
Teendők általános vízkorlátozás elrendelése esetén 

 

Vízkorlátozásra abban az esetben van szükség, amikor természeti, vagy egyéb 

elháríthatatlan okból a rendelkezésre álló vízkészlet mennyiségét a vízfogyasztási igény 

jelentősen meghaladja. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 57/2013. 

(XII.12.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletét képezi Miskolc Megyei Jogú 

Város Közműves Vízszolgáltatás Korlátozási Terve. 

Ebben került rögzítésre, hogy mely esetben szükséges vízkorlátozást bevezetni, s itt vannak 

meghatározva a vízkorlátozás fokozatai lépcsőzetesen, I., II, III. fokozatra és rendkívüli 

vízellátási helyzetre kialakítva. Az egyes fokozatokban szükséges intézkedések is mind a 

fogyasztói kör, mind a szolgáltató, valamint az ellátásért felelős Önkormányzat számára 

részletesen vannak meghatározva. 

A vízkorlátozásnak három fokozata van, amely az elháríthatatlan okból fellépő vízhiány 

mértékétől, annak súlyosságától függ. A fokozatok számozása a kialakult helyzet 

súlyosságának mértékében növekszik, azaz az első a fokozatban találhatóak a legenyhébb 

intézkedések. Az egyes korlátozási fokozatokhoz egyrészt a használati célok, másrészt a 

felhasználható vízmennyiség szabályozása kapcsolódik.  

Mindez azt jelenti, hogy a felhasználási célok alapján 6 részterületre felosztva 

megkülönböztetésre kerülnek az egyes felhasználói, fogyasztói körök, hiszen más céllal 

történik egy lakossági fogyasztó esetében az ivóvíz felhasználása, mint például egy kórház 

esetében. Az egyes fokozatok esetében a megkülönböztetett felhasználói körökre más-más 

szigorúságú intézkedések érvényesek. 

Az első három fokozatban az olyan vízhasználatok kerülnek részben, vagy egészében tiltásra, 

amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi létfenntartáshoz (pl. gépkocsik 

mosása, locsolás, stb.). Emellett a felhasználásra kerülő vízmennyiség mértékének 

felhasználók részéről történő kötelező csökkentése is előírás, fokozatról fokozatra növekvő 

mértékben és szélesebb körben. 

A negyedik fokozatnak tekinthető, rendkívüli vízellátási helyzetre minősítés esetében már 

Polgármesteri Operatív Bizottság felállítása válik szükségessé a kialakult rendkívüli helyzettel 

járó károk mérséklése, megszüntetése érdekében. A Bizottság önkormányzati, szolgáltatói, 

szakhatósági, katasztrófavédelmi és polgári védelmi tagokból áll össze. 

Ebben a rendkívül súlyos helyzetet jelentő fokozatban már sor kerülhet akár szakaszos, csak 

időszakosan biztosított vízellátásra is, vagy akár az egyes ellátási területeken a hálózati 

vízellátás szüneteltetésére is. Ilyenkor a szükségszerűen bevezetésre kerülő intézkedéseket 

az adott helyzetet alapul véve a Bizottság dönti el és a Szolgáltató hajtja végre. 

Mindezen intézkedések bevezetése és végrehajtása annak érdekében történik, hogy a 

létfenntartási, közegészségügyi és katasztrófavédelmi célú vízfelhasználások a vízkorlátozás 

idején is biztosíthatóak legyenek. 

A MIVÍZ Kft. ezen cél elérése érdekében az első 3 fokozat esetében az előírt tájékoztatási 

kötelezettséggel járó feladatok ellátásával egyetemben saját hatáskörben - a negyedik 

fokozatnak tekinthető rendkívüli vízellátási helyzet elrendelése esetén a Polgármesteri 

Operatív Bizottság döntései alapján - hajtja végre a szükséges intézkedéseket. 


