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 mintavételi gyakorisággal országosan évi 
több milliárd forint többletköltség jelentke-
zésével kell számolnunk. Ráadásul az egyes 
laboratóriumok csak meghatározott számú 
kiszervezett tevékenységet engedhetnek 
meg maguknak a MEKH szabályozása szerint. 
Így nem kizárt, hogy nem kerülhetik el a ké-
szülékek vásárlását sem. 

A szigorodó határértékek egyes helyeken 
technológiaváltást igényelnek majd. Ennek 
költségvonzata nem került felmérésre. 
•	 Klorit,	 klorát:	 A	 klór-dioxidos	 fertőtlenítés	

esetén lehet klorition képződésére számí-
tani. Azoknál a vízműveknél, ahol ennek 
felhasználására kerül sor, nehézségeket je-
lentene az új, szigorú határérték betartása. 

•	 Zavarosság:	 A	 <1	 NTU	 határérték	 túl	 szigo-
rú, felszín alatti vízművek esetén nem is re-
leváns paraméter. A zavarosságparaméter 
hálózati vízből végzendő vizsgálati gyako-
riságát túlzónak találjuk, jelenleg a kisebb 
vízműveknél a napi vizsgálat nem megold-
ható, hiszen nincsen mindennapi személyes 
jelenlét a kis vízművekben. Az online mérő-
berendezés telepítése és üzemirányító rend-
szerbe való integrálása jelentős többletkölt-
séget jelentene a tulajdonosok számára.

•	 A	 legionella	 bekerülése	 az	 ivóvizes	 jogsza-
bályba nem indokolt. Ráadásul a Legionella 
pneumophila vizsgálatra kötelezne. Legion-
ellára nemzeti szabályozás van kockázatfel-
méréssel együtt, remélhetőleg ezt nem kell 
majd megváltoztatni. 

•	 Az	 ólom	 és	 króm	 határértékének	 csökken-
tése: Ennek biztosításához az összes ólom-
tartalmú cső cseréjére szükség lenne. Az 
ivóvízzel érintkező anyagok gyártásakor kell 
fellépni az ólom ellen.

Sok helyen indoklás nélkül, a WHO értékelését 
figyelmen kívül hagyva kerülnek paraméterek 

A direktívába sok új ellenőrizendő 
paramé ter került be, melyek mérése nagy 
 költ ség vonzatot jelent. Ezen paraméterek 
 vizsgálatára a  laboratóriumok többsége nincs 
felkészülve. Vagy készüléket kell vásárolniuk, 
vagy kiszervezett tevékenységként más labo-
ratóriummal kell leméretniük azokat.
•	 A	polifluorozott	 alkilvegyületek	 (PFA)	méré-

se LCMS-készüléket igényel, ami 41 M Ft, és 
GCMS-készüléket igényel, ami 25 M Ft.

•	 Az	 endokrin	 vegyületek	 (EDC)	 vizsgálatba	
vételét nem javasolta a WHO, hiszen egész-
ségkárosító hatásuk nem igazolt.

– Béta-ösztradiol (50-28-2): az 1 ng/l-es érté-
kek kiméréséhez speciális LCMS szükséges, 
melynek értéke jelenleg 150 M Ft;

– Biszfenol-A (HP): LCMS-készüléket igényel; 
– Nonil-fenol: GCMS-készüléket igényel.
•	 Haloecetsavak	 (HAA):	 fertőtlenítési	 mellék-

termékek. Mérésük a THM-ek mellett csak 
pH 6-os érték alatt lenne releváns. Mérése 
IC-vel történik, melynek ára 15 M Ft.

•	 A	microcystin-LR	 felszín	 alatti	 vizek	 esetén	
szintén nem releváns. Szabványos vizsgála-
tot (ISO 20179:2005) HPLC-módszerrel lehet 
végezni UV-detektorral kombinálva, mely 
felszíni vízre, kezelt vízre és csapvízre alkal-
mazható. A készülékek ára 30 M Ft.

•	 Az	 urán	mérését	 több	 laboratórium	 is	 indo-
koltnak tartaná, amennyiben ez a többi radio-
nuklid mérését kiválthatná. Az alkalmazandó 
analitikai műszer urán esetén nem egyértel-
mű. ICP-OES vagy csak MS lenne elfogadható.

A fent említett árak csupán az eszközök be-
szerzésére vonatkoznak, nem tartalmazzák a 
minta-előkészítést, a laboratóriumi kapacitás 
és személyzet szükséges bővítését. 

Kiszervezett tevékenységként mérve 
eze ket, előzetes becslések szerint az előírt 

A szolgáltatók véleménye
alapján összeállította
kaSperkieVicZ kinga  
MaVíz Titkárság

A direktíva előírásait 
végrehajtó szervezet 
kijelölését az Európai 
Bizottság a tagállamra 
bízza. A szolgáltatók 
szerepe a nemzeti 
hatóságoktól függ majd. 

Az irányelv a kockázatalapú megközelítés ér-
telmében vízbázisok és hálózati pontok esetén 
is előírja új paraméterek rendszeres vizsgálatát. 
Lehetővé teszi az irányelv, hogy a vízszolgálta-
tók bizonyos paraméterek vizsgálatát elhagy-
ják majd, amennyiben azok a vízellátásra nem 
jellemzőnek mutatkoznak. A rendelet ugyanis 
alapvetően nem választja szét a felszíni vízkivé-
telre és a felszín alatti vízbázisokra vonatkozó 
tényleges minőségi különbségeket. Ugyanak-
kor egy ideig mindenképp mérni kell. Az új pa-
raméterek méréséhez szükséges infrastruktúra 
kialakítása sokkal magasabb költség, mint a fo-
lyamatos monitoring. Szükségesnek tartjuk elő-
zetes központi felmérés végrehajtását, a szolgál-
tatók külön-külön nem tudnak ekkora költséget 
magukra vállalni.

Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi gyakor-
latunkban használt kockázatértékelési mód-
szerek (Vízbiztonsági tervek ISO 220000) ele-
gendőek-e a nemzeti hatóság számára, avagy 
újabb elemzési kötelezettséget, illetve új krité-
riumok szerinti kockázatelemzést vezetnek be. 
A szolgáltatók kérdései között szerepel, hogy 
a kockázatelemzés kivitelezésének tervét, a 
feltételeket mi alapján fogják meghatározni, a 
végrehajtás kinek a feladata lesz.

A 98/83/EK IVÓVÍZ-
dIREKTÍVA TERVEZETT 
MÓdOSÍTÁSA A MAVÍZ 
SZEMÉVEL
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A vízellátás kialakulásáig, 1868-ig Zürichben az összes vizet kutakból 
nyerték, onnan kellett a felhasználókhoz eljuttatni. A vízellátásnak a 
házakba való bevezetése akkoriban egy nagy lépés volt, és ma egy jó 
ok a jubileumot megünnepelni. Így például egész évben különböző 
rendezvények lesznek a lakosság számára. A telepeken való látogatások 
alkalmával izgalmas betekintést nyerhetnek abba, miként lesz a tóvíz-
ből ivóvíz. Ezenkívül 2018 június három hétvégéjén egyszeri lehetőség 
nyílik a Camerata Schweiz koncertjeit egy üres víztározó medencében 
élvezni. Az új kút-app-pal 90 kutat lehet játszva megnézni. 2018 májusá-
ban megjelenik „A város és a víz” című jubileumi kiadvány. Továbbá a víz-
mű levelezőlapokat adott ki, melyekkel különleges jubileumi üdvözletet 
lehet küldeni. A lapokat ingyen be lehet szerezni a vízműnél.
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150 ÉVES A ZüRIcHI 
VÍZMŰ – EGY OK 
AZ üNNEPLÉSRE

ÚJ BELÉPŐK

és felszín alatti vízművek különválasztását. 
Ezek különböző technológiákat igényelnek, 
ezért különböző paraméterek vizsgálata re-
leváns!

Nemzetközi lépések
Az EurEau a nemzeti szakértők meghallgatása 
után összeállított egy dokumentumot, mely 
leírja a direktívatervezet hátrányait, hiányos-
ságait és túlzó mivoltát. Javaslatokat tesz a 
kockázatértékelések felelősének pontos meg-
határozására, a szolgáltatók besorolásának lo-
gikájára, a vizsgálandó paraméterek listájának 
és mintavételi gyakoriságának csökkentésére. 
Mindezeket a direktíva céljait szem előtt tartva 
a szolgáltatók legkisebb felelősség- és költség-
vállalása mellett kívánja elérni. A MaVíz részt 
vett az összeállításban, és támogatja a doku-
mentumot, mely többek között az Európai Par-
lament elé is beterjesztésre kerül majd.

weboldalain a fogyasztókat.
•	 Ráadásul	 itt	 szerepelnek	 olyan	 paraméte-

rek, melyek eddig a nemzeti jogszabályban 
nem szerepeltek, ezek mérése most a víz-
szolgáltató nagysága alapján akár havi mé-
rés is lehet. 

Ivóvíz-szolgáltatás biztosítása 
mindenki részére
A direktíva előírná, hogy mindenki hozzájut-
hasson tiszta ivóvízhez. A kivitelezés és a fele-
lősök nem tisztázottak. Elszigetelt csoportok 
számára ennek biztosítása akadályokba ütkö-
zik.

Javaslatok:
1 Javasoljuk az új paraméterek bevezetése 

előtt előzetes, központi felmérés végrehaj-
tását, a szolgáltatók külön-külön nem tud-
nak ekkora költséget magukra vállalni.

2 Szükségesnek tartjuk felülvizsgálni annak 
a lehetőségét, hogy ha korábban a hazai 
jogrendbe a direktíva előírásainál szigo-
rúbb határértékkel került beültetésre egy 
paraméter, akkor van-e lehetőség utólag 
a határérték lazítására, mert erre feltétlen 
szükség lenne. A THM-határértéket javasol-
juk az EU-direktívában jelzett 100 μg/l-es 
határértékre módosítani.

3 Az ólom- és krómhatárértékek szigorításá-
hoz kapcsolódóan javasoljuk a vízzel érint-
kező anyagok engedélyeztetésének szabá-
lyozását is felülvizsgálni, azt szigorítani.

4 Mindenképp fontosnak tartjuk a felszíni 

bevezetésre. Táblázatok kerültek kicserélésre, 
ami mutatja, hogy jelentős és túlzó változtatá-
sokról van szó.
•	 Szomatikus	 colifág	 baktériumok:	Vizsgálata	

nem indokolt, ráadásul „alapvető paramé-
ternek” minősítik. Az ezzel is kiegészített 
mikrobiológiai paramétertáblázat nem rele-
váns az emberi egészségre gyakorolt hatás 
szempontjából.

•	 A	 PAH-okat,	 cianidot,	 benzolt,	 1,2	 diklór-
etánt nagyon érdemes lett volna törölni, 
mint ahogy a WHO javasolja is. Ezeket eddig 
is évek óta vizsgáltuk mérhető eredmény 
nélkül. Remélhetőleg ez alapján a bevezetés 
után kérhető lesz a mentesség.

•	 A	Bizottság	a	WHO-nak	az	antimon	(5-ről	20	
µg/l-re), a bór (1-ről 2,4 mg/l-re) és a szelén 
(10-ről 40 µg/l-re) határértékének növelésé-
re tett javaslatát elvetette, pedig ezek méré-
si költségei csökkenhetnének vagy szélsősé-
ges esetben meg is szűnhetnének. 

A mintavételi gyakoriság megnövelése továb-
bá problémát okoz a laboratóriumok kapacitá-
sát illetően. Az egyes helyeken előírt 365 db/
év mintaszám érthetetlen, teljesíthetetlen. Vé-
dettségtől, illetve vízbázistól függővé kellene 
tenni az előírt gyakoriságot.

A lakosság tájékoztatásának előírásai a ren-
deletben olyan részletes információhalmazt 
adnak meg, melynek rendszeres karbantartása 
külön infrastruktúrát igényel (pl. adatközlések 
gyakorisága), annak ellenére, hogy minden 
szolgáltató részletes információkkal látja már el 
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Távleolvasási- adatgyűjtési  
rendszerek járulékos költségek  
nélkül LoRa kommunikációval!

 ⊲ vízfogyasztás távleolvasása
 ⊲ víznyomás mérése
 ⊲ vízbetörés távjelzése 
 ⊲ több 10 km-es területen

A rendszerelemekről és a kommunikációs hálózat kiépítésének 
lehetőségeiről érdeklődjön elérhetőségeinken! 




