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Az antropogén eredetű vegyszerek ki-
bocsátása a tengeri és édesvízi rend-
szerek természeti erőforrásainak nö-
vekvő szennyeződését eredményezi 
világszerte. A legtöbb vegyi anyag mo-
lekulái adszorbeálódnak és végül fel-
halmozódnak az élővizek üledékében, 
következésképpen a vízi ökosziszté-
mák szennyezettségének jellemzésére 
csak a vízfázis toxicitásának meghatá-
rozása nem elegendő. Egy átfogó öko-
toxikológiai értékeléshez az üledékek 
toxicitásának meghatározása is szük-
ségszerű. 

Az üledéktoxicitási teszteket általában 
zebradánió (Danio rerio) embrióival 
végzik, mivel ez a faj könnyen hozzá-
férhető és fenntartható, ismert a faj 
egyedfejlődése és teljes genomja, illet-
ve könnyen nyomon követhetőek raj-
tuk a vizsgált anyagok hatásai. Annak 
ellenére, hogy a zebradánió alkalmas 
modellállat az üledéktesztekhez való 
alkalmazásra és minősítésre is hasz-
nálható, a valósan az adott területen 
élő, aljzatra ívó halakra nem biztos, 
hogy releváns eredményeket adnak a 
zebradánióval végzett tesztek. Éppen 
ezért választottunk a kísérletünkhöz 
olyan alternatív modellt, ami az adott 
folyószakaszon természetes körülmé-
nyek között is szaporodik, és ikráit az 
aljzatra helyezi. Ez a faj a szintén a 

pontyfélék (Cyprinidae) családjába 
tartozó domolykó (Squalius cephalus) 
volt. Meg kell jegyezni, hogy ezen faj 
esetében az ikrák beszerzése adott 
időszakhoz köthető, keltetőházi körül-
mények között nehezen szaporítható, 
így nem ideális faj laboratóriumi mo-
dellként való alkalmazásra. 

Kísérletünkben a magyarországi Zagy-
va folyó kerekudvari kíméleti szaka-
száról vettünk üledékmintákat három 
mintavételi ponton. Feldolgozás után 
a mintákat zebradánió- és domolykó-
embriókon vizsgáltuk üledékkontakt1- 
és üledékkivonat-teszt2 alkalmazásá-
val. Célunk egyrészt az volt, hogy 
megvizsgáljuk, hogy a laboratóriumi 
modellállattal végzett kísérlet eredmé-
nyei mennyire képesek reprezentálni 
az adott területen természetes körül-
mények között élő fajból kapott ered-
ményeket. További célunk volt annak 
vizsgálata, hogy a domolykó faj alkal-
mas lehet-e az üledéktoxikológiai vizs-
gálatokban alternatív modellállatként 
történő felhasználásra. 

Eredményeink szerint jelentős kü-
lönbségeket tapasztaltunk a két fajon 
azonos körülmények között elvégzett 
tesztek adataiban. Mind az üledék-
kontakt-, mind az üledékkivonat-teszt 
esetében a zebradánió embriók szigni-
fikánsan nagyobb mortalitást, illetve 

A Zagyva folyó kerekudvari kíméleti szakaszáról 
származó üledékminták toxikológiai vizsgálata 

klasszikus és alternatív halmodellekkel 

Bock Illés, Csorbai Balázs, Bokor Zoltán, Garai Edina, Vásárhelyi 

Erna, Kerekes Flóra, Urbányi Béla, Csenki-Bakos Katalin és 
Csenki-Bakos Zsolt 

SzIE MKK, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Halgazdálkodási 

Tanszék, Gödöllő 

1Hollert et al. (2004) J. Soils Sediments 4 (2), 94-94. 
2Hallare et al. (2005) Sci. Total Environ. 347 (1-3), 254-271.  

X1 
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szignifikánsan több szubletális tüne-
tet mutattak, mindhárom mintavételi 
pont esetében a 120-órás expozíciót 
követően. Tehát a zebradánió érzéke-
nyebbnek bizonyult a vizsgálataink 
során. 
Kísérletünk eredményei rámutatnak 
arra, hogy habár a zebradánió alkal-
mas üledéktoxikológiai minősítésre, 
azonban az adott élőhelyen ténylege-
sen előforduló fajra em ültethetők át 
közvetlenül a kapott adatok. Mivel a 
domolykó fajjal végzett tesztekben sta-

tisztikailag értékelhető eredményeket 

kaptunk, így kijelenthetjük, hogy a 
domolykó alkalmas alternatív model-
lállatként való felhasználásra az üle-
déktoxicitási tesztekben, amennyiben 
sikerül embriókat nyerni a fajtól. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánkat a MAHOP-2.1.1-

2016-2017-00002, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-
00008, NVKP_16-1-2016-0003, FEKUT2019: TUD-
FO/47138/2019-ITM és ÚNKP-20-3-I pályázatok 

támogatták. 

Kulcsszavak: Bock Illés, Csorbai Balázs, Bokor 

Zoltán, Garai Edina, Vásárhelyi Erna, Kerekes Flóra, 

Urbányi Béla, Csenki-Bakos Katalin, Csenki-Bakos 
Zsolt, Danio rerio, Squalius cephalus, Zagyva, üle-

dék, domolykó 

A mezőgazdasági hulladékok, például 
a szarvasmarha-gazdaságok trágyája, 
a természetes és szintetikus szteroid 
ösztrogének és ne szteroid típusú 
ösztrogénvegyületek forrásai. Annak 
ellenére, hogy a hígtrágya alapú öntö-
zés jó megoldás a melléktermékektől 

való megszabadulást célzó gazdálko-
dóknak, és hasznos a földtulajdono-
sok számára, a szervestrágyázott me-
zőgazdasági területekkel kapcsolatos 
ösztrogénterhelés az élelmiszerláncon 
keresztül veszélyt jelenthet a növé-
nyekre, a szárazföldi és vízi szerveze-
tekre, valamint az emberekre is. 

Az ösztrogénhatású anyagok csoport-
jába tartozó vegyületek kémiai sokfé-
lesége megnehezíti a vizsgálatukat, 
mivel különböző analitikai módszerek 

szükségesek a kimutatásukhoz. Kör-
nyezeti minták ösztrogénhatásának 
vizsgálata esetében még komplikál-
tabb a mérés, hiszen ott keverékek 
formájában vannak jelen ezek a ve-
gyületek. A komplex minták ösztro-
génhatásának vizsgálatához emiatt 

gyakran használnak hatásoldalról 
vizsgáló módszereket például az öszt-
rogénhatást kimutató bioindikákor 
szervezeteket. 

Munkánk során négy magyarországi, 
eltérő állattartási adottságokkal és 
trágyakezelési technológiával rendel-
kező tejelő tehenészetekben keletke-
zett hígtrágyaalapú öntözővízmintákat 
teszteltük, két az ösztrogénhatás ki-
mutatására alkalmas transzgenikus 
modell segítségével. A vizsgálatainkkal 

Hormonmoduláns anyagok hatásoldalról történő 
vizsgálata hígtrágyaalapú öntözővizekben transzgenikus 

zebradánió (Danio rerio) és élesztő (Saccharomyces 
cerevisiae) modell segítségével  

Csenki-Bakos Zsolt,a Gubó Eduárd,b Garai Edina,a Csenki-Bakos 

Katalin,a Vásárhelyi Erna,a Kánainé Sipos Dóra,a Urbányi Bélaa és 

Plutzer Juditc 

aSzIE MKK, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, 

Gödöllő; bSzE Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi 

Multidiszciplináris Doktori Iskola, Mosonmagyaróvár; cOrszágos 
Közegészségügyi Intézet, Vízhigiénés Osztály, Budapest X2 
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arra szerettünk volna fényt deríteni, 
hogy mennyire kombinálhatóak egy-
mással a genetikailag módosított 
élesztőre és a zebradánió modellre 
alapozott ösztrogénhatás-kimutatási 
módszerek. 
A hígtrágyaalapú öntözővízminták fo-
lyadékfrakcióját első lépésként szilárd 
fázisú extrakciós (SPE) szűrőoszlopo-
kon engedtük át, az iszap frakcióból 
pedig ultrahangos fürdőben metanol-
lal vontuk ki a hormonhatású anyago-

kat. A Saccharomyces-vizsgálatokhoz 
genetikailag módosított sejteket hasz-
náltunk, a mintákat az ISO 19040-1: 

2018 protokoll szerint teszteltük (YES-
Yeast Estrogen Screen). A Danio-
vizsgálatokat Tg (vtg1: mCherry) zeb-
radánió-embriókon végeztük, ame-
lyekbe a mintákat mikroinjetálással 
jutattuk be, majd 96 órával a kezelés 
után integrált denzitási érték segítség-
ével minősítettük az embriók májában 
megjelenő fluoreszcens jelet. 
Az élesztőtesztek során a vizsgált 32 
minta közül csak pozitív vizsgálati 
eredményt kaptunk az ösztrogénhatás 
tekintetében. A transzgenikus hal-
embriókban 20 mintánál indukálódott 
a májban fluoreszcens jel, 5 esetben 

pedig negatív integrált denzitási érté-
ket kaptunk a kezeletlen kontrollra 
kapott eredményekhez képest, aminek 
az oka a minták jelentős toxicitásában 
kereshető. A halmodell nem jelzett 
ösztrogénhatást 12 élesztőtesztben 
pozitív minta esetében. 

Eredményeink alapján elmondható, 
hogy a hígtrágyaalapú öntözővízmin-
ták jelentős mértékben tartalmazhat-
nak ösztrogénhatású vegyületeket, 
melyeknek a kimutatására mind a 
Saccharomyces-, mind a Danio-teszt 
alkalmasnak bizonyult. A két modell 
egyidejű használata jól kiegészítette 
egymást, kombinálásuk javasolható a 
hasonló jellegű vizsgálatoknál. Megál-
lapítható továbbá, hogy a hígtrágya 
termőtalajra történő kijuttatása, a le-

hetséges hormonmoduláns (endocrine-
disrupting chemicals, EDC) tartalma 
miatt, kockázatot rejthet magában. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az ÚNKP-20-3-II-

SZE-18, ÚNKP-20-5 SzIE, SNVKP_16-1-2016-0003 

és a NKFIH-831-10/2019 pályázatok támogatták. 

Kulcsszavak: Csenki- Bakos Zsolt, Gubó Eduárd, 

Garai Edina, Csenki-Bakos Katalin, Vásárhelyi Er-
na, Kánainé Sipos Dóra, Urbányi Béla, Plutzer Judit, 
Danio rerio, Saccharomyces cerevisiae, EDC, ösztro-

gén, szervestrágya 

Hazánk szükséghelyzeti növényvédőszer-használata 

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

Az Európai Unió (EU) tagországainak 
honlapon kell nyilvánossá tenniük az 
EU-engedélyezéstől eltérő szerfelhasz-
nálásukat.3 Az EU folyamatosan ész-
revételezi, hogy néhány tagországa 
megkerüli a engedélyezést és a szük-
séghelyzeti engedéllyel visszaél. Bul-

gária olyan hatóanyagokat használ, 
amelyet az EU már levett a pozitív lis-
tájáról, ezért eddig 9 figyelmeztetés-
ben részesült; Görögország (8) és Cip-
rus (6) is említhetők a szabályszegők 
között. Hazánk ezügyben eddig négy 
EU-figyelmeztetésben részesült. 

 

3NÉBIH (Oravecz, Jordán és mtsai) (2009-2020): Eseti és szükséghelyzeti engedélyek tára – 

2020. október 9-21. 

X3 

https://hvg.hu/gazdasag/20201005_Kezd_elege_lenni_az_EUnak_hogy_a_tagallamok_nem_torodnek_a_vallalasaikkal
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/pesticides-banned-in-eu-still-in-use-in-bulgaria/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/pesticides-banned-in-eu-still-in-use-in-bulgaria/
https://www.politico.eu/article/brussels-confronts-eu-countries-over-pesticides-and-animal-welfare/
https://www.politico.eu/article/brussels-confronts-eu-countries-over-pesticides-and-animal-welfare/
https://portal.nebih.gov.hu/-/eseti-es-szukseghelyzeti-engedelyek-tara
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A véralvadásgátló rágcsálóirtók, pl. 
chlorophacinone súlyosan veszélyezte-
tik a nem célzott magevő és a ragado-
zó állatokat.4 Dacára a 2008-as betil-
tásnak, a Reanal egészen 2018-ig 
gyártotta a Redentin 75-öt, amit nem 
csak járat-, hanem időnként felületke-
zelésre is engedélyeztek nálunk, ami 
fokozott veszélyt jelent. Közel hatezer 
tonna készítményt (Redentin 75 és 
Pocok Tox) használtak fel nálunk ed-
dig, aminek monitorozási eredménye 
ismeretlen. Megoldatlan problémáról 

van szó, amin dolgozni kellene. 

A diflovizadin atkaölőnek (Flumite 
200) sohasem volt EU-engedélye. Mi-
ként kerülheti ki ezt az igen szigorú 
feltételt a KITE Zrt. tulajdonában lévő 
Agro-Chemie Kft? Hogyan lehetséges 
egy ilyen kísérleti vegyszerrel hazánk-
ban kezelni, hiszen az ezzel kezelt ter-
mékek emberi fogasztásra nem kerül-
hetnének? Az évi közel hatezer literes 
felhasználás közel 12 ezer hektár per-
metezett területet jelent. Az innen ki-
került élelmiszerek fogyasztása a jog-
szabályok szerint embereken végzett 
kísérletnek tekinthető. Máig 2010-es 
árusításától 52 ezer liter készítmény 
kapott szükséghelyzeti engedélyt. Úgy, 
hogy az atkák elleni védekezés meg-
oldható az EU-ban engedélyezett ható-

anyagokkal (pl. bifenazate, he-

xythiazox, fenpyroximate, etoxazole). 

A kasugamycin hatóanyagú Kasumin 
2 a Sumi-Agro terméke. Baktericid, 
ami ritka hatás a növényvédő szerek 
területén. EU-engedélye azonban 
2005 óta nincs, de 2009 óta minden 
évben használtuk; 2012-ben például 
almában (tűzelhalás ellen) és zöldsé-
félékben 12 tonnát. 

A szükséghelyzeti engedélyek történe-
tében 2013-ban új fejezetet nyitottak 
a neonikotinoid csávázó szerek, ame-

lyeket a méhek védelmére tiltottak 
be.5 Magyarország a nemzetközi cé-
geknek (itt Syngenta és Bayer) szük-
séghelyzeti engedély révén kereskedel-
mi kiskaput biztosított. Az így csává-
zott vetőmagokat (kukorica, naprafor-
gó, olajrepce) Ázsiába (Ukrajna, 
Oroszország, Belorusszia, Moldávia, 
Kazahsztán) és a Közel-Keletre 
(Törökország, Irán) szállítjuk. Spa-
nyolország, Franciaország és Svájc is 
hasonlóan jártak el. 

A thiamethoxam (2013-2020 között 
~91 ezer tonnás export) 2020-ban 
csúcsra ért a ~27 ezer tonnás vető-
magexportjával, a clothianidin (2013-
2020 között ~41 ezer tonnás export) 
2019-ben döntötte meg minden eddigi 
csúcsát ~11 ezer tonnás kiajánlással. 
A csávázott magok hazai felhasználás-
ra 2018 kivételével nem kerültek. Ez 
tehát a szergyártók és vetőmagforgal-

mazó vállalatok szükséghelyzete lehe-
tett csak. 

A NÉBIH 04.2/2233-7-2017 számú 
engedélyében az alábbi szöveg olvas-
ható: „Az engedélyező hatóság a Cru-
iser 350 FS (350 g/L tiametoxam) csá-
vázószer szükséghelyzeti felhasználá-
sát napraforgó vetőmag csávázására 
vetésére talajlakó és fiatalkori lomb-
kártevők elleni megelőző védekezések-
hez 2017. november 6-tól 2018. janu-
ár 17-ig (csávázásra); 2018. március 
15-től április 30-ig (vetésre) engedé-
lyezi.” A fentiek értelmében a Magyar-
ország az EU-moratórium ideje alatt 
az ország területén ~403 ezer hektá-
ron engedélyezett felfüggesztett tech-
nológiával kezelt vetőmagot a 2018-as 
tiltás előtt. 
 

Kulcsszavak: Darvas Béla, szükséghelyzeti enge-
dély, NÉBIH, chlorophacinone, pocok, diflovizadin, 
atkaölő, kasugamycin, baktériumölő, thiamethoxam, 

clothianidin, csávázás, Syngenta, Bayer 

4Darvas (2016): Átlátszó – Fapados agrokemizálás No5 és No6 
5Darvas (2016): Átlátszó – Fapados agrokemizálás No8, No9 és No10  

https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/pesticides-interdits-ue/suisse
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/06/08/pocokinvazio-szukseghelyzeti-veralvadas-gatlas-1/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/06/21/taplaleklanci-gyakorlatok-szukseghelyzeti-veralvadas-gatlas-2/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/21/neonikotinoid-kabulatban-1-legyen-e-beporzas/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/08/02/neonikotinoid-kabulatban-2-osszeeskuves-teoriak/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/10/26/neonikotinoid-kabulatban-3-a-hazai-meheszek-sem-gyanutlanok/
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A géntechnológia alkalmazásának 
egyik új terepe az egészségügyben a 
csípőszúnyog-vektorok (Diptera: Culi-
cidae) elleni védekezésben a génkiszo-
rítás.6 A módszer költségessége miatt 
csak súlyos betegségek (malária, sár-
galáz, zika-vírus, dengue-láz) terjesz-
tői elleni védekezésben merül fel. Az 
érdeklődés célpontja először az Aedes 
aegypti volt, amely számos albovírus 
vektora (WNV, CHIK, DENV, ZIKV). Az 
Oxfordi Egyetem spin-off cége, az 
Oxitec először 2014-ben, Brazíliában, 
a zikavírust (ZIKV) terjesztő A. aegypti 
OX513A törzs elleni alkalmazásra ka-
pott kibocsátási engedély. 2020-ban 

Floridában már a javított OX5034 
törzzsel kezdődtek szabadföldi vizsgá-
latok, ahol csak a hímek fejlődnek ki 
az utódok közül. 

A University of Oxford spin-off vállal-
kozásából (Isis Innovation) 2002-ben 
létrejött Oxitec céget 2015-ben az Int-
rexon, majd 2020-ban a Third Security 
vásárolta fel. A cég csípőszúnyogfajo-
kon (Aedes albopictus OX3688), 
Anopheles albimanus, Anopheles step-
hensi) túlmenően, növénykártevők 
(Plutella xylostella OX4319L, Ceratitis 
capitata OX3864A, Spodoptera frugi-
perda, Chrysodeixis includens , 
Drosophila suzukii) GM-törzseit is el-
készítette. A vállalkozás támogatója a 

Bill & Melinda Gates Foundation is. A 
génkiszorítás módszere ma általános 
javításra került,7 új szereplők jelentek 

meg (Imperial College London, MIT Me-
dia Lab in Cambridge, UCSD, Harvard 
Medical School), a módszer alfajait 
(endonukleáz-alapú- → génszerkesz-
tésalapú módosítás) fejlesztették ki,8 

és az Anopheles gambiae szúnyogfajon 
túlmenően humán betegség Candida 
albicans és invazív fekete patkány 
(Rattus rattus) ellen is bevetették. 
Ambrosia artemisiifolia ellen való al-
kalmazását is fontolgatják. A rezisz-
tencia és az invázió letörésére, vala-
mint ritka fajok mentésére, vagyis ál-
talános ökoszisztéma-alakításra is al-
kalmazhatónak gondolják. 

A módszer hosszabb távon és rendsze-
res alkalmazás mellett képes a helyi 
n é p e s s é g e k  k i p u s z t í t á s á r a 

(intraspecifikus hibridképződés),9 el-
terjedt alkalmazása viszont elvileg faj-
kipusztításra is. Ez bioetikai problé-
mán kívül csípőszúnyogok esetében 
tovagyűrűdző táplálékhálózati zavaro-
kat jelentene, hiszen számos gerincte-
len (pókok, szitakötők stb.) és gerin-
ces faj (halak, békák, kistestű mada-
rak, denevérek) táplálékát képezik. 
Ennél azonban sokkal elgondolkodta-
tóbb, hogy az interspecifikus hibridizá-
ció útján kiszabadulhat a megcélzott 
faj örökítőanyagából, és a szaporodási 
hálóban számunkra ellenőrizhetetle-
nül  továbbterjedhet. A Drosophila wil-
listoni P-transzpozonja a D. melano-
gaster, majd később a D. simulans fa-
jokban is megjelent. 

6Alphey et al. (2002) Science, 298 (5591) 119-121; Phuc et al. (2007) BMC Biol. 5, 1-11. 
7Champer et al. (2016) Nat. Rev. Genet. 17, 146-159. 
8Esvelt et al. (2014) eLife, 3 (e03401), 1-21. 
9Teem et al. (2020) Front. Bioeng. Biotechnol. 8 (452), 1-18. 

Rovar-géntechnológia – a génkiszorítás (gene drive) 
kritikája 

Darvas Bélaa és Székács Andrásb 

aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bNAIK Agrár-
Környezettudományi Kutatóintézet, Budapest X4 

https://www.nytimes.com/2020/01/08/magazine/gene-drive-mosquitoes.html
https://web.archive.org/web/20150910092847/http:/www.wired.co.uk/news/archive/2012-04/24/silicon-spires
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02087-5
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Progesztogének indukálta hatások a nagy mocsári csiga 
(Lymnaea stagnalis) neuroendokrin és reprodukciós 

rendszerében 
Fodor István,a Svigruha Réka,a Molnár Éva,a Urbán Péter,b  

Joris M. Koenec és Pirger Zsolta 
aÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany; bPTE Szentágothai János 

Kutatóközp., Pécs; cDept.  Ecol. Sciences, Vrije Universiteit, Amsterdam 

Hasonlóra számíthatunk közös pato-
gének esetében is.10 

A génkiszorítás technológiája a Sterile 
Insect Technique (SIT) és a Release of 
Insects carrying a Dominant Lethal 
(RIDL) megoldásai közé tartozik. A SIT 
és RIDL eddig csak szigeteken vagy 
helyben maradó fajok ellen nyújtottak 
kellő védelmet. A csípőszúnyogok ak-
tív terjedése csekély, de széláramla-
tokkal a népességek gyorsan terjed-
hetnek. A Wolbachia baktérium-
asszociált szúnyognépesség az Incom-
patible Insect Technique (IIT) és a 
Cytoplasmic Incompatibility (CI) véde-
kezés válfaja, amire a SIT és RIDL kor-
látai jellemzők. 

Hazánkban az Aedes vexans, Coquil-
lettidia richiardii, Ochlerotatus annuli-
pes, Ochlerotatus sticticus, Culex mo-
destus és Aedes cinereus az emberen 
gyakori vérszívók. Ezekre még nincs 
GM-törzs, kifejlesztésükre kutatói ka-
pacitás és elégséges támogatás. A gén-
kiszorítás szúnyogártalom-csökken-
tésére alkalmatlan. Az Európai Unió 
engedélyezési rendszere a nyílt kibo-
csátású GM-technológiákat – indokol-
tan – kifejezett szkepszissel kezeli. 

 

Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András, génki-

szorítás, gene drive, Oxitec, Aedes aegypti, Aedes 
albopictus, Anopheles albimanus, Anopheles stephen-
si, Anopheles gambiae, ZIKV, WNV, malária, 

Wolbachia 

Napjainkban az emberi eredetű hor-
monmaradványok (pl.: progeszteron, 
17β-ösztradiol) jelenléte a globális 
ökoszisztémában kiemelt figyelmet 
kap, mivel potenciálisan befolyásolják 
a különböző gerinctelen és gerinces 
állatok életfolyamatait.11 Kutatócso-
portunk korábban a Balaton és a Zala 
vízgyűjtőin 1-50 ng/L koncentráció-
tartományban mutatta ki a progeszto-
gén (progeszteron és szintetikus ana-
lógjai) típusú szennyezéseket.12-13- A 
szennyezési koncentrációk megisme-
rése és ökológiai kockázatuk becs-

lése14 után az élőlényekre gyakorolt 
lehetséges hosszú távú hatásaikat, a 
balatoni ökoszisztémát is jellemző, ge-
rinctelen vízi állatokon vizsgáltuk. 

Mivel ezek a szennyezők főleg a vízi 
állatok reproduktív folyamatait befo-
lyásolják, az ökotoxikológiai tesztek-
hez vízi puhatestűfajok – köztük az 
OECD által is javasolt modellállat, a 
nagy mocsári csiga (Lymnaea stagna-
lis) – használata logikus választás, mi-
vel központi és perifériás idegrendsze-
rük,15 valamint neuroendokrin rend-
szerük jól ismert a viselkedési mintá-

10Rode et al. (2019) Conserv. Genet. 20, 671-690.  
11Liu et al. (2011) Sci. Total Environ. 409, 5149-5161. 
12Avar et al. (2016) Drug Test Anal. 8, 123-127. 
13Maász et al. (2019) Sci. Total Environ. 677, 545-555. 
14Molnár et al. (2020) Environ. Sci. Pollut. Res. Int. doi: 10.1007/s11356-020-09747-4 
15Benjamin (2008) Scholarpedia 3, 4124. 
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zatoktól a molekuláris szintig.16-19 Kí-
sérleteink során arra a kérdésre ke-
restük a választ, hogy a Balaton és a 
Zala vízgyűjtőin kimutatott progeszto-
gének (progeszteron, drospirenon, 
gestoden, levonorgestrel) milyen ha-
tással vannak a L. stagnalis neuroen-
dokrin és reprodukciós rendszerére 
molekuláris, egyed- és populációszin-
teken egyaránt. 

A saját tenyésztésből származó állato-
kat két csoportra (n=15 állat/csoport) 
osztottuk: kontroll és progeszteronke-
zelt. A környezeti helyzet modellezésé-
re törekedve, az állatokat kontrollált 
laboratóriumi körülmények között 21 
napig (krónikus) progesztogénterhe-
lésnek tettük ki környezeti szempont-
ból releváns 10 ng/L koncentráción. 

Kimutattuk, hogy az állatok központi 
idegrendszerében megváltozik a repro-
dukciót irányító neuropeptidek (pl. 
CDCH – a nőstény reprodukciós vonal 
egyik jól ismert kulcsmolekulája;20 

CRZ – a hím reprodukciós vonal újon-
nan azonosított kulcsmolekulája) 
génexpressziós szintje. Ezzel párhuza-
mosan megállapítottuk, hogy a hor-
monkezelések hatására csökken a 

spermiumszám az egyedekben. A L. 
stagnalis hermafrodita életvitele és 
párosodási módja miatt populáció-
szinten – a spermiumszám csökkenés 
ellenére – a potenciális utódszám 
megnő (megtermékenyített tojások 
száma magasabb a petezsákokban).21 
Ugyanakkor, mivel a saját spermiu-
muk felhasználása kerül előtérbe, a 
petezsákokban minőségi romlás figyel-
hető meg (pl. poliembriónia, megnő a 
halott embriók száma), de összességé-
ben az effektív utódszám megnő. Ösz-

szegezve, a progesztogének befolyásol-
ják a L. stagnalis neuroendokrin és 
reprodukciós rendszerét, már a 10 
ng/L-es, környezeti szempontból rele-
váns koncentrációban is. A L. stagna-
lis szaporodási sajátosságai miatt a 
progesztogének gerincesekben megfi-
gyelhető spermiumszám-csökkentő 
hatása nem okoz megfigyelhető ökoló-
giai kockázatot. 
 

Köszönetnyilvánítás: Nemzeti Agykutatási 

Program (No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00002). 

Kulcsszavak: Fodor István, Svigruha Réka, 
Molnár Éva, Urbán Péter, Joris M. Koene, Pir-
ger Zsolt, Balaton, progesztogének, neuropep-

tidek, spermiumszám, Lymnaea stagnalis 

16Pirger et al. (2018) InTech Open 33-53. 
17Fodor et al. (2020) eLife 9, e56962; 
18Koene (2010) Front. Behavior. Neurosci. 4, 167. 
19Fodor et al. (2020) Gen. Comp. Endocrinol. 299, 113621. 
20Zrinyi et al. (2017) Aquat. Toxicol. 190, 94-103. 
21Fodor et al. (2020) Mol. Cel. Endocrinol. 516, 110949. 

Fotó: Purva Variyar 

https://www.natureinfocus.in/indian-wildlife-information/from-nothing-to-quite-something
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Ochtatoxinok, citrininek és kombinált hatásuk 
zebradánióembrión (Danio rerio)  

Garai Edina,a Terstyánszky Diána,a Faisal Zelma,b Urbányi Béla,a 
Poór Miklósb és Csenki-Bakos Zsolta 

aSzIE MKK, Akvakult. Környezetbiztonsági Int., Gödöllő; bPTE 
Gyógyszerhat. Tansz., Pécs 

A mikotoxinok gyakori szennyezői az 
élelmiszer- és takarmányláncnak. A 
globális klímaváltozás hatására me-
gnő azon területek nagysága, amelyek 
alkalmasak a penészgombák nö-
vekedéséhez, emellett megnő a 
terménykárosodásból adódó gazdasági 

kiesés.22 Az Aspergillus, a Penicillium 
és a Fusarium nemzetség tagjai terme-
lik a különböző toxikus hatásokat o-
kozó mikotoxinok többségét, ilyen 
hatások például a hepatotoxicitás, a 
reprodukciós toxicitás és a nefrotoxi-
citás.2 3  Egy mikotoxint több 
különböző gombafaj és egy gombafaj 
egyszerre több különböző mikotoxint 
is képes termelni. A mikotoxinok 
természetes együttes előfordulása me-
gnöveli azok koexpozíciós kockázatát 
az emberekben és állatokban. A mi-
kotoxinkeverékek toxicitását nem 
mindig lehet megjósolni egyéni 
hatásaik alapján, mivel kölcsön-
hatásuk lehet antagonista (gátló), ad-
ditív (összeadódó) és szinergista 
(felerősítő).24 A mikotoxinok és meta-
bolitjaik kombinatív hatásait azonban 
csak kevés tanulmány vizsgálja, s me-
gfelelő adatok hiányában egészségügyi 
kockázataiknak érékelése nem kivi-
telezhető.25 

Kísérleteinkben célul tűztük ki a 
nefrotoxikus hatású ochratoxinok 
(ochratoxin A, B és C: OTA, OTB és 
OTC) és citrininek (citrinin és dihidro-
citrinon: CIT és DHC) önálló és kombi-
natív hatásainak vizsgálatát zeb-

radánió (Danio rerio) embrióin. Vi-
zsgálatunk fő célja volt, hogy me-

gállapítsuk, az OTA toxicitását milyen 
irányban és mértékben befolyásolja a 
többi vizsgált mikotoxin. 

Az egyes toxinok toxicitásának meg-
határozásához 120 órás ZETA 
(Zebrafish embryo toxicity assay)26 tes-
ztet alkalmaztunk. Minden esetben 6 
koncentrációval dolgoztunk a kon-
trollcsoport mellett. Minden kon-
centrációban 5 embrió vizsgálatát 
végeztük el 4 ismétlésben. A letális és 
szubletális hatásokat 120 óra el-
teltével feljegyeztük, lefotóztuk és sta-
tisztikailag elemeztük. 

Vizsgálatunkban az OTC (LC50: 0,32 
nM) toxikusabbnak, míg az OTB (LC50: 
4,46 µM) kevésbé toxikusnak bi-

zonyult az OTA-hoz (LC50: 0,28 µM) 
viszonyítva. Azonban a CIT és DHC 
esetében még magasabb kon-
centrációkban sem tapasztaltunk 
jelentős toxicitást. Emellett az OTB, 
OTC, CIT és DHC még szubtoxikus 
(toxikus koncentráció alatti, de bi-
ológiai hatást kiváltó) koncentrációk-
ban is jelentősen fokozták az OTA to-
xikus hatásait, ami felhívja a figyelmet 
ezen mikotoxinok potencírozó/
szinergizáló hatásaira. 

Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az ÚNKP-20-4-

I, az ÚNKP-20-2, a BO/00669/20/4 és az NVKP_16- 

1-2016-0009 pályázatok támogatták. 

Kulcsszavak: Garai Edina, Terstyánszky Diána, 

Faisal Zelma, Urbányi Béla, Poór Miklós, Csenki-
Bakos Zsolt, Danio rerio, ochratoxinok, citrininek 

22Marroquín-Cardona et al. (2014) Food Chem. Toxicol. 69, 220-230. 
23Paterson & Lima (2010) Mol. Clinic. Environ. Toxicol. 100, 31-63. 
24Alassane-Kpembi et al. (2016) Food Sci. Nutrit. 57 (16) 3489-3507. 
25Assunção et al. (2016) World Mycotox. J. 9 (5), 791-811. 
26Maes et al. (2012) PLoS One 7 (1), 43850. 
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A zearalenone a mezőgazdasági gya-
korlatban jelentős kockázatot jelentő, 

a Fusarium nemzetségbe tartozó fona-
las gombafajok által termelt, rezorcin-
sav-lakton szerkezetű mikotoxin, mely 

főként hormonmoduláns (EDC) hatása 
miatt jelent kiemelkedő gondot az ál-
lattenyésztésben. Megjelenése különö-
sen aggályos, figyelembe véve, hogy a 
zearalenone és számos származéka 
hormonhatásában nem egy esetben 
erősebb a természetes ösztrogénnél. 
Az utóbbi években vízbázisokat érintő 
környezeti szennyezőként is azonosí-
tották,27 mely arra mutat, hogy a jövő-
ben ezzel a nehézséggel is számolni 
kell, hiszen hatását potenciálisan vízi 
szervezeteken is kifejtheti, és az ivó-
vízbázisokra is veszélyt jelenthet. 

Az Aquafluosense projektben komplex 
vízminősítés in situ is megvalósító, 
közvetlen és immunfluoreszcencián, 
valamint optikai és lézeres plazma-
színképelemzésen alapuló, moduláris, 
érzékelő- és műszercsalád kifejleszté-
sén, továbbá az alkalmazási területek 
kutatásán dolgozunk. A gerjesztett 
fluoreszcencia mérésén alapuló mű-
szerrendszer prototípusa számos alap-
vető vízminőségi paraméter vizsgálata 

mellett egy zearalenone kimutatására 
és mennyiségi meghatározására alkal-
mas immunfluoreszcenciás modul fej-
lesztésére is lehetőséget adott. 

A műszer alkalmas a fluoreszcens jel 
detektálására és a relatív fluoreszcens 

jel meghatározására egy 520-535 nm 
hullámhosszú LED fényforrás (CREE 
XPEBGR-L1-0000-00F01), valamint 
egy 593 nm csúccsal és 40 nm 
résszélességgel rendelkező kimeneti 
szűrő segítségével. Kialakítása révén 
képes a 96-üreges mikrotálca befoga-
dására, valamint a minták párhuza-
mos kezelésére és leolvasására. A mé-
rést a mikrotálca üregei falán rögzített 
antigénen alapuló, versengő immun-
teszt módszerrel alakítottuk ki. 

Az eljárás kimutatási határát és anali-
tikai érzékenységét a 0,01-100 ng/ml 
tartományban vizsgálva összehasonlí-
tottuk a teljes belső visszaverődéses 
ellipszometria módszerével.28 
 

 

Az Aquafluosense projektben épített, im-

munflureszcens modul prototípusa 

 

Felszíni vizek zearalenone-tartalmának meghatározása 
immunfluoreszcencia és teljes belső visszaverődéses 

ellipszometria alapú módszerekkel 

Gémes Borbála,a Takács Eszter,a Barócsi Attila,b Kocsányi 
László,b Domján László,c Szarvas Gábor,c Alexei Nabokd 

és Székács Andrása 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bBudapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Atomfizika Tanszék; cOptimal Optik Kft., 

Budapest; dMaterials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam  

27Gromadzka et al. (2009) Water Res. 43 (4), 1051-1059. 
28Nabok et al. (2011) Sens. Actuators B 154, 232-237.  
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Köszönetnyilvánítás: A munkát az Aquafluosense 

(NVKP_16-1-2016-0049) pályázata támogatta. 

Kulcsszavak: Gémes Borbála, Takács Eszter, Baró-

csi Attila, Kocsányi László, Domján László, Szarvas 
Gábor, Alexei Nabok, Székács András, zeralenone, 

A géntechnológiai úton módosított 
(GM) növények közül takarmányozási 

célra a szója- és kukoricamagvak, va-
lamint a magpogácsák (gyapot és olaj-
repce) a leggyakoribbak. Ezeknek a 
nagy része valamilyen gyomirtó ható-
anyagra mutat tűrőképességet, vagy 
rovarrezisztens. A GM-növényekkel 
végzett takarmányozási kísérletek szá-
ma alacsony (sertés, csirke), s ennek 
oka a növények szabadalmi státusza, 
s kísérleti célra sem könnyű ilyen nö-
vényekhez jutni. Az egészségre gyako-
rolt hatás tisztázása nagyon is fontos 
lenne, hiszen az európai fogyasztók 
averziója jól ismert, sőt az állati ter-
mékekre is kiterjedt. Nálunk is gyara-
podóban vannak a GMO-mentesnek 
hirdetett állati termékek, miközben 
terhelő adatok nem ismertek. 

Halakon végzett vizsgálatok főleg at-

lanti lazacon (Salmo salar) ismertek. 
Nehezíti a vizsgálatokat, hogy a szója-
táp eleve gyulladásokat okoz a beleik-

ben, de a Roundup Ready-szójával 
(RR; glyphosate-tűrő) etetett csoport-
ban, a középbélben kiterjedtebb volt a 

gyulladás. A RR-szója növelte a fejvese 
lizozim és alkalikus foszfatáz enzim-
aktivitását. Magas glükózfelvételt és 

SGLT1-fehérjeszintet mértek, ami a 
bél pyloric caeca részében volt a leg-
magasabb, miközben a maltáz-
aktivitás csökkent.29 Két vizsgálatban 
a lép méretének növekedését írták le 
GM-szójával etetett lazacoknál.30 Ala-
csonyabb trigliceridszintet (TAG) mér-
tek, míg egy másik kísérletben ezeket 
nem erősítették meg.31 Bt-kukorica 
(MON 810) hatásait is vizsgálták laza-
cokon. A szuperoxid-dizmutáz-1 en-
zimaktivitása (SOD) májban és a be-
lekben magasabb, míg a kataláz en-
zim alacsonyabb volt a májban. Maga-
sabb volt a HSP70 stresszfehérje 
szintje is a májban. 

Fehérvérsejtek között nagyobb volt a 
granulociták és a monociták aránya, 
de kisebb a limfocitáké a MON 810 
esetében. Gu és mtsai szerint nőtt a 
belek súlya, gyenge hatásokat jegyez-
tek fel a halak immunrendszerére.32 
Zebradánión (Danio rerio) GM-szójával 
(RR) és Bt-kukoricával (MON 810) vég-
zett vizsgálatokban az ivarok eltérően 
reagáltak, amit szójánál a fitoösztro-
génszinttel hoztak kapcsolatba. A nős-
tényekben nagyobb volt a máj a nem 
GM-szójával etetett csoportban, és a  
 

GM-növények takarmányozási célú használata halakon  

Gyurcsó Gergőa és Darvas Bélab 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bMagyar Ökotoxikológiai 
Társaság, Budapest 
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29Bakke-Mckellep et al. (2007) J. Fish Dis. 30 (2), 65-79; Bakke-Mckellep et al. (2008) Res. Vet. 
Sci. 84 (3), 395-408. 

30Hemre et al. (2005) Aquacult. Nutr. 11 (3), 157-167; Sagstad et al. (2008) Aquacult. Nutr. 14 
(6), 556-572. 

31Sissener et al. (2009) Aquacult. 294, 108-117. 
32Sagstad et al. (2007) J. Fish Dis. 30 (4), 201-212.; Gu et al. (2013) Br. J. Nutr. 109 (8), 1408-

1423. 
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2020-ban globálisan a gyógyszerekre 
költött összeg nagyságát 1,4 ezer mil-
liárd dollárra, a gyógyszerfogyasztást 
pedig 4,5 ezer milliárd dózisra (DDD – 
Defined Daily Dose, Napi terápiás dó-
zis) prognosztizálják (IMS, 2015). Az 
Európai Unióban kb. 3000 különböző 
vegyületet használnak a humán 
gyógyászatban. A gyógyszerhatóanya-
gok előfordulási gyakorisága a környe-
zetben jelentős ütemben nő az utóbbi 
évtizedekben. Hazai vonatkozásban 
friss publikációk szerint a Duna vizé-

ből 52, a (dunai parti szűrésű kutak-
ból nyert) budapesti csapvízből 32 
gyógyszerhatóanyagot mutattak ki, 
míg a Balatonból 69 vegyület volt de-
tektálható. Intézetünk az utóbbi évek-
ben számos hazai felszíni víz és azok 
üledékei kémiai és biológiai monitoro-

zását végezte el, mely során közel 30 
gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutat-
tuk ki rendszeresen. Közülük jelen 
munka során a nem szteroid gyulla-
dáscsökkentők (NSAID) közé tartozó 
diclofenac-ot (DCF) és ibuprofen-t 
(IBU), valamint az antiepileptikum car-
bamazepine-t (CBZ) vizsgáltuk. Ugyan 
ezek a vegyületek viszonylag alacsony 
koncentrációkban (µg/L) detektálha-
tók a környezetben, együttes jelenlé-
tük során koktélhatások léphetnek 
fel, ezért a hatóanyagokat nemcsak 

önmagukban, hanem keverékeikben 
is teszteltük. 

A vegyületek citotoxicitását Aliivibrio 
fischeri (AVF) biolumineszcencia-
gátláson alapuló módszerrel vizsgál-
tuk. Az akut toxicitási teszteket az 
ISO 11348-2 szerint végeztük 30 per-

Hazai felszíni vizekből gyakran detektálható 
gyógyszerhatóanyagok ökotoxikológiai vizsgálata 

Háhn Judit,a Göbölös Balázs,b Tóth Gergő,b Benedek Tibor,a  

Kriszt Balázsb és Szoboszlay Sándorb 

aSzent István Egyetem, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő; bSzIE MKK, 
Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Gödöllő 

SOD enzim szintje is.33 RR-gyapottal 
(Flex és kombinációi) végzett kísérlet-

ben, harcsákon (Ictalarus punctatus) 
csökkent a halfilé nyersfehérjetartal-
ma.34 RR-olajrepce (GT73) növelte a 
fehérjeretenciót és csökkentette a 
testzsír-koncentrációt szivárványos 
p i s z t r án g b an  ( O n c o r h y n c h u s 

mykiss).35 

Megnövekedett metionint termelő GM-

csillagfürttel (Lupinus angustifolius) 
etetett ausztráliai Pagrus auratus 
egyedei jobban nőttek, mint a nem 

módosított táppal etetett halak. Fajta 
nem vált belőle.36 

Saját vizsgálatainkban MON 810 és 
DAS-59122 Bt-kukoricák szárított zöld 
növény részeit etettünk növényevő 
amurokkal (Ctenopharyngodon idella) 
és jelentős napi dózis mellett is csak 
szerteágazó és enyhe hatásokat írhat-
tunk le az immunrendszerre. 
 

Kulcsszavak: Gyurcsó Gergő, Darvas Béla, RR-
szója, Bt-kukorica, RR-gyapot, RR-olajrepce, MON 

810, Salmo salar, Danio rerio 

33Sissener et al. (2010) Br. J. Nutr. 103 (1), 3-15. 
34Li et al. (2008) Aquacult. Nutr. 14, 490-498. 
35Brown et al. (2003) J. Agric. Food Chem. 51, 4268-4272. 
36Glecross et al. (2003) Aquacult. Nutr. 9 (3), 197-206. 
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ces kontaktidővel. A krónikus toxici-
tást AVF meghosszabbított expozíciós 
idejű (25 óra) teszttel vizsgáltuk mik-
rotiter lemezen. A vegyületeket 1:1 
arányú kombinációkban teszteltük 
párosával, valamint mindhárom anya-
got együtt is. Az egyéni anyagok és a 
keverékek hatásos koncentrációi 
(EC10,20,50,80,90,95) alapján kombinációs 
indexet (CI) számoltunk CompuSyn 
szoftverrel az antagonista, additív és 
szinergista hatások megállapításához. 
30 perces kontaktidő után a toxicitás 

a következő sorrendben változott: 
CBZ<CBZ+IBU<CBZ+DCF<DCF<IBU<D
CF+IBU<CBZ+DCF+IBU. A hatóanya-
gok és keverékeik akut toxicitása 
(EC50=12 és 86 mg/L között) lényege-
sen nagyobb volt, mint a krónikus 
tesztben (EC50 értékek 10 óránál 
101,6-305,5 mg/L között, 15 óránál 
104,4-309,5 mg/L között), utóbbinál a 
sorrend: IBU< CZB+IBU< DCF+IBU< 
CBZ+DCF+IBU< CBZ+DCF <CBZ<DCF. 
Az akut tesztben az egyéni anyagok 
között az ibuprofen volt a legtoxiku-
sabb (EC50 = 23 mg/L), a carbendazim 
a legkevésbé (EC50 = 86 mg/L), ez a 

krónikus tesztben pont fordítva ala-
kult (305,5, illetve 105,9 mg/L 10 
óránál). Ez a jelenség keverékek eseté-
ben is megfigyelhető volt. A CI értékek 
alapján a krónikus tesztben csak a 

CBZ+DIC keverék mutatott szinergista 
hatást igen magas koncentrációknál 
(>180 mg/L). Az akut tesztben az EC50 
értékeknél és felett minden esetben 
szinergia volt megfigyelhető minden 

keveréknél. A DIC+IBU esetében már a 
10%-os hatásos koncentrációnál is 
erős szinergia mutatkozott. 

Noha a mért effektív koncentrációk 
még az akut teszt esetében is nagy-
ságrendekkel nagyobbak voltak, mint 
a környezeti koncentrációk, a ható-
anyagok között fellépő koktélhatások 
további vizsgálata szükséges más tro-
fitási szintet képviselő szervezettel, 
más típusú vegyületekkel (pl. növény-
védő szerek) együtt, ill. eltérő arányú 
keverékekkel is. 
 

Köszönetnyilvánítás: A munkát az ÚNKP-20-4-II és 

a 2018-2.1.16-TÉT-IL-2018-00002 támogatta.  
Kulcsszavak: Háhn Judit, Göbölös Balázs, Tóth 

Gergő, Benedek Tibor, Kriszt Balázs, Szoboszlay 
Sándor, diclofenac, ibuprofen, carbamazepine, car-
bendazim, keverékek, szinergista, Aliivibrio fischeri 

Rhodococcus típustörzsek atrazine biodegradációjára 
utaló biomarkereinek azonosítása MALDI-TOF MS 

módszerrel 

Kaszab Edit,a Háhn Judit,b Bojté Csilla,c Jiang Dongze,a  

Kriszt Balázsa és Szoboszlay Sándora 
aSzIE MKK, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Gödölló; bSzIE 
Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő; cWessling Hungary Kft. 

A Rhodococcus nemzetség képvise-

lői vízi és szárazföldi környezetben 
egyaránt gyakran detektálhatók. 
Környezeti biotechnológiai jelentő-

ségük kimagasló: xenobiotikumok 
széles körét képesek tolerálni és 

metabolikus aktivitásuk révén 
hasznosítani, beleértve olyan per-
zisztens szerves szennyező anyago-

kat is, mint némely növényvédő 

szer. 

A Rhodococcus fajokra jellemző 

biotranszformációs mechanizmu-
sok feltárására napjainkban mind 
nagyobb hangsúlyt kapnak a pro-

teomikai módszerek, melyek speci-
ális metabolitok kimutatása révén 

lehetőséget nyújtanak a közeli ro-
kon baktériumfajok közötti funkci-
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onális eltérések detektálására.37 Ilyen 
módszer a mátrixasszisztált lézerde-
szorpciós, ionizációs, repülésiidő-
mérésen alapuló tömegspektrometria 
(MALDI-TOF MS), mely a riboszomális 
proteinek detektálásán alapuló mole-
kuláris ujjlenyomatmódszer. 

Munkánk során célul tűztük ki a 
MALDI-TOF MS, mint ígéretes, biomar-
ker-analízist lehetővé tevő módszer 
validálását és tesztelését 24, eltérő 
biotechnológiai potenciállal bíró 
Rhodococcus törzs esetében. Célunk 
volt a peszticid-biodegradációval ösz-
szefüggésbe hozható biomarkerek azo-
nosítása, melynek megállapításához 
egy nemzetközi szinten is kiemelkedő 

jelentőségű peszticiddel, az atrazine-
nal (az EU-ban használata tiltott) kon-
taminált bontási rendszer beállítására 
került sor. Hipotézisünk szerint az at-
razine-nal kontaminált közeg hatásá-
ra a riboszomális fehérjemintázatban 
eltérések lesznek detektálhatók, és 
azonosíthatóvá válnak az atrazine-
biodegradáció folyamatában szerepet 
játszó kulcsenzimek. 

A biodegradációs kísérlet a SzIE-TEMI 
intézetében, a MALDI-TOF MS vizsgá-
lat a Wessling Hungary Kft.-nél zaj-
lott. A 120 órás biodegradációs kísér-
let során a vizsgálatba vont Rhodococ-
cus törzseket 5 ppm atrazine-nal kon-
taminált közegben inkubáltuk. A MAL-
DI-TOF MS vizsgálatokat Bruker MAL-
DI Biotyper készüléken végeztük han-
gyasavas feltárással előkészített törzs-
tenyészetekkel, gyári beállítások mel-

lett. A spektrumok feldolgozása fle-
xAnalysis 3.3. (Bruker Daltonics) és 
Mass-Up38 szoftverek segítségével tör-
tént. A proteinmintázatban való elté-
rések detektálására a metabolikus há-
lózatok kutatására alkalmas Gephi39 
szoftvert alkalmaztuk. 

Eredményeink alapján a MALDI-TOF 
MS módszerrel azonosíthatók olyan 
biomarkerek, melyek alapján prog-
nosztizálható egy adott Rhodococcus 
törzs biodegradációs képessége. Ilyen 
feltételezett biomarker például a 
8061.81 m/z értéknél detektálható 

fehérje, mely a kiváló atrazine-bontó 
R. pyridinivorans, R qingshengii, R. 
globerulus, R. rhodochrous és R. 
erythropolis törzsek proteinmintázatá-
ban egyaránt megtalálható. Eredmé-
nyeink igazolják, hogy a MALDI-TOF 
MS vizsgálat kiválóan alkalmas elősze-
lekcióra, azaz nagyszámú törzstenyé-
szet gyors áttekintésére, illetve bio-
degradációs potenciáljuk értékelésére 
a rendkívül költséges genomikai vizs-
gálatok megkezdése előtt. A kidolgo-
zott vizsgálati és értékelési rendszer 
más baktériumnemzetségekre is 
adaptálható, így a gyakorlati környe-
zetvédelem és környezetipar számára 
a jövőben a rutinszerű eljárások köré-
be emelhető. 
 

Köszönetnyilvánítás: A munkát a NKFIH-831-

10/2019, ÚNKP-20-5-SZIE-2 és az ÚNKP-4-II támo-

gatta. 

Kulcsszavak: Kaszab Edit, Háhn Judit, Bojté Csilla, 

Jiang Dongze, Kriszt Balázs, Szoboszlay Sándor, 
Rhodococcus, atrazine, MALDI-TOF MS, biodegradá-

ció 

37Clark et al. (2018) PNAS, 115 (19), 4981-4986. 
38López-Fernández et al. (2015) BMC Bioinformatics 16, 318. 
39Bastian et al. (2009 Third International ICWSM Conf. 361-362.  
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A mezőgazdasági vegyszerek, készít-
mények jogi szabályozása az EU-ban – 
különösebb szakmai indok nélkül, 
pusztán történeti okok miatt – ellent-
mondásosan nem egységes a szekto-
rok közt. Az állatgyógyászati készítmé-
nyek, az ott használt adalékanyagok 
jóváhagyása a humángyógyszerek en-
gedélyezéséhez hasonló, eljárásrendjé-
ben és toxikológiai szigorában egy-
aránt. Ezzel szemben a növényvédő-
szer-engedélyezés kétszintű, s az ada-
lékokra – még, bár szigorodó mérték-
ben – enyhített. Áttekintésünk aktua-
litását adja, hogy az Általános élelmi-
szertörvény módosítása nyomán utób-
bi területeken is változások, szigorítá-
sok várhatók. 

Az engedélyezési eljárás mind az állat-
gyógyászati, mind a növényvédőszer-
készítmények esetében tudományos 
kockázatértékelésen alapszik. Az állat-
gyógyászati szerek kockázatértékelé-
sét, a követelmények megvalósulását 
az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) ellenőrzi, a már kereskedelmi 
forgalomban lévő készítmények eseté-
ben is .4 0  A növényvédőszer -
készítmények aktív hatóanyagainak 
engedélyezése során az Európai Vegyi-
anyag-ügynökség (ECHA) felügyelete 
mellett az Európai Élelmiszerbiztonsá-

gi Hatóság (EFSA) végzi el a kockázat-
értékelést, az érvényes jogszabályok 

és a REACH-rendelet előírásai szerint. 

Az állatgyógyászati készítmények en-
gedélyezése nemzeti vagy EU szinten, 

az EMA általi központosított eljárás-
ban valósulhat meg. A nemzeti szintű 
engedélyezés alapja lehet a tagországi 
hatáskörben végzett kockázatértéke-
lés, de történhet kölcsönös elismerési 
vagy decentralizált eljárások szerint 
másik tagország általi kockázatértéke-
lés alapján is. A jogi szabályozás a 
2004/28/EK és 2009/9/EK rendele-
tek alapján történik. Bizonyos készít-
mények (pl. immunológiai szerek, 
gyógyszeres takarmányok és premi-
xek) engedélyezése speciális jogi elő-
írások és irányelvek alapján valósul 
meg. A forgalomba hozatal feltételei is 
jogszabályokban rögzítettek. Hazánk-
ban a jogi szabályozás a 128/2009. 
(X.6.) FVM rendelet és módosításai 
[33/2010. (IV.7) FVM rendelet] alap-
ján történik. 

A növényvédőszer-készítményekben 
felhasznált aktív hatóanyagok engedé-
lyezése szintén közösségi szinten tör-
ténik, de a formázott készítmények 
szabályozásáról és növényi kultúrák-
ban történő felhasználásukról a tagor-
szágok saját hatáskörben döntenek az 
1107/2009/EK rendelet alapján. Ha-
zánkban az engedélyezés, valamint 
forgalomba hozatal és a felhasználás 
feltételeit a 89/2004. (V. 15.) FVM 
rendelet szabályozza. 

Az állatgyógyászati és növényvédőszer-hatóanyagok és 
készítményeik, valamint az adalékanyagok jogi 

szabályozása az Európai Unióban 

Klátyik Szandra,a Bohus Péter,b Darvas Bélac és Székács Andrása 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet; bLamberti S.p.A.; 
cMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

40Anadón (2016) Front. Vet. Sci. 3, 82.  
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Légszennyezettség-becslés falevelek biokémiai és 
elemanalitikai paraméterei alapján 

Molnár Vanda Éva,a Szabó Szilárd,a Tőzsér Dávid,b Tóthmérész Bélac  

és Simon Edinab 
a Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék; bDE, 

Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék; c Magyar Tudományos 
Akadémia és Debreceni Egyetem Biodiverzitás Kutatócsoport 

Az adalékanyagok között kiemelt je-
lentőségű felületaktív anyagok enge-
délyezését és forgalmazását a 
648/2004/EK rendelet szabályozza az 
EU-ban, de ez a rendelet elsősorban a 
mosó- és tisztítószerekben felhasznált 
felületaktív anyagokkal foglalkozik. A 
védzáradék értelmében viszont, ha egy 
tagország kockázatosnak ítél egy felü-
letaktív anyagot, úgy az adott kompo-
nenst tartalmazó készítmények forgal-
mazását korlátozhatja vagy saját terü-

letén be is tilthatja. A REACH-rendelet 
értelmében a tudományos kockázatér-
tékelés a kereskedelmi forgalomban 
lévő vegyi anyagok, így az adalékanya-
gok engedélyezésének is jogi követel-
m é n y e .  A  n ö v é n y v é d ő s z e r -

készítményekben használt adalék-
anyagokra azonban a jogi szabályozás 

– inaktív összetevőknek tekintve azo-
kat – sokáig lényegesen egyszerűbb 
környezeti kockázatelemzést is elfoga-

dott az aktív hatóanyagokénál. Az 
1107/2009/EK rendelet III. melléklete 
tartalmazná azon kofomulánsok listá-
ját, amelyek nem alkalmazhatók a kü-
l ö n b ö z ő  n ö v é n y v é d ő s z e r -
készítményekben, azonban az említett 
melléklet jelenleg is üres. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az OTKA 

K112978 és OTKA K109865 pályázatok támogatták. 

Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Bohus Péter, Darvas 

Béla, Székács András, irtószerek engedélyezése, koc-
kázatértékelés, Európai Unió, EMA, ECHA, EFSA, 

REACH, inaktív összetevők 
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A városiasodás és az iparosodás ered-
ményeként jelentősen megnövekszik a 
légszennyező anyagok kibocsátása. A 
kibocsátott szennyező anyagok hatá-
sára megváltoznak például a növé-
nyek biokémiai paraméterei, növeke-
dik a növényi mintákban a toxikus 
fémek koncentrációja. 

Vizsgálatunk célja a légszennyezettség 
mértékének becslése falevelek bioké-
miai paraméterei (APTI), levélen ülepe-
dett por- és fémkoncentrációk alap-
ján. A mintagyűjtést 2018. júliusban 
és szeptemberben végeztünk, európai 

hárs (Tilia x europaea) és nyugati os-
torfa (Celtis occidentalis) leveleinek 
gyűjtésével Debrecen három különbö-
ző területéről; egy városi, egy ipari és 
egy természeteshez közeli állapotú élő-

helyről. A biokémiai paraméterek kö-
zül az aszkorbinsavat, klorofilltartal-
mat, a levélszuszpenzió pH-ját és a 
levél relatív nedvességtartalmát vizs-
gáltuk. A felsorolt paraméterekből Air 
Pollution Tolerance Index-et (APTI) szá-
moltunk. Meghatároztuk az ülepedő 
és szálló por frakciókat lemosási mód-
szerrel, melynek során különböző pó-
rusátmérőjű szűrőpapíron (d <5-8 µm 
és d > 2-3 µm) szűrtük a pormintát 
tartalmazó vizes szuszpenziót. Az 
elemanalitikai vizsgálatok során savas 
feltárást követően ICP-OES módszerrel 
határoztuk meg a következő elemek 
koncentrációját: Al, Ba, Ca, Cr, Co, 
Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr és 
Zn. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
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Az APTI alapján mindkét növényfaj 
légszennyezettségre érzékeny kategóri-
ába sorolható. Az eredmények értéke-
lése során szignifikánsan nagyobb 
klorofilltartalmat tapasztaltunk a ter-
mészeteshez közeli állapotú területről 
gyűjtött levelekben, mint a városi és 
ipari területről gyűjtöttekben. Vizsgá-
lataink során szignifikáns nagyobb 
szállópor-koncentrációt tapasztaltunk 
a városi területekről gyűjtött falevele-
ken, mint a természeteshez közeli ál-
lapotú és ipari területek esetében. A 

levelek fémtartalmának vizsgálatára 
alkalmazott kanonikus diszkrimináci-

ós analízis (CDA) alapján pedig a há-
rom vizsgált terület teljes mértékben 
elkülönült egymástól, szignifikánsan 
nagyobb koncentrációkat a városi te-
rületről gyűjtött falevelekben tapasz-

taltunk. 

Eredményeink bizonyították a faleve-
lek légszennyezettség-monitorozó vizs-
gálatokban való alkalmasságát az AP-
TI-értékek alapján. Pormegkötő képes-
ségük szintén alkalmassá teszi a fale-
veleket a porszennyezés mértékének 
becslésére. Összességében a vizsgált 
biokémiai paraméterek alapján szá-

molt APTI, a levelekre kiülepedett por-
mennyiség, valamint a falevelek 
elemösszetétele alkalmas a légszeny-
nyezettség mértékének becslésére. 
 

Köszönetnyilvánítás: A kutatási munkát a KH 

126481 sz. projekt támogatta. 
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A környezeti kockázatbecslés kihívásai és hiányosságai 
egy balatoni gyógyszerhatóanyag koncentrációkat 

értékelő esettanulmány tapasztalatai alapján 

Molnár Éva és Pirger Zsolt 

ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Adaptációs Neuroetológiai 

Kutatócsoport, Tihany 

Napjainkban, amikor különböző 
szennyezőanyagok (nem csak gyógy-

szerhatóanyagok) tonnái jutnak ki a 
természetbe, a környezeti kockázat-
becslés fontossága megkérdőjelezhe-
tetlen. Az egyes vegyületek koncentrá-
cióira vonatkozó kockázati szintek 
meghatározásához ökotoxikológiai 
vizsgálatok eredményeihez viszonyí-
tunk. Azonban számos esetben már 
az alapadatok összegyűjtése és kivá-
lasztása is nehézségekbe ütközik. 
Vannak vegyületek, melyekre vonat-
kozóan egyáltalán nem érhetők el öko-
toxikológiai kísérleti eredmények, illet-
ve azzal az esettel is találkozhatunk, 
hogy többféle, eltérő és így ellentmon-
dásos adat is a rendelkezésünkre áll. 
A különböző eredetű és típusú adatok 

közötti prioritási sorrend figyelmen 
kívül hagyása lényegi különbségeket 
is eredményezhet a kockázat besorolá-
sakor. A gyakorlat szerint ökotoxikoló-
giai teszteket leggyakrabban algákon 
(pl. Pseudokirchneriella subcapitata), 
ágascsápú rákokon (pl. Daphnia mag-
na) és halakon (pl. Danio rerio) végez-
nek. Azonban minél összetettebb egy 
táplálékhálózat annál nagyobb szük-
ség van arra, hogy a táplálékpiramis 
több szintjéről, több fajra vonatkozóan 
is ismerjünk kísérleti eredményeket, 
ezáltal ugyanis a becsült kockázat 
nagysága pontosítható. 

A környezeti kockázatbecslés eredmé-
nye az ökotoxikológiai adatok mellett 
a környezeti koncentrációktól függ. A 
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természetben a koncentrációk az idő 
függvényében folyamatosan változnak. 
Azonban a kockázatbecslés többnyire 
nem követi nyomon a kitettség hosz-
szát, hanem jellemzően egy adott idő-
pillanatra vonatkozik. Ez az időpilla-
nat rendszerint a legrosszabb forgató-
könyv szerinti esethez tartozik, azaz 
amikor maximális a környezeti kon-
centráció, ez azonban kockázat-
túlbecslést okozhat. A probléma a ki-
tettség időbeli hosszának figyelembe 
vételével lenne orvosolható, azonban 

ehhez az alkalmazott matematikai 
modellek továbbfejlesztésére van 
szükség. 

Egy bizonyos vizsgálati területre vo-
natkoztatott ökológiai kockázatbecslés 
adott ökoszisztémához való igazítása 
is kihívást jelenthet a kutatók számá-
ra. Az ökotoxikológiai vizsgálatokat 

általában OECD-irányelvek alapján 
javasolt tesztállatokon végzik.41 Azon-
ban előfordul, hogy az ajánlott tesztál-
latok eleve nem élnek a vizsgálati te-
rületen. Az OECD tesztállatokon vég-
zett kísérletek nagy előnye az eredmé-
nyek összehasonlíthatósága, azonban 
az adott ökoszisztéma szempontjából 

releváns kockázatbecsléshez őshonos 
fajokon elvégzett ökotoxikológiai vizs-
gálatokra is szükség lenne. 

Mindemellett, az egyes szennyező-
anyagok jellemzően nem egyedüli ve-
gyületként fordulnak elő a környezet-
ben, hanem keverékeket alkotnak, 
amelynek alkotóelemei egymás toxi-
kus hatásait képesek megváltoztatni. 
Ezekről a különböző keverékek által 
okozott ökológiai hatásokról és kocká-
zatokról alig-alig találunk kísérletes 
példát a tudományos szakirodalom-
ban. 

Az említett problémákkal a Balaton-
ban 2017. június és 2018. október 
közötti időszakban kimutatott gyógy-
szerhatóanyag-koncentrációk kocká-
zati becslése során szembesültünk.42 
Bizonyosságot nyertünk a szezonális 
változások környezeti kockázati szin-
tekre gyakorolt hatásairól is. A vizsgá-
lat során a nyári időszakokban a koc-
kázat növekedése volt tapasztalható. 

 

Köszönetnyílvánítás: A Nemzeti Agykutatási Prog-

ram (2017-1.2.1-NKP-2017-00002) támogatta. 

Kulcsszavak: Molnár Éva, Pirger Zsolt, gyógyszer-

hatóanyagok, környezeti kockázatbecslés, Balaton 

A deltamethrin kiülepedése a talajszinten légi 
szúnyogállomány-gyérítésnél 

Mörtl Mária,a Gulyás Zoltán,b Kovács László,c Darvas Bélad és Székács Andrása 
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41
Milinki (2013) Ökotoxikológia és környezetvédelem. Eszterházi Károly Főiskola 

42Molnár et al. (2020) Environ. Sci. Pollut. Res. 
43Darvas et al. (2019) Abs. IX. Ökotoxikológiai Konf. 9, 6-7.  

A piretroidok szúnyog-imágóirtásra 
jelenleg az egyetlen alkalmazott ható-

anyag-csoport. Jellemzően a del-
tamethrin-tartalmú szereket juttatják 
ki légi úton, s emellett a lárvaállo-
mány-gyérítés, mint célzott biológiai 
védekezés (Bti), alárendelt szerepet 

játszik.43 A tavalyi év során a légi ki-
juttatásra alkalmazott imágó -
irtószerek engedélyét nem hosszabbí-
tották meg, a védekezésre földi, meleg-
ködképző készülékkel kijuttathatók 
maradtak. Utóbbi technológia kisebb 
terület kezelésére alkalmas, és a szú-
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nyogok hamar pótlódnak a közeli te-
rületekről. Légi kijuttatásra (ULV) egy 
deltamethrin hatóanyagú készítmény 
kapott ideiglenes engedélyt, illetve föl-
di kezelésre négy hatóanyag engedé-

lyezett: deltamethrin, etofenprox, piret-
rinek, valamint az egyik tartalmazza a 
szinergens piperonil-butoxidot (PBO) 
is. Ez utóbbi gyakran megjelenik a 
kaptárok méhviaszában. A lakossági 
irtószerek között, kis kiszerelésben 
más piretroidokat is találunk. 

Jelenlegi eredményeink a készítmé-
nyek kiülepedését és elsodródását, 
valamint a cseppméreteloszlását ta-
nulmányozta légi technológiával (KA-
26 helikopter Unirot 4 szórófejek) tör-
ténő kijuttatás mellett. A készítmény 
(K-Othrin 10 ULV ~1 g deltamethrin/
ha dózis) talajszintű kiülepedését öt 
méterenként elhelyezett rozsdamentes 
acéltálcákon (~0,1 m2) végeztük. A ki-
juttatás után egy órával a tálca felüle-
téről leoldottuk a rajta lévő anyagot, 
koncentráltuk, és a deltamethrin-
tartalmat az általunk kidolgozott gáz-
kromatográfiás módszerrel (HP 5890 
GC-ECD) mértük. Elektronbefogásos 
detektálást alkalmaztunk, így a kijut-
tatásra hordozóanyagként használt 
formázó anyagok zavaró hatása mini-
mális volt. A kimutatási határ 10 ng/
ml, ami a koncentrálást is figyelembe 
véve lehetővé teszi akár egy na-
nogramm hatóanyag tálcán való ki-
mutatását. A hatóanyag mintegy fele 
jellemzően a kezelés után egy órával 
kiülepedett. Az eredmények megerősí-
tették, hogy a légi úton kijuttatott szer 
50 méterre való elsodródása jelentős, 
még szélcsendes időjárás esetén is. A 
folyamatban a mikrometeorológiai té-
nyezők játsszák a főszerepet, melyet 
leginkább a helyi növényzeti (fás terü-

letek) viszonyok befolyásolnak. A légi 
kijuttatásnál a nagyobb területen való 
szétszóródás miatt kisebb koncentrá-
ció mérhető, míg a földi melegködös 
eljárás lokálisan nagyobb koncentrá-
ciókat eredményezhet. 

Mivel a vizsgált hatóanyag nemcsak a 
rovarokra és a vízi szervezetekre, ha-
nem a gerincesekre is erősen mérgező, 
ezért alkalmazása esetén a csípőszú-
nyogok kitettsége mellett más, nem 
célszervezetek is károsodhatnak. Az 
ökotoxikológiai vizsgálatok alapján 
meghatározott akut EC50 érték Daph-
nia magna esetében 0,56 μg/L, míg a 
Oncorhynchus mykiss esetében 0,15 
μg/L. 

A légi úton kijuttatott hatóanyag 
szennyezheti az élővizeket; metabolit-
jait dunai vízmintákban detektáltuk. 
Emellett a légi kijuttatásnál nem elha-
nyagolható a mezőgazdasági területek 
szennyeződése sem. Intenzív mezőgaz-
dasági területeken ez a hatás nem je-
lentős, hiszen a szúnyogállomány-
gyérítésre alkalmazott dózisok alacso-
nyabbak az adott hatóanyag mezőgaz-
dasági rovarirtásra használt dózisai-
nál. Az ökológiai termesztésben álló 
területeken az ilyen jellegű évi 3-5 
érintettség viszont meg kellene, hogy 
akadályozza a biotermék minősítést, 
hiszen ilyen emelt árú termékekre 
szintetikus vegyületek nem kerülhet-
nének. A szúnyogirtásban részesülő 
területeken azonban mérhető a del-

tamethrin. 
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Az 1940-es évek végétől a vegyipar 
sorra állította elő a különféle klórozott 
szénhidrogéneket tartalmazó növény-
védő szereket, s ezen belül legnagyobb 
mennyiségben a DDT-t használták vé-
dekezésre.44 Ez a hatóanyag megőrizte 
vezető pozícióját egészen az 1968-as 
betiltásáig (1970-ig a készletek még 
felhasználhatók voltak), amelyre meg-
maradóképessége, bioakkumulációs 
és biomagnifikációs képessége miatt 
került sor. Az 1960-as évek elején per-
zisztens jellege és a zsírszövetben való 
felhalmozódására is fény derült 
(hazánkban Cieleszky Vilmos és mun-
katársai mérték ezt halottak zsírszö-
vetéből), de a kor toxikológiai ismere-
tei szintjén nem ismerték még fel, bár 
sejtették a különféle szervezetekre 
gyakorolt ökotoxikológiai és gerince-
sekre gyakorolt krónikus hatásait, 
amelyek közül a hormonmoduláns ha-
tását emelhetjük ki.45 

A gyártási palettáján klórozott szén-

hidrogéneket, és közöttük DDT-t is 
tartó Budapesti Vegyiművek Zrt. 
(BVM) 130 évig működött Budapes-
ten, s 2007-2008. évi felszámolása 
után az Illatos úti telepen maradt kö-
rülbelül 2.000 tonna, részben isme-
retlen összetételű anyagot tartalmazó 
hordó. Ezt a szabad ég alatt tárolták, 
némelyik hordó megsérült, tartalma 
ezáltal bejutott a talajba, a talajvízbe, 
a felszíni vizekbe, és kiporzással a le-
vegőben is terjedhetett. A BVM terüle-
téről 2016. január elejéig elszállították 

a veszélyt jelentő anyagok egy részét, 
de a talaj, talajvíz, felszíni víz még 
mindig szennyezett. Ez különösen vo-
natkozik a gyárba vezető sínek kör-
nyékére és a környező, igen elhanya-
golt parkra. 

A 2015-2019 időszakban növényvédő-
szer-maradékok környezeti mintákban 
történő kimutatására (felszíni vizek-
ben, talajokban megjelenő diffúz és 
célzott vizsgálati helyszíneken előfor-
duló pontszerű szennyezések feltárá-
sára) végzett rutin környezetanalitikai 
vizsgálataink részeként a BVM Illatos 
úti volt telephelyének térségében is 
szisztematikus mintavételezést végez-
tünk A telephely kerítésének mentén 
talaj-, felszínivíz-, fakéreg- (akác, feke-
tenyár, bodza), nád- és földigiliszta-
mintákat, illetve egy attól 2 km-re lévő 
családi ház kertjéből talaj- és fakéreg-

mintákat gyűjtöttünk, melyek DDT/
DDE/DDD-tartalmát (~DDT) határoz-
tuk meg. A szilárd minták előkészítése 
oldószeres, a felszínivíz-mintáké szi-
lárd fázisú extrakcióval történt. Az 
analitikai meghatározást GC-MS mód-
szerrel végeztük. A ~DDT maximálisan 
megengedett határértéket a talajban a 
hatályos rendelet 0,10 mg/kg kon-
centrációra határozza meg. A vizsgála-
tokban 8 talajmintából 6 esetben a 

határérték felett volt a ~DDT-tartalom, 
egy mintában rendkívül magas (1,43 
mg/kg), amely közvetlenül a gyár mel-
letti ipari vágányok közeléből szárma-
zott, öt mintában pedig magas (0,11-

DDT és bomlástermékei a Budapesti Vegyiművek 
környékéről származó talaj-, fakéreg-, nád- és 

földigiliszta-mintákban 
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45Darvas (2000) Virágot Oikosnak. l’Harmattan, Budapest  
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-0,48 mg/kg) értéket határoztunk 
meg. 

Az Illatos árokból vett felszínivízmin-
ták esetében nem tudtunk ~DDT-t ki-
mutatni, de a hazánkban 2003-tól 
már nem használt metolachlor-t igen 
(0,75-1,28 µg/l). Ez a mérsékelten víz-
oldható hatóanyag meglepően gyakran 
és indokolatlanul fordul elő a hazai 

felszíni vizekben. DDT és DDE eseté-
ben a biológiai mintákban két mintá-
nál magasabb értéket kaptunk, így a 

földigiliszta-mintában (Lumbricus ter-
restris: 0,19 mg/kg), és a feketenyár 
fakéregmintában (0,1837 mg/kg). 
Eredményeink szerint a ~DDT ma is 
problémát jelent a BVM környékén. A 
szennyezések több száz méterre a 
gyárterülettől is detektálhatók. 
 

Köszönetnyilvánítás: A munkát az OTKA (K 

109865) projekt támogatta. 

Kulcsszavak: Oláh Marianna, Mörtl Mária, Darvas 
Béla, Székács András, DDT, DDE, BVM, Lumbricus 

terrestris, akác, feketenyár, bodza, nád, Illatos út 

Falevelek, mint porcsapdák ökotoxikológiai hatása a 
szárazföldi ökoszisztémára 

Simon Edina,a Bárány Fanni Zsófiaa és Molnár Vanda Évab
 

aDebreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék; 
b
DE 

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék X16 
A zöldhulladék toxikológiai vizsgálata 
rávilágíthat arra, hogy a földbe vissza-
forgatott zöldhulladék milyen hatást 
gyakorol az ökoszisztémára. A kom-
posztfélék közül a városi parkok fű- és 
lombhulladékait a közlekedési és gyári 
füstgázok igen sokféle kiülepedett ve-
gyülettel szennyezik. Ezeknek a kom-
posztoknak a hatása a szárazföldi 
ökoszisztémára kevésbé vizsgált. 

A vizsgálatok célja az volt, hogy egy 
egyszerű és gyors toxikológiai teszttel 
a zöldhulladék növényi magvak fejlő-
désére kifejtett hatását tanulmányoz-
zuk. Ebből tudjuk becsülni, hogy a 
földbe visszaforgatott a városi és ipari 
területről származó zöldhulladék mi-
lyen hatással van a növényi magvak 
fejlődésére. 

A kísérlet során nyugati ostorfa (Celtis 
occidentalis) leveléből hamut készítet-
tünk. A faleveleket Debrecenben gyűj-
töttük, egy forgalmas városi és egy 
ipari területről. A hamukészítés során 
levélmintákat 60ºC-on szárítószek-
rényben kiszárítottuk, majd homoge-

nizáltuk a mintákat. Ezt követően 4 
órán keresztül 550°C-on izzítókemen-
cében izzítottuk el a mintákat. Az el-
készített hamut kontroll, nem szeny-
nyezett területről származó talajmin-
tával érleltük össze. A mintákat 4 na-
pig állni hagytuk. Majd az így készített 
talajmintákból talajoldatot készítet-
tünk, majd egy éjszakára állni hagy-
tuk. Kilenc 10-12 cm átmérőjű Petri-
csészébe pontosan illeszkedő szűrű-
papírt helyeztünk, majd 105 °C-on 18 
órán keresztül sterilizáltuk szárító-
szekrényben. 

A kísérlet során az egyes oldatokból 5 
ml-t pipettáztunk a szűrőpapírokra 
gondosan ügyelve arra, hogy ne ma-
radjon alatta levegőbuborék. A meg-
nedvesített szűrőpapírra 30-30 darab 

ép mustármagot (Sinapis alba) tet-
tünk, és 72 óra letelte után egyenként 
lemértük a gyökerek hosszát. Valam-
ennyi mintában található mustármag 
gyökerének hosszát a kontroll %-ában 
fejeztük ki és csírázási százalékot szá-
moltunk. 
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Az eredmények alapján mind a vá-

rosi, mind az ipari területről szár-
mazó hamuval kezelt talaj kissé 
mérgező hatású volt a csíranövény 

fejlődésére a kontroll %-ában kife-
jezve. Varianciaanalízist alkalmaz-
va szignifikánsan nagyobb gyökér-

hosszt tapasztaltunk a kontroll és 
ipari területről származó hamuval 

kezelt talajok esetében, mint a vá-
rosi területről származó minták 
esetében. A csírázási %-ban kü-

lönbséget nem tapasztaltunk, átla-
gosan 82%-a csírázott ki a mag-

vaknak az egyes kezeléseken belül. 

Eredményeink részben igazolták 

azon hipotézisünket, miszerint az 

antropogén eredetű hatásokat ki 

tudjuk mutatni a teszt segítségé-

vel, illetve a zöldhulladék, melynek 

felhasználása jogilag kevésbé sza-

bályozott, például a falevelek hasz-

nálata negatív hatással lehet az 

ökoszisztéma egyes elemeire. Vizs-

gálataink tájékoztató jellegűek, így 

további vizsgálatok elvégzése na-

gyobb mintaszámmal, más növény-

fajok mintáiból készített hamu 

tesztelésével mindenképpen indo-

kolt. 
 

Kulcsszavak: Simon Edina Bárány Fanni Zsófia, 

Molnár Vanda Éva, zöldhulladék, Celtis occidentalis, 

Sinapis alba, füstgázok 

Az Apacs 50 WG hatásának vizsgálata a Dikerogammarus 
villosus rákfajon 

Somogyvári Dávid,a Farkas Anna,b Vehovszky Ágnesb és  
Győri Jánosb 

aPannon Egyetem, Mérnöki Kar, KKDI, Veszprém; bÖkológiai 
Kutatóközpont, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany 

Kutatásainak célja a neonikotinoidok 
vízi gerinctelenekre gyakorolt hatásai-
nak vizsgálata. A neonikotinoidok, 
mint az idegmérgek általában, az in-
gerületvezetésen keresztül fejtik ki a 
hatásukat a vízi táplálékláncban 
kulcsszerepet betöltő gerinctelen fa-
jokra extrém alacsony koncentrációk-
ban is jelentős mérgező hatást gyako-
rolhatnak. Nagy érzékenységbeli kü-
lönbség figyelhető meg az egyes fajok 
között, de a protokollok során leg-
gyakrabban alkalmazott tesztfajok kö-
zül (pl. Daphnia magna) a legtöbb ke-
vésbé bizonyult érzékenynek a neoni-
kotinoidokkal szemben, ezért szüksé-
gesnek tartottuk a vegyületcsoport 
további vízi élőlényeken végzett vizs-
gálatát. 

A Dikerogammarus villosus felsőrendű 

rákfajt előzetes tesztjeink alapján vá-
lasztottuk ki, mivel a szennyezőanya-
g o k r a  a d o t t  v á l a s z r e a k c i ó k 
(viselkedésmintázat, halálozás) már 
környezetben előforduló koncentráció-
ban is detektálható volt. Ez az invazív 
balatoni faj könnyen gyűjthető a 
litorális régióban elhelyezkedő kövek 
alól. A neonikotinoid hatóanyagot 
(clothianidin) tartalmazó rovarölő szer, 
az Apacs 50 WG hatását vizsgáltuk. 
Ennek a hatóanyagnak a használatát 
az Európai Unió mézelőméhre és 
poszméhekre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásai miatt 2013-tól betiltotta. Vizs-
gálataink kiterjedtek a viselkedési 
vizsgálatokra, a multixenobiotikus re-

zisztencia mechanizmus (MXR) és egy 
detoxifikációs biomarker, a glutation 
S-transzferáz (GST) enzim aktivitásá-
nak mérésére. 

X17 



Ökotoxikológia, 2. évfolyam, 2. szám 

 -25- 

A viselkedésvizsgálataink során az 

adott idő alatt úszott távot, vala-
mint egy adott térfogatban mozdu-
latlansággal eltöltött időt mértük. 

Az Apacs 50 WG már 3,9 ng/L 
koncentrációban is kimutatható 
változásokat idézett elő, a kezelt 

állatok 58 ± 12%-kal többet mo-
zogtak. Egy nagyságrenddel na-

gyobb kezelési koncentrációnál vi-
szont már a kontrollhoz képest las-
sabb életfunkciók figyelhetők meg. 

Az MXR-aktivitás mérésekor azt 
találtuk, hogy a 2,7 ng/L koncent-

rációban alkalmazott Apacs 50 WG 
azt gátolta, a kontrollhoz képest 
több, mint 60%-kal (62 ± 16%) a 

háromórás kezelési idő alatt. Vizs-
gáltuk a GST-aktivitás változását a 

rovarölő szer hatására, és azt talál-
tuk, hogy az Apacs 50 WG 3,8 ng/
L koncentrációban megnövelte az 

enzimaktivitást a háromórás keze-

lési idő után. 

Eredményeink azt mutatták, hogy 
az Apacs 50 WG környezetünkben 
előforduló koncentrációban46 ser-

kentette a D. villosus detoxifikációs 
mechanizmusát, és az MXR-

aktivitást gátolta. Feltételezhetjük 
tehát, hogy a fenti rovarölő szer a 
természetes vizekbe jutva befolyá-

solhatja a nem célszervezetek élet-
működéseit. A D. villosus a Daph-
nia fajokhoz képest nagyságren-
dekkel alacsonyabb koncentrációk-

ban érzékenyebbnek bizonyult. 
 

Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA 

K112712 támogatta. 

Kulcsszavak: Somogyvári Dávid, Farkas Anna, Ve-

hovszky Ágnes, Győri János, clothianidin, Di-
kerogammarus villosus, MXR, glutation S-

transzferáz, biomarker 

46Mörtl et al. (2020) Int. J. Environ. Res. Public Health 17, (6) 
47Avar et al. (2016) Drug Test Anal. 8, 123-127. 
48Maász et al. (2019) Sci. Total Environ. 677, 545-555. 
49Molnár et al. (2020) Environ. Sci. Pollut. Res. 

Progesztogének okozta változások és azok ökológiai 
vonatkozásai egy vízi gerinctelen modellállat (Lymnaea 

stagnalis) embrióiban és felnőtt egyedeiben 

Svigruha Réka,a,b Fodor István,a Padisák Juditb és Pirger Zsolta 

aÖK, Balatoni Limnológiai Intézet Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoport, Tihany; 
bPannon Egyetem, Természettudományi Központ, Limnológia Kutatócsoport, Veszprém X18 

Az emberi eredetű progesztogén-
hormonszármazékok általában ala-
csony (ng/L) koncentrációban, de 
együttesen fordulnak elő a környezet-
ben. Ezek a hatóanyagok befolyásol-
ják a gerinctelen és a gerinces amúgy 
nem célszervezet állatok endokrin és 
reprodukciós rendszerét. Kutatócso-
portunk kimutatta a progesztogének 
jelenlétét (0,1-50 ng/L) a Balatonban 
és annak vízgyűjtő területén is,47-48 így 

azok valós ökológiai kockázatot49 je-
lenthetnek az ott előforduló ökoszisz-
téma számára. Munkánk célja volt 
megvizsgálni a Balaton vízrendszeré-
ből kimutatott progesztogén ható-
anyagok (progeszteron, levonorgestrel, 
drospirenon, gestodene) egy vízi mak-
rogerinctelen szervezetre, pl. nagy mo-
csári csigára (Lymnaea stagnalis) gya-
korolt komplex élettani hatásait. A 
vizsgálatokban 21 napos krónikus ke-

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/6/2006/htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-09747-4
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zeléseket végeztünk 1, 10, 100 és 

500 ng/L hormonkeverékekkel, 
kontrollált laborfeltételek mellett. A 
L. stagnalis izolált embrióiban a 

szívfrekvenciát, a tojáson belüli 
csúszó mozgást, a harapások szá-

mát (táplálkozási aktivitás) és a fej-
lődés dinamikáját, a felnőttekben, 
hasonlóan, a mozgási és táplálko-

zási viselkedést vizsgáltuk. 

A L. stagnalis embriók fejlődési di-
namikája szignifikánsan felgyor-

sult a kezelt csoportokban, így 
azok gyorsabban keltek ki. A 100 
ng/L-es csoport embriói szignifi-

kánsan magasabb pulzusszámot 
mutattak a 2. és a 3. megfigyelési 

napokon, mint a kontrollembriók. 
A 4. és 5. megfigyelési napokra 
már a 10, 100 és 500 ng/L csoport 

embrióinak is szignifikánsan meg-
nőtt a pulzusa a kontrollhoz ké-
pest. Az áttetsző tojás belső falán 

történő csúszó mozgás esetében 
azt tapasztaltuk, hogy a mozgási 

aktivitás minden kezelt csoport 
esetében szignifikánsan megemel-
kedett a kontrollcsoporthoz képest. 

A kikelés előtt a reszelő nyelv 
(radula) öltögetések száma a 13. 

embrionális naptól kezdve szignifi-
kánsan növekedett a 10, 100 és 

500 ng/L-es csoportok esetében. 

Vizsgáltuk a felnőtt csigákban is a 
hormonkezelés hatására bekövet-
kező viselkedési változásokat. A 

táplálkozási aktivitás változása bi-
fázisos volt, szignifikánsan megnö-
vekedett a 10 ng/L-es kezelés ha-

tására, míg a 100 és 500 ng/L-es 
csoportok esetében szignifikánsan 

lecsökkent a kontrollcsoporthoz 
képest. A felnőtt csigák mozgási 
aktivitása az alacsonyabb koncent-

rációk esetében szignifikánsan 
csökkent, a magasabb koncentrá-
ciójú (100 és 500 ng/L-es) kezelés 

viszont fokozta azt a kontrollcso-

porthoz képest. 

A progesztogénszennyezések a sza-

porodáson kívül más viselkedési 
mintázatokat is befolyásolnak. 
Ezek a szennyezések kihívást je-

lenthetnek a vízi ökoszisztémák-
ban élő szervezetek számára, hi-

szen azokban viselkedési és életta-

ni változásokat is okoznak. 
 

Köszönetnyilvánítás: A projektet a Nemzeti Agyku-

tatási Program (No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00002) és 

az ÚNKP-19-3 (No. OI-31-20338/2020) támogatja. 

Kulcsszavak: Fodor István, Padisák Judit, Pirger 

Zsolt, Svigruha Réka, progesztogének, progeszteron, 
levonorgestrel, drospirenon, gestoden, Lymnaea stag-

nalis 

 

Fotó: Hajime Watanabe 

https://journals.plos.org/plosgenetics/issue?id=10.1371/issue.pgen.v07.i03
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Növényvédőszer-monitorozás a Balaton részvízgyűjtő 
területén 

Tóth Gergő,a Háhn Judit,b Harkai Péter,a Göbölös Balázs,a Kriszt Balázsa és 
Szoboszlay Sándora 

aSzIE MKK, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Gödöllő; bSzent István Egyetem, 
Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő 

A növényvédő szerek jellemzően mező-
gazdasági, kertészeti/kiskerti, továb-
bá egészségügyi irtó és repellens hatá-
sú szerek alkalmazása során jutnak a 
környezetünkbe, a csapadékkal eset-

leg a mélyebb talajrétegekbe és a ta-
lajvízbe, illetve felszíni lemosódás út-
ján jelentős hányaduk a természetes 
élővizeket is terheli. Elsődleges célunk 
a Balaton részvízgyűjtő területéhez 
sorolt felszíni vizekben megjelenő, 
esetlegesen azok üledékében megma-
radóképességű szerves mikroszennye-
ző anyagok közül a növényvédőszer-
maradékok monitorozása volt. 2017-
2020 között összesen 33 mintavételi 
pontból származó 203 vízminta és 85 
üledékminta több, mint 450 növény-
védő szerre és metabolitjaikra történő 
szűrésének – HPLC-MS/GC-MS mód-
szerrel végzett mérések (Wessling 
Hungary Kft.) – adatait dolgoztuk fel. 
Elemeztük a növényvédő szerek szezo-
nális/időszakos eloszlását és gyakori-
ságát, valamint szakirodalmi PNEC 
értékeken alapuló kockázati hányados 
(Risk Quotient – RQ) számítással rang-
soroltuk a ökoszisztémára lokálisan 
veszélyt jelentő anyagokat. 

A Balaton részvízgyűjtőn vett vízmin-
tákból 0,01-3 µg/L koncentrációtarto-
mányban összesen 55 vegyületből 24 
gyomirtó (44%), 16 gombaölő (29%) és 
8 rovarölő és egy repellens (összesen 
16%) hatóanyag, valamint 6 ható-
anyag (2 herbicid, 4 inszekticid) bom-
lásterméke (11%) volt. A vegyületek 
minden évben márciustól augusztusig 
terjedő időszakban növekvő gyakori-
sággal voltak detektálhatók. A legna-

gyobb koncentrációban kimutatott 
anyagok listájának első helyén az 

amino-metil-foszfonsav (AMPA; 3 µg/
L), másodikon a glyphosate (2 µg/L), 
harmadikon pedig a rovarrepellens 

dietil-toluamid (DEET; 1,57 µg/L) fog-
lalt helyet. A két leggyakrabban kimu-
tatható vegyület a terbuthylazine és a 
DEET volt 74 (előfordulási gyakoriság 
37%), illetve 71 (előfordulási gyakori-
ság 35%) pozitív találattal. A Balaton 
északi partjának vízgyűjtőjén a Ma-
gyarországon már nem engedélyezett 
(*), de vizsgálatainkban kimutatott 22 
peszticid közül az atrazine* és szárma-
zéka, a desethylatrazine jelenléte volt 
meghatározó (12, illetve 26 pozitív ta-
lálat). A Balaton víztestből főként a 
terbuthylazine (53%), illetve a DEET 
(27%) volt detektálható. A 85 üledék-
mintábó l  négy  rovarö lősze r -
metabolitot detektáltunk 0,01 és 0,03 
mg/kg szárazanyag között, valamint a 
glyphosate-ot és az AMPA-t (0,05, ill. 
0,05-0,3 µg/L vizes kivonatban), utób-
bit a leggyakrabban, 16 alkalommal. 

A detektált vegyületek közül az elvég-
zett környezeti kockázatbecslés alap-
ján 33 anyag (Mmetabolit) az ökoszisz-
témára magas vagy közepes kockázati 
besorolású: RQmagas – 4,4'-DDDM, 4,4'-
DDEM, 4,4'-DDT*, atrazine*, azoxystro-
bin, carbendazim*, desethylatrazineM, 
dimoxystrobin, endrin*, imazalil, 
imidacloprid, linuron*, metolachlor*, 
metribuzin, propoxour*, tebuconazole, 
terbuthylazine, thiabendazole; RQköze-

pes – 2,4-D, acetamiprid, chlorotoluron, 
cycloate*, DEET (egészségügyi repel-
lens), dimethenamide, dinoseb*, diu-

X19 
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A pajzsmirigyhormonok működését zavaró 
környezetszennyezők 

Varga Csaba 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest 

A pajzsmirigyhormonok az emberi 
szervezet minden sejtjére hatnak. Be-
folyásolják az anyagcserét, az energia-
felhasználást, a szervezet teljes műkö-
dését, és már magzati korban a sejtek 
differenciálódást az izomrendszertől 
az idegrendszer fejlődéséig. Hatásuk 
tehát rendkívül összetett, melyet sejt-
magreceptoron keresztül fejtenek ki. A 
génátírást befolyásolják, azokat segí-
tik vagy gátolják, mely lassan jön lét-
re, és a hatás napokig is eltart. A tri-
jód-tironint (T3) erősebben köti a re-
ceptor, és így hatása is erősebb, mint 
a tiroxiné (T4). Túltermelődésük gyor-
sult anyagcserét, nagyobb étvágy mel-
lett is fogyást, magas vérnyomást, 
szaporább szívverést, álmatlanságot, 
nyugtalanságot, ingerlékenységet, 
akár remegést, fokozott izomtónust, 
emocionális instabilitást, a hőtermelés 
fokozódását, izzadást eredményez. 
Alultermelődése ezzel ellentétes hatá-
sú, lassul az anyagcsere, ami elhízás-
hoz vezet, alacsonyabb vérnyomással, 
a szívfrekvencia csökkenésével, las-
sult keringéssel, állandó fáradtság, 
levertség, nyomott hangulat, akár de-
presszió kíséretében. Mindemellett 
száraz bőr, csont- és ízületi fájdalmak 
és vérszegénység is társulhat. Az alul-

működés elsődleges oka a korábban 
alapvetően az alacsonyabb jódbevitel-
re volt visszavezethető. A gyermekkor-
ban kialakuló hypothyreosis régebben 
nagyon gyakori volt a jódhiányos terü-
leteken, mely egész életre nyomott ha-
gyott, elsősorban az idegrendszer fej-
lődésének zavarai miatt, beleértve a 
csökkent értelmi képességet is, ami 
súlyos esetben endémiás kreténiz-
mushoz vezetett. Amennyiben később 
sem áll helyre az állapot, úgy a cson-
tosodás zavarai miatt törpenövés ala-
kulhatott ki. Ilyen súlyos esetekben a 
gyermekek nemi érése is zavart szen-
ved, és mindkét nemnél elmaradhat. 
A pajzsmirigyhormon tehát nem csu-
pán a mindennapi működésre, hanem 
már a magzati kortól az egész egyed-
fejlődésre hatással van. 

A jódozott só használatával ezek az 
extrém alulműködési zavarok egyre 
ritkábbak ugyanakkor mind több ma 
használatos vegyi anyaggal kapcsolat-
ban merül fel a pajzsmirigy-
hormonrendszert befolyásoló hatás, 
ami valószínűleg hozzájárul az egyre 
gyakoribb alul- és túlműködési prob-
lémákhoz, a pajzsmirigy gyulladásá-
hoz és daganataihoz. 

ron*, fluazinam, isoproturon*, me-
tazachlor*, sebuthylazine*, terbutryne*, 

Ƴ-chlordane*, α-chlordane*. 

A Balaton részvízgyűjtő területén ta-
lálható intenzív mezőgazdasági gya-
korlat miatt a növényvédőszer-
terhelés a nyári időszakban nagyobb. 
A kimutatott hatóanyagok nem csak 
rövidtávú szennyezésből származhat-
nak, hanem hosszabb időszakra el-

nyúló megmaradóképesség eredmé-
nyeként folyamatosan kerülhetnek a 
befolyókból a Balatonba. 
 

Köszönetnyilvánítás: A munkát a GINOP-2.3.2-15-

2016-00004 és az NKFIH-1159-6/2019 támogatta. 

Kulcsszavak: Tóth Gergő, Háhn Judit, Harkai Pé-

ter, Göbölös Balázs, Kriszt Balázs, Szoboszlay Sán-
dor, növényvédő szer, Balaton, monitorozás, AMPA, 
atrazine, desethylatrazine, DEET, glyphosate, ter-

buthylazine 

X20 
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A hormonmoduláns (endocrine dis-
ruptor chemical, EDC) anyagok egyik 
főbb hatásmechanizmusa épp a pajzs-
mirigy-hormonrendszer működésének 
megzavarásán keresztül jön létre. 
Ezek közt régebben is felismertek 
olyan molekulákat, melyek közvetle-
nül befolyásolták, mint például per-
klorát, a bróm, klór, fluor és higany 
szerepét. Mindemellett azonban egyre 
több, a mindennapjainkban használa-
tos szintetikus molekuláról derül ki, 
hogy képesek megzavarni a pajzsmi-

rigyhormonok működését. Ilyenek pél-
dául a biszfenol-A (BPA), a poliklóro-
zott bifenilek (PCB-k), a polibrómozott 
bifenilek (PBB), a dioxinok, ftalátok, 
perfluorozott vegyületek (PFOA, 
PFOS), UV-filterek, parabének, nö-
vényvédő szerek és számos más vegy-
ület. Mindemellett ma egyre gyakrab-

ban alkalmazott természetes anyagok 
is hatással lehetnek a pajzsmirigy 
működésére, mint például a szerves 
tiocianátok és izotiocianátok, továbbá 
a fitoösztrogének. Hatásukat sokféle-
képpen fejthetik ki, a jódfelszívódás 
befolyásolásától, a pajzsmirigyhormon
-receptorokhoz kötődésen keresztül az 
egyes enzimek működésének befolyá-
solásáig. Ezek a hatások ráadásul az 
adott szerek esetében már nagyon ala-
csony mennyiségben is létrejöhetnek, 
összetettek és sok kemikália esetén 

egymással részben vagy teljesen ellen-
tétesek is lehetnek, melyek végső so-
ron komplex hormonzavarhoz vezet-
hetnek.50-51

 

Kulcsszavak: Varga Csaba, tiroxin, trijódtironin, 
pajzsmirigy, hormonzavar, EDC, PCB, PBB, BPA, 

ftalátok, PFOA, PFOS 

 

50Schmutzler et al. (2007) Environ. Health Perspect. 115 (S1), 77-83. 
51Calsolaro et al. (2017) Int. J. Mol. Sci. 18 (12), 2583.  

Gyógyszergyári szennyvíz az Isnapur tónál (Hyderabad, India) 
(Fotó: Changing Markets) 

https://www.wsj.com/articles/big-pharma-investor-calls-for-supply-chain-transparency-1516815722
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A X. Ökotoxikológiai Konferencia összefoglalóinak (szám a címme-

ző bal alsó sarkában) szerzői és tárgymutatója 

A 
Aedes aegypti     4 
Aedes albopictus    4 

akác    15 

Alexei Nabok     7 

Aliivibrio fischeri    9 

AMPA    19 

Anopheles albimanus    4 

Anopheles gambiae    4 

Anopheles stephensi    4 
APTI    12 

Aquafluosense     7 

atkaölő      3 

atrazine   10,19 

B 
baktériumölő     3 

Balaton     5,13,19 
Bárány Fanni Zsófia  16 

Barócsi Attila     7 

Bayer      3 

Benedek Tibor     9 

biodegradáció   10 
biomarker   17 

biotermesztés   14 

Bock Illés     1 

bodza    15 

Bohus Péter   11 

Bojté Csilla   10 
Bokor Zoltán     1 

BPA    20 

Bt-kukorica     8 

BVM    15 

C 
carbamazepine    9 

carbendazim     9 

Celtis occidentalis  12,16 

chlorophacinone    3 

citrinin      6 

clothianidin     3,17 

csávázás     3 
Csenki-Bakos Katalin    1,2 

Csenki-Bakos Zsolt    1,2,6 

csípőszúnyog   14 

Csorbai Balázs    1 

 

D 
Danio rerio     1,2,6,8 

Darvas Béla    3,4,8,11,14,15 
DDE    15 

DDT    15 

DEET    19 

deltamethrin   14 

desethylatrazine  19 

diclofenac     9 

diflovizadin     3 

Dikerogammarus villosus 17 

Domján László    7 
domolykó     1 

drospirenon   18 

E 
ECHA    11 

EDC      2,7,20 
EFSA    11 

elemösszetétel   12 

ellipszometria     7 

elsodródás   14 

EMA    11 

embriótoxicitás    6 

Európai Unió   11 

F 
Faisal Zelma     6 

Farkas Anna   17 

feketenyár   15 

Fodor István     5,18 
ftalátok   20 

füstgázok   16 

G 
Garai Edina     1,2,6 

Gémes Borbála    7 

gene drive     4 

génkiszorítás     4 

gestoden   18 

glutation S-transzferáz 17 
glyphosate   19 

Göbölös Balázs    9,19 

Gubó Eduárd     2 

Gulyás Zoltán   14 

gyógyszer-hatóanyagok 13 

Győri János   17 

Gyurcsó Gergő    8 



Ökotoxikológia, 2. évfolyam, 2. szám 

 -31- 

H 
Háhn Judit     9,10,19 

Harkai Péter   19 

hormonzavar   20 

I 
ibuprofen     9 

Illatos út   15 

immunfluoreszcencia    7 

inaktív összetevők  11 

irtószerek engedélyezése 11 

J 
Jiang Dongze   10 

K 
Kánainé Sipos Dóra    2 

kasugamycin     3 

Kaszab Edit   10 
Kerekes Flóra     1 

keverékek     9 

kiülepedés   14 

Klátyik Szandra  11 

kockázatértékelés  11 
Kocsányi László    7 

Koene Joris     5 

kombinált hatás    6 

Kovács László   14 

környezeti kockázatbecslés 13 

Kriszt Balázs     9,10,19 

L 
légi kijuttatás   14 

levonorgestrel   18 

Lumbricus terrestris  15 

Lymnaea stagnalis    5,18 

M 
malária     4 

MALDI-TOF MS  10 

Molnár Éva     5,13 

Molnár Vanda Éva  12,16 
MON 810     8 

monitorozás   19 

Mörtl Mária   14,15 

MXR    17 

N 
nád    15 
NÉBIH      3 

neuropeptid     5 

növényvédő szer  19 

O 
ochratoxin     6 

Oláh Marianna  15 

Oxitec      4 

ösztrogén     2,7 

P 
Padisák Judit   18 

pajzsmirigy   20 

PBB    20 

PCB    20 

PFOA    20 

PFOS    20 
Pirger Zsolt     5,13,18 
Plutzer Judit     2 

pocok      3 

Poór Miklós     6 

por    12 

progeszteron   18 
progesztogén     5,18 

R 
REACH   11 

Rhodococcus   10 

RR-gyapot     8 

RR-olajrepce     8 
RR-szója     8 

S 
Saccharomyces cerevisiae   2 

Salmo salar     8 

Simon Edina   12,16 

Sinapis alba   16 

Somogyvári Dávid  17 

spermiumszám    5 

Squalius cephalus    1 

Svigruha Réka     5,18 

Syngenta     3 

Szabó Szilárd   12 
Szarvas Gábor     7 

Székács András   4,7,11,14,15 

szervestrágya     2 

szinergista     9 

Szoboszlay Sándor    9,10,19 

szükséghelyzeti engedély   3 

T 
Takács Eszter     7 

terbuthylazine   19 
Terstyánszky Diána    6 
thiamethoxam     3 

Tilia x europaea  12 



Ökotoxikológia, 2. évfolyam, 2. szám 

 -32- 

tiroxin    20 

Tóth Gergő     9,19 
Tóthmérész Béla  12 

Tőzsér Dávid   12 

trijódtironin   20 

U 
Urbán Péter     5 

Urbányi Béla     1,2,6 

üledék      1 

 

V 
Varga Csaba   20 

Vásárhelyi Erna    1,2 

Vehovszky Ágnes  17 

WNV      4 

Wolbachia     4 

Z 
Zagyva      1 

zeralenone     7 

ZIKV      4 

Toxikus zöld alga Észak-Kaliforniában 
(Fotó: Aurora/Alamy) 

Vízszennyezés Sanghaj környékén 
(Fotó: Liu Jin/AFP) 

https://www.nrdc.org/stories/water-pollution-everything-you-need-know
https://www.chinafile.com/reporting-opinion/environment/water-pollution-more-difficult-fix-dirty-air
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Publicisztika 

Termésnövelő anyagok – No3 Töprengések  

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest -  bdarvas@bdarvas.hu  

Régen volt már, amikor rájöttem, hogy 
a növényvédelem tele van kereskedők 
által kitalált jól hangzó nevekkel, 
amelyeket az agráregyetemek oktatói 
máig gyanútlanul átvesznek. A nö-
vényvédelem is voltaképpen a haszon-
növények védelme, aminek annyi köze 

van a növényorvossághoz, mint mé-
szárosnak a brahmanista mély állat-
tiszteletéhez. 

Óriási tévedés azt hinni, hogy léteznek 
mellékhatás-nélküli vegyületek. Tes-
sék a gyógyszereinkre gondolni! Még a 
legrégebben használt lázcsillapító, az 
aszpirin is kis adagban, folyamatosan 
szedve véralvadás-gátló. A sebészek 
nem is örülnek neki. A növényvédő 
szerek helyett a kártevőirtók 

(pesticide) sokkal találóbb elnevezés. 

Nos, a korábban szemlézett könyv első 
kötetének terminusa – növényvédő 
szerek – is hibás, mint ahogyan a ter-
mésnövelő anyagok összefoglaló név is 
afféle kétséges ígéret. Míg az első kö-

tetben szigorú ellenőrzés után (WHO, 
IARC, USA EPA/Cal EPA, FDA, USDA, 

EFSA, ECHA stb.) jelennek meg az EU
-ban engedélyezett hatóanyagokból 
származó készítmények, addig az 
utóbbi esetben ún. könnyített engedé-
lyezés után, jelentősen kisebb befek-
tetést követően, és csupán hatósági 
tevékenységre építő tagországi dönté-
seket követően. Jól mutatja az utóbbi 
esetben az alacsony szakmai színvo-
nalat a két kötet minőségi eltérése. 
Úgy aránylik ez a két kötet egymás-
hoz, mint a gyógyszerészet a varázs-

szerekhez. Bocsánatot kell kérnem a 
kevés kivételtől. 

Valamiféle tudománytagadó, vissza a 
természethez szemlélet terjedt el az 
utóbbi években, amely arra a tévhitre 
épül, hogy minden természetes anyag 
veszélytelen. Ez koránt sincs így. Leg-
mérgezőbb vegyületeink közül sok ter-
mészetes előfordulású és ebben a nö-
vények allelokemikáliái (másodlagos 
anyagai) élenjárnak. Szakmai képte-
lenség kategóriája egy hatóanyagot 
úgy jellemezni, hogy növényi kivonat; 
a növényvédelem gyakorlatából kitil-
tott nikotin is ilyen volt. Ma kis, de 
annál elszántabb csoport kedvelt el-
lenségévé az eke vált; ők nem szánta-
nak, mert szerintük nincs jogunk az 
anaerob mikroszervezetek pusztításá-

ra. Komposztteát azért ők is készíte-
nek, amelyben ezt a számukra kerü-
lendő állapotot előidézik. 

Az előző két részben [Darvas, 2019; 
2020] a termésnövelő anyagokat vet-
tem sorba. Nem tárgyaltam a kötetben 
található makroelemeket (műtrágyák), 

valamint a mezo- és mikroelemeket 
(többnyire levéltrágyák), ezeknek a 
megítéléséhez ugyanis agráregyetemi 
képzést javaslok. 

Mi is az, ami számomra a termésnöve-
lők kötetet jellemzi? Nos szerintem, a 
nagyszámú készítmény, a kötet rossz 
szerkesztése, indexének zavarai, az 
egymásba folyó kategóriák, a hasznos 
információk szegényessége és a tudo-
mányos megalapozottság hiánya. Sok-
szor a cégek termékismertetője sem 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/2463245500435441
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visz közelebb a termékhez, mert ezen 
a területen divatos a titkolódzás, a 
pénzért hirdetett gyorstalpaló tanfo-
lyamok gyakorlata, amelyeket gyakran 
nem is szakemberek vezetnek. Mi tud-
juk, hogy mi kell neked a bő terméshez 
– hirdetik. A biológiai növényvédelem 
területén – ami meglehetősen komoly 
szakma lenne – elképesztő mennyisé-
gű az önjelölt. Kutatására viszont 
nincs pénz nálunk, pontosabban nin-
csenek olyan kutatók, akik komolyan 
vehető pályázat írására lennének ké-

pesek, hiszen nem is áll mögöttük tu-
dományos életpálya. A bioKontroll cí-
mű lap lett volna az, amely ilyen tudo-
mányos munkáknak helyet ad, de ha-
zánkban nem születtek ilyen tudomá-
nyos eredmények. Mint a lap második 
főszerkesztője állíthatom: élt szakterü-
leti teljesítmény hiányában kilenc 
évet. 

Döbbenetes a hazai engedélyezők felü-
letessége; elfogadni olyat kategóriát, 

hogy növényi kivonat bizony nevetsé-
ges. Mikróbák felhasználásáról dönte-
ni mikrobiológiai képzettség nélkül 
felelőtlenség. A könnyített engedélye-

zés nem azt jelenti, hogy nincs ellen-
őrzés és a természetes eredetű anya-
gokkal mindent lehet. Ezen túlmegy 
az ipari hulladékok hasznosítása. Mi-
ért lehet a termőföldet olcsó hulladék-
megsemmisítőnek használni? Ez az, 
amit megérteni végképpen képtelen 
vagyok, és ez az oka ennek a terjedel-
mes könyvszemlének. 

A töprengéseim speciális része a hazai 
biotermesztést illeti. Az ökológiai gaz-
dálkodás hazai vezetése (3.1. ábra) 
szerintem eddig túlságosan sok komp-
romisszumot kötött, és szinte csak az 
ügyfelei felé kommunikál. Kerüli a 
koncepcionális vitákat, pedig azok 
maguktól meg nem oldódónak. Azért 
nem tudom ezt a problémát most ki-
kerülni, mert megítélésem szerint a II. 
kötet engedélyeihez az ökológiai ter-
mesztés zömében felkészületlen dön-
téshozóinak meghatározó közük van. 
Igazgatósági tanácstagként eléggé be-
leláttam a Biokontroll Hungária Kft. 
(BHNK) tevékenységébe, de tanácsaim 
hiábavalóak voltak, így most már kí-
vülállóként a kritikámat tudom csak 
megfogalmazni. 

 

3.1.ábra: A hazai biogazdálkodás vezetése (lapok – oválisan keretezett; szervezet, vállalkozás, 

hatóság – téglalapokban) 

https://mek.oszk.hu/09900/09969/html/index.htm
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A magyar agrártárca – úgy tűnik – 
nem örül az EU által szorgalmazott 
biotermesztés bővülésének; kézzel láb-
ban hadakozik ellene. Ami a biomoz-
galom irányítását illeti, idehaza kétpó-
lusú. Az egyik angolul nem beszélő 
vezetőkkel magyar tulajdonú (a ter-
mékminősítést jobbára dominálja), 
míg a másik svájci hátterű és osztrák, 
német illetőségű, mindent az elektro-
nikus kommunikációval elérő, amely 
mára becserkészte az IFOAM-ot 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements), a terület nem-
zetközi szervezetét. A hazai biomozga-
lom ezen állapota számomra remény-
telennek tűnik. Előre szeretném bo-
csátani, hogy nem a biotermesztés 
célkitűzésével van bajom – azt helyes-
lem és teszek érte, vásárlója is vagyok 
–, hanem a megvalósításával, ami je-
lentős részben a vezetőitől függ. Ez 
viszont szerintem morális dimenziói-
ban romokban hever a kibeszéletlen 
problémái miatt. Roszík Péternek, a 
BHNK vezetőjének, a Magyar Biokul-
túra Szövetség (MBSz) alelnökénekír-
tam úgy két éve: „Bezárkóztatok, te is 
igyekszel a problémákat a szőnyeg alá 
söpörni: a./ Tudod, hogy a DDT-
maradékok vizsgálatát el kellett volna 
kezdeni a hazai ökoterületeken, de 
nem tettél semmit. Ez vonatkozik az 
öntöző vizekre is; b./ Tudod, hogy a 
hazai deltamethrin-es szúnyog-
állománygyérítések veszélyeztetik az 

ökoterületeket, de nem látom az ebbé-
li kiemelt aktivitásotokat; c./ Átenged-
tétek az ÖMKI-nek a netes hírforrás 
szerepét, de a biomozgalom felszíné-
nek irányítását is.” 

A MOM-ban működik a biopiac, ahol 
jó hangoskodó kormánypártinak len-
ni. Czeller Gábornak, az MBSz elnöké-
nek is van ott boltocskája hagymával 
és krumplival, sorokat nem látok előt-
te kígyózni, csak alkalmasint az elnök 
urat kvaterkázni igen. Forgalom Rózsa 

Péter és Hubai Imre boltjainál van. 
Megértem, náluk én is vásárló vagyok. 
Úgy látom, mint a Pro-Biokultúra 
érem 2010-es tulajdonosa, hogy a ha-
zai biomozgalom vezetése nem képes 
megoldani a saját szakfeladait, és már 
régóta a kurzuspolitika foglya. Teszi, 
amit üzennek neki. Nyájaskodik és 
gazsulál. Valamiért jó ideje túlteljesít 
a jobboldal felé, ami nem lenne a dol-
ga; szakmai szervezetről van szó, amit 
ilyesmi (a gagyipolitikára értem) nem 
mozgathatna. Napi irányításra muszáj
-Herkulesek is jelentkeznek a minisz-
térium-Maggosz-NAK Bermuda-
háromszögében, és bólogatnak is ne-
kik a befolyásukat/íróasztalukat féltő 
vezetők. 

Apropó, szerintem tettre kész fiatalok 
is lennének, de esélyünk sincs a veze-
tésre. Az önállósodók mehetnek Isten 
hírével. Roszík Péter úgy értékeli, hogy 

egyik beosztottja sem döntésképes, így 
ő marad. Adva van tehát egy szövetség 
(MBSz), két minősítő (BHNK és HÖGK, 
amelyek közül csak az egyik magyar 
alapítású), és egy magát kutatóinté-
zetté előléptető káefté (ÖMKI) magyar 
ügyintézőkkel, de svájci alapítással és 
befolyással. Hatalmi játszma ez – 
mondta egykoron Urs Niggli úr Ácsné 
Éva és Ángyán József őszinte megdöb-
benésére. 

A területet hosszú ideig Roszík Péter 
irányította, de angol nyelvű kommuni-
kációs képesség nélkül a vezetést fo-
kozatosan elvette tőle Urs Niggli volt 
közvetlen munkatársa, Lévai Anikó 
patronáltja Dexler Dóra tájépítész 
(ÖMKI Kft.), aki ma Jakab István fel-
sőfokú technikus (Maggosz) irányítá-
sával (lásd a 2019-ben alakult Nemze-
ti Agrár-tanácsadási Bizottság) Nagy 
István miniszternek adhat szaktaná-
csot bioügyekben. Az ÖMKI Kft és a 
HÖGK között az átjárás mindennapos; 
az ÖMKI vezetőt küldött (Mészáros 
Dóra) és a korábbi HÖGK vezetőt 

http://bdarvas.hu/main.php?id=6083
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2014/06/10/kutatointezeti-nonprofit-kaefte-fabol-vasparipa/
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(Szépkuthy Katalin) a keblére ölelte. 

A bioKontroll szakfolyóirat főszerkesz-
tőjeként [2012-2018; a lap valójában 
megszűnik/(megszűnt) ezen a néven, 
de 2016-2018-as számai még ezt kö-
vetően jelennek meg] írok most, és 
mondom el, amit én látok. A tudomá-
nyos szaklap rendkívül késedelmes 
tartalommegjelenése nem a véletlen 
műve. Elhúzódó vita következménye 
ez a szerkesztőség és a laptulajdonos, 
Czeller Gábor között, akinek egyetlen 
tevékenysége az volt, hogy – Roszík 
Péter egyetértő támogatásával meg-
akadályozta Szépkuthy Katalin szer-
kesztőbizottsági tagságát, aki akkor-
tájt a HÖGK vezetője volt, és akit – ja-
vaslatom ellenére – körön kívüli ver-
senytársukként alkalmatlannak gon-
doltak – ma egyébként az ÖMKI Kft. 
alkalmazottja. E vitában olyasmivel 
kellett szembesülnöm, amivel kutató-
ként sohasem foglalkoztam volna. 
Nem jutott volna erre a siralmas jelen-
re időm. 

A bio- vagy ökogazdálkodásról van itt 
szó, amelynek államilag irányított ré-
szével mostanában közvetve történnek 
a dolgok, vagyis van ugyan irányítása, 
de a szövetség elnöke szerintem nem 
szándékozik dolgozni. Egy éve vála-
szul ezt írta nekem: „…nem életcélom 
(és időm sincs rá) a napi munka után 
esténként vagy éjszakánként a laptop 
képernyőjét bámulni” – a MOM piaci 
kvaterkázás valószínűleg igen megter-
helő lehet. A legnagyobb minősítő 
szervezet ügyvezetője nyugdíjon túl a 
politikai irányításra figyel. Egyébként 

a Biokultúra ismeretterjesztő lapot 
mutogatja teljesítményként. Jó kér-
dés, hogy kinek szól ez a lap, hiszen 
olvasói aligha lehetnek, de akár téved-
hetnék is, ha a színvonal elfogadható 
lenne. 

Roszík úrral utoljára két éve váltottam 
levelet, amiből kiderül, hogy az új 

kommunikációs technikákat nem 
szándékozik megtanulni és használni. 
Ekkor viszont nem értem, hogy miért 
nem érzi úgy, hogy nyugdíjba kellene 
vonulnia. Nem káefté-hálózatot kell 
maga köré építeni, hanem a helyét át-
adni angolul tárgyalóképes, a nemzeti 
érdekeket képviselni képes fiatalok-
nak. Szerintem vannak ilyenek. 

Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy 
a svájci-osztrák érdekeltségű felet pár-
tolom, ezért leírom, hogy nem. Mind-
két jelenlegi megoldást alapvetően hi-
básnak gondolom. A hazai biomozga-
lom teljesen új vezetésre szorul; nem 
piacozóra és káeftésedőre, de persze 
más országok érdekeit képviselők sem 
szerencsések ezen a kulcsterületen. 
Nem folyik hazánkban, az említett 
szervezeteknél komolyan vehető kuta-
tás sem a biotermesztés vonalán. Hoz-
zá nem értők hihetik csupán, hogy az 
ÖMKI Kft. olyan kutatóintézet, amely-
nek laboratóriuma a gazdaságokban 
van, miközben 2012-től máig nem tu-
dott ez a terület kiizzadni magából 
egyetlen kritikát kiálló magyar nyelvű 
közleményt sem. A fórumokra elhelye-
zett prospektusszövegek irtózatosan 
messze vannak a tudományos tartal-
maktól. Érthetetlen, hogy ezt az MBSz 
– hűséges elkötelezettjeként – miért 
nem tudja, vagy ami még rosszabb, 
nem is akarja – megértetni a kor-
mánnyal. A nemzetközi színvonal el-
várása pedig ettől is fentebb van. Nem 
kellene felfedezni újra a langyos vizet. 
Sajnos, érteni vélem Dudits Dénest, 
hogy a hazai K+F+I elmaradottsága 
területén miért mindig a biotermesz-
téssel hozakodik elő. Nem kellene így 
lennie. Példa erre †Balla László és 
†Kovács Géza martonvásári nemesítők 
munkássága. 

Mindezt azért írtam meg itt, mert a 
könyv biotermesztésben alkalmazható 
anyagainak körét az előzőekben meg-
nevezett személyek engedélyeztetik, 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/biocontrol/biokontrol.php
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miközben egymással való viszonyuk 
rendkívül kusza. Ismerem annyira 
őket, hogy azt állítsam: sem környe-
zetanalitikai, sem ökotoxikológiai, sem 
környezet-egészségügyi jártasságuk 
nincs. Miként lehet felvállalni olyan 
komoly toxikológiai munkát, amihez 
nem értenek? Az általam szemlézett, 
számomra igen színvonaltalan kötet-
ből a biogazdálkodás 194 készítményt 
engedélyezett, vagyis meghatározó 
számút. 

Egy évet ugrunk most; én a 2017-es 
kötetet szemléztem részletesen, most 
pedig a 2018-as engedélyeket nézzük 
át kutyafuttában, ami 2019. május 30
-ig volt érvényben, de ez található a 
NÉBIH honlapján. A 249 készítmény 
közül 55 még nem volt ismert 2017-
ben, vagyis 22% jelent meg újként. Ez 
igen jelentős változás. A másik problé-
ma a lejárt engedélyek köre. 249 kö-
zül 16% 2018-ban lejárt, 21% pedig 
2019-ben szorul megerősítésre. A ne-
ten lévő adatbázis 2018-ban tehát a 
37%-os elavultságával nagyon is kínos 
képet mutatott. 

Mi alapján ártják a tanúsítók az enge-
délyezésbe magukat? Milyen felké-
szültségük van ehhez? Hazánkban 
egyáltalán nincs kutatói hátországa az 
ökológiai termesztésnek, hacsak az 
agráregyetemi képzést nem számítom. 
Az Ángyán-intézet összeroppantása 
után a Kertészeti Egyetemet tudom 
csak felsorolni, ahol külön intézet ma-
radt még. Az új Szent István Egyetem 
megalakulása után nagy kérdés (mb. 
rektor: Gyuricza Csaba, a NAIK főigaz-
gatója), hogy meddig. A környezetgaz-
dálkodási BSc képzés után most az 
MSc szak is megszűnik és a hazai 
ökogazdálkodás egyetemi képzés nél-
kül maradhat. 

A hazánkba ideiglenesen betelepül 
(Urs Niggli; a GMO-ügyön keresztül 
igen kétes hírnevet szerzet nevével 

fémjelzett), FIBL leányszervezete vi-
szont úgy tűnik állandósult. Az ÖMKI 
Kft.-vel Ángyán Józsefnek komoly ösz-
szeütközése volt egykoron, amelyért 
és amelynek vezetőjéért, Drexler Dórá-
ért maga Lévai Anikó, Orbán Viktor 
miniszterelnök felesége is lobbizott 
nála. Ez a káefté ma is kutatóintézet-
ként adja el magát a médiában, de mi-
nősített kutatók nélküli nemzetközi 
produkciók híján valójában kommuni-
kációs szerepű káefté, amely a FIBL 
tevékenységében hazai pályázati bese-

gítést vállal. Kétségtelen, hogy ma Ja-
kab István felsőfokú technikus csapa-
tában Drexler Dóra tájépítész káefté-
vezető (FIBL, Svájc) az ökológiai ter-
mesztés hazai kiemelt szakértője, hát-
térbe szorítva Roszík Pétert. Szakta-
nácsadóként nála dolgozik Szépkuthy 
Katalin is a Hungária Öko Garancia 
hajdani ügyvezetője, aki feltehetőleg a 
tárgyalt anyagok engedélyezésében is 
részt vállalhatott. 

Nézzük akkor sorban. Az ásványi trá-
gyáknál mindjárt belebotlunk a nano-
kalciumkarbonátba (Abavit), mint a 
növénykondicionálóknál a nano-
szarvasmarhatrágyába (Nagro). Kér-
dés, hogy ezek valóban nano-
készítmények-e, de ettől függetlenül a 
nano szó megjelenése az ökológiai gaz-
dálkodásban körülbelül olyan hord-
erejű, mintha itt GM-összetevőt reklá-
moznának. Mindez nem arról szól ne-
kem, hogy a nanotechnológia produk-
ciója káros vagy sem, hanem a bioélel-
miszerekkel kapcsolatos követendő 
tradíciókról. 

Az ásványi trágyáknál találkozom a 
Condisol MBT (Agrosolution) segéd-
anyaggal, amit megfejteni nem tudok. 
Elképzelésem szerint a biotermékek a 
legáttekinthetőbb és bizonyítottan ter-
mészetes összetevőket tartalmazhat-
ják csak. Ha a ráismerés a legcseké-
lyebb akadályba ütközik, könnyen 
összeráncolom a homlokom, vagyis 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/746963/%C3%96kol%C3%B3giai_gazd%C3%A1lkod%C3%A1sban_felhaszn%C3%A1lhat%C3%B3_term%C3%A9sn%C3%B6vel%C5%91_anyagok/0b11c34f-c59c-47d5-31d5-81c993f9bdac
https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/07/a-nagy-precizios-buli-3-resz-a-minoritas-papaja/
https://www.nemzeticegtar.hu/omki-kozhasznu-nonprofit-kft-c0109963553.html
https://darvasbela.atlatszo.hu/2014/06/10/kutatointezeti-nonprofit-kaefte-fabol-vasparipa/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2014/06/10/kutatointezeti-nonprofit-kaefte-fabol-vasparipa/
https://www.fibl.org/en/team.html
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/2372327049527287?__tn__=K-R
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ezt a határt az engedélyezők szerintem 
nem kezelhetik lazán. Így érkezünk el 
a növénykondicionálókhoz, ahol egy 
tucatnyinál azt olvasom összetevő-
ként, hogy algakivonatot tartalmaz. 
Csakhogy az nem tudható meg, hogy 
pontosan milyen algafaj kivonatáról 
van szó, azt merre gyűjtötték (vannak 
igen elszennyezett öblök), milyen ké-
miai feltárást használtak, majd milyen 
vegyületekkel formázták a készít-
ményt? Nem mindegy! A mai perme-
tezhető készítmények túlnyomó rész-

arányát szintetikus formázók teszik ki 
[Bohus et al., 2015]. Jó lenne erről 
nem megfeledkezni, és nem lényegte-
lenként kezelni. Mit takar a gyógynö-
vény-kivonat (Fitokondi, Fitonatur, 
KE)? Ez annál kínosabb, mert itt több 
élettani szempontból aktív vegyület 
keverékéről is szó lehet. 

A Fitokondi, ahogy Lánszki Imre haj-
dani növényvédelmi főosztályvezetőtől 
(majd cégügynöktől) megtudhatjuk 
csalán, fehér üröm, vérehulló fecske-
fű, fekete nadálytő, mezei zsurló, 
tölgyháncs és büdöske kivonata. A KE 
növénykivonat viszont fekete üröm, 
fekete szeder levél, fehér üröm, bazsa-
likom, pásztortáska, csalánlevél, mál-
nalevél, lándzsás útifű levél, közönsé-
ges palástfű, rozmaringlevél, pipitér, 
lestyánlevél, okra levél, kerti körömvi-

rág, gyermekláncfű, nyírfalevél, bo-
dzavirág, füzike, hársfavirág, zsályale-
vél, orvosi tüdőfű, cickafark, kakukk-
fű és árvacsalán kivonata. 24 faj is-
meretlen eredetű keveréke, amihez 
képest a Fitonatur-ban 27 faj fordul 
elő. Miként garantálható ezek bizton-
ságossága? Szerintem sehogy. Hogyan 
kerülhetett ez egyáltalán könnyített 
eljárás alá, és miként végezhette az 
ökotermesztésre alkalmas anyagok 
között. Csodálnám, ha lenne olyan 
kutató, aki toxikológiai szempontból 

szakszerűen indokolni is képes lenne 
a hazai döntést. 

Mit keres az ökológiai termesztésben 
cukorgyári (Biomit, Dell’Agro Plus), 
élelmiszeripari (Hun-Vital Vízőr) és 
állatfeldolgozási hulladék (Armurox, 
Growgreen – hal és rákemulzió, Osmo, 
Terra-Sorb, Wuxal Aminocal)? Az en-
gedélyezők kellőképpen elmélyedtek a 
gyártási procedúrában? 

Miként fogadható el az ökotermesztés 
szigorára támaszkodva az alkalmazott 
mikroorganizmusok (Bio-Vegetal, EM-
1, Greenman) összetételének hiánya? 
Miért jelenhet meg a szervestrágyák 
összetételében a vér-, hús-, csont- és 
toll-liszt (Viano)? Akkor a vegánok dol-
gozzanak ki a jövőben vegán termesz-
tési módot?  

3.1.kép: GMO-mentes Magyarországért (forrás)  

http://www.fitonatur.hu/Termek?prod=12
http://www.sarkozybio.hu/sarkozy/emlekulesek/images/2014/lanszki_imre_biokertek_novenyvedelme_fitokondi.pdf
http://www.ke-novenykondicionalo.hu/
https://www.teraganix.com/EM-1-Microbial-Inoculant-Microbial-Inoculants-p/1000.htm
https://www.teraganix.com/EM-1-Microbial-Inoculant-Microbial-Inoculants-p/1000.htm
https://agraragazat.hu/wp-content/uploads/2019/12/kep-tovabb-bovult-a-gm-maoef.jpg
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Tudnak arról, hogy még ökológiai ter-
mesztésben is alkalmazhatók különfé-

le hullalisztek? Végül mit keresnek itt 
a műtrágyák? Ezek kőzetek őrlemé-
nyei lennének? Miért nem jelzi ezt vi-
lágosan az összetétel a kötetben? Mi-
ért a fogyasztónak kell ezek után nyo-
mozni? Nem sérül ilyen módon az egy-
szerű áttekinthetőség, ami az ökológi-
ai termesztés legfontosabb védjegye? 

Arra szeretném az Öko-Munka-
bizottság figyelmét felhívni, hogy az 
eddigieknél sokkal szigorúbb normá-

kat kell alkalmazniuk, ha az engedé-
lyezett termékekkel kapcsolatos bizal-
mat meg szeretnék őrizni. Ez így sze-
rintem fércmunka – az ökológiai ter-
mesztésben alkalmazott készítmények 
harmadával szemben vannak súlyos 
fenntartásaim –, ami sürgős korrekci-
óra szorul, és ez csak az összetételek 
pontos és félre nem érthető közlésével 
oldható meg. Az engedélykérőknek – 
akik az ökológiai termesztés célozzák 
– itt mindenképpen a pontos áttekint-
hetőségre kell törekedniük. Ne tessék 
feledni, hogy az ökológiai termesztés a 
tudatos fogyasztó igényeinek foglya, s 
ez utóbbi igen kevés kompromisszum-
ra áll készen. 

Végül, ha már itt tartunk, a GM-
növények megítélését illetően a hazai 

biomozgalom vezetése vajon miért 
nem zárkózott el a GMO-mentes 
(elnök: Zászlós Tibor a NAK alelnöke) 
állati termékek (tej, tojás, hús) beveze-
tésétől (3.1. kép), amit a biotemesztés 
élből garantál? Miért asszisztált a bio-
termék kategória leszalámizásához? 
És akkor még egy szót sem szóltam 
arról, hogy a GMO-mentes állati ter-
mék csupán a képzeletünk szülötte. 

Korunk fejlett analitikája (PCR) sem 
tudja a tejből, tojásból és húsból ki-
mutatni, hogy az állat GM-alapú ta-

karmányt fogyasztott. A félcéduláért 
fizetünk többet. 
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†Nechay Gábor (1942-2020) 

Édesapja – †Nechay Olivér (1913-
1979) higiéniát tanított nekem Debre-
cenben, a növényvédelmi szakmér-
nökin. Ő, egyike volt a DDT hazai 
1968-as betiltóinak. Magyarország 
először döntött így a bolygón. †Nagy 
Bálint (növényvédelmi ökonómia né-
ven tanított nekem szakmai világlá-
tást) helyetteseként figyelte nem is ke-
vés szkepszissel a hazai agrokemizá-
lást. Nem gondolom véletlennek, hogy 
öt gyermeke közül kettő (Gábor és Er-
zsébet) is a természet- és környezetvé-
delem területén helyezkedett később 
el, és erősítették a környezetvédelmi 

tárcát. A DDT magyar történetét máig 
nem írta meg pontosan senki, pedig 
én Bálintot is faggattam erről. Gábor 
azt mondta nekem, hogy a házának a 
padlásán van egy doboz az apjától. 
Öreg koromban lehozom majd, és át-
nézem ígérte nekem. Fontos lenne – 
válaszoltam. Nem írt aztán arról, hogy 
mit talált. Sok sürgősen pótlandó fel-
adatot hagyunk az utánunk követke-
zőknek. Bálint szerint †Nechay Olivér 
és †Cieleszky Vilmos vezető szerepet 
játszottak a DDT betiltásának ügyé-
ben. A megoldás valahol egy csöndben 
enyésző minisztériumi irattárban le-
het, ahol 1967-1969 növényvédelmi 
anyagai vannak. Tartok tőle, hogy 
már késő a keresés; több, mint 50 év 
telt el. 

Nechay Gábor 1967-ben, a Pest me-
gyei Növényvédelmi Állomáson eltöl-
tött pár hónap után került Vas megye 
tanakajdi Rágcsáló Laboratóriumába. 
Mezei pocokkal foglalkozott. Tolna 
megye fácánkerti Ökotoxikológiai La-
boratórium volt a következő. Gábort 
később a réti sas, a parlagi vipera 
mellett a vidra is nagyon foglalkoztat-
ta. †Nagy Bálint a növényvédelmi állo-

mások biológiai laboratóriumhálózata 
mellé speciális laborhálózatot hozott 
létre, amelyek közül kettő is az ökoto-
xikológiai területén dolgozott. Ezek, az 
1969-től a Kunffy-kastélyban települt, 
induláskor 24 fővel működő fácánker-
ti speciális labor (vad- és méhtoxikoló-
gia – vezetője sokáig Zaják Árpád) és 
1974-ben  a  százha lombat ta i 
’Temperált Vizű Halszaporító Gazda-
ság’épületében létrehozott Vízélettani 
Laboratórium voltak (vezetője †Pénzes 
Bethen). A speciális laborhálózat ké-
sőbb fokozatosan épült le, mint a ha-
zai növényvédelmi fejlesztőhálózat is. 

Gábor 1980-tól az’Országos Környezet
- és Természetvédelmi Hivatalban’ dol-
gozott, amelyet a Költő utcai Jókai vil-
lában találhattunk. 1987. december 
17-én, a Grósz-kormány idején Ma-
róthy László miniszter vezetésével jött 

létre az ’önállóközeli’ környezetvédelmi 
tárca, ami hol a vízüggyel, hol a terü-
letfejlesztéssel volt kapcsolt. Gábor 
1988. január 1-től dolgozott a környe-
zetvédelmi tárcánál, egészen a 2003-
as nyugdíjazásáig. 2010-ben az önálló 
környezetvédelmi minisztérium jog-
utóddal szűnt meg; Szabó Imre volt az 
utolsó miniszter. A jogutód tárca a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium (ma Agrár-
minisztérium) lett. Az elmúlt tíz év 
alatt a környezetvédelmi tevékenység 
erősen leépült. 

Már Gábor fácánkerti munkáiról is 
hallottam. A Csongrád megyei Nö-
vényvédelmi Állomáson töltött négy 
évem során a falszomszédom Szántó 
János volt, aki a Biológiai Védekezés 
laboratóriumot vezette. Rajta keresz-
tül a speciális laborhálózat hírei és 
gondjai elértek. 

Gáborral való személyes találkozá-
sunk még a Költő utcából való. Az An-
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tall-kormány idején találkoztam vele a 
kőházban, és a Horn-kormány idején 
a faházban. Váltogatjuk a helyünket 
aszerint, hogy melyik oldal van ná-
lunk kormányon – mondta mosolyog-
va nekem. Érzékelhetően nem érintet-
te meg a hétköznapok abszurditása. 
Nekem a politika messze a szakmai-
ság után mutatkozik csak be. 

Találkoztam Gáborral 1999-ben az 
ELTE előadótermében is, ahol Vida 
Gábornak köszönhetően Pusztai Ár-
pád adott elő, aki ellen távollétével 
tüntettek a hazai akadémikusok. Vitá-
ra tőlük nem tellett. A géntechnológia 
szó elhangzásakor akkortájt már a ka-
lapjukat dobálták, szkepszisről soha 
nem hallottak még. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia ún. establishment-
jére emlékezem így, de nem szeret-
ném, ha úgy tűnne, hogy csak ilyen 
tagok voltak. Elnökként Vizi E. Szil-
veszter és Pálinkás József is beszélt 
velem ebben az ügyben és mindketten 
kiegyensúlyozott tudománypolitikai 
álláspontot képviseltek. Vajon ki vezé-
nyelte mégis a tudomány képviselői-
nek ezt a ’tornagyakorlatát’, amit máig 
nem igazolt vissza az Európai Unió 
mezőgazdasági gyakorlata? Nem fele-
lőtlen lelkesedés volt az, hogy 
’átalakítjuk az élővilágot, mert megte-
hetjük’. Azóta már az akkori hang-
adók is mást mondanak a transzgeni-
kus fajtákról; most a génszerkesztés-
ről mantrázzák ugyanazt a gyöngécs-
ke tartalmat. Ma tudjuk, Árpád 1998-
as figyelmeztetése, hogy könnyen vál-
hat belőlünk ’tengeri malac’ máig be-
lengi az Európai Unió GMO-
politikáját. Nem a takarmányozás (GM
-szója mindenhol kapható), hanem a 
nyílt GM-technológiának számító ve-
tés területén, s ennek már környezet-
védelmi okai vannak (génelszaba-
dulás, génszennyezés). Gábor az 
1999. április 26-ai ülésen is részt vett 
és egyéni gondolatait ott helyben köz-

readta. Nem volt feltétel nélkül lelke-
sedő, de teljesen elutasító sem. 

2000-ben találkoztam vele újra, akkor 
már túl volt a Pro Natura díján, én a 
’Virágot Oikosnak’ kötetemen, amit 
minden ökotoxikológiával foglalkozó-
nak is ajánlhattam volna. Kiváltkép-
pen a Nechay-családnak, akik erről 
nem is tudva szakmai előképei voltak 
az általunk alapított Magyar Ökotoxi-
kológiai Társaságnak, amelynek elnö-
ke vagyok. Gábor az első Orbán-
kormány idején úgy döntött, hogy ve-
lem váltja le az eddig szakértői bizott-
ságba kinevezett pro-GMO tagot, 
vagyis még jóval a 2005-ös MON 810-
es molyölő kukorica hazai vetési mo-
ratórium előtt. A munkámról csak az 
1997-ben, a Fenntartható Fejlődési 
Bizottság (Nemes Csaba) felkérésére 
írt „A genetikailag módosított élőszer-
vezetek kibocsátásának környezeti 
kockázatai a mezőgazdaságban” című 
füzetemből értesülhetett. Bátorságra 
vallott a részéről, hogy egy levelező 
státuszú, az MTA bizalmát élvező aka-
démikust (Agrártudományok Osztálya) 
egy éppen az MTA doktori címét védő-
re (Biológiai Tudományok Osztálya) 
cserélt. Nem tette ezt engem ismeret-
lenül, és körültekintő indoklás nélkül. 

Delegált hát a Párizsban 2001. június 
13-15. közötti ENSz szakértői konfe-

renciára (’Intergovernmental Com-
mittee for the Cartagena Protocolon 
Biosafety’), amelynek „Genetikailag 
módosított élőszervezetek kezelése, 
transzportja, csomagolása és jelölése” 
volt a címe. A háromnapos tanácsko-
zás legalábbis számomra – igen rossz 
hatásfokú döntéshozó képességével 
tűnt ki. A szervezők közös vélemény 
megfogalmazására vezető szavazási 
technikát nem alkalmaztak. A megkö-
zelítőleg 20 órás tanácskozás záródo-
kumentuma ökológiai szempontból 
igen szerény hozadékot tudott felmu-
tatni, amely alig haladta meg a 

http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/genetikai_biztonsag/idn3013
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tatni, amely alig haladta meg a 
’Cartagena Protocol’ szintjét. A megbe-
szélés az államközi áruszállítások ru-
tinmegoldásai körül keringett, ahol az 
Egyesült Államok (az EPA éles hangú 
és gyorsbeszédű jogásza) visszatérőle-
gesen a nála bevált árujegyzék-
rendszert ajánlotta, míg a CBD titkár-
sága elsősorban és talán kishitűen a 
jelenlegi határközi forgalom admi-
nisztrációs terhei miatt aggódott. A 
csalódottságomat cikkben írtam meg  
és biztos voltam benne, hogy kritikus 

hangvételem miatt nem fognap többet 
rám bízni ilyen munkát. Tévedtem, 
Gábor volt a főtárgyaló, és a velem 
párhuzamos tárgyalásokon hasonló 
benyomásokat szerzett. Montrealba is 
én utaztam, de a korábbiakhoz képest 
sajnos nem ért meglepetés. 

Gábor az a fajta ritka köztisztviselő 
volt, aki a szigorú keretek között is 
meg tudta őrizni a személyiségét. Úgy 
tudott kritizálni, hogy nem volt bántó, 
úgy dicsért, hogy nem volt alázkodó. 

Metakommunikálta az ellenpontokat. 
Nemes Csaba, Rodics Katalin, Homoki 
Hajnalka, Nechay Gábor és Illés Zol-
tán voltak azok a környezetvédelmi 
tárcánál dolgozók, akik nélkül a GMO
-Kerekasztalt 2005-ben nem hoztam 
volna létre, és a Géntechnológiai Eljá-
rásokat Véleményező Bizottság tagja 
sem lettem volna. Ahhoz is kellett a 
Gábor által is táplált lendület, hogy a 
Magyar Ökotoxikológiai Társaság 
2011-es alakításának gondolatáig el-
jussak. Hiányoznak ma a hozzá ha-

sonló közszolgák, akikből az elegancia 
egy percre sem vész ki, s akik mesz-
szebb látnak, mint a ’pillanatnyi főnök 
előszobája’. 

Nem búcsúzom Gábortól, ahogy nem 
tettem az édesapjától Olivértől sem. 
Konok ember vagyok, aki ezt a tulaj-
donságát naponta fegyelmezi. Mind-
ketten a mai személyiségem részeivé 
váltak, magammal viszem őket, ahová 

tudom. ’Similis simili gaudet’. 

(db) 

http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/genetikai_biztonsag/idn75
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