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Kik alkotják a konzorciumot? 

WESSLING Hungary Kft. (konzorcium vezető) 

 Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet 

 Szent István Egyetem Hűtő- és Állatitermék Tanszék 

 The Fishmarket Kft.  

  SKC Consulting Kft.  

 

• Magyarország évi halfogyasztása 6 kg/fő/év (EU: 20 kg/fő/év) 

• Mit tudunk a magyar halhús minőségéről? 

• Milyen biotikus és abiotikus tényezők befolyásolják a halhús minőségét? 

 

Mit vizsgálunk? 

1. A halak életteréül szolgáló felszíni vizeket és azok üledékeit (mikroszennyezők 
előfordulása, ökotoxikológiai állapotfelmérés, fakultatív halpatogén 
mikroorganizmusok előfordulása) 

2. Biodetoxifikációs lehetőségeket (azonosított szennyező anyagok kezelésére biológiai 
lebontást célzó technikák) 

3. Stresszhatásokat (molekuláris biológiai módszerekkel stresszamarkerek keresése) 

4. Feldolgozási technológiákat (folyamatok nyomon követése és fejlesztése) 

 



– Vizek és üledékek kémiai analitikai vizsgálata (Wessling Hungary Kft.) 

– Helyszín: 6 magyarországi halastó 

– Mintavételi időszak: 2017 tavasz és ősz 

 

 

 környezetbiztonsági és humán-egészségügyi szempontból kockázatos 

vegyületek: 

- több, mint 450 növényvédő szer hatóanyag és metabolitok 

- több, mint 110 gyógyszermaradvány 

- más szerves és szervetlen mikroszennyezők 

- összesen több, mint 700 paraméter vizsgálata 

Kimutatható  koncentrációk és előfordulási gyakoriság vizsgálata 
 



1. Szabványos (ISO 11348), akut (30 min) toxicitási (Microtox™) teszttel 

 

https://www.flickr.com/photos/553

86616@N07/7082321451/ 

http://enfo.agt.bme.hu/drupa

l/en/node/2877 
2. Meghosszabbított kontaktidejű (25h) = 

krónikus AVF teszttel 

 

 Nagyobb érzékenyég 

 Mikroszennyezők: kis cc., hosszú távú és 

folyamatos kitettség 
 

Tesztszervezet: Aliivibrio fischeri (AVF) 



• Tesztszervezet: Saccharomyces cerevisiae 

• Egyes vegyületek ösztrogén- és androgénhatásának kimutatására 

• Genomba integrálva hER / hAR gén 

• Citoplazmában két plazmid, azokon 

• lux gének 

• ERE/ARE Biolumineszcencia 
hormonhatás 



Üledék: nem volt gyógyszermaradvány detektálható! 

 

Vizek: 

• 3 humán klinikai gyakorlatban használt vegyület: 

• karbamazepin (antieplileptikum) 

• szulfametoxazol (antibiotikum) 

• acetaminofen (paracetamol; fájdalomcsillapító) 

• 1 állatgyógyászati antibiotikum: flumekvin 

 

• Határérték halhúsra (37/2010 EU rendelet) egyedül flumekvin: 600 

ug/kg izom 

• Detektált koncentráció vízben több, mint  50.000x kisebb! 

• Elhanyagolható biokoncentrációs képesség (hasonlóan a többi 

detektált gyógyszermaradványhoz)  

 

  



Üledék: glifozát (1. legnagyobb mennyiségben felhasznált 

herbicid) és AMPA (metabolit) 

 

Vizek: 

• 1 inszekticid: DDE (DDT metabolit) 

• 5 fungicid 

• 7 herbicid és 2 herbicid metabolit 

 

• 0,01-0,1 µg/L, ill. mg/kg nagyságrendben vízben, ill. üledékben. 

 

• Határérték felszíni vízre a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet alapján: a 

legtöbb detektált peszticidre nincs, de ahol mégis, az 10x kisebb, 

mint a jogszabályi  érték (izoproturon) 

 

• Határérték üledékre: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM, de itt is 

kisebb a detektált koncentráció, mint a határérték 

 

  



A víz és üledékminták nem mutattak citotoxikus hatást sem az 

akut, sem a krónikus Aliivibrio fischeri tesztben 

 

  
A víz és üledékminták nem 

mutattak direkt ösztrogén 

vagy androgénhatást az 

élesztő alapú bioriporter 

tesztekben 



Mindössze 4 gyógyszer-, 12 peszticidmaradványt és 3 peszticid 

metabolitot lehetett igen alacsony koncentrációban detektálni a 

vizekből és üledékekből. 

Leggyakrabban kimutatott: glifozát és AMPA  nem véletlen: 

glifozát szerforgalom 2017-ben Magyarországon: kb. 1600 tonna 

hatóanyag! 

Kimutatott koncentrációk minden esetben határérték alatt maradtak 

(ahol van határérték) 

 

A peszticidek közül több is rendelkezik biológiai aktivitással, DE: 

Eredő élettani hatások detektálása: 

Citotoxikus és direkt hormonhatás nem volt kimutatható az 

alkalmazott tesztekkel! 
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