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Az új koronavírus (SARS-CoV-2) járvány: globális és helyi kihívások
2019. december 31-én, a kínai Wuhan városában ismeretlen etiológiájú
tüdőgyulladásos megbetegedéseket jelentettek. 2020. január 9-én a Chinese Center for
Disease Control and Prevention új koronavírusként (SARS-CoV-2) azonosította a kórokozót.
A járvány gyors ütemben terjedt el más országokban, az Európai Unióban elsőként
Olaszországban jelent meg. A COVID-19 világjárványt 2020. március 11-én jelentette be a
WHO (WHO, 2020a), ekkor már minden kontinensről, összesen 55 országból jelentettek
megbetegedéseket.
A növekvő esetszámok hatására 2020 tavaszán a legtöbb európai ország szigorú
korlátozásokat – a nem létfontosságú üzletek, létesítmények bezárását, gyülekezési és kijárási
korlátozást, illetve tilalmat – vezetett be, ennek köszönhetően a nyári időszakban a járvány
visszaszorult (ECDC, 2020a), a korlátozásokat feloldották. Az esetszámok július végén,
augusztus elején ismét emelkedni kezdtek, majd a járvány második, az elsőnél nagyobb
hulláma az őszi és téli időszakban teljesedett ki (ECDC, 2020b). 2020. december végére
Európában több mint 25 millió igazolt esetet jelentettek (WHO, 2020b, WHO Coronavirus
Disease (COVID-19) Dashboard), amely a világszintű adat közel 1/3-át adja.
Az új koronavírus fertőzés kimutatásának legmegbízhatóbb módszere az orr-garat
nyálkahártyából vett mintákból történő örökítőanyag (RNS) kivonás, és a vírus RNS jellemző
szakaszának kimutatása PCR módszerrel (ECDC, 2020b). Az így meghatározott esetszámok
megalapozzák a fertőzöttek arányával és a terjedési trendekkel kapcsolatos becsléseket,
amelyek a járványügyi intézkedések alapjául szolgálnak. A helyi vizsgálati stratégia (pl.
tesztelés széles körű vagy korlátozott elérhetősége, magas kockázatú csoportok tesztelése,
gyenge tünetes, illetve tünetmentes személyek bevonása a tesztelésbe, kontaktkutatás,
teszteredmények átfutási ideje, stb.), azonban alapvetően befolyásolja az eredmények
értékelését, illetve a járványügyi intézkedések hatékonyságát (WHO, 2020b). Emiatt már a
járvány korai szakaszában felmerült a szennyvíz alapú epidemiológia, mint közösségi szűrési
módszer alkalmazása az új koronavírus terjedésének nyomon követésében. A kutatási jelentés
a Nemzeti Népegészségügyi Központ szennyvíz alapú COVID-19 előrejelző rendszerének
működését mutatja be.

Szennyvíz alapú epidemiológia: ismert módszer, új kórokozó
A települések szennyvizének összetétele sok tekintetben a szennyvíztelep által ellátott
lakosság egészségi állapotának lenyomata, hiszen tartalmaz minden olyan anyagot, kórokozót,
ami a felhasználók szervezetéből széklettel, vizelettel ürül, esetleg fürdővízzel a csatornába
juthat. Ezt használják ki a szennyvíz alapú epidemiológiai vizsgálatok, amelyek a szennyvízre
az ellátási terület lakosságának közösségi mintájaként tekintenek, és szennyvízből
kimutatható kórokozók, anyagcseretermékek, illetve egyéb anyagok előfordulása, időben és
térben változó mennyisége alapján vonnak le következtetéseket. A módszertan alkalmazási
területei között szerepel a kábítószerhasználat monitorozása, az antibiotikum rezisztencia
terjedésének, illetve stresszfaktorok előfordulásának vizsgálata (Sims és Kasprzyk-Hordern,
2020). A járványos gyermekbénulás leküzdésére a WHO által létrehozott világszintű
kezdeményezés (Global Polio Eradication Initiative) is támaszkodik arra, hogy újonnan
felbukkanó, csoportos megbetegedések esetén korai fázisban kimutatható a szennyvízből a
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járványos gyermekbénulást okozó vírus jelenléte, így célzott beavatkozások, oltási
kampányok tervezhetők (Asghar és mtsai, 2014).
A szennyvízben található kórokozók vizsgálatában leggyakrabban nagy érzékenységű
molekuláris módszereket alkalmaznak, azaz nem magát a kórokozót, hanem annak
örökítőanyagát mutatják ki. Az örökítőanyag jelenlétének igazolása nem jelenti azt, hogy a
szennyvíz terjeszti a fertőzést. A szennyvízből kimutathatók olyan enterális kórokozók (pl.
hepatitis A vírus, fejlődő országokban kolerát és tífuszt okozó baktériumok), amelyek akár
szennyvíz közvetítésével is terjedhetnek, de olyan patogének (pl. a sárgaláz vagy a H1N1
influenza kórokozója) is, amelyek esetében a szennyvízzel történő terjedést nem igazolták
(Heijnen és Medema, 2011, Daughton, 2020). A szennyvíz alapú epidemiológia bármilyen
széklettel, vizelettel ürülő kórokozó vizsgálatában hasznosítható, hiszen a kórokozók
szennyvízben mért mennyisége összefüggést mutat a regisztrált megbetegedések számával.
Jelen tudásunk szerint ez mondható el az új koronavírusról (SARS-CoV-2) is. A módszertan
alkalmazása a közösségi szűrésben és a járvány lefutásának előrejelzésében, követésében már
a COVID-19 járvány tavaszi, első hulláma során megkezdődött (Farkas és mtsai, 2020,
Kitajima és mtsai, 2020, Medema és mtsai, 2020a).

SARS-CoV-2 a szennyvízben
Az új koronavírus a fehérjeburokkal rendelkező, ún. burkos vírusok közé tartozik,
életképessége a környezetben, az emberi gazdaszervezeten kívül korlátozott, a környezeti
hatásokra (pl. napfényre, melegre), illetve fertőtlenítőszerekre érzékeny. A SARS-CoV-2
légúti vírus, elsősorban cseppfertőzéssel, illetve közvetlen érintkezéssel terjed. A fertőzött
személyekkel kapcsolatba kerülők a köhögés, tüsszögés során keletkező, vírust tartalmazó
légúti cseppek, ritkábban aeroszol belégzésével fertőződhetnek meg. A cseppek a környezeti
felületekre érkezve hosszabb-rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és közvetíthetik a
fertőzést. Bizonyított, hogy a vírus a tünetes és tünetmentes fertőzöttek szervezetéből
széklettel, illetve (kisebb mértékben) vizelettel is ürül. A vírusürítés már a klinikai tünetek
megjelenése előtt megkezdődhet, és akár a tünetek megszűnését követően, több hétig
fennmaradhat (Walsh és mtsai, 2020).
Jelenlegi tudásunk alapján az új koronavírus széklettel nem fertőz. Fertőzőképes vírust
eddig csak néhány esetben mutattak ki székletből, székletben történő vírusszaporodást csak
kevés esetben írtak le (Mohapatra és mtsai, 2020). A székletből kimutatható a kórokozó
örökítőanyaga, amely megjelenik a szennyvízben. Az egyes fertőzöttek által ürített vírus
mennyisége rendkívül változó, 103-107 genomkópia (GC)/g széklet is lehet. Az ürített vírus
mennyisége, valamint a vírusürítés időbeli lefutása nem függ a tünetek meglététől, illetve
intenzitásától sem (Walsh és mtsai, 2020). Fertőzőképes vírusokat az eddigi vizsgálatok a
világon sehol nem mutattak ki szennyvízből. A szakirodalomban közölt eredmények alapján a
szennyvíztisztítás az új koronavírus örökítőanyagát jelentős részben eltávolítja, a tisztított
szennyvízben az RNS csak erősen fertőzött területen mutatható ki (Bivins és mtsai, 2020a,
Rimoldi és mtsai, 2020). A nyers, tisztítatlan szennyvízben azonban a vírus örökítőanyaga
meglehetősen stabil. Bár nincsenek pontos információk arról, hogy az egyes (tüneteket mutató
vagy tünetmentes) fertőzöttek mennyi RNS-t ürítenek, az örökítőanyag szennyvízben mért
mennyisége nagyobb közösségben a fertőzöttek számával arányosnak tekinthető, de hamarabb
észlelhető, mint a kapcsolódó tünetes megbetegedések. Ez azt jelenti, hogy a települési

5

szennyvíz rendszeres vizsgálatával következtethetünk a járvány közösségi terjedésére egy-egy
szennyvíztelep által ellátott területen (Foladori és mtsai, 2020, Polo és mtsai, 2020).
Az új koronavírus által okozott járvány hatására több kutatócsoport kezdett
szennyvízvizsgálatokba (Bivins és mtsai, 2020b). A COVIDPoops19 weboldal adatai alapján
(https://www.covid19wbec.org/covidpoops19, 2020. december 28-i állapot) 45 országból
elérhetőek szennyvíz monitorozási adatok. A SARS-CoV-2 vírus jelenlétét szennyvízben a
világ számos országában kimutatták (pl. Ahmed és mtsai, 2020, Haramoto és mtsai, 2020, La
Rosa és mtsai, 2020, Medema és mtsai, 2020b, 2020, Randazzo és mtsai, 2020, Westhaus és
mtsai, 2020, Wurtzer és mtsai, 2020). Rendszeres koronavírus mennyiségi monitorozó
rendszer Európában több országban, hazánk mellett pl. Hollandiában, Finnországban,
Németországban, Spanyolországban épült ki. Az eredmények több országban is igazolják,
hogy a kórokozó már a tömeges megbetegedéseket megelőzően, akár 4-10 nappal az
esetszámok emelkedése előtt kimutatható szennyvízből (Wu és mtsai, 2020, Peccia és mtsai,
2020), amely lehetőséget nyújt az egészségügyi rendszer számára a megnövekedett
esetszámokra való felkészüléshez. A szennyvíz alapú epidemiológia alkalmazásának
folyamatát a COVID-19 járvány kezelésében az 1. ábra mutatja.
1. ábra A szennyvíz alapú epidemiológia folyamata

Hazai korai COVID-19 előrejelző rendszer – vizsgálati módszer
Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását célzó módszerfejlesztés a hazai
járványhelyzet súlyosbodására reagálva, áprilisban indult a Nemzeti Népegészségügyi
Központban. A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a
minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi
területét reprezentálják. Így esett a választás a megyeszékhelyekre, a Budapest teljes területét
és az agglomeráció egy részét ellátó három szennyvíztelepre, valamint öt további
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agglomerációs településre, amelyek szennyvizét egyesített mintaként vizsgálják (1. táblázat).
A vírusok egyenetlen eloszlása a szennyvízben kisebb települések esetén nagy mintavételi
hibát okoz, és megnehezíti az eredmények értékelését, ezért is indokolt nagyobb létszámú
lakosságot ellátó szennyvíztelepeket mintavételi helyszínnek választani. Fontos kiemelni,
hogy a szennyvíztelepek által ellátott terület leggyakrabban nem esik egybe egy-egy település
közigazgatási határával, a legtöbb telep jellemzően több települést lát el. Ez tükröződik a
közölt lakosságszám adatokban.

7

1. táblázat

Megye

Mintavételi
pont

Ellátási terület

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba, Gerla, Fényes, Mezőmegyer
Pest északi része, a III. kerület északi része, Budakalász, Dunakeszi, Üröm,
Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa
Pest déli része, Vecsés, Gyál, Üllő

Budapest Észak
Budapest

Pest
Hajdú-Bihar
Heves

Budapest Dél
Budapest
Központi Telep
Budapest
agglomeráció*
Debrecen
Eger

Győr-MosonSopron

Győr

Somogy

Kaposvár

Bács-Kiskun

Kecskemét

Ellátott lakosság
Ellátott
aránya a megye
lakosság
lakosságához
(fő)
képest
59 542
18%
1 831
372

Budapest teljes
lakossága

Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta

97 709

8%

Debrecen, Ebes, Mikepércs, Sáránd
Eger, Felsőtárkány, Egerszólát, Egerszalók, Egerbakta
Győr, Győrszentiván, Győrújbarát (részben), Gyirmót, Kisbajcs, Nagybajcs,
Szőnye, Vének, Vámosszabadi, Győrújfalu, Abda, Börcs, Rábapatona,
Ménfőcsanak
Kaposvár, Kaposszerdahely, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Orci, Patalom,
Sántos, Simonfa, Somogyaszaló, Somogyjád, Szentbalázs, Taszár, Várda,
Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál
Kecskemét, Kerekegyháza, Hetényegyháza, Városföld, Matkópuszta, Méntelek,
Ballószög, Helvécia
Miskolc, Felsőzsolca, Arnót, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Mályi, Nyékládháza,
Kistokaj, Bükkszentkereszt

214 426
60 741

41%
21%

146 559

31%

75 343

25%

128 266

26%

Buda, Csepel, Pest központi kerületei, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Budaörs

Borsod-AbaújMiskolc
191 352
Zemplén
SzabolcsNyíregyháza (1.
Kótaj, Nyírpazony, Sóstó, Sóstó-1, Sóstófürdő, Nyírszőlős, Kertváros, Belváros 128 062
Szatmár-Bereg
telep)**
Baranya

Pécs

Nógrád

Salgótarján

Pécs, Vasas, Hird, Bogárd, Romonya, Nagykozár, Boda, Bakonya,
Kővágótöttös, Kővágószőlős, Cserkút, Pellérd, Keszü, Gyód, Kozármisleny
Salgótarján, Kazár, Mátraszele, Somoskőújfalu, Vizslás

30%
23%

156 107

44%

41 656

22%

Megye

Mintavételi
pont

Ellátási terület

CsongrádCsanád

Szeged

Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza, Deszk

Fejér

Székesfehérvár

Tolna

Szekszárd

Jász-NagykunSzolnok

Szolnok

Vas

Szombathely

KomáromEsztergom

Tatabánya

Veszprém

Veszprém

Zala

Zalaegerszeg

Ellátott lakosság
Ellátott
aránya a megye
lakosság
lakosságához
(fő)
képest
172 171

Székesfehérvár, Kisfalud, Csala, Börgönd városrészek, Pákozd, Pátka,
Seregélyes, Seregélyes Szőlőhegy, Jánosmajor, Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, 113 601
Sárszentmihály, Sárpentele, Úrhida
Szekszárd
32 488
Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Újszász, Zagyvarékas,
Tószeg, Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy, 109 838
Szajol, Tiszapüspöki
Szombathely, Balogunyom, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti,
Gyöngyösfalu, Kisunyom, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty,
Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Perenye,
115 112
Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt,
Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép
Tatabánya, Vértesszőlős, Környe, Vértessomló, Várgesztes, Szárliget
Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Kádárta,
Gyulafirátót, Hajmáskér
Zalaegerszeg, Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Bocfölde,
Boncodfölde, Böde, Búcsúszentlászló, Csatár, Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Egervár, Gősfa, Hagyárosbörönd, Hottó, Kávás, Kemendollár, Keménfa,
Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Lakhegy, Nagykutas, Nagypáli, Nemesapáti,
Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Németfalu, Ozmánbük,
Pethőhenye, Pókaszepetk, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör,
Teskánd, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb,
Zalaistvánd, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc

43%
27%
15%
30%

45%

81 332

27%

62 238

18%

82 414

31%

*5 település összesített mintája
**Az NNK az 1-es telepre érkező szennyvizet vizsgálja. A város két telepe által ellátott lakosságról nincs adat, a lakosságszám a város teljes lakosságát jelenti.
Forrás: https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak Magyarország állandó lakosságának száma az év első napján megyei és települési bontásban 2019.
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A Budapestet ellátó három szennyvíztelepen június kezdete (23. hét) óta heti
mintavétel történik, a hét azonos napján, délelőtt 8-10 óra között. A vizsgált települések körét
fokozatosan bővítve, június vége (27. hét) óta minden megyeszékhelyről, augusztus közepe
óta (34. hét) több budapesti agglomerációs település kevert szennyvizéből is hetente történik
vizsgálat. Ahol a szennyvíztelepen lehetőség nyílik rá – Budapest központi szennyvíztelepén,
Szombathelyen, Kaposváron, Székesfehérváron – a nyers szennyvízből a vírusok egyenetlen
eloszlása miatti mintavételi hiba csökkentése érdekében 24 órás kompozit mintavétel történik.
A többi telepen a csúcsidejű terhelés időpontjában pontmintavételt alkalmaznak. A
mintavételt a szennyvíztelepek technológusai végzik. A steril üvegbe vett mintákat hűtve
szállítják a laboratóriumba, ahol feldolgozásuk azonnal megkezdődik. A mintaszállítást
Budapesten a Fővárosi Csatornázási Művek, vidéken a megyei kormányhivatalok munkatársai
végzik.
Az NNK munkatársai a módszerfejlesztés során számos különböző eljárást teszteltek
(minta koncentrálás céljából flokkulációs és ultraszűréses módszerek; különböző nukleinsavkivonó kitek). A megfelelő módszer kiválasztása során a megfelelő érzékenység mellett
figyelembe kellett venni, hogy az alkalmas legyen a laboratóriumba beérkező
mintamennyiség feldolgozására. A világszerte, így hazánkban is tapasztalt ellátási nehézségek
miatt olyan alapanyagokat választottak, amelyek megbízhatóan, folyamatosan rendelkezésre
állnak, így a mérési adatok hétről hétre összehasonlíthatók (Gonzales-Gustavson és mtsai,
2017, Lu és mtsai, 2020, Michael-Kordatou és mtsai, 2020, Rusiñol és mtsai, 2020).
A szennyvízmintákból a laboratóriumba szállítást követően centrifugálással távolítják
el az ülepedő szennyeződéseket. A mintafeldolgozás következő lépése a víruskoncentrálás,
melynek célja a vízmintában található lehető legtöbb vírus kis térfogatban történő
összegyűjtése. A mintákból 50 ml-t szűrnek ultraszűrő membránon, vákuum segítségével. A
membránról a vírust vírus transzpont médiummal nyerik vissza. A szűrés során nyert
koncentrátumból a nukleinsav kivonása kereskedelmi forgalomban kapható kittel történik. A
kivont RNS-t -20 °C-on tárolják.
A mintákkal párhuzamosan minden nap egy pozitív és egy negatív kontroll minta is
feldolgozásra kerül: a negatív folyamatkontroll 50 ml steril csapvizet, a pozitív kontroll ismert
mennyiségű, hővel inaktivált vírust (klinikai SARS-CoV-2 izolátum, NNK, Nemzeti
Biztonsági Laboratórium) tartalmaz. A kontrollok minden esetben frissen készülnek.
A SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának kimutatása a WHO és a CDC által javasolt
protokoll alapján, kvantitatív RT-PCR-rel történik. A primerek és próbák a nukleokapszid 1
(N1) gén (2019-nCoV-N1-F: GAC CCC AAA ATC AGC GAA AT; 2019-nCoV-N1-R: TCT
GGT TAC TGC CAG TTG AAT CTG; 2019-nCoV-N1-P: FAM-ACC CCG CAT TAC GTT
TGG TGG ACC-BHQ1) (CDC, Atlanta, USA) kimutatását célozzák. A vírus genomkópiaszáma kereskedelmi forgalomban elérhető kópia kontroll (EURM-019, European
Commission Joint Research Center, Geel) standard görbéje alapján, automatikus küszöbérték
beállításával kerül meghatározásra.
Magyarország legnagyobb részén a szennyvizet és a csapadékvizet egyesített
rendszerben vezetik el. Emiatt nagyobb csapadék hatására a szennyvíz hígulhat, amit a SARSCoV-2 genom-kópiaszám eredmények kiszámítása során figyelembe kell venni. A mért
vírusmennyiségek normalizálása azért szükséges, hogy az eredmények a szennyvíztelep által
kezelt teljes vízmennyiségen belül a szennyvíz eredetű frakcióra vonatkoztathatók legyenek.
A normalizálás többféle megközelítés szerint történhet (Medema és mtsai, 2020a). A
szennyvíz vezetőképessége, illetve a mintavétel napján mért összes szennyvíz térfogata
közvetlenül összefüggnek a hígulás mértékével. Egyes bakteriális (pl. fekális
Enterococcusok) és vírus indikátor szervezetek mennyisége – amely ugyanabból a mintából

mérhető, mint a SARS-CoV-2 – közvetetten utal a széklet eredetű szennyvíz frakció arányára.
Az NNK-ban a víruskoncentrációk normalizálása céljából a szennyvízminták fekális
Enterococcus számát az ISO 7899-2 szabvány alapján határozzák meg. A baktérium
mennyisége a szennyvíz fekália tartalmával arányos, ugyanakkor nem alkalmas a humán és az
állati eredetű szennyeződés elkülönítésére. A MUD/SF mikroplateket 44°C-on, 48 órán
keresztül inkubálják, az eredményt UV fény alatt olvassák le.

Eredmények értékelése
A mintavételi pontok a szennyvíztelepek ellátási területeinek lakosságszáma alapján
összesítve 3,9 millió fő közösségi mintázását teszik lehetővé, ami az ország lakosságának
közel 40%-át jelenti. Bár egy-egy szennyvíztisztító telep gyakran több települést is ellát, a
mintázott szennyvíztelepek nagyságrendileg megfeleltethetők a megyeszékhelyeknek és
nagyvárosoknak (1. táblázat). Az eredmények értékelése mind országosan, mint települési
szinten történik, a kutatási jelentés az eredményeket 2020. július elejétől (27. hét) 2021.
február közepéig (6. hét) tartalmazza.

Országos összefoglaló
Az NNK által mért víruskoncentrációk megfelelnek a szakirodalomban publikált
koncentrációknak. A víruskoncentrációkat szakirodalmi és saját adatok alapján az alábbi
kategóriákba sorolták:
 alacsony koncentráció: a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyaga nem mutatható ki a
vizsgált mintában, vagy kimutatható, de a vírus kópiaszáma nem haladja meg a
PCR módszer kimutatási határának tízszeresét (kb. 103-104 GC/L). Méréstechnikai
és járványügyi szempontból a kimutatási határ alatti és a nagyon alacsony
koncentrációjú eredmény között nincs jelentős különbség. A módszer kimutatási
határa kicsivel a 103 érték felett található.
 mérsékelt koncentráció: a vírus kópiaszáma a kimutatási határ 10x-ese és 100x-osa
közé esik (kb. 104-105 GC/L).
 emelkedett: a vírus kópiaszáma a kimutatási határ 100x-osa és 1000x-ese közé esik
(kb. 105-106 GC/L).
 magas: a vírus kópiaszáma meghaladja a kimutatási határ 1000x-esét (>106 GC/L).
A járványhelyzet országos értékelése céljából a szennyvízminták fekális
Enterococcusra normalizált SARS-CoV-2 koncentrációiból hetente lakosságszámmal
súlyozott átlagot számolnak (2. ábra). A heti adatokról és különösen a szokatlan változásokról
tájékoztatás készül az országos tisztifőorvos és az Operatív Törzs számára.
A módszer beállítása a tavaszi időszakban a járvány visszahúzódásával párhuzamosan
történt, majd a nyári hónapokban a szennyvíz koronavírus koncentrációja a monitorozott
települések szennyvizében minimálisra, kimutatási határ alá csökkent. A szennyvízmintákban
az új koronavírus örökítőanyaga (egy gyengén pozitív eredményt leszámítva) először a 32.
héten (augusztus elején) jelent meg, több mintavételi helyen. Ezt követően három hétig
negatív eredményeket mértek (az augusztus 20-i héten nem minden minta érkezett be a
laboratóriumba), majd szeptember elején néhány mintavételi hely kivételével minden
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megyeszékhelyen növekedésnek indult a szennyvízminták SARS-CoV-2 koncentrációja,
amely egybeesett a járvány második hullámának hazai felfutásával.
A koncentráció a 40-43. hét között (október eleje-közepe) visszaesést mutatott, annak
ellenére, hogy az új esetszámok ebben az időszakban is nőttek, bár nem olyan ütemben, mint
szeptemberben. Az eltérés oka egyelőre tisztázatlan, ugyanakkor a laboratóriumi hiba a
minták visszamérése során kapott eredmények értékelésével kizárható. Az új koronavírus
genom-kópiaszáma október végén (44. hét) kezdett ismét hirtelen emelkedni, a maximumot a
45. héten (november eleje) érte el, azonban ezután is stagnált, egyértelmű csökkenés csak
október végén és november elején volt tapasztalható. Decemberben stagnálás és enyhe
csökkenés mutatkozott, majd januárban jelentősebb csökkenést követően ismét emelkedni
kezdett a koncentráció.
2. ábra Országos szennyvíz adatok lakosságarányos súlyozott átlaga (2020 június-2021
február)
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Budapest és agglomeráció
A szisztematikus mintavétel Budapesten 2020. május végén kezdődött. Az első pozitív
minták után az új koronavírus örökítőanyag koncentrációja nyárra (egy gyengén pozitív minta
kivételével) kimutatási határ alattira csökkent. A 32. héten (augusztus elején) nőtt először
számottevően a SARS-CoV-2 genom-kópiaszám a mintában, majd a koncentráció szeptember
során emelkedésnek indult. A szeptemberi 37-39. hét közötti csúcs után visszaesés figyelhető
meg, annak ellenére, hogy az új esetek száma továbbra is folyamatosan növekedett. A
budapesti eredmények augusztusban és szeptemberben meghaladták az országos átlagot, ezzel
szemben október után már a többi nagyváros eredményével összevethetők a mérési
eredmények. A 44. héten (október végén) újabb hirtelen emelkedés mutatkozott, a
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koncentráció ekkor megközelítette a szeptemberi csúcsot. Ezt követően a 47. hétig (november
közepéig) stagnálás, majd lassú csökkenés látható. A tendencia 2021. elején stagnált, majd
csökkent, végül újra emelkedni kezdett.
A budapesti agglomerációban mintázott öt településen a 34. hét óta (augusztus vége)
történik mintavétel, a mintákat egyesítve vizsgálják. Az eredmények nagyságrendje és
változása néhány hetes késéssel többnyire a budapesti mintákéhoz hasonlóan alakult: a
szeptemberi felfutást októberben csökkenés, majd október végétől ismét emelkedés követte. A
47. hetet követően azonban a budapesti eredményekkel szemben továbbra is stagnálást
figyeltek meg, sőt, az 51. heti eredmény kiugróan magas lett. Csupán az év utolsó két hetében
kezdett csökkenni a vírus örökítőanyagának koncentrációja, majd 2021-ben a visszaesést
ismét emelkedés követte.
3. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Budapest és öt agglomerációs település
szennyvizében (2020 július-2021 február)
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Nyugat-Dunántúl
Szombathely szennyvíz mintája az elsők között, augusztus elején (32. hét) mutatott
pozitív eredményt SARS-CoV-2-re. Ezután egy, október végi (39. hét) kiugrást leszámítva
lassan emelkedett a 45. hétig (november eleje) majd sokáig viszonylag magas szinten maradt.
Egyértelmű csökkenés csak az év utolsó két hetében volt tapasztalható, majd 2021-ben a 2.
heti kiugró érték kivételével alacsony maradt a víruskoncentráció.
Győrben a 37. héttől (szeptember eleje) hirtelen megnőtt a minták SARS-CoV-2
kópiaszáma, majd egészen a 47. hétig (november közepe) nem tapasztalható nagyságrendi
változás. November második felétől kezdődően lassú csökkenés jellemezte a mintákat. 2021
elején előbb ingadozás, majd emelkedés tapasztalható.
Zalaegerszegen viszonylag későn, csak a 42. hétre haladta meg először a szennyvíz
SARS-CoV-2 koncentrációja az alacsony szintet. Ezt követően az eredmények október végénnovember első felében kissé magasabbak voltak, majd év végére némileg csökkentek, de
egyértelmű nagyságrendi változás nem mutatkozott. 2021. január folyamán a
víruskoncentrációk a kimutatási határ alá csökkentek, majd újra emelkedni kezdtek a
városban.
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4. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Győr, Szombathely és Zalaegerszeg
szennyvizében (2020 július-2021 február)

SARS-CoV-2 koncentráció (GC/L)
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Közép-Dunántúl
Az első, gyengén SARS-CoV-2 pozitív szennyvíz minta a 32. héten (augusztus eleje)
érkezett Tatabányáról, így a város mintája az első között lett pozitív. A kópiaszám ezután csak
a 37. hétre (szeptember eleje) nőtt ismét, majd a kiugró eredmény után azonnal csökkenésnek
indult a 43. hétig (október közepe). Október végén újabb emelkedés, majd a 47. héttől enyhe
csökkenés tapasztalható, azonban a koncentráció csak 2021. elején esett vissza alacsony
szintre, majd ismét emelkedni kezdett.
Székesfehérváron a 37. héttől hirtelen emelkedésnek indult a szennyvíz SARS-CoV-2
kópiaszáma, majd csökkenés következett. A 44. héttől (október vége) hirtelen emelkedés,
majd stagnálást követően az év utolsó heteiben ismét enyhe csökkenés mutatkozott,
ugyanakkor egyértelműen alacsony szintre 2021. elején sem csökkent a koncentráció, sőt, a 4.
héttől újra emelkedni kezdett.
5. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém
szennyvizében (2020 július-2021 február)
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Veszprémben az országos átlaghoz képest a teljes vizsgálati időszakban alacsonyabb
volt a szennyvízben mért SARS-CoV-2 kópiaszám, először csak a 44. héten (október vége)
haladta meg az alacsony szintet. A koncentráció ezután ingadozott, jelentősen csak 2021. első
heteire csökkent, de a 6. héten ismét emelkedést mutatott.

Dél-Dunántúl
Szekszárdon a szennyvízben mért SARS-CoV-2 koncentráció nagyon sokáig, egészen a
44. hétig (október vége) nem haladta meg az alacsony szintet. Ezután a koncentráció az
ország többi nagyvárosához hasonlóan emelkedésnek indult, azonban az átlaggal ellentétben
az év végére sem csökkent jelentősen. 2021 első heteiben csökkenés, majd újabb emelkedés
tapasztalható.
Pécs szennyvizének SARS-CoV-2 eredményei a 38. hétig (szeptember közepe) egy
nagyon gyenge pozitív mintát kivéve kimutatási határ alattiak voltak. Az eredmények ezt
követően az átlagosnál nagyobb ingadozást mutatnak, ennek pontos okát nem sikerült
kideríteni. A 42. héten nem érkezett minta. A 48. és 49. heti eredmények a várakozásokkal
ellentétben negatívak lettek, ezen eredmények esetében felmerült mintavételi vagy
méréstechnikai hiba lehetősége, emiatt a lakossági tájékoztatásban nem szerepeltek. A
decemberi minták eredményei a legtöbb várossal ellentétben nem mutattak csökkenő
tendenciát. A korábbiaknál magasabb víruskoncentrációkban 2021. 2. hetében jelentős
emelkedés, majd visszaesés mutatkozott.
Kaposvár mintáiban sokáig, egészen a 45. hétig alacsony volt az új koronavírus
örökítőanyagának mennyisége. A 45. héten a koncentráció hirtelen megemelkedett,
egyértelmű csökkenést egészen az év végéig nem lehet megfigyelni. 2021. elején már
alacsonyabb koncentrációkat mértek. A 6. héten nem érkezett minta a városból.
6. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Kaposvár, Pécs és Szekszárd szennyvizében
(2020 július-2021 február)
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Észak-Magyarország
Egerben az országos átlaghoz képest később kezdett emelkedni a szennyvíz SARSCoV-2 örökítőanyagának koncentrációja, amely a 39. hét előtt az alacsony kategóriába esett.
A 39. heti kiugró érték után a koncentráció kisebb-nagyobb ingadozásokkal stagnált, majd a
49. héten (november vége) hirtelen emelkedésnek indult, az év végére pedig jelentősen
csökkent. 2021 első heteiben sem tapasztalható emelkedés.
Miskolcon a 35. héten (augusztus végén) mérték az első pozitív eredményt, ezután
ingadozásokkal ugyan, de év végéig mérsékelt vagy magas maradt a szennyvízminták SARSCoV-2 koncentrációja. A legtöbb városban megfigyelhető októberi visszaesés Miskolcon
kevéssé jelentkezett, november második felétől azonban itt is csökkent a koncentráció. 2021
első hetét követően jelentős csökkenés tapasztalható, majd az 5. és 6. héten újból emelkedett a
minták koronavírus koncentrációja.
Salgótarjánban az első SARS-CoV-2 pozitív szennyvíz eredményt későn, a 37. héten
(szeptember eleje) mérték, az első kiugró eredmény után azonban csökkenni kezdett a
koncentráció. A 40. héttől ismét emelkedő tendencia figyelhető meg. A 48. hét csökkenő
tendenciáját követően a karácsony előtti hetekben ismét emelkedés tapasztalható. A
koncentráció 2021 első heteiben ingadozott.
7. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Eger, Miskolc és Salgótarján szennyvizében
(2020 július-2021 február)
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Észak-Alföld
Szolnokon már a 37. héten kiugró eredményeket mértek, majd a szennyvíz SARS-CoV2 koncentrációja a 40 és 42. héten minimálisra csökkent. A 44. héttől a legtöbb
megyeszékhelyhez hasonlóan ismét emelkedésnek indult, majd rövid csökkenés után egészen
az év végéig emelkedett a koncentráció. 2021 első heteiben csökkenés tapasztalható, amely a
6. héten újra növekedésbe váltott.
Debrecenben az átlagosnál kiszámíthatatlanabbul alakult a szennyvízben mért SARSCoV-2 kópiaszám. Ennek pontos okát nem sikerült meghatározni. A Hajdú-Bihar megyei
nagyvárosban az országos átlaghoz képest korán, már a 32. héten erős pozitív eredményt
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mértek. Ezt követően negatív és erősen pozitív eredmények váltakoztak, trendszerű változást
leginkább a 46-51. hét között lehet megfigyelni: először a 47. hétig (november közepe) nőtt a
SARS-CoV-2 kópiaszám, majd az 51. hétig csökkent, ugyanakkor az 52. héten ismét
emelkedett. A víruskoncentráció a 2021 év első heteiben továbbra is ingadozott.
Nyíregyházán már a 36. héttől (szeptember eleje) kezdődően erős pozitív eredményeket
mértek, majd a koncentráció szeptember végén kissé visszaesett. A 43-48. hét között
viszonylag magas szinten stagnált, majd a legtöbb városhoz hasonlóan november végére
visszaesett a koncentráció. A karácsony előtti időszakban a tendencia ismét emelkedő volt,
majd csökkenést követően 2021 első heteiben ismét magasabb koncentrációk tapasztalhatók.
8. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok
szennyvizében (2020 július-2021 február)
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Dél-Alföld
Kecskeméten korán, már szeptember első hetében hirtelen emelkedést mutatott a
szennyvízminták SARS-CoV-2 kópiaszáma. A koncentráció némi ingadozás után a 40. hétre
csökkent, csak a 44. héten kezdett ismét emelkedni, majd a 46. héttől (november közepe)
lassú csökkenés tapasztalható. Az év utolsó 6 hetében a koncentráció stagnált, majd 2021-ben
fokozatosan csökkenni kezdett. Az 53. héten nem érkezett minta.
Békéscsabán az első pozitív mintát a 38. héten mérték, a szeptember közepén
tapasztalt kiugrást október elején csökkenés követte, majd a 43. héttől kezdődően nagyobb
kilengésekkel, de folyamatosan erős pozitív eredmények tapasztalhatók. Jelentősebb
koncentráció csökkenés csak 2021-ben tapasztalható. Annak ellenére, hogy az első pozitív
eredmény a városban a többi mintához képest viszonylag később jelent meg, többször is
tapasztalhatók az országos átlagnál magasabb eredmények. A jelenségre magyarázat lehet,
hogy automata mintavételre nincs lehetőség a szennyvíztisztító telepen.
Szeged szennyvize az elsők között, már augusztus elején SARS-CoV-2 pozitívnak
bizonyult, bár nagyon alacsony koncentrációban. Az első pozitív minta után azonban sokáig
ismét negatív vagy gyengén pozitív eredmények következtek, csak a 44-45. héten, október
végén emelkedett meg számottevően a koncentráció, majd az év utolsó heteiben ismét
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csökkenő a tendencia. Az 53. héten nem érkezett minta. 2021 első hetében mérsékelt, később
alacsony koncentrációkat mértek, majd újra emelkedés kezdődött.
9. ábra SARS-CoV-2 RNS koncentráció változása Békéscsaba, Kecskemét és Szeged
szennyvizében (2020 július-2021 február)

SARS-CoV-2 koncentráció (GC/L)

Békéscsaba

Kecskemét

Szeged

10 000 000
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Lakossági tájékoztató
A heti lakossági tájékoztatás a mérési eredmények a meghatározott mennyiségi
kategóriákba (alacsony, mérsékelt, emelkedett, magas) rendezését és a tendencia
megállapítását követően történik. A koncentrációban tapasztalt változás jelentős, legalább egy
nagyságrendi különbség (a koncentráció tízszeres emelkedése vagy tizedére csökkenése)
esetén tekinthető növekedésnek vagy csökkenésnek. Míg a növekedés azonnal megjelenik a
tájékoztatóban, ha a koncentráció emelkedése eléri az egy nagyságrendet, csökkenés esetében
a megközelítés óvatosabb, figyelembe veszi a mintavételi és mérési bizonytalanságból eredő
kilengéseket. Így a tájékoztatóban akkor jelenik meg csökkenő tendencia, ha két egymás utáni
héten is megfigyelhető a tendencia ilyen irányú változása.
Az eredmények – mind a mért víruskoncentrációk mennyiségi kategóriája, mind a heti
koncentrációváltozás iránya – hetente, térképes formában kerülnek közzétételre az NNK
honlapján (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/szennyvizvizsgalatok, 10. ábra). A
lakossági kommunikációban települési szinten szerepelnek az eredmények. Ez alól csak a
főváros – ahol a három szennyvíztisztító mintáiból származó adatokat külön –, illetve a
budapesti agglomeráció – amelynek esetében több településre aggregált adatok szerepelnek –
képez kivételt.
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10. ábra Lakossági tájékoztatás a SARS-CoV-2 kimutatásáról szennyvízben
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A heti lakossági tájékoztatóban közölt víruskoncentráció kategóriaváltozásokat a
vizsgálati időszakban a 11. ábra mutatja be. Jól láthatók a területi különbségek: Budapesten
már a járvány második hullámának korai szakaszában, a 37., 39. és 40. héten emelkedett
koncentrációkat mértek, és Székesfehérváron hasonló a tapasztalat. Több másik város
(Békéscsaba, Eger, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Szolnok, Szombathely)
csak a 44-45. héttől vagy még később, az év utolsó heteiben ért el hasonló nagyságrendű
koncentrációt. 2021 első heteiben több településen tartósan csökkent, az alacsony
kategóriában maradt a koncentráció, majd több település (Budapest agglomeráció, Debrecen,
Eger, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg)
mintái ismét mérsékelt koncentráció kategóriába kerültek. Székesfehérváron és Szekszárdon
újra az emelkedett kategóriába került a koncentráció.
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11. ábra SARS-CoV-2 koncentráció változása a megyeszékhelyek szennyvizében (2020 július-2021 február)

Az eredmények további szemléltetése céljából térképes ábrázolás is készült. A
településeken mért koncentráció kategóriaváltozásokat a 12. ábra szemlélteti. A térképek a
városokban mért adatokat jelenítik meg, Budapest adatai összesítve szerepelnek. A második
hullám felfutásakor az ország középső, észak-keleti és észak-nyugati területein a
víruskoncentrációk emelkedése időben korábban kezdődik, mint dél-keleten és dél-nyugaton.
Azt ezt követő időszakban nem figyelhető meg tartós és egyértelmű régiós tendencia.
12. ábra SARS-CoV-2 koncentráció területi változása a szennyvízben

Jelmagyarázat: nincs adat alacsony mérsékelt emelkedett
koncentráció kategória került feltüntetésre.

/ Ha nem érkezett minta, az előző heti

A módszer összefoglaló értékelése
A szennyvíz alapú koronavírus monitorozás előnyei közé tartozik, hogy a vizsgálat
költséghatékony, gyors módja a koronavírus terjedés és a fertőzött-szám területi követésének.
A közösségi szintű mintavétel miatt a vizsgálat etikai aggályokat kevéssé vet fel. A módszer
előnye, hogy a kapott eredmény nem függ az aktuális tesztelési stratégiától, valamint az
ellátórendszer leterheltségétől sem, így az aktuális fertőzött szám pontosabb megítélését teszi
lehetővé. Az eredmények értékelése során fontos kiemelni, hogy a negatív eredmény nem
jelenti azt, hogy egy adott közösségben nincsenek jelen fertőzöttek.
A fertőzöttek számának hirtelen emelkedése napokkal, de sok tünetmentes fertőzött
esetén akár hetekkel előre jelezhető, így felhasználható arra, hogy az egészségügyi ellátó
rendszer felkészüljön a tünetes betegek számának emelkedésére. Az országos adatokat
tartalmazó grafikonon a 36. héten, a nyaralásokat követően induló meredek felfutás esetén
feltételezhető, hogy a vírust ürítők átlagéletkora jelentősebb alacsonyabb, mint a járvány
felfutásának és tetőzésének szakaszaiban, amikor már a tünetes esetek száma is jelentősen
növekedett.
A módszer kihívásai közé tartozik, hogy kisebb lakosságszámot ellátó
szennyvíztelepek esetén alkalmazhatósága kérdéses, mert a vírusok szennyvízbeli egyenetlen
eloszlása miatt jelentős a mintavételi hiba. Ha kis közösségben kevesen ürítik a vírust, annak
időbeli megjelenése a szennyvízben változik. Ezekben az esetekben a pontmintavétel

különösen nehezíti a helyzetet. Kisebb közösségek esetén még magas átfertőzöttség mellett is
kisszámú ember üríti a vírust, így az egyéni eltérések is okozhatnak jelentősebb különbséget.
Automata átlag mintavevő alkalmazásával a mintavételi hiba mértéke csökkenthető,
ugyanakkor az egyedi eltérésekből fakadó hiba így sem küszöbölhető ki. Az NNK ezért is
döntött úgy, hogy a legnagyobb városok szennyvízmintáit vizsgálja.
A módszer széles körű elterjedését nehezíti, hogy a vizsgálatokhoz molekuláris
biológiai laboratóriumi háttér és szakmai tapasztalat szükséges. A PCR módszer megbízható
alkalmazásához bejáratott módszer esetében is alapvetően fontos a megfelelően pontos
mintafeldolgozás, a minták feldolgozás közben történő szennyeződésének kizárása. A
környezeti minták feldolgozása kapcsán további módszertani kihívások merülnek fel, mint a
szennyvízminta egyes összetevői hatására jelentkező PCR gátlás, amelynek következtében a
kapott eredmények alulbecsülhetik a valós helyzetet.
A szennyvízből mért víruskoncentrációk nem állnak közvetlen kapcsolatban a tünetes
új fertőzöttek számával, hiszen a szennyvízből a gyenge tünetes, illetve tünetmentes
fertőzöttek által ürített vírus is kimutatható. A jelentett esetszámokkal történő összevetés
során figyelembe kell venni, hogy azok összefüggenek az alkalmazott tesztelési stratégiával
is. Bonyolítja az eredmények értelmezését az is, hogy a szennyvízbe történő vírusürítés nem
függ össze a fertőzött tüneteinek súlyosságával, illetve a tünetek megszűnését követően
hetekig fennmaradhat. A térképes adatokból látható, hogy a városok mérete és országon belüli
elhelyezkedése sem mindig ad lehetőséget egyértelmű következtetésekre, hiszen egymással
szomszédos megyeszékhelyeken is eltérő a víruskoncentráció változás időbeli dinamikája. A
szennyvízben mért víruskoncentrációkat befolyásolhatja többek között a település lakosainak
ingázása is, amelyet a módszer nem képes figyelembe venni.
A WHO jelenlegi álláspontja szerint a koronavírus környezeti, szennyvízből történő
monitorozása kiegészítő eszköz a járvány követése során. A módszertan különböző változatait
– amelyek a mintázott szennyvíztelepek méretében, a mintavételek gyakoriságában, illetve a
kimutatási módszer egyes elemei tekintetében eltérnek – a világ számos országában vizsgálják
és alkalmazzák kutatóintézetek és közegészségügyi intézmények. Ezen országokban más, a
járvány követésére használt paraméterek, továbbá a tesztelési stratégia is eltérőek, így a
jelenleg is folyamatos nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tovább pontosítják majd a
módszer alkalmazási lehetőségeit (Pecson és mtsai, 2020, WHO, 2020c).
Összefoglalásként elmondható, hogy a módszer, mint korai indikátor, alkalmazható a
COVID-19 járvány újonnan fellángoló hullámainak kimutatásában és követésében. A
megelőző intézkedések és korlátozások hatása néhány hét alatt kimutatható a szennyvízben
mért koronavírus koncentrációkban is, illetve a koncentráció csökkenése, valamint a negatív
eredmények a járvány lecsengése, az esetszámok csökkenése esetén további megerősítést
adnak. Az NNK munkatársai a WHO Regional Office for Europe online eseményén is
bemutatták eredményeiket. Az NNK továbbra azon kevés európai intézmény közé tartozik,
amely folyamatosan, szisztematikusan és járványügyi célzattal végzi a koronavírus
szennyvízből történő monitorozását.
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Köszönetnyilvánítás
Az NNK munkatársai ezúton is köszönetet mondanak a MaVíz és a Vízművek
munkatársainak a mintavétellel kapcsolatos kitartó munkájukért, a kormányhivatalok
népegészségügyi főosztályainak a mintavétel megszervezésében és a minták szállításában
nyújtott támogatásért,
Köszönettel tartozunk dr. Vízvárdi Kristófnak és Zverger Dorottyának (SUEZ Water
Technologies & Solutions, Magyarország) a víruskoncentrálási módszer fejlesztésében
nyújtott segítségért és az ultraszűrő membránok előállításáért.
Köszönjük továbbá Pollner Péter (MTA-ELTE Statisztikus és
Kutatócsoport) támogatását a mintavételek szervezésével kapcsolatban.
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