
DDT és bomlástermékei a Budapesti Vegyiművek környékéről származó 

talaj-, fakéreg-, nád- és földigiliszta-mintákban 

Oláh Marianna,a Mörtl Mária,a Darvas Bélab és Székács Andrása 
aNemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; 

bMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

 
Bevezetés, problémafelvetés 

Anyag és módszer 

Eredmények és következtetés 

• Garé (melléktermék-elhelyezés problémaköre) 

• 2007. évi felszámolás 

• Az Illatos úti telepen több, mint 2000 tonna ismeretlen 

tartalmú hordó 

• Talajvíz-, talaj-, levegőszennyezés 

• 2011 talajvíz-, talajremediáció (ELGOSCAR-2000) 

• A hordók a szabad ég alatt 

• A Greenpeace vizsgálatai 

• A Wessling Hungary Kft. vizsgálatai 

 

DDT/DDE/DDD meghatározása a BVM 

környezetében 

• 8 talajminta 

• 2 felszínivízminta (Illatos árok) 

• 6 fakéreg-/nádminta 

• 1 gilisztaminta (15 egyed) 

A talajra vonatkozó DDT/DDE/DDD 

maximális megengedett határértéket a hatályos 

rendelet 0,1 mg/kg koncentrációban határozza 

meg (KvVM-EÜM-FVM 2009). 

Minta-előkészítés:  

• a szilárd minták esetében oldószeres 

extrakcióval 

• a vízminták esetében szilárd fázisú 

extrakcióval 

 

 

A vizsgálatokban 8 talajmintából 6 esetben a 

határérték felett volt a ~DDT-tartalom, egy mintában 

rendkívül magas (1,43 mg/kg), amely közvetlenül a 

gyár melletti ipari-vágányok közeléből származott, 

öt mintában pedig magas (0,11-0,48 mg/kg) értéket 

határoztunk meg. Az Illatos árokból vett 

felszínivízmintákban, ~DDT nem de, metolachlor-t  

ki tudtunk mutatni(0,75-1,28 µg/l), amit 2003-tól 

nem használnak hazánkban. 

 
Fotó: Darvas Béla 

• Még mindig aktuális probléma a DDT/DDE/DDD- 

szennyezés, 

• Perzisztencia, 

• 2016 januárig a BVM területéről összesen 2493 tonna 

veszélyes hulladékot szállítottak el, 

 

 

A BVM által gyártott anyagok: 

• klórozott szénhidrogének 

           DDT (HUNGÁRIA MATADOR, NIKEROL, PERMIT, HOLLÓ) 

          HCH 

          aldrin  

          HCB 

          toxaphene (camphechlor) 

• 2,4,5-T-tartalmú TRIFENOXIN 

• atrazine / chlorinol (fenteracol) (BUVINOL) 

 aldrin 

DDT 

HCH (izomerelegy) 

 γ-HCH, lindán  
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Mintavételi pontok 

Mintavételi pontok 

~DDT-tartalom a talajban 

~DDT tartalom a fakéreg-, nád- és földigiliszta-mintákban 

A kutatási munkát az OTKA K 109865 projekt támogatta 

• A talaj, talajvíz még mindig szennyezett, 

• A szennyezések több száz méterre a gyárterülettől is detektálhatók, 

• A mai napig nem kezdték el a terület remediációját 
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