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A környezeti kockázatbecslés fontossága

 Környezetszennyezés  környezetterhelés kockázatainak felmérése

 Célja:
• Ökoszisztéma megóvása!

 Döntéshozók/vállalati vezetők munkájának segítése

 Kockázatkezelési megoldások szükségességének megállapítása



Környezeti kockázatbecslés alapjai

PNEC (Predicted No Effect Concentration) – Becsült hatástalan koncentráció

RQ (Risk Quotient) – Kockázati hányados

maxMEC (Maximum of Measured Environmental Concentration) – Mért környezeti koncentrációk maximuma

AF (Assessment Factor) – Becslési tényező (Az ismert ökotoxikológiai adatok függvényében változik [5-1000].)

Ökotoxikológiai adatok jellemzően algákon, Cladocerákon (pl. Daphnia magna) vagy halakon végzett kísérletek 

eredményei, ezek hiányában modellek alapján becsült adatok alkalmazhatóak.

Ökotoxikológiai adatok:

EC50 – azt a koncentrációt jelenti, melynél a tesztelt szervezetek 50%-ánál valamilyen hatás kimutatható (akut).

LC 50 – annak a koncentrációnak az értéke, melynél a teszt-szervezetek 50% -os pusztulása figyelhető meg (akut).

NOEC (No Observed Effects Concentration) – az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása (krónikus).

HC5 - A fajok érzékenységének eloszlásán alapuló eljárás („Species Sensitivity Distribution” [SSD]) szerint  az a koncentráció, 

mely a vizsgált fajok 5%-ára veszélyes.

AF 
csökk.

RQ besorolása Kockázati szint

RQ<0.01 elhanyagolható

0.01<RQ<0.1 alacsony

0.1<RQ<1 közepes

RQ>1 magas

𝑃𝑁𝐸𝐶 =
Ö𝑘𝑜𝑡𝑜𝑥𝑖𝑘𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑎𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑡

𝐴𝐹
𝑅𝑄 =

𝑚𝑎𝑥𝑀𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
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Balatoni esettanulmány 

• 134 PhAC jelenlétének vizsgálata
PhAC (Pharmaceutically Active Compound) - gyógyszerhatóanyag

• 7 mintavételi időszak 
2017 június és 2018 október között

• 6 mintavételi hely

42 kimutatott PhAC

Környezeti kockázatbecslés 42 PhAC-ra
(Molnar et al., Environ Sci Pollut Res, 2020)
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Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 1. 

• PNEC (becsült hatástalan koncentráció) meghatározásához szükséges ökotoxikológiai 
adatok (EC50,LC50, NOEC, HC5) összegyűjtése/kiválasztása:

• Kísérleti ökotoxikológiai adatok hiánya modell alapú adatok (ECOSAR) használata

(ECOSAR - Ecological Structure Activity Relationships Class Program)

• Különböző fajok, különböző kísérleti körülmények és megfigyelt végpontok 
 prioritási sorrend a különböző adatok között

(kísérleti eredmény a modell alapú helyett, krónikus az akut helyett…)

42 Balatonban kimutatott PhAC közül
20 PhAC-ra csak ECOSAR-ban található EC50
4 PhAC-ra ismert kísérletes EC50 vagy LC50
16 PhAC-ra volt található NOEC
2 PhAC-ra meg lehetett határozni HC5 értékét

(A fajok érzékenységének eloszlásán alapuló SSD eljárás [Species Sensitivity Distribution]
szerint CAFE [Chemical Aquatic Fate and Effects] adatbázis és program használatával.)

2 PhAC-ra csak PNEC adatot találtunk
(A kiindulási ökotoxikológiai adat nem volt visszakereshető.)

𝑃𝑁𝐸𝐶 =
Ö𝑘𝑜𝑡𝑜𝑥𝑖𝑘𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑎𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑡

𝐴𝐹

𝑅𝑄 =
𝑚𝑎𝑥𝑀𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶

AF
csökken
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Alapos adatgyűjtés és megfelelő 
adatkezelés fontossága!

Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 1. 
A szezon függvényében a legnagyobb kockázatot jelentő PhAC-ok RQ (kockázati hányadosa) a  Balatonban: 

16 PhAC-ot figyelembe véve, melyekhez 
megbízható ökotoxikológiai adat 

(NOEC és/vagy HC5) tartozott
(Molnar et al., Environ Sci Pollut Res, 2020)

42 PhAC-ot figyelembe véve, melyekhez bármilyen ökotoxikológiai adat tartozott
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Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 2. 

• A szennyezőkomponensek jellemzően nem egyedüli 
vegyületként fordulnak elő a természetben  „Mixture effects”
• Szinergista és antagonista hatások

• Interakciók figyelmen kívül hagyása a kockázat alábecslését okozhatja

Közelítő matematikai modellek már léteznek:

• „Koncentráció addíciós modell” 
• A kísérleti eredményekkel való alátámasztás hiányzik

𝑇𝑈 =

𝑖=1

𝑛
𝑀𝐸𝐶𝑖

𝐸 𝐿 𝐶50𝑖 𝑜𝑟 𝑁𝑂𝐸𝐶𝑖

(MRQ – Mixture Risk Quotient)

Balaton – 16 PhAC
(melyekhez megbízható ökotoxikológiai adat tartozott) 

(Molnar et al., Environ Sci Pollut Res, 2020)

TU>1  kockázatos!

MRQ= σ𝑖=1
𝑛 𝑀𝐸𝐶𝑖

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑖
=

𝑀𝐸𝐶𝑖
𝐸𝐶50
𝐴𝐹

MRQ besorolása Kockázati szint

0.01<MRQ<0.1 alacsony

0.1<MRQ<1 közepes

MRQ>1 magas

(TU – Toxic Unit)



Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 3. 

• Jellemzően nem veszi figyelembe a környezetben bekövetkező expozíció időtartamát 
 akut vs. krónikus kezelések eredménye

• Egy adott időpillanatra vonatkozik
• „Worst case scenario” – Legrosszabb forgatókönyv szerinti eset (maxMEC alapján)

• A kockázat túlbecslését okozhatja!

• Újabb megközelítésre példa:

RQupdated=0, ha MEC nem haladja meg egyszer sem PNEC értékét

Megoldás?

Idő függvényében folyamatosan vizsgálni RQ-t

„General state” – Általános állapot meghatározása 
átlag MEC (meanMEC) alapján

maxMEC

𝑅𝑄𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒 =
𝑚𝑎𝑥𝑀𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶

𝑅𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 =
𝑚𝑒𝑎𝑛𝑀𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶

𝑅𝑄𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑅𝑄 ∗
𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎, 𝑎𝑚𝑖𝑘𝑜𝑟 𝑀𝐸𝐶 > 𝑃𝑁𝐸𝐶

𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎



Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 4. 

• Az OECD tesztek az összehasonlíthatóság miatt nagyon hasznosak, azonban 
az adott vizsgálati területhez tartozó ökoszisztéma megóvása érdekében 
őshonos vagy adott területen élő invazív fajok érzékenységét is figyelembe 
kellene venni!

Vs.
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Környezeti kockázatbecslés nehézségei/korlátai 5. 

• A RQ (kockázati hányados) a környezeti koncentrációktól függő változó
• MEC (környezeti koncentráció) adott mérési ponton folyamatosan változik, 

továbbá függ:

• Az időjárási viszonyoktól

• Csapadék  koncentráció csökkenés/felhígulás

• Szél  térben való eloszlás elősegítése

• A közvetett és közvetlen terhelés/szennyezés nagyságától

• Pl.: Nyitott rendszer (Balaton) esetén a beáramló vízfolyások szennyezettségétől

• Az adott vegyület degradációs ellenállóképességétől
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Irányelvek 

• Egységes, jól kezelhető adatbázisok létrehozása

• Matematikai modellek fejlesztése kísérleti eredmények alapján az 
expozíció időtartamának bevonásával

• OECD tesztszervezetek mellett őshonos fajok bevonása az 
ökotoxikológiai kísérletekbe

• Vegyületek közti interakciók hatásának („mixture effect”) vizsgálata az 
élő szervezetekre
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A kutatási munkát a Nemzeti Agykutatási Program (2017-1.2.1-NKP-2017-00002 – Pirger Zsolt) támogatta.



Köszönöm a figyelmet!


