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1 A MUNKA EL ŐZMÉNYEI, A KIT ŰZÖTT CÉLOK 

Bolygónk életterének nagy részét tengerek és óceánok adják. A tengeri környezetre 

azonban számos, az emberi tevékenységekből származó terhelés nehezedik. Gyakorlatilag 

nincs a Föld vízburkában egyetlen pont sem, amelyet ne változtatott volna meg az emberi 

tevékenység. Mióta ember él a Földön, azóta termel az emberi tevékenység fizikai és 

kémiai hulladékot, amely megváltoztatja a levegő, a talaj és a természetes vizek eredeti 

összetételét, állapotát. Több korábbi kutatás, felmérés igazolja, hogy különös gondot kell 

fordítanunk édesvízkészleteinkre, de a kis vízfolyásokra, mint a szennyezés első számú 

indikátoraira nem fordítottak kellő hangsúlyt. A patakok koncentráltan jelzik a környezeti 

és a hidrológiai hatásokat; de sem állapotukról, sem a jó ökológiai állapotuk eléréshez 

szükséges módszerekről, intézkedésekről nem áll rendelkezésünkre elegendő adat, 

információ, hazai, európai, és nemzetközi szinten sem. 

A vizek jó ökológiai állapotának elérését tűzte ki célul az Európai Unió országaiban 

2000 decemberében életbe lépett jogszabály, amely úgy nevezett Víz Keretirányelvben 

(VKI) szabályozza a tagországok víz-politikáját. Az irányelv keret-jellege abban nyilvánul 

meg, hogy csak az elérni kívánt célokat rögzítik, a végrehajtás módja azonban 

tagországonként változhat.  

Ennek során az eddigi mintavételi helyhez kötött állapotértékelésről át kell térni a 

víztestek állapotának értékelésére alkalmas monitorozó rendszerre, amely képes az időbeli 

változások követésére is. Amennyiben egy kérdéses víztest állapota nem éri el a jó 

állapotot, meg kell határozni (kivizsgálási monitoring) a minőségromlás okait, 

beavatkozási tervet kell készíteni és végrehajtani, majd a beavatkozások hatását is 

monitorozni kell. A VKI a vizek állapotát nem egy általános érvényű szabványhoz 

hasonlítva értékeli, hanem az azonos víztípusba eső „referencia állapotú” víztesthez 

viszonyítja a vizsgált víztest állapotát. Az eddigi magyarországi törzshálózati monitorozó 

rendszer a nagyobb folyókon és tavakon meghatározott helyek vizsgálatát célozta, s a 

kisvízfolyások állapotáról nagyon kevés rendszerezett információ áll rendelkezésre. Ez a 

körülmény nemcsak a VKI szerinti monitorozó hálózat megtervezését nehezítette, hanem 

kellő referenciák hiányában az értékelést is. 

Doktori munkám e probléma megoldására irányult, s több olyan projekthez 

kapcsolódott, amelyek elsősorban a kisvízfolyások monitorozásának VKI szerinti 

megalapozását szolgálták, és ezek a következők voltak: 

A VITUKI-ban végzett kutatások: 

• Felszíni és felszínalatti vizek, talajok és üledékek környezetanalitikai vizsgálata 2001-

2005. 

• Országos szintű kutatások 2003-2008: 

� Település által nem terhelt kis vízfolyások NO3 jellemzése. 

� Magyarország anyagmérlege. 
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� Magyarország felszíni vizeinek tápanyag jellemzése. 

� A magyarországi felszíni vizek nitrát (nitrát-szennyezettség szint) és 

eutrofizációs (folyók, tavak és állóvizek trofitás szerinti jellemzése, a felszíni 

vizek trofitás szintje) monitoring adatainak értékelése. 

• Nemzetközi szintű dunavédelmi szennyezésmegelőző program (ICPDR AEWS Eu) 

2005-2008. 

• EU VKI Talajvédelmi Irányelvének hazai bevezetése 2008-2009. 

A Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végzett kutatási tevékenységek: 

• A környezeti állapot változásának detektálása radiokémiai módszerekkel a Galga-

patakon 2001 (KAC 2001). 

• A Rákos-patak és a hozzá kapcsolódó tórendszer hidrológiai és környezetanalitikai 

felmérése 2003-ban (KAC 2003). 

• Az EU Víz Keretirányelv szerinti komplex monitoring rendszer és adatbázis 

kidolgozása különböző környezetterhelésű hazai kisvízfolyásokon, különös tekintettel a 

Galga patakra 2004-2006 (RAGACS 2006) 

Doktori értekezésem elsősorban ez utóbbi projektben végzett munkámra alapoztam, de 

esetenként összehasonlításokban felhasználtam a felsorolt programokban elért 

eredményeket is. 

Célkitűzések 

Doktori munkám során a VKI magyarországi alkalmazását figyelembe véve, a fent 

felsorolt kutatási területekhez szorosan kapcsolódva a következőket tűztem ki célul a 

modellterületként választott Galga patak kis felszíni vízfolyás vízgyűjtőterületén: 

 

1. A Galga patak vízgyűjtőterületének, mint ökológiai modell környezeti állapotának 

pontos feltárása, hidromorfológiai, hidrológiai, fizikai - kémiai, hidrobiológiai 

vizsgálatok alapján, figyelembe véve az EU VKI ajánlásait.  

2. Kapcsolódva a VKI által megkövetelt vízminőségi osztályozáshoz, a szükséges tér-és 

időbeli mintavételi sűrűség konfidencia határának meghatározása a Galga patak 

vízgyűjtő területén. Ennek alapján általánosítható módszer-ajánlás kidolgozása a 

Galga patak paramétereihez hasonló, Magyarországon lévő, kis vízfolyások 

monitorozására. 

3. Bemutatni egy tanulmányt a Galga patak vízgyűjtő területén kijelölt szakaszon, az 

üledék nehézfém-szennyezésének elmozdulásáról, ami feltehetően a korábban 

működő Ikladi Gépgyár pontszerű szennyezésének következménye. Geokémiai 

statisztikai vizsgálatokkal igazolni a nagy koncentrációban jelen lévő elemek eredetét 

az üledékben, s a szennyezés megszűnése utáni kiürülés időszükségletét. 
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2 ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1 A Galga patak feltáró monitorozása 

Mintaterületül a Cserhát hegység közepe táján, Szandaváralján eredő Galga patakot 

választottam. A patak hossza: 65 km, vízgyűjtőterülete: 552,44 km2, árterülete 84 km2 . 

A Galga vízgyűjtőn a folyó típusokból a következő négy fordul elő az országos 

típusok közül: 

• 1. Típus: Hegyvidéki kis patakok,> 350 m, 10 - 100 km2, szilikátos, durva 

mederanyagú, köves. 

• 8. Típus: Dombvidéki csermely,> 200 m, 10 - 100 km2, meszes, közepesen finom 

mederanyagú. 

• 15. Típus: Síkvidéki, <200 m, 10 – 100 km2, meszes, közepesen finom mederanyagú 

kis patakok. 

• 18. Típus: Síkvidéki, <200 m, 100-1000 km2, meszes, közepesen finom mederanyagú 

kis folyók. 

A Galga patak vízgyűjtő területén 1999-ben kezdtem kutatásaimat, akkor 5 pontot 

jelöltem ki: Püspökhatvan, Galgamácsa, Iklad, Aszód 3-as főút mentén, és az Aszódi 

Szennyvíztisztító Telepnél. A mintavételi helyek kiválasztása a környezet-kémiai és 

hidrológiai szempontok figyelembe vételével történt, olyan helyeken, ahol a vízgyűjtő 

előzetes feltárása alapján szennyeződést feltételeztünk, a területhasználatok ismeretében. A 

kijelölt pontokon hidrológiai és kémiai vizsgálatokat végeztem. A hidrológiai elemzés 

alapját térképek, helyszíni bejárások, irodalmi adatok képezték. A térképi 

tanulmányozáshoz az 1: 25000-es méretarányú papír alapú katonai térképek voltak 

segítségemre. A térképek alapján elkészítettem a patak hossz-szelvényét és vízrendszeri 

vázlatát. A hossz-szelvényről a belépő vízfolyások neve, belépési szelvényei és hossza 

leolvasható. A helyszíni vizsgálatok során minden esetben rögzítettem a vízállást. A 

kémiai vizsgálatok során egy alkalommal víz (2000. május), három alkalommal (2000. 

május, július és augusztus) üledékmintát vettem. A mintáknak elemeztem a nehézfém 

koncentrációját. 

2001 augusztusában újabb mintavételre volt lehetőségem a KAC 2001 pályázat 

keretében, amikor az öt korábban vizsgált helyszíneken ismét üledékmintát vettem, és a 

mintáknak a nehézfém koncentrációját vizsgáltam. 

2004-ben a SZIE Kémia és Biokémia Tanszék, a BME Vízi Közmű és 

Környezetmérnöki Tanszék és a VITUKI alkotta konzorcium elnyert egy az Oktatási 

Minisztérium „Környezetvédelmi műszaki fejlesztési alprogram” című programjának 5. 

fejezetéhez kapcsolódó, a „Komplex monitorozó rendszer és adatbázis kidolgozása 

különböző környezetterhelésű kisvízfolyásokon az EU VKI ajánlásainak figyelembe 

vételével” című projektet. A projektben feladatom volt a Galga patak hidrológiai, kémiai 

állapotának felmérését célzó havi monitorozás megszervezése, elvégzése, az 
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eredményeinek kiértékelése, a pontszerű szennyező források hatásainak vizsgálata, a Galga 

patakra vonatkozó hidromorfológiai vizsgálatok és a jelenlegi Európai kis felszíni 

vízfolyások vizsgálatára vonatkozó fizikai-kémiai vizsgálatok elvégzésére. A projekt 

munka keretében egy alkalommal 19 ponton végeztem részletes felmérést, és ez alapján 

jelöltem ki a 9 mintavételi pontot a patak vízgyűjtő területén a feltáró monitorozás 

elvégzéséhez, melyek a következők voltak: Becske (G19), Nógrádkövesd (G18), 

Püspökhatvan (G12), Galgamácsa (G8), Iklad (G7), Aszód 3 (G5), Aszód Szennyvíztisztító 

Telep (G4), Tura (G2), Jászfényszaru (G1). A kilenc ponton tizenhárom hónapon át, havi 

rendszerességgel végeztem hirdológiai, fizikiai-kémiai vizsgálatokat. A biológiai 

vizsgálatokat a VITUKI biológus kollégái: Dr. Csányi Béla, Zagyva Andrea, a hidrológiai 

adatok értékelését Dr. Nováky Béla végezte. 

2.1.1 Hidrológiai vizsgálatok 

A vízhozam mérések során az átfolyási keresztszelvény felvételezésekor a 

vízmélységeket a vízszélesség függvényében 10-20 cm-ként mértem 1 cm pontossággal. 

Ennek felvételezése alapján számítottam az F [m2] átfolyási keresztszelvényt. A szelvény 

szerinti középsebesség számításához a felszíni vízsebességeket, a vízszélesség 

függvényében 3-5 mérési vonalban mértem felszíni úszóval. Az úszó által megtett mérési 

távot a mindenkori vízszélesség 5-6-szorosával azonos hosszban választottuk meg a patak 

közel egyenes szakaszain. A mérési vonalban mért vS [m/s] felszíni vízsebességből a  vV = 

0,85vS  képlettel számítottam a függély (a mérési vonalban vett vízmélység) szerinti 

középsebességet (vV), majd a függély szerinti középsebességek átlagolásával tértem át a 

szelvény szerinti közép sebességre (v, m/s). A vízhozamot a szelvényterület és a szelvény 

középsebességének Q[m3/s]  = F[m2]v[m/s]  szorzata adta meg. 

2.1.2 Vízmintavétel 

A vízmintát a patak sodorvonalából vettem. Azokon a pontokon, ahol befolyás után 

vizsgáltam a patak víztestét, teljes elkeveredése után vettem a mintát. Helyszínen mértem 

pH-t, hőmérsékletet és vezetőképességet helyszíni mérőműszerrel. A mintákat polietilén 

palackba tettem, és fénytől védve, hűtött körülmények között szállítottam a vizsgálati 

helyszínre. A vizsgálat megkezdéséig 2 - 4 oC hőmérsékleten tároltam.  

A szervetlen mikroszennyezők vizsgálatához a mintákat előtte kisavazott – 10%-os 

hígítású salétromsavas oldattal 1 óráig áztatott – a patak vizével átöblített 1,5 literes 

polietilén palackba vettem, a mintákba 5 cm3 analitikai tisztaságú salétromsavat tettem.  

Az oldott fémtartalom vizsgálatához a mintákat a helyszínen 0,45 µm pórusméretű 

membránszűrőlapon szűrtem. A higany vizsgálatához a mintákat brómreagensoldat és 

sósav 1+10 arányú keverékével alaposan átmosott, fémionmentes vízzel átöblített 

palackokba vettem (MSZ 1484-3-1998). 
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2.1.3 Üledékmintavétel 

A mintavételi pontokat az Ikladi Gépgyár 25+900 fkm –korábbi szennyezés- 

befolyásától jelöltem ki egy 1,5 km-es szakaszon, a szakasz végpontja Aszód 3-as főút 

közúti hídja. A lehatárolt területen kilenc mintavételi pontot választottam ki a vizsgálatok 

elvégzéséhez. A kilenc mintavételi pont pontos helyét a mederben lévő kanyarulatok, a 

patak partépítő tevékenysége alapján határoztam meg. A mintákat a meteorológiai hatások 

függvényében vettem: nagy csapadék után, és szélsőségesen száraz periódusban. 2000-ben 

három mintavétel is történt: májusban, júliusban és augusztusban. Tavaszi nagy esőzések 

után vettem a májusi mintákat, a júliusi mintavétel a meleg, nyári időjárás során történt, az 

augusztusi, pedig a nagy szárazság után. 2001 augusztusában, 2003 decemberében vettem 

az üledékmintákat, mikor nagy csapadék nem volt jellemző. 2004-ben március, május és 

június hónapokban történt a mintavételezés, a nagy esőzések időszaka után. A mintavételi 

pontoknál vízállást, vízsebességet, a meder víz által nedvesített keresztszelvényét mértem. 

A meder kanyarulatainak domború oldaláról üledékmintákat vettem. Az üledékminták 

kevert minták, melyeket merítés után polietilén dobozba tettem, és hűtve szállítottam. A 

mintavételt és a minták tartósítását a MSZ EN ISO 5667-3: 1998 alapján végeztem. 

2.1.4 Szervetlen szennyezők meghatározása a vízmintákban 

A következő komponensek meghatározása történt a vízmintákból: KOI ps (MSZ 

448-20-1991), lúgosság (MSZ 448-11-1986), összes keménység (MSZ 448-21-1986), 

kalcium (MSZ 448-3-1985), magnézium (MSZ 448-3-1985), nátrium, kálium (MSZ 448-

10-1977), szulfát-ion (MSZ 448-13-1983), ammónium (MSZ ISO 7150-1-1993), nitrát, 

nitrit (MSZ 448-12-1982), szerves nitrogén, összes nitrogén (MSZ 448-27-1985), oldott 

orto-foszfát, és összes foszfor (MSZ 448-18-1977). A kémiai mérés bizonytalansága az 

érvényben lévő szabványokban megadott határoknak megfelelt. 

2.1.5 Mintaelőkészítés elemanalízishez 

Az ismert mennyiségű (leszűrt) tartósított vízmintát teflonbombába bemértem, 

majd hozzáadtam 4 ml 65%-os salétromsavat és 2 ml hidrogén-peroxidot; lezártam az 

edényt, és üzembe helyeztem a roncsolót, a mikrohullámú készülék programozása alapján. 

A feltáró program a következő volt: 5 perc 250 W teljesítmény, 2 perc 0 W, 5 perc 400 W, 

5 perc 250 W, 5 perc 700 W, 5 perc hűtés. A feltáróprogram után megvártam a minta teljes 

kihűlését. Vegyifülke alatt eltávolítottam az edények tetejét, az oldatot 0,45 µm 

pórusméretű membránszűrőlapon keresztül 25 cm3-es mérőlombikokba szűrtem, majd a 

lombikot jelig töltöttem. 

A fenéküledék minta 63µm-nél kisebb méretű részecskéit használtam. A megfelelő 

mérettartományt az AS 200 Control ”G” szitasor segítségével választottam ki. Az így 

kapott mintákat nedves keveréssel homogenizáltam, fagyasztva szárítottam, és a légszáraz 

mintát homogenizáltam. A további mintaelőkészítés a vízmintáknál leírtakkal azonos. 
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2.1.6 Elemanalízis a víz- és üledékmintákból 

Az előkészített mintákból az elemkoncentrációkat Jobin-Yvon 24 szekvens ICP-

AES készülékkel mértem. Az elkészített oldatokat perisztaltikus pumpa segítségével 

Meinhard típusú porlasztó vitte be a plazmába, 1.1 ml/perc porlasztási sebeséggel. Az 

elemző vonalak hullámhosszait (a programnak megfelelően) a készülék növekvő 

sorrendben választja ki és állítja rá a monokromátort. A vizsgált elemek: As, Zn, Cd, Fe, 

Mn, Cr, Cu, és Al voltak. 

Az induktív csatolású plazma atomemissziós módszer elvileg 70-80 elem 

kimutatását, illetve mennyiségi meghatározását teszi lehetővé a plazmában keletkező, 

gerjesztett szabad atomok, illetve ionok fényemissziójának felhasználásával. A 

mintaoldatot porlasztással aeroszollá alakítva, gázárammal juttatja az induktív csatolású 

plazmába (ICP), ahol a minta komponensei elpárolognak, atomizálódnak, a keletkező 

szabad atomok, illetve ionok gerjesztődnek és az elemekre jellemző frekvenciájú 

(hullámhosszú) fotonokat bocsátanak ki. A plazma fényemissziója spektrálisan felbontva, 

és az egyes elemek adott hullámhosszú spektrumvonalának intenzitása fotoelektromos 

detektálással mérhető.  

2.1.7 Statisztikai vizsgálat 

A vízminták kémiai összetevőinek térbeli variabilitását a Szilágyi (2005) által 

használt – a relatív hiba és a minták száma közötti összefüggés intervallumbecsléssel – 

módszerrel határoztam meg. 

Az üledék adatsorainak vizsgálatára egyváltozós és kétváltozós statisztikai 

adatelemző módszereket használtam. A kiugróértékeket a Steam-and-Leaf hisztogramokon 

(ahol a mintaérték lényegesen eltért a többi értékektől), kumulatív gyakorisági görbék 

vizuális vizsgálatával azonosítottam. A kiugróértékek meghatározása lehetővé tette a 

nehézfém szennyezés elmozdulásának követését. Az adatokat STATGRAPHICS Centurion 

XV szoftver segítségével elemeztem. 

3 EREDMÉNYEK 

3.1 Hidrológiai vizsgálatok eredményei 

Az emberi hatásokat támasztotta alá a havi lefolyási tényező időbeli alakulása. A 

Galga Galgamácsa szelvényben a lefolyási tényező a természetes vízfolyásokra jellemző 

módon alakult, a nyári hónapokban alacsony (1,5-3,0%,), a téli hónapokban növekszik és 

olvadás idején érte el legnagyobb értékét. A Hévízgyörk szelvényben a nyári hónapok 

lefolyási tényező értékeinek kisebb mértékű növekedése utal az emberi hatásokra, a 

Galgamácsa és Hévízgyörk közti vízbevezetésekre.  

A törzshálózati szelvényekben az expedíciós mérések és a vízhozam-görbék alapján 

számított vízhozam értékek egymással összehasonlíthatóak voltak. A regressziós kapcsolat 
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szorossága 0,85-ös korrelációs tényezővel jellemezhető. A szoros kapcsolat arra utal, hogy 

az expedíciós mérések, legalábbis a mérési tartományban, elfogadhatók, és az 

egyszerűsített mérési eljárás helyettesíteni tudja a műszeres mérést. A kapcsolat elemzése 

azt is mutatta, hogy nagyjából 150 l/s vízhozam alatt az egyszerűsített mérés alul-, míg a 

felett felülbecsli a vízhozamokat. 

3.2 Hidromorfológia vizsgálatok eredményei 

A Galgán a meder kiépítettsége a meghatározó hidromorfológiai elváltozás. Ezen 

kívül szennyvíz bevezetések érik a patakot, melyek közül az aszódi a legjelentősebb (1500 

m3/d). Összességében a szennyvíz bevezetés 2.700 m3/d körüli lehet. A meder földmedrű, 

füvesített rézsűkkel, csak a hidak környezetében található burkolat. A vízfolyás torkolati 

szakaszain mindkét oldalon 1.500 fm hosszban töltés húzódik. A Zagyva visszaduzzasztó 

hatása miatt Tura belterületéig kiépítésre került egy víztartó depónia. A területen több 

tározó is található, melyek funkciója különböző.  

3.3 A víz kémiai minőségének változása a 2004/ 2005-ben végzett feltáró 

monitorozás alapján 

3.3.1 Vízkémiai vizsgálati eredmények 

A monitorozási eredmények részletes eredményeit adatbázisban rögzítettem ezek 

közül néhány grafikonon bemutatom a nitrogén és foszforformák folyásirány szerinti 

szezonális ábrázolását (1-3. ábra). 
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1. ábra: Az összes nitrogén koncentráció szezonális változása a Galga patak vízmintáiban 
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2. ábra: Az összes foszfor koncentráció szezonális változása a Galga patak vízmintáiban 



 10 

Nitrát 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

G19 G18 G12 G8 G7 G5 G4 G2 G1

mintavételi helyek

mg/l

Nyár

Ősz

Tél

Tavasz

III.II.I.

 

3. ábra: A nitrát koncentráció szezonális változása a Galga patak vízmintáiban 

3.3.2 Pontszerű szennyezések hatásai 

A Galga patak vízminőségének alakulásán, főként a nitrogén- és foszforformák 

diagramjain, jól kivehető a települések terhelésének és a tisztított szennyvizek bevezetése. 

Télen nagyobb koncentrációkat mértünk, mint a többi évszakban. Kiugró értékek voltak 

mérhetők az acsai tisztított szennyvíz befolyását követően Püspökhatvannál, és az aszódi 

szennyvíztelepnél. A nagy koncentrációk e pontokat követően végig jelentkeztek a Galga 

patak vizében, de Turánál kisebb értékeket tapasztaltunk. Jászfényszarunál a Zagyva 

torkolatnál ismét nagy volt a foszforháztartás mutatóinak értéke, a nitrogénformák 

koncentrációi azonban jelentősebben csökkentek a torkolatnál. A patak folyása mentén 

lévő szennyvíztelepek hatással voltak a patak vízminőségére, de az illegális 

szennyvízbevezetések még jelentősebb mértékben módosították a patak állapotát. A 

püspökhatvani szennyvíztelep befolyása felett, egy csapadékvíz-bevezető árkon keresztül 

közvetlenül vezették be mindenféle előkezelés nélkül a hígtrágyát. Csapadékos 

időszakban, az árokban felgyülemlett szarvasmarha trágya közvetlenül a Galga patakot 

terhelte. A Püspökhatvannál mért tápanyagháztartás mutatóinak koncentrációit ezért ezek a 

hatások nagymértékben módosították. A szennyvíztisztítók tisztított szennyvizeinek 

befolyása után, a befolyástól távolabbi pontokon jelentősen csökkentek a koncentrációk, 

jelezve, hogy a betorkolló patakok hígító hatással vannak a Galga patakra.  

3.3.3 Diffúz szennyezések hatásai 

A vízgyűjtő területről az oldalirányú beszivárgással is jelentős mennyiségű 

szennyezőanyag került a Galga patakba. A Galga vízgyűjtő területén talajvíz kutak nagy 

számban találhatók, de az ÁNTSZ és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adatai 

alapján gyakorlatilag minden település alatt erősen szennyezett, ivásra alkalmatlan a 

talajvíz. Jellemző a városok, községek alatti ún. „szennyvíztavak” kialakulása, amely a 

csatornázás hiányára és a sok évtizedes szennyezésre vezethető vissza. Jellemző 

szennyezők a nitrit, a nitrát és a különböző szerves szennyezők (VKS, 2002). Az 

eutrofizáló hatást erősítik a Galga menti területeken folyó mezőgazdasági művelések, a 

műtrágyázás és a növényvédő szerek használata. 
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Ammónium, nitrát, nitritterhelés Püspökhatvannál jelentkezett először, s 

Galgamácsánál a legjelentősebb, majd ez a torkolat felé fokozatosan csökkent. 

Galgamácsánál a település felől a Némedi-patakon keresztül is érkezhetett jelentős 

szennyezés. Mezőgazdasági művelés jellemzi a vízgyűjtő területet, és a csatornára való 

rácsatlakozás sem teljes mértékű a településen. A foszforterhelés a nitrogénformákhoz 

hasonlóan alakult, de legnagyobb mennyiségben az aszódi szennyvíztelepről került foszfor 

a Galga patak vízgyűjtőjébe. A nem-pontszerű források terhelése összességében 53-69 t/év 

összes foszfort és 175-226 t/év összes nitrogént jelentett. 

A csatornarendszerekre való lakossági rákötések aránya nem megfelelő. A 

csatornázottság mértéke kisebb az országos átlagnál. A szennyvíztelepekről elfolyó víz azt 

mutatja, hogy a foszfor eltávolítására kell különös hangsúlyt helyezni. 

3.4 A víztestek lehatárolása a Galga patakon 

A Galga patakon a hidrológiai, hidromorfológiai, fizikai, kémiai és biológiai 

vizsgálatok alapján három víztestet különböztettem meg: 

• A forrástól a Becskei patak befolyásáig folyó víztest. A mezőgazdasági tevékenység e 

területre kevésbé jellemző, pontszerű szennyező forrás, település nincs. 

• A Becskei-pataktól az aszódi szennyvíztelep tisztított szennyvizének bevezetéséig folyó 

víztest. A Becske alatti folyószakaszon a meder rendezett, a településeken burkolt 

kisvízi mederben folyik a patak. Ennek ellenére a települések közötti hosszú 

szakaszokon a meder állapota megengedheti olyan élőlény együttes kialakulását, amely 

a patak „természetes” jellegét erősíti, habár nem éri el a jó állapotot.  

• Az aszódi szennyvíztelep befolyójától a torkolatig a víztest kockázatos. Az aszódi 

szennyvíztisztító befolyója alatti szakaszt azért tekintjük külön víztestnek, mert a 

szennyvíz hatására a kémiai kockázatosság fennállhat.  

3.5 Biológiai vizsgálatok eredményei 

A VKI szerint a víztestek minőségi osztályokba sorolása az Enviromental Quality 

Ratio- EQR arányszám alapján történik. Ez az arányszám az adott víztesten megfigyelt 

biológiai változók és az adott víztípusra vonatkozó referencia értékek hányadosa. Az 

ökológiai minősítés VKI szerinti feltétele tehát a típus-specifikus referencia-helyek 

kijelölése, és referencia-feltételek meghatározása, ezek alapján az öt élőlény-csoportra 

vonatkozó osztályhatárok és minősítési rendszer kidolgozása (WFD, 2000). Ezek megléte 

alapját képezi a VKI szerinti minősítésnek és az EU-ban szabványos módszerek 

használatának (fitobentosz- MSZ EN 14407:2004, makrofita- MSZ EN 14184:2004, 

makrogerinctelen- MSZ EN ISO 8689-1:2000, halak- FAME, :2004).  
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Az előzetes besorolás biológiai validációja élőlény együttesek szerint a következőképpen 

történt: 

• A folyóvízi fitoplankton és fitobenton esetében szakértői becslés lett alkalmazva. A tavi 

fitoplankton vizsgálata Padisák Judit minősítési rendszere alapján történt. (Szilágyi et 

al. 2004b). 

• A makrofitonok esetében a kockázatosság becslése nem történt meg, de ezt a VKI nem 

is írja elő kötelezően mindegyik élőlény együttesre. 

• A makroszkópikus gerinctelenekre a Csányi-féle BMWP/ASPT család alapú minősítési 

rendszere alapján a hétosztályos rendszerből a VKI-nak megfelelő ötosztályos készült 

(Csányi 1998). 

• A halak szerinti kockázatosság a FAME egyszerűsített rendszere szerint történt (FAME 

Consortium 2004). 

A Galga mindhárom szakasza az előzetes besorolás szerint természetes víztest. A 

patak felső szakasza algológiai szempontból kiváló, míg a középső szakasz közepes 

ökológiai állapotú. A kémiai kockázatosságot a fitoplankton mennyiségében és 

összetételében bekövetkező víztesten belüli ugrásszerű változások jelzik (szennyvízhatás). 

Példaként az acsai szelvényben több alkalommal tömegesen megjelenő Euglenophyta 

taxonokat (Euglena és Phacus sp.), vagy Iklad és Domony között 2004. őszén a biomassza 

kiugróan nagy értékét és a dominanciaviszonyok megváltozását említjük. Az alsó szakasz 

mennyiségi algológiai mutatói megfelelnek a jó ökológiai állapotnak, bár az algatársulások 

(fitoplankton, fitobenton) fajösszetétele némileg eltér a 18. víztípusra megadottaktól. 

3.6 Változékonyság térbeli és időbeli becslése 

A részletes kémiai vízfelmérés adatai alapján a Galga patakon megvizsgáltam, hogy 

jellemezhető-e egy ponttal a patak feltárt vízteste a szokásos feltételekkel (90%-os 

megbízhatóságon, +/-10% hibahatárt megengedve) (4. ábra).  

A hibaintervallumok változása a Galga-patakon 
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4. ábra: A hibaintervallumok alakulása a Galga patak középső szakaszán  

egy mintavételi pont esetén 
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A pH, a redoxpotenciál, az oldott oxigén, a hőmérséklet esetében a patak 

jellemezhető egyetlen mintavételi ponttal, a vezetőképességnél egy pont már kevés. A 

többi kémiai paraméter esetében az a következtetés vonható le, hogy a nitrát-iont kivéve 

egyetlen komponenst sem elég egyetlen helyen mintázni. Amely paramétereket nem 

elegendő egyetlen helyen vizsgálni, azoknál megnéztem, hogy hogyan csökken a hiba a 

mintaszám emelésével. A pH-t, a redox-potenciált, a vezetőképességet, a nitrát-iont elég 

egy helyen; az oldott oxigént kettőn; az összes oldott anyagot, Na-, a Ca-ion koncentrációt, 

a lúgosságot, az összes keménységet, a kloridot három; a K-iont, a KOIps-t öt; az összes 

nitrogént hat; a Mg-iont, a szerves nitrogént hét; a Kjeldahl nitrogént, a szulfátot nyolc; a 

nitrit-iont tíz, a többi komponenst tizenkét helyen kell mérni. Tehát van olyan komponens, 

melyet elég egyszer mintázni (pH, redoxpotenciál), de van olyan is, melyet 12 ponton 

szükséges mérni (ammónium-ion, foszforformák). 

3.7 Nehézfém szennyezés elmozdulása az üledékben 

2000. májusban nagy volt a Cd koncentráció (17,3 mg/kg) a forrásnál, 25+900 fkm-

nél, de a 24+125 fkm-nél, a vizsgált szakasz végpontjánál kis koncentrációban (2,43 

mg/kg) mértem a vizsgált elemet. 2000. augusztusban (9,9 mg/kg) és 2001. augusztusban 

(10,7 mg/kg) is jelentős mennyiségben volt jelen a Cd, közvetlenül a volt gépgyár felől 

érkező csapadékvíz bevezető árok után. 2003. decemberben a forrástól 70m-re lévő ponton 

nagy volt a kadmium koncentráció (9,41 mg/kg). 2004. márciusban a vizsgált szakasz 

minden kanyarulatában kis koncentrációkat mértem, májusban pedig a mederüledékben 

kimutatás határ alatt volt a mért elem mennyisége. 2004. júniusban egy ponton, a 25+830 

fkm-nél található kanyarulatban volt már csak kimutatható mennyiségben a kadmium. 

2004. márciusban olyan nagy mennyiségű csapadék hullott a területre, hogy 

továbbszállítódott a szennyezés. A vizsgált területről a görgetett anyaggal 

továbbmozdultak a nehézfémek, ezért júniusban azok csak nyomokban voltak mérhetőek 

(5. A és 5. B ábra). 
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5. A és B ábra: A kadmium koncentráció változása a szennyezés forrásánál (A) és a 

végpontnál (B), az idő függvényében 
Jelmagyarázat: 

1: 2000. május, 2: 2000. augusztus, 3: 2001. augusztus, 4: 2003. december, 5: 2004. március, 6: 2004. május, 

7: 2004. június 

Piros oszlop: határérték a 40/2008. (II. 26.) Kormány rendelet szerinti határértéket meghaladó koncentráció 
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Az esős hónapok után a meder hidrológiai paraméterei is megváltoztak. Magas 

vízállásokat, nagyobb vízsebességet eredményeztek a nagy csapadékok, ami növelte az 

üledék elragadó-erejét, majd jelentősebb kanyarokban a meder azon pontjain, ahol 

jelentősebb volt a partépítő tevékenység, kirakta. Ezeken a pontokon, mint 

üledékcsapdákban halmozódott fel a nehézfém, ami csak újabb nagyobb elragadó-erő 

hatására szállítódott tovább. A csapdákban felhalmozódott szennyezett üledéket a 

vízgyűjtőre hullott további jelentős mennyiségű csapadék vitte tovább. Az utánpótlás 

megszűnése után, a patak vizsgált szakasza kitisztult a szennyezéstől. A szennyezett üledék 

elmozdulását több nehézfém (Cd, Zn, Cr, Ni) koncentrációjának mérési eredményei is 

tükrözték, legjobban követni a pontszerű forráshoz egyértelműen hozzárendelhető Cd és 

Zn koncentrációprofilján lehetett. 

A mért kadmium értékek két anomális csoportja 90%-a (22 mérési eredményből 20 

eredmény) a Gépgyári Befolyó alatt helyezkedik el. A 7 kiugró érték a Gépgyári 

Befolyónál és alatta található, 2000-ben. A kisebb csoportból származó mérési eredmények 

a befolyás felett, és 2004. márciusban, májusban, júniusban a forrásnál vannak. 2003. 

decemberben már a forrástól két távolabbi ponton halmozódtak fel a vizsgált elem mért 

értékei.  

A cink háttérértékei, a három kisebb csoportból származnak, Zn<80.9 mg/kg. A 

kisebb csoportból származó elemek a befolyás felett, és későbbi időpontokban, 2004. 

márciusban, májusban, júniusban a forrásnál vannak. A két anomális csoport 67%-a (24 

mintából 16 minta) a Gépgyári Befolyó alatt helyezkedik el.  A 7 kiugró érték a Gépgyári 

Befolyónál és alatta található 2000-ben, és a szennyező forrástól távolabb 2004. 

márciusban és májusban. 
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3.8 Új tudományos eredmények 

I. A víztestek besorolása nem minden esetben egyértelmű, az előzetes víztest besorolás 

igazolásához a hidrológiai, hidromorfológiai, kémiai és biológiai állapot összevetése 

szükséges. A Galga patak vízgyűjtő területének 19 pontján végzett részletes felmérés 

alapján kijelöltem a víztesteken 9 rendszeres mintavételi pontot, ahol tizenhárom hónapon 

keresztül feltáró monitorozás keretében vizsgálatokat végeztem. Minősítettem a Galga 

patak állapotát hidrológiai, hidromorfológiai, kémiai és biológiai vizsgálatok alapján, 

ebben alkalmaztam az EU Víz Keretirányelv (VKI) szempontjait. Az állapot 

minősítéséhez jelentős hidromorfológiai változásokat a biológiai vizsgálatok is jelezték, de 

a patak flóráján és faunáján ezek a hatások nem egyértelműen jelentkeztek. A patak 

állapotának minősítését tehát a kémiai vizsgálatok eredményei döntötték el. 

Megállapítottam, hogy a Galga patak három víztestre osztható, és ezt hidromorfológiai, 

kémiai és biológiai úton is igazoltam.  

II.  Meghatároztam a víztestek 5 fokozatú vízminőségi besoroláshoz szükséges tér-és időbeli 

mintavételi sűrűség konfidencia határát a Galga patak víztesteire. Vannak olyan kémiai 

komponensek, amelyeket térben elég lenne egyszer mintázni, de vannak olyanok is, 

melyek ingadozó koncentrációjuk miatt több, akár tizenkét ponton történő mintázást 

igényelnének. Megoldási lehetőséget jelenthet a felmerült problémára, hogy víztestenként 

a legváltozékonyabb komponens szerint kell mintázni, majd a minták aliquot, vagy 

vízhozammal súlyozott mennyiségét összeöntve integrált mintát készítünk, és azt 

elemezzük mindegyik komponensre. Ebben az esetben a mintavételi költségek kis 

mértékben nőnek, de az elemzés költséghatékony. Kivizsgálási monitoring tervet 

dolgoztam ki a patakot ért pontszerű és diffúz szennyezésekre. A kockázatosság és a jó 

állapot elérés lehetőségeit meghatároztam. Általánosítható útmutatót adtam a ”Galga 

típusú” vízfolyások VKI szerinti monitorozás gyakorlati végrehajtás kivitelezésére. A 

reprezentativitásra, megbízhatóságra és a költséghatékonyságra való törekvés számos 

akadályba ütközik, ezért az információtartalmat és a költségeket optimalizáló megoldás 

szükséges a kis vízfolyások vizsgálatánál, figyelembe véve azok specifikus, a nagy 

folyóktól eltérő tulajdonságait. 

III.  Kísérletileg igazoltam egy azonosított pontszerű szennyezés kiürülését a Galga patak 

vízgyűjtő területén kijelölt szakaszon, analitikai és geokémiai statisztikai módszerekkel 

követve az üledék nehézfém-szennyezésének elmozdulását. Geokémiai statisztikai 

módszerekkel igazoltam, hogy az üledékben, az ipari szennyezésből származó galvániszap 

Cd és Zn tartalma hosszú időn keresztül kifejti hatását, és az üledék < 63 µm frakciójához 

kapcsolódva a távolabbi csapdahelyeken a szennyezés kimutatható. Igazoltam, hogy 

szoros kapcsolat volt a meteorológiai, hidrológiai és elemanalitikai eredmények között. 

Adott hidrológiai viszonyok mellett megállapítottam, hogy ha a szennyezésnek nincs 

utánpótlása és az ipari tevékenység is megszűnt, a vizsgált terület végpontjától hat hónap 

alatt szállítódott tovább a nehézfém szennyezés, és ezen időszak második felében – három 

hónap alatt - kimutatási határ alá csökkent az elemek koncentrációja. 
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4 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A Galga patak víztest besorolása nem volt egyértelmű. A hidromorfológiai 

változások jelentősek a patakon, ezt a biológiai vizsgálatok is jelezték. Ugyanakkor a patak 

flóráján és faunáján ezek a hatások nem egyértelműen jelentkeztek. A patak 

szennyezőanyag terhelése főként diffúz terhelésekből áll, a pontszerű források szerepe 

kisebb. A terhelések biológiai hatásai sem voltak egyértelműen rosszak. A patak a 

kockázatos és a nem kockázatos állapot határán van. A patak besorolása nem kockázatos, 

állapota viszont nem jó. Ugyanakkor van lehetőség a jó állapot elérésére 2015-ig. 

A kémiai adatsorokat vizsgálva az a következtetés vonható le, hogy a Galga 

patakon egynél több mintavételi pont szükséges a részletesen vizsgált víztesteken. Létezik 

azonban olyan megoldási lehetőség is a felmerült problémára, hogy víztestenként a 

legváltozékonyabb komponens szerint kell mintázni, majd a minták aliquot, vagy 

vízhozammal súlyozott mennyiségét összeöntve integrált mintát kell készíteni, és azt kell 

elemezni mindegyik komponensre. Ebben az esetben a mintavételi költségek kis 

mértékben nőnek, de az elemzés költséghatékony. 

Egyértelmű következtetések vonhatók le a hidrológiai és elemanalitikai 

eredmények kapcsolatából. A statisztikai vizsgálatok kiugró értékei, és a háttérminta 

érintetlensége igazolja, hogy a Cd és Zn szennyezés a Gépgyári Befolyótól érkezik, 2000-

ben. A későbbi időpontból, kisebb csoportból származó értékek mutatják, hogy 2004-re a 

vizsgált területen a Cd és Zn szennyezés megszűnt. A Cd, Zn változékonysága igazolja, 

hogy a kadmium szélső értékeinek oka a vízgyűjtőre külső forrásból érkező szennyezés. A 

volt műszergyári befolyóból eredő nehézfém szennyezést vizsgálataink szerint a 

vízáramlás már elszállította. A Galgán 2004-ben végzett mederkotrás során, pedig a 

továbbszállított üledéket a parti töltésre kihelyezték, ezért további vizsgálatokat nem 

tudtam végezni a szakaszon. A befolyóból eredő újabb bemosódások megelőzésére 

célszerű lenne a befolyó teljes tisztítását (kotrását) is elvégezni.  

A Galga patak vízgyűjtőterületén végzett hidrológiai, morfológiai, fizikai-kémiai és 

biológiai vizsgálatok alapján kidolgozott komplex monitoringrendszer, alapul szolgálhat 

más, hasonló jellegű hazai kisvízfolyások vizsgálatához. 
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