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BÜKKI FORRÁSBÓL BÜKKI CSAPVIZET!
A Föld felszínének 71%-át víz borítja, azonban a teljes 

vízkészletnek csupán 0,6%-a édesvíz, ezt használjuk 
ivóvízfogyasztásra. 

Miskolc városa kiváló vízkinccsel rendelkezik. Itt a Bükk 
lábánál friss, hűs bükki forrásvizet, karsztvizet ihatunk a 
csapból, melyet a MIVÍZ Kft. már 109 éve szolgáltat Miskol-
con és a környező településeken élőknek. Jelenleg a vá-
ros és környezetének napi vízigénye 40 000-45 000 m3.

Miskolc város vízellátása a Bükk hegység karsztvizeire 
épül. A hegy felszínére hulló csapadékvíz a víznyelőkön és 
repedésrendszereken keresztül folytatja útját a mélybe. 

A MIVÍZ Kft. karsztvízműtelepei a város szélén, illetve a 
Bükk hegység belsejében találhatóak:

– Lillafüreden a Szinva-forrási- és az Anna-forrási vízmű,
–  a Forrás-völgyben a Felső-forrási- és a Királykúti vízmű,
–  a Diósgyőri Vár mellett a Tavi-forrási-  

és a Szent György-forrási vízmű,
– Miskolctapolcán a Miskolctapolcai vízmű,
– Ómassán pedig az Ómassai-vízmű.
A Vízmű a friss, üdítő csapvizet 686 km hosszú ivó-

vízvezeték-hálózaton keresztül juttatja el a fogyasztók-
hoz, illetve 580 km hosszú szennyvízhálózaton vezeti el 
a szennyvizet egészen a szennyvíztisztító telepig.

A miskolci karsztforrások kiemelten érzékenyek. Az 
ivóvizek megóvását szolgálja a vízbázisvédelem. Célja 
megelőzni, hogy a csapadékkal érkező szennyezés ne 
jusson el a forrásig, vagy ha mégis a felszín alá kerülne 
a szennyeződés, akkor az ellenőrző rendszer figyelmez-
tet és így lehetőséget ad a beavatkozásra. A MIVÍZ Kft. 
az online vízminőség-ellenőrző rendszerén felül évente 
15 000 laboratóriumi vízminőség-vizsgálatot végez a 
szolgáltatás biztonsága érdekében.

Az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer! 
IGYUNK CSAPVIZET!

A VÍZHIÁNY MÁR A HOLNAP PROBLÉMÁJA,  
TAKARÉKOSKODJUNK AZ IVÓVÍZZEL!

A vízhiány globális probléma, ma is milliók szomjaznak 
a világon, minden ötödik ember nem jut tiszta ivóvízhez.

A tiszta ivóvíz az egyetlen élelmiszer, amely semmi 
mással nem pótolható, az emberi élet nélkülözhetetlen 
feltétele, testünk 70%-át víz alkotja.
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A MIVÍZ Kft. 2022. március 22-én, a Víz világnapján 
indította el szemléletformáló projektjének megva-
lósítását. A program célja olyan szemléletformáló 
tevékenységek megvalósítása, mint például a víz-
takarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása 
a lakosság körében, mellyel a környezettudatosság 
széles körű elterjedése nagymértékben növelhető. A 
projekt során igyekszünk a víziközmű-szolgáltatásról 
szélesebb körű ismereteket átadni fogyasztóinknak. 
Társaságunk – ennek a pályázatnak a keretében – 
Vízhírmondóval összekapcsolt kvízjátékot indított el 
fogyasztói körében. Ezen kiadvány, melyet jelenleg 
a kezében tart, hasznos információkat, tanácsokat, 
javaslatokat tartalmaz. Kérjük, hogy a Hírmondót 
figyelmesen olvassa át, és az olvasottak alapján 
töltse ki a mellékelt kvízlapot, amit postai úton tud 
visszaküldeni a MIVÍZ Kft. részére, vagy személyesen 
az ügyfélszolgálaton is leadhatja.  A visszaküldés 
díjmentes, a mellékelt válaszborítékban – bárme-
lyik postán – feladható, legkésőbb 2022. augusztus 
15-ig. Az első 100 beküldő, aki helyesen kitöltötte a 
kérdőívet, garantált ajándékcsomagot kap. Ezenfelül 
további értékes nyereményeket sorsolunk ki azon fo-
gyasztóink között, akik hibátlanul kitöltötték és visz-
szaküldték a kvízlapot.

I. helyezett: Mosogatógép
II. helyezett: Mosógép
III. helyezett: SodaStream + egy csomag koncent-

rátum-válogatás
A nyertes fogyasztókat a megadott elérhetősége-

ken értesítjük. 

Sorsolás: 2022. szeptember 19.
További részletek:  
A MIVÍZ web (www.miviz.hu) és Facebook oldalán.



Ha nincs elég víz, szervezetünk sem működik jól. 
Egészségünk megőrzése érdekében naponta legalább 
2 liter csapvizet szükséges elfogyasztanunk. Jótékony 
hatása, hogy csökkenti a stresszt, energiával tölt fel, fo-
gyaszt és méregtelenít, ízületi fájdalmak ellenszere.

Miért igyunk csapvizet üdítő vagy ásványvíz helyett?
mert biztonságos, minőségét szigorúan ellenőrzik,
mert környezetbarát, nem műanyag palackban van,
 mert elérhetősége kényelmes,  
nem kell boltba menni érte,
 mert nem hizlal, az üdítők ellenben  
magas cukortartalmúak,
mert a csapvíz a legjobb szomjoltó,
mert egészséges, ásványi sókat tartalmaz.

Egy műanyag palack bomlási ideje 450 év, Magyaror-
szágon évente 1,5 milliárd műanyag flakon kerül hulla-
dékba. Ha csapvizet iszunk palackozott ásványvíz he-
lyett, kíméljük a bolygónkat és a pénztárcánkat is.

Nem áll rendelkezésre korlátlanul ivóvíz! A tudatos vá-
sárlás mellett néhány egyszerű módszerrel a minden-
napi vízfelhasználásunkat könnyen csökkenthetjük, 
takarékoskodhatunk a felhasznált ivóvízzel:

fogmosáskor ne folyassuk a vízcsapot,
fürdés helyett zuhanyozzunk,
kézmosáskor zárjuk el a csapot, amíg szappanozunk, 
ne folyóvízben mosogassunk,
összegyűjtött esővízzel locsoljunk.

    46/519-366

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!


