
Kőszárhegy, 2023. március 

VÁLTOZOTT A HAZAI IVÓVÍZSZABÁLYOZÁS – TOVÁBB JAVUL AZ IVÓVÍZMINŐSÉG 
 
Az ivóvíz minőségét szabályozó, 2023. január 12-én hatályba lépett új rendelkezések (5/2023. (I. 12.) Korm. 
rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről) a korábbinál is nagyobb hangsúlyt 
helyeznek az ivóvízzel összefüggő kockázatok csökkentésére. Az új európai uniós szabályozás révén további 
lehetséges szennyezőkre terjed ki az ivóvízminőség ellenőrzése. A népegészségügyi és vízügyi hatóságok, 
valamint az ivóvízszolgáltatók együttműködve az ivóvíz minősége szempontjából releváns veszélyeket a 
vízforrásoktól egészen a fogyasztói csapig ellenőrzik. 
Az új szabályozás arra is kiterjed, hogy milyen lépésekkel valósítható meg az egészséges ivóvízhez való 
hozzáférés mindenki számára. A jó minőségű, biztonságos csapvíz olyan kincs, amelyhez a világon több milliárd 
ember nem jut hozzá. Becsüljük meg és fogyasszuk bátran! 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2020. december 22-én fogadta el az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló 2020/2184 Irányelvét. Az új Ivóvíz Irányelv hazai jogrendbe történő átültetésének határideje 
2023. január 12. volt. A módosítás 5 fő területet érint: 

o a kockázat alapú ivóvízminőség felügyelet kiterjesztése a teljes ivóvízellátási láncra az ivóvíz célú 
nyersvizektől a fogyasztói pontig, 

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

o a vízzel érintkező anyagok szabályozásának és engedélyezésének egységesítése az Európai Unió 
területén, 

o a lakossági tájékoztatás átalakítása, fejlesztése az ivóvízbe vetett fogyasztói bizalom erősítése érdekében, 
o az ivóvízhez nem, vagy csak korlátozottan hozzáférő csoportok hozzáférésének javítása. 

 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) további ivóvízzel kapcsolatos anyagai az alábbi linken 
olvashatóak: 
https://nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-
laboratoriumi-osztaly/vizhigienes-laboratorium/ivoviz 
 
Kőszárhegy község térképes ivóvízminőségi információi az alábbi linkre kattintva találhatóak: 
https://nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-
laboratoriumi-osztaly/vizhigienes-laboratorium/ivoviz/magyarorszagi-telepulesek-
ivovizminosege?view=placemark&load_bootstrap=1&thumbnail=1&imagegalery=0&hidedescriptionhtml=0
&showdescriptionfullhtml=0&id=19783 
 
Kőszárhegy község ivóvíz szolgáltatója, elérhetősége: 
Fejérvíz Zrt. 
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. 
Hibabejelentések fogadása éjjel-nappal: 80/203-895 (hívásrögzítés) 
diszpecser@fejerviz.hu 
www.fejerviz.hu 
 
Kőszárhegy község vízminőségéről, a vízdíjakról az alábbi linken tájékozódhat: 
https://www.fejerviz.hu/dijak-vizminoseg/ 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerint: 
 
81. § (1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet - háztartási célú vízhasználatra - a közműves ivóvízellátásba be 
nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. 
 
Kőszárhegy község közigazgatási területén az alábbi helyen elérhető közkifolyó áll rendelkezésre a 
fenti jogszabály szerinti igények kielégítésére: 
 
Kőszárhegy, Fő út 105. (Művelődési Ház) előtti téren. 
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