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Tisztelt Felhasználóink!
Reméljük már sokan olvasták a MIVÍZ Kft. 
Hírmondó külön kiadványát, melyet májustól  
– a számlával együtt – postázunk ki.

A Hírmondóban bemutatjuk Miskolc város ivó-
vízellátását, információt nyújtunk a víztakarékos-
ságról, rávilágítunk arra, hogy milyen problémát 
okozhat az, ha elfogy a tiszta ivóvíz és miért fon-
tos az, hogy csapvizet igyunk. Végezetül a csa-
tornahasználati illemtan témakörét is körbejárjuk 
és megtudhatjuk azt, hogy mi nem kerülhet a lefo-
lyóba, a csatornahasználati illemtan be nem tar-
tásának milyen következményei lehetnek és hova 
kerüljön az, amit nem lehet a csatornába dobni.

A Hírmondó mellett talál egy kvízlapot is, amit 
ha helyesen kitöltve visszaküld, részt vehet egy 
sorsoláson.

Az első 100 beküldő, aki helyesen töltötte ki a 
kérdőívet, garantált ajándékcsomagot kap. Ezen-
felül további értékes nyereményeket sorsolunk ki 
azon fogyasztóink között, akik hibátlanul kitöltöt-
ték és visszaküldték a kérdőívet.

Az I. helyezett egy mosogatógéppel, a II. 
helyezett egy mosógéppel és a III. helyezett 
egy SodaStream készülékkel (+ egy csomag 
koncentrátum-válogatást) lehet gazdagabb.

A nyertes fogyasztókat a megadott elérhetősé-
geken értesítjük.

Játékra fel! Sok szerencsét kíván a MIVÍZ 
Kft. csapata!

Ezt a Hírmondót a KEHOP-2.1.7.- 19-
2019-00001 azonosítószámú és 
„VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS A MIVÍZ KFT. 
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLE-
TÉN” című pályázat céljával és 
fő üzenetével összefüggésben 
állítottuk össze.

Bükki forrásból
A Miskolc Csoport tagja
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HÍRMONDÓ

Ha odafigyelünk csöpögő csaptelepeinkre, folydogá-
ló WC-tartályainkra, azzal kíméljük a pénztárcánkat is.

 Rossz szerelvény esetén 1 hónap alatt 170 liter 
víz folyik el, ez egy év alatt több mint 2000 liter víz 
elpazarolását jelenti egy csöpögő csapon.
 A WC-tartály meghibásodása esetén 700 liter víz is 
elfolyhat naponta, ami 21 000 liter/hónapot jelent. 

Ha csapvizet iszunk, pénzt takaríthatunk meg! Gon-
dolta volna? Számoljon utána!

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN
Ahogyan korunk környezetvédelmi előírásai egyre 

szigorodnak, úgy a természetbe visszavezetett tisz-
tított szennyvízre vonatkozó előírások is. Ahhoz, hogy 
megfeleljünk a követelményeknek, – a MIVÍZ Kft . mun-
káján túl – szükséges a lakosság környezettudatos 
csatornahasználata is.

A csatornahasználati illemtan betartásával hozzájá-
rulunk a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, a dugu-
lások elkerüléséhez, a szennyvíztisztító telep környe-
zetkímélő működtetéséhez.

MI NEM KERÜLHET A LEFOLYÓBA?
1. Darabos (szilárd) hulladékok: Elzárják a szennyvíz 

útját – dugulást okozva –, és tönkreteszik a szennyvíz-
átemelő szivattyúkat. Ilyenek például:

- törlőkendő, egészségügyi betét, rongy
- fa, kő, csont
- műanyag-, vagy fém háztartási eszköz, üvegpalack
- haj, cigarettásdoboz
-macskaalom, növények
-építőanyag maradék (gipsz, malter stb.)

2. Veszélyes anyagok és mérgek: Veszélyeztetik a 
környezetet, a szennyvíztisztító telep biológiai tisztí-
tóképességét és az ott dolgozók egészségét. Ilyenek 
például:

- méregek, gyógyszermaradványok
-  festék, benzin, oldószer-maradványok 

(tűz- és robbanásveszélyes anyagok)
- növényvédőszerek
- nehézfém tartalmú folyadékok

3. Többletterhelést okozó anyagok: Bár a háztartá-
si zsírok, olajok fogadására a lefolyó alkalmasnak tűnik, 
ezek a csatornahálózatba jutva kihűlnek és egyéb szeny-
nyeződésekkel reakcióba lépve szappanszerű lerakó-
dásokat képeznek. Idővel ezáltal a csatorna leszűkül és 
eldugul. Többletterhelést okozhatnak továbbá a szenny-
vízcsatornába bevezetett csapadékvíz bekötések is. 

A CSATORNAILLEMTAN BE NEM TARTÁSÁNAK 
KÖVETKEZMÉNYEI:

- üzemzavar, dugulás a csatornahálózatban
-  a szennyvízátemelő szivattyúk 

meghibásodása, leállása
-  a közlekedés akadályozása a közterületeken 

a duguláselhárítási munkák idején
- az üzemzavar- és duguláselhárítás pénzbe kerül
-  a szennyvíztisztító telepen üzemzavar, kár, 

balesetveszély és katasztrófahelyzet következhet be
-  a nem megfelelő tisztítási hatásfok, és ezáltal 

a befogadó folyó a Sajó, magasabb környezeti 
terhelése

HOVÁ KERÜLJÖN, AMI NEM VALÓ A LEFOLYÓBA?
- kommunális hulladékgyűjtőbe
-  hulladékudvarba (építőanyag maradék, sitt, 

háztartási eszközök, veszélyes hulladékok, stb.)
-  gyógyszertári gyűjtőpontra 

(gyógyszermaradványok)
-  kijelölt üzemanyag töltőállomásra

vagy gyűjtőpontra (használt háztartási olajok)

1 m3 csapvíz ára: 249,12 Ft, 
ezzel szemben 1 m3 ásványvíz ára: 80 000 Ft

Igyunk friss, bükki forrásvizet, igyunk csapvizet!

KEHOP-2.1.7.-19-2019-00001 Víziközmű szolgálta-
tással kapcsolatos szemléletformálás a MIVÍZ Kft . 
szolgáltatási területén


