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Az arzén-előfordulás „felfedezése” 
és első felmérése
Munkahelyemen, az Országos Közegészségügyi Intézetben az 1970-es 
évek második felében olyan kutatási témákkal is foglalkoztunk, amelyek-
nek a konkrét gyakorlati célja még nem nagyon volt látható, de segítette, 
segíthette, hogy szélesebb adatbázisunk legyen például arra nézve, mi-
lyen, eddig még nem vizsgált anyagok fordulnak elő természetes vizeink-
ben. Vizsgáltuk például egyes nehézfémek (pl. réz, ólom, kadmium, cink, 
nikkel) és egyéb mikroelemek előfordulását különböző eredetű, vízművek 
táplálására szolgáló vizekben. Kiugró vagy egészségügyi szempontból ve-
szélyes értéket megközelítő arányt a kutaknál sehol sem találtunk. 1981-
ben az volt a javaslatom, hogy a vizsgálatokat olyan elemekre terjesszük 
ki (szelén, higany, arzén), amelyeket eddig nem vizsgáltunk. A mélységi 
vízként vizsgált egyik vízmű addig Mezőtúr volt. Azt javasoltam, menjünk 
egy kicsit messzebb, és nagyobb mélységből származó vizet vizsgáljunk. 
Így esett a választás Mezőtúr helyett Szarvasra. Mind a vizsgálandó ele-
mek, mind a mélységi vízként mintázandó vízműkút kiválasztása szubjek-
tív ötlet volt, és ennek a véletlennek volt köszönhető az a meglepetés, ami 
az arzén jelenlétének felfedezéséhez és az ebből adódó, országos jelentő-
ségű feladathoz és programokhoz vezetett. 

E program megindulásakor a szarvasi vízműnek e célra kiválasztott 
kútjának vizében az akkori egészségügyi határértéket: az 50 μg/L-t lé-
nyegesen meghaladó mennyiségben találtunk arzént. (A vizsgálatokat az 
általam vezetett laboratóriumban dr. Bozsai Gábor végezte atomabszorp-
ciós módszerrel.) Nem akartuk az eredményt elhinni. Nem is adtuk tovább 
ezt az adatot addig, amíg alaposan nem ellenőriztük. Intézetünk egy má-
sik osztályán, ahol egyébként elsősorban talajvizsgálatokkal foglalkoztak, 
korábban végeztek arzénmeghatározást is. Először itt kértünk ellenőrző 
mérést, aztán hoztunk be Szarvasról újabb vízmintákat is. 

Mindkét vizsgálat megerősítette, hogy a szarvasi vízműkút vizében 
sok az arzén. Ekkor értesítettük az Országos Vízügyi Hivatalt (OVH) mint a 
vízellátásért felelős szolgálat központi szervét. Számukra is valószínűtlen 
volt ez, nem akarták elhinni. Ők a Szegedi Egyetemen végeztettek ellenőr-
ző mérést. A Békés megyei Vízmű Vállalat, amelyhez akkor a szarvasi víz-
mű tartozott, ekkor megvizsgáltatott egy a békéscsabai városi vízműből 
származó mintát is. Ebben is találtak határértéket meghaladó mennyiség-
ben arzént, ha nem is olyan sokat, mint a szarvasiban. Ezzel a hírrel jöttek 
el hozzánk az OVH szakemberei. Jött velük hidrogeológus is, aki a hírt úgy 
kommentálta, hogy ha a szarvasi és békéscsabai vízben is sok az arzén, ak-
kor ez az Alföld jelentős részére is érvényes lehet, mert annyira eltérő e két 
vízmű vízadójának a jellege. És sajnos ezt igazolta a későbbi felmérés is. A 

kérdés az volt, mi a további teendő. Az világos volt, hogy országos felmé-
rést kell majd végezni annak tisztázására, hány vízművet és mennyire érint 
ez a probléma. Ebből az alföldi terület felmérése volt sürgős, hiszen a ha-
tárértéket lényegesen meghaladó koncentrációknál káros egészségügyi 
hatással lehetett számolni. (Ezt a később gyűjtött egészségügyi adatok 
igazolták is.) Hol van vizsgálati kapacitás erre a felmérésre, ki rendeli el? 

Mennyire kell ezt nyilvánosságra hozni, kit kell, kit szabad erről értesí-
teni? Az Egészségügyi Minisztériummal is konzultálva abban állapodtunk 
meg, hogy amíg a felmérés meg nem történt, még nem tudjuk, mekkora 
terület és hány ember lehet érintett, és a beavatkozás, vagyis a vízminő-
ség-javítás lehetőségei nem körvonalazódnak, a sajtót, a nagy nyilvános-
ságot nem volna jó tájékoztatni. Féltünk attól, hogy a hír újságírók tollára 
kerülve pánikot keltene, és amíg nem világos, hogy hol mit kell és mit le-
het tenni, ez csak zavart okozna, és késleltetné a megoldás szakmai meg-
alapozását. Az érdekelteket (vízügyi hatóság, vízművek, tanácsok) persze 
tájékoztattuk, és bevontuk a további munkába.

A felmérés előkészítésére megnéztük, hol vannak olyan laboratóriu-
mok, amelyeknek van gyakorlatuk arzénvizsgálatban, milyen ezek felsze-
reltsége, műszerezettsége. A KÖJÁL-ok mellett két vízművállalati labora-
tórium és néhány egyetemi intézet jött csak szóba. Ezek együttes száma 
is csak 12 volt, és ezek sem voltak egyforma felszereltségűek. Korszerű 
műszer a legtöbb helyen nem volt, ezek a laboratóriumok csak egyszerű 
fotometriás módszerekkel tudtak dolgozni. A munka megkezdése előtt 
körvizsgálatokat szerveztem, hogy meggyőződjünk a laboratóriumok 
alkalmasságáról. (Akkor még nem létezett olyasmi, mint amilyen ma a 
laboratóriumok akkreditálási módszere, de én egy korábbi angliai tanul-
mányúton kaptam felkészítést ilyen feladatra.) A szűk laborkapacitás jó 
kihasználása céljából kidolgoztam egy olyan, minőségi kimutatáson ala-
puló félkvantitatív módszert, amellyel meg lehetett állapítani, hogy van-e 
a vízben 20-25 μg/L-t, vagyis a határérték felét meghaladó mennyiségű 
arzén. Ahol ez negatív eredményt mutatott, nem kellett a mennyiségi mé-
rést elvégezni. Ha nem is könnyen, de megindult a felmérés.

Az 1984-es év közepéig elvégzett mérések szerint a leginkább érin-
tett öt megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szolnok) 97 
településen találtunk arzént határérték fölötti koncentrációban. 61 tele-
pülés vízművére volt jellemző a határérték fölötti koncentráció, ebből 29 
esetben a határérték duplájánál is nagyobb értéket mértek. 36, vízművel 
el nem látott településen közkutak vizében találtunk határérték fölötti ar-
zéntartalmat. Az érintett lakosság száma összesen kb. 400 000 volt. Városi 
vízmű vizében a határérték 4-szerese, községi vízmű vizében csaknem 
7-szerese volt a legnagyobb érték. Intézményi kis vízmű vizében 11-szeres, 

ARZÉN MAGYAR VIZEKBEN?

kivonat Jelen írásomban az arzéntartalomnak a hazai ivóvizekben való előfordulásának felfedezésével, az első fel-
méréssel, a kockázat akkori, majd későbbi értékelésével és az egészségkárosító hatás csökkentésére tett első intéz-
kedésekkel foglalkozom. Ez ma már egy kissé szakmatörténelem, de talán érdemes ezt a hőskorszakot feleleveníteni!

kulcsszavak az előfordulás felismerése, országos felmérés, érintett lakosság, észlelt egészségkárosodás, beavatkozás

DR. CSANÁDY MIHÁLY  vegyészmérnök, vízellátás-csatornázás egészségügyi szakmérnök, az OKI ny. osztályvezetője 
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ipari vízben később 15-szörös értéket is mértek. Ez megdöbbentő adat 
volt. (És mindez az akkori, a jelenleginél 5-ször enyhébb, 50 μg/L-es határ-
értékre vonatkozik!) 

Mit kell, mit lehet itt tenni? Szerencsére mind a vízművek, mind a víz-
ügyi hatóság, mind a tanácsi szervek szakemberei kezdettől fogva komo-
lyan vették a dolgot, és segítőkészen álltak hozzá. Nyilvánvaló volt, hogy 
az arzén mennyiségét az ivóvízben sürgősen csökkenteni kell. Erre az első 
lehetőség az volt, hogy ahol a vízmű kútjai nem ugyanarra a vízadó ré-
tegre voltak telepítve, és a különböző rétegekből nyert víz arzéntartalma 
eltérő volt, a vizek keveredési arányát lehetett változtatni azzal, hogy a 
kisebb arzéntartalmú vizet adó kutakat állandóan szivattyúzzák. Ezzel – a 
helyi viszonyoktól függően – a vízművek egy részénél 20-30%-kal lehetett 
csökkenteni az arzéntartalmat. Volt, ahol a kisebb város (Békés) vízművét 
teljesen leállították, és a közeli nagy város (Békéscsaba) víztermelő telepé-
ről vezettek oda vizet. (Ennek még mindig határérték fölött volt az arzén-
tartalma, de így is sokkal alacsonyabb volt, mint az ottani korábbi érték.) 
A legnagyobb beavatkozást az tette lehetővé, hogy Békéscsabától délre 
folyamatban volt a Maros hordalékkúpjának hidrogeológiai kutatása. Ezt 
meg lehetett gyorsítani, és Békéscsabának innen biztosítani vizet. Megin-
dult persze az arzéneltávolítási technológia kidolgozása (Csanády, Kele-
men, 1982), és ezt néhány vízműnél elég hamar sikerült a gyakorlatban is 
bevezetni (makkosháti vízmű, Ecsegfalva, Bucsa).

Amikor a felmérés megtörtént, és ezek a beavatkozások megkezdőd-
tek, a hírzárlat is megszűnt, és megkezdődött a közvélemény tájékozta-
tása. Például a Magyar Hírlap hasábjain jelent meg cikksorozat, amely 
persze hangsúlyozta, hogy nem emberi mulasztásról, nem környezet-
szennyezésről van szó, hiszen az arzén geológiai eredetű, vagyis termé-
szetes előfordulás.

Azelőtt erről nem tudtak?
A vízművek vizének arzéntartalma addig ismeretlen volt. A rendszeres víz-
minőség-ellenőrzés az arzén vizsgálatára hazánkban addig nem terjedt ki. 
Utólag aztán, amikor ez már ismertté vált, találtunk olyan jeleket, amelyek 
gyanúsak lehettek volna.

Békés megyében a nagyobb mélységű közkutak létesítése a 19-20. 
század fordulóján kezdődött meg. Ezek vizének arzéntartalma nyilván 
ugyanolyan, mint az azonos mélységű vízműkutaké. A megyét járva elő-
fordult, hogy idős emberektől olyan információt kaptunk, hogy pl. egy 
adott mélyfúrású kút attól különleges, hogy régen, ha egy lovat el akartak 
adni, előzőleg néhány hónapig odavitték a lovat itatni, mert akkor kifé-
nyesedett a ló szőre, és drágábban lehetett eladni. 

Ma már tudjuk, hogy ezt a víz arzéntartalma okozta. Az arzén jelentős 
része ugyanis a szervezetből a szőrrel együtt ürül. Mi is ki tudtuk mutatni, 
hogy az arzénes vizet fogyasztó személyek hajának lényegesen nagyobb 
az arzéntartalma, mint a kontrollcsoporté (Bozsai, Deák, Csanády… 1989). 
A hajvizsgálat jó indikátora annak, hogy az illető személyt a közelmúltban 
érte-e arzénexpozíció. Így a lovak fényes szőre is az arzén jelenlétének in-
dikátora lehetett volna.

1970 táján a kecskeméti kórházban néhány betegnél heveny arzén-
mérgezésre utaló tüneteket (elsősorban bőrelváltozásokat) találtak. Az in-
tézetünk munkatársa (dr. Horváth Amanda) által irányított feltárómunka 
során kiderítették, hogy az arzén az illető személyek ásott kútjának vizéből 
származott (Kis-Bugac). Hogyan került a kútvízbe az arzén? Permetezőszer 
elásása vagy más, arzénes hulladék talajba kerülése látszott az arzén forrá-
sának. Hosszú ideig keresték ezt. Az arzénnak a talajvízzel való áramlására 
vonatkozó mérésekből számítógépes modellezéssel próbálták megtalál-
ni a szennyezés helyét, de nem találtak ilyet. Nem volt olyan pont, ahol 
erősebben koncentrált előfordulás lett volna. Akkor azt nem föltételez-

ték, hogy a felszínközeli talajvízben az arzén esetleg természetes eredetű 
mélységi vizeknek a feláramlásából származhat. Ma már tudjuk, hogy pl. 
a Kecskemét–Szeged közti területen az arzénes víz kis mélységben is elő-
fordul, de pl. a soltvadkerti tó vizének arzéntartalma is jelentős. Eszerint a 
kis-bugaci ásott kutak vizének arzéntartalma is minden bizonnyal termé-
szetes eredetű volt, ezért nem találták meg a szennyezés forrását.

Hogyan értékeltük akkor a kis mennyiségű arzén 
egészségkárosító hatását?
Az egészségügyi hatás persze nem függ attól, hogy milyen eredetű az ar-
zén. Az közismert, hogy a jelentős mennyiségű arzén mérgező, hiszen a 
szándékos arzénmérgezések a kriminalisztikából is ismertek. Kis mennyi-
ségben viszont gyógyszerként is használatos volt, sőt roborálókúrák (erő-
sítőkúrák) formájában emelkedő dózisokban elég nagy mennyiségben 
adagolták a múlt század elején. 

Hogyan lehetett akkor értékelni az ivóvízben lévő arzént? 1958-ban 
és 1961-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még 0,2 mg/L-t is 
megengedett az ivóvízben, de 1970–72-ben ezt már 4-szeresen megszi-
gorította. Ennek megfelelően a WHO határértéke és a hazai határérték az 
1990-es évek végéig 50 μg/L volt. Ez azt jelentette, hogy az 50 μg/L-nél 
kisebb koncentrációban jelen lévő arzénnak nem tulajdonítottak mér-
gező hatást. A szakirodalom Tajvan szigetén súlyos megbetegedések 
előfordulását (elsősorban bőrrák, de hólyag- és veserák is) és a Chilében 
(rézkohászattal összefüggésben) környezetszennyezésként előfordult 
eseteket értékelte részletesen. Tajvanon különösen súlyos megbetegedé-
seket írtak le, amiben annak is szerepe volt, hogy a nagyon szegény falusi 
környezetben élő, fehérjeszegény táplálékot fogyasztó szervezetnél a máj 
szokásos detoxikáló mechanizmusa kevéssé működik. Leírták ugyanis, 
hogy egészséges szervezetnél a bejutó arzén napi 200-250 μg-ig átalakul 
(főleg metil-arzénná), és ez a vizelettel ürül, nem halmozódik. Ha ez így 
van, akkor csak az ennél nagyobb bevitt mennyiség esetén kellene halmo-
zódással és ennek nyomán daganatkockázattal számolni. Ha viszont ezt 
nem fogadjuk el, akkor a daganatkeltés szempontjából nincs biztonságos 
határ, a kockázat a bevitt mennyiséggel arányos kis mennyiségek esetén 
is. Nem mindenben volt összhang a megállapítások között, de akkoriban 
ezt a határértéket elég biztonságosnak tartották. 

Hazánkban azokon a településeken, ahol a koncentráció meghalad-
ta az 50 μg/L-es határértéket, az egészségügyi statisztika számai alapján 
megpróbáltunk adatokat gyűjteni, vajon nálunk milyen megbetegedések 
létrejöttében lehetett szerepe az ivóvíz arzéntartalmának. Megbízható 
számok a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban csak a halálozási 
statisztikából voltak nyerhetők, és ezekből a bőrrák eseteinek halmozódá-
sára nem lehetett következtetni. (Tajvanon ez volt a leggyakoribb kórkép.) 
A bőrrák ritkán okoz halálozást, az ilyen számok kicsik voltak, szignifikáns 
összefüggést nem lehetett megállapítani. Az egyéb, az arzénnal esetleg 
összefüggő daganatok száma az akkori vizsgálatok szerint szintén nem 
mutatott ilyen összefüggést. Új, a szakirodalomban korábban még le nem 
írt összefüggést találtunk viszont: a halvaszületések és a spontán abor-
tuszok száma egyértelműen nagyobb volt az arzénes vizet fogyasztók 
körében, vagyis az ilyen esetek létrejöttében az ivóvíz arzéntartalmának 
volt szerepe (Börzsönyi, Bereczky, Rudnai, Csanády, Horváth, 1992). A 
húsz-egynéhány évvel később Rudnai doktor által megismételt vizsgá-
latok azt is szépen megmutatták, hogy ugyanezeken a településeken az 
ivóvíz arzéntartalmának csökkentése meghozta a kívánt hatást. E rendel-
lenességek száma a kontrolltelepülések szintjére csökkent, vagyis ezt az 
egészségkárosodást sikerült kivédeni.

Az arzéntartalom megítélésében később az hozott lényeges változást, 
hogy a WHO 1993-ban kiadott irányelve a korábbinál 5-ször szigorúbb, 10 

M A V Í Z  H Í R E K
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μg/L-es határértéket javasolt. Ezt a határértéket átvette az Európai Unió, 
így 2001-ben hazánkban is ezt kellett átvenni. A szigorítás egyik indoklása 
az volt, hogy a toxikus anyagok egészségügyi hatásával foglalkozó nem-
zetközi ajánlás (FAO és WHO) – elég szűk biztonsági sávot tartva – felnőtt 
személynél napi 100 μg bevitelét még megengedhetőnek tartotta. Ebből 
80 μg-ot vihetnek be élelmiszerrel, 20-at ivóvízzel (napi 2 literes vízfo-
gyasztással számolva). Ahol sok tengeri eredetű élelmiszert fogyasztanak, 
ott a 80-as érték reális lehet. 

Nálunk viszont a tengeri eredetű élelmiszerek szerepe a nyugati or-
szágokban szokásosnak a töredéke. Ilyen alapon hazánkban az ivóvízben 
jóval nagyobb koncentráció is megengedhető lenne. Ezzel mint javas-
lattal éltem is (30 μg/L-es határértéket ajánlva), de ezt elfogadtatni nem 
sikerült. Egyrészt az EU előírásától nem engedtek eltérni, másrészt az a 
vélemény is újra előtérbe került, hogy az arzén rákkeltő volta miatt biz-
tonságos koncentráció nincs, a kockázat csökkentése érdekében minél 

kisebbnek kell lennie az ivóvíz arzéntartalmának. Rudnai doktor későbbi 
kutatásai kisebb koncentrációk esetén is mutattak némi korrelációt bi-
zonyos kórformákkal. (Másrészt a tengeri élelmiszerekben lévő, szerves 
kötésű arzén kevéssé felszívódó volta is vitathatóvá teszi az előbbi számí-
tásból adódó következtetést.) 

Lezárás
Az ivóvizek arzéntartalmának „felfedezése” óta több mint 3 évtized telt el. 
A szakmán kívül a közvélemény is eléggé megismerte a témát, hiszen a 
vízminőség-javító programok egyik legsúlyosabb problémáját képezte 
és még képezi ma is. Talán érdekes volt visszatekinteni a kezdetekre, és 
bizaskodással nézni a jövőbe…

Felhasznált irodalom
A szerkesztőség címén elérhető.

tértem vissza, ahol sok régi és új kolléga várt. Azóta 43 év 
telt el.

2. Pályafutásából mire a legbüszkébb? 
1995-ben a társaság vezetősége az automatizálás mellett 
döntött. Ekkor kaptam a lehetőséget, hogy üzemirányító-
ként dolgozhassak. A számítógépes vezérlés, az új progra-
mok elsajátítása nem volt zökkenőmentes, de örülök, hogy 
a fejlődést választottam, és egy olyan csapatnak lehetek 
tagja, amely a város biztonságos vízellátásán és szennyví-
zelvezetésén dolgozik.

3. Pályafutása során mi volt az az esemény, hiba, melyből tanult, és a 
következő nemzedékek figyelmébe ajánlana?  
A telefonos hibabejelentés is a munkám része, sokszor kudarcként élem 
meg, ha nem tudok segíteni rászoruló embereken, mert a szabályok nem 
engedik. Így is megpróbálom tanácsokkal, információkkal ellátni őket, le-
gyen szó akár a víztakarékosságról, akár a megfelelő csatornahasználatról.

A fiataloknak azt üzenem, amire az unokáimat is tanítom: a víz az egyik 
legnagyobb értékünk, vigyázzunk rá, takarékoskodjunk vele, hogy még 
nagyon sokáig élvezhessük!

eredményeként a hálózat 2019-es értekezletén, júni-
us 25-26-án fogadták el a partnerek. A stratégia alap-
ján a GWP a következő hat évben három fő területre 
(sarokpontra) koncentrálja tevékenységét: (i) a Fenn-

tartható Fejlődési Célok (SDGs) vízügyi megoldásai, (ii) klímareziliencia 
(rugalmas ellenálló képesség) a víz segítségével és (iii) a határokon átívelő 
vízügyi együttműködés. 

Legutóbbi számunkban interjúkat olvashattak azon kollé-
gák egy részével, akik a víz világnapja alkalmából Kontrát 
Károlytól, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárá-
tól, miniszterhelyettestől kitüntetést vehettek át. Most ezt 
a „sort” folytatjuk Neubauer Jánossal, a Soproni Vízmű Zrt. 
üzemirányítójával, aki Kvassay Jenő-emlékéremben részesült.

1. Melyik volt a legfontosabb impulzus vagy motiváció a vízműves pálya 
irányába?
Mindig műszaki beállítottságú voltam, szerettem megfigyelni, szétsze-
relni, majd újra összerakni a játékaimat. Emellett sok időt töltöttem a ter-
mészetben, már ekkor érdekelt, hogy jut el a víz a föld alól a vízcsapokba. 
1976-ban fiatalon, katonaság előtt kerültem a Soproni Vízműhöz. Beosz-
tásom víznyomócső-hálózati ellenőr volt, kerékpárral jártam a várost, és 
 ellenőriztem a vízhálózatot. Leszerelés után a vízmű új, modern épületébe 

A fenyegető vízválság elkerülésére 1996-ban létrehozott világhálózat, 
a Global Water Partnership (GWP) ma már 13 nagyrégióban működik több 
mint 3000 taggal. A szervezet jövőképe egy vízbiztos világ, melynek eléré-
se érdekében a GWP a vízügyi intézményi rendszer és a vízgazdálkodás 
egészének fenntartható és méltányos fejlesztését tekinti küldetésének. A 
GWP az érdekeltek bevonásával törekszik a vízügyi problémák megoldá-
sára, és hagyományosan hatévenként megújítja stratégiáját a vízgazdál-
kodás terén aktuálisan fennálló helyzethez igazítva.

A GWP 2020–2025-re vonatkozó, Mozgósítás egy vízbiztos világért 
címet viselő stratégiáját egy több mint egyéves konzultációs folyamat 

ELISMERT VÍZMŰVES
ÉLETUTAK

MOZGÓSÍTÁS EGY VÍZBIZTOS VILÁGÉRT,
A GWP STRATÉGIÁJA 2020–2025-RE

GAYER JÓZSEF
a GWP Steering Committee tagja




