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 Víz és a Fenntartható Jövőnk (VFJ) a tanárképzésben 

LAKATOS GYULA 

Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék 

Bevezetés 

A magyar tanárképzésben (biológia, földrajz, környezettan) szerepelnek 
olyan tantárgyak (Környezettani alapismeretek, Hidrobiológia, Környezet- és 
természetvédelem, Fenntartható fejlődés, Fenntarthatóság), amelyek a környe-
zetünk, közelebbről a természeti környezetünk elemeivel, tényezőivel, problé-
máival és azok tanítási lehetőségeivel, megoldásaival foglalkoznak. Jelen köz-
leményben áttekintést kívánunk nyújtani az egyes tárgyak keretében tárgyalt 
víz-kérdés, környezeti, környezetvédelmi és fenntarthatósági kihatásáról, vo-
natkozásáról  

Környezettani alapismeretek tárgy 

Környezet alatt az ember környezetét értjük, amely hosszú, több évmilli-
ós evolúciós folyamat eredménye. Ha környezetről van szó, akkor mindig 
valaminek, és az azt körülvevőnek a kölcsönhatásáról beszélünk. A kettő kö-
zötti összefüggés azt is jelenti, hogy bizonyos esetben a körülvettből környezet 
lesz, és az eredeti környezet lesz a körülvett (Lakatos& Nyizsnyánszki, 2001).  

Magát a környezetet legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg, mint az 
aktuális létfeltételek összességét és ilyenkor mindazt a környezeti tényezőt 
beleértjük, amely az adott objektum viszonylatában a kölcsönhatás szempont-
jából tekinthető, minősíthető, vagy ható tényezőként jön számításba. Az elő-
zőek értelmében beszélünk az élettelen – élettelen világ, az élő és az élettelen 
világ, valamint az élő – élővilág kölcsönhatásairól, amelyben elsődleges szerepe 
eredendően az élettelen világnak van, az a meghatározó, azonban az elmúlt 
3,6 milliárd év alatt létrejött a bioszféra, amely lehetővé tette a megfelelő evo-
lúciós lépések lezajlódását a földi színpadon, és a bioszféra olyanná vált, ami-
lyennek megismertük, megismerjük.  

Mindezzel az élővilág oldaláról megnyilvánuló aktív szerepet is meghatá-
rozó jelleget kell kiemelni, de egyben utalunk arra is, hogy napjainkban éppen 
az élővilág struktúrájában és funkciójában a legsérülékenyebb, beleértve a 
bölcs embert és a létrehozott társadalmi formákat is.  
Az élővilág és az emberi társadalom közötti kölcsönhatásban az élővilág prio-
ritása vagy megjelenési elsődlegessége nem vitatható, azonban ebben a sokrétű 
élőlényösszességben, pontosabban kultúr-ökoszisztémában, később az ember 
domináns lett, és a biológiai fajból lett társadalmi faj, amely a társadalmi kör-
nyezetét egészen magas szintre „termelte és emelte”. A társadalmi környezet-
nek tartópillérét az élővilág alkotta természeti környezet, jelenti, így az ember 
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részéről megnyilvánuló környezettudatos cselekvés jelenthet megnyugtató, 
jövőbe látó és fenntartható cselekvő jövőbeni megoldást (Rakonczai, 2003).  
A jóléti emberi társadalom csak addig maradhat fenn, amíg az élővilág és an-
nak sokfélesége (biodiverzitása) is fennmarad, és mert a XXI. század elejére az 
élővilág gyakran válságos helyzetbe kerül/került, sürgetően fontossá vált a 
természetvédelmi- és környezettudatos cselekvés. 
Ez előzőekben a természeti környezet fogalmat, amelyet az élettelen és az 
élővilág alkot, már elég jól körülhatároltuk. A társadalmi környezettel is foglal-
koztunk, amely nem más, mint a társadalmat alkotó emberek közötti viszo-
nyok, szokások, megfogalmazott törvények összessége, de nem került még 
említésre az épített vagy urbán környezet fogalom, amely alatt az ember által 
létrehozott művi környezet elemeinek rendszerét értjük, vagyis a házaink, gyá-
raink, útjaink; mindaz, amely az emberi élet minőségének és igényének színvo-
nalához tartozónak tekinthető.  

A létrehozott vagy épített környezet elemei okozzák leggyakrabban azo-
kat a káros hatásokat, ami ellen védekezünk, vagy ami ellen a természeti kör-
nyezet elemeit óvjuk, így a szennyvíz, hulladék, a zaj, a rezgések, az erózió, és 
hosszú lenne a lista, hogyha minden egyes elemét felsorolnánk. Megállapíthat-
juk, hogy az unokáinktól megőrzésre kapott emberi környezetet úgy kell hasz-
nálnunk, hogy abban az ember számára a minőségi élethez szükséges környe-
zeti féltetelek biztosítottak legyenek, de ugyanolyan formában, azaz, hogy az 
utánunk következő generációk számára is biztosíthassák az élet minőségi fel-
tételeit (Brudtland et al., 1987).  
Következésképpen, ebben a földi rendszerben az embernek, mégpedig a tár-
sadalomban élő embernek helye van, de tudatos kötelessége és feladata is; 
hogy a társadalomban élő emberként is harmonikus együttélésre törekedjen a 
természeti környezettel, felismerve a természeti környezet sérülékenységét és a 
kölcsönhatásban való alárendeltségét, amit az utóbbi évszázadok tudományos 
eredményeinek fölhalmozódása és aktív alkalmazása jelentett az ember számá-
ra a kapcsolatukban (Kerényi, 2003).  
Az emberiség az utóbbi kétszáz esztendőben, de különösen a legutóbbi évti-
zedekben hirtelen letért fejlődésének évezredes természetes útjairól, és a maga 
alkotta, mesterséges, technikán alapuló útra tért át. Nagy területeken megvál-
toztatta az ökológiai rendszerek rendjét és tevékenységének hatására a bioszfé-
ra technoszférává alakult. A rétek helyén városok épülnek, szép, korszerű 
települések létesülnek. Csakhogy így a Föld kultúr sivataggá válik. Emberhez 
méltatlan, kellemetlen, visszataszító környezet lesz, ahol a régi természeti kör-
nyezetnek már nyoma sem marad. 

A környezeti krízisre a kutatók figyeltek fel először. 1968-ban Rómában 
megalakult az azóta közismertté vált Római Klub. Első könyvükben, az 1972-
ben kiadott „Növekedés Határai”-ban rendszerdinamikai vizsgálatok révén 
kiszámították a jövőt. A népszaporulat, a nyersanyagellátás, a termelés, a kör-
nyezetszennyezés, stb. figyelembevételével „világmodelleket” alkottak, ame-
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lyek 1900-töl 2100-ig ábrázolják a felsorolt tényezők alakulását (Meadows 
et al., 1972).  
Azóta a környezeti krízis tovább fejlődött, bebizonyosodott, hogy a természeti 
környezet kizsákmányolása fokozottan termeli újra a szegénységet, a betegsé-
get, az éhséget, és éppen a túlélés és kibontakozás alapjait rombolja le. Ma 
nagyobb tömegek éheznek a világon, több ember nélkülözi az egészséges ivó-
vizet, mint bármikor eddig az emberiség történetében. Mi az oka annak, hogy 
természeti környezetünk problémái éppen most jöttek ilyen robbanásszerűen 
felszínre? Hiszen eddig jóformán észre sem vettük, hogy van természeti kör-
nyezet, amelyben mi is élünk. Ennek egyik oka az, hogy azt hittük, elég csak 
termelni, minél többet termelni. A környezet szennyezése természetidegen 
anyagokkal, a természet kincseinek korlátlan kihasználása a természet leromlá-
sához vezetett.  
Természetesen a kapcsolódások bonyolultsága és sokrétűsége miatt kisebb 
mértékű behatások, még nem eredményezik az egész rendszer tönkremenete-
lét, de az egyik helyen (lokálisan) előidézett kis zavaró beavatkozás is okozhat 
nagy távolságban és területen jelentkező késleltetett hatást (regionálisan). A 
jelenlegi környezeti krízis egyik fő okaként tekintjük, hogy nagy mennyiségű 
szervetlen vagy szerves nyersanyagot veszünk ki Földünkből és sok új, főleg 
szintetikus anyagot állítunk elő belőle, majd ezeket és a gyártási melléktermé-
keket, valamint a keletkező hulladékokat újra visszajuttatjuk természeti kör-
nyezetünkbe (szennyezés). A természetidegen, környezetszennyező anyagok 
(termelési és fogyasztási hulladékok ill. veszélyes hulladékok) jelentős részét a 
mikroorganizmusok nem képesek lebontani a fejlettebb élővilág, pedig hasz-
nosítani, így azok felhalmozódnak és akár az emberre is toxikus hatásúak le-
hetnek. Más szóval a korszerű ipari termékek és fogyasztási maradékok jelen-
tős része nem képes visszatérni bolygónk ökológiai rendszerébe, anyagforgal-
mába. A jövőben feladatunk a cirkuláris környezet management megoldása 
(Vleeschouwer et al., 2003) 

Az ökológiában is érvényes az a közgazdasági törvényszerűség, hogy 
minden nyersanyag valamilyen költségáldozat árán születik, ezért Földünk 
ökológiai rendszerében semmit sem vehetünk igénybe kompenzáció nélkül, 
vagyis mindennek megvan az értéke és az ára. Az adósság visszafizetése nem 
mulasztható el, legfeljebb késleltethető. A jelenlegi ökológiai-környezeti krízis 
arra figyelmeztet, hogy adóságunk már túl nagy és az emberiségnek saját 
fennmaradása, az egészséges környezet biztosítása érdekében cselekednie kell 
(Lakatos & Nyizsnyánszki, 2001). 
A környezet károsítása a természeti környezet tényezőit, a levegőt, a vizet, a 
talajt és az élővilágot mindig együttesen éri, bár az egyes közegek, tényezők 
sérülési nagyságrendje változó. Nemcsak az előzőekben, de lokális, regionális, 
kontinentális és globális kihatásokban is esetenként súlyponti eltolódások, 
különbségek különböztethetők meg.  
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Hidrobiológia tárgy 

A Földet vékony kéreg borítja, amely bolygónk mindennapos jelenségei szá-
mára biztosítja az élet színterét. Ennek a földrajzi rétegnek a részei, szférái a 
hidroszféra, atmoszféra, litoszféra és a bioszféra. A víz, a levegő és a talaj az 
élet közegei és a bennük lejátszódó folyamatok megértéséhez, alapvetően 
szükséges az emberi társadalom és hatásának figyelembe vétele is. 
A Föld felszínén található vizek alkotják a hidroszférát. A földfelszín kb. 
70 %-át borítja, folyékony víz, és kb. 10 %-át jég. A hidroszféra 97,5 %-a óce-
án, és 2,5 %-a, amely édesvíz. Ezek a számok meglehetősen állandóak, mert a 
víz kering a hidroszférában a párolgás, kicsapódás, és lefolyás folyamatai által 
(Bogárdi, 1995). 
A víz általános jelenléte biztosítja, hogy minden környezeti jelenségben szere-
pet játszik, pl. nélkülözhetetlen az éghajlat szabályozásában, a tápanyagok 
körforgásában, biokémiai reakciókban és az időjárásban. A víz környezeti 
jelentőségű tulajdonságai a következők: 

- a moláris tömeg alapján várhatónál magasabb olvadás- és forráspont, vi-
szonylag magas gőznyomás mind szilárd, mind folyékony állapotban (ami 
lehetővé teszi, hogy a Földön mindhárom, folyékony, szilárd és gázfázis-
ban is jelen legyen), 

- magas olvadás- és párolgáshő, magas specifikus hő kapacitás, 

- alacsony hővezetőképesség, 

- kisebb a sűrűsége szilárd, mind folyékony halmazállapotban 

- kiváló oldószer, különösen egyszeresen töltött ionokból álló ionrácsokat 
és nitrogén-, illetve oxigénatomot tartalmazó szerves anyagokat old jól 
(Sebestyén, 1963). 

Megfigyelve a fizikai és kémiai tulajdonságokat, kijelenthetjük, hogy a követke-
ző négy jellemzőnek van a legáltalánosabb hatása a vízi élőlényekre, és amelyek 
a fő különbséget okozzák a víz és az élet egy másik közege, a levegő között 
(Kozák & Lakatos, 1991): 

- a víz sűrűsége: A levegővel körülvett szervezetek - a közeg kis sűrűsége 
miatt - saját súlyukat megfelelően kifejlődött védő és tartó struktúrák se-
gítségével tartják meg, vízi élőlényeknek nincs szükségük hasonlóra, így 
vázuk gyengén fejlett, vagy hiányzik. Másrészt a vízben a helyváltoztatás 
sokkal több energiát igényel, hiszen le kell győzni a víz sűrűségéből és 
viszkozitásából adódó hidrodinamikai ellenállást. Ezért az aktívan úszó 
állatoknak nagyon jól fejlett izomzatuk van. A vízi élőlények nagyobb ré-
sze aljzat nélkül a vízben lebeg. Mivel ezek a lények és a szilárd táplálék-
részecskék hosszú ideig lebegnek a vízben, és odasodródhatnak fogyasz-
tóikhoz, sok vízi állat rögzült életmódot folytat (Felföldy, 1981). 

- az édesvíz kicsi oldott ion-tartalma: A vízi szervezetek szövet- és sejtned-
vei sokkal töményebb elektrolit oldatokból állnak, mint a környező édes-
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víz, és az összetételük is eltér. Mivel a közeghez képest hipertóniásak, és 
ionösszetételük többé-kevésbé állandó, az édesvízben élő szervezetek éle-
te nagyban függ a víz- és ionforgalomtól, a testnedvek ionösszetételének 
optimalizálásától. A táplálékból felvett ionok mellett képesek bizonyos 
ionokat felvenni a környező vízből a koncentráció gradiens ellenében, va-
lószínűleg energiafelhasználás útján (Lakatos & Molsä, 1997). 

- a víz általános és erős oldószerhatása: A víz e tulajdonságának köszönhe-
tően a tápanyagok, kiválasztott anyagcsere termékek és az elpusztult szer-
vezetek oldott részei elérhetőek maradnak a környezetben a fogyasztók 
számára. Az erős oldó hatás miatt a növények teljes testükön át felvehetik 
a tápanyagokat: a víz, mint az élet közege egyszersmind tápláló oldat is.  

- a levegőben a biológiai folyamatok két legfontosabb gáza, az oxigén és a 
szén-dioxid, közvetlenül és elegendő mennyiségben van jelen. Az oldott 
oxigén- és szén-dioxid-tartalom nem tartozik eleve a vízhez, de tartal-
mazza, ezeket, a gázokat, mivel jó oldószer. Néha azonban túl sokat, vagy 
túl keveset tartalmaz, biológiai okok miatt.  

- a mély vizek függőleges rétegződése: A hidrosztatikus nyomás, hőmér-
séklet, fény és egyéb jellemzők függőleges gradiensei a mély tavak közös-
ségeiben és környezeti tényezőiben rétegek kialakulásához vezetnek. 
Ezért a szervezetek mélységgel összefüggő eloszlása nem egyenletes, és 
mikor többé-kevésbé szabályosan változtatják a helyüket, ezt a mozgást 
vertikális vándorlásnak hívjuk (Sebestyén, 1963). 

Összetétele alapján lényegi különbség van az esővíz, édesvíz (kontinentális) és 
tengervíz tulajdonságai között. Az esővíz sómentes, savanyú pH-jú, a domi-
náns ion a nátrium és a klorid. Az esővíz tartalmazza az atmoszférából kimo-
sott gázokat és szennyező anyagokat. 
Az édesvizeket feloszthatjuk áramló folyóvizekre, és a mélyedéseket kitöltő 
álló vizekre. A folyóvíz csapadék- vagy forrásvíz eredetű. A csapadék eléri a 
talajt, vagy átfolyik a kőzeten, az összetétele megváltozik, növekszik az oldott 
ion tartalma az alapkőzet függvényében, de általában kalcium-ion lesz a nátri-
um helyett a domináns kation (Öllős, 1992). 
Az állóvizek minőségét nagyban meghatározza a tápláló folyó vize, és a mély-
ségtől függően az évszakos rétegződés jellemezheti, általában a lebegőanyag-
tartalma jelentősen lecsökken, ami kedvező fényviszonyt eredményez az algák 
számára (Kozák & Lakatos, 1991). 

Környezetvédelem (vízszennyezés, szennyvíztisztítás) tárgy 

A víz társadalmi felhasználását három különböző kategóriába sorolhatjuk: a 
felhasználás lehet mezőgazdasági, ipari vagy háztartási. A globális vízfelhaszná-
lást tekintve a mezőgazdaság a legnagyobb felhasználó, ezt követi az ipar, majd 
csak ezután jönnek a háztartási igények. Fontos, hogy különbséget tegyünk a 
vízelvonás és a vízfogyasztás között. Az elvont vizet használat után közvetle-
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nül visszajuttatják az ellátó forrásba, míg az elfogyasztott víz esetében nem áll 
fenn a pótlás lehetősége. Példának okáért az iparilag felhasznált vizet számos 
alkalommal keringethetik, megforgathatják, mielőtt visszajuttatnák a folyóba, 
ahonnan eredetileg elvonták. A másik oldalról viszont, az öntözésre fordított 
víz nagy része párolgás útján a légkörbe kerül, és ezért ezt a vizet elfogyasz-
tottnak tekintjük (Lakatos & Czudar, 2008). 

A településeken keletkező különféle hulladékokat össze kell gyűjteni, és el 
kell szállítani olyan helyre, ahol azok kárt már nem okoznak. Az összegyűjtésre 
a csatornahálózat szolgál, a szállítást, mint legolcsóbb szállítóeszköz, ma a víz 
végzi. A vízzel szállítható hulladék anyagok eredetüket és jellegüket tekintve 
igen sokfélék, melyek egy része minden szennyvízben jelen van, más részük 
viszont a helyi viszonyoktól és adottságoktól függ. 
A szennyvízben lévő, vagy ott keletkező gázok közül egészségügyi és veszé-
lyességi szempontból a kén-hidrogén fontos. Ennek szintén zárt térben, a 
csatornákban van jelentősége, ahová az ipari rendszerből juthat, vagy a csator-
nában a megindult rothadás révén keletkezik. A kén-hidrogén erősen mérgező 
gáz. Veszélyességét fokozza, hogy még nem veszélyes, kis mennyiséget beléle-
gezve, teljesen eltompítja a szaglást, aminek következtében a már veszélyes, 
nagyobb töménységet már nem vesszük észre (Lakatos, 1993). 
A különböző fizikai jellegű és kémiai szennyezőken kívül mikro-szervezetek is 
vannak a szennyvízben, melyeknek egészségügyi szempontból igen nagy jelen-
tőségük van. Ebbe a csoportba tartoznak a különféle kórokozó baktériumok 
és vírusok, valamint a bélférgek.  

A kórokozó baktériumok közül legveszélyesebbek a kolera vibriók, me-
lyek a járványos kolera megbetegedéseket okozzák, még ma is meglehetősen 
nagy halálozási arányszámmal. Európában ezek a járványok a XX. században 
már megszűntek, de tengeri kikötővárosokban még előfordulnak. A légi köz-
lekedés fejlődése e járványok veszélyét az utóbbi években ismét időszerűbbé 
tette., a befogadó vízben még 13 nap elteltével is mutatták már ki. 
Régen nagy, ma már kisebb mennyiségben, de azért állandóan jelentkeznek a 
szennyvizekben a szalmonellák, melyek közül a Salmonella typhi okozza az is-
mert tífusz megbetegedést, a Salmonella paratyphi A és B pedig a tífuszhoz ha-
sonló, de kevésbé veszélyes paratífuszt. A szalmonellák 2-4 mikron hosszú, 
0,5 mikron átmérőjű bacillusok, melyek bot formájában állnak össze. Minden 
sejtnek számos hullámos formájú csillója van, mely mozgásukat biztosítja. A 
szalmonellák életképessége elég nagy: folyóvízben sok kilométer távolságban a 
szennyvíz bevezetésétől ki lehet még mutatni őket, tavakban több hétig meg-
élnek. 

A jövő sem bíztat semmi jóval. Míg az elérhető és felhasználható édesvíz 
mennyisége egyre csökken, a víz iránti igény folyamatosan nő, különösen a 
fejlődő országokban, ahol népesség gyors ütemben növekszik. A vízi erőforrá-
sokra nehezedő nyomás már mostanra is sok talajvízkészlet nagyarányú kime-
rüléséhez vezetett. A felszíni forrásokból származó vizek elterelése ugyancsak 
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komoly környezeti problémákat okozott, amint azt a közép-ázsiai Aral-tó esete 
is példázza. A jövő vízigényének kielégítését még problematikusabbá teszi az, 
hogy a vízminőségben általános leromlás tapasztalható. Ezért vízszennyezés 
visszafogása a vízmegőrző stratégiák szerves részét kell, hogy alkossa 
(Woynarovich, 2007). 
A szennyvizek hatásos tisztítása a jövő legfontosabb ipari tevékenysége lesz. 
Feladata az, hogy eltávolítson fizikai, biológiai, vagy kémiai módon minden 
káros és hátrányos anyagokat a kezelésre kerülő szennyvízből. Ha ez a tevé-
kenység eredményes, akkor nemcsak a szennyezésekből eredő károk maradnak 
el, hanem a víz visszanyeri eredeti értékét, és újra hasznosíthatóvá válik (Laka-
tos & Czudar, 2008). 
A szennyvizekben lévő anyagok ugyanis a vízben szennyező anyagok, de a 
víztől elkülönítve külön-külön értékesíthetők lehetnek. Ezt példázza a szenny-
víziszapból előállított B12-vitamin, a fenolos szennyvizekből kinyert fenol, de 
számos szénhidrát, aminosav stb. is van a házi szennyvizekben. A szerves 
szennyező anyagok elégetéskor hőenergiát szolgáltatnak. Az elégetés során 
felszabaduló víz minősége megközelíti a desztillált víz minőségét. A hagyomá-
nyos módszerekkel végzett kielégítő tisztítás után ezt a vízminőséget számos 
iparág tudja felhasználni, ami szintén megtérítheti a tisztítási költségeket.  
A jelenleg alkalmazott szennyvíztisztítási eljárásoktól egészségügyi szempont-
ból, azt lehet megkívánni, hogy biztosítsák az elérhető legnagyobb tisztítási 
hatásfokot, ami igen szakszerű és gondos karbantartást és kezelést igényel. A 
közvetett veszélyeken kívül közvetlenek is fennállnak, mint a metán-gáz fejlő-
déséből származó robbanási veszélyek, valamint a szennyvíztől eredő fertőzé-
sek. Ezek ellen a kialakult védő rendszabályok betartásával eredményesen lehet 
védekezni. További kockázatot jelentenek a szennyvízkezelés során a levegőbe 
jutó szennyező anyagok.  
A mechanikai tisztításnál közismert, hogy a fizikából vett törvényszerűséget 
hasznosítjuk, vagyis a szennyvízből ráccsal, szitával kiszűrjük, vagy ülepítéssel 
visszatartjuk azokat az anyagokat, amelyek ilyen módon ki/leválaszthatók. Az 
ülepíthetőségnek van itt lényeges szerepe, mert elvileg a kolloid nagyságnál 
nagyobb lebegő anyagok mechanikai módszerrel visszatarthatók. Ezért vezet-
ték be az ülepíthető anyagok forgalmát, amellyel azon anyagok visszatartását 
biztosíthatjuk, amelyek 2 óra alatt - állóvízben, vagy gyakorlatilag állónak te-
kinthető mm/sec, vagy az alatti sebességgel mozgó szennyvízből kiülepíthe-
tők. Gyakorlatilag 2 óra alatt a szennyvízben lévő lebegő anyagok 79 %-a 
ki/leülepszik, de a további mennyiség már igen lassan válik ki. A mechanikai 
tisztító berendezések közé soroljuk a rácsot, a homokszűrőt és az előülepítőt.  
A biológiai tisztítás nevéből is következtethetően, élő szervezetek működésén 
alapszik, vagyis a természetből ismert és a folyók természetes tisztító képessé-
génél szerepet játszó parány-(mikro) szervezetek mesterséges körülmények 
közti elszaporításából áll. A biológiai tisztítás során - a berendezésekben - e 
parányi szervezeteknek lényegesen kedvezőbb életlehetőséget biztosítunk, 
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mint az élővizekben, éppen ezért ezek rendkívüli mennyiségben felszaporod-
nak, és így a tisztítás döntő részét kb. 21 nap helyett pár óra alatt, elvégzik. A 
tisztítási folyamathoz szükséges biológiai-oxigénigényt BOI5-tel jelöljük (Laka-
tos & Czudar, 2008). 
A tisztítás során tehát állandóan oxigéndús szennyvizet kell biztosítanunk a 
folyamat kedvező lejátszódásához. Ezt az eljárást aerob, vagyis levegőn lezajló 
folyamatnak nevezzük, szemben az ugyancsak biológiai tisztításhoz tartozó 
anaerob folyamatokkal, ahol levegőtől elzártan végzik tevékenységüket a pa-
rányszervezetek, de ekkor sem oxigén nélkül, mert az életfunkciójukhoz szük-
séges oxigént nem a vízben oldott formában, hanem a tevékenységükkel (szer-
ves anyagok lebontásával) felszabadított oxigénből nyerik. Aszerint, hogy az 
anaerob folyamat savas (pH=7 alatt), vagy lúgos (pH=7 felett) közegben zajlik 
le, kén-hidrogénes és metános eljárást különböztetünk meg. Az elnevezés 
egyben jelzi, hogy a lebontás során szén-dioxid mellett kén-hidrogén vagy 
metán fejlődése a döntő.  
A metános eljárás a kívánatos, mert az gyakorlatilag szagmentes, a keletkezett 
gáz értékes tüzelőanyag (kb. 5000 kalóriás), míg a kén-hidrogén nemcsak 
hasznosíthatatlan, hanem erősen korrózív, és kibírhatatlanul bűzös. A modern 
tisztító berendezéseknél vagy aerob, vagy pedig lúgos közegű anaerob biológi-
ai tisztítást biztosítunk. Az aerob biológiai tisztításnál alkalmazott berendezé-
seket az oxigén, illetve levegő biztosításának módjától függően osztályozzuk. 
A biológiai csepegtetőtesteknél porózus anyagból építünk töltőtest, amelynek 
felületére permetezzük a tisztítandó szennyvizet és az azon átcsöpögve, tisztul. 
A levegő, illetve abból az oxigén természetes úton jut a csepegtetőtesthez 
(Gyulavári, 2010). 
Az eleveniszapos tisztító berendezéseknél a lebontást végző szervezetek pe-
hely formájában a szennyvízben alakulnak ki, vagyis egy-egy iszappehely több 
százezer élő szervezetet foglal magába. Innen ered az eleveniszapos elnevezés. 
E rendszernél a levegőt vagy befújjuk, vagy mechanikus szerkezetekkel kever-
jük a vízbe. A szennyvízből kiválasztott iszap szerves anyagának csökkentését 
is biológiai tisztítással végezzük, vagy a szennyvíznél alkalmazott aerob mód-
szerrel, vagy pedig levegőtől elzártan, külön rothasztó medencékben anaerob 
módon. Ma már csakis a szagmentes, vagyis lúgos közegű anaerob módszert 
alkalmazzuk, lehetőség szerint fűthető megoldással. 

Hazánkban jellemző volt 30ºC-on végzett mezofil rothasztás, amely gyakorlati-
lag 30 nap alatt zajlik le. Ma már nemzetközi és hazai szinten közismertek az 

55ºC-os rothasztási eljárások, amikor is ún. termofil baktériumok végzik a 
lebontást, mindössze 15 nap alatt. Az iszap kezelésénél is alkalmazunk vegy-
szereket, pl. kalcium (mész) adagolásával a lúgos folyamat mielőbbi beindítását 
segítjük elő, fémsók alkalmazásával (pl. alumínium-szulfát, vas-klorid, stb.) az 
iszap felesleges víztartalmának eltávozását könnyítjük meg (Veres, 2015). 
A harmadlagos (kémiai és biológiai) tisztítás - ugyancsak nevéből következtet-
hetően - kémiai vegyszerek alkalmazását jelenti, amellyel a szennyvízben lévő, 
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nem ülepíthető lebegő anyagok és oldott foszfátionok kicsapódását segítjük 
elő. Az élővizeink védelme érdekében az EU-hoz való csatlakozásunkkal, 
azonban hazánkban is általánossá vált a kémiai tisztítás, a jobb tisztítási hatás-
fok biztosítása érdekében. A harmadlagos tisztítási folyamathoz sorolható a 
nitrifikációt követő denitrifikáció, aminek a keretében a baktériumok a 
nitrátion anaerob felhasználásával elemi nitrogént állítanak elő. 

Összefoglalás 

A Földet vékony kéreg borítja, amely bolygónk mindennapos jelenségei 
számára biztosítja az élet színterét. A víz, a levegő és a talaj az élet közegei és a 
bennük lejátszódó folyamatok megértéséhez, alapvetően szükséges az emberi 
társadalom és hatásának figyelembe vétele is. A víz általános jelenléte biztosít-
ja, hogy szinte minden környezeti jelenségben szerepet játszik, ezért nélkülöz-
hetetlen az életünkben, az éghajlat szabályozásában, a tápanyagok körforgásá-
ban, biokémiai reakciókban és az időjárásban. 

Dolgozatban az édes víz kérdéseivel foglalkoztunk, azokkal az ismeretek-
kel, amelyek megalapozzák a vízzel való törődésünket és tevékenységünket, 
hogy környezettudatos gondolkodásunk kialakuljon és érvényesüljön, tanuló-
ként és tanárként, a mindennapjainkban. Részletesen elemezzük és megtárgyal-
juk a szennyvíz sajátosságait és áttekintést adunk a szennyvíztisztításról, mind-
kettőre nagy szükség lenne a közoktatásban és a tanárképzésben is. Az előző 
megállapításunk megerősítéséhez az ENSZ és UNESCO napjainkban az új 
globális együttműködési keretrendszert, megalapozó dokumentumát idézhet-
jük a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja-t”. 
Program 17 ún. Fenntartható Fejlődési Célt (SDGs) nevez meg, amelyek a 
következő 15 év fenntartható fejlődésre irányuló nemzeti és nemzetközi tö-
rekvéseit hivatottak meghatározni és ezek közül a 6. a következő: „A víz és a 
szennyvízkezelés elérhetőségének és fenntartható használatának biztosítása 
mindenki számára.” 

Water and Our Sustainable Future (WSF) in Teacher Education 

Abstract 

In Hungarian teacher education there are some subjects (Basic 
Environmental Sciences, Hydrobiology, Environment Protection, Sustainable Development), 
dealing with the issues and problems of our natural environment and teaching 
how to training our students. 

During Basic Environmental Sciences course students have got a lot of 
information about the environmental factors: Water is one of the vital 
important goods, therefore it has an projecting role from olden times in life 
on the Earth. Water needs to the “Life” in all fields, and even man himself is 
70-80 percent water. From hydrological aspect, water is a renewable 
environmental resource. Hydrobiology subject provides factual knowledge about 



XII. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
2016. június 1–4. Beregszász, Ukrajna  

 151 

the life in fresh waters and some experiments how to demonstrate the 
different human effects for example pollution, contamination, etc.  
It is known water covers more than two-thirds of the Earth’s surface, but less 
than 2-3 % is fresh water and less than 0.5 % is readily available for human 
use. Nature rarely provides it in the right amount at the right place at the right 
time. Man has also realised that both locally and globally there is a limit to the 
total amount of water available, as well as this situation will be worse in the 
future. 

In the frame of Environment Protection subject students have learned, that 
we need water for a wide variety of uses, which belong to six categories. We 
give an outline about these groups: water for domestic purposes (drinking 
water), water for agriculture (irrigation), water for industrial purposes, water 
for power, water for removal of wastes (waste water treatment), water for 
transportation and recreation. 
In Education of Sustainable Development (ESD) we can deal with one of the 
most important tasks to ensure an integrating water related education for 
teachers, as well as to develop the relevant knowledge, skills, values and 
behaviours in a water sustainability-friendly context in our future. 
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