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TÁJÉKOZTATÓ
a csapadékvíz háztartáson belüli gyűjtésének lehetőségeiről,

annak hasznosításáról

Az esővíz gyűjtés a következő egyszerű folyamatokból áll:

AZ ESŐVÍZ GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA
A csapadékvíz gyűjtésének legegyszerűbb módja az épület 
tetejéről lefolyó víz gyűjtése.

Figyelmeztetések esővíz gyűjtésénél: 

Az összegyűjtött esővíz (tetőn, ereszben lerakódott 
szennyeződésektől) szennyezett lehet!
Nem ajánlott a palatetőkről és a bitumenes tetőkről lefolyó 
vizet összegyűjteni!
A téli időjárás beérkezése előtt érdemes leereszteni és 
kitisztítani a hordókat.

A csapadékvíz tárolható a szabadban illetve talajban elhelyezett 
tárolókban.

Szabadban: erre a célra kialakított hordókat (csappal és tömlővel 
ellátott) az ereszcsatorna végéhez állítják. Érdemes leszűrni az 
összegyűjtött vizet, így tovább tárolható. 

Talajban elhelyezett tárolók: annak érdekében, hogy a befolyás a 
tartályokba megfelelő legyen, megfelelő lejtésben kell a csatornát 
elhelyezni. A tartály a talajszint alatt van, a felszínen egy aknafedél 
látszik. A tartály vagy betongyűrű oldala lyukas, ahol az összegyűlt 
víz a talajba tud szivárogni.
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AZ ESŐVÍZ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Azokon a vidékeken, ahol kevés csapadék hullik és egyéb 
vízforrás nem áll rendelkezésre, csak a 
csapadékvíz-gazdálkodás teszi lehetővé a mezőgazdasági 
termelést (öntözés). A kerttulajdonosoknak a nyári 
időszakban magasak a locsolással járó kiadásaik. A 
legtöbben saját kutak kialakításával vagy a csapadékvíz 
összegyűjtésével próbálják ezt a költségüket csökkenteni.

Ha van összegyűjtött esővíz, szükségtelen ivóvízzel WC-t 
öblíteni, vagy ruhát mosni. 
A házon belül WC öblítésre és mosáshoz is használhatjuk az 
esővizet, ehhez külön vízhálózatra van szükségünk. Ez jóval 
kisebb, mint az ivóvízé, hiszen csak a WC-hez és a 
mosógéphez kell eljutni vele. Az esővizet kétféle képpen 
juttathatjuk el a kívánt fogyasztókhoz. (Felszíni szivattyúval 
vagy Búvár szivattyúval, attól függően, hogy a tartály felszíni 
vagy talajban elhelyezett.)

A fölöslegesen összegyűjtött esővizet elszivárogtathatjuk 
vagy élővízbe engedhetjük.

TOVÁBBI ELŐNYEI
A CSAPADÉKVÍZ FELHASZNÁLÁSNAK

csatornahálózat terhelése csökken
lágyabb, így nem szükséges mosás esetén vízlágyítók 
használata
jelentősen csökkenti a drágán beszerezhető ivóvíz 
fogyasztását
ingyenes, nem kell érte vízdíjat fizetni

Egy háztartásban a csapadékvíz felhasználásával a 
vezetékes vízfogyasztás körülbelül a felére csökkenthető.



A tájékoztató anyag a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00011
azonosító számú projekt keretében készült.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00011
A kedvezményezett neve: Lesencefalu Község Önkormányzata

A projekt címe: Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztés Lesencefalu községben
A szerződött támogatás összege: 45 109 289 Ft

A támogatás mértéke: 100 %


