LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A FÚRT ÉS AZ
ÁSOTT KUTAK (TALAJVÍZ)
NITRÁTTARTALMÁRÓL
Mi a nitrát?
A nitrát (NO3 –) egy nitrogénből és három oxigénből álló ion, a salétromsav savmaradéka. Anion,
tehát negatív töltéssel rendelkezik. A nitrátsók vízoldékonysága nagy, vízben oldódva színtelenek,
szagtalanok, íztelenek.
A földi légkör 78%-át alkotó nitrogén természetes biológiai körforgásának lépéseként keletkezik a
nitrát. [1]
Hogy kerülhet nitrát a fúrt és az ásott kutakba?
A talaj a beszivárgó csapadékból a víztartó képességének megfelelő mennyiségű vizet elraktározza.
Ha több csapadékvíz szivárog a talajba, mint amennyit az felvenni képes a felesleg lefelé szivárog és
a legközelebbi vízzáró réteg felett összegyűlik. Ez a talajvíz. Az ásott és a fúrt magán kutak a
felszínhez közeli talajvizet hasznosítják.
A természetben a nitrogén körfolyamat részeként a nitrát - ammónium, nitrit és nitrát - nitrifikációs
folyamatok, mikrobiológiai aktivitás eredménye.
Az ammónium-, a nitrit-, a nitrát-ionok természetes, geológiai vagy emberi illetve állati eredetű
szennyeződés során (az állattenyésztés, műtrágyázás, szennyvíz-szikkasztás következményeként),
továbbá természeti jelenségek következtében (árvíz, felhőszakadás miatti bemosódás) egyaránt jelen
lehetnek a talajvízben.
Van-e határérték az ivóvíz nitrát-tartalmára?
Igen. A közösségi vízszolgáltatóknak szigorú vízminőségi előírásoknak kell megfelelni: önkontroll
útján rendszeresen mérniük kell és akkreditált laboratóriumból származó vízvizsgálati
eredményekkel igazolniuk kell a szolgáltatott víz határértéken belüli nitrát- és nitrittartalmát. az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)
Kormányrendelet értelmében, a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által évente
vízművenként kiadott határozat szerinti gyakorisággal. A nitrátot 50 mg/l alatt, a nitritet pedig 0,5
mg/l alatt kell tartani. [7]
Miért lehet veszélyes a nitrit – nitrát határérték feletti jelenléte az ivóvízben?
A folyamat során a szervezetbe vitt nitrát a gyomorban a redukáló baktérium-flóra hatására nitritté
alakul, mely utóbbi forma az oxigénszállításért felelős hemoglobint (Hb) methemoglobinná (metHb)
alakítja. A metHb a vörösvérsejtekben élettanilag állandóan keletkezik, oly módon, hogy a vas(II)
vas(III)-má oxidálódik és ez OH-gyököt köt le, átlagos mennyisége mintegy 1 % [2], 3 hónapos kor
alatti csecsemőkben kb. 3%, egy átlagos felnőtt szervezet esetében 0,5-2%.
Az egyensúlyi állapotot a methemoglobin reduktáz enzim tartja fenn, amely a vegyületet
folyamatosan hemoglobinná redukálja. A metHb nem képes oxigént szállítani a szervezetben, így
amennyiben koncentrációja eléri a normál Hb-koncentráció 10 %-át oxigénhiány léphet fel; 20-40 %

metHb koncentrációnál klinikai tünetek jelentkeznek: gyengeség, bódultság, aluszékonyság, szapora
pulzus, cianózis, nehézlégzés, lép- és májduzzanat, a vizelet csokoládébarna színűvé válik; 50-60%
esetén eszméletvesztés, kóma, illetve végső esetben halál következik be (60-80 %-os metHb szint
nagyon ritkán fordul elő) [2, 3].
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Igen. A nitrát és nitrit határérték feletti jelenléte az ivóvízben a csecsemőknél methemoglobinémiát,
más néven „kékkórt” vagy „kéküléses” betegséget okozhat [4].
A 3 hónapos kornál fiatalabb csecsemők jóval érzékenyebbek a methemoglobinémiára, melynek több
oka ismeretes:
 Alacsony gyomorsav-termelésük miatt esetükben a bélbaktériumok nagyobb arányban
alakítják a nitrátot nitritté.
 A magzati hemoglobin könnyebben oxidálódik methemoglobinná.
 A csecsemők szervezetében még nem található meg elegendő mennyiségben a
„metHb reduktáz” enzim, mely képes a methemoglobint visszaalakítani
hemoglobinná.
Magasabb a kockázat a gyomorsav-hiányos személyeknél is, mivel a gyomorsav pH-ja nem elég
alacsony [5].
Van-e nitrát az élelmiszerekben?
Igen. A termesztett zöldségek és gyümölcsök nitrát tartalma függ a termesztett növény fajtájától, a
termesztési módszertől, a felhasznált műtrágyától, az évszaktól, valamint a fénytől.
A nitrát és nitrit vegyületek jellegzetes előfordulásai élelmiszerekben: sonka pácolásához használt
sós lé, húskészítmények (töltelékáruk), kolbász- és szalámifélék, kemény (szeletelhető) sajtok és
egyes halkészítmények. A leggyakrabban használt nitrát, nitrit tartalmú tartósítószerek a
következőek: kálium-nitrit (E 249 - tartósítószer); nátrium-nitrit (E 250 - tartósítószer); nátriumnitrát (E 251 - tartósítószer); kálium-nitrát (E 252 - tartósítószer [ÁE lehetséges]) [6]. Egyes nitrátnitrit vegyületeket élelmiszer színezékekként is használnak pl. a hús vörös színének kiemelésére.
Mekkora kockázatot jelent az ásott illetve a magánfúrt kút vizének fogyasztása?
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulói 2015 évben VISOCOLOR gyorsteszttel Dombóvár
kb. 30 km-es környezetében 84 kút vizét vizsgálták. A mérés során 10 kút mintájának értéke maradt
határérték alatt és 5 érte el az 50 mg/l-t. A többi vízminta a határérték többszörösét tartalmazta, sőt
némelyik elérte a 12-szeres értéket is.
A mérések nem tartalmaztak egyéb szennyező- és mérgező anyagra, bakteriológiai
szennyezésre vonatkozó vizsgálatot. A vizsgált vizek a magas nitrit- és nitrát-tartalom miatt
emberi fogyasztásra: ivásra, főzésre, mosogatásra NEM ALKALMASAK!
/A talajvíz és a benne oldott szennyező- és méreganyagok állandó mozgása miatt az ásott kutak vízminősége
folyamatosan változik, ezért a belőlük származó víz akkreditált vizsgálati eredménye is csak pillanatnyi állapotot
tükröz. Ezért a jól védett kutak vizének rendszeres mechanikai tisztítással és az azt követő szakszerű
fertőtlenítéssel történő gondozása is csak átmeneti bakteriológiai megfelelőséget tud biztosítani, ám
fertőtlenítéssel a kút vizéből a határérték feletti mennyiségű kémiai összetevők nem távolíthatóak el. [7]/

A kutak fertőtlenítését szakértő, szakhatóság javaslata alapján kell elvégeztetni.

A hatósági felügyelet miként történik?
A Dombóvári Járásban a közüzemi vízszolgáltatásnak és az üzemi vízművek működtetésének
közegészségügyi hatósági felügyeletét első fokon a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja el. (A közüzemi ivóvízellátás első fokú felügyeletét a napi
1000 m³/nap víztermelés feletti, vagy 5000 lakosnál nagyobb településeken – így Dombóváron is – a
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya biztosítja). A talajvízre telepített
ásott/vert/fúrt kutak vízminősége sérülékeny. A védőnői szolgálat a methemoglobinémia veszélyének
megelőzése érdekében a várandós kismamákat már a gondozás elején tájékoztatja, hogy az ásott
kutak vizét saját maguk és a csecsemők táplálékának elkészítésére, főzésre, ivásra ne használják. A
Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya közlése alapján Tolna megyében az elmúlt 10
évben bizonytalan helyről származó víz fogyasztása miatti megbetegedés – pl. methemoglobinémia –
nem jutott az egészségügyi hatóság tudomására.
A Dombóvári Járásban az ivóvízzel való ellátottság a gyakorlatban teljes körűnek mondható, mivel
minden lakos a lakóhelyén, vagy annak közelében hozzájuthat megfelelő, folyamatosan ellenőrzött
ivóvízhez. [7]
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