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Brenner József, a Hidrokomplex Kft. ügyvezető igazgatója, Csarnai 
Gábor, az ALFÖLDVÍZ Zrt. technológiai osztályvezető-helyettese, Dr. 
Szabóné Dr. Török Anna, a Debreceni Vízmű ZRt. laboratóriumveze-
tője, Gajzer Endre, a Szegedi Vízmű Zrt. nyugalmazott üzemvezetője, 
Gampel Tamás, a Zenner & Becker Kft. ügyvezetője, Gulyás József, 
a FEJÉRVÍZ Zrt. üzemmérnökség-vezetője, Harkai Miklós Zoltán, az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. műszaki-gazdasági cso-
portvezetője, Horváth László, a VASIVÍZ Zrt. Építési Üzemének veze-
tője, Iszkeitz András, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. fejlesztési 
igazgatója, Juhász Tibor, a DAKÖV Kft. üzemmérnökség-vezetője, Ka-
tona Ferenc, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyet-
tese, Király Antal, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. művezetője, Ko-
vács Lászlóné, a Heves Megyei Vízmű Zrt. munkaügyi csoportvezetője, 
Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, 
Lánci György, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugdíjazott mérnök-tanács-
adója, Mészáros Imre Sándor, a Soproni Vízmű Zrt. szennyvíztisztí-
tó telepi csoportvezetője, Németh Csilla, az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. pénzügyi főmunkatársa, Pálvölgyi-Buczynska Ilona, a Fővárosi 
 Csatornázási Művek Zrt. csoportvezetője, Petres Dezső Sándor, a Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt. vízhálózat-szerelő karbantartója, Pintér 
János, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemvezetője, 
Samu Anna, a BÁCSVÍZ Zrt. beszerzési és készletgazdálkodási osztály-
vezetője, Stocker István, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. műve-
zetője, Szabó József, a Heves Megyei Vízmű Zrt. nyugalmazott vízel-
látási művezetője, Szoboszlai Zoltánné, az Északdunántúli Vízmű Zrt. 
főmunkatársa, Takácsné Horváth Éva, a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. laboratóriumvezetője, Tóth Géza, a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. csoportvezetője, Tóth Gyula, a Pannon-Víz Zrt. vízmérő-leolvasója, 
Tumpek Ádám, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzemegység-ve-
zetője, Üszögh Lajos, a Miskolci Vízmű Kft. külkapcsolati tanácsadója, 
Virányi István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke.

Víziközmű ágazatért érdemérem kitüntetésben 
részesültek 
A Víziközmű Ágazatért Érdeméremre a Magyar Víziközmű Szövetség El-
nöksége terjeszti fel azokat, akik a víziközmű-ágazatban, illetve a Ma-
Víz-ben kiemelkedő szakmai, gyakorlati, érdekképviseleti vagy szellemi 
tevékenységet végeztek. Az idén ismét 5 kiváló munkatárs vehette át a 
magas rangú kitüntetést. Az elhangzott méltatás mellé ugyanazt a há-
rom kérdést tettük fel a kitüntetetteknek. 

A „mavizes rája” örökbefogadásával a szövetség célja az, hogy jelképe-
sen – a víziközmű-ágazat nevében – a Föld állatait és növényeit a védő-
szárnyai alá vegye, és mindent megtegyen megóvásukért, azért, hogy 
egyre kevesebb fajt veszélyeztessen a kipusztulás, hogy nyilvánvalóvá 
tegyük, ezen a Földön minden élőlény fontos, és mindenki érezze, hogy 
szükségünk van reájuk. A rendezvényen interjút adtunk a sajtó meg-
jelent munkatársainak, és egész napos előadás-sorozatot tartottunk a 
Tropicarium látogatóinak, ezzel is felhíva a figyelmet vizeink minőségé-
nek fontosságára, az ivóvíz presztízsének védelmére és a víziközmű-szol-
gáltatás jelentőségére.

A Víz világnapi ünnepségen sosem voltunk még ennyien. Ez nem 
véletlen, mert a Víz világnapja ad alkalmat arra. hogy a víz fontosságá-
nak hangsúlyozása mellett a szakemberekre (magunkra!) is gondoljunk. 
Így volt ez idén is, Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti 
Fenntarthatóság Igazgatóság vezetője és Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke 
köszöntőbeszédét követően kitüntetések átadására került sor.

Vízvilágnapi emlékérem kitüntetést kaptak a MaVíz 
tagszervezeteinek javaslata alapján
Bán Ferenc, a Kristály Kft. műszaki tanácsadója, Bárkányi Gábor, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. csoportvezetője, Beregszászi Csaba, 
a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szennyvízelvezetési üzemvezetője, 

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
Az idén végre nem csak magunkkal foglalkoztunk a víz 
világnapján, hiszen a szövetség az ez évi szlogenhez 
kapcsolódva – Védd természetesen! – jelképesen örökbe 
fogadta a Tropicarium cápafarkú gitárrájáját. Azért 
magunkról sem feledkeztünk meg e jeles nap kapcsán, 
mert hagyományainknak megfelelően kitüntetéseket 
kaptak az ágazat kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
szakemberei.

kreitner kriSZtina
a MaVíz szóvivője

ZSebők lajoS
főszerkesztő

A mavizes rája
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 e redményes volt. Az elismerés egyúttal összefoglalja mindazon kollé-
gáknak a munkáját is, akik segítették a hétköznapok kihívásainak meg-
oldását, a Benchmarking Klubban és a Gazdasági Bizottságban végzett 
munkámat, hiszen a befektetett munka eredménye mindannyiunk tel-
jesítménye.

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Erre nehéz egyértelmű választ adni, hiszen ilyen hosszú idő alatt mindig 
vannak sikerek, de vannak csalódások is. 

Szerencsésnek érzem magam, hiszen pályafutásom során lehető-
ségem volt kezdeményező, alkotó gondolatokat megvalósítani. Ezért 
talán a Benchmarking Klub munkáját emelném ki, ahol többekkel közö-
sen sikerült az ágazat egészére vonatkozó értékelőrendszert kialakítani. 
Ezen jól működő tevékenység eredményeként, a Benchmarking Klub 
utódjaként jöhetett létre a Víziközmű Szakmai Adatbank, mely be tudja 
mutatni az ágazat helyzetét, értékelni tudja az egyes ágazati szereplőket. 

Sikerként élem meg, hogy a Pannon-Víz Zrt. az ágazatot érintő jog-
szabályi környezet kedvezőtlen változásai ellenére is eredményesen tu-
dott gazdálkodni. De sikernek érzem azt is, hogy az ágazatban dolgozó 
gazdasági vezető kollégák számítanak a szakmai tapasztalatomra, és 
elfogadják a véleményemet. 

Mi az a fontos dolog, amit a víziközművesek figyelmébe ajánl?
Véleményem szerint nagyon fontos (ami néhány ágazati szereplő között 
már jól működik), hogy elért sikereinket, esetleges kudarcainkat merjük 
megosztani ágazaton belül egymás között.

Ficsor Miklós 
44 évig dolgozott a Borsodvíz Zrt.-
nél, valamint annak jogelődjeinél. 
2009-től látta el a társaság cégve-
zetői feladatait, valamint megvá-
lasztották az igazgatóság elnöké-
nek is. Ez utóbbi mandátum 2019. 
december végéig megerősítésre 
került, így nyugdíjba vonulása 
ellenére – az igazgatóság elnöke-
ként – továbbra is segíti a társaság 
víziközmű-szolgáltatói feladatellá-
tását. 

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Egyetlen munkahelyemen – a je-
lenlegi Borsodvíz Zrt.-nél – negy-
vennégy évet és négy hónapot 
dolgoztam, ebből tizenkét évet 

első számú vezetőként. Elmondhatom tehát, hogy az ágazatban töltöt-
tem el életem kétharmad részét. Végigjártam a „szamárlétrát”. 

A fiatalság lendületével építettük, fejlesztettük az akkori B. A. Z. me-
gyei Vízművek Vállalatot. Hajdanán a szolgáltatási területünk Miskolc 
kivételével az egész megyére kiterjedt, 1600 dolgozó tartozott hozzánk.

Vízműveket, vízhálózatokat, csatornahálózatokat, szennyvíztelepe-
ket építettünk, központi, akkreditált laboratóriumot hoztunk létre. 

Az évek során gyakran elismerték a munkámat, többször kaptam 
„kiváló dolgozó” kitüntetést, voltam műszaki főtanácsos, kaptam Ma-
Víz-emlékérmet, de úgy érzem, ez az országos szakmai elismerés a leg-
fontosabb számomra, mert a szakma is értékelni tudja a hosszú éveken 
át végzett áldozatos munkámat. 

Dr. Adányi Andrea 
A Szegedi Vízmű Zrt. kamarai 
jogtanácsosa, már több mint 20 
éve segíti a Magyar Víziközmű 
Szövetség jogi munkáját. Hosszú 
időn keresztül volt a MaVíz Jogi 
Bizottságának elnökhelyettese, 4 
évig annak elnöke, és jelenleg is a 
tagja. Emellett a 2015-ben történő 
megalakítása óta a MaVíz Jogsza-
bály-véleményező Munkacsoport-
jának is tagja. 

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
A kitüntetés nagy meglepetés-
ként ért, és mindenképpen ko-
moly szakmai elismerést jelent 
számomra. Ugyanakkor azt gon-
dolom, bár a kitüntetést én kap-
tam, az az egész Jogi Bizottság elismerését jelenti, hiszen ezen bizottság 
tagjaként, kollégáim aktív támogatása mellett tettem/tehettem azt az 
elmúlt két évtizedben, amit az Elnökség kitüntetésre érdemesnek ítélt. 
Igazán jó és rangos visszaigazolása ez az eddigi munkának.

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Ezen eddig még nem gondolkodtam el. Sohasem számoltam a sikereket, 
de szövetségi pályafutásom kapcsán egészen biztosan minden olyan 
munkát sikeresnek ítélek, amit később jogszabályi szövegként, nyom-
tatásban is láthattunk.  

Mi az a fontos dolog, amit a vízművesek figyelmébe ajánl?
A vízművesek eddig is tudták, mik a fontos dolgok, ezért működőképes 
még ez a rendszer. Én csak hitet és kitartást kérek a továbbiakhoz is min-
denkinek! 

Bodrogi Ernő
A Pannon-Víz Zrt. gazdasági igaz-
gatója, aki jelenleg a MaVíz Gaz-
dasági Bizottságának tagjaként 
segíti a szövetség munkáját. A 
korábbi években elnöke volt a 
bizottságnak és a Benchmarking 
Klubnak is, a Felügyelő Bizottság-
ban pedig aktív tagként működött 
közre éveken keresztül. Szaktudá-
sa, szakmai tapasztalata, jóindu-
latú kritikái és derűs hozzáállása 
a víziközmű-ágazat meghatározó 
szereplőjévé tette.

 
Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Meglepetésként ért, ugyanakkor 
nagyon jólesett, hogy mások is 
értékelik, elismerik szakmai tevé-
kenységemet, mely alapján a Magyar Viziközmű Szövetség méltónak 
talált a kitüntetésre.  

Ez a kitüntetés megerősíti azt, hogy az ágazatban eltöltött 18 év, 
valamint a munkacsoportokban, bizottságokban elvégzett munkám 
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elkötelezettségére bármikor szá-
míthat a szövetség, számos eset-
ben képviselte már a MaVíz-et 
különböző fórumokon, ahogy ő 
mondaná: hiszen 30 éve van a 
show-bizniszben!

Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
Nagyon boldoggá tett ez az el-
ismerés, mert attól a „szakmától 
kaptam”, amit igazán a hivatásom-
nak tekintek. 

Mi volt élete legnagyobb szakmai 
sikere?
Nehéz erre válaszolni, mert én 
minden jól elvégzett szakmai fel-
adatnak örülni tudok. Talán nincs 

is olyan nap, hogy ne örömmel jönnék be a „vízműhöz”, és ne pozitív 
értelemben vett kihívásként élném meg egy-egy hétköznapi probléma 
megoldását is. Ha mégis ki kell valamit emelnem, akkor a Veszprém és 
térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás című Kohéziós Alap-program-
ban való részvételt és a beruházási program sikeres végigvitelét tudnám 
említeni, ami tényleg egy szép, az előkészítéssel együtt több évre elhú-
zódó feladat volt.

Melyek azok a fontos dolgok, amiket a vízművesek figyelmébe ajánl?
Talán csak két dolgot emelnék ki:

 Nagyon lényeges, hogy szeressük, amit csinálunk, és a hétköznapi 
munkában is leljük meg az örömöt. Ha ez megvan, akkor már nem sajnál-
juk az időt és az energiát a feladatunk elvégzésére, aminek  következté-
ben bármi megvalósítható. Márpedig a mi hivatásunk igazán szerethető, 
mert az embereket szolgáljuk ki az élet fenntartásához szükséges egyik 
legfontosabb dologgal, az egészséges ivóvízzel, valamint mi vagyunk a 
környezet védelmének élharcosai is, azáltal, hogy a használt vizeket ár-
talommentesen elvezetjük, és megtisztítva adjuk vissza a természetnek. 
Büszkék lehetünk rá, hogy mi, víziközmű-szolgáltatók mindezt az év 365 
napján, a nap 24 órájában folyamatosan végezzük.

 Mai világunkban, így a víziközmű-szektorban is egyre jobban felér-
tékelődik az egyik legfontosabb természeti törvény, az evolúció. Rendkí-
vül fontos, hogy a kor kihívásaihoz – legyen az természeti, műszaki vagy 
egészségügyi – és a felhasználói igényekhez a lehető leggyorsabban 
alkalmazkodni tudjunk. Ez minden vízműves kollégától folyamatos ta-
nulást, önképzést és új dolgokra való nyitottságot követel meg. Ezt nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, mert akkor úgy járhatunk, mint a dinosza-
uruszok…

Reitter Ferenc-díj
A Magyar Víziközmű Szövetség Víz az Élet Alapítványának Kuratóriuma 
a 2018. évi Reitter Ferenc-díjat mérnöki, tudományos és oktatói mun-
kájáért, életműve elismeréseként Dulovics Dezsőné doktornak, a Szent 
István Egyetem professzor emeritájának ítélte oda. Dulovics Dezsőné 
Dr. 1963 és 1971 között a BME Vízgazdálkodási Tanszékén tanársegéd, 
adjunktus volt. 1971-ben kapott megbízást az Ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola Mélyépítési Tanszékének vezetésére. Az időközben a 
Szent István Egyetemhez csatolt főiskolai karon intézeti igazgatóhelyet-
tes, majd oktatási főigazgató-helyettes volt. Több mint száz publikáció, 
tankönyv, egyetemi jegyzet és szakcikk szerzője. Az egyetemi oktatás 

Mi volt élete legnagyobb szakmai sikere?
Villamos üzemmérnökként kezdtem a B. A. Z. megyei Vízművek Vállalatnál, 
az első megbízatásom az energiagazdálkodás irányítása, majd később az 
irányítástechnika és automatizálás fejlesztése, megvalósítása volt. 

Az egyik legnagyobb költségelem a vállalatnál – hasonlóan a jelen-
korhoz – a villamosenergia-költség volt, de jelentős tüzelőolaj-felhasz-
nálás is szerepelt az energiamérlegben. Utóbbi akkor kezdett izgalmas-
sá válni, amikor az akkoriban még általunk üzemeltetett termálfürdőkön 
megkezdődött az úszásoktatás, és a téli időszakban a sátorral lefedett 
medenceteret olajtüzelésű termogenerátorokkal fűtöttük. A beköszön-
tő olajválság miatt ez igencsak nagy veszteséget okozott vállalatunknak. 
A feladat adott volt: valami más megoldást kellett kitalálni a fűtésre, 
lehetőleg olcsóbbat. Azonnal felmerült a rendelkezésre álló termálvíz 
hasznosítása. Az a víz, amelynek a hőmérséklete elég magas lett volna 
fűtésre, olyan sok ásványi anyagot tartalmazott, hogy azok kiválása, lera-
kódása a zárt csőben (hőcserélőben) elzáródáshoz, duguláshoz vezetett 
volna. Amelyik víz pedig alkalmas lett volna a zárt csővezetéken való 
vezetésre, nagyon alacsony hőfokú (48 °C-os) és igen agresszív volt. Mű-
szaki egyetemi tanulmányaim második diplomamunkájaként

megterveztem egy alacsony hőfokú hőlégbefúvót – nagyon nagy 
hőátadó felülettel, korrózióálló szerkezettel, kis helyigénnyel –, amely 
a rendelkezésre álló termálvízzel is működött. Ezt a megoldást hosszú 
ideig alkalmaztuk Sárospatak – Végardó fürdőn és a mezőkövesdi Zsóry 
fürdőben is.  

Meg kell azonban jegyeznem, hogy vezetőként a legnagyobb si-
kernek a társaság bővítését és megtartását tartom, jelenleg 132 önkor-
mányzat területén látjuk el a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és 

-tisztítás feladatait.

Mi az a fontos dolog, amit a víziközművesek figyelmébe ajánl?
Magam részéről fontosnak tartom az együttműködést, a partnerséget. 
Hajdanán öt észak-magyarországi szolgáltató (MIVÍZ, ÉRV, Nógrád me-
gyei, Heves megyei, B.A.Z. megyei) minden évben közös sportnapot 
tartott, ahol a vetélkedőkön túlmenően sok hasznos dolgot megbe-
széltünk, és kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötöttünk. Legfon-
tosabb tanácsom a „vízművesek” számára, hogy a nehéz körülmények 
közepette is inkább barátok legyenek, ne ellenfelek.

Kondor Éva
Az Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vízminőség-elle-
nőrzési osztályvezetőjeként ki-
emelkedő és példaértékű szakmai 
munkájával 2012 óta segítette a 
MaVíz Laboratóriumi Bizottságá-
nak működését, melynek 2017 
őszéig elnöke is volt. Nyugdíjba 
vonulása alkalmából kívánunk a 
családja és barátai körében eltöl-
tött boldog, vidám éveket. (nem 
válaszolt a három kérdésre)

Radács Attila
A Bakonykarszt Zrt. műszaki igaz-
gatója. Magas szintű szakmai fel-
készültségével majd 10 éve segíti 
a MaVíz Műszaki Bizottságának munkáját, melynek 2016 óta már az el-
nöke. Kiemelkedő szakmai tudására és tapasztalatára, valamint  kivételes 
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Vásárhelyi Pál-díjban részesült: 
Bozóki László, a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársa; 
Szabó Pál, az Északdunántúli Vízmű Zrt. műszaki tanácsadója.
 
Kvassay Jenő Emlékérem kitüntetésben részesült:
Ditrói János, a Debreceni Vízmű Zrt. szennyvízágazati főmérnöke;
Machner Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség-vezetője és
Dr. Pálinkás István, a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 
nyugalmazott jogi munkatársa.
 
Őket következő lapszámunkban igyekszünk bemutatni.

mellett széles körű társadalmi tevékenységet lát el. Alapítója volt a Ma-
gyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnek. A Magyar Hidrológiai Tár-
saság Oktatási Bizottságának 10 éven keresztül volt az elnöke. A Magyar 
Mérnöki Kamara alapító tagja, a kamara képviseletében a Magyar Szab-
ványügyi Tanács 130 MB. tagja. Portrérovatunk interjúja ez alkalommal 
Dulovics Dezsőné doktorral készült.

A Belügyminiszter által adományozott kitüntetések
A Víz világnapja alkalmából Kontrát Károly parlamenti államtitkár, mi-
niszterhelyettes a víziközmű-szolgáltatás területéről a következő szak-
embereknek adott át kitüntetést:

Az irányelv módosítási javaslatának kidolgozása
A Bizottság több változat egészségi, gazdasági, környezetvédelmi, szoci-
ális-társadalmi hatásait értékelte, és a legnagyobb össznyereséggel járó 
változat került be a módosításjavaslatba. A tervezet legfontosabb elemei:
•	 a	 vizsgálandó	 paraméterek	 listájának	 kiegészítése	 potenciálisan	

egészségkárosító anyagokkal;
•	 kockázat	 alapú	megközelítés	 (továbbiakban:	 RBA)	 kiterjesztése	 mé-

rettől függetlenül minden vízellátó rendszerre; 
•	 a	vízzel	érintkező	anyagok	egységes,	európai	szintű	szabályozása;
•	 a	 lakosság	 modern,	 naprakész	 tájékoztatása,	 valamint	 az	 ellátatlan	

lakosság hozzáférésének növelése. 
A javaslat célja továbbá a fenntartható ivóvíz-gazdálkodás elősegí-

tése, a lakosság palackozottvíz-fogyasztásának csökkentése, valamint 
szorosabb összehangolás az EU vízzel kapcsolatos egyéb jogszabályaival, 
különösen a Víz Keretirányelvvel (továbbiakban: VKI).

Az irányelv módosítási javaslatát 2018. február 7-én hozták nyilvá-
nosságra (http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review  _ 
en.html), a tagállamok képviselői február óta a Környezetvédelmi Mun-
kacsoportban tárgyalják. Az egyeztetési folyamat várhatóan egy évig 
tart, így az új irányelv végleges szövege 2019 elején lehet elérhető.

Főbb módosítási javaslatok és azok 
közegészségügyi értékelése
Az irányelv hatálya, fogalmak
Az irányelv előírásai továbbra is az emberi fogyasztásra szánt vízre vonat-
koznak, a természetes ásványvizekre és gyógyvizekre nem. A napi 10 m3-
nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 személynél kevesebbet kiszolgáló 
egyedi ellátás akkor tartozik a hatálya alá, ha azt kereskedelmi vagy köz-
szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják. A jelen 
megfogalmazás alapján nem egyértelmű, hogy a használati meleg vízre 
az irányelv mely előírásait kell alkalmazni. A módosítás az ivóvíz-szolgál-
tatókat méret szerint csoportosítja (kis, nagy és nagyon nagy vízszolgál-
tatót határoz meg), továbbá definiálja azokat az elsőbbségi helyszíneket/
épületeket (pl. egészségügyi és oktatási intézmények) és veszélyeztetett 

Bevezetés, előzmények
Az emberi felhasználásra szánt víz felügyelete az Európai Unióban (továb-
biakban: EU) a 98/83/EK irányelv előírásain alapszik. A hazai jogrendbe 
az irányelvet a 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet ülteti át. Az Európai 
Bizottság kezdeményezte az immár 20 éves irányelv első felülvizsgálatát 
(korábban csak a II. és III. melléklet módosult). A felülvizsgálat alapját az 
Európai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Célravezető és hatásos sza-
bályozás” (REFIT) programja keretében végzett értékelés, több érdekcso-
porti egyeztetés és egy 2015. évi nyilvános lakossági konzultáció képezte. 
Az elemzések alapján az irányelv elérte célját, a kiváló minőségű ivóvíz 
biztosítását az EU-ban, de több terület fejlesztése szükséges a magasabb 
szintű egészségvédelem érdekében (1. ábra). 

A 98/83 EK IRÁNYELV TERVEZETT 
MÓdOSÍTÁSAI ÉS AZOK KÖZEGÉSZSÉG-
üGYI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE

bufa-dőrr ZSuZSanna,
dr. VargHa márta 
Országos Közegészségügyi Intézet, 
Vízhigiénés Osztály

1. ábra: Az irányelv módosításának főbb területei




