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Az esővíz hasznosítása (1.) 
Célok, hasznosítási módok

Általános, világméretű tenden-
cia, hogy a jó minőségű ivóvíz-
bázisok – elsősorban az emberi 
tevékenységnek köszönhetően 
– veszélybe kerültek és fogytán 
vannak. Ebből adódóan már 
néhány országban (pl.: Nagy-
Britannia, Ausztrália, Spanyol-
ország, Izrael) korlátozzák az 
ivóvíz szabad felhasználását. 
A víz- és csatornadíjak itthon is 
rohamosan emelkednek és ez 
a tendencia várhatóan nem fog 
megállni. 

A hasznosítás célja, feladata
A háztartásokban az élelmiszer 
minőségű ivóvíz használata az 
emelkedő víz- és csatornadíjak 
miatt 1990-óta számottevően 
csökkent. Manapság kifejezetten 
luxus – az 1960-as évek gyakor-
latához hasonlóan – ivóvízháló-
zatról folyóvíz alatt dinnyét, sört 
hűteni, vagy akár WC-t öblíteni, 
mosni, kertet locsolni.
A településeken keletkező csapa-
dékvizek elvezetése, befogadóba 
történő juttatása igen jelentős 
költségeket ró az önkormány-
zatokra és a lakosokra. Komoly 
feladat a települések belterületén 
lévő nyíltárkos csapadékelveze-
tő csatornahálózat tisztán- és 
karbantartása is. Ezen költségek 
csökkentése és a víz, mint kör-
nyezeti kincs megóvására irányul 
az esővíz-hasznosító rendszer.

A felhasználás lehetőségei
A csapadékvíz összegyűjtését, 
tározását és használatát kerti 
öntözésre, locsolásra sok háztar-
tásban régóta alkalmazzák. Ezt 
az ereszből valamilyen tározóba, 
ciszternába összegyűjtik, majd 
vagy gravitáció, vagy szivattyú se-
gítségével az öntözendő területre 
juttatják el. Ez a megoldás nem 
igényel különösebb műszaki, tele-
pítési ismeretet a végfelhasználó 
oldaláról.
Az elmúlt években – elsősorban 
Németországban és Ausztriában 
– az esővíz-hasznosítást más te-

rületeken, háztartásokon belül is 
alkalmazták. Általában WC-k öb-
lítésére, mosásra, autómosásra 
használják, vagyis minden olyan 
területen, ahol nem szükséges 
az élelmiszer minőségű drága 
ivóvíz. A mosásnál külön előnye 
az esővíznek, hogy kisebb a ke-
ménysége, így kevesebb mosó-
szer alkalmazásával tudják elérni 
a tisztítást. Jelentős vízmennyisé-
get takaríthatnak meg a közintéz-
mények és a nagy vízfogyasztó 
iparágak is. A jó minőségű csapa-
dékvíz alkalmazásával jelentősen 
lehet csökkenteni a háztartások 
ivóvízköltségeit. Az ivóvíz-megta-
karítás egy négyszemélyes ház-
tartásnál, közepes méretű családi 
ház esetén fogyasztói szokásoktól 
függően évente akár 50–100 m3 is 
lehet, ami a vízfogyasztás felének 
felel meg. Fontos, hogy csak a 
tetőfelületről összegyűjtött vizet 
lehet hasznosítani. A szilárd bur-
kolatokon keletkezett csapadékvi-
zeket tilos a tározóba bevezetni. 

A háztartásokban használt víz 
mennyiségi eloszlása
Egy átlagos négyfős család napi 
vízfogyasztása 400–450 liter. 

Nagyságrendileg egy ember napi 
vízfogyasztása 80–120 liter. Ez 
a mennyiség változhat az adott 
terület szociális, gazdasági, kultu-
rális helyzetétől. A fővárosban ez 
az érték 150–200 liter fejenként 
naponta.
Egy háztartásban az egyik legje-
lentősebb vízfogyasztás a fürdés. 
Ez naponta 35–45 liter vízmennyi-
séget jelent. A másik nagy meny-
nyiségű vízfogyasztónk a WC. Egy 
személy naponta megközelítőleg 
20–30 liter vizet használ el az 
öblítésre. Jelentős vízmennyisé-
get használunk továbbá mosásra, 
ami 20–25 litert jelent. Arányaiban 
kisebb mennyiséget fordítunk tisz-
tálkodásra (fogmosás, kézmosás 
stb.), naponta mintegy 7–8 litert, 
a mosogatás és takarítás 5–5 
liter vízmennyiséget emészt fel. 
Kertes házaknál az öntözési célra 
felhasznált vízmennyiség naponta 
5–6 liter, hiszen a csapadékosabb 
időszakok alatt és a téli időszak-
ban egyáltalán nem locsolnak. A 
legkisebb vízmennyiséget ivásra, 
főzésre használjuk fel, ez napi 
szinten 3–4 liter.
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Van megoldás!
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