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mai Célok és réGi 
HaGyományok 
a százéves mÚltra 
visszatekintő 
mivíz kFt.-nél

A rendszeres miskolci vízszolgáltatás megin
dulása 1913 elején kezdődött, de a források 
alapján az erre irányuló törekvések már csak
nem három évtizeddel korábban elkezdődtek. 
A Miskolci Vízművek létrehozásának előmun
kálatai már 1884ben megindultak. 1908ban 

– Szentpáli István polgármester támogatásával – 

Miskolc megvásárolta a Munkácsi 
Püspökségtől a miskolctapolcai 
források területét, ahol 1909ben 
megkezdődött az Olaszkút épí
tése Lenarduzzi János olasz szár
mazású mester irányításával, aki 
számos gátat, hidat és víztornyot 
tervezett a Monarchiában. 1913 
februárjában megalakult a Városi 
Vízvezeték és Csatornázási Igaz
gatóság, amelynek hatásköre Mis

kolc város vízellátására és csatornázására ter
jedt ki. Igazgatója Pazár István gépészmérnök, 
akinek a berendezések tervezésében döntő 
szerepe volt.

Eleinte a városban található közel ötezer 
épület közül csupán 840 csatlakozott a háló
zatra. A Sajó mentén szennyvíztisztító telep, az 
Avason víztároló medencék létesültek.

Az avatásról így írt az Ellenzék című lap 
1913. április 5én:

„Most, hogy a vízművek egyik nagy alkotása, 
az avasi víztartó medencék elkészültek, a polgár-
mester helyén valónak találta, hogy az avatásra 
meginvitálja a törvényhatósági bizottságot. A 
rezervoár alapos szemügyre vétele után Hodo-
bay Sándor ritka szíves invitálására elhelyezked-
tek az asztalok körül. És az Isten szabad ege alatt 
egy barátságos, jó hangulatú, kellemes uzsonná-
val ülték meg a medence avatást. Asztalra került 
a gyöngyöző, aranysárga furmint és Krizsanovsz-
ky József kivételével – aki csak sört iszik – este hat 
órára alapos takarítását tette a társaság a bor-
nak is, az ennivalónak is.”

A MIVÍZ Kft. megtisztelő 
kötelessége, hogy Miskolc 
város és tágabb környezetének 
ivóvíz és csatornázási 
szolgáltatással történő ellátása 
a lehető leg magasabb 
színvonalon, a rendelkezésre 
álló erőforrások hatékony, 
takarékos felhasználásával 
történjen.

szerkesztésével, néhány megírásával próbáltam 
segíteni és szakmai terveim is ezekkel kapcsola
tosak. És bár az új könyvek illata semmihez sem 
hasonlítható, tudomásul kell venni a digitális 
világ kihívásait. Büszke vagyok arra, hogy sike
rült a közelmúltban a legfontosabb hazai vizes 
folyóiratokat a világhálón mindenki számára 
hozzáférhetővé tenni. A jövőben online folyó
iratként adjuk ki ezeket. Most ezen dolgozom.

A főiskolai vízügyi mérnökképzés szervezé
séért, szakmai, oktatói, tudományos, publikáci
ós és szerkesztői tevékenységemért 2008ban 
megkaptam a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét, 2010ben pedig a Vásárhelyi 
Páldíjat. 20 éven át vezetett utam hetente egy
szertöbbször Bajára. Ez év nyarán nyugdíjba 
mentem. A jubileum, a nyugdíjazás kapcsán a 
Főiskolától a megtisztelő Professor Emeritus 
címet kaptam. Az oktatástól azonban – amíg 
erőm engedi – nem szakadok el.

Az országban mindenütt ott vannak egykori 
tanítványaim a vízügyi igazgatóságoknál, a köz
műves cégeknél, sokan már vezetői posztokon, 
jónéhányan kiemelkedő szakmai, tudományos, 
vezetői kvalitásokkal és eredményekkel. Fele
melő érzés, hogy ott lehettem szakmai pályájuk 
indulásakor, hogy továbbadhattam ismeretei
met, mindazt, amit iskoláimtól, tanítómestere
imtől kaptam. Arra törekedtem, hogy meggyőz
zem őket a szakirodalom megismerésének és 
saját gondolataink lejegyzésével való gyarapítá
sának fontosságáról, hogy a tételes tudáson túl 
szemléletüket, látásmódjukat alakítsam. Hogy 
milyen sikerrel – ezt ők, sok százan tudják meg
válaszolni.
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modernebb üzemeltetési feltételeket teremtik 
meg Miskolcon. Tavaly a város üzemelő, de sé
rülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai 
vizsgálata során KEOPforrásból kijelölésre ke
rültek a védőövezetek, az általános előírások, 
védőövezetenként a korlátozások és a tiltások, 
valamint a diagnosztika alatti felmérések alap
ján szennyező forrásokkal kapcsolatos intézke
dések is megindultak. Miskolctapolcavízbázis 
súlyos veszélyeztetése miatt egy korszerű víz
tisztítási technológia kiépítésével már megkez
dődtek a fejlesztések Miskolc ivóvízellátásbiz
tonságának javítása érdekében. A beruházás 
célja a korszerű víztisztítási technológia kiépí
tése 800 m2en a meglévő vízműtelep korsze
rűsítésével, valamint 2 darab 500 m3es térszíni 
szűrt víztároló megépítése, amelynek eredmé
nyeként a zavarosságot biztonsággal NTU<1 
érték alatt lehet tartani, 1.500 m3/h mennyi
ségű szűrt víz kibocsátása mellett.

Miskolc város meglévő szennyvízcsator
nahálózatának bővítése és a szennyvíz III. 
tisztítási fokozat létesítése során a hálózat hi
ányosságait pótolják. A fejlesztés Miskolc bel
területén, a meglévő rendszer felújításával és 
átalakításával történik. Az újabb, III. tisztítá
si fokozat megépítésével tarthatók lennének 
az új előírásban foglalt határértékek, csök
kenne a környezetre ható terhelés. A Miskolci 

Biogázüzem létesítésének célja, hogy a MIVÍZ 
Kft. által üzemeltetett miskolci szennyvíztisz
tító telepen és az agglomerációban keletkező 
szenny víziszapot, az egyéb élelmiszer jellegű 
hulladékokat ipari rothasztásos technológiával 
feldolgozza és biogázt, valamint villamos ener
giát állítson elő belőle.
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meltetése képezte Miskolc és Felsőzsolca váro
sok területén. Miskolc Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése 2006. július 6án született 
döntésével megalapította a Miskolc Holding Ön
kormányzati Vagyonkezelő Zrt.t, az így létrejött 
vállalatcsoport tagja lett a MIVÍZ Kft.

A Társaság tevékenységét döntően Miskolc 

A rendszer folyamatosan bővült, ahogyan a 
lakosság és a víz igény is. A tapolcai források mel
lett az évtizedek folyamán további hét forrás ke
rült a vízellátás rendszerébe. 1957től a fürdők 
üzemeltetése is a vízművek feladatává vált, így 
a társaság Miskolci Vízművek és Fürdők Vállalat 
néven működött tovább, majd az 1995. évi át
alakulás révén létrejött a MIVÍZ Rt. A fürdők üze
meltetését egészen 2005ig végezte a Társaság, 
amikor a MIVÍZ Rt.ből történő kiválással 2005. 
augusztus 1jén jogutódlással létrejött a MIVÍZ 
Miskolci Vízmű Kft. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
Barlangfürdő bővítése, fejlesztése a Vízművek 
keretében történt. A kiválással létrejött Társaság 
feladatát az ivóvíz és szennyvízközművek üze

Idén, a miskolci víziközműszolgáltatás ju
bileumi évében a támogatott KEOPpályázatok 
révén több mint kilencmilliárd forint értékű 
beruházás kezdődött meg. A vízbázisvéde
lem, a tapolcai ultraszűrő és medencék épí
tése, a szennyvíztelep és a szennyvízhálózat 
fejlesztése, valamint a biogázberuházás a leg

város közigazgatási területén folytatja: a város 
területén – mint a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat által kijelölt kizárólagos köz
szolgáltató – ivóvízszolgáltatási, szennyvízel
vezetési, kezelési, emellett 2009. július 1től 
folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására, 
valamint ártalmatlanítására vonatkozó közszol
gáltatást végez. A MályiNyékládháza, illetve 
Bükkszentkereszt felé történő ivóvízátadást, to
vábbá a MályiNyékládháza, Szirmabesenyő, Al
sózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések 
szennyvizeinek átvételt követő kezelését, tisz
títását szerződés alapján nem közszolgáltató 
tevékenységként végzi. Felsőzsolca város terü
letén pályázaton elnyert koncessziós szerződés 
alapján végzünk közüzemi ivóvízszolgáltatást.

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk 
hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek ki
termelése egyrészt gravitációs vízművekben 
(Szinvaforrási vízmű, Annaforrási vízmű, Fel
sőforrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű 
vízművekben (Tapolcai vízmű, Taviforrási víz
mű, Szent Györgyforrási vízmű, Királykúti víz
mű) történik. Szélsőséges időszakban az ÉRV 
Zrt. kezelésében üzemelő és átvételre kerülő vi
zet a kavicsteraszra települt víztermelő és tisz
tító telepek (Hernádmenti csúcsvízmű, BőcsSa
jóládi vízmű, Alsózsolcai vízmű, Sajóecsegi 
vízmű) biztosítják. 
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