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bevezetés: a vízminőségi indikátorok és használatuk
A víz minőségének értékelésénél jól bevált módszer a különféle indikáto-
rok használata. Egy vízminőségi indikátorparaméternek bizonyítékként 
kell szolgálnia az olyan patogén szervezetek meglétére vagy hiányára, 
melyek hasonló fizikai, kémiai vagy tápanyagbeli adottságokat élhetnek 
túl. Fontos azonban, hogy különbséget tegyünk a fent említett fekális 
patogének meglétét jelző és a víztisztítási és -fertőtlenítési folyamatok 
hatékonyságát vizsgáló tesztek között (WHO 2011). Az Escherichia coli 
és az enterococcusok az új keletű fekális szennyezettség bizonyítékai-
ként szolgálnak, de az enterococcusok a vízi környezetben tovább ma-
radnak életképesek, mint az E. coli, és magasabb az ellenálló képességük 
a kiszáradással és a klórozással szemben (WHO 2011), ezért bizonyos 
esetekben az enterococcusok az E. colinál is jobb indikátorai a fekális 
szennyezésből eredő egészségkockázatoknak. Jelenlétük azonosítása 
további teendőkhöz kell, hogy vezessen, amelyek magukban foglalják 
a későbbi mintázásokat és a lehetséges szennyező forrás felderítését 
és megszüntetését. A coliformok az ivóvíz és a vízellátó rendszer álta-
lános bakteriológiai szennyezettségének indikátoraiként használatosak, 
ebből következőleg nem megfelelő fertőtlenítést jelezhetnek, valamint 
felfedhetnek esetleges biofilmképződést és -megújulást vagy környe-
zeti eredetű szennyezettséget (WHO 2011). A Clostridium perfringens 
spórái a széklettel ürülnek, és megjelenésük az ivóvízben akár korábbi 
fekális szennyezettségre is utalhat. Mivel a C. perfringens spórái külö-
nösen ellenállóak a fertőtlenítéssel és más kedvezőtlen környezeti kö-

rülményekkel szemben (hasonlóan a vírusokhoz és protozoákhoz), ezért 
úgy gondolják, hogy ha a kezelt ivóvízben kimutathatóak, és átjutottak 
a víztisztítás egyes fázisain, akkor az esetlegesen nyersvízbe jutó enterá-
lis vírusok és protozoák is átjuthatnak a kezelt vízbe, és életképesek ma-
radhatnak (WHO 2011). 

A heterotróf baktériumok telepszáma (HPC), az áramlási citometria 
és az ATP-mérések többféle mikroorganizmust detektálhatnak, és álta-
lában jó indikátorai az elosztórendszer sérülékenységének (biofilm-nö-
vekedés, csőrepedés, tisztaság hiánya, Hammes et al. 2008; WHO 2011; 
van der Wielen & van der Kooij 2010). A HPC mérése egyszerű, azonban 
az alkalmankénti HPC-méréseknek kisebb a jelentőségük, mint a ten-
denciák vizsgálatának, valamint nincs bizonyíték arra, hogy az ivóvíz fo-
gyasztásával bármely HPC-módszerrel kimutatható baktérium fertőzést 
okozna a lakosság körében (WHO 2011). A többi módszerről (áramlási 
citometria és ATP-mérések) ugyanez elmondható, ráadásul az áramlási 
citometria drága eszközöket is igényel (Hammes et al. 2008; van der Wi-
elen & van der Kooij 2010).

Az indikátorok a nem mikrobiális paraméterekre is alkalmazhatóak; 
például a zavarosság jelzi a víztisztítási technológia nem megfelelősé-
gét lebegőanyag-eltávolítás tekintetében. Az ammónium jelenléte a 
hazai ivóvizekben elsősorban geológiai eredetű, de a vízben megnö-
vekedett ammóniumtartalom fontos jelzője lehet az esetleges bakteri-
ális, szennyvíz és állati maradványok okozta szennyezésnek. Az összes 
szerves szén (TOC) a szerves szennyezettséget (a szerves vegyületekben 
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 megtalálható szén mennyiségét) mutatja, a fertőtlenítőszerek közvetlen 
mérése a fertőtlenítési hatékonyság mutatója is lehet (WHO 2011). 

Számos tanulmány bebizonyította már, hogy a kémiai paraméte-
rek és a bakteriális indikátorok nem 100%-ig hatékonyak a szennyezett 
ivóvíz azonosításához (Plutzer et al. 2007, Wilkes et al. 2009, Helmi et 
al. 2011). A mikroszkóppal vizsgálható, szabadon élő szervezetek, mint 
például néhány baktériumcsoport, gombák, férgek és protozoák – a 
mikrobiológiai és kémiai vizsgálatok mellett – informatív indikátorai a 
fekális vagy környezeti eredetű szennyezésnek, illetve az ivóvíz minő-
ségváltozásának a nyersvíztől a fogyasztóig. 

az ivóvíz mikroszkópos vizsgálatának múltja 
Az ivóvizek mikroszkópos vizsgálatai Magyarországon 1895-ben kez-
dődtek, amikor Istvánffy először végzett vizsgálatot mikroszkóppal 
(Felföldy 1984). Az első tanulmányok főleg zoológiai vagy botanikai 
vizsgálatok voltak, és csak az 1960-as évek után kezdték el ezt alkalmaz-
ni a víztisztító művek napi szinten (Felföldy 1984). Az „Ivóvízvizsgálatok 
mikroszkopikus biológiai tesztekkel” először 1977-ben jelent meg, hogy 
szabályozza ezeket a vizsgálatokat (Magyar Szabványügyi Testület 1985). 
2001-től a rutin mikroszkopikus biológiai vízvizsgálatot magában foglal-
ja a magyar jogszabályozás is (lásd 3. fejezet).

Nemzetközi szinten Hassal (London, Anglia) volt az első, aki felhív-
ta a figyelmet a mikroszkópos vizsgálatok jelentőségére az ivóvíz mi-
nőségének értékelésénél. Körülbelül ugyanebben az időben (1853) az 
európai kontinensen Cohn megírta az „Élő organizmusok az ivóvízben” 
című értekezését, amiben a vízi élőlények és a víz tisztasága közötti kap-
csolatra hívta fel a figyelmet (Whipple 1927). Az ivóvíz mikroszkópiáját 
korábban az USA-ban, Angliában és néhány más országban is végez-
ték rendszeresen (Whipple 1927), ma rutinszerűen Közép-Európában 
Szlovákia, Csehország és Magyarország alkalmazza (Žáček et al. 1995, 
Sládečková et al. 1996, Sládečková 2000, 2002, Ambrozova et al. 2003). 
Annak ellenére, hogy nemzetközi jogszabályok nem rendelkeznek a kö-
telező mikroszkópos vizsgálatokról, a tudományos kutatások nagyon 
fontos központi témája maradt ez. Kiemelt az ivóvízbázisok folyamatos 
mikroszkópos monitorozásának lehetővé tétele a rohamosan fejlődő 
digitális holografikus mikroszkóp segítségével, mely nemcsak a toxikus 
cianobaktériumok, de a patogén protozoák, mint például a hasmenést 
okozó Giardia megjelenésének az online monitorozására is alkalmas (El 
Mallahi et al. 2013). Számos tanulmány hangsúlyozza, hogy az ivóvízel-
látó és -elosztó rendszerek életközösségeit, az ökológiai kölcsönhatáso-
kat a fenntarthatóság és megelőzés érdekében vizsgálni kell, különös 
tekintettel a szabadon élő amőbákra (Sibille et al. 1998, Snelling et al. 
2005; Bichai et al. 2008, Corsaro et al. 2010, Loret & Greub, 2010, Puzon 
et al. 2017).

Mivel a mikroszkóppal detektálható indikátorszervezetek meghatá-
rozása a vízbiztonsági tervezés egyik költséghatékony, gyors és megbíz-
ható eleme, mely igen nagy segítséget jelent a vízhálózat állapotának, 
a nyersvíz minőségi változásainak követésére, célunk ennek részletes 
bemutatása.

a mikroszkópos vizsgálatok jogszabályi vonatkozásai 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, vala-
mint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

A kijelölt és kialakított védőidomra, védőterületre, védősávra az elő-
írt rendelkezések, kötelezettségek, valamint a használati korlátozások 
érvényesülését a vízügyi igazgatóság bevonásával a vízügyi hatóság, a 
szakhatóságok, továbbá a víziközmű üzemeltetői (engedélyesei) rend-
szeresen ellenőrzik, többek között a védőidom, védőterület, védősáv 

által behatárolt vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, aminek 
egyik informatív módszere a mikroszkópos vízvizsgálat.

16/2016. (V. 12.) BMrendelet a közcélú ivóvízművek, va
lamint a közcélú szennyvízelvezető és tisztító művek 
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi 
szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, vala
mint az adatszolgáltatás tartalmáról
A közcélú ivóvízmű üzemeltetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a 
szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírások-
nak, az ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó jogszabályokban előírt fizikai, 
kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek, és köteles az igény-
be vett vízbázisból kitermelhető vizet és az általa termelt, illetve hálózat-
ba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai (szükség szerint biológi-
ai, toxikológiai) minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni. 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi kö
vetelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
Az ivóvízzel szemben támasztott mikroszkópos biológiai követelmé-
nyeket részletesen a 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban 
Rendelet) határozza meg, mely a minőségi kifogásoltsági értékeken túl 
az ellenőrzések rendjét is tartalmazza. Az üzemeltető köteles gondos-
kodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált labo-
ratórium a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak alapján 
az illetékes népegészségügyi szerv által évente határozatban jóváha-
gyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. A mintavételi gyakoriságot 
elsősorban az egy ellátási körzetbe táplált napi vízmennyiség határoz-
za meg. A mikroszkópos biológiai ellenőrző paraméterek a Rendelet 2. 
számú melléklet B rész 2. jegyzéke alapján az ún. „A” csoportba sorolt 
paraméterek közé tartoznak. Fontos változás, hogy az egyéb „A” csopor-
tos vízminőségi paraméterektől eltérően a Rendelet 3.3-as táblázatából 
kiszámolt éves vizsgálati szám 10%-ára csökkentett értéke a meghatá-
rozott éves mikroszkópos biológiai mintaszám. Az ivóvízbiztonsági terv-
ben elvégzett veszélyelemzés és kockázatértékelés alapján az illetékes 
hatóság viszont ennél magasabb vizsgálati számot is előírhat. A jogsza-
bály alapján évente legalább egyszer, de 5000 m3/napnál több ivóvizet 
szolgáltató vízműveknél évente kétszer kötelező a vizsgálat, valamint 
akut mikrobiológiai, biológiai szennyezés gyanúja esetén további elle-
nőrző mikroszkópos biológiai vizsgálatokat is végre kell hajtani. Például 
egy napi 8820 m3 vízmennyiséget szolgáltató vízellátó rendszerben évi 
28 mikroszkópos biológiai minta a kiszámolt érték (1000 m3-ig 4 db + 
minden megkezdett 1000 m3-re +3 minta, azaz 4+(8×3) = 28 db), mely-
nek a 10%-át tekintjük az éves kötelező mintaszámnak. Mivel azonban 
5000 m3 felett 2 db minta szükséges, ezért a végleges éves mikroszkó-
pos biológiai mintaszám itt 2 db.

A mikroszkópos biológiai ivóvízvizsgálatok célja az ivóvízben előfor-
duló, fénymikroszkóp segítségével azonosítható szervezetek által törté-
nő vízminősítés. A tárgykörbe tartozó vizsgálatok alapkövetelménye az 
áteső fényben történő vizsgálat, a pontosabb meghatározáshoz viszont 
célszerű egyéb, fénymikroszkóphoz kapcsolható képalkotó technikák al-
kalmazása is. Az ivóvízben vizsgálandó mikroszkópos biológiai paramé-
tereket a Rendelet „E” táblázata, az ivóvízminták feldolgozásának módját 
pedig az MSZ 448/36-1985 szabvány tartalmazza. 

A felmerülő mikroszkópos biológiai kifogásoltság üzemellenőrzésre 
és minőségjavító beavatkozásra szolgál. A víz ihatóságának eldöntése 
az illetékes népegészségügyi szerv hatósági jogköre, az akkreditált labo-
ratóriumok csak a vizsgált minták minőségét értékelhetik a rendeletek 
és szabványok alapján. A mikroszkópos biológiai parametrikus értékek 
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túllépése esetén a kifogásoltságot okozó szervezetek előfordulásának 
okát minden esetben ki kell deríteni, és a számuk megfelelő szintre csök-
kentése érdekében be kell avatkozni.

A 98/83/EK irányelv tervezett módosításai
Az emberi felhasználásra szánt víz felügyelete az Európai Unióban a 98/83/
EK irányelv előírásain alapszik (a hazai jogrendbe az irányelvet a 201/2001 
(X. 25.) Kormányrendelet ülteti át). Az Európai Bizottság kezdeményezte 
az irányelv felülvizsgálatát, ami magában foglalja a vizsgálandó paramé-
terek listájának bővítését potenciálisan egészségkárosító anyagokkal, pél-
dául a mikrocisztin-LR mérésével (tervezett határérték 1 µg/L). 

A mikrocisztin-LR vizsgálati kötelezettségének bevezetése csak a 
szennyezés kockázatának kitett vízellátó rendszerekben indokolt, ame-
lyek köre egy országos alapállapot-felmérés és kockázatértékelés alap-
ján határozható meg. A felszíni vízbázisok alapállapot-felmérésének, a 
toxintermelő cianobaktériumok prevalenciavizsgálatának legegysze-
rűbb, legolcsóbb módja a mikroszkópos analízis. 

A kékalgák tömeges elszaporodását a vízben levő növényi tápanya-
gok feldúsulása és a forró, csapadék nélküli, szélmentes időjárás együt-
tes hatása okozza. A növényi tápanyagok vízben való feldúsulása alap-
vetően egy lassú, természetes folyamat, amelyet azonban az emberi 
tevékenység jelentősen felgyorsíthat (talajerózió, műtrágya bemosódá-
sa a vízbe, szennyvízkibocsátás). 

A cianobaktériumok elszaporodása (vízvirágzás) okozta elszínező-
dés, habosodás esztétikai szempontból is kedvezőtlen, de emellett az 
általuk termelt toxinok egészségkockázatot is jelentenek, és felszíni 
vízbázisoknál a termelt ivóvízben is megjelenhetnek. Hatásmechaniz-
mus szempontjából három fő csoportot különböztetünk meg: neuro-
toxinokat, hepatotoxinokat, ill. dermatotoxinokat. A leggyakoribb és 
legismertebb hepatotoxin a mikrocisztin, amelyet a Microcystis, az An-
abaena, a Nostoc és a Planktothrix spp. termelnek (Chorus & Bartram 
1999, WHO 2003).

mikroszkópos vizsgálathoz kapcsolódó mintavételre 
és mintavételi helyek kijelölésére vonatkozó javasla-
tok és szabványok
Rendszeres mikroszkópos biológiai vizsgálatok javasoltak:
1. A vízbázis, vízkivétel ellenőrzésére: különösen ahol felszíni vízből köz-

vetlenül, parti szűrésű vízből, illetve sérülékeny karszt- vagy talajvizek-
ből történik ivóvíz-előállítás.

2. A vízkezelési folyamat ellenőrzésére: különösen a langyos, az instabil ké-
miai, biológiai állapotú vizek esetén.

3. A vízelosztó rendszer ellenőrzésére: különösen a langyos, az instabil ké-
miai, biológiai állapotú vizek esetén (lásd fent), valamint a hálózati rend-
szert ért szennyezés vagy szennyezés gyanúja (pl. csőtörés, nyomás-
csökkenés), illetve a hálózatot érintő beavatkozások (pl. új csőszakaszok 
használatba vétele, hálózattisztítás) esetén a probléma megszűnéséig. 

A mikroszkópos biológiai vizsgálat a vízbiztonsági kockázatelemzéstől 
függően kiterjedhet a víznyerő kutak, tárolómedencék, technológiai 
berendezések és vezetékhálózat vizének vizsgálatára, ezen belül elsőd-
legesen az élő és élettelen lebegő anyagok (plankton, tripton, szeszton) 
vizsgálatára, valamint szükség esetén a kútfalon, medencefalon, szűrők-
ben, csővezetékben és aljzaton képződött bevonat (perifiton) és a víztá-
roló berendezésben kiülepedett iszap (benton) vizsgálatára is. 

Az ivóvíz (termelt víz) vizsgálatához a hálózati betápláláshoz közeli 
helyen is célszerű mintavételi helyet kijelölni, mivel az referenciapont 
lehet a többi vizsgálathoz. A mintavételi helyeket térben és időben 
lehetőleg egyenletesen kell elosztani. A mintavétel módjának megvá-
lasztása fontos lehet, hiszen ha nem a pangó víz vizsgálata a cél, akkor 
a mintavétel előtt legalább 5 perc kifolyatás szükséges. A 201/2001. 
(X. 25.) Kormányrendelet szerinti ellenőrző és hatósági mikroszkópos 
ivóvízvizsgálathoz egyliternyi vízmennyiség elegendő, úgy megtöltve 
a palackot, hogy egy kis légréteg maradjon a folyadék felett (Galsi & 
Bancsiné 2005). 

A laboratóriumi mikroszkópos vizsgálati célra vett vízminták fel-
dolgozásához (mintavétel, szállítás, tartósítás, feldolgozás) az MSZ 
 448/36-85 szabvány részletes útmutatót ad. A mikroszkópos vízvizsgá-
latot  végző akkreditált laborok évente vesznek részt körvizsgálatokban, 
melyek egyben szakmai fórumot is jelentenek, de az Országos Köz-
egészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztálya egyéni képzésre is lehetősé-
get nyújt.

A fentiek kiegészítéseként az MSZ EN ISO 5667 szabványsorozat 4, 5, 
6, 11, 13, 16, 17, 21-es részei hasznos információt tartalmaznak a minta-
vételhez kapcsolódóan.

összefoglalás
A közműves ivóvízellátó rendszerek üzemeltetőinek megfelelő mi-
nőségű ivóvizet kell előállítaniuk, aminek értelmében az ivóvíz nem 
 tartalmazhat olyan mennyiségben mikroorganizmust, parazitát, fizikai 
vagy kémiai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet. Az 
ivóvíz minőség-ellenőrzésének egyik fontos pillére az indikátorszerve-
zetek mikroszkopikus azonosításon alapuló vizsgálata, melyhez a fen-
tiekben elemzett rendeletek és szabványok tartalmaznak útmutatást. A 
cikksorozat következő részében a mikroszkópos vízanalízis kínálta lehe-
tőségeket és előnyöket mutatjuk be részletesen.
Irodalmi hivatkozások és további információk: plutzer.judit@oki.antsz.hu

1. táblázat: Az E tábla szerinti vizsgálandó mikroszkópos indikátorok 
és parametrikus értékeik

Mikroszkópos biológiai paraméter 
megnevezése Parametrikus érték (szám/L)

Üledék 0,1

Vas és mangánbaktériumok 2×104

Kénbaktériumok 2×104

Szennyezettséget jelző baktériumok 0

Cianobaktériumok és algák 5×103

Gombák 0

Házas amőbák 5

Egyéb véglények 0

Fonálférgek 5

Egyéb férgek 0

Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0
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szabó lőrinC

egy pohár víz

Hogy a napfény ráesett, 
szinte szívdobogva nézem 
ezüstszikrás börtönében 
az ezüsthideg vizet.

Víz, még sohse láttalak; 
és lelkem sok szennye-bűne 
boldogan megszégyenülve 
érzi, milyen tiszta vagy.

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű! 
Tündértestű meztelenség, 
voltam én is, és leszek még, 
mint te, olyan egyszerű?

Jöjjetek, igaz imák: 
jó vizek, öntözzetek meg, 
és kit oly rosszul szeretlek 
válts meg, égi tisztaság!

SCARABEUS Környezetgazdálkodási Kft., 
Szekszárd
Az 1993-ban alapított vállalkozás a megalakulása óta elsősorban környe-
zetvédelmi szakértéssel, szennyvíziszap-komposztálással, ivóvíz-szol-
gáltatás területén végzett szakértői tevékenységgel és környezeti 

neveléssel foglalkozik. Szolgáltatásaik magukba foglalják a különböző 
engedélykérelmek összeállítását, a környezetvédelmi, vízbiztonsági ter-
vezést, tanácsadást, és nem utolsósorban az akkredikált környezetvédel-
mi mérések lebonyolítását. Fő tevékenységi terület: Tolna megye.

új mavíz-tag
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