
A Víz Hete a Víz Koalíció kezdeményezésére elinduló programsorozat, 
amely a Víz Világnapja körül szerveződik. Célja a hazai víziközmű szolgál-
tatási problémák bemutatása, az ágazat fenntartható finanszírozásának 
megteremtése, illetve figyelemfelhívás a felszíni és felszín alatti vizeink 
védelmére, természetes vizeink állapotára és veszélyeztető tényezőire, 
valamint a vízgazdálkodás fontosságára és problémáira.
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A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom. 
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.
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KÜLÖNSZÁMMi a Víz Hete?

Van megoldás, de a helyzet azonnali beavatkozást igényel! 
Írd alá te is a petíciót!
facebook.com/vizkoalicio/posts/pfbid026yBx3u2duyP1uYkoRRNigBey822kdDcu

Víz hete programsorozat: 2023.03.18-tól 27-ig
facebook.com/events/1146635752699167

Meddig lesz ivóvizünk?

Nem tudjuk. Senki nem tudja.
Csak azt tudjuk biztosan, hogy
• a sorozatos csőtörések,
• az egyre felmerülő víznyomás problémák,
• a vízhiányos időszakok,
• az esetleg megváltozott színű/szagú csapvíz,
• szóval mindaz, amivel időről időre mindannyian találkozunk, 

csak a jéghegy csúcsa, a teljes problémát nem látjuk, hiszen 
föld alatt van.

Csak azt tudjuk biztosan, hogy azonnal cselekedni kell!

Csak azt tudjuk biztosan, hogy ehhez kormányzati akarat is kell!

Ezért fontos, hogy minél több helyszínen jelenjünk meg a 
Víz Hete című programsorozaton 2023.03.18. és 27. között és 
mutassuk be, hogy mekkora a baj mindenütt az országban!

Jövőt a vizeknek – vizet a jövőnek! Mi a Víz Koalíció?
A Víz Koalíció a Civil Kollégium Alapítvány Közösség-
szervezés programjának része. Tagjai civil szervezetek, 
szakszervezetek és önkormányzatok. Fő célja, hogy elérje 
a kormányzatnál a hazai víziközmű ágazat fenntartható 
finanszírozását és egy országos csőcsere programot. 
Kampányuk a „Tiszta vizet a poharainkba!”. Javaslataikat 
petícióban fogalmazták meg.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu
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Tanuljuk meg az internetes rádiózást! Bár elvették 
a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta 
elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. 
Hogyan? Lapunkban például hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR 
kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk kamerájával beolvasunk, országszerte 
hallgathatjuk a csatorna élő műsorát. www.klubradio.hu/atallas

Víz hete programsorozat: 2023.03.18-tól 27-ig
Követeljük minél többen az azonnali cselekvést, mert a tét az 

ivóvizünk! Nemcsak az unokáink ivóvize van veszélyben, hanem 
már a miénk is!

Nyitó esemény: 2023.03.20. 17 óra Batthyány tér!
Legyen a probléma teljes valójában látható, legyen nyitott a kor-

mányzat a civil kezdeményezésekre! 

Demonstrációval indul a Víz Hete, amire Téged is várunk!
12 órától a helyszínen leszünk – beszélgetések, kiállításépítés, 

és hasonló programokba csatlakozhatsz már az utcai demonstrá-
ció kezdése előtt is!

Tiszta Vizet a Poharainkba! – Javaslataink egy petícióban!

Nem szerveztél még közösségi munkát, segítségre lenne szükséged? 
Alapítványunk ebben is segít.

Jelentkezz a képzéseinkre: 
https://www.cka.hu/kepzesek-2023/

Meddig tudjuk még fenntartani az ivóvíz szolgáltatást?
Sok helyen az ivóvíz több mint fele elfolyik! Nincs pénz új, kor-

szerű csövekre! Szakemberhiány, munkaerőhiány, veszteséges 
üzemelés és elmaradó karbantartások: összeomlás fenyeget!

Hogy tűnhet el az ivóvíz több, mint 60%-a?

Az ivóvízellátó rendszerek vízmérlege alapján a hálózati veszte-
ség a hálózatba betáplált vízmennyiség és a felhasznált (értékesí-
tett, ingyenesen átadott, technológiai célra felhasznált) mennyiség 
különbözete. Gyakorlatban a hálózati veszteségek közé kell sorolni 
a nem engedélyezett (illegális) vízfogyasztást, a mérési pontatlan-
ságokat, a hálózati szivárgásokat, a csőtörésből és üzemeltetési hi-
bából adódó vízveszteségeket.

A 2020-as adatok alapján a hálózati vízveszteség átlagosan 
21% körül van, de van olyan szolgáltatási terület, ahol ez több, 
mint 60%!

Csak több ezer év alatt tudnánk felújítani a teljes ivóvízhálózatot?

A felújított vezetékhossz és az összes vezetékhossz aránya meg-
mutatja, hogy az adott évben a hálózat mekkora részét újították fel, 
illetve ennek reciprok értéke jelzi, hogy az évi tényleges felújítás 
ütemében a teljes rendszer felújítását mekkora időtávon (éven) 
belül valósították meg. Az ivóvízellátó hálózatokban üzemelő kü-
lönböző csőanyagoknak eltérő a hasznos élettartama (30-100 év), 
amely nem azt jelenti, hogy ezt az időt elérve a cső használhatat-
lanná válik, de szignifikánsan megnőhet a meghibásodások száma, 
ezzel együtt az üzemeltetési költsége. A szakszerű üzemeltetés 
esetén és a szolgáltatás díjában képződő felújítási források biztosí-
tásával célszerű a hasznos élettartamon belül a felújítást elvégez-
ni. Amennyiben a felújítási ciklus jelentősen megnő, úgy üzemel-
tetési nehézségek léphetnek fel és az ellátásbiztonság jelentősen 
lecsökken.

Magyarországon az átlagos felújítási ciklus a 2020-as adatok 
alapján 271 év, de van, ahol ez több, mint 5000 év, viszont 
a csövek anyagának élettartama 30-100 év!

Ha ez így marad, az katasztrófához vezet! Csatlakozz közössé-
geddel, vagy aktivistaként a Víz Hete országos programsorozathoz!


