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I. Vízkorlátozási terv célja

A hatályos jogszabályok értelmében az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a
felügyelete alatt működő vízmű vízkorlátozási tervének jóváhagyása, és annak végrehajtását a
polgármester és jegyző feladatává tette.

A vízkorlátozási tervet a szolgáltató szervezet készíti el és küldi meg az ellátásért felelős
önkormányzatnak a testület elé történő beterjesztésre.

Azon események kezelése, amikor az elosztható vízkapacitás tartósan nem képes a jelentkező
igények folyamatos kielégítésére. Ilyen események lehetnek:

● természeti katasztrófa,
● havária helyzet,
● nyári rendkívüli csúcsfogyasztás,
● műszaki és egyéb problémák felmerülése.
● külső, hatósági körülmény.

Ezekben a helyzetekben, - ha szükséges -, a vízfelhasználást korlátozni kell. A korlátozás mértéke
az adott helyzettől függ, de előzetesen fel kell készülni ezek megfelelő kezelésére.

Az ivóvízfelhasználást korlátozó intézkedések bevezetésére kerül sor, amennyiben az üzemeltetési
területen a víztermelő, -kezelő, -elosztó kapacitás - a fentiekben megjelölt ok/okok miatt - tartósan
nem képes a jelentkező igényeknek megfelelő vízmennyiség vagy vízminőség biztosítására.

II. A vízkorlátozás okai

A vízkorlátozás okai lehetnek:

● Olyan környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése, mely során a
vízbázis oly mértékű szennyeződése történik meg, amely az alkalmazott tisztítási és
fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből eredően
kapacitáscsökkenés áll elő.

● Gerincvezeték, nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső hatásra történő
oly mértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel
sem biztosítható.

● Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés , ha a tárolt
kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.

● Váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó
vízfelhasználás történik.

● A termelt és szolgáltatott vízmennyiséget meghaladó felhasználási igény, mely normál
üzemmenet mellett nem biztosítható.
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Az intézkedés az alábbi felhasználások védelmét szolgálja:

● Lakossági ivó-, tisztálkodási- és háztartási vízfelhasználás
● Egészségügyi intézmények vízfelhasználása
● Gyermek- és szociális intézmények vízfelhasználása
● Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfelhasználás
● Állatállomány ivóvízfelhasználása

III. Jogszabályi áttekintés

Az intézkedés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

● Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Különös tekintettel a 83. § és 72/A. § -okra.

● 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.
● 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 15. § (4) bekezdése.
● 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés

rendjéről

IV. Vízkorlátozás elrendelése, fokozatok

Amennyiben a korábbi fejezetben meghatározott okok miatti vízkorlátozás bevezetésére van
szükség - az 1995. LVII. tv. vonatkozó bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel - a vízigények
kielégítésének sorrendje a következő:

a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató

tevékenységgel járó,
c) állatitatási, haltermelési,
d) természetvédelmi,
e) öntözési,
f) gazdasági,
g) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)

vízhasználat.

Így ebből következik, hogy a korlátozás sorrendje az előző bekezdésben meghatározott kielégítési
sorrend fordítottja.

Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a
vízhasználat — a létfenntartási vízhasználat kivételével — az előző bekezdésben foglaltak szerinti
sorrendben kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények
megtartása mellett megszüntethető.
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IV.1. A vízkorlátozás fokozatai:

0. fokozat - Napi locsolási tilalom
A vízkorlátozás egyik legalapvetőbb eszköze. Bevezetése elsősorban a csúcsvízigények kielégítése
miatt történhet. A település egészére elrendelhető 6:00 és 22:00 között, amennyiben a várható
vízfelhasználás eléri vagy nagyban megközelíti a maximálisan kitermelhető vízmennyiséget.

I. fokozat
Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható
vízmennyiséget 7 (hét) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legfeljebb napi 6
órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák,
óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

● Felhívást kell intézni a felhasználók felé a takarékos vízfelhasználásra. A folyamatba be kell
vonni az érintett önkormányzato(ka)t.

● TILOS - a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6:00 és 22:00 óra között
● TILOS - a járdák, utak mosása, automataöntöző berendezések működtetése, gépjárművek

tömlős mosása, úszómedencék töltése.
● Magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medence vízcseréjéinek átütemezése

szükséges. - Az érintettek értesítése mellett!
● Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételezések felfüggesztése
● Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználás felfüggesztése
● Nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről.

A községi, városi önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő
közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és
üzemképességük biztosítására.

II. fokozat
Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható
vízmennyiséget 15 (tizenöt) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6
órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák,
óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az I. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül

● Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó
szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 10 %-al
csökkentsék. Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és
gyermek-otthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be!

● TILOS - mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén.
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● A magasabban fekvő településrészek egyenletes ellátása érdekében az alacsonyabb fekvésű
területek vezetékeiben uralkodó nyomásértékek csökkentése az előre kijelölt tolózárak
fojtásával.

III. fokozat
Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható
vízmennyiséget 30 (harminc) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi
6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények,
iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m3/nap
átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi
fogyasztási igényüket min. 20%-al csökkentsék.

A III. fokozatban elrendelt szakaszos vízellátást: az egészségügyi intézményeknek, iskoláknak,
óvodáknak, bölcsődéknek, szociális és gyermekotthonoknak is viselniük kell.

Ezen felül, ha SZÜKSÉGES, a település Helyi Védelmi Bizottság vezetője (rendszerint
polgármester) valamint a település jegyzője a Debreceni Vízmű Zrt. képviselőjével közösen, a
vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen, napszakonként
kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

Abban az esetben, ha a III. korlátozási fokozat intézkedéseivel nem lehet a csökkentett felhasználási
igényeket kielégíteni, akkor a polgármester, Operatív Bizottságot hív össze.

Az Operatív Bizottság vezetőjét a bizottság maga választja meg.

A bizottság tagjai elsősorban:

● Területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály vagy megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály képviselője

● Illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és ezen belül a Tűzoltóság képviselője
● Település jegyzője
● Az illetékes Önkormányzat településüzemeltetési vagy -fejlesztési feladatokat ellátó

vezetője, képviselője.
● Polgármesteri hivatal illetékes munkatársa.
● Közbiztonsági referens.
● Debreceni Vízmű Zrt. Üzemeltetési Főmérnökség képviselője

Az Operatív Bizottság feladata a III. fokozaton felüli fogyasztáskorlátozás elrendelése, a
rendelkezésre álló egészséges ivóvízkészlet időbeni és mennyiségi számbavétele és az elosztás
módjának meghatározása, valamint a korlátozás feloldásához a rendkívüli intézkedések megtétele.
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Vízkorlátozások elrendelésével a szolgáltató a tolózárak fojtásával is csökkentheti a korlátozás alá
vont felhasználók vízvételezését!

V. A bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja
A vízkorlátozási terv végrehajtása területén a helyi önkormányzat és a Debreceni Vízmű Zrt.
területileg illetékes főmérnöksége köteles szorosan együtt működni az alábbiak szerint:

V.1. Szolgáltatói feladatok
● Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
● Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
● Biztosítja az 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rendelet szerinti feltételeket.
● Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása.
● Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

A HAVÁRIA jelen esteben a vízkorlátozással összefüggő feladatok összehangolására, a végrehajtás
ellenőrzésére, a Debreceni Vízmű Zrt. „Havária Válságstáb”-ot hozott létre.

A válságstáb összetétele az alábbiak szerint alakul:

Munkakör Havária esemény által érintett terület
vezérigazgató 10.000 főt ellátó területtől kezdődően
üzemeltetési főmérnök minden havária esemény esetén!
környezetvédelmi
koordinátor
szennyvíz havária esetén

minden havária esemény esetén!

üzemmérnökség vezető

minden havária esemény esetén!

üzemvezető
technológiai vezető
értékesítési vezető
laboratóriumvezető
külső kommunikációért
felelős munkatárs
a válságstáb vezetője által
kijelölt egyéb munkatárs

A Válságstáb, a Debreceni Vízmű Zrt. folyamatirányító rendszeren rögzített (vízminőségi és
vízmennyiségi) adatokat és a beérkezett panaszokat megvizsgálja, és ezután dönt az elvégzendő
feladatok és azok felelőseinek megnevezéséről. Azaz az elvégzendő intézkedések, feladatok mindig
a probléma mértékétől függenek.
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Havária állapotnak tekintendő a tartósan 24 órát meghaladó állapot, amely emberi, vagyoni vagy
környezeti veszélyeztetéssel jár. Egy adott település jelentős részét érinti, egy-egy ipari üzem
leállításra kerülhet.
A havária főbb esetei lehetnek:
● Terrortámadás, idegen szándékos behatolás, szabotázs, természeti csapás, az üzemeltetőtől

függő vagy független gondatlanság, mely az ivóvíz szolgáltatást ellehetetleníti,
● a vízellátó rendszeren bekövetkezett súlyos meghibásodása, mely kizárja a rendkívüli

üzemállapot II. fokozat szerinti (havária események) mérlegelését,
● szennyezett talajvíz vagy szennyvíz bejutása a vízellátó rendszerbe (beleértve a vízbázist is),
● A vízminőségi paraméterek olyan mértékű emelekedése, amely a Hatóságok bevonását teszi

szükségessé.

A törvényben előírt legfontosabb intézkedések:

Ha az ivóvíz szolgáltatása előre tervezetten 12 órát vagy üzemzavar esetén több mint 6 órán át
szünetel és 500-nál több főt érint, a Debreceni Vízmű Zrt. az ivóvízszükséglet kielégítéséről más
módon köteles gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben.

A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát
meghaladóan 30 liter/fő/nap az előírt mennyiségben.

A szolgáltatás szünetelése esetén a Debreceni Vízmű Zrt. az ivóvízellátásról úgy gondoskodik, hogy
ahhoz az érintettek 300 méteres körzeten belül hozzájuthassanak. Ilyenkor elsősorban lajtoskocsival
a Debreceni Vízmű Zrt. által biztosított ivóvíz kerül szétosztásra.

Mivel a szolgáltatás ideiglenes megszüntetése vagy a nyomáscsökkenés a tűzivíz hálózatot is érinti,
valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. §-ának
(2) bekezdése értelmében: Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a
tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles
az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati
tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.
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V.2. Az Önkormányzat feladatai

Önkormányzati KÉPVISELŐ-TESTÜLET feladata:

● A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.

POLGÁRMESTER feladata:

● A Debreceni Vízmű Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat
meghatározásával.

● A Debreceni Vízmű Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

JEGYZŐ feladata:

● A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
● A Debreceni Vízmű Zrt. értesítése a bevezetésről.
● A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
● A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

V.3. Eljárási szabályok

A vízkorlátozási tervet a Debreceni Vízmű Zrt. az Önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi.

A rendelkezések betartását mind az önkormányzat, mind a Debreceni Vízmű Zrt. üzemeltetési
főmérnöksége köteles folyamatosan ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást
kezdeményez.

A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és
a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el a Debreceni Vízmű Zrt.
üzemeltetési főmérnökség vezetőjének javaslatára.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, és annak mértékéről. Ezt
jól látható helyen kihelyezett plakátok segítségével, folyamatos híradással a helyi médiákban
(Rádió, TV, újság, internet, stb.) végzi. (Már a 0. fokozattól szükséges)

A Debreceni Vízmű Zrt. írásban kiértesíti az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről,
a felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával.
Az Operatív Bizottság vezetője az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről, az
intézkedések által történt vízellátási változásokról, naponta tájékoztatja a polgármestert.

A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari
felhasználótól napi felhasználásra való adatot kell kérni, vagy amennyiben lehetőség van rá a
távleolvasást kell alkalmazni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt
kell kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a korlátozás alá vont
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felhasználó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és annak eredményét ellenőrzési jegyzőkönyvben
rögzíteni, valamint aláírásával igazolni.

A felhasználó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt a
munkájában segíteni, a vízmérő állását és a vízmű képviselője által tett bejegyzést az ellenőrzési
jegyzőkönyv aláírásával hitelesíti.

Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy annak tényét a helyszíni
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mely alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Szakaszos vízellátás esetén a Debreceni Vízmű Zrt. üzemeltetési főmérnöksége köteles
folyamatosan tájékoztatni az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot és /
vagy önkormányzati tűzoltóságot, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságot és a területileg
illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályt, hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás. Továbbá utóbbitól a
szükséges hozzájárulásokat is be kell szerezni.

A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a Debreceni Vízmű Zrt.
üzemeltetési főmérnöksége tesz javaslatot a polgármester felé.

Ezen intézkedési terv visszavonásig érvényes, kétévente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a
módosítások átvezetendők!

Kelt. Debrecen, 2022. június …..

__________________________________ __________________________________

Önkormányzata Debreceni Vízmű Zrt.
képviseletében képviseletében

.......................... ...........................
polgármester vezérigazgató
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1. sz. melléklet

Minta a képviselő-testületi előterjesztésre…

ELŐTERJESZTÉS
……. település önkormányzat Képviselő-testület

2021. év ……..hó….nap  ülésére

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési
önkormányzat feladata: c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való
gondoskodás. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8) bekezdése alapján a
Képviselő-testületnek kell jóváhagynia a vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervet.

A rendelkezések szerint a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette és …………. település Önkormányzata
számára megküldte jelen előterjesztés mellékletét képező, Vízkorlátozási Tervét, amelynek
jóváhagyását kéri az Önkormányzattól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Kelt: ……, dátum

….. település Önkormányzata nevében
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