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a látogatás előzménye 
– ahogyan mi megéltük

A meglepetés erejével érte a 
társaságot március elején egy te
lefonhívás a Köztársasági Elnöki 
Hivatalból. Egy kedves női hang 
a köztársasági elnök úr Víz Világ
napi látogatásával kapcsolatban 
szeretett volna pontos időpon
tot egyeztetni Móricz István úrral, 
egy – kifejezetten a NyírségVíz 
zrt. telephelyén tartandó – fontos 
megbeszélés ügyében. Vezérigaz
gató úr akkor éppen nem tartóz
kodott az irodájában, így titkárnője 
próbálta finoman, célirányos kér
déseivel „kitapogatni”, valóban az 
említett helyről jöne a hívás, és 
biztosan ezt a céget akartáke tele
fonon elérni. Annak ellenére, hogy 
az a bizonyos kedves női hang a 
tit kárnőnket teljesen meggyőzte 
arról, miszerint ez nem egy beugra
tós, vicces hívás, Móricz úr sem hit
te el elsőre. A kérdés rögtön adott 
volt: a sok kiváló vízszolgáltató 
közül miért pont erre a cégre – rá
adásul itt, a keleti végeken – lenne 
kíváncsi Áder úr?

Amit hirtelenjében a cég me
nedzsmentje összerakott, az az 
volt, hogy Köztársasági elnök úr 
kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, és ezzel kapcsolatosan a 
globális vízpolitika előmozdítása érdekében tavaly rio de Janeiróban 
bejelentette, hogy az ENsz részvételével hazánk 2013ban nemzetközi 
konferenciát rendez Budapesten. A konferencia a 2013. évi Budapesti 
Víz Világtalálkozó, amely kapcsolódik az ENsz Vízügyi Együttműködés 
Nemzetközi éve rendezvényeihez.

Ez már komoly támpontot jelentett, hiszen a NyírségVíz zrt. stra
tégiai céljainak egyike a környezet terhelésének csökkentése. A társaság 
ennek érdekében alkotta meg Fenntarthatósági Jelentését (2008–2011), 
valamint több innovációs teamet is működtet e témában. Néhány órán 
belül pedig az is kiderült, hogy ez a gondolati irány helyesnek bizonyult, 

ahogyan az is, hogy Elnök úr programja egy rövid, sajtónyilvános tájé
koztatásból, egy zártkörű kerekasztalbeszélgetésből és végül üzem
látogatásból áll majd. Ezek után adták ki a programról szóló hivatalos 
tájékoztatót.

köztársasági elnöki Hivatal, tájékoztató:
„Világszerte egyre súlyosabb veszélyforrást jelent a víz szennyezettsége, és 

egyre nagyobb kihívást a vízbázisok megőrzése, megfelelő védelme, valamint 
a szennyezett víz tisztítása. A világnak, különösképp pedig az Európai Unió-
nak oda kell figyelnie arra, hogy a hagyományos szennyvíztisztítási eljárások 
nem alkalmasak a csatornahálózatba jutó gyógyszermaradványok, bioló-
giai eredetű szennyezések kiszűrésére vagy semlegesítésére. A NyírségVíz 
zrt. szakemberei sikeresen dolgoznak azokon az innovatív technológiákon, 
amelyek a jövőben megoldást nyújthatnak majd erre a súlyos problémára.”

nemzetközi kitekintés
A témában Európában – az 1996ban indult Poseidon Program kere

tében – Finnországtól spanyolországig kiterjedt vizsgálatokat folytattak. 
A kutatások szerint mintegy 100120 féle gyógyszerhatóanyag detektál
ható a talajvízben, a szennyvízben és a felszíni vizekben. A xenobiotiku
mok közül kiemelkedő fontosságú a gyógyszermaradványok jelenléte, 
hiszen az elfogyasztott gyógyszerek mennyisége az utóbbi évtizedek
ben jelentősen megnövekedett. Mivel azonban igen kis koncentráció
ban jelennek meg a környezetben, vizsgálatuk az említett dátumtól vált 
igazán lehetővé, ugyanis a kimutatásukra alkalmas analitikai módszerek 
ekkorra váltak ismertté és elterjedté. Az azóta is folyamatosan zajló ku
tatások és a megjelent irodalmi adatok viszont egyre nagyobb számban 
hívják fel a figyelmet a gyógyszerhatóanyagok veszélyeire, illetve azok 
eltávolításának lehetséges megoldásaira.

magyarországi helyzetkép
A magyarországi élő és talajvizek, szennyvizek gyógyszerszennye

zettsége – kiterjedt kutatások hiányában – jelenleg jórészt csak becsül
hető, mivel hazánkban a gyógyszerhatóanyagok mennyiségi vizsgálatá
val egyelőre kevés laboratórium foglalkozik. A meglévő adatok szerint 
azonban – az európai helyzethez hasonlóan – évente a mi nagyvárosaink 
szenny víztisztító műtárgyaiba is több tonna gyógyszermaradvány kerül
het. Ezen – az összességében nagy mennyiségű, de az egyes szennyvizek
ben kis koncentrációjú – gyógyszerhatóanyagok kiszűrésére, hatékony 
eltávolítására a jelenleg működő szennyvíztelepi technológiáink egyike 
sem alkalmas. Ugyanakkor – a téma prioritására való tekintettel – az egy
re magasabb számban elvégzett vizsgálatok valószínűsítik, hogy az élő
vizekbe kerülő gyógyszerszármazékok és hormonok hatással lehetnek a 

áder János köztársasáGi
elnök úr márCiusBan 
a nyírséGvíz zrt. telep
Helyére látoGatott

A Víz Világnapja 
alkalmából Áder 
János köztársasági 
elnök a NyírSég-
Víz zrT. szennyvíz-
tisztító telepén új 
tisztítási eljárások-
kal ismerkedett meg.
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vízben élő szervezetekre, a táplálékláncra, befo
lyásolva ezzel az ökológiai egyensúlyt is.

inspiráció a nyírséGvíz zrt. in-
no  vációs projektjének indításához

A 2009ben megrendezett soproni Orszá
gos Víziközmű Konferencián a Budapesti Mű
szaki Egyetem munkatársai ismertették először 
széles körben a Duna vizéből végzett, hazai 
gyógyszermaradványvizsgálatok tapasztalata
it. Ez az előadás inspirálta Mészáros Józsefet, a 

NyírségVíz zrt. csatornázási ágazatvezetőjét 
arra, hogy e kérdéssel kapcsolatban érdemes 
biológiai kutatásokat végezni. A Nyíregyházi 
Főiskola Biológia Intézetének igazgatójával, dr. 
Balázsy sándorral történt közös gondolkodás 
eredményeként végül a NyírségVíz zrt. me
nedzsmentje úgy döntött, elindítja egyik új fej
lesztési programját „A gyógyszerhatóanyagok 
mikrobiális eltávolítására alkalmas szennyvíz
tisztítási technológia” címmel.

a zrt. laboratóriumi (félüzemi) 
és üzemi kísérletei, eredményei

A laboratóriumi kísérletek 2009 őszén 
kezdődtek. A biztató eredmények ismere
tében társaságunk vezetése döntést hozott 
egy hosszabb távú, az üzemi méreteket is 
megcélzó innovációs program beindításáról. 
2010 júniusától az izolált és szelektált mik
roorganizmuskombinációk félüzemi szintű 
gyógyszerhatóanyageltávolítási képességé
nek vizsgálatára több időpontban is sor került. 
A félüzemi kísérletek sikeres zárása után 2012. 
június végén a kísérlet a 660 m3/nap kapaci

tású leveleki szennyvíztisztító telepen folyta
tódott, immár üzemi körülmények között. A 
beoltás előtt – illetve azt követően – három 
napon keresztül tizenkét óránként történt 
mintavételek után, illetve egy hónappal a kí
sérlet megkezdése után kerültek meghatáro
zásra a gyógyszerhatóanyagok koncentrációi 
LCMs analitikai technikával. A mérések alap
ján a mikroorganizmusok tevékenysége által 
a vizsgálat hatóanyagok tekintetében átlago
san 90%nál nagyobb eltávolítási hatékonyság 
volt megfigyelhető.

eredmények és elismerések
Az innovációs munka eredményét és sike

rét bizonyítja, hogy 2012 novemberében ezen 
kutatásifejlesztési projekt elnyerte a 2012. évi 
északAlföldi regionális Innovációs Díjat.

 Felhasznált források
Dr. Balázsy Sándor professzor, Nyíregyházi Főiskola 

Mészáros József, NyírSégvíz zrt., csatornázási 

 ágazatvezető

tóth gábor, NyírSégvíz zrt. biológus
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Köztársasági elnök úr teleplátogatáson 
a NyírSégvíz zrt-nél
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