
 
A VÍZKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSÉR ŐL 

 
az 1995. évi LVII tv.,a 2011. évi CCIX., ezt módosító 2012. évi CVI. törvény 

alapján 
 
 
A fenti törvény az Önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe utalta a felügyelete alatt 
működő vízmű vízkorlátozási tervének jóváhagyását, és annak végrehajtását a Polgármester 
és Jegyző feladatává tette. 
 
A fenti törvény 15. §-a az 1-3 bekezdés figyelembevétele mellett a 4. bekezdésben a 
vízigények kielégítésének sorrendjét is meghatározza. 
A vízkorlátozási terv készítésénél ezt a sorrendet kell figyelembe venni, ettől eltérni nem 
lehet. 
 
A vízkorlátozási tervet a szolgáltató szervezet készíti el és küldi meg a Polgármesteri 
Hivatalnak a testület elé történő beterjesztésre. 
 
1. A bevezetés feltételei: 

 
A korlátozó intézkedések bevezetésére az üzemeltető akkor tehet javaslatot, ha a 
víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. 
Ennek lehet havária, természeti katasztrófa, vagy a víztermelő kapacitás rendkívüli ok 
miatti csökkenése. 
Normális üzemi viszonyok között a vízmű mértékadó kapacitása nagyobb, mint a 
település vízigénye. 
 
- hétvégi locsolási tilalom 

A város kertes, családi házakkal beépített részén, ahol a vízfelhasználás a hétvégeken 
jelentősen megnöveli (péntek 16:00 – vasárnap 22:00) vízkorlátozás vezethető be. 
 

- nappali locsolási tilalom 
Az egész város területére elrendelhető 6:00-22:00 óra között, ha a vízfogyasztás a 
vízmű által maximálisan kitermelhető vízmennyiséget eléri és a vízigények 
csökkenése nem várható. 

      
I. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei: 

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető 
vízmennyiséget  7 (hét) egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem 
várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a 
nappali vízkorlátozással nem biztosítható. 

 
II. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei: 

Ha a vízfogyasztás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget 15 (tizenöt) 
egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, 
egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye az I. fokú korlátozással nem 
biztosítható. 
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III. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei: 
Amennyiben a vízfogyasztás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget 30 (harminc)  
egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, 
egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a II. fokú vízkorlátozással nem 
biztosítható. 

 
2. A korlátozás fokozatainak tartalma: 

 
Hétvégi locsolási tilalom 
- Kertek, parkok, terek locsolásának részleges tilalma 
- gépjárművek mosásának részleges tilalma 
 
Nappali locsolási tilalom 
- Kertek, parkok, terek, utak locsolásának tilalma 
- gépjárművek mosásának tilalma 

 
I. fokozat 
- parkok, terek, kertek, utak locsolásának tilalma (éjjel-nappal) 
- gépjárművek locsolásának teljes tilalma 
- az önkormányzat a vízmű bevonásával intézkedik a magánszemélyek, intézmények, 

vállalatok tulajdonában lévő vízkivételi helyek (közkutak) üzemképességének 
biztosítására, egészségügyi felülvizsgálatára (ÁNTSZ vízminta). 

 
II. fokozat 
- ipari vízfelhasználók vízfogyasztásának 15 %-os korlátozása 
- A város magasabban fekvő részének vízellátása érdekében az alacsonyabban fekvő 

területrészek vezetékeiben uralkodó nyomások csökkentése a kijelölt tolózárak 
fojtásával.  

  
III. fokozat 
- az ipari vízfelhasználók vízfogyasztásának 40 %-os mértékig történő korlátozása 
- Szakaszos vízellátás bevezetése egyes településrészek meghatározott időtartamú teljes 

kizárásával. (végrehajtási melléklet) 
- azokon a területeken, ahol ipari fogyasztók nincsenek, a lakosság egyenletes 

vízellátása érdekében a házi bekötések ideiglenes kizárásával csak közkifolyós 
vízellátás biztosított. 

 
3. A végrehajtás módja: 

- A II. fokozatban a vízfelhasználás kiterjed az ipari fogyasztókra, ezért a korlátozása 
alapján a szolgáltatási szerződésben rögzített mennyiség határozza meg 

- Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és 
gyermekotthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be, de a III. fokozatban 
elrendelt szakaszos vízellátást ezen intézményeknek is viselniük kell. 

- Szakaszos vízellátás esetén gondoskodni kell a három és többszintes épültekből álló 
lakótelepek napi kétszeri vízellátásáról, oly módon, hogy a legfelső szinten is 
biztosított legyen a berendezéseket működtető víznyomás. 
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4. Eljárási szabályok: 
 
- a vízkorlátozási tervet a szolgáltató vízmű az önkormányzatnak jóváhagyás végett 

megküldi 
- a korlátozás szükséges fokozatának bevezetését a Vízmű igazgatójának kérésére a 

képviselőtestület által jóváhagyott vízkorlátozási tervnek megfelelően a Polgármester 
rendeli el. 

- A korlátozási terv végrehajtása terén a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű köteles 
szorosan együttműködni az alábbiak szerint: 
A vízmű írásban kiértesíti az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről, a 
felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával. 
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, 
plakátok kihelyezésével, helyi televízióban tett felhívással. 
A rendelkezések betartását mind a Polgármesteri Hivatal, mind a Vízmű köteles 
folyamatosan együtt ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást 
kezdeményezni. 
A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a Vízmű tesz 
javaslatot a Polgármesteri Hivatal felé. 

- A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett 
minden ipari fogyasztó köteles a vízmérőt naponta leolvasni és annak állását naplóban 
rögzíteni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell 
kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a korlátozás alá 
vont fogyasztó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és a vízfogyasztási naplóban rögzíteni, 
valamint aláírásával igazolni. 
A fogyasztó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt 
a munkájában segíteni, a vízmérő állását és a Vízmű képviselője által tett bejegyzést a 
vízfogyasztási naplóban, aláírásával elismerni köteles. 
Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a fogyasztás, úgy helyszíni 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek alapján a szabálysértési eljárás 
kezdeményezhető. 
Szakaszos vízellátás esetén a vízmű köteles folyamatosan tájékoztatni a Tűzoltóságot, 
hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás. 

 
Ezen intézkedési terv a végrehajtási melléklettel együtt visszavonásig érvényes, évente 
felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők. 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. január 15. 
 
 
 
         Lakatos István 
               ügyvezető igazgató 
 


