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Az irányelv és kötelezettség 
Magyarországon az ivóvízellátás céljára 
rendelkezésre álló felszín alatti vízkészletek sok 
esetben nem felelnek meg az Európai Unió által az 
irányelvben - az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv - 
előírt vízminőségi paramétereknek, amelyet az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
ültetett át a hazai jogrendbe. 
A vizeinkben jelen lévő, a határértéket meghaladó 
geológiai eredetű komponensek közül 
egészségügyi hatásait tekintve a közvetlen 
egészségügyi kockázatot az arzén, bór, fluorid 
jelenléte okozza. 
Ezen paraméterek tekintetében Magyarország az 
irányelv határértékeitől való eltérési lehetőséget 
kért az Európai Bizottságtól. 
2011 novemberében Magyarország az arzén, a bór 
és a fluorid tekintetében egy meghatározott 
településlista vonatkozásában az uniós 
határértékektől -2015. június 30-ig - való eltérés 
iránti konszolidált kérelmet terjesztett elő. Az 
Európai Bizottság C(2012) 3686 számú 
határozatában 2012. december 25-ig engedélyezett 
átmeneti mentességet. A határozat értelmében 
arzén, bór és fluorid vonatkozásában 2012. 
december 25-ét követően nem engedélyezhető 
eltérés. 

Megtett intézkedések 
A Magyar Kormány, tekintettel az Európai 
Bizottság határozatára, komplex 
intézkedéscsomagot dolgozott ki és fogadott el 
annak érdekében, hogy a településlistán szereplő 
365 település lakosságának az irányelvnek 
megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása 

biztosított legyen. 
Az intézkedéseket teljes körű felmérés előzte meg, 
az érintett tárcák, intézmények, önkormányzatok és 
a víziközmű-szolgáltatók bevonásával, az érintett 
365 település tekintetében. A megfelelés 
érdekében tett intézkedés az átmeneti vízellátás 
megszervezése több lépcsős összetett folyamat 
volt, mely során Magyarország szem előtt tartotta, 
hogy az érintett településeken mindenhol legyen 
folyamatban végleges korrekciós intézkedés, mely 
garantálja az előírásoknak megfelelő egészséges 
ivóvizet, és addig, amíg a végleges megoldások 
nem valósulnak meg, minden esetben biztosítson 
átmeneti vízellátást az érintett települések 
részére. 

Nyilvánosan elérhető jelentés Az Európai 
Bizottság jelentéstételi kötelezettséget írt elő 
hazánk számára. A jelentés beszámolót 
tartalmaz az átmeneti vízellátás előkészítéséről, 
megszervezéséről, módozatairól és folyamatáról 
valamint a folyamatban lévő korrekciós 
intézkedések helyzetéről. A Bizottság részére 
megküldött jelentések - teljes terjedelmükben 
elérhetőek a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Koordinációs Irodájának honlapján az alábbi 
linken: http://bm- 
oki.hu/Article/PisplavArticleItem?articleID=í23 


