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Dancsné Szalkó Enikő 

Egy vízjárvány okainak, következményeinek és a szükségessé vált 
teendők rendszerelméleti megközelítésű elemzése 

Témavezető: Prof. Dr. Dési Illés
Intézet: B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
 

A járványok mindig döntő jelentőségű szerepet játszottak az emberiség történetében. A járványok 
hadseregeket semmisítettek meg, tönkretettek kereskedelmet és ipart. Felfedezőket, utazókat, gyar-
matosítókat igáztak le. Az ivóvízellátással kapcsolatban régebben a víz útján terjedő fertőzések (vér-
has, hastífusz, kolera, bélhurutok, fertőző májgyulladás) okoztak problémát. A korábbi baktérium 
okozta járványokat követően a vírusok okozta fertőzéseket is megismertük. Magyarországon a leg-
több vízi eredetű járványt az egyedi vízellátási rendszerek fertőződése okozza, de a legtöbb megbete-
gedés a közüzemi vízellátásból származik.

A természetes vizek ivóvíz céljára történő felhasználása a használat előtti fertőtlenítéssel tehető 
baktérium és vírusmentessé. A víz használatával kapcsolatos leggyakoribb veszély a közvetlen vagy 
közvetett mikrobiális kontaminációból eredő fertőzés emberi vagy állati ürülék, szennyvíz vagy egyéb 
fertőzött hulladék bekerülése. A felhasznált víz útján való továbbterjedése következtében a szennye-
zett ivóvíz fogyasztói közt kialakuló közvetlen ivóvízjárványon túl, a kontaminált ivóvízzel készített 
étel további fertőzések, járványok forrása lehet. A népesség ivóvízzel terjedő fertőzésekkel szembeni 
sérülékenysége e területnek stratégiai súlyt kölcsönöz.

Közvetlen célkitűzésünk annak vizsgálata, hogy hogyan valósult meg a 2006. évi miskolci vízjár-
ványnál a preventív lépések sorozata a vízgyűjtéstől a fogyasztóig, mely a közegészség védelmét hiva-
tott szolgálni. Vizsgálatunk tárgyát képezi tehát a vízellátási lánc, vízbiztonságot jelentő mérőszámok, 
a riasztási rendszer életbe léptetésének gyorsasága. A vízjárvány előtti időszak mennyire volt stabil, 
mik voltak a kritikus pontok, várható volt-e, hogy ebből baj lehet? 

Az adatgyűjtés a Miskolctapolcai Olasz kút vízminőségi komponenseire terjed ki 2005-2012-ig ter-
jedően, valamint a 2006. évi vízjárványban megbetegedettekre, a járvány időbeli és földrajzi eloszlá-
sára. A vízminőségi adatokat a MIVIZ Miskolci Kft., a megbetegedéssel összefüggő adatokat B.-A.-Z.  
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szolgáltatta.

Az előadáson az első és harmadik rendszer diagramjait kívánom bemutatni.


