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HATÁROZAT 

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.; a továbbiakban: 

Üzemeltető) részére a BP/PNEF-TKI/0598-4/2021. iktatószámú, 2021. március 22-én kelt határozatban 

(a továbbiakban: Határozat) foglalt – Kerepes település tekintetében az egy év alatti csecsemők és 

várandós anyák részére történő ivóvízellátás biztosítására irányuló átmeneti vízellátási kötelezettséget –

a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH)  

 

m e g s z ü n t e t i . 

 

A BFKH felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy Kerepes település vízhálózatán a nitrát, valamint a 

nitrit-nitrát együttes koncentrációjának számított értékét az önellenőrző és a hatósági ivóvíz 

vizsgálatok során a BFKH továbbra is figyelemmel kíséri és a fenti paraméterek tekintetében a 

határértékek túllépése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett. 

 

Jelen döntés a közlésével véglegessé válik. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a 

továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A 

keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 

174.) benyújtani, vagy postára adni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó 

természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon található IKR rendszer 

igénybevételével nyújthatja be. 

 

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, 

és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A tárgyalás 

tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a 

Bíróság döntése szerint kell megfizetni.   

 

 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

 

A Határozatban a BFKH kötelezte az Üzemeltetőt, hogy Kerepes település tekintetében átmeneti 

vízellátással biztosítson az egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák részére ivásra, főzésre, 

ételkészítésre ivóvíz-minőségű vizet 3 liter/fő/nap mennyiségben. A BFKH tájékoztatta továbbá az 

Üzemeltetőt, hogy külön döntésben rendelkezik a kötelezésben előírtak megszüntetéséről. 

 

Az Üzemeltető 2022. május 12-én a BFKH-hoz elektronikus úton érkezett, KKK/2022/00182 iktatószámú 

megkeresésében kérte a Határozatban foglalt vízosztási kötelezettség visszavonását. Megkeresésében 

leírta, hogy: „Áttekintettük az önellenőrzés keretében vett, elmúlt fél év hálózati mintavételek 

eredményeit, és azt tapasztaltuk, hogy a vizsgált időszakban a nitrát komponens tekintetében nem volt 

határérték túllépés (a 40 mg/l) értéket sem lépte túl.” 

 

Megkereséséhez mellékelte a Határozat elrendelése óta levett önellenőrző ivóvíz vizsgálatok 

jegyzőkönyveit, amelyeket a BFKH az eljárás során áttekintett.  

 

A BFKH az eljárás 2022. május 12-én hivatalból történő megindításáról a BP/PNEF-TKI/1121-2/2022. 

iktatószámú iratával értesítette az Üzemeltetőt. 

 

A Határozatban elrendelt kötelezés fenntartásának szükségességét az Üzemeltető által végzett 

önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok, valamint a BFKH által végzett hatósági ivóvíz vizsgálatok 

eredményeinek áttekintésével a BFKH folyamatosan figyelemmel kísérte.  

 

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések: 

 

A az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet előírásai szerint: 

 

„3. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

3. § (2) A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha 

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy 

fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és 

b) megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek, továbbá 

c) az a)–b) pontokban, valamint a 4–6. és 8. §-okban meghatározott követelmények teljesülnek, és 

minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a 

jelen rendeletben meghatározott előírásoknak.(…) 

 

6. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban 

meghatározott határértékek és parametrikus értékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés 

veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát 

kivizsgálja, és a szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. (…)  

(7) Amennyiben egy településen, vagy – ha meghatározható – településrészen a lakosság által 

fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitráttartalma illetékes népegészségügyi szervnek megállapítása szerint 

meghaladja az 1. számú melléklet B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gondoskodni kell 

az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák (8) bekezdés szerinti 

ivóvízellátásáról, amíg illetékes népegészségügyi szerv ezt előírja. 

(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető 

köteles az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvizet biztosítani. Az ivóvizet az érintettek számára – a helyi 

földrajzi sajátosságokra is figyelemmel – az érintett lakóépületekből megközelíthető helyen, az érintett 

lakosok számára reálisan elérhető távolságban kell biztosítani.(…)” 
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A 201/2001. Korm. rendelet 1. számú melléklet B) Kémiai vízminőségi jellemzők elnevezésű 

táblázatában előírtak szerint: 

 

Vízminőségi jellemző Határérték Egység Megjegyzés 

Nitrát 50 mg/l 6. megjegyzés 

 

„6. A nitrát és nitrit együttes koncentrációjára a következő feltételeknek teljesülnie kell: 

[nitrát]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1 

A szögletes zárójelben a megfelelő koncentrációk mg/l-ben kifejezett értékei szerepelnek. Ha a víz 

ennek az előírásnak nem felel meg, csecsemők ételének, tápszerének készítéséhez nem szabad 

felhasználni. (…)” 

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. 

tv.) előírása szerint: 

„11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a 

hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és 

ellenőrzi azok végrehajtását. (…) 

 

A BFKH a rendelkezésre álló iratok áttekintette és az alábbiakat állapította meg. 

 

A Határozat meghozását az indokolta, hogy az Üzemeltető által üzemeltetett Kerepes-Kistarcsa vízellátó 

rendszeren, ezen belül Kerepes vízhálózatán a szolgáltatott ivóvíz minősége 2021 január és február 

hónapokban több alkalommal nem felelt meg a 201/2001. Korm. rendelet 3. §-ban jelzett 1. számú 

mellékletében meghatározott nitrát paraméterre vonatkozó határértéknek (50 mg/l), amely miatt a 

201/2001. Korm. rendelet 1. számú melléklet B) Kémiai vízminőségi jellemzők táblázatában megtalálható 

nitrát és nitrit együttes koncentrációjára vonatkozó feltétel/előírás nem teljesült. 

 

A BFKH a rendelkezésére álló – az Üzemeltető által megküldött, illetve a Humán Felhasználású Vizek 

Informatikai Rendszerébe (HUMVI) feltöltésre került – ivóvíz vizsgálati eredményeket (önellenőrző és 

hatósági) áttekintette és megállapította, hogy a Határozat kiadására okot adó körülmény már nem áll 

fenn. A nitrát paraméter, valamint a nitrit és nitrát együttes koncentrációjának vonatkozásában 

Kerepes település vízhálózatán nem történt határérték túllépés a Határozat kiadása óta (az érintett 

időszakban a nitrát paraméterre vonatkozó hálózati átlagérték: 31 mg/l).  

 

Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Határozatban foglaltak fenntartása nem szükséges, a 

hálózaton szolgáltatott víz megfelel a 201/2001. Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében 

meghatározott előírásainak. 

 

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött, a Határozatban foglalt 

kötelezettséget megszüntette. 

 

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az Ehi. tv. 10. §-a, hatáskörét a 201/2001. Korm. rendelet 6. § 

(1) és (7) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 112. § és 114. §-ai, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) 

bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó 

előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek. 
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A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése, a 2. § (4) 

bekezdés e) pontja és a 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja 

rendelkezik. 

 

A Bíróság illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg. 

 

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdése, illetve a 81. § (1) bekezdése szerint szabályozott 

formában és tartalommal – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.  

 

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a 

BFKH.   

 

A BFKH jelen határozatot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A 

BFKH felhívja az Üzemeltető figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot 

tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).  

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

dr. Sára Botond  

kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 dr. Somogyi Rozália 

  osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: — 

 

 

A határozatot kapják: 

 

1. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. – Cégkapu 

2. Irattár 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kerepes Város Önkormányzata – Hivatali Kapu 

2. Kistarcsa Város Önkormányzata – Hivatali Kapu 

3. Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu 
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