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Tájékoztatás határérték feletti ólom tartalmú csapvíz csökkentési 

lehetőségeiről 
 

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (továbbiakban: OKI) elindult egy komplex 
népegészségügyi projekt (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-000001-2017), amelynek egyik témája az 
ivóvízzel az emberi szervezetbe jutó ólom vizsgálata. Az ólom egy nehézfém, amelynek 
egészségkárosító hatása már régóta közismert. Az ivóvíz ólom tartalma a hazai és európai 
uniós jogszabályok szerint legfeljebb 10 µg/l lehet. A csapvizekben jellemző ólom tartalom 
elsősorban a várandósok és 3 év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészségproblémát, 
elsősorban a magzat és a kisgyermek szellemi fejlődésére lehet ártalmas hatással. Az ólom 
elsősorban a régi épületekben helyenként még meglevő ólomcsövekből kerülhet az ivóvízbe.  
 Amennyiben az elvégzett vizsgálatok alapján a csapnyitási és az egy perces folyatást 
követően levett vízminta ólom tartalma is meghaladta a vonatkozó határértéket, akkor a 
lehetséges egészségkockázat miatt a csapvíz fogyasztása nem javasolt, különösen 
kisgyermekek és várandós kismamák esetében.  

 
Az ivóvíz ólom tartalmának fogyasztási helyen történő csökkentésére alkalmasak 

lehetnek egyes otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések (továbbiakban: kisberendezések). 
Jelenleg e kisberendezések ólomeltávolítási hatékonyságára vonatkozóan vizsgálati 
eredményekkel nem rendelkezünk, ezek vizsgálata a jelen projekt keretében fog zajlani. A 
projekt erre vonatkozó kutatásához lehet majd csatlakozni, amiről érdeklődés esetén tudunk 
részletesebb tájékoztatást adni.  

Irodalmi adatok alapján az ólom eltávolítására megbízhatóan a fordított ozmózis (RO) 
membránt tartalmazó kisberendezések, illetve a zeolit tartalmú kisberendezések lehetnek 
alkalmasak, emellett bizonyos típusú vízlágyító gyanták is (vízlágyító gyantát tartalmaznak 
pl. a különböző kancsós kisberendezések). Az aktív szén adszorbensek is egy ideig megkötik 
az ólmot, de utána a megkötött ólom – akár nagyobb koncentrációban – visszakerülhet a 
kezelt vízbe, így a csak aktívszenet tartalmazó kisberendezés megbízható működése kérdéses.  

Emellett a kisberendezések alkalmazásának vannak egyéb közegészségügyi 
kockázatai, és fontos tudni, hogy ezek kizárólag rendszeres karbantartás (szűrőcserék, 
fertőtlenítés) mellett üzemeltethetőek biztonságosan.  
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A kisberendezések alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 
(forrás: OKI által kiadott „Tájékoztató a vízcsapra szerelhető háztartási ivóvízkezelő kisberendezésekről” c. 
tájékoztató anyag) 

 

Az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezéseknek több típusa van forgalomban.  
Az, hogy javasolt-e az alkalmazásuk, illetve milyen típusú kisberendezés lehet alkalmas az 
ivóvíz utótisztítására, nagyban függ a helyi ivóvíz minőségétől. A vásárlás előtt érdemes 
figyelembe venni és mérlegelni a kisberendezések alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a 
helyi ivóvíz minőségét és a megoldani kívánt problémát.  

Az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatban a legfontosabb, hogy 
mindenképpen be kell tartani a használati útmutatót, illetve az engedélyben megszabott 
alkalmazási feltételeket. Az alkalmazási feltételek főként a kisberendezés üzembe helyezésére 
és használatára, karbantartására vonatkoznak. A feltételek között – készüléktípustól és a 
vízzel érintkező anyagoktól függő – az üzembe helyezéshez tartozó átöblítési és fertőtlenítési 
eljárás, a 2-3 napnál hosszabb üzemszünet utáni teendők, a szűrők cseréjére, regenerálására, 
illetve a kisberendezés fertőtlenítésére vonatkozó előírások szerepelnek. A kezdeti 
fertőtlenítés és öblítés, a hosszabb üzemszünetek utáni alapos átöblítés, a tartállyal ellátott 
kisberendezések esetén a tartály leürítése, tisztítása és fertőtlenítése, valamint a szűrő-
patronok rendszeres cseréje a baktériumok elszaporodásának lehetőségét csökkenthetik.  

A berendezések rendszeres (3-6 havonta történő) fertőtlenítést, karbantartást, szűrő- 
vagy egyéb alkatrész (pl. UV-lámpa) - cserét igényelnek, amely jelentős költséget jelenthet. A 
biztonságos üzemeltetés csak a használati útmutatóban leírtak pontos betartása mellett 
lehetséges. A berendezéseket beüzemeléskor, illetve 2-3 napos üzemszünetet követően egyes 
esetekben jelentős mennyiségű vízzel át kell öblíteni. A „kancsós” berendezéseket célszerű 
hűtőben tárolni. 

A maradék fertőtlenítőszer eltávolítása miatt a kezelt víz „romlandó”-nak minősül, 
ezért célszerű hűtőben tartani, és 24 órán belül elfogyasztani. 

Az ivóvízkezelő kisberendezések használatának veszélye az, hogy a fogyasztó azzal, 
hogy megvette és a vízcsapra felszerelte a berendezést, úgy gondolja, mindent megtett az 
egészséges ivóvíz biztosításáért. A készülékekről szóló fogyasztói tájékoztatás sajnos nem 
minden esetben mutat rá megfelelően a használattal járó veszélyekre, amelyek ráadásul az – 
országszerte nagyon változó – eredeti hálózati víz minőségtől függően is felléphetnek.  

A vízcsapra szerelhető háztartási ivóvízkezelő kisberendezések rendszeres 
karbantartást igénylő berendezések. A berendezésekben a baktériumok elszaporodásával, íz- 
és szaganyagok megjelenésével járó, a kémiai vízminőségben is bekövetkező kedvezőtlen 
vagy káros vízminőség romlás kockázata, a rendeltetésszerű üzemeltetéssel, a karbantartásra 
vonatkozó előírások betartásával csökkenthető. 
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A leggyakrabban alkalmazott kisberendezés-típusok: 
 
1) Aktív szén adszorbenssel ellátott kisberendezések: az aktív szén patronnal ellátott 
kisberendezések a víz alapvető összetevőit nem változtatják meg, de alkalmasak lehetnek a 
klóros fertőtlenítésből származó maradék klór, klórszármazékok és szerves anyagok 
eltávolítására. Hátrányuk, hogy a szénpatronban koncentrálódó szerves anyagok és a nagy 
felület könnyen elszaporodnak különféle nyálkaképző, íz- és szagrontó, veszélyes nitrit-képző 
baktériumok, és a körülmények patogén baktériumok elszaporodásának is kedveznek. A 
problémát legelterjedtebben pl. ezüsttel impregnált aktív szén adszorbens alkalmazásával 
küszöbölik ki, ahol azonban felmerül az ezüst beoldódásának veszélye, amely elsősorban 
csecsemők táplálása esetében egészségügyi kockázattal járhat. Más módszer még az aktív 
szénről elfolyó víz fertőtlenítése beépített UV-lámpa alkalmazásával. Mind az impregnálás 
nélküli szénpatron, mind az UV-lámpa nélkül használt készülék közvetlen veszélyt jelent a 
fogyasztóra.  
 
2) Fordított ozmózisos (RO) membránnal ellátott berendezések: az RO membránnal ellátott 
kisberendezések szinte a vízben lévő összes szervetlen iont eltávolítják, így az ólom 
koncentrációjának csökkentésére is alkalmasak. Ebből adódik nagy hátrányuk is, ugyanis a 
víz összes keménységét (amelyet a vízben oldott kalcium- és magnézium-ionok okoznak) is 
eliminálják. A magyar ivóvízminőségi előírás szerint az ivóvíz minimálisan szükséges 
keménysége 50 CaO mg/l, (azaz 5ºnk). Ilyen előírás az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló Európai Uniós Ivóvíz Irányelv (98/83/EC) általános előírásaiban ugyan 
nem szerepel, de számos tagországéban (pl. Csehország, Olaszország) megjelent, különösen a 
membrán-kisberendezések alkalmazását követően. Hazánkban a szükséges minimális 
vízkeménység előírásnak közegészségügyi okai vannak, ugyanis a magyar lakosság kevés 
tejterméket, azaz kevés oldott kalciumot fogyaszt, ezért lényeges, hogy a rendszeresen 
fogyasztott ivóvíz – speciális és átmeneti ivókúrától eltekintve – ne ún. ionmentes víz legyen. 
Emiatt az ilyen kisberendezések esetében előírás az eltávolított ionok részbeni visszapótlása. 
A visszapótlást különféle módon, többek között ún. visszasózó patronok bekötésével, illetve 
ún. by-pass üzemeltetéssel (a kezeletlen csapvíz és a kezelt víz bizonyos arányú keverése) 
oldják meg. Ez utóbbi módszer egyben azt is jelenti, hogy az eltávolítani kívánt ionok egy 
része is a kezelt vízben marad (például az eltávolítani kívánt ólom)! A membrán-
berendezések – attól függően, hogy visszasózó egységgel, vagy a nélkül kerülnek forgalomba 
– igen kis ásványianyag tartalmú, vagy „só” mentes vizet állítanak elő. Ezek a vizek étel-, 
italkészítésre, kávéfőzők üzemeltetéséhez, stb. megfelelőek. Az ilyen vizek rendszeres 
használata ivásra azonban – különösen a nagy ásványianyag-vesztéssel járó kánikulai napok 
esetén – komoly egészségkockázatot jelent; a felhasználók az ilyen ivóvízzel nem tudják 
pótolni a szervezetből az izzadtsággal együtt eltávozó ásványi sókat.  
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Csecsemők és kisgyermekek a testtömeghez képest nagyobb folyadékfogyasztás miatt 
különösen veszélyeztetettek. Az ionmentes vagy alacsony iontartalmú víz tápszer készítésére 
sem alkalmas, mivel annak összetételét normál iontartalmú vízhez állapították meg. 

Az RO membránnal ellátott berendezések a klórvegyületek eltávolítására többnyire 
tartalmaznak aktív szén szűrőt is. Az ilyen berendezések esetén is felmerülhet problémaként a 
készülékben kialakuló baktériumszaporulat, amelyet ezüstözött aktív szén töltet használatával, 
illetve UV-lámpa alkalmazásával próbálnak kiküszöbölni.  

 
3) Kancsós kisberendezések: a kancsós kisberendezések a legtöbb esetben ezüstözött aktív 
szén töltetet, valamint ioncserélő gyantát tartalmaznak, így alkalmasak a vízben lévő klór, 
klórszármazékok eltávolítására, valamint a kezelendő ivóvíz bizonyos mértékű lágyítására. 
Ezen kívül bizonyos ioncserélő gyanták az ólomkoncentráció csökkentésére is alkalmasak 
lehetnek. Egyes kancsós kisberendezések speciális adszorbenst tartalmaznak, amelyek pl. az 
arzéntartalom csökkentésére is jól használhatóak. Az ezüstözött aktív szénből ezüst kerülhet a 
kezelt vízbe, így bizonyos típusokkal kezelt vizet nem javasolt alkalmazni csecsemők és 
kisgyermekek ételének, italának előállításához. Beüzemeléskor a kancsókat el kell mosni, a 
töltetet legalább 2 kancsónyi vízzel át kell öblíteni az aktív szénből és a gyantából kioldódó 
szennyeződések eltávolítása miatt. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve 
ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. Használaton kívül a kancsót javasolt 
hűtőszekrényben tárolni. A szűrőcserék tekintetében a használati útmutatóban megadottakat 
be kell tartani, a kapacitástól függetlenül legalább havonta a szűrőbetéteket javasolt kicserélni. 

 
 
A döntéshez javasoljuk az alkalmazás előnyeit és hátrányait is mérlegelni. Fontos, 

hogy engedéllyel rendelkező kisberendezés kerüljön alkalmazásra. Az engedélyezett 
termékek, köztük a kisberendezések listája az alábbi linken található: 
 
https://www.antsz.hu/data/cms71833/09.15_10.16._Kozhiteles_nyilvantartas_alkalmazasi_en
gedelyek__ivovizbiztonsagi_engedelyek__bejelentesek.pdf 
 
 Az engedélyezéshez szükséges szakvéleményezés az OKI feladata, így a 
közegészségügyi kockázatok kapcsán további információ a vizosztaly@oki.antsz.hu címen 
kérhető. 

Amennyiben a kisberendezés alkalmazása mellett dönt, a nyitott laboratórium 
keretében tudjuk vizsgálni a kisberendezés által kezelt víz ólomtartalmát a kezeletlen vízzel 
összehasonlítva.  
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Amennyiben nem vásárolnak kisberendezést (vagy szeretne a későbbi, kisberendezések 
vizsgálatát célzó kutatáshoz csatlakozni), abban az esetben is ivás és főzés céljából egyéb 
vízforrás (pl.: ásványvíz) felhasználását javasoljuk, különösen kisgyermek és várandós 
kismamák esetén. 
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