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A környezeti fenntarthatóság számos terüle-
tét érinti az uniós Csatlakozási Szerződésben 
vállalt európai uniós jogszabályokból eredő 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése, 
amelyek egy része határidőhöz kötött feladato-
kat fogalmaz meg a tagállamok számára. 

A Magyar Köztársaság Kormánya 201/2001. 
(X. 25.) Korm. szám alatt rendeletet adott ki, 
amelyben hatályba léptette Magyarország te-
rületén az Európai Unió által 98/83/EK tanácsi 
irányelvben meghatározott, az unió egészére 
érvényesnek tekintett ivóvíz-minőségi normá-
kat, melyre hazánk európai uniós csatlakozása-
kor kötelezettséget vállalt.

Magyarország 2009-ben, majd 2011 no-
vemberében derogációs kérelmet nyújtott be 
az ivóvíz bór-, fluorid- és arzénhatárértékek vo-
natkozásában, amelyet 2012 nyarán az Európai 
Unió véglegesen visszautasított. 

Az EU direktívának való megfelelés cél-
ja, hogy 2012. december 26-ra az előírtnak 
megfelelő ivóvíz álljon rendelkezésre Magyar-
ország egész területén. A Belügyminisztérium 
Önkormányzati Koordinációs Iroda (BM ÖKI), va-
lamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
folyamatosan minden segítséget megad e 
projektek mielőbbi eredményes befejezéséhez. 
Ebben a munkában nyújt aktív szakmai támo-
gatást a víziközmű üzemeltetők képviseletében 
a Magyar Víziközmű Szövetség.

Számadó Róza, a Belügyminisztérium Koor-
dinációs Irodájának főosztályvezetője számolt 

be lapunknak a határértékek teljesítésével kap-
csolatos projektek menetéről, eredményeiről, 
az üzemeltetők szakmai együttműködéséről, 
valamint a várható jövőbeni feladatokról. 

Vízmű Panoráma: Hogyan kapta a feladatot és 
mi a szerepe a BM ÖKI-nek az átmeneti vízel-
látásban?

Számadó Róza: A Belügyminisztérium Ön-
kormányzati Koordinációs Iroda elsődleges és 
kiemelt feladata azoknak az önkormányzati 
beruházásoknak a vizsgálata, amelyek Magyar-
ország által az Európai Unió felé vállalt kötele-
zettségekkel függnek össze. Ezek megvalósítá-
sának elmulasztása kötelezettségszegési eljárás 
indítását vonhatja maga után. A beruházások 
megvalósításában kiemelt szerepe van a BM 
ÖKI-nek; elmaradásuk az adott önkormányzat, 
sőt az adott régió fejlődését nagymértékben 
veszélyezteti.

A nemzeti fejlesztési célok elérésében je-
lentős szerepe van a helyi önkormányzatoknak. 
Az elmúlt években az önkormány-
zatok által megkezdett és meg-
valósított fejlesztések volumene 
jelentősen növekedett. A Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret fejlesz-
tési forrásai kifizetésének gyorsítá-
sához szükséges feladatokról szóló 
1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat 
5. a) és 5. b) pontjai értelmében 
a Belügyminisztérium feladata, 
hogy gondoskodjon a felelősségi 
körébe tartozó projektek megva-
lósításának gyorsításáról, továbbá 
vizsgálja meg a beavatkozás lehe-
tőségét a támogatási szerződés-

hez képest elmaradásban lévő önkormányzati 
projektek esetében. Az uniós tagsággal össze-
függésben vállalt kötelezettségek (megfelelő 
minőségű ivóvíz, szennyvízelvezetés, hulla-
dékkezelés, ener giahatékonyság stb.) és azok 
megvalósulá sának vizsgálata kulcsfontosságú 
a következő években. Ezek nem csupán uniós 
tagságunkból, hanem az időközben a tagál-
lamok által elfogadott és vállalt kötelezettsé-
gekből is származnak, teljesítésük elmulasztása 
esetén az ország nemcsak büntetésre számít-
hat, hanem eleshet az uniós támogatások egy 
részétől is. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a ki-
mondja: „Ha az Európai Unió vagy más nemzet-
közi szervezet felé vállalt kötelezettség határide-
je eredménytelenül telt el, vagy a határidőben 
történő teljesítés elmaradásának reális veszélye 
fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüg-
gő beruházás megvalósításáról saját hatáskör-
ben gondoskodhat. A Kormány döntése ellen 

átmeneti vízellátás,
és ami möGötte van  

Magyarországnak 2012. december 26-tól 
szigorú EU irányelveknek kell megfelel-
nie az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz 
tekintetében. A megfeleléséhez szükséges 
projektek kimeneteléről és az átmeneti 
vízellátás eddigi tapasztalatairól Számadó 
Róza, a BM ÖKI főosztályvezetője számolt 
be lapunknak. 
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az érintett önkormányzat képviselőtestülete a 
Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A helyi ön-
kormányzat köteles a beruházás megvalósítá-
sához szükséges, tulajdonát érintő intézkedések 
tűrésére.”.

Tekintettel arra, hogy a kötelezettségeket 
az ország vállalja, a megvalósítás viszont helyi 
önkormányzati szinten történik, elengedhe-
tetlen annak nyomon követése, hogy a kötele-
zettségek megvalósításának előkészítése, meg-
valósítása milyen módon történik, illetve hogy 
a projekt előkészítési szakaszában felmerülő 
problémák elkerülésének érdekében milyen 
esetleges – akár törvény által előírt – kormány-
zati beavatkozás szükséges.

A BM ÖKI azért jött létre, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) együttműköd-
ve, közvetlen kapcsolattartás révén, a rendelke-
zésre álló eszközei és szakemberei segítségével 
egységes keretrendszerben kövesse nyomon 
és segítse az önkormányzati szektor által terve-
zett, illetve végrehajtott európai uniós és hazai 
forrásból megvalósuló fejlesztéseket, különös 
tekintettel hazánknak az uniós tagsággal össze-
függésben vállalt kötelezettségek megvalósítá-
sára irányuló önkormányzati fejlesztésekre. A 
BM ÖKI a rendelkezésére álló információs rend-
szerekbe feltöltött adatok segítségével, azok 
jogszabályoknak megfelelő összekapcsolása 
útján vizsgálja és elemzi azok pénzügyi hatásait, 
egységes és hatékony tájékoztatást nyújt, segíti 
a problémák kezelését, illetve ezek érdekében 
megfelelő intézkedéseket kezdeményez. A ko-
ordinációs iroda stratégiai és fenntarthatósági 
gondolkodás erősítésével támogatja az uniós 
források felhasználásának hatékonyságát, és 
az Unió által elvárt feladatok határidőben tör-
ténő megvalósítását. Ezáltal csökkenti az uniós 
források szabálytalan felhasználásából fakadó 
visszafizetési kötelezettség nagyságát, illetve 

az uniós kötelezettségszegési eljá-
rások előfordulásának lehetőségét. 

Az ivóvízminőség-javító prog-
rammal kapcsolatos feladatokat 
a Kormány 2012-ben a Belügymi-
nisztériumhoz rendelte, így került 
a feladattal kapcsolatos koordiná-
ció a BM ÖKI-hez. 

VP: Ebben a pillanatban – 2013 ja-
nuárjában – Magyarországon hány 
település érintett a határérték fe-
letti arzéntartalmú ivóvíz kérdésé-
ben? Ez hány embert érint? 

SzR: Összesen 365 települést 
érint. Minden településen van Ivó-
vízminőség-javító Program. 2012 
szeptemberében az idei év végére 

168 olyan települést prognosztizáltunk, ahol 
még meg kell oldani az átmeneti vízellátást. A 
kormányzati erőfeszítések alapján már lénye-
ges előrehaladásról számolhatunk be. 2013 ele-
jére 128 településen biztosítottuk ideiglenesen 
vagy véglegesen a megfelelő minőségű ivóvi-
zet. A Honvédelmi Minisztérium ez év közepéig 
legalább 118 településen telepít konténeres 
víztisztítót, legkésőbb 2013 végéig mindenhol 
megoldottá válik a megfelelő minőségű víz 
biztosítása véglegesen vagy a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) fejlesztések 
befejezéséig ideiglenesen. 

VP: Milyen további intézkedések szükségesek 
az önkormányzatok részéről az Ivóvízminőség- 
javító Program teljesítéséhez?

SzR: Aktivitás, fókuszált figyelem. 

VP: Hol tartanak jelenleg a különböző projektek?
SzR: A tervek szerint 2014-ben többségé-

ben befejeződnek a beruházások, illetve néhány 
esetben 2015 első felében. Békés megyében 35 
település érintett egy nemzetközi nagyprojekt-
ben, ahol a beruházási érték miatt Brüsszelben 
születik döntés. Ennek a benyújtásához szükség 
van a román kormány döntésére. Amint ez meg-
van, a projekt benyújtható. 

VP: Hány projekt fejeződik be 2013 májusáig? 
2013 decemberéig? 2014-ben?

SzR: Ez alapvetően az NFÜ hatáskörébe 
tar tozik. Az önkormány zatok által a BM részé-
re szolgáltatott adatok alapján 2012 nyarához 
képest jelentősen felgyorsult a projektek elő-
rehaladása. Például, tavaly nyáron 2013-ra 19 
településen prognosztizáltunk befejezést, míg 
a mostani adataink alapján ugyanez a szám 
76. Terveink szerint 2014 végére a települések 
többségében biztosítjuk a megfelelő minőségű 

ivóvizet és csak néhány település fejlesztése 
csúszik át 2015-re. 

VP: Kérték az érintett üzemeltető társaságok 
együtt működését. Milyenek a tapasztalataik?

SzR: A tapasztalataink nagyon pozitívak, 
több szempontból is. Egyrészt szakmai oldalról: 
a társaságok – tapasztalataink szerint – tudá-
suk legjavával járulnak hozzá a kérdés gyors és 
szakszerű megoldásához. Az előzőek alapján 
egyértelmű, hogy – többségében – koopera-
tívan és proaktívan kezelték a kérdést, amely 
véleményem szerint is közös ügy. 

VP: A településeken hogyan fogadták az átme-
neti vízellátással kapcsolatos intézkedéseket? 
Mi a lakosság reakciója?

SzR: Nagyon kevés tapasztalatunk van je-
lenleg, konkrét visszajelzés még nem érkezett a 
Belügyminisztériumhoz. A Honvéd Vezérkartól 
kapott információk alapján pozitív a fogadtatás. 
A szolgáltatott víz iránti igény alacsony, viszont 
mindössze pár napról beszélünk, ezért ebből 
nem lehet még következtetéseket levonni. 

VP: Hogyan és honnan kaptak tájékoztatást 
az érintett települések? Helyenként az a visz-
szajelzés, hogy váratlan volt a honvédség meg-
jelenése.

SzR: A Belügyminisztérium részéről folya-
matos az információszolgáltatás és a települé-
sekkel való kapcsolattartás.

Az átmeneti vízellátás teljessége és zavarta-
lansága érdekében az érintettek körében tavaly 
decemberben felmérést végeztünk. A telepü-
lések képviseletében a polgármesterek nyilat-
koztak arról, hogyan oldják meg a kérdést. A 
honvédség azokon a településeken jelent meg, 
ahol igényelték a kormánynak ezt a segítő szol-
gáltatását, mert nem tudtak más megoldást a 
KEOP beruházás elkészültéig, amivel biztosíta-
ni tudták volna a megfelelő minőségű ivóvizet. 

A tájékoztatás az egyes településeken az 
önkormányzat feladata, a helyben szokásos 
módon. Nyilván voltak települések, ahol ezt 
kiválóan abszolválták, és voltak, ahol nem. Nyil-
ván ahol nem, ott váratlanul érte az embereket 
a honvédség megjelenése. 

VP: Milyen tapasztalatokkal szolgált ez az ügy 
a Belügyminisztérium számára?

SzR: Az elmúlt időszak legnagyobb tapasz-
talata, hogy ilyen horderejű kérdésben eredmé-
nyeket elszigetelt akciókkal egy-egy szervezet 
nem tud elérni. Az együttműködés, az erőforrá-
sok és kapacitások átgondolt és koordinált fel-
használásával azonban gyorsan lehet reagálni 
és eredményeket elérni. 
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