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Felszíni vizek minősítése 

Különböző célú felhasználás, szennyezettségi állapot→ vízminőség 

megállapítása 

• Vízminőség: A víz fizikai, kémiai, bakteriológiai és egyéb 

biológiai, időben változó tulajdonságainak összessége. 

A felszíni vizek minősítése az MSZ 12749:1993 szabvány alapján 

történik. 

► A szabvány szerinti vízminőségi jellemzők: 

A. Oxigénháztartás elemei 

B. Nitrogén-és foszforháztartás elmei 

C. Mikrobiológiai jellemzők 

D. Mikroszennyezők és toxicitás 

E. Egyéb jellemzők 
 



Felszíni vizeink minőségének védelme 

• 2000/60/EK Víz Keretirányelv-VKI:  A víz nem kereskedelmi 

termék, hanem örökség, ezért ennek megfelelően óvni, védeni és 

kezelni kell. Célkitűzés, az európai vizek jó (kémiai és ökológiai) 

állapotának elérése 2015-ig. 

• ICPDR-Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság: Célja a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv létrehozásának támogatása. 

• TNMN-Országok Közötti Monitoring Hálózat:1996- Átfogó kép 

adása a Duna-medence nagyobb folyóinak állapotáról. 

• Joint Danube Survey (JDS)-Közös Duna felmérés: 2001, 2007 

és 2013. Duna és mellékfolyói vízminőségének monitorozása, amely 

kémiai és biológiai paraméterek analizálását foglalja magába. 



Célkitűzés 

→ Duna vízminőségének meghatározása (Joint Danube Survey 

keretében-Bécs, Belgrád), a Hárosi-Duna ágon Budapest alatt.  

▪ Fizikai és kémiai vízminőségi paraméterek: vízhőmérséklet, 

oldott oxigén koncentráció, pH, fajlagos elektromos 

vezetőképesség, zavarosság, ammónium-, nitrát-, nitrit- és 

ortofoszfát-ion koncentráció, 

▪ Bakteriológiai paraméterek  

▪ Egyéb paraméterek: vízállás 

▪ Eredmények statisztikai kiértékelése 

▪ Vízminőség kategóriák meghatározása az MSZ 12749:1993-as 

szabvány alapján (Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők 

és minősítés c. szabvány). 

 



Anyag és módszer-

Mintavétel 
▪ M0-ás autópálya Déli, Deák 

Ferenc hídjának északi oldala 

▪ Háros-szigeti mellékág: Duna 

jobb part, Budapest, XXII. kerület-

1633,0 és 1635,7 fkm. 

▪ Vízmintavétel havi gyakorisággal 

egy éven keresztül, Duna Jobb, 

Közép és bal part 

▪ A partok között fix (30 m-es) 

távolság. 

▪ Mintavétel 30 cm-es mélységből, 

saját mintavevő készülékkel, 1L-es 

csavarkupakos üvegekbe. 

▪ Minták jelölése: Bp. L 1-12 

(Budapest, Bal part, mintavétel 

sorszáma) 
 

 

M0-ás autópálya Déli, 

Deák Ferenc hídja   

(jobb part) 

Mintavevő eszköz 



Anyag és módszer-Fiziko-kémiai 

paraméterek vizsgálata 1 

• Helyszínen a hőmérséklet, az 

oldott oxigén, a fajlagos 

elektromos vezetőképesség és a 

vízminták pH-jának 

meghatározása Multi 350i típusú 

hordozható műszer segítségével. 

• Zavarosság: Fényszórásméréssel 

Hach Ratio TM/XR típusú 

turbidiméter segítségével, NTU 

egységekben (laboratóriumban). 

 

Multi 350i típusú 

hordozható műszer 



Anyag és módszer-Fiziko-kémiai 

paraméterek vizsgálata 2 
► Nitrogén vegyületek 

koncentrációjának meghatározása:  

▪ Spektrofotometriás módszerrel 

● Ammónium-ion: indofenol 

reakció, oxidáló+szalicilát reagens, 

655 nm. 

● Nitrit-ion: szulfanilsav és 

naftilamin reagens, 540 nm 

● Nitrát-ion: UV tartományban 200 

nm-en specifikus abszorpció 

► Reaktív foszfáttartalom:  

Spektrofotometriásan 

▪ Savas-molibdenátos reagens 

keverék, 890 nm. 

 

JENWAY 6500 típusú UV 

spektrofotométer 



Anyag és módszer-Mikrobiológiai 

vizsgálatok 1 
Colilert teszt: Az összes koliform 

baktérium és az E.coli számának 

egyidejű meghatározása 24 órán belül. 

Pozitív reakció: inkubációt követően 

koliform szervezeteknél sárga, E.coli 

UV fény alatt floureszcencia. 

• Kiértékelés MPN táblázat segítségével 

► Enterococcus faecalis kimutatása 

felszíni és szennyvizekben mikrotiter 

lemezeken, MPN módszerrel. 

• Eredmény: 48 órán belül 

Pozitív reakció: UV fény alatt 

fluoreszcencia 

 

 



Anyag és módszer-Mikrobiológiai 

vizsgálatok 2 

► Clostridium perfringens kimutatása 

membránszűréses technikával: 

Mérés alapja: 21±3 órán belül, TSC 

(triptóz-szulfit cikloszerin) agaron a 

szulfit redukálása során, jellegzetes 

fekete, szürke, sárga-barna kolóniák. 

► Bakteriális termelés: 

Mérés alapja: tríciummal jelölt leucin 

beépülése fehérjékbe 

Eredmények megadása:μgC/l/h 

2015. Január 28.- Közép 

partszakaszról származó 

Clostridium perfringens telepek 

100-,10-, és 1 ml-ben 



Anyag és módszer - Statisztikai elemzések 

► Klaszter analízis:  Sokváltozós adatelemzési módszer, 

objektumok csoportokba rendeződnek. 

• Távolságmetrika - Négyzetes eukleidészi távolság 

• Összevonó klaszterezés→ eredmények, dendrogramokon 

• Mérhető távolság számításkor - Ward módszer 

► Főkomponens analízis (PCA): Többváltozós adatelemzési 

módszer, tulajdonságok kapcsolatait vizsgálva. 

• Egymástól független változók előállítása, 

• 0,7-nél nagyobb vagy -0,7-nél kisebb főkomponens értékek 

figyelembe vétele, sajátérték vektoruk >1. 

• Biplot diagram-objektumok és változók a sajátvektorok terében, 

• R szoftver használata 



Eredmények és kiértékelésük: fiziko-kémiai 

paraméterek 1 

 

 

Vízállás változása a mintavételi időpontok 

függvényében 
Zavarosság változása a mintavételi időpontok 

függvényében 

Fajlagos elektromos vezetőképesség változása a 

mintavételi időpontok függvényében 

Oldott oxigén koncentráció változása a mintavételi 

időpontok függvényében 



Eredmények és kiértékelésük: Fiziko-kémiai 

paraméterek 2 

NH4
+-N koncentrációk változása a mintavételi 

időpontok függvényében 

NO3
--N koncentrációk változása a mintavételi 

időpontok függvényében 

PO4
3--P koncentráció változása a mintavételi időpontok 

függvényében 



Eredmények és kiértékelés-Mikrobiológiai paraméterek 1 

 Az összes koliform baktériumok csíraszámának 

milliliterenkénti változása a mintavételi időpontok 

függvényében 

Az E.coli baktériumok csíraszámának 

milliliterenkénti változása a mintavételi időpontok 

függvényében 

Az Enterococcus faecalis csíraszámának milliliterenkénti 

logaritmikus változása a mintavételi időpontok függvényében 



Eredmények és kiértékelés-Mikrobiológiai 

paraméterek 2 

A Clostridium perfringens csíraszámának 

milliliterenkénti változása a mintavételi időpontok 

függvényében 

A bakteriális termelés éves változása a 

mintavételi időpontok függvényében 



Eredmények és kiértékelés-statisztikai elemzések 1 

A klaszteranalízis eredményei az összes vizsgált (fiziko-kémiai 

és mikrobiológia) változó figyelembevételével 



Eredmények és kiértékelés-statisztikai elemzések 

2:Főkomponens analízis 

• 1. (variancia:26,87 %) és a 2. (variancia:20,22 %) főkomponens függvényében 

• Első főkomponens: DO, fajlagos elektromos vezetőképesség, NO3
--N, hőmérséklet 

• Második főkomponens: Clostridium perfringens, bakteriális termelés, zavarosság 

 



Összefoglalás 
► A Duna vízminőségének monitorozása  Hárosi-Duna ágon 1 éven keresztül, 

▪ Mintavételek havonta, Jobb-, Közép- és Bal part, 

▪ Fiziko-kémiai és bakteriológiai vizsgálatok,vízállás adatok és statisztikai 

elemzések, 

▪ Vízminőség kategóriák meghatározása MSZ 12749:1993-as szabvány alapján 

▪ Fiziko-kémiai vizsgálatok: Duna-víz, Kiváló-Jó vízminőségi kategória, néhány 

esetet kivéve, 

→ Mikrobiológiai vizsgálatok: MSZ 12749:1993-as szabvány (koliformszám/1 ml) 

+”The Joint Danube Survey” osztályozási rendszer (Összes koliform, E.coli, 

Enterococcus faecalis/100 ml), 

▪ MSZ 12749:1993: Összes koliform, E.coli→Jobb part: Tűrhető, Szennyezett 

kategória↔JDS: Mérsékelt, Kritikus, 

▪ Enterococcus faecalis: JDS-Jobb part: Kritikus, Erősen szennyezett, 

▪ Clostridium perfringens+bakteriális termelés maximuma minden mintavételi 

pontban, májusban, 

▪ Statisztikai elemzések→eredmények összefüggése, magyarázata 

► A Duna-víz  mikrobiológiai szempontból kifogásolható. 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

Köszönetnyilvánítás: 

Témavezetőmnek, Dr. Tóth 

Erikának,  

Konzulensemnek, Jurecska 

Laurának, 

Kéki Zsuzsannának,  

Dr. Kovács Józsefnek és 

Magyar Norbertnek, 

családomnak, és páromnak. 



MSZ 12749:1993 szabvány 



1. MILYEN KÓROKOZÓK JELENLÉTÉRE LEHET 

SZÁMÍTANI ELSŐSORBAN EGY FELSZÍNI VÍZBEN? MIT 

TUD EZEK ELŐFORDULÁSÁRÓL A DUNÁBAN?  

 

2. MILYEN SZENNYEZŐFORRÁS ÁLLHAT A MEGFIGYELT 

KIUGRÓ SZENNYEZÉSEK MÖGÖTT? 

 

 3. HASZNÁLT-E MEGERŐSÍTŐ VIZSGÁLATOT A 

CLOSTRIDIUM KIMUTATÁS SORÁN? HA IGEN, MILYET? 

Bírálói kérdések 



1. MIT GONDOL, MIKOR CÉLSZERŰ AZ OXIGÉN 

KONCENTRÁCIÓ HELYETT AZ OXIGÉNTELÍTETTSÉG 

ÉRTÉKEKET EGY FELSZÍNI VÍZ MINŐSÍTÉSEKOR 

ALKALMAZNI? 

1/A MILYEN EREDMÉNYRE JUTOTT VOLNA MÉRÉSEI 

ALAPJÁN AZ ADATÉRTÉKELÉSKOR, HA AZ 

OXIGÉNTELÍTETTSÉG ÉRTÉKEKET VETTE VOLNA AZ 

OXIGÉN KONCENTRÁCIÓ HELYETT A VIZSGÁLT DUNA 

SZAKASZON FIGYELEMBE? 

 

2. VÉLEMÉNYE SZERINT MI LEHET AZ OKA ANNAK, HOGY A 

CSEPELI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 2010. 

ÉVI  ÜZEMBE HELYEZÉSE ÓTA  A BUDAPEST ALATTI DUNA 

SZAKASZON A VÍZ MIKROBIOLÓGIAI MINŐSÉGE NEM 

JAVULT (TOVÁBBRA IS KIFOGÁSOLHATÓ)?  

Bírálói kérdések 


