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ÖSSZEFOGLALÁS
A 98/83/EK Ivóvíz Irányelv – mely rögzíti az Európai Unióban az 
emberi felhasználásra szánt víz minőségére és felügyeletére vo-
natkozó követelményeket – több mint 20 éve lépett hatályba, és 
bár azóta többször módosították, az ivóvízminőség-felügyelet 
általános megközelítésének változásait nem követte, így alap-
vető átdolgozása vált szükségessé. Az Európai Parlament és a 
Tanács 2020. december 22-én fogadta el az emberi fogyasztás-
ra szánt víz minőségéről szóló 2020/2184 Irányelvét. Az új Ivóvíz 
Irányelv hazai jogrendbe történő átültetésének határideje 2023. 
január 12. 

A módosítás 5 fő területet érint (1. ábra):
– a kockázatalapú ivóvízminőség-felügyelet kiterjesztése a tel-

jes ivóvízellátási láncra az ivóvízcélú nyersvizektől a fogyasz-
tói pontig,

– a vizsgálandó paraméterek és határértékeik felülvizsgálata 
az új tudományos (technológiai és toxikológiai) eredmények 
alapján,

– a vízzel érintkező anyagok szabályozásának és engedélyezé-
sének egységesítése az Európai Unió területén,

– a lakossági tájékoztatás átalakítása, fejlesztése az ivóvízbe 
vetett fogyasztói bizalom erősítése érdekében,

– az ivóvízhez nem vagy csak korlátozottan hozzáférő csopor-
tok hozzáférésének javítása.

 
1. ábra: Az Irányelv-módosítás főbb területei

Közegészségügyi és ivóvízbiztonsági szempontból a javaslat-
tal elérni kívánt célkitűzések, módosítási területek kiemelten tá-
mogathatók. Különösen fontos lépés a kockázatalapú szemlélet 
megjelenítése és – az ivóvízhez való jogot mint emberi alapjogot 
érvényesítve – a mindenki számára elérhető egészséges ivóvíz 
biztosításának követelménye, különös tekintettel a sérülékeny 
és a hátrányos helyzetű csoportokra. Az ivóvízminőség-felügye-
let változása olyan jelentős mértékű, hogy annak átültetése az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szó-
ló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet módosítása helyett egy új 
kormányrendelet megalkotását teszi szükségessé.
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bály-módosítások további egyeztetése, véglegesítése kapcsán 
még megváltozhatnak.

Várhatóan még szükséges lesz a nyersvízvízgyűjtő terület 
veszélyelemzése és kockázatértékelése, valamint a vízügyi ható-
sági folyamatok és ezek megfelelő és hatékony összehangolása 
érdekében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóví-
zellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendelet, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabá-
lyairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet mó-
dosítása, valamint a hálózati veszteség csökkentésére irányuló 
előírások átültetése érdekében a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény kismértékű módosítása is. Az ivóvíz-
kivételi pontok vízgyűjtő területeire vonatkozó veszélyelemzés 
és kockázatértékelés koncepciója a szükséges jogszabály-mó-
dosításokkal a Belügyminisztérium, az OVF, az OKF, a víziköz-
mű-szolgáltatók, a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok és a 
NNK együttműködésében jelenleg még kidolgozás alatt van.

FŐBB MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÉS AZOK KÖZEGÉSZSÉG-
ÜGYI ÉRTÉKELÉSE AZ ÚJ KORMÁNYRENDELETBEN
I. HATÁLY
Az új kormányrendelet előírásai továbbra is az emberi fogyasz-
tásra szánt vízre vonatkoznak, mely magában foglalja az ivás-
ra, főzésre, ételkészítésre szolgáló víz mellett az egyéb szoci-
ális célokra használt vizeket is. A természetes ásványvizekre 
és a használatimelegvíz-rendszerekre csak a vízzel érintkező 
anyagokra vonatkozó követelmények előírásai vonatkozná-
nak. Továbbra is a jogszabály hatálya alá tartozik a közműves 
ivóvízellátás mellett az egyedi, de közszolgáltatást nyújtó ivó-
vízellátás, bár a kis, 10 m3/napnál kevesebb vizet szolgáltató 
vagy kevesebb mint napi 50 főt ellátó vízszolgáltatókra bizo-
nyos előírások – pl. a vízgyűjtő-veszélyelemzés követelménye 

– nem érvényesek. Felmenthető a rendelet végrehajtása alól a 
napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vagy 50 személynél 
kevesebbet kiszolgáló egyedi ellátás, ha azt nem kereskedel-
mi, szolgáltatási, közszolgáltatási célból vagy munkavégzéshez 
kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják, ami a gya-

ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR
Az emberi felhasználásra szánt víz minőségére és felügyele-
tének rendszerére az Európai Unióban a 98/83/EK Irányelv (a 
továbbiakban: Irányelv) előírásai vonatkoznak. A hazai jogrend-
be az Irányelvet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az elle-
nőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet ültette 
át. Az Európai Bizottság 2017-ben kezdeményezte az Irányelv 
első, teljes körű felülvizsgálatát a „Célravezető és hatásos sza-
bályozás” (REFIT) programja keretében végzett értékelés, több 
érdekcsoporti egyeztetés és egy 2015. évi nyilvános lakossági 
konzultáció alapján. Az elemzések szerint az Irányelv alapve-
tően ugyan elérte célját, az EU-ban az ivóvíz minősége jellelm-
zően megfelelő, de több terület fejlesztése szükséges a maga-
sabb szintű egészségvédelem érdekében.

A hazai kormányzati struktúrában az Irányelv-átültetés első 
helyi felelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a további-
akban: EMMI), azonban az Irányelv előírásainak átültetéséhez 
számos, nem az EMMI hatáskörébe tartozó jogszabály módo-
sítása is szükséges. Az átültetési folyamat koordinálására az 
EMMI megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a to-
vábbiakban: NNK) vezetésével egy szakértői munkacsoport ala-
kult 2021. áprilisban. A munkacsoportban az alábbi kormány-
zati és szakmai szervezetek szakértői vettek részt: EMMI, NNK, 
Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok, Belügyminisztérium (a 
továbbiakban: BM), Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság (a továbbiakban: OKF), Országos Vízügyi Főfelügyelőség 
(a továbbiakban: OVF), Magyar Víziközmű Szövetség, Agrármi-
nisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továb-
biakban: ITM), Miniszterelnökség, Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala, Országos Kórházi Főigazgatóság, Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal, Klebelsberg Központ.

A munkacsoport 2022. januárban az átültetéshez szüksé-
ges, a munkacsoport szakmai egyetértésén alapuló jogsza-
bály-módosítási javaslatát megtette. 

Az új szabályozások közigazgatási egyeztetése még nem 
kezdődött meg, a cikkben bemutatott változások a szakértői 
munkacsoport javaslatait tartalmazzák, azok a tervezett jogsza-

korlatban csak a magáncélú, egy háztartás vízigényét biztosító 
ellátást jelenti.

II. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET
Az 1000 m3/nap mennyiségnél kevesebbet szolgáltató és 5000 
főnél kevesebb fogyasztót ellátó ivóvízellátó rendszerek esetén 
a szolgáltatók népegészségügyi hatósági felügyeletét továbbra 
is az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészség-
ügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, az 
ennél nagyobb, illetve az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó 
rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el (továbbiakban: 
népegészségügyi hatóság). Rendezésre kerül a megye határán 
átnyúló ivóvízellátó rendszerek felügyelete, melyek esetén a víz-
kivételi mű és a megyehatár között a területileg illetékes fővá-
rosi és megyei kormányhivatal, a megyehatártól a szomszédos 
területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal az illeté-
kes hatóság.

III. AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGE
Az ivóvíznek meg kell felelnie a vonatkozó határértékek-

nek, de az új kormányrendeletben a megfelelő ivóvízminőség 
meghatározásában erőteljesebb szerepet kap a kockázatalapú 
szemlélet. Az elsősorban esztétikai panaszokat okozó vagy az 
üzemeltetés hatékonyságát jelző paraméterek kifogásoltsága 
esetén az ivóvízfogyasztás szempontjából elfogadható, csak 
tűrhető minőségűnek kell tekinteni (ez a megnevezés az új kor-
mányrendeletben változhat), és a szükséges beavatkozásokat 
a fogyasztókra gyakorolt várható egészséghatás alapján kell 
mérlegelni. Az új, jelenleg még nem vagy csak esetileg vizsgált 
paraméterek esetében – melyekre vonatkozóan jelenleg nincs 
rögzített határérték – hangsúlyosabban érvényesül a megelő-
zés elve. Az ivóvíz továbbra sem tartalmazhat olyan mennyiség-
ben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai, 
fizikai vagy radiológiai paramétert, amely az emberi egészségre 
potenciális veszélyt jelenthet. Az új vagy újonnan felismert, po-
tenciálisan egészségkockázatot jelentő szennyezők az Európai 
Bizottság által készített megfigyelési listára kerülnek majd, és 
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rendszeres, fogyasztói pontokon történő monitoringvizsgálata 
alól azon ivóvízellátó rendszerek felmenthetők, ahol a vízbázi-
sokban a szennyező nincs jelen. Szintén új paraméter a mik-
rocisztin-LR, amely egy cianobaktériumok által termelt toxin. 
Emiatt vizsgálata csak a nyersvízként felszíni vizet használó 
vízellátó rendszerekben kötelező, és ott is csak cianobaktériu-
mok okozta vízvirágzás esetén. 

Az ólom határértéke 2036. január 12. után 10 µg/l-ről 5 µg/l-
re csökken, mely határértéket legalább a szolgáltatási ponton 
(házi vízelosztó rendszer betáplálási pontján) el kell érni. Szin-
tén az alacsonyabb határértéket kell figyelembe venni az ivó-
vízzel érintkező termékek engedélyezésekor. Az alacsonyabb 
határértéknek való megfelelés érdekében a szolgáltatói háló-
zatban lévő ólomcsövek és ólom bekötőcsövek cseréjét 15 éven 
belül el kell végezni. Felére csökken az összes króm határérté-
ke is (50-ről 25 µg/l-re), ez azonban a hazai vízminőségi ada-
tok alapján nem fog problémát okozni. A nehézfémek között 
új paraméterként jelenik meg az urán, amelynek határértéke 
30 µg/l lesz, nem a radioaktivitása, hanem közvetlen genotoxi-
kus hatása miatt. Az uránra vonatkozó vizsgálati kötelezettség 
azonban az NNK országos felmérése alapján csak néhány vízel-
látó rendszerben jelentkezik majd. Emelkedik (kétszeresére) az 
antimon és a szelén határértéke, ezek a paraméterek azonban 
az alacsonyabb határérték mellett sem jelentettek problémát 
a hazai vízellátó rendszerekben. Más a helyzet a bór esetében: 
az új szabályozás értelmében, ahol a geológiai adottságok in-
dokolják, a bór határértékeként 2,4 mg/l vehető figyelembe. Ez 
sok településen szükségtelenné teszi majd a korábban kiépített 
bórmentesítő technológiák üzemeltetését. 

Az új paraméterekre vonatkozó monitorozási kötelezettség 
és a határértékeknek való megfelelés követelménye 2026. ja-
nuár 12-től áll fenn. Korlátozott, de a lehető legrövidebb idő-
tartamra és legfeljebb három évre az Európai Bizottság hozzá-
járulásával engedélyezhető eltérés az új határértékeknek való 
megfelelés alól, feltéve, hogy e derogáció nem jelent potenciális 
veszélyt az emberi egészségre, és az adott térségben az ivóvíz 
szolgáltatását más észszerű módon nem lehet fenntartani. Az il-
letékes népegészségügyi szerv a parametrikus értékeknek való 

ezek jelenlétéből származó kockázatot a nyersvízvízgyűjtő terü-
letek és a vízellátó rendszer kockázatértékelése keretében kell 
vizsgálni. 

IV. HATÁRÉRTÉKEK ÉS PARAMETRIKUS ÉRTÉKEK
A kötelezően vizsgálandó mikrobiológiai paraméterek köre, 

határértékei, illetve parametrikus értékei nem változnak. Köz-
egészségügyi szempontból egyértelműen indokolt, hogy új 
fertőtlenítési melléktermékek – klorát, haloecetsavak – vizs-
gálata kötelezővé válik, viszont a rendszeres vizsgálat fogyasz-
tói pontokon csak ott szükséges, ahol az alkalmazott vízkeze-
lő technológia alapján indokolt: klorátot akkor kell mérni, ha 
nátrium-hipokloritot, haloecetsavakat, ha bármilyen klóralapú 
vegyszert adagolnak. Az NNK előzetes vizsgálatai alapján a ha-
loecetsav-paraméter határértékének (60 µg/l) betartása azon 
vízellátó rendszerekben jelenthet majd problémát, ahol jelen-
leg az összes trihalometán is. A klorát határértéke 0,25 mg/l, de 
esetileg (egy évben összesen maximum 30 napig) magasabb, 
0,7 mg/l határérték vehető figyelembe. Jogalkotói szándék sze-
rint ez arra szolgál, hogy haváriahelyzetekben, mikrobiológiai 
szennyezés esetén ne legyen akadálya a kloráthatárérték a 
hatékony, emelt szintű fertőtlenítésnek. A törésponti klórozást 
nátrium-hipoklorittal végző ivóvízellátó rendszerekben a határ-
érték betartása várhatóan nehézséget okoz majd, itt technoló-
giai átalakítás, illetve fokozott vegyszerminőség-ellenőrzés lesz 
szükséges. A lakossági aggodalmat jelentő, hormonháztartást 
befolyásoló anyagok közül kötelezően vizsgálandó a biszfen-
ol-A, melynek mérése – mivel nyersvíz- és hálózati eredetű is 
lehet – valamennyi ivóvízellátó rendszerben szükséges lesz. Az 
utóbbi évtizedekben felismert és bizonyítottan egészségkoc-
kázatot jelentő PFA-vegyületek (per- és polifluorozott alkilve-
gyületek) is újonnan vizsgálandó paraméterek. A PFA-vegyü-
letek széles körben alkalmazott, és emiatt a környezetben is 
egyre gyakrabban kimutatható, perzisztens ipari szennyezők, 
amelyek nyersvízbázisokban való előfordulására vonatkozó-
an jelenleg nincs hazai adat. Az NNK a víziközmű-szolgáltatók 
közreműködésével egy országos PFA-felmérést kezdett meg 
az ivóvízbázisokban, aminek eredményei alapján a paraméter 

megfelelés alól engedélyezhet eltérést, egyidejűleg meghatá-
rozza az érintett vízminőségi jellemző ideiglenes parametrikus 
értékét, az átmeneti eltérés időtartamát, és a felülvizsgálatra 
vonatkozó követelményeket, valamint új monitorozási rend-
szert állapít meg, szükség szerint megnövelt monitorozási gya-
korisággal.

V. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG MEGFELELÉSI PONTJA
A megfelelési pontra vonatkozó előírás, vagyis ahol az ivóvíz 

minőségét vizsgálni és a követelményeknek megfelelő ivóvizet 
biztosítani kell, nem változik jelentősen a hatályos szabályozás-
hoz képest, csak a jogalkalmazást segítő pontosítások várhatók. 
Az ivóvíz minőségét hálózaton biztosított – akár közműves, akár 
egyedi – ivóvíz-szolgáltatás esetén a fogyasztás tényleges he-
lyén (fogyasztói csapon) kell biztosítani; tartályból szolgáltatott 
víz esetén, pl. tartálykocsis átmeneti vízellátás esetén, ahol a 
tartályból kieresztik. A palackozott vagy más zárt edényzetben 
forgalmazott víz (pl. zacskós, ballonos víz) esetében a palacko-
zás, élemiszerüzemi célú víz esetében a felhasználás helye a 
megfelelési pont. 

Az elosztóhálózatban bizonyosan nem változó, jellemzően 
nyersvízeredetű paraméterek esetén a megfelelőség az ivóvíz-
kezelő mű ivóvízkiadási pontján, az ivóvízellátó rendszer be-
táplálási pontján vagy az átadási ponton vett mintákkal is iga-
zolható. Amenyiben a vízminőség igazoltan az épületek belső 
hálózatában bekövetkező vízminőségromlás miatt nem felel 
meg a vonatkozó előírásoknak, a szolgáltatott víz minősége 
megfelelőnek tekinthető. Közintézményekben – azaz olyan nyil-
vános, közforgalmú, szolgáltató épületben, melyet a tulajdono-
son vagy az épület üzemeltetőjén kívül mások is használhatnak, 
és a látogatók számára ivóvízfogyasztásra vagy -használatra 
van lehetőség – a megfelelő ivóvízminőséget az ivóvízhasználat 
tényleges helyén kell biztosítani, melyért az épület üzemeltetője, 
ennek hiányában a tulajdonosa a felelős. Nem megfelelő vízmi-
nőség esetén az üzemeltetőnek (tulajdonosnak) kell a szüksé-
ges ivóvízminőség-javító intézkedéseket megtennie, és addig is 
folyamatosan biztosítania a megfelelő minőségű ivóvíz rendel-
kezésre állását.
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Az ivóvízminőség-javító intézkedésekre és a vízhasználat 
korlátozására vonatkozó előírások és hatósági folyamatok jel-
lemzően nem változnak. Ha a vízminőség-ellenőrző vizsgálatok 
során határérték- vagy parametrikusérték-túllépés jelentkezik, 
az ivóvíz-szolgáltatónak intézkednie kell a közegészségügyi koc-
kázatot jelentő paraméter koncentrációjának csökkentése és a 
szennyezés veszélyével járó hiba elhárítása érdekében. Emel-
lett tájékoztatnia kell a népegészségügyi hatóságot, a települési 
önkormányzatot és a fogyasztókat. A népegészségügyi ható-
ság megtiltja vagy korlátozza a víz fogyasztását, felhasználását, 
amennyiben az veszélyt jelenthet az emberi egészségre. A kor-
látozás időtartamára az ivóvíz-szolgáltató az érintettek számá-
ra 3 liter/fő/nap ivóvizet kell biztosítson, legfeljebb 150 méter 
távolságon és 16 méternyi szintkülönbségen belül. Közintéz-
ményben az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak kell legalább 
egy vízvételi ponton a megfelelő ivóvizet – vagy szükség esetén 
átmeneti ivóvízellátást – biztosítania, amennyiben az ivóvízmi-
nőségi problémát a belső elosztóhálózat okozza. 

VII. KOCKÁZATALAPÚ VÍZMINŐSÉG-FELÜGYELET 
A kockázatalapú ivóvízminőség-felügyelet koncepciójának az ivó-
vízellátás három területén kell érvényesülnie: az ivóvízkivételek 
vízgyűjtő területeinek veszélyértékelésén, az ivóvízellátó rend-
szer veszélyelemzésén és kockázatértékelésén, illetve az épüle-
ten belüli elosztórendszerek kockázatértékelésén keresztül. 

– Az ivóvízkivételi pontok körül szükséges lehatárolni egy úgyne-
vezett kockázatértékelési területet, melyen a vízkivételi pon-
tok azonosítását, a Vízkeretirányelv (továbbiakban: VKI) alap-
ján azonosított védőterületek feltérképezését, a víztesteket 
érintő veszélyek és lehetséges szennyező források azonosí-
tását kell elvégezni, valamint összesíteni kell a VKI és egyéb, 
pl. környezeti monitoringprogramokból rendelkezésre álló 
vízminőségi adatokat is. Ezen adatok együttes értékelésével 
kell meghatározni a vízgyűjtő területen a veszélyek csök-
kentésére vagy hatásuk mérséklésére szükséges megelő-
ző tevékenységeket, beavatkozási pontokat, valamint ezek 
alapján határozhatók meg a szükséges kontrollmérések is. 
Jelenleg még nem kidolgozott, hogy kinek a felelőssége lesz 

VI. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉSE
Az ivóvízminőség-ellenőrzés rendszere, a minimális vizsgá-

lati számok meghatározása alapvetően nem változik, azonban 
kiemelendő, hogy a minimális vizsgálatszámokat ivóvízellátá-
si körzetre (és nem ivóvízellátó rendszerre) vonatkozóan kell 
meghatározni. Az ivóvízellátási körzet olyan földrajzilag megha-
tározott, egy települési elosztóhálózatnál nem nagyobb terület, 
amelyen belül az ivóvíz egy vagy több közös forrásból szárma-
zik, és a vízminőség hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető. A 
mintavételi helyeket olyan módon kell kijelölni, hogy azok az 
ivóvízellátási körzetben szolgáltatott vízminőséget reprezen-
tatívan jellemezzék. A jobb mintavételi lefedettség érdekében, 
ahol lehetséges, az ivóvíz-szolgáltató a népegészségügyi ható-
sággal egyeztetve, a minimális mintaszámnál több ivóvíz-minta-
vételi pontot kell kijelöljön, és azokat rotációs rendszerben vagy 
random módon vizsgálnia úgy, hogy az ivóvízellátó rendszer 
elosztóhálózatának áramlási viszonyaiból adódó keveredések, 
esetleges vízpangások hatása is monitorozható legyen. 

Az új szabályozás értelmében a korábbinál rugalmasabb le-
hetőség van a vizsgálati számok csökkentésére azon paraméte-
rek esetében, melyek jelenlétéből eredő kockázat a fogyasztóra 
nézve alacsony vagy elhanyagolható. Ha a nyersvíz vízgyűjtő te-
rületére vonatkozó veszélyelemzés és az ivóvízbiztonsági tervek 
(a továbbiakban: VBT) veszélyelemzése és kockázatértékelése 
ezt alátámasztja, valamint az elmúlt három évben vett vizsgála-
tok eredménye igazolja egy adott paraméterre, hogy koncent-
rációja vagy értéke:

– a határérték 60%-a alatt marad, akkor a paraméter vizsgá-
latszáma a népegészségügyi hatóság engedélyével 25%-ra 
csökkenthető,

– a határérték 30%-a alatt marad, akkor a paraméter vizs-
gálatszáma az NNK engedélyével 3 évente egy vizsgálatra 
csökkenthető. Az alapparamétereken (E. coli, Enterococcus, 
coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavaros-
ság, íz, szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, 
nitrit, szervesanyag-tartalom, fertőtlenítőszer-maradék) kí-
vül bármely paraméter esetében engedélyezhető a minta-
szám csökkentése. 

a veszélyelemzés elvégzése, a feladatok miként oszthatók 
meg a vízügyi hatóság, a vízügyi igazgatási szervek és a vízi-
közmű-szolgáltatók között, valamint a kapcsolódó hatósági 
folyamatok összehangolása milyen formában történik majd. 
A jelenlegi koncepció alapján a kockázatértékelési területek 
kijelölésének módszertanát az OVF – mint vízügyi igazgatási 
szerv – készítené el, továbbá elvégezné a kockázatértékelési 
területek lehatárolását a területre eső szennyező források 
azonosításával együtt. A feladat elvégzéséhez elengedhetet-
len a szolgáltatók, a vízügyi és a népegészségügyi hatóságok 
közötti szoros együttműködés. A veszélyelemzés alapját a 
jelenlegi védőterület-lehatárolási dokumentációk képezhe-
tik, ahol ez rendelkezésre áll. Amennyiben a kockázatérté-
kelési területen olyan beavatkozások szükségesek, amelyek 
túlmutatnak a víziközmű-szolgáltatók hatásköri területén, 
az intézkedés a vízügyi hatóságok feladata lesz.

– Az ivóvízellátó rendszer kockázatértékelése 2009 óta része a 
hazai szabályozásnak a vízbiztonsági tervezés (VBT) köve-
telménye révén, így ez az előírás lényegi többletfeladatot 
várhatóan nem jelent a víziközmű-szolgáltatók számára. 
Az új követelmények szerinti módosítások, kiegészítések a 
VBT-k soron következő felülvizsgálatakor átvezethetők. A 
nyersvízkivételi pontok vízgyűjtőinek veszélyelemzése alap-
ján a VBT-ben a vízbázis veszélyelemzését és kockázatérté-
kelését felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni. A nyersvízre 
vonatkozó veszélyelemzés ütemezésével való összhang 
kialakítása érdekében a népegészségügyi hatósági elfoga-
dás érvényessége a VBT-k tekintetében 6 évre növekszik. A 
VBT-ben hangsúlyosabban kell szerepeljen a klímaváltozás-
sal, a hálózati veszteséggel és szivárgással kapcsolatos ve-
szélyek értékelése. Felszíni víz vagy felszíni szennyezésnek 
kitett nyersvíz esetén a VBT részeként igazolni kell, hogy a 
vízkezelő technológia hatékonyan távolítja el a kórokozókat. 
Ehhez vírusanalógként szomatikus colifágot kell alkalmaz-
ni. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az ivóvíz-szolgáltató köteles 
gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának 
ellenőrzéséről, értékeléséről, szintén a VBT részeként, és 
biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből szár-
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Az integrált szemlélet gyakorlati megvalósítása és a vízmi-
nőség-felügyelet valós összehangolása érdekében jelenleg a 
vízügy, a környezetvédelem és a népegészségügy által kezelt 
adatbázisok összekapcsolására lesz szükség, ami jelentős infor-
matikai fejlesztést is igényel.

VIII. IVÓVÍZZEL ÉRINTKEZŐ ANYAGOK SZABÁLYOZÁSA, 
ENGEDÉLYEZÉSE

Az ivóvízzel érintkező anyagok szabályozásában egy egysé-
ges, az egész Európai Unióban harmonizált higiénés megfelelő-
ségértékelési rendszer kidolgozása kezdődött meg. Az egységes 
rendszer bevezetését követően várhatóan a termékforgalma-
zók vizsgálati és adminisztrációs terhei, valamint a tagországok 
engedélyező hatóságainak adminisztrációs 
terhei is csökkenni fognak. A jövőben kizáró-
lag olyan ivóvízzel és használati meleg vízzel 
érintkezésbe kerülő termékek hozhatók majd 
forgalomba Magyarországon, amiknek vízzel 
érintkező anyagainak kiindulási anyagai szere-
pelnek az ECHA (Európai Vegyianyag Ügynök-
ség) által összeállított ún. európai pozitív lis-
tákon. A listákat szerves, cement típusú, fém, 
zománc, valamint kerámia vagy más szervet-
len anyagokra állítják össze. Egy gyártásban 
használt kiindulási anyag részletes kockáza-
tértékelést követően kerülhet fel a pozitív listá-
ra. A kiindulási anyagokból előállított végleges 
anyagoknak az Európai Bizottság által elfoga-
dott egységes követelményrendszer szerinti 
higiénés értékelésnek kell megfelelniük, míg 
az ezekből gyártott termékeknek a terméktí-
pusonként kidolgozott és magyar szabvány-
ként bevezetett európai szabványoknak. A ter-
mékek megfelelőségét továbbra is az NNK értékeli. Az Európai 
Bizottság által meghatározott vizsgálati módszertan, valamint a 
termékszabványok kidolgozásáig az NNK jelenleg érvényes el-
járásrendje és vizsgálati protokollja marad érvényben. Az új kö-
vetelményeknek való megfelelés a jelenleg nyilvántartásba vett 

mazó szermaradvány az ivóvízben – a fertőtlenítő hatás ve-
szélyeztetése nélkül – a lehető legalacsonyabb szintű legyen. 
A víziközmű-szolgáltatóknak az ivóvízellátó rendszerre spe-
cifikus üzemeltetési monitoringprogramot kell kialakítaniuk 
és üzemeltetniük, amely tartalmazza a VBT-ben azonosított 
veszélyek nyomon követésére szolgáló ellenőrző méréseket. 
Emellett új előírásként a zavarosságot az alapparaméterek-
nél is nagyobb gyakorisággal, legalább hetente, illetve a leg-
nagyobb vízművekben folyamatosan kell mérni. 

– Az épületek belső hálózatára vonatkozóan, illetve az épüle-
ten belüli vízminőségromlással összefüggően kockázatér-
tékelést kell végezni. A tervezet szerint az országos tiszti 
főorvos készíti el a házi vízelosztó rendszerekre, valamint 
a kapcsolódó termékekre és anyagokra vonatkozó általá-
nos kockázatértékelést, amely kitér a házi vízelosztó rend-
szerrel, valamint a kapcsolódó termékekkel és anyagokkal 
kapcsolatos potenciális kockázatok általános elemzésére, 
az ólomkockázat és a Legionella-kockázat értékelésére. Ez 
utóbbi azonos a hatályos a Legionella által okozott fertő-
zési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 
6.) EMMI-rendelet szerinti kockázatértékeléssel. Az elsőbb-
ségi létesítményekben az épület üzemeltetője – vagy ennek 
hiányában tulajdonosa – egyedi épületszintű kockázatér-
tékelést kell végezzen, és a kockázatértékelés eredménye 
alapján kötelező ólom- és Legionella-monitoring-kötele-
zettsége jelentkezhet. Az egyedi kockázatértékelés elvégzé-
séhez módszertani útmutatót az NNK készíti el. Elsőbbségi 
létesítménynek számítanak ólom tekintetében azok a léte-
sítmények, ahol 14 év alatti gyermekek ellátása történik, és 
a jellemző ellátási időszak meghaladja a fél évet; Legionella 
tekintetében az egészségügyi intézmények, a szálláshelyek, 
a büntetés-végrehajtási intézetek és a bölcsődék kivételé-
vel a szociális intézmények. Az illetékes népegészségügyi 
szerv

– amennyiben az ólomkockázat indokolja – ivóvízvizsgálatot és 
az ólomkockázat csökkentését célzó intézkedéseket írhat 
elő.

vagy engedélyezett termékek esetében a következő kötelező 
felülvizsgálatkor kerül ellenőrzésre. Az országos tiszti főorvos 
a honlapján közzéteszi, hogy hol érhetőek el az alábbi, az en-
gedélyezési eljárás alapját képező dokumentumok: az európai 
pozitív listák; a bizottság által elfogadott módszertan a végle-
ges anyagok vizsgálatára és értékelésére; a termékek egységes 
vizsgálatára és értékelésére szolgáló terméktípusonként kidol-
gozott európai szabványok. A nyilvántartásba vétel, illetve enge-
délyköteles terméktípusok jellemzően nem változnak, azonban 
a hatósági eljárási folyamat átalakul a 2. ábrán bemutatottak 
szerint, követve a nemzetközi szabályozást. Jelentős változás, 
hogy a jelenlegi szabályozás alapján nem bejelentésköteles víz-
kezelő vegyszerek ismét a bejelentésköteles termékek körébe 

fognak tartozni, továbbá az, hogy az engedélyezett termékek-
ből kialakított, méretezett ivóvízkezelő eljárások, technológiák 
közegészségügyi szempontú megfelelőségét az új ivóvízkezelő 
technológia létesítésekor, vagy jelentős, a vízkezelési eljáráso-
kat érintő módosítás esetén az illetékes népegészségügyi szerv 

2. ábra: Ivóvízzel érintkező termékek engedélyezésének 
hatósági folyamata
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évnél nem régebbi adatok alapján. A kommunikációnak ki kell 
terjednie az ivóvíz árára vonatkozó információkra, továbbá a 
háztartás által fogyasztott ivóvízmennyiségre is, összehasonlít-
va az átlagos háztartás vízfogyasztásával. A fogyasztók számára 
elérhetővé kell tenni az ivóvíz-szolgáltatási területre, az ellátott 
személyek számára, valamint a vízkitermelés módjára, az alkal-
mazott vízkezelési és fertőtlenítési módszerek típusaira, koc-
kázatértékelési rendszerre vonatkozó általános tájékoztatást 
is. Az ivóvíz egészségre gyakorolt hatásáról a népegészségügyi 
hatóságtól kérhető információ. Az ivóvízminőség országos hely-
zetéről, valamint az ivóvízfogyasztással összefüggő kockázatok 
(pl. pangó víz fogyasztása) csökkentési lehetőségeiről pedig az 
NNK készít összefoglaló értékelést.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Irányelv módosítása és ezáltal az új hazai szabályozás válto-
zása öt kiemelt cél mentén csoportosítható: 

– a közel 20 éves ivóvízminőségi paraméterlista és a vonat-
kozó parametrikus értékek, határértékek módosításra ke-
rülnek az új tudományos eredmények és közegészségügyi 
értékelés alapján,

– a kockázatalapú szemlélet kiterjesztése a teljes vízellátó 
rendszerre, ami a WHO és a szakmai, tudományos szerveze-
tek véleménye alapján is a legmagasabb szintű vízbiztonsá-
got és egészségvédelmet biztosítja,

– az ivóvízzel érintkező anyagok Európai Unió-szintű egységes 
higiénés szabályozása,

– átlátható tájékoztatás, mely növeli a bizalmat a közműves 
vízellátásban, 

– a biztonságos ivóvízzel ellátott lakosság arányának növelése, 
ívóvízhez való hozzáférés javítása.
Az új hazai szabályozás széles körű kormányzati és szak-

mai szervezeti együttműködésben készül, hogy a legmagasabb 
szintű egészségvédelem biztosítása mellett egy átlátható, vég-
rehajtható és megfelelő hatékonyságú hatósági folyamatokkal 
támogatott rendszer alakulhasson ki.

ellenőrzi, az NNK engedélye ezekre nem lesz szükséges. Az elle-
nőrzés részeként a népegészségügyi szerv a megfelelőség iga-
zolására próbaüzemi vizsgálatokat is előír.

IX. AZ IVÓVÍZHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA
Az ivóvíz-szolgáltatás legbiztonságosabb és a legkisebb köz-

egészségügyi kockázattal járó formája a közműves ivóvízellátás. 
A közműves ellátáshoz valamilyen okból nem vagy korlátozot-
tan hozzáférő lakosság hozzáférési szintjének (egyedi [pl. üzemi, 
intézményi] vízellátás, magánkút, közkifolyó, ismeretlen stb.) 
felmérésére, nyomon követesére, valamint a hozzáférésük javí-
tását célzó intézkedésekre, ösztönző programokra van szükség, 
beleértve az érintett lakosság tájékoztatását az általuk igénybe 
vett ivóvízellátás lehetséges kockázatairól és annak csökkentési 
lehetőségeiről. Cél, hogy minden településen legyen – legalább 
1000 lakosra egy – működőképes, térítésmentesen igénybe ve-
hető ivóvízvételi lehetőség. A különböző szintű hozzáféréssel 
rendelkezők nyilvántartása, rendszeres tájékoztatása a telepü-
lési önkormányzatok feladata lesz. A különböző szintű hozzá-
féréssel rendelkezők közül kiemelt figyelmet kell fordítani a vá-
randósokra és kisgyermeket nevelőkre. Az ivóvízvétel céljából 
magánkutat használó várandós, és 3 év alatti gyermeket nevelő 
lakosok számára a népegészségügyi hatóság ingyenes vízvizs-
gálati lehetőséget biztosít a kútvíz mikrobiológiai minőségének, 
nitrit- és nitráttartalmának ellenőrzésére.

X. A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvá-

nosak. Az ivóvíz minőségéről, az ivóvíz-szolgáltatás rendszeré-
ről a nyilvánosság átláthatóbb és célzottabb tájékoztatásának 
célja az ivóvízbe vetett fogyasztói bizalom növelése az egyéb 
vízforrásokkal (ásványvíz, ivóvíz-utótisztító kisberendezésekkel 
kezelt víz stb.) szemben, valamint a vízpazarlás csökkentése. A 
tájékoztatásban az ivóvíz-szolgáltatók mellett a települési ön-
kormányzat, a népegészségügyi hatóságok és az NNK is szere-
pet vállal. A víziközmű-szolgáltatóknak – a honlapon közzétett 
adatok mellett – legalább évente egyszer célzottan tájékoztat-
niuk kell a fogyasztókat a szolgáltatott ivóvíz minőségéről, egy 


