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Áttekintés

• A szürkevizekről

• Szürkevizek minőségi és mennyiségi 

jellemzői

• Szürkevizek újrahasználati lehetőségei

• Előírások, jogszabályi háttér

• Kezelési módszerek és azok hatásfoka

• Kezelt szürkevíz öntözési célú 

használatának elemzése (csíráztatási tesztek, 

hidropónikus rendszerek, talajon történő 

növénytermesztés)

• Következtetések, javaslatok
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BEVEZETÉS
• A vízhiány bolygónk minden kontinensét érinti, mely

probléma a gyorsan növekvő városi területek, valamint a
klímaváltozás és a mezőgazdasági igények miatt a jövőben
egyértelműen fokozódni fog.

• Az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ) kitűzött
millenniumi fejlesztési célok 6. pontja (A vízhez és
szanitációhoz történő hozzáférés és a fenntartható
vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára) alapján a
tiszta víz és alapvető köztisztaság biztosítása meghatározó
feladat.

• Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési
célok víz nélkül teljesíthetetlenek.

• A hazai vízgazdálkodási feladatok is széleskörűek,
egyértelműen célszerű az új alternatívák feltárása,
melynek kulcsszereplője lehet a használt vizek, visszanyert
vizek hasznosítási lehetőségeinek részletesebb
tanulmányozása, fejlesztése, igazodva az Európai Uniós és
nemzetközi célokhoz.

• 2030-ig minden szinten végre kell hajtani
az integrált vízkészlet-gazdálkodást, adott
esetben a határokon átnyúló
együttműködéseket is beleértve.
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A SZÜRKEVIZEKRŐL
• A szürkevizek (GW) a háztartási

tevékenységek során keletkező fürdő-,
mosó- és mosogatóvizeket jelentik,
melyek nem tartalmazzák a WC-
öblítésből eredő frakciót. Ipari
tevékenységekből is keletkezhetnek.

• A szakirodalmi források alapján
szürkevizek újrahasználatával elsőként a
fejlődő országokban, ill. olyan
országokban foglalkoztak kiemelten, ahol
jelentős vízhiány áll fenn. Ezek a területek
közé tartoznak az afrikai és közel-keleti
országok, ahol arra törekedtek, hogy az
összegyűjtött szennyvizet kezelés után
elsősorban a mezőgazdaságban öntözési
célokra alkalmazzák1.

• A fejlett országok közül elsőként
Ausztráliában kezdtek el foglalkozni a
szürkevizek témakörével, melynek
kapcsán számos publikáció jelent meg a
frakció jelentőségéről és egyszerű kezelési
eljárásaikról (pl.: szűrés)2.

https://rainwatertanksdirect.com.au/blogs/grey-water-how-is-it-different-from-black-water/
1 (Eriksson et.al., 2002; Al-Jayyousi, 2003; Friedler, 2004; Morel and Diner, 2006; Mohamed et.al., 2019)
2 (Australian Capital Territory, 2007; Watercorporation Australia, 2008; Ryan et.al., 2009; Pinto and Maheshwari,
2010; Pham et.al., 2011 5

https://rainwatertanksdirect.com.au/blogs/grey-water-how-is-it-different-from-black-water/


SZÜRKEVÍZ FRAKCIÓK MENNYISÉGI 
JELLEMZŐI

• A szürkevíz a háztartások által
termelt szennyvíz 54–86%-át
(~70%) teszi ki, ami kb.
90-120 l/fő/nap.

• Kezeléssel (vagy anélkül)
potenciálisan újrahasználható,
mely a felhasználási területtől és a
frakciók eredetétől függ.

• A GW frakciók között ismert az ún.
LIGHT/LGW, azaz alacsony
szennyezőanyag-terhelésű
szürkevíz,

• illetve az ún. DARK/DGW vagy
nagy szennyezőanyag-terhelésű
szürkevíz frakció.

Szürkevíz
(Greywater, 

Grauwasser, GW)

LGW
(47%)

Fürdőszobai 
szürkevíz 
tartalmaz: 

szappant,  
sampont, 
tusfürdőt,
testápolót 

termékeket,  
hajat.

Kézmosásból 
származó 
szürkevíz 
tartalmaz:

szappant, 
fogkrémet, 
testápoló 
terméket,

borotvakrémet, 
hajat. 

DGW
(53%)

Mosogatás 
során 

keletkezett 
szürkevíz 
tartalmaz 
(27%): 

ételmaradékot, 
nagy 

mennyiségben 
olajokat és 
zsírokat, 

mosogató szert 
(detergens).

Mosás 
alkalmával 
keletkezett 
szürkevíz 
tartalmaz 
(26%): 

szappant, 
fehérítőt, festéket, 
oldószereket, és 

nem 
biodegradálható
ruhaszövetet.
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DE-MŰSZAKI KAR 
VÍZMINŐSÉGVÉDELMI LABORATÓRIUM

• A laboratóriumunk rendelkezik a környezetmérnöki
méréstechnika legalapvetőbb eszközeivel, korszerű
vízanalitikai mérőműszerekkel:

• Multiline P4 elektroanalitikai mérőbőröndök, 
• BOI, KOI, egyéb vízanalitikai paramterek mérése,
• TURB-555 IR zavarosságmérő, 
• Fotometriás mérések, Agilent Carry 60 fotométer,
• DIONEX ICS-3000 ionkromatográfiás rendszer,
• Shimadzu TOC-Vcpn szerves széntartalom mérő 

készülék, 
• Zetasizer NanoZ zétapotenciál mérő vízanalitikai 

monitor automata titrátorral,
• FC-6S Flocculátor, Velp Scientifica

A korszerű analitikai technikák segítségével a vizsgált vízmintákban 
található különböző szennyező anyagok azonosíthatók 7
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SZÜRKEVÍZ FRAKCIÓK MINŐSÉGI JELLEMZŐI

Az Észak-Alföldi Régió háztartásaiban vizsgált szürkevíz minták nem specifikus
fizikai és kémiai paraméterei

• A fürdővizek jellemzői: alacsony 
szervesanyag-, só- és mikroelem-
koncentrációk; így ezt a frakciót 
az egyéb, terheltebb forrásokból 
származó frakcióktól elkülönítve 
célszerű gyűjteni, majd kezelve 
pl. öntözési célokra újrahasználni.

• A mosóvizek annak ellenére, 
hogy több szennyezőanyagot 
tartalmaznak, hatékony kezelés 
után szintén újrahasználhatók.

• A konyhai szürkevizek, a 
legterheltebb frakciót jelentik, 
komplex kezelés után 
újrahasználhatók, vagy 
átirányíthatók a WC-öblítésből 
származó frakcióba.

I. Bodnar, A. Szabolcsik, E. Baranyai, A. Uveges, N. Boros: Qualitative Characterization of the Household Greywater in Northern Great 
Plain Region of Hungary; Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 13, N.11 (2014) pp. 2717-2724.

Ivóvíz (n=30) Fürdővíz 
(n=30)

Mosóvíz 
(n=30)

Mosogatóvíz 
(n=30)

Mértékegység Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max.

pH - 6,77-8,06 6,73-7,95 7,25-10,15 6,80-7,82

Fajlagos 
elektromos 

vezetőképesség

µS/cm 439-631 412-610 580-3910 538-5120

TDS mg/l 350-412 306-506 438-2236 308-2406
TS mg/l 432,4-462 308-804 504-3856 588-4088

TSS* mg/l 8-82,6 1-230 66-326 40-2474
Zavarosság NTU 0,04-3,2 2,3-84,0 49,5-492,8 55,6-743,6

Összes-lúgosság mmol/L 4,34-7,24 4,45-7,26 5,46-26,01 3,69-14,43

BOI5 mg/l 0,66-3,70 6,67-253,3 46,67-1200 506,6-1233

DOC mg/l 0,86-3,33 7,71-87,76 34,07-502,3 32,35-634,6

ANA-detergens mg/l - 0,01-4,18 18,32-74,12 0,54-5,51
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SZÜRKEVIZEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

• Számos háztartási tevékenységnél (WC-öblítés, áztatás,
ablaktisztítás vagy autómosás, öntözés stb.) nem szükséges
ivóvíz használata.

• Világviszonylatban a jelenlegi mezőgazdasági
vízvisszaforgatási szabályozások és iránymutatások
jelentősen eltérnek.

• Az irányelvek egy része nem veszi figyelembe a biológiai és
mikrobiális minőségi paraméterek egy részét, más részük
pedig nem veszi figyelembe a fizikai-kémiai paraméterek egy
részét.

• Továbbá, még azokban a rendeletekben és
iránymutatásokban is, amelyek figyelembe veszik
ugyanazokat a paramétereket, az ezekre a paraméterekre
vonatkozó küszöbértékek jelentősen eltérnek.

A visszanyert víz mezőgazdasági célú újrahasználatának
legfontosabb paraméterei

Szervezet Zavarosság (NTU) BOI5 (mg/l)

EPA
2 (napi átlag)
5 (bármikor)

10 (heti) /30 (heti)*

EU
91/271/EGK 

5 (a minták 90%-a)
10 (max.)

A: 10 (a minták 90%-a);20 (max. heti)
B-D: 25 

Source: F. Shoushtarian and M. Negahban-Azar, “Worldwide regulations and guidelines for agricultural water reuse: A critical review,
” Water (Switzerland). 2020.; *Process food crops/non-food crops

92020/741 EU-rendeletnek való megfelelés



KEZELÉSI MÓDSZEREK

Modell szürkevíz előállítás, minősítés

Koaguláció-flokkuláció, vegyszerdózis 
meghatározása;

Koaguláció-flokkulációs léptéknövelés, 
szűrés

Csíráztatás, hidropóniás rendszerek 
üzemeltetése, talajon történő 
vizsgálatok és kiértékelésük

Kiértékelés

Kutatási célok és lépések

• A legnépszerűbb kezelési módszerek a következők:
• fizikai (szűrés, ülepítés),
• biológiai (aerob és anaerob módszerek),
• kémiai (koagulációs, oxidatív módszerek) eljárások
• és természetes rendszerek vagy ezek kombinációja.

• Nagyon nehéz meghatározni a „legjobb” szürkevíz
kezelési módszert, mivel mindegyiknek megvannak a
maga előnyei és hátránya, és minden országnak
megvannak a saját preferenciái és specializációi.

• Jelenlegi kutatásaink a költséghatékony kezelési
lehetőségek alkalmazására fókuszál.

• A valódi szürkevíz-frakciók minősítése alapján szintetikus
ún. modellvíz előállításával teszteltük a kezelési
megoldásokat. A modellvíz állandó minősége segít a
különböző kezelési lépések hatékonyságának precíz
meghatározásában és összehasonlításában.
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MODELLVÍZ JELLEMZŐK

Component pH
Zeta Potential 

(mV)
Turbidity 

(NTU)
BOI5 (mg/l) TOC (mg/l)

Anionaktív 
detergens

(mg/l)

Valódi fürdővíz 
minták elemzése1 7,45±0,32 (-32,3)-(-3,5)

25,45±22,6
8

111,85±73,8
4

39,57±19,3
8

1,60±1,32**

Modell fürdővíz 8,01-8,19 (-18,2)-(-11,8) 16,9-18,4 125-130 66,74-75 21,06-22,76

Valódi mosóvíz
minták elemzése1 8,40 ± 1,05

(-53,00)-(-
23,4)

219 ± 126 636 ± 336 266 ± 126 38 ± 17 *

Modell mosóvíz 8,0 ± 0,3 -34 ± 7 174 ± 73 300 ± 60 162 ± 40 49 ± 6

* Detergens tartalom ún. MBAS módszerrel mérve
1Bodnar, A. Szabolcsik, E. Baranyai, A. Uveges, and N. Boros, “Qualitative characterization of household greywater in the northern great plain region of Hungary,”
Environ. Eng. Manag. J., 2014.

Az alkalmazott modellvíz állandó összetételt mutatott, anélkül, hogy a szórásértékek alapján a minőségi 
paraméterek jelentősen megváltoztak volna. A modellvizeket 1 l, 5 l, és 20 l térfogatokban készítettük el.

• A rutin mérésekhez 
és kezelésekhez 

alkalmazott 
modellvizek adott 

mennyiségű 
tusfürdőt/mosógélt, 

sampont/öblítőt, 
kukoricaolajat és 

növényi tápanyagot 
tartalmaztak.
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KOAGULÁCIÓS-FLOKKULÁCIÓS KEZELÉS
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Tipikus ún. zéta-potenciál görbe a FeCl3 kezelőszer optimális 
mennyiségének maghatározásához, 100 ml modellvízre

Koagulációs-flokkulációs kezelés

Optimális vegyszerdózis fürdővízre: ~200 mg/l FeCl3; 

mosóvízre: ~300 mg/l FeCl3.

Flokkulálás nélkül Flokkulálással
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KEZELÉSI LÉPÉSEK

Paraméterek Mérték-

egység

Szintetikus fürdővíz

Kezeletlen Kezelt

Átlag ± SD Átlag ± SD

pH - 7,99±0,178 7,3±0,034

Zéta-potenciál mV -15,15±0,834 (-10,99) ±0,828

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség

µS/cm 820±0,0216 957±0,208

Zavarosság NTU 27,78±3,89 0,37±0,0836

TOC mg/l 57,91±3,87 8,098±2,856

BOI5 mg/l 174,05±14,21 13,375±2,688

ANA detergens mg/l 35,67±4,56 Méréshatár alatti

Az így előállított kezelt fürdővizet, mint visszanyert vizet a későbbiekben csíráztatási és hidropóniás
növénytermesztési, valamint talajon történő növénytermesztési vizsgálatokban használtuk. 
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Ivóvízzel öntözött magok Kezeletlen szürkevízzel öntözött magok Kezelt szürkevízzel öntözött magok

Kicsírázott magvak aránya: 94.29% Kicsírázott magvak aránya: 91.11% Kicsírázott magvak aránya: 93.33%

CSÍRÁZTATÁSI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI

72 órás standard csírázási teszt után a magvak jelentős része kicsírázott.

• MSZ 22902-4:1990 Magyar Szabvány: Víztoxikológiai vizsgálatok. Csíranövényteszt
• Körülmények: Fehér mustármag, 72 órás teszt, Sötét körülmények, állandó levegőztetés, 20ºC; Öntözés 2x/nap; 2,5 ml 

vízminta öntözésenként; a kifejlődött csírák minősítése során vizsgáltuk a:
• kicsírázott magvak számát és szín szerinti megoszlását
• gyökér- illetve szárhosszt
• gyökér- illetve szár nedves és száraz biomassza tömegét
• elemtartalmat
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CSÍRÁZTATÁSI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI

A kezeletlen szürkevízzel öntözött magokból kevesebb indult fejlődésnek, ill. 
többi mért jellemző esetében is megfigyelhető a kezeletlen szürkevizes minták 

elmaradása az ivóvízzel öntözött csírák adataihoz képest.

… db/25 db csíra

Átlag±SD

ivóvíz 23,4±0,547

kezeletlen szürkevíz 22±3,391

kezelt szürkevíz 23±0,707

Kicsírázott magvak száma

%

Lilás-zöld Sárgás-zöld

Átlag±SD Átlag±SD

ivóvíz 55,93±9,47 48,61±16,08

kezeletlen szürkevíz 20,15±3,61 82,62±6,96

kezelt szürkevíz 35,24±11,83 64,75±11,84

A kicsírázott magvak színmegoszlása

GYÖKÉRHOSSZ Változás 

mm

Átlag±SD

%

ivóvíz 14,89±0,09

kezeletlen szürkevíz 7,50±0,61 -49,63

kezelt szürkevíz 12,05±0,16 -19,07

Gyökérhossz változása a különböző öntözővizek 

hatására

SZÁRHOSSZ   Változás 

mm

Átlag±SD

%

ivóvíz 12,30±0,28

kezeletlen szürkevíz 9,74±0,45 -20,81

kezelt szürkevíz 13,56±0,24 +10,24

Szárhossz változása a különböző öntözővizek hatására

GYÖKÉR

NEDVES 

biomassza 

tömeg

SZÁRAZ 

biomassza 

tömeg

Nedvesség 

tartalom

g

Átlag±SD

g

Átlag±SD

% 

Átlag±SD

ivóvíz 0,5338±0,165 0,0244±0,0131 94,34±0,3

9

kezeletlen 

szürkevíz

0,1098±0,0313 0,00794±0,0022

5

92,59±1,9

kezelt 

szürkevíz

0,4736±0,0580 0,0244±0,0033 94,85±0,3

5

SZÁR

NEDVES 

biomassza 

tömeg

SZÁRAZ 

biomassza 

tömeg

Nedvesség 

tartalom

g

Átlag±SD

g

Átlag±SD

%

Átlag±SD

ivóvíz 0,3911±0,0704 0,09168±0,015 77,08±1,42

kezeletlen 

szürkevíz

0,4004±0,0787 0,1148±0,0259 78,92±4,39

kezelt 

szürkevíz

0,4233±0,0954 0,1135±0,0184 73,11±2,43

Gyökér- és szár nedvességtartalma
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CSÍRÁZTATÁSI KÍSÉRLETEK
EREDMÉNYEI/MIKROELEMEK MENNYISÉGE

A minták mikroelem tartalmát vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy a vas és a mangán inkább a szár részben 
akkumulálódik, míg a cink mind a két növényi részben szignifikánsan magasabb értéket mutatott. 

Az alumínium, a bór és a réz tartalom döntő hányadát a gyökér tartalmazta. 16
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HIDROPÓNIKUS 
RENDSZEREK
TESZTELÉSE

A hidropóniás kísérletek lebonyolításához a 
Green Drops Farm Kft. által forgalmazott 

egyenként 10 szintes hidropóniás berendezéseket        
használtuk, melyeket a laboratóriumunkba 

telepítettünk. 

A tornyokat mesterséges megvilágítással, 
programozott megvilágítási ciklusban üzemeltettük.
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PALÁNTÁZÁS
A vizsgálatainkat négy típusú növényen végeztük el: Kínai kelt, saláta keveréket, zöld bazsalikomot, és vörös bazsalikomot használtunk. 

A gyökerek rögzítéséhez kőzetgyapot kockát alkalmazunk, a palánták alatt két naponta cseréltük a pH beállított tápoldatos (Hydro
Supermix, Bionova) öntözővizet. Mértük a kicserélt a víz pH - és fajlagos vezetőképesség értékeit. 

A palántakát 2 hét után ún. hidrokosarakba helyeztük majd 20 naposan helyeztük őket át a hidropóniás tornyokba 
(20 db növény típusonként/torony). 18



19

RENDSZER INDÍTÁS
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HIDROPÓNIÁS
NÖVÉNYTERMESZTÉS 

(H1/H2)
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HIDROPÓNIÁS VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
Öntözővíz kritériumok

(90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet)

EU szabályozás a 
visszanyert vizekre 

(EU) 2020/741 
rendelet

WHO/
US EPA/

FAO 
előírások*

Kezeletlen 
fürdővíz

Ivóvíz-H1
Kezelt szürkevíz-

H1
Tisztított 
szennyvíz

Ivóvíz-H2
Kezelt szürkevíz-

H2

pH
pH = 6,5-8,4 minden esetben 

használható
6-9 6-9

8,07
7,81-8,24

7,50
7,34-7,58

7,63
7,29-7,77

7,49
7,39-7,62

7,52
7,46-7,61

7,54
7,21-7,78

Zavarosság, NTU nincs előírás ≤ 5 ≤ 2
25,40

18,88-29,58
0,20

0,06-0,46
0,26

0,16-0,48
2,88

2,04-6,11
0,17

0,1-0,26
0,32

0,18-0,45

BOI5, mg/l nincs előírás ≤ 10 ≤ 10
179,52

146,67-213,33
3,62
2-6

19,33
16,33-22

5,21
5-7,33

2,94
1-5

12,52
6,5-18,54

Vezetőképesség
(EC), mS/cm

Minden esetben használható, karbonátos 
hidrogén-karbonátos víz < 0,625; kevert 

anion típusú víz:
> 0,780, Az 1, 2 vízgazdál-

kodású talajok esetén használható
karbonátos hidrogén-karbonátos víz 0,810-

1,00; kevert anion típusú víz:
1,05-1,25, Az 1-es vízgazdálkodási 

kategóriájú talaj esetén használható: 
karbonátos hidrogén-karbonátos víz 1,00-

1,25; 
kevert anion típusú víz:

1,25-1,56

0,82
0,76-0,88

0,66
0,62-0,75

1,22
1,16-1,29

2,21
1,98-2,28

0,66
0,6-0,75

1,10
0,55-1,36

Sótartalom (Sal):
Sal (mg/l)= 640 EC 

(mS/cm)
524,8 422,4 780,8 1414,4 480 870,4

SAR-tényező

Minden esetben használható, < 1,5-3,4,
Az 1, 2 vízgazdál-

kodású talajok esetén használható
< 1,5-2,8, Az 1-es vízgazdálkodási 

kategóriájú talaj esetén használható: < 1,5-
2,8

3 1,4853 0,5307 1,2045 8,835 0,9017 1,4392

Na( %)
≤ 25–40 32,69 15,06 25,53 68,10 23,66 26,61

Mg (%) 17,10 19,44 22,64 9,04 21,87 21,65

* WHO, (2006). WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater, Volume 4, Excreta and Greywater use in Agriculture, Online at: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewat er/gsuweg4/en/index.htm;
EPA, (2012). Guidelines for water reuse, Office of Wastewater Management, EPA/600/R-12/618, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., Online at: http://nepis.epa.gov;
Ayers, R.S.; Westcot, D.W. Water quality evaluation. In Water Quality for Agriculture; FAO Irrigation and Drainage Paper; FAO: Rome, Italy, 1985; ISBN 92-5-102263-1. 21
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HIDROPÓNIÁS VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEK/AQUACHEM VÍZMINŐSÉG-
ELEMZŐ SZOFTVER DIAGRAM TÍPUSAI

A Wilcox-diagram az ábrázolt paraméterekként 4-4 zónát tartalmaz. Az x tengelyen 
az elektromos vezetőképesség ("sótartalom veszély") logaritmusa szerepel, az y 

tengely pedig a SAR tényező ("nátriumveszély", nátriumadszorpciós arány).

22
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HIDROPÓNIÁS
VIZSGÁLATI

EREDMÉNYEK
MAKRO- ÉS 

MIKROELEMEK

Az ivóvíz mellett 
a kezelt szürkevíz, 

valamint 
a tisztított szennyvíz is 
alkalmas hidropónikus
rendszerben történő 
növénytermesztésre. 

23

Mikroelemek maximális koncentrációjára vonatkozó javaslat, mg/L

Al Cd Co Cr Cu Fe Li Mn Ni Pb Zn B

5,00 0,01 0,05 0,10 0,20 5,0 2,5 0,2 0,2 5,0 2,0 0,7

Javaslat a nyomelemek 
maximális koncentrációjára az 
öntözővízben, FAO 
(Ayers and Westcot, 1994)



HIDROPÓNIÁS VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Kínai kel biomassza viszonyainak vizsgálata (H1-H2)

Megállapítottuk, hogy a tápoldat alkalmazása, és 
tisztított szennyvíz mintából történő nagyobb bór 

felhalmozódása jelentős befolyásolással bír. A 
bórtartalom kifogásolható szempont lehet, azaz 

célszerű lehet bór csökkentésre vonatkozó eljárás 
alkalmazása a vízkezelési technológiában.

Kínai kel Na és Ca mennyiségi kapcsolatának a 
vizsgálata (H1-H2)

Kínai kel Mg és K mennyiségi kapcsolatának a 
vizsgálata (H1-H2)

Kínai kel Al-B-Zn mennyiségi 
kapcsolatának a vizsgálata (H1-H2)



25

TALAJON VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK KÍSÉRLETI 

KÖRÜLMÉNYEI

• A kutatás során két különböző 
szántóföldi területről beérkező 
talajminta (AMP-1 és AMP-2) 

• és egy belső kertből származó 
talajminta (AMP-3) 

talajminősítését végeztük el. 

25



TALAJON VÉGZETT VIZSGÁLATOK

Az AMP-1 szántóföldi talajminta 
szemcseeloszlási görbéje

Az AMP-1 szántóföldi talajminta 
gyakoriságsűrűség görbéje

AMP-1 talajminta Arany-féle 
kötöttség (KA) értékének 

meghatározása

Az AMP-2 talajminta előkészítése 
pufferkapacitás mérésre

A különböző talajmintákban detektált (MP-AES) makro- és mikroelemek mennyisége

Talajminősítés - fizikai vizsgálatok:
• Mechanikai összetétel (talaj szemcseméret szerinti osztályozása)
• Arany-féle kötöttségi szám (KA) 
• A talaj összes vízoldható sótartalmának meghatározása –

vezetőképesség mérés
• Nedvességtartalom meghatározás

Talajminősítés - kémiai vizsgálatok 
• A kémhatás vizsgálata
• Talaj pufferelő képessége (pufferkapacitás mérése) 
• Összes karbonát tartalom meghatározása helyszínen
• Humusztartalom vizsgálat
• Elemanalitikai vizsgálat (MP-AES méréssel)

26
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TALAJON VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK

• Teszt növények:

Fehér mustármag, zöld bazsalikom

• Tesztidőszak: 3 hét

• Minden héten vizsgáltuk a növények gyökerének
és szárának a hosszát, továbbá azt is feljegyeztük,
hogy melyik talajminta esetében, melyik növényből,
hány db fejlődött ki az elültetett 10-10 db magból.

• Elemanalitikai elemzések

27



ÖSSZEFOGLALÁS

• Határozott összetételű szürkevíz minták előállítását, minősítését, ezt követően azok hatékony

kezelését valósítottuk meg.

• Kísérleteinkben az általános vízanalitikai jellemzők mellett számos mikro- és makroelemet, ill.

ionformát elemeztünk. Az iontartalomból pl. az ún. SAR-tényező vagy pl. a Na%, Mg%

meghatározásával jellemeztük a kezelt vizek potenciális öntözővízként történő

alkalmazhatóságát.

• Ún. ökotoxikológiai tesztekben fehér mustármagvakon vizsgáltuk a kezeletlen, a kezelt

szürkevízzel, tisztított szennyvízzel és a kontrol ivóvízzel öntözött növények szár és gyökér

részeinek elemtartalmi különbségeit, a vizek minőségének hatását a tesztnövények fejlődésére.

• Ezen vizsgálatok megalapozták az ún. hidropóniás rendszerekben történő további

vizsgálatainkat, ahol salátafélék és fűszernövények öntözésére használtuk a kezeletlen, a kezelt

szürkevíz frakciót, valamint tisztított szennyvízzel és ivóvízzel is végeztünk vizsgálatokat.

• Mindezekkel párhuzamosan talajon történő laboratóriumi öntözési és növénytermesztési

kísérleteket is folytattunk, hogy a későbbi potenciális szabadföldi vizsgálatokat előkészíthessük.
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KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

• Számos háztartási tevékenységnél (WC-öblítés, áztatás, ablaktisztítás vagy autómosás, öntözés

stb.) nem szükséges ivóvíz használata.

• A fürdővizek, mint szürkevíz frakció az alacsony terheltsége miatt öntözési célokra potenciálisan

újrahasználható, de a nyers szürkevíz kezelés nélkül nem használható. Az alkalmazott kezelés

hatékony, mivel megbízhatóan csökkentette a szennyezőanyagok mennyiségét.

• A hidropóniás növénytermesztés rendkívül eredményes volt, mesterséges megvilágítás mellett is

jól üzemeltethető rendszereket alkalmaztunk. A legtöbb paraméter esetében a vizsgált vizek

megfelelnek az előírt öntözővíz minőségi határértékeket, de egyes jellemzők (sótartalom,

vezetőképesség, SAR-tényező) vagy pl. a mikroelemek mennyiségének kiemelt vizsgálata

(B-tartalom) elengedhetetlen.

• A jelenlegi mezőgazdasági vízvisszaforgatási szabályozások és iránymutatások jelentősen

eltérnek. A víz újrafelhasználása a mezőgazdaságban egyre népszerűbbé válik, így a

szabályozások és iránymutatások közötti eltérések mind regionális, mind globális szinten

problémák forrásává válnak. A visszanyert vizek mezőgazdasági alkalmazhatóságának

tudományos vizsgálata hazánkban is kiemelten fontos.
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KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

• Európában a visszanyert vizek mezőgazdasági öntözési célú újrafelhasználását a

2020/741 EU-rendelet szabályozza, mely 2020. június 26-án lépett hatályba, kiegészítve
a 91/271/EGK uniós irányelvekkel, amely korábban a fő jogszabály volt.

• A rendelet előírásait 2023. június 26-ától kell alkalmazni.

• Vizsgálati eredményeink kellő alapját képezhetik - a kezelt szürkevizek és az elemzett

tisztított szennyvíz példáján - a visszanyert vizek mezőgazdasági, öntözési célra történő

alkalmassá tételének, mely az éghajlatváltozás okozta vízgazdálkodási problémák

megoldásában, illetve a körforgásos gazdálkodás irányelveinek megvalósításában is

jó alternatívát jelenthetnek.

• Jelen kutatás és a bemutatott eredmények hatékonyan segíthetik a későbbi

szabadföldi kísérletek, majd következő lépésként a környékbeli szennyvíztisztítók

tisztított szennyvizének potenciális mezőgazdasági kihelyezését is.
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JÖVŐBENI TERVEK

• A hidropóniás rendszerekben pl. a salátafélék használata a vizsgált vizek vonatkozásában rendkívül

eredményesnek bizonyult. Jövőbeli céljaink közé tartozik, hogy más típusú növényeken (mángold

vagy egyéb káposztafélék) is végezzünk vizsgálatokat.

• Európai Unió Klímapolitikáját támogatva ún. energiafűfélek ily módon történő termesztésének

lehetőségét is vizsgálhatjuk.

• A kapcsolódó EU-s rendelet előírásai alapján megállapítottuk, hogy a további kutatásainkban

kiemelten kell foglalkoznunk a mikrobiológiai jellemzők nyomonkövetésével is, erre vonatkozóan
sajnos a laboratóriumunk felszereltsége nem adott lehetőséget, de korábbi valós szürkevizeken

végzett vizsgálatainkban már tesztkészletekkel ezen jellemzőket is követtük.

• Jelen kutatásban a szintetikus/modell víz alkalmazása miatt nem lett volna célszerű a mikrobiológiai

jellemzők mérése, hiszen a valós minták mikrobiológiai összetételét nem lehet laboratóriumi

körülmények között hatékonyan megvalósítani.

• Egyértelműen látjuk az oxidatív kezelések szerepének fontosságát a későbbi vizsgálatokban,

melyek esetén gazdaságos és környezetbarát oxidálószerek bevonását tervezzük.
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Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

Köszönetnyílvánítás

Agrárminisztérium 

FgF/507/2021. számú támogatási okirat alapján

a

„A szürkevizek, mint visszanyert vizek biztonságos 

mezőgazdasági hasznosíthatóságának átfogó vizsgálata”

elnevezésű kutatási tevékenységre vonatkozóan
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