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Bevezetés, célkitűzés 

 A víz létfontosságú környezeti elem 

 

 Fokozódó vízszennyezés 

 

 Kisebb vízfolyások környezeti állapotvizsgálata 

 

 Vízszennyezés negatív hatásai 

 

 Korábbi vízminőségi adatok (Bodáné Kendrovics Rita (ÓE), 
2011) felhasználása 



A patak földrajzi elhelyezkedése 

(https://maps.google.hu/) 



A vízfolyás bemutatása 

 A budai oldal állandó jellegű vízfolyásai közül a legnagyobb 

 

 Forrás: Pilisszentiván településétől nyugatra (főforrás: Pilisszántó 

felett), torkolat: Északi összekötő vasúti híd felett 

 

 Geológiai környezet: a Budai-hegység és a Pilis határolja 

 

 Vízrajzi adottságok: számos természetes és mesterséges mellékág 

 

 Élővilág, természetvédelmi értékek: leszűkülő biodiverzitás, 

Mocsáros-dűlő, Kis- és Nagy-Szénás, Róka-hegy, Mátyáshegyi-

barlangrendszer 

 



Potenciális szennyezők 

 A patak természetes medrének átalakítása 

 Betelepülés, növekvő ipari tevékenység  kommunális, ipari 

és mezőgazdasági eredetű szennyvízbevezetés  korszerű 

csatornahálózat a ‘80-as, ‘90-es évek végére 

 Budai Nagy Antal laktanya felszámolása 

 Pilisvörösvári és Solymári Szennyvíztisztító Telep 

 Óbudai autóbuszgarázs 

 Mesterséges befolyók 

 Mocsáros-dűlő csatornázatlansága 

 Illegális inert és kommunális hulladéklerakók 

 Közlekedés 

 

 



Mintavételi pontok 

(https://maps.google.hu/) 

 
- Legnagyobb szennyezettség: 3. mintavételi pont, B2-es és B5-ös befolyó! 



Mérőműszerek, berendezések 

Adwa AD14-es (pH) és Adwa AD32-es 

 (vezetőképesség) terepi műszer 

PF-12 típusú fotométer 

 SP-830 típusú spektrofotométer 

Lángfotométer 

Mettler-Toledo  



Összefoglalás 

Vizsgált paraméterek 
2014. január 2014. március 

eleje 
2014. március 

vége 
2014. április Évszakos átlag 

pH terepen szennyezett tűrhető tűrhető szennyezett tűrhető 

Oxigéntelítettség kiváló jó kiváló jó jó 

Fajlagos 

vezetőképesség 

laboratóriumban 
szennyezett szennyezett szennyezett szennyezett szennyezett 

Ammónia 
erősen 

szennyezett 
erősen 

szennyezett 
szennyezett szennyezett 

erősen 

szennyezett 

Nitrit szennyezett szennyezett szennyezett 
erősen 

szennyezett 
erősen 

szennyezett 

Nitrát tűrhető tűrhető na. na. tűrhető 

Foszfát szennyezett 
erősen 

szennyezett 
szennyezett 

erősen 

szennyezett 
erősen 

szennyezett 

Kémiai oxigénigény kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló 

Vas kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló 

Mangán szennyezett szennyezett tűrhető na. szennyezett 

 - Összes sótartalom (600-800 mg/l   200-500 mg/l), szulfáttartalom (110-200 mg/l), 

összes keménység, kloridion (100-200 mg/l   14 mg/l, lúgosság, nátriumtartalom (14-113 

mg/l), vízhozam 

- A vízminőségi besorolás (MSZ 12749) itt tájékoztató jellegű! 



Eredmények összehasonlítása 

 2011. évi és 2014. évi mérések összevetése 

 Nem teljesen reprezentatív 

 Nőtt: nitrátion-koncentráció, pH  

 Csökkent: ammóniumion-koncentráció 

 Javuló tendenciák: oxigéntelítettség, KOI: erősen szennyezett 

 kiváló vízminőség 

 Fajlagos vezetőképesség és nitrition-koncentráció csökkent 

(felső szakasz) / nőtt (alsó szakasz) 

 Tervek a jövőre 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


