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Az épület belső hálózatában an-
nak állapotától és a fogyasztói 
szokásoktól (tartózkodási idő) 
függően ún. másodlagos vízminő-
ség-romlás mehet végbe. Ilyen 
hálózati eredetű, másodlagos víz-
minőséget befolyásoló tényező az 
ólom is, melynek káros egészség-
hatásai régóta ismertek. A hazai vízhálózatok-
ban elsődlegesen az ólom a bekötőcsövekből 
és a régi épületekben esetlegesen előforduló 
ólomcsövekből származik. Mivel a fogyasztói 
belső hálózatra az ivóvíz-szolgáltatónak nincs 
sem ráhatása, sem rálátása, az ivóvíz minősé-
gének gyakori és szigorú ellenőrzése mellett 
sem egyértelmű, hogy a lakosság mekkora 
részét és mekkora területet érint az ivóvíz ál-
tali ólombevitel kockázata. Az Országos Köz-
egészségügyi Intézetben (továbbiakban: OKI) 
elindult egy komplex népegészségügyi projekt 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai mód-
szertani fejlesztése” címmel. Az EFOP-1.8.0-VE-
KOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt 
részeként sor kerül a lakosság ivóvíz-eredetű 
ólombevitelének felmérésére és értékelésére. 
A program keretében vizsgálják az ólomoldé-
konyságot befolyásoló tényezőket, az ivóvíz 
ólomtartalmának egészséghatását, a teljes hálózatcseréig használható 
átmeneti lehetőséget, mint pl. a vegyszeradagolás és az otthoni víztisz-
tító kisberendezések használata. Az eredmények alapján sor kerül lakos-
sági tájékoztató anyagok és módszertani útmutatók elkészítésére, végül 
pedig szakpolitikai döntéseket megalapozó anyagot állítanak össze. A 
projekt időtartama 2017. július 1. – 2020. augusztus 31.

A projekt előzménye
A Korm. rendeletben ólomra vonatkozó ivóvíz-határérték 10 μg/l. Az ivó-
víz rendszeres ellenőrzéséből származó eredmények alapján a határérték 
feletti ólomtartalmú minták aránya 1–3%, és ebben a szolgáltató és a 
hatóság által végzett vizsgálatok között sincs lényegi különbség. Az OKI 
2013-ban célzott vizsgálatot végzett régi városmagokban lévő magánla-
kásokban és gyermekintézményekben ún. csapnyitási (előzetes kifolya-
tás nélküli) és folyatott (1 perc folyatást követő) minták összehasonlításá-
val. E kísérleti jellegű vizsgálatok eredményei alapján a régi épületekben 
található lakásokban az ivóvíz ólomtartalma az esetek 50%-ában kifogá-

solt volt, és a régi városmagokban található egyéb épületek esetében is 
magasabb kifogásoltsági arány volt detektálható, mint azt a rendszeres 
ellenőrzés eredményei alapján feltételezni lehetett volna (1. ábra). Bár ez 
az előzetes vizsgálat nem reprezentatív, az eredmények alapján indokolt 
egy országos szintű felmérés annak érdekében, hogy kellő pontossággal 
megítélhető legyen az érintett területek és lakosok száma.

Hogy kerülhet ólom az ivóvízbe?
Hazánkban az ivóvízellátás alapját képező ivóvízbázisokban jellemzően 
nem mutatható ki ólom, azonban korábban – jellemzően 1945 előtt – 
bevett gyakorlat volt az ólomcsövek használata mind a települési elosz-
tóhálózatok, mind az épületek belső hálózatainak kiépítése során. Az el-
osztóhálózatokban található ólomcsövek cseréjét az ivóvíz-szolgáltatók 
túlnyomó többségben elvégezték, ill. cseréjük (főleg a bekötőcsövek ese-
tén) folyamatban van.  Ugyanakkor a tulajdonosi felelősségbe tartozó bel-
ső hálózatokban még előfordulnak ilyen típusú csövek,  különösen az öreg 
városmagokban és a régi, 1960 előtt épült épületekben. Az ivóvízben lévő 

AZ IVÓVÍZ ÓLOMTARTALMÁNAK ORSZÁGOS 
FELMÉRÉSE – AZ EFOP-1.8.0-VEKOP-17 PROJEKT 
c. I. MuNKAcSOPORTJÁNAK BEMuTATÁSA

Az ivóvíz minőségi követelményeit és az ellenőrzés rendjét a 
98/83/EK európai uniós irányelven alapuló 201/2001. (X. 25.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szigorúan 
szabályozza. Az ivóvíz minőségét alapvetően meghatározza a 
kitermelt nyers víz minősége és a vízkezelés, azonban a további 
vízellátási lépések (elosztás, tárolás, fogyasztói belső hálózat) is 
komoly hatással lehetnek rá. Magyarországon a szolgáltatott ivóvíz 
jellemzően jó minőségű, azonban a vízszolgáltató a minőségért csak 
az átadási pontig felelős, onnantól kezdve az épület tulajdonosa.

iZSák bálint, 
dr. VargHa márta 

Országos Közegészségügyi Intézet, 
Vízhigiénés Osztály

Az ivóvíz ólomtartalmának megfelelőségi arányai az OKI 2013-as vizsgálatainak eredményei alapján 
(Forrás: OKI)
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ólom elsődlegesen tehát (a b ekötő csövek mellett) a régi épületekben je-
len lévő ólomcsövekből származik, bár kismértékű ólomkioldódásra sor 
kerülhet egyéb forrásból is, például  scsaptelepek ből,  galvanizált csövek-
ből, ólomtartalmú forrasztóanyagokból stb. (2. ábra).

  
Az ivóvízben lévő ólom lehetséges egészséghatásai
Az ivóvízben található ólom káros egészséghatásai közül elsősorban a 
kisgyermekek mentális fejlődésére gyakorolt hatás emelhető ki, vala-
mint a várandós nőkre és magzatra gyakorolt kedvezőtlen hatás. Ezen 
túl az ólom (az expozíció függvényében) minden korosztályban gátolhat 
enzimes folyamatokat, és többek közt idegrendszer-károsodást, vérsze-
génységet, vesekárosodást okozhat. A közelmúltbeli ólomkitettség leg-
megbízhatóbban a vér ólomtartalmával jellemezhető. A projekt során 
egészséghatás-vizsgálatokat is terveznek; ivóvíz általi alacsony dózisú 
ólomexpozíciónak kitett és nem kitett 120-120 gyermek esetében az 
alábbi paraméterek összefüggéseit elemzik: otthon és gyermekintéz-
mény ivóvizének ólomtartalma; vérólomszint, hematológiai állapot; ólom 
hatását befolyásoló génpolimorfizmusok; intelligencia. Az eredményeket 
esetlegesen torzító tényezőket, az általános szociális helyzetet, életmódot, 
egészségi állapotot kérdőíves formában mérik fel.

Az országos felmérés – Feltáró monitoring
Az ivóvíz általi ólomexpozíciónak kitett népesség nagyságának becslésé-
hez egy feltáró monitoring elvégzése szükséges. Az épületek kora mellett 
egyéb tényezők is befolyással lehetnek az ivóvíz ólomtartalmára. Az erre 
vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivataltól, az Országos Ivóvízmi-
nőségi Adatbázisból és a Magyar Víziközmű Szövetségen keresztül az ivó-
víz-szolgáltatóktól származnak. A felmérés első lépéseként az 5000 fő alatti 
településeket egy, az efeletti településeket több mintaterületre osztják. A 
mintaterületeket ezután előzetesen a 3 ólomkockázati szint valamelyikébe 
sorolják, figyelembe véve a területen található épületek jellemző korát, a 
vízminőséget és az elosztóhálózat korát. Ezek után a vizsgálni kívánt min-
taterületek számát úgy választják meg, hogy az eredmények alapján orszá-
gos becslés legyen készíthető. A feltáró monitoring eredményeként a tele-

pülések összes településrészére vonatkozóan 
becsülhető az ivóvíz ólomtartalmából adódó 
jellemző kockázati szint, és ezt felhasználva a 
lakosság tájékoztatására egy elsődleges koc-
kázatbecslő alkalmazást is készítenek. 

„Nyitott Laboratórium”
A lakosságnak és gyerekintézményeknek 
lehetőségük van a saját csapvizük ólomtar-
talmának be vizs gáltatására a „Nyitott Labor a -
tórium” elnevezésű program keretein belül. A 
projekt időszaká ban az OKI évente 1000 min-
ta erejéig lehetőséget ad arra, hogy a lakosság 
saját csapvizéből mintát vegyen, és ingyene-
sen megvizsgáltassa annak ólomtartalmát. A 

„Nyitott Laboratórium” részeként a gyermek-
intézményeknek is lehetőséget biztosítanak a 
vizsgálatokra egy részletes kockázatfelmérés-
sel egybekötve. A feltáró monitoringban és a 

„Nyitott Laboratórium”-ban részt vevők tájé-
koztatást kapnak a vizsgálati eredményükről, 
és egyénre szabott javaslatokat, tanácsokat a 
kockázatcsökkentési lehetőségekről.

Összefoglalás
A fogyasztói bizalom kialakításának fontos része a megfelelő tájékoztatás. 
A projekt eredményei alapján jól becsülhető lesz, hogy mely területeket 
és milyen mértékben érinti az ivóvíz ólomtartalmának kockázata, így le-
hetőség lesz akár személyre szabott tanácsadásra, kockázatértékelésre. 
Ezáltal a kockázatos területen élők csökkenthetik, elkerülhetik a káros ha-
tásokat, a nem kockázatos területen élők – és a teljes lakosság – esetében 
pedig növekedhet a bizalom az ivóvíz minőségére vonatkozóan. 

Fontos tudatosítani a tulajdonosi felelősséget, mivel a vízellátás leg-
utolsó szakaszára – a fogyasztói belső hálózatra – a szolgáltatónak már 
nincs ráhatása. Az ólom a bekötőcsövek mellett elsősorban tulajdonosi 
hatáskörbe tartozó régi épületek belső hálózatából kerül az ivóvízbe, így 
tudatos kockázatcsökkentéssel sokat lehet tenni a kockázatok mérséklé-
se érdekében. Kiemelt feladat, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást 
kapjon az ivóvíz ólomtartalma jelentette kockázatról, ill. a kockázatcsök-
kentés lehetőségeiről, mint például a pangó víz kifolyatása és a hideg víz 
használata a főzéshez. A projektről további információ, tájékoztatás a saj-
to@oki.antsz.hu e-mail-címen kérhető, a projekt nyújtotta ingyenes vizs-
gálatokra az EFOP180olom@oki.antsz.hu e-mail-címen lehet jelentkezni.

Ólomforrások a belső hálózaton




