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MAGYAR
KÉMIKUSOK LAPJA

A Magyar Kémikusok Egyesületének
– a MTESZ tagjának – 
tudományos ismeretterjesztõ 
folyóirata és hivatalos lapja
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LXX. évf., 11. szám, 2015. november

A vízmolekula a maga sajátos fizikai-kémiai tulajdonságaival a földi
élet egyik meghatározó alkotója. A víz életteret nyújt az óceánok, ten-
gerek, folyók és állóvizek élőlény-közösségeinek, a szárazföldön alap-
vető építőeleme a növények, állatok és emberek biológiai rendszerének.
Értelemszerűen nélkülözhetetlen az emberiség mezőgazdasági és ipari
igényeinek kielégítése, továbbá a fenntartható fejlődés szempontjából.

Sajnos, mind a mezőgazdasági, mind az ipari termelés során jelen-
tős mennyiségű szennyezőanyag jut felszíni vizeinkbe, amelyek veszé-
lyeztetik ivóvízbázisainkat is. A világ számos országában, így hazánk-

ban is a kommunális és az ipari szennyvíztisztítás a tápanyag-eltávolítás szempontjából már
megfelelő szinten áll, de a biológiailag aktív szerves mikroszennyezők (például gyógyszerma-
radványok, kozmetikai és tisztítószerek) csekély biológiai lebonthatóságuk miatt a felszíni vi-
zekbe jutnak, eddig még ismeretlen hosszú távú hatást gyakorolva a vízi ökológiai rendszerre.
Ráadásul a növekvő átlagéletkor miatt növekvő gyógyszerfogyasztással és a várható életszín-
vonal-emelkedés miatt egyre nagyobb detergens- és kozmetikaiszer-felhasználással számolha-
tunk. Ezért európai projektek indulnak a szennyvíztisztító művek fejlesztésére a mechanikai
és a biológiai tisztítást követő oxidációs és/vagy adszorpciós elven működő utótisztítási foko-
zat bevezetésére. Felszíni vizeink vonatkozásában ez a lépés a Víz Keretirányelv szerinti „jó”
minőségi és mennyiségi állapot elérését és megőrzését célozza.

Termál- és gyógyvizeink kémiai összetételüknek köszönhetően már évszázadok óta az eu-
rópai fürdőkultúra egyik elismert helyszínévé tették hazánkat. Napjaikban is érezhetjük a
gyógyturizmus jelentős fejlődését, amely az egészségipar meghatározó elemévé vált.

A klímaváltozás következményeként a víz körforgásában is előnytelen változásokkal kell
számolnunk, amelyek szélsőséges csapadékképződéssel és hosszabb aszályos időszakok kiala-
kulásával jellemezhetők. Ezért sürgős teendőink vannak az árvizek és a belvizek megelőzése,
a vizek visszatartása és szabályozott távozása, valamint az öntözött területek művelése, azaz
a vízgazdálkodás területén. 

Vízépítő mérnökök és technológusok, kémikusok, biológusok, hidrológusok és ökológusok
összefogására, továbbá jelentős anyagi erőforrásra van szükség a Föld lakosságának egészsé-
ges ivóvízzel való ellátásához, a felszíni vizek szennyezőforrásainak csökkentéséhez és a klí-
maváltozás által befolyásolt biodiverzitás megőrzéséhez. 
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