
Innovatív vízfelhasználási módok hatása a közművekre 
 
Általános, világ méretű tendencia, hogy a jó minőségű ivóvízbázisok – elsősorban az emberi 
tevékenységnek köszönhetően – veszélybe kerültek és fogytán vannak. Ebből adódóan már 
néhány országban (pl.: Nagy-Britannia, Ausztrália, Spanyolország, Izrael) már korlátozzák az 
ivóvíz szabad felhasználását. A víz és csatorna díjak itthon is rohamosan emelkednek (1. ábra) és 
ez a tendencia várhatóan nem fog megállni. Az ivóvíz-takarékos technológiák mindenhol egyre 
nagyobb és jelentősebb teret hódítanak, nagyléptékű innováció figyelhető meg ezen a területen. A 
technikai fejlődésnek köszönhetően 5 – 15 évente megújuló, változó berendezések kerülnek 
alkalmazásra a fogyasztói oldalról. Az alkalmazás során elhasznált vizekben (szennyvíz), teljesen 
új, eddig ismeretlen anyagok jelentek meg, melyek jelentősen megváltoztatják a szennyvíz 
minőségét. Ezekre a változásokra az 50-100 évre tervezett közüzemi rendszerek, valamint 
létrehozóik és üzemeltetőik felkészületlenek, nem képesek rugalmasan reagálni. Így az 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés-tisztítás területén fokozódó feszültségek jelentkeznek. 
 

 
1. ábra 

(megjegyzés: vidéki településeken nem ritka már ma sem a 600 – 900 Ft/m3 díj) 
 
Fogyasztó oldali vízfelhasználás változása 
Az utóbbi évtizedekben az ivóvíz-és energiatakarékos megoldások egyre nagyobb teret hódítanak. 
Gondoljunk csak a mosógépek, vagy a mosogatógépek technikai fejlődésére, melynek 
következtében a ma kapható berendezések 50 – 80 % -al kevesebb vizet használnak (2. ábra). 
Előtérbe kerültek a víztakarékos zuhany-, és csaptelepek és wc tartályok is. Manapság szinte csak 
ásványvizet fogyasztunk ivásra. A kertek öntözésére gyakran saját kútból vételezett vizet, vagy a 
tetőfelületről összegyűjtött csapadékvizeket használjuk. Elterjedőben vannak a házi 
szennyvíztisztító és szürkevíz-hasznosító berendezések is. 
Egyre többen alkalmazzák a háztartásokon belül is a tetőfelületekről összegyűjtött, szűrt, majd 
ciszternából vételezett csapadékvizet, elsősorban wc öblítésre, vagy mosásra (ahol kimondottan 
előnyös, hiszen nincs karbonát keménysége, így nincs szükség vízlágyítók alkalmazására, és 



kevesebb mosószer alkalmazása is elegendő → jobb hatásfok). A módszer alkalmazásában 
élenjáró Németországban évente 50-70.000 háztartásban létesítenek ilyen rendszereket. 
 

 
2. ábra 

 
Mindezek következtében az ivóvíz felhasználásának mennyisége jelentősen csökken a 
háztartásokban. 
 
Fogyasztó oldali szennyvíz minőség változás 
Elsősorban az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a szépségipar, vegyipar fejlődésének és 
változásának következtében, valamint a demográfiai struktúrából adódóan (3. ábra) teljesen új, 
eddig ismeretlen kémiai anyagok kerülnek a háztartásokban alkalmazásra majd csatornahálózatba 
és a szennyvíztisztító telepre, onnan a befogadóba. 
 

 
3. ábra 

 
Az 3.sz.ábra jól szemlélteti azt a folyamatot, amit leegyszerűsítve a népesség elöregedésének is 
neveznek. Az egyre szélesebb sávot elfoglaló idős generáció vízfogyasztása kisebb de magasabb 
gyógyszerfogyasztása révén a szennyvizekbe egyre több gyógyszermaradvány kerül. 
Ugyancsak a víz és energiatakarékos műszaki berendezéseknek köszönhetően a szennyvíz 
koncentrációja növekszik. Ezekből a változásokból adódóan egy teljesen új minőségű és 
összetételű szennyvíz keletkezik a fogyasztói oldalon. 
 



Vizi közmű szolgáltatói oldal 
Mint utaltunk rá, míg a vízellátó és szennyvízelvezető közművek oldaláról egy lényegében alig 
változó 50 éves innovációs ciklusidő áll fenn, addig a felhasználói oldalon ez egyre gyorsuló, 
átlagosan 10 év körüli érték. A szolgáltatók szembesülnek a tényként megjelenő problémákkal, 
rendszerük kapacitásbeli, technológiai (vízkezelési, szennyvíztisztítási, szennyvízmennyiség 
mérési), és jogi felkészületlenségével. Megfigyelhető reakciójuk alapvetően az innovatív 
vízhaszosítási módszerek alkalmazásával való szembefordulás. Például az esővíz-hasznosító és 
szürkevíz-hasznosító rendszerek esetén elsősorban vízminőségi kétségekre hivatkozva 
kérdőjelezik meg azok alkalmazhatóságát. 
Fontos tudni, hogy a világ számos országában, pl.: Amerikai Egyesült Államok, Németország, vagy 
Ausztria, stb. központilag szabályozott, szabványosított és államilag támogatott, több mint egy 
évtizede jól bevált műszaki megoldásokról van szó. Természetesen ezek a technológiák, 
elkerülhetetlenül eljutnak hazánkba, csak úgy, mint a megújuló energiák (nap, szél, 
geotermikus,…stb.) alkalmazása is. 
Nem csak egyéni és kisközösségi (effektív anyagi megtakarítás) érdek fűződik ezen műszaki 
megoldások elterjedéséhez, hanem jelentős állami gazdasági és környezetvédelmi érdek is. 
Esővíz-hasznosító berendezések nagyszámú alkalmazásával  jelentős mennyiségű csapadék 
kerül betárolásra, közvetlenül a keletkezés helyszínén. Ez egyrészt jó minőségű, jól alkalmazható 
„ingyen” víz, másrészt viszont a helyi betárolásból adódóan, jelentős csatorna terhelés csökkentést 
eredményez. Így a hálózatot és a tisztítótelepet is kíméli, tehermentesíti, különösen a hirtelen nagy 
intenzitással lehulló csapadékok esetében. Számos helyen a még megoldandó, csapadékvíz 
elvezetés beruházási költségei ílymódon radikálisan csökkenthetők. 
Való igaz, hogy az esővíz-hasznosító, vagy szürkevíz-hasznosító berendezések elterjedése, de 
még a víztakarékos készülékek (WC tartályok, mosó és mosogatógépek) alkalmazása is, árbevétel 
és profit csökkenést eredményezhet a szolgáltatói oldalon. Össztársadalmi érdekek 
összevetésével ez azonban elhanyagolhatóan csekély. 
A ivóvíz és csatornamű szolgáltatók a mai napig 50 – 100 éves ciklusra méreteznek és terveznek 
hálózatokat. Közben az új műszaki megoldásokat, innovatív technológiákat, amik 5 – 15 évente 
jelentősen megváltoznak és megújulnak, figyelmen kívül hagyják. Így a megépített és a megépülő 
víz, vagy csatorna hálózatok esetenként hidraulikailag feleslegesen túlméretezettek, 
kihasználatlanok és gazdaságtalanok lesznek. Ugyanakkor tisztítási technológiailag a helyzet 
fordított előjelű problémát indukál. 
Ebből adódóan a szolgáltatói és a fogyasztói oldal határfelületein, -ha nem történik szemléletbeli 
változás- továbbra is feszültségek fognak keletkezni. Mindenképpen elgondolkodtató, 
megfontolandó, hogy az innovációnak ne gátat szabjunk, hanem teret engedjünk . Ez közösségi és 
felhasználói érdek egyaránt. 
 
Néhány érdekes példa a világszerte elterjedt, számtalan alkalmazásból 
293 lakás – Amerikai Egyesült Államok, New York – társasház. 50% -os ivóvíz megtakarítás. 
Esővíz-, szürkevíz-hasznosító rendszer, napenergia hasznosítás, szennyvízhő hasznosítás. (2003 
óta) 
514 lakás – Ausztria, Bécs – társasházak. 1/3 ivóvíz megtakarítás. Esővíz-hasznosító rendszer, 
szennyvízhő hasznosítás, geotermikus energia hasznosítás. (1997 óta) 
Városháza – Japán, Tokió. Esővíz-hasznosító rendszer. (1990 óta) 
Labdarúgó Stadion – Németország, Frankfurt am Main. Esővíz-hasznosító rendszer. (2005 óta) 
BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi autógyárak – Németország, Lengyelország, Magyarország. 
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