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A víz jelentősége, ivóvíz:

▪ Bioszféra leggyakoribb eleme

▪ Élet keletkezésének egyik feltétele

▪ Nyersanyag,energiaforrás, hőmérséklet 
szabályozó, biokémiai folyamatok közege

▪ Emberi szervezet számára nélkülözhetetlen 
tápanyag

▪ Nem tartalmazhat határérték feletti 
koncentrációban emberi egészségre káros 
anyagokat

▪ A vízcsőhálózatból kikerülve 
színtelennek,szagtalannak és friss ízűnek 
kell lennie

▪ Kezelése során ne keletkezzen 
egészségkárosító vagy minőségrontó 
komponens



A vizek minősítése:

◦ MSZ 12749 szabvány szerint 5 vízminőségi jellemző és 5 

vízminőségi osztály létezik

Vízminőségi jellemzők:

→ Oxigénháztartás jellemzői: 

KOI- kémiai oxigénigény (O2 mg/dm3)

BOI- biológiai oxigénigény (mg/dm3)

TOC- összes szerves szén (mg/dm3)

→ Tápanyagháztartás jellemzői: P és N komponensekre tartalmaz 

határértékeket (nitrit, nitrát, összes foszfor).

→ Mikroszennyezők: szerves anyagok, szervetlen anyagok, toxikus, 

radioaktív anyagok

→ Egyéb jellemzők: pH, hőmérséklet, vezetőképesség, zavarosság

→ Mikrobiológiai jellemzők (ld. később)



Vízminőségi osztályok: 

▪ Integrált követelményrendszer szerint

▪ MSZ 12749 (1994. I. 1. ) rendelet alapján 

felszíni vizeink 5 vízminőségi osztályba (kiváló, jó, tűrhető, 

szennyezett, erősen szennyezett víz) sorolhatók.

Az I. osztály, tiszta, mesterséges szennyező anyagoktól mentes. 

Nincs benne szennyvízbaktérium. 

Az V. osztály, erősen terhelt szerves,szervetlen anyagokkal, 

szennyvizekkel. Magas szennyvízbaktérium tartalma miatt a 

nyers szennyvízhez hasonlít.



Az ivóvíz minősége, minősítése:

▬ 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet hatálya az emberi 

fogyasztásra szolgáló víz minőségi követelményeire és a 

vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki.

▬ Minősítés: A kormányrendelet alapján nem tartalmazhat olyan 

mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, 

parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi 

egészségre veszélyt jelenthet.

▭ Minőségi szempontok:

→ Fizikai minősítés

→ Kémiai minősítés

→ Biológiai minősítés



Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők és az ezekre 

vonatkozó paraméterek és határértékek:

Vízminőségi jellemző Határérték (szám/100ml)

Escherichia coli 0

Enterococcusok 0

Tartályban forgalmazott vízre vonatkozó 

határértékek:

Vízminőségi jellemző Határérték

Escherichia coli 0/250ml

Enterococcusok 0/250ml

Pseudomonas aeruginosa 0/250ml

Telepszám 22oC-on 100/ml

Telepszám 37oC-on 20/ml



Mikrobiológiai vízminősítés:

♦ Minőségi vizsgálat

♦ Mennyiségi vizsgálat

♦ Indikátor szervezetek (E. coli, Enterobacter aerogenes, koliform,

Streptococcus, Clostridium, Enterococcus.)

Coli-csoportba tartozó baktériumok→fekáliás szennyeződés 

jelzése→jelenlétük miatt kifogásolandó a vizsgált víz, ha 100 

cm3-re vonatkoztatott számuk:

► Klórozott vezetékes ivóvíznél> 0,4

► Klórozatlan vezetékes ivóvíznél> 2

► Fúrt kútnál> 4

► Ásott kútnál vagy egyéb természetes ivóvíznél> 20



▫ Koliform szervezetek 

kvantitatív 

jellemzése→kolititer, 

koliszám értékek

▫ Koliformok számának 

meghatározása-MPN

módszer, lemezelés, 

membrámfilter technika.

▪ Az indikátor szervezetek 

kimutatását, 

számszerűsítését  

nemzetközileg elfogadott 

módszerek (CEN, ISO) 

szerint kell végezni.

E. coli baktérium E. faecalis, baktérium 

mikroszkopikus képe

Pseudomonas

aeruginosa telepek
Clostridium tetani



Ivóvíz fertőtlenítés:

▭ Ivóvizek kezelése során a fertőtlenítés, különböző fertőtlenítő 

szerekkel és oxidáció alkalmazásával történik.

► Legfontosabb igények a fertőtlenítőszerrel szemben:

♦ Kis mennyiségben legyen hatékony

♦ Hatása hosszú távon érvényesüljön

♦ Ne keletkezzen olyan melléktermék, ami a víz minőségére 

kedvezőtlenül hat

♦ Ne lépjen kémiai reakcióba semmilyen más anyaggal

► Leggyakrabban alkalmazott oxidáló szerek:

→ Klórgáz (Cl2)

→ Klór-dioxid (ClO2)

→ Nátrium-hipoklorit (NaOCl)

→ Ózon (O3)

→ Kálium-permanganát (KMnO4)



További oxidációs eljárások, előnyeik és 

hátrányaik:

Klóros 

oxidáció

Klór-dioxid Nátrium-

hipoklorit

Kálium-

permanganát

Ózonos 

oxidáció

Uv

technológia

Hidrogén-

peroxid és 

ezüst ion

•Legelterjedtebb

•Baktérium sejt 

roncsoló

•Enzim

ínaktiváció

•Klór-amin 

képzés

•THM vegyület 

képzés

•Jobb 

oxidálószer

•Hatékonyabb

bakteriológiai 

elölés

•Víznek nem 

lesz kellemetlen 

szaga

•Ammóniával, 

nitrogéntartalmú 

vegyületekkel 

nincs reakciója

•Klorit, klorát 

ion  képződés

•Egyszerűbb 

alkalmazás

•Bizonyos 

mértékig 

tartós

•Klórfenol

képzés

•THM 

vegyület 

képzés

•Erős 

oxidálószer

•Íz-szag,     

színanyagok 

eltávolítása

• Gyenge       

fertőtlenítési 

hatékonyság

•Erős oxidáló-

fertőtlenítő

szer

•Baktériumok 

elölése, 

vírusok 

inaktiválása

•Kombináció 

klórral

•Mikro-

flokkuláció  

képződés

•Sejtek 

szaporodását 

gátolja 

•Sejt nukleinsav 

anyaga 

megváltozik

•Hálózatbeli 

mikroorganizmus 

elszaporodást 

nem tudja 

megakadályozni

•Más oxidáló 

szerrel való 

kombináció

•Kiváló 

fertőtlenítő 

szerek

•Hidrogén-

peroxid 

estében a víz 

szagmentes 

lesz, nem

lesz irritáló 

hatása

•Lassú

csíraölő 

képesség

•Együtt 

alkalmazva 

hatásosabb



Oxidáció klórgázzal:

▪ Egyik legelterjedtebb fertőtlenítési eljárás

▪ Korlátozza a baktériumok szaporodását

▪ Ivóvizek, tisztított vizek fertőtlenítésére alkalmazzák

▪ Az oxidációban a Cl2, HOCl,OCl-

vesznek részt.

▪ Az oxidálószerek egymáshoz 

viszonyított mennyisége a pH függvénye.

▪ Törésponti klórozás: Növekvő klóradag 

függvényében egy egyenest kapunk.

► Töréspont: Kötött klórmaradék 

maximális redukciója.→ 

2NH4
++3HOCl→N2+3H2O+5H++3Cl-

A hipoklórossav és a hipoklorition

megoszlása a pH függvényében 
Ammónia-nitrogén és a klór közötti 

reakciókapcsolatot kifejező görbe



Esettanulmány: A budapesti ivóvíz baktériumközösségének 

vizsgálata a hálózat két jellemző pontján
▪ Mintavételi pontok: Egy kezeletlen, kevert kútvizet is 

tartalmazó klórozó injektora, a másik egy klórozás utáni 

gépház.

▪ Szabványos táptalajokon: nem kimutatható 

▪ Oligotróf táptalajokon: milliliterenkénti csíraszám:10-100 

TKE (Táblázat)

▪ Direkt sejtszámlálással (mikroszkóp) ennél nagyságrendekkel 

magasabb sejtszám

▪ Mikrobiális összetétel teljesen eltérő a klórozott és klórozatlan 

mintában: klórozás eltolja a mikrobiális közösségek 

összetételét

Gallionella sp. 

Mycobacterium sp. 

TKE*ml-1

Minták 

eredete

R2A PYE M27 Ravan

Tahi I. 

injektor

95,0 88,8 16,5 116,0

Rákosszen

tmihály

1,4 0,6 1,1 0,5



Köszönöm a figyelmet!


