
KVÍZ A HÁZI VÍZMEGTARTÁSRÓL, CSAPADÉKVÍZ GYŰJTÉSRŐL 

A helyes válaszok melletti rubrikákba tegyen X-et! 

 

I. Miért nő a jelentősége a települési és házi vízmegtartásnak? (Több 
helyes válasz is megjelölhető!) 

 

1. A klímaváltozás egyik legkomolyabb következménye az édesvizek 
mennyiségének csökkenése és a meglévő készletek szennyeződése. 

 

2. A csapadék eloszlása nem egyenletes, a hosszú, aszályos időszakokat 
löketszerűen jelentkező, szélsőséges esők szakítják meg. 

 

3. A városokban a burkolt felületek nagy aránya miatt nem jut a talajba az 
optimális talajélethez szükséges vízmennyiség. 

 

4. A városi vízelvezető rendszerek extrém csapadékok esetén túlterhelődnek, 
romlik a szennyvíztisztítók hatásfoka, a víz löketszerűen érkezik a természetes 
vízgyűjtőkbe. (folyók, patakok, hullámterek) 

 

II. Mi a legkézenfekvőbb és legkönnyebben megoldható felhasználási 
módja az összegyűjtött csapadékvíznek? (Egy választ jelöljön meg!) 

 

1. autómosás  
2. öntözés  
3. medencék töltése  
III. Miért jó a növényeknek a csapadákvíz? (Több jó válasz is megjelölhető.)  
1. mert klórmentes,  
2. gazdag ásványianyag tartalma miatt,  
3. mert törzsfejlődésük során a lágy víz felhasználásához alkalmazkodtak.  
IV. Miért nehézkes még mosási, wc-tartály öblítési célra felhasználni a 

csapadékvizet? (Egy jó válasz lehetséges.) 
 

1. Technikailag nem megoldható a megfelelő tisztítás.  
2. A jogszabályok nem teszik lehetővé a csapadékvíz bevezetését a 

csatornarendszerbe, így teljesen külön álló körön, a szennyvíz külön 
gyűjtésével oldható csak meg a felhasználása. 

 

V. Mi a legfontosabb érv amellett, hogy a csapadékvízgyűjtő edény zárt 
legyen? 

 

1. Ne szennyeződjék az összegyűjtött víz,  
2. ne legyen párolgási veszteség,  
3. megakadályozzuk a szúnyogok peterakását, vagyis a háztartási 

szúnyogtenyészőhelyek kialakulását. 
 

VI. Mit nyerünk azzal, ha összegyűjtjük háztartásunkban a csapadékvizet? 
(Több jó válasz is lehetséges.) 

 

1. Ingyen rendelkezésre álló természeti erőforrást hasznosítunk, pénzt 
takarítunk meg a vezetékes vízzel való takarékosság miatt. 

 

2. Kedvezünk növényeinknek a lágy víz használatával.  
3. Nő a környezettudatosságunk, csökken ökolábnyomunk.  
4. Hozzájárulunk a klímavészhelyzet mérsékléséhez.  

 

Az Ön neve:  
Az Ön lakcíme:  

Az Ön telefonszáma:   
Az Ön e-mail címe:  



 
* Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megadott adatokat csak és kizárólag az esővízgyűjtő 

edények gördülékeny lebonyolításának érdekében fogjuk felhasználni.  
Az akció lebonyolítása után a bekért adatokat megsemmisítjük. 

 
Törökbálint Város Önkormányzata 
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