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A VÍZ ÉLETTANI SZEREPE
 Víz nélkül nem képzelhető el az élet legegyszerűbb formája sem.
 Egy átlagos testsúlyú ember naponta kb. 2-2,5 liter vizet igényel, mivel a leadott
folyadék kb. fél literrel több, mint a bevitt folyadék.
 A víz segítségével különféle tápanyagok jutnak a szervezetbe. A víz tápanyag,
oldószer, szállító anyag, lökéskiegyenlítő, hőszabályozó stb.
 A vízháztartás zavara kihat a szervezet legtöbb funkciójára.
 A szervezet vízháztartása szempontjából nemcsak a bevitt víz mennyisége, hanem
a minősége is nagyon fontos. Vagyis tartalmazza mindazokat az anyagokat (sók,
mikroelemek stb) amelyek a szervezet egyensúlyának fenntartásához feltétlenül
szükségesek, azonban ne tartalmazzon olyan élettelen vagy élő anyagokat
amelyek ártalmasak az emberi szervezet számára.

AZ IVÓVÍZELLÁTÁS TÍPUSAI
 közüzemi ivóvízellátás (kb. 95%)

 egyedi vagy magánkútból történő vízellátás (3% egyedi ellátás, 2% magánkút elsősorban a
tanyás településeken, üdülőövezetekben, külterületen élők)
 a fentiek valamilyen arányú keveréke (a vízdíj tartozás miatt a közműves ivóvíz-ellátásból
kizártak - a közkútról való vízhordás mellett elsődlegesen a saját kútjukra
támaszkodhatnak, sokan a vezetékes ivóvíz mellett kiegészítésként kútvizet is használnak)

JOGI SZABÁLYOZÁS
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendelet
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/A, 16/B és 16/C §-a (saját célú ivóvízellátás)
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 24. §-a (a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági
hatáskörök)

SAJÁT CÉLÚ IVÓVÍZMŰ FOGALMA
• a házi ivóvízigényt szolgáló víztermelő létesítmény, a hozzá tartozó csatlakozó és házi
ivóvízhálózat, illetve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény, amely a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek, és amely
kevesebb, mint 50 személy ivóvízellátását biztosítja

MAGÁNHÁZTARTÁSBAN ELŐFORDULÓ (NEM
KÖZMŰVES) VÍZNYERÉSI MÓDOK
 ÁSOTT (AKNÁS) KÚT
 VERT KÚT(NORTON-KÚT)
 CSŐKÚT
 FÚRT KÚT (KIS MÉLYSÉGŰ ÉS MÉLYFÚRÁSÚ KUTAK)

 ÁSOTT (AKNÁS) KÚT: Az első vízzáró réteg feletti vizet szolgáltatják. Átlagos
mélységük: 6-15 m. Felette csak vízáteresztő talajréteg adja a védelmet. Attól függően
szennyeződhet a víz, hogy milyen vastag a víz feletti talajréteg. Előnye, hogy mindig bő
vizűek, hátrányuk, hogy vizük könnyen szennyeződik. Higiénés tapasztalat, hogy az
ilyen kutak 80-90%-a kifogásolt vizet szolgáltat.

 VERT KÚT (NORTON-KÚT): az első vízadó rétegre telepített kút. Szinte órák alatt

megépíthető. Egy 15-60 mm átmérőjű heggyel ellátott, a végén 1 m hosszan több
helyen perforált csövet verőkossal levernek a vízadó rétegig. Az ilyen kút vízhozama
a cső űrmérete miatt kevés. Ha a kút eliszaposodik, a csövet kiemelik és más
helyen ismét leverhetik. Nálunk nem túlságosan elterjedt kútforma.

 CSŐKÚT: átmenet a fúrt és az ásott (aknás) kutak között. Fúró módszerrel létesítik, de
átmérője nagyobb mint a szokásos fúrt kutaké. Általában nyaraló helyeken alkalmazzák,
főleg homokos talajban. Akát 15-20 m mély is lehet. Oldalirányú szennyezéssel szemben
kisebb a védelme ezért csak olyan területen ajánlatos építeni, ahol a talaj fekáliával,
trágyával nem szennyezett.
 FÚRT KUTAK: Akár több száz vagy több ezer méter mélységű lehet, olyan helyeken
létesítik, ahol az első vízadó réteg mélyen helyezkedik el vagy nem alkalmas
vízszolgáltatásra. A fúrt kút amennyiben csak az első vízadó rétegből szállítja a vizet,
higiénés szempontból ugyan úgy bírálandó el, mint az ásott aknás kút, vagy a csőkút vagy a
Norton-kút. Amennyiben a fúrás mélysége meghaladja az első vízzáró réteget, esetleg
több vízzáró réteget is, akkor védett rétegből szállítja a vizet, így enyhíteni lehet a külső
védelemmel kapcsolatos higiénés előírásokon.

A magánkutak vizének ivóvíz célú felhasználása a nagy közműves
ellátottsági arány mellett is jelentős számú embert érinthet, és
közegészségügyi kockázatot rejt magában.
Mindezidáig a magánkutak vízminőségének ellenőrzése nem volt
kötelezően előírva, ezért a minőségükre vonatkozóan csak kevés
információink vannak, így a kiépítésükből, használatukból, illetve az
ivóvíz fogyasztásából eredő közegészségügyi kockázataik sem voltak
értékelhetőek.
A 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet) 2016. június 15-én hatályba lépett
módosítása ezt a hiányt hivatott pótolni.

A SAJÁT CÉLÚ IVÓVÍZMŰVEK ESETÉN VIZSGÁLANDÓ
VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREK KÖRE
ORGANOLEPTIKUS PARAMÉTEREK: szín, szag, íz, zavarosság
HŐMÉRSÉKLET
MIKROBIOLÓGIAI PARAMÉTEREK: Escherichia coli, coliform baktériumok, telepszám 22 °C,
fekális Enterococcus
VÍZKÉMIAI AZONOSÍTÓ PARAMÉTEREK: pH, vezetőképesség, lúgosság, keménység
VÍZKÉMIAI SZENNYEZÉST JELZŐ PARAMÉTEREK: kémiai oxigénigény (KOIps), ammónium,
nitrit, nitrát, klorid, vas, mangán
FERTŐTLENÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARAMÉTEREK: Klór alapú fertőtlenítőszerek használata
esetén a szabad és kötött klór, Klór-dioxid alapú fertőtlenítőszer esetén a klorit paraméter

ORGANOLEPTIKUS PARAMÉTEREK
 A VÍZ SZÍNE: normálisan színtelen. Ránézéssel megállapítható. A vízben lévő oldott és
lebegő anyagok mennyiségének és minőségének változása megváltoztatja a víz
színét. A vasas víz pl. barnás színű lehet, az algáktól zöldes, barnás szint kaphat. A víz
színének változása figyelmeztet arra, hogy valamilyen idegen, nem kívánatos anyag
jutott a vízbe.
 A VÍZ SZAGA: normálisan szagtalan. Arra figyelmeztet, hogy valamilyen bomlás,
változás történik a vízben. Jellegzetes szagok a fenol, klórfenol, kénhidrogén és a
kátrányok szaga.

 A VÍZ ÍZE: az íz szoros kapcsolatban áll az oldott alkatrészekkel, sókkal. A környezet
talajának sótartalma is tükröződik a víz ízében. A tengervíz párolgása a só
bekoncentrálódását okozza, ezért annyira sós a tengervíz. Az olajok, fenolok, egyéb
vegyi anyagok vagy a fertőtlenítésre használt klór jellegzetes ízt adnak a víznek.

 A VÍZ HŐMÉRSÉKLETE: a víz hőmérséklete a környezet hőmérsékletét tükrözi. A
talajból kitermelt víz hőfoka szorosan összefügg a talajréteg hőfokával. Minél
mélyebbről tör fel a víz annál melegebb. A 18-24 méternél mélyebbről származó vizek
hőfoka meghaladja a felszínen mért évi átlaghőmérsékletet. A mélységbeli vizek
egészen magas 60-70 °C hőmérsékletet is elérhetnek. A hőmérséklet befolyásolja a víz
élvezhetőségét, üdítő hatását is. A magasabb hőmérsékletű víz befolyásolja a
mikroorganizmusok szaporodását, élettevékenységét is.

BAKTERIOLÓGIAI VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREK
ESCHERICHIA COLI, FEKÁLIS ENTEROCOCCUS:

Fekális szennyezést jeleznek. Az
ásott vagy fúrt kutak a felszíni víz, vagy extrém időjárási esemény (árvíz, özönvíz szerű esőzés)
következtében kialakuló, illetve a talajból, talajvízből beszivárgó szennyezések nagyobb
kockázatnak vannak kitéve. Bár mindkettő lehet kórokozó, általában nem maga a baktérium
jelent egészség kockázatot, hanem az általa jelzett szennyvíz eredetű kórokozók (pl. vírusok).

COLIFORM BAKTÉRIUMOK, TELEPSZÁM 22 °C, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS:
indikátor paraméterek, a 22 °C-on kitenyészthető telepszámot többségében ártalmatlan
környezeti baktériumok alkotják, csak a jellemző mennyiség szokatlan változása utal
problémára (pl. bakteriális utószaporodás kockázata). A coliform baktériumcsoport fekális
indikátor szervezeteket és környezeti baktériumokat egyaránt tartalmaz, többségében nem
patogének. Elsősorban az általános bakteriális szennyezettség fokmérője. A Clostridium
perfringens ugyancsak indikátor szervezet. Jelenléte talajvíz, illetve felszíni víz eredetű
szennyezést jelezhet.

PH, VEZETŐKÉPESSÉG, LÚGOSSÁG, KEMÉNYSÉG
Ezen paraméterek egy adott kútvíz esetében állandónak tekinthetőek.
Amennyiben jelentős eltérés tapasztalható, az arra utalhat, hogy más
jellegű víz is keveredik a kútvízhez (pl. felszíni víz, talajvíz, esővíz),
illetve a vízminta máshonnan került levételre.
A PH ÉRTÉK: a víz reaktivitását befolyásoló tényező. A természetes vizek pH-ja
közel semleges vagy enyhén lúgos. Savas (7 alatti) pH esetén a fém
alapanyagú szerelvényekből történő fémkioldódás mértéke növekedhet.
A VÍZ VEZETŐKÉPESSÉGE: a benne oldott összes szervetlen ion
mennyiségére utaló paraméter, növekedése az elektrokémiai korróziót segíti

 A VÍZ LÚGOSSÁGA: annak hidrogén-karbonát tartalmára utaló paraméter, amely a víz
ún. pufferkapacitását biztosítja. A vízben jelenlévő, savval reakcióba lévő anyagok
összesége.
 A VÍZ KEMÉNYSÉGÉT a kőzetekből (pl. mészkőből) kioldott kalcium- és magnéziumionok okozzák, melyek természetes módon jelen vannak a kútvízben, azaz geológiai
eredetűek. A kalcium a csontok, fogazat felépítésében játszik szerepet. A WHO
adatai szerint a víz keménysége és a vesekőképződés között nem mutatható ki
egyértelmű összefüggés. A túl nagy keménységű víz a háztartási gépek (pl. mosógép),
illetve a használati melegvíz-rendszerhez kapcsolódó berendezések (pl. bojler), esetleg
a szanitereken megjelenő vízkőfoltok miatt lehet nem kívánatos a felhasználó számára.
Emellett a nagy keménységű vízből kiváló vízkő a baktériumok elszaporodásának is
felületet biztosíthat, így elősegítheti a biolfilm kialakulását.

VÍZKÉMIAI SZENNYEZÉST JELZŐ PARAMÉTEREK
 A KÉMIAI OXIGÉNIGÉNY (KOIps): a kútvíz szerves anyag tartalmára utal, a szerves
anyag elsősorban természetes eredetű (humin, fulvin, lignin anyagok), de emellett
megjelenhet a kútvízben - antropogén szennyezésként - a kommunális és ipari
szennyvizek szerves anyag tartalma is. A vízben lévő szerves anyagok könnyen
hozzáférhető tápanyagforrást jelentenek a baktériumok számára, ezáltal a
mikrobiális szaporodást segítik elő a kútvízben, ennek következményeképpen pedig
íz- és szagproblémákat okozhatnak.
 AZ AMMÓNIUM IONOK: természetes, geológiai vagy emberi, illetve állati eredetű
szennyeződés során (az állattenyésztés, műtrágyázás, szennyvíz-szikkasztás
következményeként) egyaránt jelen lehetnek a vízben, és ebből a nitrifikációs
folyamatok következtében megfelelő oxigénellátottság és kedvező vízhőmérséklet
esetén keletkezhetnek nitrit, majd nitrát ionok.

 A NITRÁT ÉS NITRIT: határérték feletti jelenléte a vízben a csecsemőknél
methemoglobinémiát, más néven „kékkórt” okozhat. A nitrát megjelenésére a felszíni
vagy felszín alatti (talajvíz) ivóvízforrásokban legnagyobb részben emberi tevékenység,
különösen
az
állattenyésztés,
műtrágyázás,
szennyvíz-szikkasztás
következményeként lehet számítani. Magas nitrát (nitrit) tartalmú kútvíz esetén a
csecsemők számára más forrásból (pl.: palackozott víz) kell biztosítani a tápszer,
tea vagy egyéb étel készítéséhez használt vizet. A víz felforralása segíthet a
baktériumok elpusztításában, ugyanakkor nem távolítja el a víz nitrát tartalmát, sőt a
víz párolgása révén mennyiségét koncentrálja. Megelőzésének elsődleges lépése a
kút (műtrágya, szennyvíz) szennyezéstől történő védelme.

 A KLORID: a kútvízben lehet természetes, ipari, illetve szennyvíz eredetű. Nem káros az
egészségre. Nagy mennyiségben esztétikai kifogást (elsősorban íz panaszt, sós íz),
illetve a korróziós folyamatok elősegítése miatt magas fémkoncentrációt okozhat.
 A VAS ÉS A MANGÁN: a földkéreg fontos elemei. Különösen anaerob vagy kis

oxigéntartamú viszonyok teszik lehetővé a parametrikus értéket meghaladó
mennyiségű oldott állapotú vas, illetve mangán jelenlétét a nyersvízben (talajvíz,
rétegvíz). A felszínre kerülve azonban amint oxidálódnak, rosszul oldódó vegyületté
válnak, és barnás, illetve feketés színű csapadék formájában jelennek meg. A vas
közegészségügyi szempontból ártalmatlan, nem toxikus anyag. A mangán nagy
mennyiségben idegrendszeri problémákat okozhat. A WHO ajánlása alapján az
ivóvízben lévő maximális koncentrációja 0,4 mg/l lehet.

EGYÉB GEOLÓGIAI EREDETŰ SZENNYEZŐANYAGOK
 ARZÉN
 BÓR

 FLUORID

MISKOLC JÁRÁS TERÜLETÉN ILYEN VÍZMINŐSÉGI PROBLÉMA NEM JELLEMZŐ

EGYÉB ANTROPOGÉN EREDETŰ SZENNYEZŐANYAGOK
 NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADVÁNYOK, PESZTICIDEK: a növényvédőszerek a vízforrásba
történt bemosódás eredményeképpen kerülhetnek a kútvízbe. Eredete elsősorban
mezőgazdasági, kisebb részben egyéb tevékenységből, mint például gyomirtó alkalmazásából
származik. Amennyiben a különböző növényvédőszer származékok már megjelentek a kútvízben,
úgy a víztechnológia során (ózon, aktívszén) csökkenthetjük azok mennyiségét.

 TOXIKUS NEHÉZFÉMEK, EGYÉB IPARI EREDETŰ SZENNYEZÉST JELZŐ PARAMÉTEREK: különböző
ipari jellegű tevékenység autóbontás, autójavító műhely, akkumulátor feldolgozó, autómosó,
színesfém feldolgozó stb. következtében toxikus nehézfémek (antimon, higany, kadmium,
ólom, réz, króm), valamint egyéb ipari tevékenységet jelző (cianid vagy tetraklór-etilén és
triklór-etilén) paraméterek juthatnak a kútvízbe. A paraméter kútvízben való megjelenésének
kockázatértékelése valamint a fogyasztás egészséghatásának megítélése egyedi értékelést
igényel, melyre vonatkozóan az OKI szükség szerint kérésre egyedi állásfoglalást ad ki.

MIKROBIOLÓGIAI PARAMÉTEREK ÉRTÉKELÉSE
Amennyiben a kútvíz minősége határérték feletti Escherichia coli (E. coli) és
Enterococcusok miatt nem felel meg az ivóvízminőségnek, a kútvíz fogyasztása, és
egyéb felhasználása (öntözés, fürdés) közvetlen egészségkockázatot jelent, a kút
fertőtlenítését soron kívül el kell végeztetni. A fertőtlenítés hatásosságának igazolásáig a
kútvíz fogyasztása még forralva sem javasolt.
Amennyiben a kútvíz minősége határérték feletti Clostridium perfringens és coliform
baktériumok miatt kifogásolt, akkor egy esetleges talajvíz, vagy felszíni víz eredetű
szennyezés kockázatára valószínűsíthető, a kútvíz soron kívüli fertőtlenítése, és
fertőtlenítés hatásosságának kontroll mintával történő ellenőrzésére szükséges. A
fertőtlenítés hatásosságának igazolásáig a kútvíz fogyasztása csak forralás után várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére még forralva sem - javasolt.

KÉMIAI PARAMÉTEREK ÉRTÉKELÉSE
 Amennyiben a kútvíz minősége nem felel meg nitrit (0,5mg/l) és nitrát (50mg/l)
tekintetében az ivóvízminőségre vonatkozó határértékeknek úgy a kútvíz
fogyasztása várandósok és 3 év alatti gyermekek számára közvetlen
egészségkockázatot jelent, így a kútvíz fogyasztását számukra meg kell tiltani.
Határértéket meghaladó nitrát tartalmú ivóvízzel a növényben történő feldúsulás
kockázata miatt gyökérzöldségek locsolása és fogyasztása sem javasolt.
 Parametrikus értéket meghaladó ammónium tartalmú kútvíz fogyasztása közvetlen
egészségkockázatot nem jelent, azonban az ammóniumból a levegő oxigénje
hatására megfelelő körülmények között nitrit, illetve nitrát keletkezhet. Határértéket
meghaladó nitrit keletkezhet már 0,2 mg/l ammónium tartalmú kútvíz esetén is, így
ebben az esetben a kútvíz ammónium-nitrit-nitrát tartalmát évente javasolt ellenőriztetni,
vagy a kereskedelmi forgalomban elérhető gyorstesztes vizsgálatokkal a
tulajdonosnak/üzemeltetőnek ellenőrizni.

 Határérték feletti vas vagy mangán tartalmú kútvíz fogyasztása a kútvizekre jellemző
koncentrációban közvetlen egészségkockázatot általában nem jelent, de a levegő
oxigénje hatására a csapadékkiválás miatt esztétikai problémák jelentkezhetnek. A
vas- és mangánbaktériumok biomassza képződik, mely további másodlagos baktérium
szaporodás forrása
 Kis keménységű kútvíz hosszú távú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása különösen a nagy ásványianyag-vesztéssel járó kánikulai napok esetén egészségkockázatot jelent, mivel a felhasználók az ilyen ivóvízzel nem tudják pótolni a
szervezetből az izzadtsággal együtt eltávozó ásványi sókat.
 A Korm. rendelet 1. számú melléklet B) részében rögzített további kémiai paraméterek
(arzén, bór, króm, ólom, kadmium, cianid, higany, peszticidek stb) tekintetében a
határértéket meghaladó kútvíz ivóvízként nem fogyasztható.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

