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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 
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