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Környezetanalitikai vizsgálatok a Budapesti Vegyi Művek 

volt Illatos úti telephelye környékén

www.greenpeace.hu



Talajvíz szennyezettség
• A BVM Illatos úti telephelyén ármentesítést végző Elgoscar-2000 2011-es vizsgálatai:

• Benzol, klórbenzol koncentrációja a BVM alatti talajvízben egyes pontokon 85 mg/l felett
• (nagy valószínűséggel a BVM 2,4,5-T – Trifenoxin és klorinol/fenteracol – Buvinol – gyártásával függhet ez össze)

• Benzol  és klórbenzol a ’B’ típusú határérték 0,001 mg/l. 

• Más halogénezett alifás és aromás komponens is jelentős mennyiségben

www.greenpeace.hu

Miklos Vali/MTI 

Hatósági vizsgálatok:
Egyes kiemelten szennyezett mérési pontok

eredményei feltüntetve a BVM alatti talajvízből

2010 Közép-Dunavölgyi KöFe

•Benzol 189,1 mg/l 

•Klórbenzol 93.6 mg/l

2011 Közép-Dunavölgyi KöFe

•Benzol 273 mg/l

•Klórbenzol 374 mg/l

2015.04.28 Kormányhivatal

•p,p’ DDT 1.2 ug/l

•m,p-xilol 14 mg/l

•klórbenzol  43 mg/l

http://kimittud.atlatszo.hu/request/ix_keruleti_illatos_uti_volt_bud_2


A Greenpeace azon kérdésére, hogy vizsgálta-e a környezetvédelmi 

hatóság (Közép-Dunavölgyi Kormányhivatal), hogy a vegyiművek volt 

Illatos úti telephelyének talajában lévő jelentős vegyi szennyezettség 

kijutott-e a területről és érintheti a lakosságot nem kapott 

megnyugtató választ. 

www.greenpeace.hu

Korábbi mérések (Bálint 

Analitika, 2015) szerint a 

területen a DDT/DDD/DDE

együttes koncentrációja 

meghaladja az 50 mg/kg-ot 

a talajban, ami a hazai 

határérték több mint 500-

szorosa

- a BVM Matador néven 

gyártott DDT tartalmú 

készítményt



www.greenpeace.hu

A Ferencvárosi Önkrományzat részére végzett mintavétel:

•A telephely mellett Illatos árok: klór-benzol, triklór-fenol és DDT/DDD/DDE kis 

mértékben, 3-(trifluorometil)-benzamin 3 nagyságrenddel ’B’ határérték túllépés

•Azt, hogy a szennyezés/talajvíz-szennyezés kijutott a gyári területről, 

alátámasztják ezen mérések

Miklos Vali/MTI 

A DDT/DDD/DDE több, a 

József Attila lakótelepen 

vett talajvíz mintában 

egy nagyságrenddel 

haladta meg a ’B’ 

határértéket,

Talajban egy pontban 

volt a ’B’ érték duplája.

A talajvízszennyezés 

forrása a talaj 

szennyezettsége?

Wessling Hungary Kft. mérései Ferencvárosban



Greenpeace vizsgálatok

• A DDT és bomlástermékeinek (DDE és DDD) kijutására utaló 

méréseket végeztünk, valamint megvizsgáltuk, hogy a 

nagymennyiségben tárolt anyagok kimutathatóak-e a 

környezetben.



Tojás vizsgálat

A vizsgálatokat végezte: Wessling Hungary Kft. 

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója: §64 LFGB L 00.00 34 (2010)*

Növényvédőszer-maradékok

• GC-MS / GC-ECD-ECD / LC-MS/MS

A DDT és bomlástermékei 

bioakkumulatív vegyületek, 

amelyek lipidgazdag-

szövetekben halmozódnak fel, 

továbbá tejjel és tojással is 

ürülnek, ezért a környéken a 

szennyezett területől ~600 

méterre élő lakostól kértünk 

saját termelésű tyúktojás-

mintákat. 

www.greenpeace.hu



Tojás Vizsgálat

• A vizsgálatok szerint az összes DDT koncentrációja (azaz a 
DDT és bomlástermékei együttesen, lásd 369/2005/EK) 
mindkét tojásmintában meghaladta a vonatkozó 
határértékeket (0,05 mg/kg). 

•Az egyik tojásmintában a 
mennyiség 1,69 mg/kg volt, ami 
a 0,05 mg/kg-os határérték több 
mint harmincszoros túllépése.

pp’ DDE 1,139 mg/kg

pp’ DDT 0,419 mg/kg

•A másikban kismértékű 
túllépés: 0,059 mg/kg volt az 
össz DDT

pp’ DDE 0,028 mg/kg

pp’ DDT 0,028 m/kg

www.greenpeace.hu



Porvizsgálat
Kül- és beltéri pormintákat is 

vizsgáltunk a telephely 

környékén, magán-

lakásokban és egy cég 

telephelyén.

www.greenpeace.hu

Fel kívántuk mérni, hogy 

a terület szennyezői, a 

területen tárolt anyagok 

megjelennek-e a 

lakóterületek körényékén



Porvizsgálat

DNBS analízis LC-MS, többi 

vizsgálat GC-MS

www.greenpeace.hu

Üveggyapottal 

letöröltünk poros 

felülteket. 

Eredmények 

screening, illetve össz

DDT és DNBS esetén 

mg/minta



Porvizsgálat



www.greenpeace.hu

3 pormintában 
mutattunk ki 4-klór-3,5-
dinitro-benzoesavat

Három mintában a 3-
(trifluorometil)-
benzamint és 4-
(trifluorometil)-
benzamint. 

A trifluralin (Olitref) 
gyártásra jellemző 
közti- és melléktermék 
anyagokat nagy 
mennyiségben 
tárolták/tárolják a BVM 
volt Illatos úti 
telephelyén.

A 11 mintából 10 esetben kimutatható volt a DDT vagy bomlástermékei. 
Ezek közül: 2 mintában kiugró mennyiségben, 3 mintában jelentős 
mennyiségben, 5 mintában pedig csekély mennyiségben voltak jelen. 

Porvizsgálat

http://fluoridealert.org/wp-content/pesticides/hungary.fluorinated.pestici.htm


www.greenpeace.hu

A DDT és bomlástermékei 

származhattak a volt BVM, ám 

korábbi kiskerti használata is lehetett 

a szennyezés forrása.

Mérések értékelése

A trifluralin gyártásával kapcsolatos anyagok viszont nagy 

valószínűséggel a telephelyi porral juthattak ki. 



www.greenpeace.hu

KORMÁNYHIVATAL / ÁNTSZ vizsgálat, 2015. október

A XIX. és a XX. kerületekben 2-2 sekély 

mélységű (3-8) méteres kutakban 

mintavételezés 

Vizsgálat: Hg, Az, BTEX, Klórbenzol, 1,2-/1,3-

/1,4-Diklórbenzol mind határérték alatt

„a kritikus –kiválasztott – anyagok 

tekintetében nem érzékelhető a BVM Zrt. 

környezetkárosító, illetve –szennyező 

hatása sem a XIX. kerület, sem a XX. 

Kerület” talajvizében”

Korábban XIX. kerületi vizsgálatokban ezek 

mind határérték alatt AOX volt magasabb
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KÖFE Vizsgálat, 2010

Kén utcai telephely

Extremitások talajvíz

mintákban:

pH=2.4

Zn 311.000 ug/l

Co 289.000 ug/l

Cd 61.400 ug/l

Talaj:

Pb 33.300 mg/kg

Zn 17.600 mg/kg

Toluol 20.1 mg/l



Köszönöm a figyelmet
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