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anyagokat termelő vagy a termelési folyamatban azokat felhasználó ipar 
kibocsátása, valamint a mezőgazdaság. 

A szennyvíztisztítók manapság még nincsenek felkészülve arra tech-
nológiailag, hogy ezeket az anyagokat lebontsák vagy eltávolítsák.

Az emberi egészségre vonatkozó kockázat a felszíni vizekben, illetve 
az ivóvízben mért koncentrációk mellett az általános megítélés szerint 
a mai napig gyakorlatilag nulla, de a jövőt szem előtt tartva mindent el 
kell követni a nyomelem-koncentráció minimális szinten való tartására. 
Az azonban biztos, hogy a legnagyobb költséggel sem lesz biztosítható a 
szóban forgó anyagok teljes kizárása a víz körfolyamatából.

Jelenleg ezek a szennyezők még teljes szűrés nélkül kerülnek a fel-
színi vizekbe, végül a talajvízbe. Sok károkozónak az emberre való kiha-
tása ma még nem teljesen ismert. Más élőlényeken végzett kísérletek 
eredményei azonban arról tanúskodnak, hogy endokrin anyagok (pl. 
fogamzásgátló szerek) maradványai a halakat elnőiesítették, más élőlé-
nyeknél pedig megtermékenyítési gondokat okoztak. 

Fentiekből megállapítható, hogy ivóvízminőség tekintetében a fel-
színi vízművek és a parti szűrésű termelőtelepek a legveszélyeztetetteb-
bek az antropogén nyomelemek szempontjából. 

2) A helyzet megítélése hazánkban és néhány országban
Magyarországon a nyomelemek jelenlétével, szennyvízből való eltávolí-
tásával, lebontásával egyelőre alig foglalkozik a szakma, de szerencsére a 
közvélemény is inkább talál más témákat a víziközmű-ágazattal kapcso-
latban. Azért szerencsére, mert, mint látni fogjuk később, a nemzetközi 
megítélés is nagyon tanácstalan a kérdésben. Hazánkban szimpóziumo-
kon, tudományos rendezvényeken, szakirodalomban fehér holló a téma. 
Csak egyetemi szaktanszékek tevékenysége ismeretes, közműveink nem 
foglalkoznak a nyomelemproblémával. Médiamegnyilvánulással sem ta-
lálkozhatunk. Két tevékenység emelhető ki a nem túl gazdag választékból:
•	 2014	őszén	az	OVF	Vízügyi	Tudományos	Tanácsának	elnöke	 felkérte	

Melicz Zoltánt, az Eötvös József Főiskola rektorát, hozzon létre és ve-
zessen egy ad hoc munkabizottságot „Humán és humángyógyászati 
eredetű, valamint állati, állatgyógyászati és növényvédelmi eredetű 

1) Mik ezek a mikroszennyeződések, 
az esetleges veszélyek?
Tekintettel arra, hogy ezeket a kémiai vegyületeket emberek állítják elő 
mesterségesen, egyértelműen antropogén szennyeződésnek nevezhe-
tők. Jelenlétük nélkülözhetetlen a mai ipari társadalom életszínvonalá-
nak megtartásához. Jobb megismerésüket az egyre finomabb analitikai 
technika tette lehetővé, mert kis mennyiségüket (nanogramm vagy 
még kisebb mérettartomány) korábban  nem tudták kimutatni a vízi 
környezetben vagy az ivóvízben. Különösen azokra a nyomelemekre 
kell figyelni, melyek hatással lehetnek az emberi egészségre vagy a fel-
színi vizek minőségére.
     Talán négy hatóanyagcsoport különböztethető meg:
•	 Hormonszerű	 hatással	 bíró	 anyagok	 (pl.	 növényvédőszerek,	 egyes	

ipari vegyületek, műanyagok lágyítószerei stb.);
•	 Genotoxikus	hatású	anyagok	(pl.	a	kemoterápia	gyógyszerei);
•	 Immuntoxikológiai	hatású	anyagok	(az	 immunrendszert	befolyásoló	

vegyszerek);
•	 Fertőzéseket	akadályozó	anyagok	(pl.	antibiotikumok).

Az antropogén nyomelemek közé tartoznak elsősorban az emberi és ál-
lati felhasználásra kerülő gyógyszerek, a testápoló szerek, a növényvédő 
szerek, az ipar egyes vegyszerei, élelmiszer-tartósító szerek stb.

Korábban ezen anyagok jó része még nem létezett, ráadásul az is 
azt a látszatot kelti, hogy csak az újabb kor egy jelenségével találkozunk, 
hogy a korábbi mérőeszközök ezeket az alacsony koncentrációkat nem 
tudták kimutatni.

Ezen nyomelemekkel az a legnagyobb probléma, hogy általában 
nehezen bonthatók le, ugyanakkor vízben könnyen oldódnak, így közbe-
avatkozás nélkül veszélyesek mind a környezetre, mind az emberre.

Az antropogén nyomelemek az emberi kiválasztási folyamat és a 
helytelen csatornahasználati gyakorlat során a háztartási szennyvizek-
be jutva, valamint a szennyvíz tisztítók tisztított vizének a befogadóba 
kerülésével szennyezhetik a környezetet, de bejuthatnak a csatornák tö-
mítetlensége következtében a talajvízbe is. További behordási ösvény az 
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2010-ben a Környezetvédelmi Hivatal „Antibiotikumok a talajvízben” 
 címmel indított egy kutatást. 50 mérési helyen vizsgálták a kutak által termelt 
vizet 18 fajta gyógyszerrel kapcsolatban. Alig találtak gyógyszert, és azt is 
olyan kis mennyiségben, aminek nem lehet egészségkárosító hatása.

Fentiek ellenére az Osztrák Víz és Gáz Szövetség (ÖVGW) fontosnak 
tartja a jövőben a nyomelemekkel kapcsolatos folyamatos kutatást, is-
meretbővítést.

Németország
Ez az ország tele van kérdéssel. Mindent tudnak a jelen vagy inkább a jövő 
problémájáról, folyamatosan foglalkoznak a nyomelemekkel, és hivatalo-
san is feltették a kérdést: „Legyen vagy ne legyen 4. tisztítási fokozat?”

Martin Weyland, a BDEW főigazgatójának véleménye szerint: „A 
gyógyszerek sok ember számára nélkülözhetetlenek – az egyszerű, 
 fejfájás elleni tablettától kezdve a súlyos betegségek ellen harcoló komp-
lex készítményekig. Számos gyógyszer azonban egyáltalán nem vagy 
csak nagyon lassan bontható le biológiai szempontból. Ezen gyógyszerek 
szakszerűtlen kezelése szennyvizeink terhelésének legkomolyabb okozói 
közé tartozik”. Egy reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a németek 

47 százaléka helytelenül szabadul meg a felesleges, vagy lejárt szavatos-
ságú gyógyszerektől. Egyszerűen a mosogatóba vagy a WC-csészébe önti. 
És hogy mekkora ez a mennyiség? A mintegy 1200 fajta humán gyógy-
szerből 2012-ben 8120 tonnát vásároltak meg (az elmúlt 10 év alatt 20 
százalékos volt a növekedés). Ebből becsülten néhány száz tonna felhasz-
nálás nélkül a csatornákba került. És ehhez jön még 1600 tonna antibioti-
kum, amit az állatorvosok adtak el.

Érthető, hogy a 4. szennyvízkezelési fokozat, melynek célja a mikro-
szennyezők visszatartása vagy lebontása lenne, állandó témája a szakmá-
nak. Tekintettel a magas beruházási és üzemeltetési költségekre a német 
jövőkép két fő irányt követ.
•	 Nagyon	 komoly	 erőfeszítéseket	 kell	 tenni,	 hogy	 a	 keletkezés	 he-

lyén (a forrásoknál) tartsuk vissza azokat az anyagokat, melyek vé-
gül mikroszennyezőként kerülhetnek a felszíni vizekbe (mezőgaz-
daság, kisvállalkozási, ipari termelő helyszínek, más, koncentrált 

gyógyszermaradványok vizekre gyakorolt hatása” feladatmeghatáro-
zással. A bizottság megalakult a téma ismert egyetemi tanári, kutató 
és víziközműves szakembereivel, jelen összefoglalás is a bizottság ki-
induló anyaga mint helyzetfelmérés.

•	 A	Nyírségvíz	Zrt.	egy	innovációs	program	keretében	kísérleteket	vég-
zett a nyomelem-eltávolítással kapcsolatban. A sikeres kísérlet után a 
leveleki, 660 m3/d kapacitású szennyvíztisztítóban nagyüzemi méret-
ben próbálták ki a saját fejlesztésű technológiát. A mérések szerint a 
mikroszennyezők 90 százalékát vissza lehetett tartani.

A világ változó mélységben és különböző intenzitással foglalkozik a 
nyomelemek vízkörforgásban való jelenlétének problémakörével, álta-
lában a gyógyszermaradványokra fókuszálva (érdekes módon inkább az 
állategészségügyi szerekre). Európa jobban aggódik talán, mint a többi 
kontinens. A 2013/39/EU direktíva konkrét határozatokat tartalmaz: „Az 
EU-tagállamok kötelesek 2018-ig kiegészítő intézkedéseikről és ellen-
őrző programjaikról az Európai Bizottságnak tájékoztatást adni azzal a 
céllal, hogy 2027-ig ezekkel az anyagokkal kapcsolatban a felszíni vizek 
kémiai állapota elfogadható legyen”.

Az 1. ábrán látható, hogy a világon eddig még alig találtak gyógy-
szermaradványokat az ivóvízben. Ez egy kicsit „altató” hatású kép, ha 
arra gondolunk, hogy hány ember hal meg világszerte naponta másfaj-
ta ivóvíz-szennyeződés következtében. De a jövőre és a tendenciára kell 
gondolni! 

Külföldről három európai ország szakembereinek álláspontját pró-
báltuk összefoglalni. Kiválasztottunk egy olyan országot, ahol még nem 
érzik olyan súlyosnak a problémát, egy olyat, ahol inkább kérdőjelekkel 
találkoztunk, de nagyon sokkal, és egy olyat, ahol már rendelet szabá-
lyozza az antropogén szennyezők elleni harcot.

Ausztria
Az osztrák vízművek csak talajvizet és forrásvizet használnak. Nincs fel-
színi vízmű, a parti szűrés is elenyésző. Ezen okból nem érzik olyan nagy 
problémának a nyomelemek kérdéskörét. 

1. ábra: Gyógyszermaradványok kimutatása az ivóvízben a világ egyes országaiban (2011. évi tanulmányban szereplő adatok). Forrás: Beek és tsai, 2014
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Megjegyzés
1. Annak ellenére, hogy koffeint néhány 
gyógyszeripari termék tartalmaz a 
felmérésben nem szerepel, tekintettel a 
mindenhol elterjedt kávé és teafogyasz-
tásra.
2. A felmérés szintén nem tartalmazza 
a különféle rekreációs célra használt 
drogokat (pl.: kokain és metabolitjai).



26 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 1 5 / 3

 valamint a felszíni víz védelmére vonatkozó törvény megfelelő módo-
sítása biztosítja. A szövetségi tanácsok 2014. március 21-én mindkettőt 
nagy többséggel megszavazták. Az államszövetségi gyűlés a felszíni víz 
védelmére vonatkozó törvény módosításának életbelépési határidejét 
2016. január 1-jében határozta meg. 

A tisztítóművek alapjában véve szabad kezet kaptak a nyomeleme-
ket eltávolító technológia kiválasztását illetően, amennyiben az hatásos 
és gazdaságos, valamint eleget tesz az illetékes kanton megfelelő elő-
írásainak és víztisztítási paramétereinek. Tekintettel azonban arra, hogy 
a nyomelemeket eltávolító eljárásokkal kapcsolatban még kevés a ta-
pasztalat, 2012-ben platformot hoztak létre számos hatóság és a szeny-
nyvizes szakemberek szövetségének részvételével „Mikroszennyezők 
eljárástechnikája” elnevezéssel. 

Jelenleg 16 projekt van tervezési, kivitelezési, illetve már befejezési 
állapotban. A projektek mind meglévő tisztítótelepek valamilyen jellegű 
technológiával való bővítését foglalják magukban. 

Az ismeretek aktuális szintjén megfelel mind a por alakú aktív szén 
adagolása (közvetlen adagolás vagy egy utólag kialakított lépcső a bio-
lógiai fokozatba való visszavezetéssel), mind az ózonadagolás. Más, új-
szerű eljárások (pl. ferratadagolás) kifejlesztés alatt állnak, és a jövőben 
megjelenhetnek mint sokat ígérő alternatívák. Jelenleg azonban még 
kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ezekkel az eljárásokkal 
kapcsolatban.
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 hulladékhelyszínek, lakossági hatások, atmoszférát szennyező kibo-
csátások);

•	 Ezzel	párhuzamosan	továbbra	 is	vizsgálni	kell	a	kommunális	szenny-
víztisztítók 4. fokozatának legutóbbi álláspontok szerinti kiépítésének 
szükségességét. Itt gondolni kell a következőkre:

 – a felszíni vizekben elérhető pozitív hatások mértékére;
 – a negatív kísérő hatások csökkentésére (költségek, CO2-kibocsátá-

sok, nem kívánt anyagok képződése).

A kérdések mellett azonban a válaszkeresés is folyik. Egy kutatóintézet 
már igyekszik egyszerű és elviselhető költségű technológiát kifejleszte-
ni. Az Innerstetal tisztítóműben pilot jelleggel érdekes eljárást próbáltak 
ki sikeresen: speciális mikroszervezetekkel beoltott aktív kokszágy + UV 
sugárzás. Kétórás, reaktorban eltöltött idő után 14 mikroszennyezőt vizs-
gáltak, az eltávolítási arány 56 és 98% közötti volt.

Emellett két tartományban (többnyire felszíni, illetve parti szűrésű a víz-
nyerés) már létezik néhány nagyüzemi méretű nyomelem-eltávolító telep.

Svájc
Ez az az ország, ahol „meditáció” helyett a tettek mezejére léptek. Svájc-
ban a 750 szennyvíztisztító telepből mintegy 100-ban ki kell alakítani 
a nyomelemeket eltávolító műszaki megoldást 2040-ig. Az ehhez szük-
séges anyagiakat egy egész Svájcra érvényes speciális finanszírozás, 

Megjegyzés
Rövidítések: UF: ultra szűrés, PAK: por alakú aktív szén, 
GAK: granulált aktív szén, Sedl: ülepítés, 
SF: homokszűrés, O3: ózon

2. ábra
Tisztított szennyvízből nyomelemeket eltávolító svájci kutatási projektek áttekintése 

Eawag

– PAK (pilot)
– GAK (pilot)
– UV-abszorber

projektek befejezve
– Athene projekt 
   folyamatban

Flos Wetzikon telep

PAK-adagolás a biológiába
2 utas, nagyüzemi
projekt befejezve

Bülach-Furt telep

GAK kísérlet 
(2 a 6 szűrőből)
projekt folyamatban

Regensdorf telep

Nagyüzemi O3 
kísérletek
projekt befejezveBirs telep

Aquapure PAK-adagolás, 
elválasztás UF-fel (pilot)
projekt befejezve

Ergolz telep

Aktifilt
PAK-adagolás szűrőre
GAK-szűrés
projekt folyamatban

Step de Vidy (Lausanne)

Pilot kísérletek
O3+SF (100 l/s-ig)
PAK+UF (10-15 l/s)
projekt befejezve

Aviron telep (Vevey)

Ferrat-kísérlet (pilot)
projekt befejezve Visp telep

PAK flotációval (pilot)
projekt befejezve

Bioggio telep

PAK flotációval és 
textilszűréssel (pilot)
projekt befejezve

Schönau-Cham 
szennyvíztelep

Actiflo+Carb 
(mikrohomok)
Kompakt PAK lépcső
projekt befejezve

Le Locle

PAK-adagolás a 
membránra
(visszatartás UF-fel)
projekt befejezve

Bachwies Herisau telep

PAK lépcső (+ülepítés+SF)
építés alatt, 2015 elejétől 
üzemben

Neugut telep

Ózonizálás üzemel 
2014 eleje óta
Különböző kutatások 
folyamatban

Kloten/
Oplikon telep

PAK-adagolás 
szűrőre projekt 
befejezve

Werldhölzli telep

Ózonizálás tervezett

Frenke telep

PAH+ülepítés+SF
tervezés alatt

Thunersee telep

PAK lépcső 
(+ülepítés+SF)
tervezés alatt
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Egy kis kiegészítés
Bár az előbbiek alapján érezhető, hogy Svájc mindent elkövet a mik-
roszennyezők felszíni vizekbe jutásának megakadályozására, mégsem 
érzi teljes biztonságban az ivóvízellátást. Újabb eszközöket kutat fel a 
kórokozókkal szemben. Három legnépesebb városából kettő folyama-
tosan keresi az utat a nyomelemek eltávolítására. Zürichben még csak 
kísérletek folynak (pedig felszíni vízművük 30 méter mélyből, egy hatal-
mas tóból kapja a nyers vizet), Bázel már lépett is, és tovább vizsgálódik. 
Utóbbi a parti szűrésű víznyerő telep kezelési technológiáját 2013-ban 
kiegészítette egy aktív szenes szűrőlépcsővel a mikroszennyeződések 
eltávolítása céljából. Jelenleg a Zürichi Vízműhöz hasonlóan ózon és egy 
továbbfejlesztett oxidációs eljárás (AOP) kombinációját vizsgálják labo-
ratóriumi méretben.

3) Mikroszennyezők és az ivóvíznyerés 
kapcsolata Magyarországon
Hazánkban a felszíni vizekbe esetleg bekerülő mikroszennyezők két víz-
termelési formánál okozhatnak minőségi problémákat. A felszíni víznye-
rés és a parti szűrés az ország ivóvíztermelésének 45%-át teszi ki. Jelenleg 
a feladat első lépcsőben egy vízminőség-ellenőrző projekt beindítása. A 
projekt célja annak tisztázása, hogy van-e egyáltalán kimutatható meny-
nyiségű antropogén nyomelem az ivóvízben. Sajnos csak drága labormű-
szerekkel lehetséges ezeket a vizsgálatokat elvégezni.

Az alábbiakban javaslatot teszünk azon vízművekre, melyek labora-
tóriumi felkészültségük és érintettségük kapcsán bekerülhetnének a ki-
választhatók közé. Az összeállításnál figyelembe vettük azt a gondolatot 
is, hogy lehetőleg minél több felszíni víz érintett legyen.

Felszíni Vízmű
•	 Szolnoki	Felszíni	Vízmű.	Üzemeltető:	Víz-	és	Csatornaművek	Koncesz-

sziós Zrt. Szolnok. Nyers víz: Tisza;
•	 Balmazújvárosi	Felszíni	Vízmű.	Üzemeltető:	Tiszamenti	Regionális	Víz-

mű Zrt. Nyers víz: Keleti-főcsatorna (a Tiszából indul).

Parti szűrésű vízművek
•	 Fővárosi	Vízművek	Zrt.,	Duna	mellett;
•	 Pannon-Víz	Zrt.,	Duna	mellett;
•	 Mura	menti	Vízmű.	Üzemeltető:	Délzalai	Víz-	és	Csatornamű	Zrt.,	Mura	

mellett;
•	 Hernádi	csúcsvízmű.	Üzemeltető:	Északmagyarországi	Reg.	Vízművek	

Zrt., Hernád mellett;
•	 Perenyei	Vízmű.	Üzemeltető:	Vasivíz	Zrt.	Gyöngyös-patak	mellett.

Svájci szinten még hosszú ideig nem lesz mód a téma kezelésére. Remél-
hetőleg még nem is indokolt.

4) Javaslatok a mikroszennyeződésekkel
kapcsolatban
a) A szennyezők felelőssége 
a gyógyszerekkel kapcsolatban
•	 A	gyógyszergyárak	maguk	igyekezzenek	olyan	termékeket	előállítani,	

melyekben egyre kevesebb a szennyező anyag, vagy az biológiailag 
lebontható;

•	 Egy	új	gyógyszer	 engedélyezésénél	 figyelembe	kell	 venni	 annak	 ké-
sőbbi esetleges hatását az ivóvízre;

•	 A	 gyógyszer	 csomagolásán	 tájékoztatni	 kell	 a	 felhasználót	 a	 készít-
mény ivóvízre gyakorolt hatásával kapcsolatban;

•	 Egyéb	ipari	tevékenységeknél	a	kórokozók	kibocsátásának		akadályozása,	

csökkentése. Tekintettel arra, hogy ilyenkor a szennyezőanyag-koncent-
ráció lényegesen magasabb, mint a tisztított szennyvízben, a visszatartás 
sokkal hatékonyabb;

•	 A	mezőgazdaságban	minden	eszközt	fel	kell	használni	a	növényvédő	
szerek, az állatorvos által alkalmazott gyógyszerek és a mikroszeny-
nyezőket tartalmazó trágyák felhasználási mennyiségének csökken-
tésére;

•	 Innovatív	terápiareceptek	alkalmazása	(pl.	lassító	eljárások),	a	kórházi	
szennyvizek elkülönített kezelése.

b) A felhasználók felelőssége 
a gyógyszerekkel kapcsolatban
•	 Az	orvostól	kisebb	mennyiséget	tartalmazó	csomagolásokat	kérjenek.	

Ilyen módon kevesebb lesz a nem felhasznált gyógyszer;
•	 A	felesleges	gyógyszert	ne	juttassák	csapvízzel	együtt	a	csatornaháló-

zatba, hanem: 
 – a gyógyszertárba, amennyiben azok átveszik. Az átvételt a hatósá-

goknak minél több gyógyszertár számára elő kell írni;
 – veszélyes anyagokat gyűjtő helyre.
Egyedül Budapesten 20 tonna gyógyszer kerül a Dunába évente!

c) A témával kapcsolatos döntéshozók és 
érdekeltek találkozóinak szervezése a gyógyszer -
maradványokkal történő környezetszennyezés 
csökkentése érdekében.
Meghívottak: kormányzat, hatóságok, gyógyszergyártók, orvosok, állat-
orvosok, mezőgazdasági képviselők, kutatók, környezettel és egészség-
gel foglalkozó nem kormányzati szervezetek stb.

d) Mindenfajta tájékoztatás kihasználása 
a szakemberek és a lakosság bevonása céljából
•	 szimpóziumok,	konferenciák;
•	 sajtó,	televízió;
•	 szórólapok;
•	 szakcikkek.

e) Minden olyan szakmai kezdeményezés támogatása
(esetleg anyagilag is), mely a tisztított szennyvíz 
nyomelemszennyezőinek lebontását vagy eltávolítását
hatékony módon, kis beruházási és üzemeltetési 
költséggel meg tudja valósítani.

5) Összegezés
A problémakör tehát létezik. Annak ellenére, hogy mind a költségek, mind 
a ma még nem túl veszélyesnek látszó helyzet következtében azonnali 
intézkedésre Magyarországon nincs kilátás, a mikroszennyezőkkel folya-
matosan foglalkozni kell. Minden lehetőséget meg kell ragadni a szennye-
zőknek a vízi körforgalomba jutásának megakadályozására, de legalábbis 
mérséklésére. Ezzel egy időben támogatni kell az eltávolítással, illetve le-
bontással foglalkozó minden kutatási, fejlesztési tevékenységet.

Felhasznált irodalom
A cikkhez felhasznált szakirodalom 
jegyzék megtalálható a MaVíz honlapján: 
www.maviz.org/szakirodalom_vp2015_3


