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TÁJÉKOZTATÁS 

AZ »A - VÍZVEZETÉKRENDSZER”  KÖZÜZEMI VÍZHÁLÓZAT-RENDSZER FELHASZNÁLÓI (Lendva község, 

Črenšovci község, Odranci község, Dobronak község, Turnišče Község és Kobilje község területén élő 

polgárok)  

ÉRTESÍTÉSI MÓDJAIRÓL 2019-BEN  

Tisztelt Címzett! 

Az ivóvízről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Lapja, 19/04. sz. és kiegészítései, a továbbiakban: Szabályzat) 
rendelkezéseivel és a Nemzeti Közegészségügyi Intézet szakértői ajánlásainak tartalmával összhangban  
tájékoztatjuk az egyes esetekben történő értesítések módjáról és idejéről, tekintettel a Szabályzatban szereplő 
követelményekre.  
 

A SZABÁLYZAT CIKKE AZ ÉRTESÍTÉS OKA AZ ÉRTESÍTÉS IDEJE AZ ÉRTESÍTÉS MÓDJA 

9. cikk Az ivóvíz meg nem 
felelésének oka a 
belső vízellátó 
rendszerben rejlik  
 

Az intézkedés 
hatálybalépésének 
kezdetétől, de legkésőbb 
hét napon belül. 

1. A háztartási vízellátóhálózat 
felhasználóinak küldött levél 
vagy e-mail 
2. Többlakásos épület esetén 
az épület kezelőjét kell 
értesíteni  
3. Telefonos értesítés 

21. cikk Az ivóvízhasználat 
korlátozása vagy 
tilalma 

Az intézkedés 
hatálybalépésének 
kezdetétől, de legkésőbb 
két órán belül; a 
visszavonásig napi 
tájékoztatás a rádióban (az 
intézkedés 14. napja után 
csak egyszer hetente). 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
(Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 
3. Muravidéki Magyar Rádió 

Az intézkedés 
érvényességének 
kezdetekor és 
visszavonásakor, de 
legkésőbb az intézkedés 
érvényességének 
kezdetétől és 
visszavonásától számított   
24 órán belül. 

1. Webalkalmazás 
http://www.npv.si/  
(a Nemzeti Közegészségügyi 
Intézet, a SZK Egészségügyi 
Felügyelősége, a Nemzeti 
Egészségügyi, Környezeti és 
Élelmiszeri Laboratórium 
értesítései) 

21. cikk A használat 
korlátozásának vagy 
tilalmának  
visszavonása 

Legkésőbb az intézkedés 
visszavonásától számított   
24 órán belül. 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
(Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 
3. Muravidéki Magyar Rádió 

22. cikk Értesítés a meg nem 
felelés okainak 
elhárítására irányuló 
intézkedések 
kivitelezése esetén  

Az intézkedés 
hatálybalépésének 
kezdetétől, de legkésőbb 
egy napon belül. 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
(Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 
3. Muravidéki Magyar Rádió 

22. cikk Értesítés az ivóvíz 
meg nem 

Legkésőbb egy napon 
belül. 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
(Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 

http://www.npv.si/
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felelőségének a  
megszűnéséről  

3. Muravidéki Magyar Rádió 

31. cikk Értesítés az 
egészségügyért 
felelős minisztérium 
által kiadott eltérési 
engedély esetén 

Az engedély 
megszerzésének napján, 
de legkésőbb hét napon 
belül. 
Az eltérési engedély 
hatályának megszűnése 
esetén értesítési 
kötelezettség hét napon 
belül. 
 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
 (Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 
3. Muravidéki Magyar Rádió 

34. cikk 
 

Éves jelentés az 
ivóvíz 
megfelelőségéről 

Legalább évente egyszer, 
március 31-ig. 

1.Honlap: www.eko-park.si, 
(monitoring) – a teljes 
jelentés közzététele. 
2. A csekkek hátoldalán -  
rövidített formában 
 

 

ÉRTESÍTÉS IVÓVÍZELLÁTÁSI ZAVAROK – KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK ESETÉN 

 

 

Az ivóvíz megfelelősége a paraméterek határértékeivel (a továbbiakban: megfelelőség) a Szabályzat I. 

sz. mellékletében szereplő paraméterek határértékeivel való megfelelőséget jelenti, amelyet szükség 

esetén további paraméterekkel és azok határértékeivel kell kiegészíteni.  

Az elvégzett megfelelőségi vizsgálatok eredményeit a www.eko-park.si honlapon (monitoring) 

tekintheti meg.   

Azt tanácsoljuk, hogy a biztonságos ivóvízellátás szempontjából fontos hírekről a Nemzeti 

Közegészségügyi Intézet honlapján: www.nijz.si is tájékozódjon. 

  

           

Lendva, 2019 márciusa        ÖKO-PARK Kft.  

 AZ ÉRTESÍTÉS OKA AZ ÉRTESÍTÉS IDEJE AZ ÉRTESÍTÉS MÓDJA 

Ivóvízellátási zavar 

 

Tervezett karbantartási 

munkák 

Legkésőbb 24 órával a 

tervezett munkák előtt 

1. Honlap: www.eko-park.si, 
(Hírek és közlemények) 
2. Murski val rádió 
3. Muravidéki Magyar Rádió 
4. A középületeket és a 

gazdasági társaságokat 

telefonon vagy e-mailben kell 

értesíteni.  

Előre nem látott 

karbantartási munkák 

Azonnal, amint az 

lehetséges.  

http://www.eko-park.si/
http://www.nijz.si/

