
 
 
 
 

 

 

 

 

Tisztított kommunális szennyvíz vizsgálata halmodell rendszerben 

és az Effektív Mikroorganizmusok (EMBio) tesztelése a 

kommunális tisztított szennyvíz tekintetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Dr. Hegyi Árpád 

 

2010 
 

MEZŐGAZDASÁG- ÉS 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 

DR. HEGYI ÁRPÁD TANSZÉKI MÉRNÖK SZENT ISTVÁN EGYETEM 
KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET 

HALGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK 
2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 000 

FAX:(28) 410 804 E-MAIL: HEGYI.ARPAD@MKK.SZIE.HU  



 
Vizsgálati eredmények 

 

A vizsgálat leírása alapértékek meghatározása 

 

2010. július 12.-ei kezdettel tesztelés alá vontunk tisztított kommunális szennyvizet, 

amely rendkívül kedvezőtlen fizikai és kémiai paraméterekkel rendelkezett. A vizsgálat célja 

az volt, hogy a tisztított szennyvizet vizsgáljuk fizikai, kémiai paraméterekre és teszteljük, 

hogy milyen élettani hatásokat okoz halmodell rendszerben. A vizsgálatok folyamán az alábbi 

halmodell rendszert a következőképpen állítottuk be (1. ábra). 

 

 
1. ábra A kísérleti beállítások 

 
Összesen 8 csoport került kialakításra a Szent István Egyetem (MKK, KTI) 

Halgazdálkodási Tanszékének zebradániós rendszerében. A zebradániós tesztet egy 

ismétlésben végeztük fél-statikusan, 96 órás nemzetközi szabvány szerint (OECD 203). A 

medencék egyenként 3 literesek voltak és a tesztelési vízmennyiség 3 liter volt, 7-7 kifejlett 

zebradánió egyeddel. Az első csoport a kontroll volt, amelyben sem szennyvíz, sem pedig 

EMBio nem került. A második csoportba 100%-ban tisztított szennyvíz került. A 3-7. 

csoportba pedig a tisztított szennyvíz különböző hígításai kerültek (2x, 5x, 10x, 20x, 50x). Az 

utolsó 8. csoportba pedig a 2. csoport (100% tisztított szennyvíz) ismétlése került beállításra, 

azzal a különbséggel, hogy a medencébe 30 ml EMBio is került. 

 

A zebradániós rendszer illetve a bekerülő tisztított szennyvíz vizének összetevőit a következő 

táblázat szemlélteti (1. táblázat). 



 

Mintavétel helye Kontroll 

zebradániós 

rendszer 

100% t. 

szennyvíz 

Határérték 

    

pH érték 7,1 7,53 6,5-8,4 

Redox-potenciál (mV) 4 -17  

Vezetőképesség (µS/cm) 442 1586 0-1600 

Összes-ion (mg/l) 2,7 9,99  

Ammónium-ion (mg/l) 1,43 9,39* 0-2,5 

Szabad ammónia (mg/l) 0,007 2,44* 0-0,1 

Nitrit-ion (mg/l) 0,26* 7,23* 0-0,2 

Nitrát-ion (mg/l) 0,78 74,37* 0-40 

Összes nitrogén (mg/l) 1,87 26,3* 0-20 

Orto foszfát-ion (mg/l) 0,22 2,58* 0-2 

Zavarosság (NTU) 1,12 4,14* 0-2 

Összes lebegő anyag (g/l)  2,31 7,94 0-1000 
A *-gal jelölt értékek a megengedett, vagyis a tűrhető határértékek felett vannak. 

 

1. táblázat A kísérletben felhasznált vizek kezdő minőségi paraméterei 

 

A 96 órás OECD 203 szabvány szerinti vizsgálatban halpusztulás nem jelentkezett egy 

csoportban sem. A teszt lezárása után újra megvizsgáltuk a tesztben használt víz (kontroll, 

100% tisztított szennyvíz és 100% tisztított szennyvíz + EMBio) minőségi tulajdonságait. 

A víz fizikai és kémiai paramétereihez a következő műszereket és reagenseket 

használtunk.  

pH: (METTLER TOLEDO MP220) 

Redox-potenciál: (METTLER TOLEDO MP220) 

  Vezetőképesség: Multiparaméteres mérőműszer (HQ 40d) 

 Ammónium-ion: NOVA 60 spektrofotométer (No: 1006830001) 

 Nitrit-ion: NOVA 60 spektrofotométer (No: 1147760001) 

 Nitrát-ion: NOVA 60 spektrofotométer (No: 1147730001) 

Orto foszfát-ion: HANNA INSTRUMENTS C99 asztali fotométer (No: 



HI93713-01) 

 Zavarosság: MERCK TURBIQUANT 1500 IR 

 

 

A vízmintákban lévő, számunkra ismeretlen anyagok szervezetbe épülését és esetleges 

hatását szövettani-kórszövettani módszerekkel analizáltuk. Vizsgálataink során arra voltunk 

kíváncsiak, hogy a víztoxikológiai tesztekben alkalmazott vízminták okoznak-e hisztológiailag 

észlelhető elváltozást a halak szerveiben, különös tekintettel a kopoltyúra, a májra és a 

kültakaróra. A kísérlet végeztével az egyedeket csoportonként túlaltattuk, majd a hasfalat 

megnyitottuk és 4 %-os formaldehid oldatban fixáltuk. A 24 órás fixálást követően a mintákat 

folyó csapvíz alatt kimostuk. Feldolgozáskor a mintákat felszálló alkoholsorban dehidratáltuk, 

majd a xilolos kezelést követően folyékony paraffinba ágyaztuk. A beágyazott egyedekből 

szánkás mikrotóm segítségével 3-5µm –es metszeteket készítettünk. A tárgylemezeken lévő 

mintákat 41ºC-os termosztátban történő tárolás után hematoxilin-eozinnal, valamint PAS-sal 

festettük meg. 

 

Eredmények 

 

A 96 órás gyorsteszt letelte után a következő értékeket, vízkémiai koncentrációkat kaptuk (2. 

táblázat). 

 

Mintavétel helye Kontroll 

zebradániós 

rendszer 

100% t. 

szennyvíz 

T. szennyvíz 

+ EMBio 

Határérték 

     

pH érték 7,0 7,88 8,03 6,5-8,4 

Redox-potenciál (mV) 4 -24 -47  

Vezetőképesség (µS/cm) 438 1457 1592 0-1600 

Összes-ion (mg/l) 2,76 9,18 10,03  

Ammónium-ion (mg/l) 2,19 5,40* 5,14* 0-2,5 

Szabad ammónia (mg/l) 0,0088 0,17* 0,2* 0-0,1 

Nitrit-ion (mg/l) 0,33* 6,41* 7,69* 0-0,2 

Nitrát-ion (mg/l) 0,89 59,76* 19,92 0-40 



Összes nitrogén (mg/l) 2,00 19,65 10,83 0-20 

Orto foszfát-ion (mg/l) 0,29 3,6* 3,4* 0-2 

Zavarosság (NTU) 1,48 2,02* 3,81* 0-2 

Összes lebegő anyag (g/l) 2,27 7,28 8,04 0-1000 
A *-gal jelölt értékek a megengedett, vagyis a tűrhető határértékek felett vannak. 

2. táblázat A kísérletben felhasznált vizek minőségi paraméterei a teszt után 

 

Négy nap alatt a 2. csoport (100% tisztított szennyvíz) és a 8 csoport (100% tisztított 

szennyvíz + EMBio) között szinte azonos értékek voltak mérhetők, de két paraméter a nitrát 

ion és így az összes nitrogén között nem, amelyet grafikonokon is szemléltetünk (2. 3. ábra). 
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2. ábra Az OECD teszt utáni nitrát-ion koncentráció (mg/l) 
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3. ábra Az OECD teszt utáni összes nitrogén koncentráció (mg/l) 

 



A nitrát-ion koncentrációja jelentős volt a tisztított szennyvizes csoportban (2. 

csoport), másfélszer magasabb koncentrációban volt jelen, mint az EMbio-t tartalmazó 

csoportnál (8. csoport) (2. ábra). De mindenképpen elmondható az is, hogy mindkét csoport 

nitrát-ion koncentrációja csökkent a kiindulási koncentrációhoz képest. 

Természetesen, ha a 2. csoport nitrát-ion koncentrációja jóval magasabb volt, mint a 8. 

csoportban, akkor az összes nitrogén koncentrációja is magasabb, de a megengedett 

határértéket éppen nem lépte át (3. ábra). 

Az ammónium-ion koncentrációja mindkét csoportban (2. és 8. csoport) csökkent a 

kiinduláshoz viszonyítva, de a pH érték jelentős növekedésének eredményeképpen határérték 

fölött maradt a mérgező szabad koncentrációja. 

Érdekes az is, hogy a zavarosság értéke (NTU) a 2. csoportnál felére csökkent, a 8. 

csoportnál pedig marad a kiindulási szinten. Az EMBio hozzáadása után a víz teljesen 

bezavarosodott, úgy, hogy a benne maradó egyedek alig voltak kivehetőek. 

 

A teszt végén az 1. 2. és 8. csoport 3-3 egyedéből szövettani metszeteket is 

készítettünk az egyes szervek vizsgálatához. 

2. csoport: 100% tisztított szennyvíz 

A kültakaró sejtsorai rendezettek, az irharéteg állománya szorosan kapcsolódik a bőralatti 

izmokhoz. A kontrolhoz képest fokozottabb nyálkatermelést észleltünk. A kopoltyúlemezek 

éppek, szerkezetük normális. Fokozottabb nyálkaelválasztásra utaló jelet nem tapasztaltunk. 

A kopoltyút ellátó érrendszerben bővérűség nem tapasztalható. A máj szerkezete a kontrolhoz 

képest elváltozást nem mutat. A hepatocyták épek, sejtmagjaik központi helyzetűek. A máj 

glikogéntartalma a kontrolhoz képest magasabb. 

 

  
Kültakaróban elhelyezkedő    Kopoltyú 

nyálkasejtek 
 
 



 
Máj és a benne lévő glikogén 

8. csoport: 100% tisztított szennyvíz + EMBio 

A kültakaró sejtsorai rendezettek, az irharéteg állománya szorosan kapcsolódik a bőralatti 

izmokhoz. A kontrolhoz képest kismértékben fokozottabb nyálkatermelést észleltünk. 

A kopoltyúlemezek éppek, szerkezetük normális. Fokozottabb nyálkaelválasztásra utaló jelet 

nem tapasztaltunk. A kopoltyút ellátó érrendszerben bővérűség nem tapasztalható.  

A máj szerkezete a kontrolhoz képest elváltozást nem mutat. A hepatocyták épek, sejtmagjaik 

központi helyzetűek. A máj glikogéntartalma normális. 

 

  
Kültakaróban elhelyezkedő    Kopoltyú 

nyálkasejtek 
 

 
Máj 



 

A szabvány szerinti teszt után az EMBio-t tartalmazó víz kedvezőbb kémiai 

paraméterei után a csoportonként fennmaradó 4-4 egyedet tovább tartottuk. Az első 

mintavételt követő hat nap eltelte után újra vízmintákat vettünk (1. 2. és 8. csoport) és és 

meghatároztuk az eddigiekben bemutatott fizikai és kémiai paramétereket (3. táblázat). 

 

Mintavétel helye Kontroll 

zebradániós 

rendszer 

100% t. 

szennyvíz 

T. szennyvíz 

+ EMBio 

Határérték 

     

pH érték 7,94 8,19 8,25 6,5-8,4 

Redox-potenciál (mV) -39 -51 -59  

Vezetőképesség (µS/cm) 564 1874 1861 0-1600 

Összes-ion (mg/l) 3,55 11,81 11,72  

Ammónium-ion (mg/l) 0,26 0,13 0,13 0-2,5 

Szabad ammónia (mg/l) 0,0092 0,0059 0,0076 0-0,1 

Nitrit-ion (mg/l) 0,36* 5,13* 1,32* 0-0,2 

Nitrát-ion (mg/l) 0,0 98,72* 37,63 0-40 

Összes nitrogén (mg/l) 0,31 23,97* 6,35 0-20 

Orto foszfát-ion (mg/l) 0,05 3,96* 3,66* 0-2 

Zavarosság (NTU) 1,69 1,29 1,00 0-2 

Összes lebegő anyag (g/l) 2,78 9,11 9,28 0-1000 
A *-gal jelölt értékek a megengedett, vagyis a tűrhető határértékek felett vannak. 

3. táblázat A kísérletben felhasznált vizek minőségi paraméterei a teszt után hat nappal 

 

A vizsgálat utáni második mintavétel alkalmával is a nitrogénformák tekintetében volt 

lényeges különbség a 2. és 8. csoport között. A tisztán tisztított szennyvizes csoport (2. 

csoport) vizében a nitrit-ion koncentrációja lényegesen magasabb volt (5,13 mg/l), mint az 

EMBio-t tartalmazó (8. csoport) csoportnál (1,32 mg/l) (4. ábra). 
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4. ábra A második mintavétel utáni nitrit-ion koncentrációk mindhárom csoportban 

 

A nitrát-ion koncentrációja pedig még jelentősebb eltéréseket hozott, mint a nitrit-ion 

esetében. A tisztított szennyvizes csoportban kiugróan magas volt a nitrát ion koncentrációja 

(98,72 mg/l), de az EMBio-t tartalmazó víz nitrát-ion mennyisége is növekedett az előző 

mintavételhez képest. Elmondható az eredmények tükrében az is, hogy az EMBio-t tartalmazó 

víz nitrát-ion koncentrációja nem lépte túl a kritikus határértéket (5. ábra). 
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5. ábra A második mintavétel utáni nitrát-ion koncentrációk mindhárom csoportban 

 

A bemutatott nitrogénformák után egyértelmű az is, hogy az összes nitrogén 

koncentráció a tisztított szennyvizes csoportban jóval magasabb volt (23,97 mg/l), mint 

kontroll (0,31 mg/l) vagy mint az EMBio-t (6,35 mg/l) tartalmazó vízhez képest. 



A Halmodell rendszerben elvégzett teszt után megmaradó egyedekből ismételten 

szövettani vizsgálatokra került sor. 

 

2. csoport: 100% tisztított szennyvíz 

A kültakaró sejtsorai rendezettek, az irharéteg állománya szorosan kapcsolódik a bőralatti 

izmokhoz. A kontrolhoz képest fokozottabb nyálkatermelést észleltünk. 

A kopoltyúlemezek éppek, szerkezetük normális. Fokozottabb nyálkaelválasztásra utaló jelet 

nem tapasztaltunk. A kopoltyút ellátó érrendszerben bővérűség nem tapasztalható.  

A máj szerkezete a kontrolhoz képest elváltozást nem mutat. A hepatocyták épek, sejtmagjaik 

központi helyzetűek. A máj glikogéntartalma a kontrolhoz képest magasabb. 

 

   
Kültakaróban elhelyezkedő    Kopoltyú 

nyálkasejtek 
 

 
Máj 

 

8. csoport: 100% tisztított szennyvíz + EMBio 

A kültakaró sejtsorai rendezettek, az irharéteg állománya szorosan kapcsolódik a bőralatti 

izmokhoz. A kontrolhoz képest kismértékben fokozottabb nyálkatermelést észleltünk. 



A kopoltyúlemezek éppek, szerkezetük normális. Fokozottabb nyálkaelválasztásra utaló jelet 

nem tapasztaltunk. A kopoltyút ellátó érrendszerben bővérűség nem tapasztalható.  

A máj szerkezete a kontrolhoz képest elváltozást nem mutat. A hepatocyták épek, sejtmagjaik 

központi helyzetűek. A máj glikogéntartalma normális. 

 

   
Kültakaróban elhelyezkedő    Kopoltyú 

nyálkasejtek 
 

 
Máj 

 

Mivel a víz kémiai tulajdonságai (nitrogénformák) kedvezőbben alakultak az EMBio-s 

csoportnál, ezért a vízmintákat újabb 11 napig állni hagytuk, de már halakat a vízi közeg nem 

tartalmazott. A vizsgálat végén a következő eredményeket kaptuk (4. ábra). 

 

Mintavétel helye Kontroll 

zebradániós 

rendszer 

100% t. 

szennyvíz 

T. szennyvíz 

+ EMBio 

Határérték 

     

pH érték 8,27 8,37 8,24 6,5-8,4 



Redox-potenciál (mV) -56 -64 -59  

Vezetőképesség (µS/cm) 578 1875 1871 0-1600 

Összes-ion (mg/l) 3,64 11,81 11,79  

Ammónium-ion (mg/l) 2,7 1,8 1,8 0-2,5 

Szabad ammónia (mg/l) 0,2 0,16 0,14 0-0,1 

Nitrit-ion (mg/l) 0,86* 0,59* 0,66* 0-0,2 

Nitrát-ion (mg/l) 0,44 103,14* 34,08 0-40 

Összes nitrogén (mg/l) 2,46 24,89* 9,30 0-20 

Orto foszfát-ion (mg/l) 0,04 4,18* 2,26* 0-2 

Zavarosság (NTU) 1,4 1,11 0,51 0-2 

Összes lebegő anyag (g/l) 2,78 9,14 9,4 0-1000 
A *-gal jelölt értékek a megengedett, vagyis a tűrhető határértékek felett vannak. 

4. táblázat A kísérletben felhasznált vizek minőségi paraméterei a teszt után tizenhét nappal 

 

A tisztított szennyvíz valamint annak EMBio-s változatában a pH érték, a redox 

pontenciál, a vezetőképesség, az összes ion, az ammónium-ion koncentráció, a szabad 

ammónia, a nitrit-ion mennyiség és az összes lebegő anyag tartalom hasonlóképpen alakult. A 

nitrifikáció és denitrifikáció eredményeképpen a nitrát-ion koncentráció a tisztított 

szennyvízben tovább emelkedett, az EMBio-s csoportban pedig tovább csökkent. Ennek 

eredményeképpen az összes nitrogén koncentrációja is ezt a tendenciát követi. Érdekes 

megjegyezni, hogy az orto-foszfát-ion az EMBio-t tartalmazó csoportban felére csökkent, az 

elmúlt időszakokhoz képest. Ami még említést érdemel, az az, hogy a zavarosság értéke a 

kísérlet végére az EMBio-s csoportban volt a legkedvezőbb. Kezdetben zavarossá tette a 

vizsgált vízmintát, majd teljesen letisztult és egy teljesen barnás átlátszó folyadékot kaptunk a 

vizsgálat végén. 

 

Összefoglalás 

 

 A tisztított kommunális szennyvíz tesztelése során zebradániós hal modell rendszerben 

vizsgáltuk a víz fizikai és kémiai paramétereit, valamint a víz élő szervezetre gyakorolt 

hatását. A tesztelés során egy csoportnál EMBio mikróba-keveréket is alkalmaztunk, annak 

érdekében, hogy a kísérletben használt tisztított szennyvíz kémiai tulajdonságait kedvezőbbé 

tegyük. 



Elmondhatjuk, hogy a tisztított szennyvíz a kísérletsorozat kezdetén rendkívül 

kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkezett és a kísérletek végére az EMBio-t tartalmazó 

csoportban kedvező értékek születtek, több paramétert tekintve. Elsősorban a kezdetben 

magas nitrogénformákat (nitrit-ion, nitrát-ion) és az orto-foszfát-ion koncentrációját sikerült 

jelentős mértékben csökkenteni. 

 A halak szervi vizsgálatainál pedig elmondható, hogy az EMBio-val kezelt csoport 

egyedeiben, a kontroll csoporthoz hasonlóan normális működésű kültakarót, ép kopoltyút és 

máj glikogént tekintve szinte azonos mennyiséget találtunk. A teljes mértékben tisztított 

szennyvízen tartott halak esetében pedig, a bőrben több nyálkatermelő sejtet és a májban 

pedig több glikogént regisztráltunk. 

 
Gödöllő, 2010. szeptember 5. 
         Dr. Hegyi Árpád 

SZIE, MKK, KTI 
Halgazdálkodási Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


