket. A 

kezdettől volt azonban még két célja, ami magas színvonalon valósult meg: 

Az egyik az, hogy tartsa, illetve szikkassza vissza a hasznosítható csapadékvizeket, hiszen a Dél-

Alföldön mindig is voltak aszályok. 

A másik célja pedig az volt, hogy együtt a fasorokkal és egyéb zöld felületekkel, egy élhetőbb, 

szebb lakókörnyezet létrehozását és fenntartását segítse. 

A jelen vizsgálatokhoz is egy konkrét viszonyítási lehetőséget adtak és adnak a szentesi 

eredmények és gondok. 
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Ennek a sok éves (ma is tartó) munkának a során számtalan – esetenként alig kezelhető – gondot 

eredményezett az, hogy nem igazán kerültek szinkronban a különböző „vizes cégek” törekvései. 

Nem jött létre konkrét együttműködés azokkal a szakmákkal, illetve cégekkel sem, amelyek a 

csapadékvíz elvezető rendszer működésért, a burkolt és zöld felületekért feleltek, illetve a 

különböző közműveket üzemeltető és fejlesztő cégekkel és szakemberekkel sem. 

Mindegyik szakma és cég a kifejezetten saját – fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési – érdekeit és 

lehetőségeit hajlamos követni.  

A helyzetet pedig az sem könnyítette meg, hogy a helyi önkormányzatban is folyamatosan viták 

kísérték a már megvalósult eredményeket is.  

Természetesen nem csak negatív tapasztalatokat hozott az elmúlt 25 év. A szentesi tapasztalatokat 

pedig azóta kiegészítették más városokban szerzett tapasztalatok is. 

 

Megkerülhetetlen kiindulópont az a tény, hogy alapvető gondok vannak a kulcsfontosságú 

fogalmak tartalmi meghatározottságával, miközben minden gondolati munkával kapcsolatban 

elvárás az, hogy hivatkozásokkal legyen megtűzdelve. 

Nem csak az olyan fogalmakról van szó, mint amelyeket – megannyi értelmezési árnyalattal – 

olyan viszonylag új területen használnak, mint a klíma változásával kapcsolatos vizsgálatok. 

A következőkben olyan fogalom-értelmezéseket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra 

az egyértelmű gondolat kifejtést, amelyet konkrét helyszíni vizsgálatok és ezek fotó-

dokumentációja alapoznak meg. 

 

Tanulmányunkban a témához kapcsolódó alapvető fogalmakon a következőket értjük: 

Klíma: éghajlat, amelynek összetartozó elemei a fény, a hőmérséklet, a csapadék, a talajvíz, a 

talajnedvesség és a pára, a szél, a légnyomás és a légköri elektromosság, amely hat az érintett 

terület ökoszisztémájára és az ott élő emberek mindennapi tevékenységére. A klíma esztétikai 

szempontból az adott funkció-együttesű, dinamikusan változó környezetben való lét hangulata, 

annak minősége, illetve minőségeinek jellegzetes változékonysága. 

Klímaváltozás: az éghajlat megváltozása, ami tükröződik az ökoszisztéma és az emberi lét- és 

munkafeltételek változásában is. A gyors klímaváltozás megnehezíti az ökoszisztéma és az ember 

alkalmazkodását a változásokhoz.  

Ez rombolja a létnek és a munkának azt a megszokott hangulatát, amelyben az ember alapvetően 

jól érzi magát. 

Klímavédelem: az emberiség, a társadalmak, a közösségek és az egyének tevékenysége annak 

érdekében, hogy olyan hatást gyakoroljanak elsősorban a mindennapi életükben, illetve a 

természetet átalakító munkatevékenységeikben, ami fékezi a klímaváltozást. Különös szerepet 

játszik ebben az ökoszisztéma védelme, rekonstrukciója, fejlesztése, illetve az energetikai 

termelési, felhasználási és takarékossági tevékenységek átalakítása. 

Mindezt esztétikusan – vagyis praktikusan jól és tetszetősen – kell megoldani, mintegy 

ellensúlyozva a veszteségeket is, ami a klíma változása miatt ér bennünket. 

Klímaadaptáció: alkalmazkodás a megváltozott és változó klímához (megváltozott és változó 

alkotóihoz). Egyben azonban ez már alkalmazkodást jelent a klímaváltozás következményeihez 

is. Ez elsősorban lakóhelyi, helyi vállalkozási, közösségi és egyéni tevékenységeket jelent annak 

érdekében, hogy a klímaváltozás negatív hatásait kiküszöböljék, illetve a belőlük adódó 

lehetőségeket kihasználják mind a közterületeken, mind pedig a magán ingatlanokon.  

Mivel ezek és az ezekkel összefüggő szükséges vagy lehetséges tevékenységek a lakosok 

közvetlen élet és munkatereit érintik, fontos – a nem igazán tudatos, de ható – köznapi esztétikai 

igényeik felmérése, érvényesítése, az erre való lehetőségek tudatosítása és kihasználása. 
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A környezetesztétika tartalma  

 

A környezetesztétika általában véve egyszerre racionális és emocionális kategória, ahol ez a két 

látszólag különálló dolog nem csak ötvöződik, sőt nem csak erősíti, de feltételezi is egymást. 

Ezen túl azonban szükségünk van az esztétika fogalmának egy számunkra megfelelőbb 

értelmezésére is.  

Az esztétika vizsgálódási területei közül az egyik a természeti környezet, míg egy másik a 

mesterséges környezetünk, vagyis az emberi produktumok. 

Hivatkozással Csibra I. (1975) és Szerdahelyi I. (1972) munkáira az esztétikai tárgyaknak egy 

értékalapú felosztását is megfogalmazhatjuk. 

Eszerint az esztétikai tárgyak egyik köre „A nem művészeti esztétikum köre.” „Ide sorolhatók 

például … azok az emberi termékek (tárgyak …), amelyek létrehozásánál a gyakorlati 

szempontok játszottak szerepet és a szép vagy a rút megjelenés csupán véletlenszerű”. 

Természetesen ez utóbbi gondolattal nem értünk egyet, mert miért is kellene a szépnek 

„véletlenszerű”-nek lennie? 

Zrinszky L. (2001) Az esztétikai nevelésről írt dolgozatában fogalmazza meg, hogy:„… 

megkülönböztethető a mindennapi gyakorlatba beágyazott, hasznossági és célracionális 

meggondolások alá rendelt tevékenységeknek és objektivációknak esztétikai szempontokat is 

érvényesítő alakítása...” 

 

Filozófiai szemszögből talán úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy esztétikus az, amiben 

értelmünkre és érzelmeinkre szerves szimbiózisban, a jóérzés valamilyen minőségének átélésével 

hat, amiben harmóniában létezik a célszerűség jól működő praktikuma és tetszetőssége. 

Vagyis az esztétikus valami olyan, ami egymással szimbiózisban jó az értelmünknek ugyanúgy, 

mint a lelkünknek. 

Létezik azonban az esztétikusnak ellentéte is. Ez leginkább abban fogalmazható meg, hogy ezen 

két összetartozó oldal egyikének hiánya, okvetlenül el- illetve megrontja a másikat. 

Az ilyen valami nem csak csúnya, sőt visszataszító lesz, de rossz is, vagyis nem csak nem 

megfelelő, de káros is. 

 

Ha vízügyi megközelítésben nézzük a környezetesztétika fogalmát, akkor megfogalmazhatjuk, 

hogy egy jól működő csapadékvíz-kezelő köz- és magánterületi rendszer – egymástól nem 

elválaszthatóan – természetesnek tűnik (voltaképpen az is). Ezért nem ismerjük fel azt, hogy 

mennyire játszik szerepet egy szép lakóhely látványának kialakításában. Sajátos módon inkább a 

problémák jelentkezésével szembesülünk a környezetesztétikára gyakorolt hatásával. 

Amennyiben ugyanis nem jól működik egy ilyen rendszer, akkor feláztatja vagy kiszárítja a 

növényzetet, tönkreteszi a járdákat, az építményeket (stb.) vagyis elcsúfítja a környezetét. 

 

Véleményünk szerint egy lakókörnyezettel szemben – legyen az magáningatlan, ezek közötti 

közterület, illetve közösségi közterület – az a mindent magában foglaló, alapvető követelmény, 

hogy legyen esztétikus. Ez közelíti meg legjobban azt az elvárást is, amit az újonnan közkeletűvé 

vált „élhetőség” fogalmával fejezünk ki. 

Fontos megjegyezni, hogy a lakóhely terei nem válaszhatók szét. A tervezés és kivitelezés során 

ugyan tekintettel kell lennünk mindenféle szakmai, intézményi és jogi szempontokra, de ez nem 

vonatkozhat az egész kutatására annak koncepcionális átgondolására. Így kapcsolódhat közös 

munkánk is az esztétikával, merthogy nem csak hasznos, de azzal, hogy jobb és szebb lesz 

örömet okoz önmagában is. 

A szakmai határok tiszteletben tartása azt jelenti, hogy az egyes szakmák által elvégzett 

munkának csak akkor lehet kielégítő eredménye, ha azok az egyes szakmákon belül is 

megfelelnek az esztétikai követelményeknek. Az építészeknek, a kertészeknek, a csapadékvízzel 

foglalkozó szakembereknek minden esetben be kell tartaniuk szakmájuk követelményeit és 
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szabályait. Ugyanakkor az egyes szakmáknak úgymond egymást is erősíteniük kell az általános 

esztétikai követelmények teljesítésében. 

Az esztétikus emberi környezet kialakításának követelmény-rendszerét pedig alapvetően 

módosítják a klímavédelem és a klímaadaptáció követelményei. 

A következőkben a csapadékvízkezelési megoldások és problémák szemléltetésére példákat a 

tápéi mintaterületről választottunk, amelynek bejárási útvonalát a következő térkép mutatja (1. 

ábra). 

 

 
 

1. ábra. A bejárt terület térképe Tápén (fotó: Korom A., szerk. Karancsi Z.) 

 

 

1. A csapadékvíz-gazdálkodásnak megfelelő csapadékvíz elvezető és szikkasztó rendszerek 

kialakításának főbb szempontjai 

 

1.1. A csapadékvíz kezelés hagyományos felfogásának főbb jellemzői belterületen 

 

Hagyományos szempontok az 1990-es évektől 

 

Ennek a felfogásnak alapvető célja a lehulló és azonnal nem beszivárgó csapadékoknak a teljes 

elvezetése. Jellemző a törekvés a nyílt szelvényű gyűjtő- és főcsatornák zártszelvényűvé való 

átépítésére, ami mind az üzemeltető cégek, mind pedig a lakosság körében megfigyelhető. Ennek 

oka egyrészt, hogy ne kelljen foglalkozni a kanálisok és árkok fenntartási munkáival, a bennük 

felhalmozódó növényzettel, szúnyogpopulációval és szeméttel. Másrészt ezzel lehetőség nyílik az 

így nyert jelentős felületek egyéb hasznosítására, ami jobb esetben zöldfelületként történik, 

rosszabb esetben különféle célokkal burkolják ezeket. 
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Megfigyelhető a törekvés a nyílt árkok teljes, zárt burkolására (a „körömvonalig”, ami a bevágási 

rézsű és az eredeti térszín metszésvonala) a könnyebb karbantarthatóság (fűnyírás, fenéktakarítás, 

stb.) illetve a járda és / vagy az útszélek stabilitásának a biztosítására (1-4. képek). 

 

    
  

  1. kép                                                                     2. kép 

 

1. kép. Zárt fenékburkolatú árok, megtámasztás nélküli földrézsűvel, amiről a csapadék bemossa 

a földet. (Emelni kellene a burkolat magasságát és mögé betömöríteni a földet.)  – Tápé, Rév u. – 

Öregtemető mellék (fotó: Korom A.)  

 

2. kép. Zárt, meredek és kellő magasságú burkolatú árok. – Tápé, Rév u. – keleti oldal (fotó: 

Korom A.) 

 

 

A magántulajdonú ingatlanokról a csapadékvizek jellemzően vagy a járdára folynak és onnan a 

csapadékvíz elvezető művekbe – lefolyókba (folyóka), árokba – vagy a tetőereszből vannak 

magas kivezetések – lehetőség szerint – az árok fölé (5-8. képek). 

Tekintettel arra, hogy a belterületi főgyűjtők gyakran külterületi belvíz gyűjtőcsatornák befogadó 

előtti zárt szakaszai, síkvidéken vízkormányzási megoldások vannak arra, hogy a csapadék és 

belvizek jelentős részét a külterületen tartsák vagy más irányba vezessék le. 

A hagyományos személet jellemzője az, hogy teljes mértékben közterület központú. 

Elhatárolódik tehát a magántulajdonú porták csapadékvíz ügyeitől, azon a jogszabályi alapon, 

hogy a telkekre lehulló csapadék elhelyezéséről a tulajdonosoknak maguknak kell gondoskodni. 

 

Mivel a csapadékvíz elvezető rendszernek több üzemeltetője is van a területen, az ő külön 

szempontjaik külön (is) érvényesülnek.  

Egy közös szempont azonban mindenképpen érvényesült valamennyi esetében. A határozott 

felügyelet megszűnésével és a ráfordítható források erőteljes, hosszú távú csökkenése miatt vala- 
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3. kép                                                                     4. kép 

 

3. kép. Fenékelem nélküli meredek betonlap burkolat, amit a földnyomás benyomott. Így mind a 

kapacitása, mind az állékonysága elégtelen. –Tápé, Csobánka u. (fotó: Korom A.) 

 

4. kép. Zárt betonidom burkolatú árok kellő burkolat magassággal. – Tápé, Budai N. A. u. – 

északi oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

mennyi elvezető mű állapota, elvezető képessége jelentősen leromlott a rendszerváltást követő 

mintegy húsz évben. Ezt az is elősegítette, hogy a szakma presztízse és – ebből adódóan is – az 

üzemeltető „vízügyesek” száma, hozzáértése is csökken mind a mai napig. 

A belterületeket keresztező – és ebből fakadóan belterületi funkciókkal is rendelkező – 

főcsatornák kezelői általában a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok. Ezek maguk is abban 

érdekeltek, hogy ezeket az önkormányzatok igényei szerint zártszelvényűvé építsék át, illetve 

önkormányzati üzemeltetésbe is kerüljenek. 

Egyesített vagy nem teljesen különválasztott csapadék- és szennyvízcsatorna rendszer esetén 

általában a helyi vízmű vállalat az üzemeltető, amely a nyílt árokhálózatokhoz nem kellően ért. 

Különválasztott csapadékvíz elvezető rendszer esetében általában valamilyen önkormányzati cég 

az üzemeltető. A lakossági ingatlanok előtti elvezető művek és az azokon lévő műtárgyak 

(átereszek, burkolatok, átmeneti zárt szakaszok és az azokon lévő víznyelők) üzemeltetése 

lakossági feladat. Erre a lakosságot szinte mindenütt helyi rendelet kötelezi. Az előírások 

betartatására azonban az önkormányzat illetékeseinek nincs lehetősége, amióta a 

szabálysértésekért nem róható ki büntetés. 
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5. kép                                                                                           6. kép 

 

5. kép. Vésett, szintben és műszakilag rosszul kialakított, a járdát keresztező lefolyó (folyóka). A 

csapadékvíz zöme a járdán, illetve a ház alá szikkad el. – Tápé, Rév u. – keleti oldal (fotó: Korom 

A.) 

 

6. kép. Az ereszből lefolyó víz a járdán, illetve a járda alá szikkad el. Ennek következtében az 

ereszlefolyónál a járda összetöredezett, illetve a ház előtt hosszában eltört és a külső része 

megsüllyedt. – Tápé, Rév u. – keleti oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

1.2. A hagyományos szemlélettel kiépített csapadékvíz elvezető hálózatokkal ellátott területek 

problémái és azok következményei 

 

Jellegzetes problémák 

 

Általánosak az üzemeltetői összeférhetetlenségek, a jogi problémák, a forrás- és a 

szakemberhiány miatti elhanyagoltság. 

Zárt csapadékvíz hálózatok esetében – különösen, amennyiben ezek jelentős mértékben fel 

vannak töltődve – ezek tárolási képessége a töredéke, az ugyanazon folyásfenekű nyílt szelvényű 

árkokénak. 

Belvizes időkben a zárt szelvényű, illetve teljes mértékben burkolt nyílt szelvényű hálózatok 

kifejezetten rosszul teljesítenek. (Belvíznek az a talajvíz tekintendő, aminek a szintje a terepszint 

fölé emelkedik). Belterületen ugyanis alapvetően fontos feladata lenne az elvezető rendszereknek 

az, hogy legalább a lakóingatlanok területén csökkentsék a belvízszintet, egy leszívási görbe 

mentén. Zárt csatornába, illetve nyílt szelvényű, de teljes mértékben zárt burkolatú árokba 

azonban nem tud befolyni a talajvíz, illetve a belvíz. 
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7. kép                                                                                           8. kép 

 

7. kép. A járdát keresztező lefolyó (folyóka) kialakítása megfelelő, de a végénél lévő fa, illetve a 

fa gyökérzete által megemelt föld akadályozza a víz lefolyását. A folyókát meg kellett volna 

csinálni az árok burkolatáig. – Tápé, Veres P. u. – keleti oldal (fotó: Korom A.) 

 

8. kép. A tetőeresz magas kivezetéséből a víz nem képes pontosan a víznyelőbe folyni. Ezért a 

víznyelő körüli betonburkolat összetöredezett és a nagyrésze a földbe szivárog el. Alsó 

kivezetéssel, a járda alatt kellett volna bekötőcsövet elhelyezni a víznyelő aknába. – Tápé, Rába 

u. (fotó: Korom A.) 

 

 

Jellegzetes következmények 

 

Az elvezető művek elhanyagoltsága az elvi teljesítőképesség erős csökkenését eredményezi. Az 

elvi teljesítőképesség sem elegendő a károkozás nélküli csapadékvíz elvezetésre, különösen nem 

a belvizes időszaki felhőszakadások idején.  Jelentős csapadék esetén ezek telítődnek, nyomás alá 

kerülnek és a víz a felszínre tör belőlük. Egyesített rendszer esetén a szennyvízzel kevert 

csapadékvíz (9-10. képek).  

Amennyiben az elvezető rendszer zárt szelvényű vagy teljes mértékben burkolt, belvíz esetén 

nem tud ezekbe a víz befolyni és ezért nem valósulhat meg a leszívási görbe mentén történő 

belvízszint csökkentés. 

Évi néhány alkalommal tehát jelentős belterületi elöntések alakultak ki a települések rosszabb 

elvezetési adottságú, illetve mélyebben fekvő területein, ami belvizes időszakokban hónapokra is 

elnyúlhat. 

A belvizes időszakban lehulló felhőszakadások a hagyományos szemléletű csapadékvíz elvezető 

rendszereket és ezek üzemeltetőit reménytelen helyzetbe hozzák, illetve egymással is 

szembefordítják, ami önmagában is gondok forrása. 
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9. kép                                                10. kép 

 

9. kép. A szennyvízaknába csapadékvíz bekötés is készült, mert a régi bekötést a főcsatorna 

építésekor elbontották. Jelentős csapadék esetén a csapadékvíz bekötések túlnyomást hoznak létre 

a szennyvízcsatornában, ami ennél az aknánál is kiöntött. –  Tápé, Rába u.  (fotó: Korom A.) 

 

10. kép. Az előbbi akna látszik, a szennyvízkiöntés maradványaival. – Tápé, Rába u. (fotó: Korom 

A.) 

 

 

1.3. A klímaváltozás és hatásrendszere 

 

A hagyományos szemlélet szerint a jelentősebb mennyiségű csapadékot a csapadékvíz elvezető 

hálózatnak gyakorlatilag 100%-ban kellene elvezetnie, holott ezeket nem ilyen mennyiségre 

tervezték, építették. Ezért jellemzővé váltak környezetünkben a rendkívül pusztító – az eredeti 

károkat jelentősen növelő – ún. villámárvizek. Vizsgálatunk szempontjából a klímaváltozás 

lényege nem pusztán az, hogy a megváltozott csapadékeloszlás miatt rendszeresen több tíz 

milliméteres csapadék hullik rendkívül rövid idő alatt. Az is hasonlóan fontos, hogy egyre inkább 

nő a hőségriasztások mértéke, száma és hossza, valamint az aszályos időszakok súlyossága és 

hossza is. 

A fentiek sajátos eredménye egyrészt az, hogy a hagyományos elvezető rendszerek problémái 

minőségileg súlyosbodnak. Másrészt egyre gyakoribb jelenség az, hogy a kialakuló 

hőségperiódusok ellenére rendszeresen alakulnak ki erős felvizesedések, illetve tartósabb felületi 

elöntések. 

Az egymást váltó intenzív elöntéses és kiszáradási jelenségek önmagukban is környezetromboló 

hatásúak. Ezek a hatások azonban nem annyira a közterületeken tapasztalhatók, hanem a 

magántelkek kerti részeiben, mert általában itt folytat a lakosság kertészeti tevékenységeket. 

Az alapvető probléma az, hogy csak károkozással együtt valósítható meg olyan csapadékvizek 

elvezetése, amelyekre az ugyancsak rendszeresen bekövetkező hőség-periódusok, aszályok és 

szárító hatású erős széljárások mentén szükség volna mind a köz- mind pedig a 

magánterületeken. Vagyis gazdálkodni kellene a lehulló csapadékvizekkel! 
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1.4. A hagyományos szemléletű csapadékvíz elvezetés klímaváltozás által felerősített esztétikai 

következményei a lakóterületen 

 

A köz- és a magántulajdonú terület határa, mint az esztétikum kitüntetett területe 

 

A közterületek és a magántelkek, illetve lakóingatlanok sajátos határfelülete a közterületek felől a 

járda és a mellette lévő zöldfelület. Ezt nagyon jól fejezik ki azok a helyi szabályok, amelyek 

szerint az előttük lévő járdáért és zöldsávért, illetve az azon lévő növényzetért és csapadékvíz 

elvezető csatorna üzemeltetéséért a tulajdonos a felelős. 

A magántelkek oldaláról sajátos határfelületet jelentenek a kerítések, kapubejárók, ereszek és 

tetőszélek, valamint ez egyes közművek lakossági bekötései (köztük a légkábeles bekötések). 

Ezek közvetlenül és közvetve mind befolyásolják az optimális csapadékvíz gazdálkodási 

megoldásokat. Éppen ezért is szükséges lenne az érintett szakmák hatékony együttműködése, ami 

sajnos egyelőre még várat magára. 

 

A nem megfelelő megoldások gyakori példája az, amikor csak az egyik oldalon építenek ki árkot 

(jó esetben a geodéziailag mélyebben fekvő oldalon és ennek irányában alakítják ki az útfelület 

lejtését is keresztirányban). Az azonban nem szakmai szempont, hogy ha csak az egyik oldalra 

kerül árok, az a jellemzően délután napos oldal legyen. Ennek az az oka, hogy a mindennapi 

lakossági bölcsesség miatt jellemzően ezen az oldalon vannak árnyékoló fasorok, amelyeknek 

egyrészt a falazatok, járdák és egyéb felületek száradását gátló hatása van, másrészt jelentős 

vízigényük aszályos időkben (11-14. képek). A délelőtti erős napot kapó ingatlanok gyakran nem 

telepítenek fát a házuk elé – az igényesebb lakók inkább virágágyásokat létesítenek itt – viszont 

fákat telepítenek a házuk udvarára (15-18. képek). Vélhetően korábban itt is voltak fasorok 

(eredetileg valószínűleg pl.: gyümölcsfa, hárs stb.), eltűnésükre csak feltételezéseink vannak, és 

egy lakossági kérdőívezéssel pontosabb képet kaphatnánk. Feltételezésünk szerint az eltűnés oka 

az, hogy vagy nincs árok vagy zömében burkolttá alakították, így nem tud a lehulló csapadék a 

talajba szikkadni. A zöldfelületet így öntözni kellene, mivel ez rendre elmaradt, kiszáradtak. Az 

újra ültetés és gondozás viszont többlet feladat, egyszerűbb egy gyep vagy virágágyás fenntartása 

vagy átalakítani parkolási célokra. 

 

Ennek a kétoldali sajátos „határvidéknek” (együtt az épületek látható küllemével) alapvető 

szerepe van egy utcakép kialakításában. A közterületről látható, céloknak megfelelő egyben 

tetszetős kialakítása teszi a területet esztétikussá. 

 

A kétoldali határfelület esztétikai problémái 

 

Személyes tapasztalataink és elérhető források alapján tudható, hogyan néztek ki ezek egykor.  A 

téglajárdákat – ahol egyáltalán voltak ilyenek – lassan váltották fel a beton járdalapos járdák 

(többnyire lezser „tükrözéssel” és vékonyka homok aljzattal). Az utak többsége még földút volt, 

mindenféle feltöltésekkel. A magánházak előtt jellemzően gyümölcsfa-sorok és virágágyások 

váltották egymást. Középületek mentén és előtt, illetve esetenként az utak széle mentén voltak 

hársfák, gesztenyefák és akác-sorok, amelyekből egy-egy jutott a magánházak elé is. 

Bár az esztétikai vizsgálódásunk nem lehet csak csapadékvíz aspektusú, annak közvetlen és 

közvetett hatása miatt fontos látnunk, hogy mi történik vizsgálódásunk területén a 

csapadékvízzel. Az ehhez kapcsolódó esztétikai problémák alapvető oka pedig az, hogy az 

egymást rendszeresen váltó felvizesedés és kiszáradás következményei erősen rontják a létező és 

lehetséges esztétikai értékek teljes körét. 
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11. kép                                                                   12. kép 

 

11. kép. Egyoldali árkú utca árnyékoló fasorral – Tápé, Beszterce u. (Bencfahát és Rév u. között) 

(fotó: Korom A.) 

 

12. kép. Egyoldali árkú utca árnyékoló fasorral – Tápé, Beszterce u. – nyugati oldal (Budai N. A. 

u. és Bencfahát u. között) (fotó: Korom A.) 

 

 

 

  
 

13. kép                                                                   14. kép 

 

13. kép. Egyoldali, körömvonalig burkolt árkú utca, árnyékoló fasorral. A csapadékvíz árokból 

való visszaszivárgása akadályozott. – Tápé, Veres P. u. – nyugati oldal (fotó: Korom A.) 

 

14. kép. Egyoldali, fenékburkolatú árkú utca, árnyékoló fasorral. – Tápé, Veres P. u. – nyugati 

oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

Az egyes utcák tekintetében két lehetséges esztétikai nézőpont van. Az egyik az utca közepén 

(persze az út szélén), a másik pedig a kétoldali járdán haladva veszi szemügyre a környezetet. 

Az utca közepén haladva összbenyomást szerzünk az utca két oldalának kinézetéről a célszerűség 

és a tetszetősség szempontjából is, különös tekintettel az utca „tájolására”. 

A kétoldali járdán haladva – gyalogosan a járdán közlekedve, például babakocsival is – közeli  
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15. kép                                                                   16. kép 

 

15. kép. Délelőtt erős napot kapó ingatlan virágágyással fasor nélkül. – Tápé, Rév u. – nyugati 

oldal (fotó: Korom A.) 

 

16. kép. Délelőtt erős napot kapó ingatlan az utcafronton egy fával, a bejáratban, illetve az épület 

hátoldalán jelentős árnyékot adó fákkal a délutáni napsütés elleni védekezésül. –Tápé, Rév u. – 

nyugati oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

 

  
 

17. kép                                                                   18. kép 

 

17. kép. Délelőtt erős napot kapó ingatlan virágágyással, fasor nélkül, illetve az épület mögötti 

árnyékoló fásítással. – Tápé, Rév u. – nyugati oldal (fotó: Korom A.) 

 

18. kép. Délelőtt erős napot kapó ingatlan sövénnyel és kevés árnyékot adó tájidegen, illetve 

klíma szempontból rossz tulajdonságokkal rendelkező két tujával. – Tápé, Rév u. – nyugati oldal 

(fotó: Korom A.) 

 

 

képet kapunk az utca két „határvidékéről”. Az egyes egyenesebb utcaszakaszokról is nyerhetünk 

egy képet az egyes utcák déli, illetve keleti oldali „járdaalagútjairól” és az azt szegélyező 

környezet állapotának célszerűségéről és tetszetősségről (19-21. képek). 
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19. kép                                                                   20. kép 

 

19. kép. A Rév utca keleti oldalának egyik „járdaalagútja”, rendezett zöld felülettel és árokkal – 

Tápé, Rév u. – keleti oldal (fotó: Korom A.) 

 

20.kép. A Rév utca keleti oldalának egyik „járdaalagútja”, kevésbé rendezett, gondozott zöld 

felülettel és árokkal – Tápé, Rév u. – keleti oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

 
 

21.kép. A Rév utca keleti oldalának „járdaalagútja”, a csapadékvíz elvezetése nem megoldott a 

járdáról, így folyás nyomokat hagy, és előbb utóbb mélyedéseket, töréseket hoz létre – Tápé, Rév 

u. – keleti oldal (fotó: Korom A.) 
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A klímaváltozással egyre fontosabb az utcák két oldalának napbesugárzása. Kelet-nyugati tájolá-

sú utcák esetében az északi oldalt lényegében egész nap éri a Nap, míg a déli oldal árnyékos. 

Észak-déli tájolású utcák esetében délelőtt a nyugati oldal a napos, de a Nap sugárzó hatása 

egyrészt rövidebb, másrészt kevésbé intenzív. Déltől a keleti oldal a napos – lényegében estig – 

egy sokkal intenzívebb besugárzással. 

 

Tápéi utcaképek esztétikai vizsgálata I. (utca közepén haladva – délelőtti kánikulában, 

szélcsendben) 

 

Az állandóan, vagy csak délelőtt napsütötte oldalon magánházak sora látható úgy, hogy nincs 

előttük fa. Egy-egy ház előtt van néhány satnya fácska, illetve egy-egy régi dió- vagy hársfa. 

Esetenként nyírt sövény és néhány virágágyás van kialakítva, illetve gyep és sok az autó 

parkolásra kialakított hely (amit valójában csak engedéllyel lehetne kialakítani.). Itt-ott van egy-

egy kiszáradt facsonk, illetve kiemelt fák helye látható (15-18. képek). A nyugati oldali házak 

közé belesve azonban látható, hogy az udvarokban sok a nagy és ápolt fa (sőt esetenként a 

kapubejáróban is akad egy-egy), nyilvánvaló védekezésként a délutáni napsütés ellen (22. kép). 

A fák hiányát alapvetően a vízhiány okozza. Azonban ennek más okai is vannak. A (szélesebb) 

burkolt utak, parkolók, a vízelvezetők (és műtárgyaik) illetve a közművek létesítése beszűkítette a 

zöldsávot és önmagában is melegítik a mikroklímát. A gyümölcs (és egyéb) fák ápolása, öntözése 

jelentős munkával járna, miközben az utcának ezen oldalán kockázatos mivolta miatt nehezen 

érné meg (a kiszáradás veszélye miatt) és a termésük is balesetveszélyes lenne a járdára hullva 

(csúszás veszély). 

 

Kicsit más a helyzet a közterületeken főleg a középületek környezetében. A fák azonban egy 

tágasabb területre és eleve öntözőcsővel kerültek telepítésre és rendszeresen locsolják is őket. 

A déli fekvésű utcaoldalak – amelyek lényegében egész nap árnyékosak – nem relevánsak a 

klímaváltozás szempontjából. Ezek őrizték meg legjobban az eredeti jellegüket (hagyományos 

régi épületek), bár az összes többi fentebb felsorolt „társadalmi” és „fejlődési” hatás ezeken is 

érvényesült.  

A délutáni nap által ért keleti oldalakra ugyan szintén hatnak az előbb is megemlített hatások, de 

jellemzően olyan fasorok vannak a lakóházak előtt, hogy az útról a házak (kerítések, kapuk) 

maguk nem is igazán láthatóak (11-14. képek). A változásokat azonban ritkán élték túl a 

gyümölcsfák. Egyre több a gondozatlanul burjánzó fa, illetve a nagyon is gondozott, de kevesebb 

öntözést igénylő tuja-sor – különösen a felújított, illetve új építésű házak előtt. 

Jellegzetes helyei lettek az utcák keleti oldalainak azok az új házak, amelyek hőszigetelést 

kaptak. 

Az újonnan építettek előtt általában csak zárt elvezető mű van – esetleg lefolyóval (folyókával) – 

és ápolt, locsolt pázsittal, virágágyással és díszfasorral. 

Más esetekben a hőszigetelt új épület előtt különféle burkolatok és maximum egy gyepcsík 

található (23. kép). 

 

Tápéi utcaképek esztétikai vizsgálata II. (járdán haladva – délelőtti kánikulában, szélcsendben, 

másfél nappal egy felhőszakadás után) 

 

Az utcák keleti és a nyugati oldalán, a járdán haladva sokszor mintha nem is ugyanabban az 

utcában járnánk. 

A nyugati oldali járdán haladva közelről látjuk azt, amit korábban az útról, emellett szembesülünk 

a járdáról és a falfelületekről visszaverődő hőséggel is. Nagyon hiányzik a víz! Nem csoda, ha itt 

nem tud megmaradni egy fa sem, kitartó és igényes ápolás, illetve drága öntözés nélkül. A 

vízelvezetőt vagy nem látszik (mert zárt csatorna) vagy kiszáradva csupán forróságot ont a 

betonburkolatú árok.  
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22. kép                                                                      23. kép 

 

22. kép. A Rév utca nyugati oldalának egy szakasza túlnyomó részben védelmet nem nyújtó 

gyepcsíkkal és a klíma adaptáció szempontjából nem megfelelő tujasorral. – Tápé, Rév u. – 

nyugati oldal (fotó: Korom A.) 

 

23. kép. Új vagy felújított épület gyepcsíkkal, néhány virágágyással – Tápé, Rév u. – nyugati 

oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

A keleti oldali járdán való haladás egészen más. Abban az esetben, ha nyílt árok van ezen az 

oldalon, a jó vízelvezető képessége miatt már itt is száraz az árok feneke. A járdán gyakran 

haladunk meleg, párás zöldfolyosóban (zöld alagútban). Ezeken a helyeken a járdák úgyszólván 

mindig rossz állapotban vannak, különösen a járdalapból készültek, mert a csapadékvíz a 

lábazatoknál mindig ezekre folyik. Általában a járdákon nehéz lenne babakocsival közlekedni. Az 

épületek lábazatai az előbbi okból gyakran fel vannak vizesedve. A fák lombozata gyakran ér bele 

a szabad vezetékekbe, takarja a közvilágítási lámpatesteket, illetve rálóg a tetőkre, az ereszekre. 

Van, ahol az ereszekből még mindig csurog a víz, mert – takarítatlanul – tele vannak a fák 

leveleivel.  

Csapadékvíz elvezetési szempontból különösen rossz, amikor egyáltalán nincs csapadékvíz 

elvezetés valamilyen okból és az útszél is viszonylag közel és a járda szintjében van. Ezeken a 

helyeken a fák túlélési esélyei is rosszak és ezért az állományuk ritkás. 

Sajátos – és már nem ritka – eset az, amikor tuja sor kerül a házak elé. A tuja tájidegen, nem 

párologtat jól és ez látszik is. A járda mellett ezeken a helyeken zöld fal van, de nincs zöld 

boltozat (24-25. képek). 

 

Mindezek után felmerül egy kérdés. Mi az oka, hogy a mai települések utcáinak jelentős része 

nem, vagy kevésbé használható és miért néznek ki rosszabbul annak ellenére, hogy szélesítették és 

burkolták azokat, kiépültek a járdák (jellemzően járdalappal), a közművek és a csapadékvíz 

elvezető rendszer is? 

Ahelyett, hogy esztétikusabbak lettek volna, miért lettek élhetetlenebbek és csúnyábbak? 

Ha már így van, akkor hogyan tehetők az utcáink praktikusabban működővé és szebbekké? 

A csapadékvízzel való céltudatos gazdálkodásnak mindenképpen komoly szerepe lehet ebben. 
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24. kép                                                                    25. kép 

 

24. kép. A klíma adaptáció szempontjából nem megfelelő tujasor. Nem párologtat jól, felemeli a 

talajt a járda és az árok között, a házfal és a tujasor között felülről nyitott a tér és tájidegen. – 

Tápé, Rába u. (fotó: Korom A.) 

 

25. kép. Egy másik példa a klíma adaptáció szempontjából nem megfelelő tujasorra. – Tápé, Rév 

u. – nyugati oldal (fotó: Korom A.) 

 

 

1.5. Új követelmények a csapadékvíz elvezető hálózatokkal szemben 

 

A hagyományos szemlélet eleve hibásan választja el egymástól a közterületeket és a 

lakóingatlanokat, telkeket, kerteket. A kettő megközelítése, tervezése, kivitelezése és 

üzemeltetése valóban eltérő, de egymással mégis szervesen összefüggő.  

A csapadékvíz-gazdálkodás ezek egységes kezelését kívánja meg.  

Közterületen a két alapvető szempont érvényesítése szükséges. Egyrészt a csapadékokból és 

belvizekből adódó károk elkerülése. Másrészt a burkolt felületek, de különösen a zöldterületek 

kezelésének optimális, klímavédelmi és adaptációs szempontú kezelése, illetve ennek elősegítése. 

A két szempont együttes érvényesítése belterületen a következőket követeli meg: 

1. A belvizek minél hatékonyabb elvezetését.  

2. A belvizes időszakokon túl a csapadékvizek minél nagyobb hányadának visszatartását, 

illetve visszaszikkasztását a talajba. 

3. A csapadékvizek – rövid idejű, kisebb elöntéseken túl – károkat okozó hányadának lehető 

leghatékonyabb elvezetését.  

 

A magántulajdonú lakóingatlanok, telkek, kertek viszonylatában a csapadékvíz-gazdálkodás 

abban mindenképpen összefügg a közterületivel, hogy ami itt kárt okozna, azt ki kell vezetni és 

azt fogadni kell tudnia a közterületi rendszernek.  

Tekintettel a klímaváltozás ismert hatásaira a lehető legtöbb vizet kell visszatartani hasznosításra 

ezeken a területeken is.  

Ebben a tekintetben már a lakó- és melléképületi ereszek alá elhelyezett – gondozott – gyűjtő és 

tároló hordó is komoly előrelépés. A burkolt udvari felületek csökkentése, a zöld felületek (főleg 

a fásított részek) – és talajtakaró képességük – növelése újabb lépés lehet. A gazdálkodás igazi 

fokmérője azonban valamilyen típusú célszerű és tetszetős dísz-tó, illetve ciszterna létesítése. 

A tó tekintetében fontos az olyan kialakítás, amelyik figyelembe veszi azt, hogy gyakran kiszá- 

radhat (bár lehetséges a norton- vagy ásottkutas és vagy „szürkevizes” betáplálási lehetőség 

kialakítása is). 
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Ciszterna építését komplex létesítményként célszerű megvalósítani (nem függetlenül a közterületi 

csapadékvíz-elvezető rendszertől). Ennek alsó része zárt tároló medenceként funkcionálhat. A 

felszín alatti részéből fontos, hogy szikkasztó alagcsöveket vezessünk ki a környező talajba. 

Közvetlenül a kivezetési szintjük felett pedig fontos, hogy túlfolyócsövet létesítsünk az utcai 

csapadékvíz-elvezetőbe. 

 

1.6. Új csapadékvíz rendszerek kiépítése falusias jellegű belterületeken 

 

Alapvető feladat a lakóterület adottságainak felmérése, a funkció, a keresztmetszeti méret, az 

elhelyezési lehetőség és az ezeknek megfelelő műszaki megoldás mérlegelése.  

A hely az érintett belterületi lakóterület, ami jelen vizsgálat szempontjából jellegzetesen 

síkvidéki, mély fekvésű, (falusias) kertes házas lakóterület.  

Funkcionálisan egy alapvetően elvezető rendszernek vannak ún. szivárgó árkai, gyűjtő csatornái 

(árkai) és – nyílt vagy zárt – főgyűjtő csatornái (amelyek lehetnek egyben külterületi 

belvízcsatornák záró szakaszai is). 

A funkció általában meghatározza a keresztmetszeti méreteket is, hiszen a befogadók felé haladva 

a terhelés folyamatosan nő.  

A műszaki megoldást a következő szempontok befolyásolják: 

•  Üzemeltetési szempontok. 

•  Elképzelések a terület hasznosításával kapcsolatban. 

•  A terület magassági viszonyai. 

•  A terület keresztmetszeti szűkössége geográfiailag és / vagy a közművek miatt. 

•  Közút vagy járda közelségéből adódó, azokat védő stabilitási és biztonsági követelmények. 

•  A bekötések sűrűsége, az azokból várható terhelés, illetve a befogadóba való bekötés módja. 

 

Jellegzetes, javasolható megoldási típusok 

 

A nagyobb szelvényű nyílt csatornák (kanálisok) és árkok fenntartása, gondozása drágán és 

nehezen oldható meg különösen úgy, hogy az a szemnek is tetszetős legyen. Nagy területeket 

foglalnak le, amelyek belterületen különösen értékesek. Ráadásul ezek a területek zöldterületként, 

rekreációs célú zöldfolyosóként (vagy felületként), játszótérként (stb.) hasznosíthatók. 

Az árkok kiépítésére a következő megoldásokat javasoljuk: 

1. Az egyik javaslatunk az, ha ezeket fenékszint és keresztmetszet szerint újratervezik (áttervezik) 

és áttört fenékelemekkel látják el, a medrüket ápolt füvesítéssel, a partjaikat pedig zöld 

területként hasznosítják úgy, hogy az üzemelést és karbantartást ne akadályozza. 

2. Kifejezetten széles medrek esetében javasolható az olyan műszaki kialakítás, amely a – 

megfelelően méretezett – zártszelvényű csapadékcsatornává való átépítést jelenti. Ez azonban 

úgy valósítandó meg, hogy felette olyan sekély szikkasztó meder kerüljön kialakításra, amelyet 

villámárvíz esetén a víznyelőkön keresztül eláraszthat a felduzzadt csapadékvíz. Ez a víz innen 

részben a talajba szikkadhat, részben pedig később folyhat el (26.-29. képek). 

3. Megvalósítható a kettő variációja is, bár ebben az esetben fokozottan figyelni kell a balesetek 

elkerülését szolgáló parti művek létesítésére is. 

4. Abban az esetben, ha ez a gyűjtőcsatorna nagy területek vízelvezetését oldja meg célszerű a 

felduzzadt túlfolyó víznek olyan nagyobb tározóteret keresni, amelynek időleges elöntése nem 

okoz akkora kárt, mint egy lakóterület elöntése (pl. vásártér, sportpálya, park stb.) vagy pedig 

igényes kialakítással ilyeneket létesíteni. 

5. Azokon a helyeken, ahol nem alakítható ki a zárt csatorna fölött tároló-szikkasztó tér és külön 

ideiglenes tározó tér sincs, ott nem javasolhatjuk zárt csapadék csatorna építését, csak kifejezetten 

rövid szakaszokon. 

Kisebb szelvényű gyűjtőárkok esetén javasolható az árok fenékburkolása, sóderágyazatra rakott, 

áttört fenéklemezű, 2 méteres fenékburkoló elemekkel. Ezek jól tisztíthatóak és a fenéklemezen 
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lévő nyílásokon át, illetve a burkolóelemek felett a csapadékvíz ugyanúgy szivároghat be a 

talajba, mint ahogy a belvíz is beszivároghat az árokba. 

Ahol az út vagy a járda állékonyságát veszélyezteti az árok, ott a burkolatot ki kell építeni az árok 

felső széléig, de a fenti fenékelemet kell használni. 

Olyan helyeken, amelyeknél a zöldsáv szűk keresztmetszetű, illetve a közművek szűkítik be a 

helyet, olyan 20-30 cm átmérőjű műanyag csapadékcsatornát a legjobb beépíteni, amelybe a 

felszínen létesített gyűjtő-lefolyókból (folyókákból) kerül bevezetésre a víz tisztítóaknás 

(felnyitható) víznyelőkkel (30. kép, 31. kép). 

Valamennyi megoldás esetére fontos az, hogy a lakossági bekötés csak járda alatti kivezetéssel és 

zárt csatorna esetében csak aknába történhet. Eresz ejtőcső esetében könyök tisztítóidommal 

készüljön, udvari kivezetés esetében pedig telekhatáron belüli tisztító idommal. 

 

 

  
 

26. kép                                          27. kép 

 

26. kép. Szentes, Mátéffy utca déli oldala, ahol a mélyület alatt 80 cm átmérőjű csapadék csatorna 

van (mintaszerű megoldás) (fotó: Korom P.) 

 

27. kép. Szentes, Mátéffy utca déli oldala, a mintaszerűen kialakított mélyületbe épített víznyelő 

részletfotója (fotó: Korom P.) 
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28. kép                                                                   29. kép 

 

28. kép. Szentes, Vecseri fok, a mélyület alatt 100 cm átmérőjű főcsatorna, fejakna (fotó: Korom 

P.) 

 

29. kép. Szentes, Vecseri fok a szikkasztó mélyület folytatólagos hosszú szakasza, az alatta lévő 

100 cm átmérőjű főcsatornával (mintaszerű megoldás) (fotó: Korom P.) 

 

 

1.7. Hagyományos szemléletű elvezető rendszerek ajánlható átépítési megoldásai a csapadékvíz-

gazdálkodás szempontok figyelembevételével, (falusias) kertes házas belterületeken 

 

50 cm-t meghaladó átmérőjű zárt csapadékcsatornák esetében lehetőleg gondoskodni kell vagy 

felette kialakított szikkasztó-tározó mélyedésről, vagy időlegesen elárasztható területről. 

A járdalapokból kialakított burkolatokat lehetőleg meg kell szüntetni vagy az előírásokat 

tiszteletben tartva úgy kell újra rakni, hogy ne ezekre folyjon a csapadékvíz az ereszekből és az 

udvarokról, hanem közvetlenül az elvezető művekbe (mind az eresz ejtőcsövek, mind pedig az 

udvari kivezetések esetében tisztítási lehetőséggel). 

Az árokszélig épített zárt árokburkolatokat – amennyiben azt nem indokolják állékonysági 

követelmények – vissza kell bontani a fenékburkoló elemekig. 

Amennyiben a fenékburkoló elemek fenéklemeze nem áttört, akkor véső- vagy fúrógéppel 

áttöréseket lehet csinálni ezeken. Amennyiben sóderágy nélkül készültek, akkor meg kell oldani 

az újonnan kialakított lyukakon ne mosódhasson be a burkolat alatti föld (erre vannak technikai 

megoldások, pl. terfil textil).  

Egyedi megoldás lehet egyes fenékburkoló elemek kiemelése (és máshol való beépítése). A 

kiemelt elemek helyén szivárgó-szikkasztók létesíthetők, akár kert-szerű megoldásokkal és 

szükség szerinti áteresz megoldásokkal. 

Minden helyen – különösen a lakossági szivárgó- illetve végárkok esetében – ahol lehetséges,  
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30. kép                                                                   31. kép 

 

30. kép. Szentes, Csongrádi út járda és kerékpárút között víznyelős folyóka, alatta 70 cm 

átmérőjű gyűjtőcsatorna (mintaszerű megoldás) (fotó: Korom P.) 

 

31. kép: Tápé, Veres P. utca, kőkirakású folyóka, alatta zárt csapadék csatorna (mintaszerű 

megoldás) (fotó: Korom A.) 

 

meg kell hagyni a gyepesített rézsűs földárkokat. 

 

 

1.8. Esztétika szempontú szemléletváltás a magáningatlanok előtti közterületeken, a 

csapadékvízzel való gazdálkodással összefüggésben, nyári időszakban 

 

Az utcák déli és keleti oldalán lévő járdák tekintetében már említettük, hogy amennyiben ezekre 

folyik a csapadékvíz a tetőkről és az udvarokból, akkor ezeknek akarva-akaratlanul víztároló és 

vízszikkasztó funkciójuk is van. Ez szétáztatja az alattuk lévő ágyazatot és az ún. tükröt, vagyis a 

földfelületet. Ez önmagában is azt eredményezi, hogy ezek szétcsúsznak, egyenetlenül 

megsüllyednek, illetve, hogy az aljzat anyagot benyeli a talaj, ami sár formájában a felületen is 

megjelenik. Csapadékos időben ezért ez lassabban is szárad és csúszósabb is. Az aszályos, forró 

időszakokban a lapok alatti talaj kérges lesz és a következő csapadék ezért is tovább ront 

helyzeten. 

A járda nem csak csúnya lesz, hanem gyakran kifejezetten balesetveszélyes, arról nem is 

beszélve, hogy babakocsival, kerékpárral, rollerrel kifejezetten kihívás rajta közlekedni. 

A járdának ez az állapota árt az ingatlanok lábazatának, falazatának, illetve a közeli zöldterület 

növényeinek és fáinak is. 

A köz- és magánérdek az utcák ezen oldalán a következőket teszi szükségessé: 

1. Mindenekelőtt a csapadékcsatornák, illetve árkok megfelelő kialakítását, jelen esetben azért, 
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hogy azok közvetlen befogadói lehessenek a magáningatlanokról, illetve azok területéről 

kivezetett csapadékvizeknek. 

2. A csapadékvizek olyan levezetését, illetve kivezetését a magáningatlanokra, amik közvetlenül 

vezeti a vizet a csapadék csatornákba, illetve árkokba – járdák alatti bekötő csatorna 

kivezetésekkel, amelyeken tisztító idomok találhatók az esetleges dugulások elhárításához. 

3. A járdák megfelelő tükörrel és aljzatréteggel való építése, illetve újraépítése. 

4. A zöldnövényzet, illetve a fák rendezése, esetleges célszerű cseréje, telepítése. Telepítés esetén 

célszerű a fák öntöző csővel való telepítése. 

 

Az utcák északi és nyugati oldalán lévő magáningatlanok esetében más feladatok vannak. 

Ennek oka az, hogy nagyon erősek a besugárzó és a hőhatások, ami miatt nagy a 

magáningatlanok előtti terület vízhiánya is. A ritka, de nagyon heves esők ezen az oldalon sokkal 

kisebb mértékben károsítják a járdát akkor is, ha erre kerül a csapadékvíz az ereszekből és az 

udvarokból – ami természetesen itt sem jó megoldás. 

Ezeken az oldalakon különösen fontos cél az, hogy minél több csapadék kerüljön visszatartásra és 

visszaszikkasztásra a talajba. Összességében a legfontosabb teendők a következők: 

1. Mindenképpen szükséges a csatornák, illetve árkok olyan kialakítása, amely a fenti funkciót 

biztosítani tudja. Legjobb az, ha az árkok burkolatlanok (szintjelző 1 m-es burkolat-elemek 

elhelyezése célszerű a kapubejárók két oldalán). Burkolt árok esetében azok a megoldások 

javasolhatóak, amiket korábban javasoltunk. Zárt csatornák esetében szükséges ezek felett olyan 

szikkasztó – és parkosított – felület kimélyítése, amelybe kiáradhat a nagy csapadékok vize a 

víznyelőkön keresztül. 

2. Az átalakított víznyelők aknáiba kell bekötni a magáningatlanok tető ereszeinek és udvari 

kifolyóinak csöveit, a járdák alatt – természetesen tisztító idommal. 

3. Ezzel együtt célszerű a járdák rekonstrukcióját végrehajtani, amennyiben az szükséges. 

4. A “zöldítés” illetve a fásítás ezeken az oldalakon a következőket kívánja meg: 

•  Célszerű annak mérlegelése, hogy sövényt telepítsünk-e az útszél és a csapadék árok közé.    

Amennyiben zárt csatorna feletti kimélyítés történt, akár a kimélyítésbe is telepíthető a sövény. 

•  Fontos minden füvesíthető felület beültetése. 

•  A járda mellé – attól megfelelő távolságra – fasor telepítése szükséges. Ennek lehetséges 

fajtáit meghatározzák a konkrét adottságok és tűrőképesség. Az adottságok között figyelembe 

kell venni a talajt, a közműveket – a légvezetékeseket is – és a helyigényt. Ez utóbbit azért is, 

mert célszerű földlabdával telepíteni, öntözőcsővel és lehetőleg ősszel. 

•  A növényeket igen gondosan kell ápolni mindaddig, amíg meg nem teremtik maguknak a saját 

kis mikroklímájukat. Ezt követően elsősorban arra kell figyelni, hogy hőhullámok idején ki ne 

száradjanak. 

 

Így lesz az utca mindkét oldala mind funkcionálisan, mind pedig esztétikailag megfelelő, az ott 

élők számára élhető és tetszetős. 

 

2. Összegzés 

 

A különböző kitettségű utcaoldalak közötti különbség már jelenleg is észrevehető. Ezt mind a 

házfontok kialakításában, mind a ház előtti területek kialakításában és kezelésében figyelembe 

kellene venni. Például a zöld felület kialakításába nem mindegy, hogy tuja, vagy a 

klímaadaptációs céloknak megfelelőbb zöld növényzet kerül telepítésre. A települési 

csapadékvíz-gazdálkodásban szerepet játszó hálózatok klímaadaptációs célú újragondolásának 

fontos eleme a szikkasztófunkció és tárolókapacitás megőrzése, illetve olyan zöld felületek 

kialakítása (pl. Tápéi-főcsatorna környezete), amelyek alkalmasak az időszakos nagyobb 

csapadékok ideiglenes fogadására, rövid ideig történő tárolására és elszikkasztására. Ilyen 

szempontból potenciállal rendelkeznek a magáningatlanoknak az utcáról nehezen, vagy nem 
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látható belső részei is.  

A kiválasztott mintaterület alkalmas arra, hogy az eddigi lakossági megoldásokat felmérve 

adatokat szerezzünk a különböző utcaoldalak kialakulásának okairól és módjairól. Vizsgálatra 

méltó kérdés, hogy az kialakult struktúra létrejöttében a lakosság tudatos magatartása vagy a 

puszta véletlen játszott szerepet. A magánkezelésű területek mellett vizsgálandó téma a 

közterületek klímaadaptációs célú kialakítása. 
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