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Dr.Horváth

 
Amanda 50 évet dolgozott OKI-ban.

Az Intézet szakmai-tudományos hírnevét öregbítette, a talajtan, a 
talajhigiéne

 
presztizsét

 
növelte.

Természetes gondolkodás:

 elődeink munkásságát méltatjuk, rájuk tisztelettel emlékezünk,  

ezzel is kifejezzük önbecsülésünket; 

ez erőt ad továbbvinni hagyományainkat, megfelelni a mind nagyobb 

és nagyobb  elvárásoknak.
Dr.Horváth

 
Amanda az élet által felvetett közegészségügyi problémákra

tudományos ismeretei birtokában, 

a rendelkezésre álló

 
technikai eszközökkel, 

a szakmai ismeretek tovább-adásával 

megtalálta a megfelelő
 

választ.

különleges alkalomra gyűltünk össze



Talajhigiénés
 

problémák
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vizsgálatoktoxikus anyagokat tartalmazó
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Az első
 

főnökök
Bakács Tibor,  Fehér Gyula



Az Intézeti munkatársak



A Talajhigiénés osztály
 munkatársai



A Központi Analitikai Laboratórium 
munkatársai



A hulladékok veszélyességének értékelése



VEGYIPARI HULLADÉKOK AKUT TOXICITÁSÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA



PERNYÉK SZENZOROS IRRITÁLÓ
 

HATÁSA



A MAGATARTÁSVIZSGÁLAT ELEMEI



Elektroneuromiográfiás
 

teszt-rendszer

•
 

ingerlékenység
 ingerületvezetés

•
 

refrakteritás
• neuromuscularis 

ingerületátvitel



Arzén érintettség -
 

település számra vonatkoztatva

0

10

20

30

40

50

60

70

DAR ÉAR ÉMR DDR NyDR KDR KMR
11 - 20 21 - 30 31 - 40 >41 μg/L

11 -
 

20 μg/L      51,9 %
 

>41 μg/L      4,6 %



Arzén érintettség -
 

lakosszámra
 

vonatkoztatva
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Gyermekek vérólom szintje forgalmas 
közlekedési útvonalak közelében, különböző

 időkben
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Az ólom immisszió trendje Magyarországon 1993 - 2000. között
országos átlagok alapján
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Ólom-immissziós átlag értékek Magyarországon

1984 1985   1989        1992        1994        1998        1999

0,6-0,7 0,4     0,396       0,136       0,095       0,047       0,013   
g Pb/L gasoline



Gyermekek vérólom szintje forgalmas 
közlekedési útvonalak közelében, 2005-ben
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Gyermekek vérólom szintje és az ALAD 
polimorfizmus közötti összefüggés
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Határértékek, talajhigiénés
 

normák 
kidolgozása



A lakosság egészségét veszélyeztető

 
ill. jelentős hazai 

ismertebb környezet-és talajszennyezési esetek

S Z E N N Y E Z É S HELY, IDŐ MÓDSZER/MODELL

Vegyipari kisszövetkezet okozta 
talajszennyezés galvániszappal, 
növényvédő-szer maradékkal

Monorierdő, 1986 In

 

vivo és in

 

vitro 
toxikológiai vizsgálatok

Átmeneti veszélyes hulladéktárolón 
elhelyezett (60 ezer hordó) 
klórbenzol származékok  okozta 
környezet-

 

és talajszennyezés

BVM garéi

 

átmeneti 
veszélyes 
hulladék tárolója, 
1989-2002

szemikvantitatív

 
kockázatbecslés, 
kalkulátor

Elavult technológiával működtetett üzem 
okozta lakókörnyezeti szennyezettség

Metallokémia, 
Budapest, 
Nagytétény,1991-

 
től

HESP

Illegális ólomakkumulátor bontás okozta 
talajszennyezés

Heves, 1996 PBPK vérólomszínt 
prognózis 

Meddőhányóból és zagytérből származó

 
talajszennyezés

Gyöngyösoroszi, 1997 Risk

 

Assisstant

 

1,0

Gyógyszergyári vegyi hulladék egykori 
nyílttéri égetése okozta szennyezés 
ivóvízbázis veszélyeztetése

volt nyílttéri 
égetőhely, 2000

Risk

 

Assisstant

 

1,0

A korábbi kockázatbecslés eredményeinek 
felülvizsgálata, pontosítása

Metallokémia és 
környezetére,

Garéi hulladéktárolóra 
és környezetére

iterációs kockázatbecslés



A METALLOKÉMIA ÜZEM KÖRNYEZETÉNEK TÉRKÉPE



A kockázatbecslési paradigma

TÖBBLETKOCKÁZATOK     
VALÓSZÍNŰSÉGE

EXPOZÍCIÓ

DÓZIS -
 

HATÁS

VESZÉLYESSÉG
•

 
a probléma 

kiterjedtsége, 

•
 

a (többlet)kockázat 
variabilitása,

•
 

a kockázatot 
befolyásoló

 
tényezők ,

•a kockázat 
elfogadhatósága.



távolság Kockázati hányados 
gyermekekre

Kockázati hányados felnőttekre

1991 1992 1994 2004 1991 1992 1994 2004

<500 m 2,90 2,66 3,11 3,60 0,37 0,34 0,34 0,45

500-

 1000 m
1,80 1,64 1,92 1,65 0,22 0,20 0,23 0,22

>1000 
m

0,90 0,67 0,66 0,63 0,37 0,10 0,09 0,12

Kvantitatív kockázatbecslés a METALLOKÉMIA
 

környezetére

Contaminated
 

soil
 

represented
 

potential
 

hazard
 

to
 

children
 

health
 

within
 

a 1000 m zone,
Complete

 

remediation
 

was
 

carried
 

out



egészségkockázat értéke

SzennyezettsSzennyezettséégigi
koncentrkoncentráácicióó

xx ExpozExpozíícicióóss
faktorfaktor

== EgEgéészsszséégg
kockkockáázatzatxx ToxicitToxicitááss

kármentesítési célállapot (D) érték

mennyismennyiséégi kgi kockockáázatzatfelmfelméérrééss

Kockázati hányados        =       Átlagos Napi Dózis / Tolerábilis

 

(Referencia) Dózis
(Oralis
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•

 

Átlagos Napi Dózis)
Daganatkockázati valószínűség  = 1 -

 

e



Sajátos környezet-
 egészségügyi probléma

•
 

láthatatlan szennyezés
•

 
vízbázisok és
lakóterületek veszélyeztetése

•
 

költségek 
-

 
mikor ‘tiszta a tiszta?’

•
 

felelősség
•

 
résztvevők: 
környezetvédelmi felügyelőségek, 
ÁNTSz

 
szakhatósági feladatai



EgEgéészsszséégkockgkockáázatzat
 

megjelenmegjelenííttéése kockse kockáázati zati izoizo--ggöörbrbéékenken
 PAHPAH

 
éés kls klóórozott etilrozott etiléének expoznek expozíícicióójjáábbóól eredl eredőő

 
egegéészsszséégkockgkockáázatzat



Monte Carlo szimulációs futtatások

•
 

Input paraméterek 
valószínűségi 
megoszlása

•
 

Random kiválasztott 
értékekkel kockázat 
számítások 

•A futtatások iteratív 
megismétlése 
(10ezerszer)

Valószínűségi eloszlás a random változókra

Risk
 

= f(Vα

 

, Vβ

 

+++ Vϖ

 

))

kockázat

valószínűségi

 sűrűségfüggvény



Monte Carlo szimulációs
 

futtatás
 

száma:
 

10 000

eloszlás átl Std Min Max
Testtömeg (kg) normál 72 16 24 125
Élettartam (évek) konstans 70
Ivóvíz fogyasztás (L/nap) lognormál 1,27 0,60 0,10 2,00
gyakoriság évente konstans 350
expozíció időtartama (év) lognormál 30 13,70 0,10 70,00
abszorpciós tényező konstans 1
Bőrrel való érintkezés

testfelszín (cm2) normál 18400 2300 8000 30000
mosakodás (óra/nap) háromszög 0,11 0,03 0,33
gyakoriság évente konstans 350
expozíció időtartama (év) lognormál 30 13,70 0,10 70
dermális permeabilitási tényező cm/hour)
Zöldségfogyasztás öntözött területről
gyökérzöldség fogyasztás (g/nap) lognormál 88 60 30 400
leveles zöldség fogyasztás (g/nap) lognormál 127 60 30 400
talaj szerves szén tartalma (g/g) lognormál 0 0 0 1
gyakoriság évente konstans 350
expozíció időtartama (év) konstans 30
helyben termesztett zöldségfogyasztásháromszög 0,01 0 0,50
Koc [(mg/L)/(mg/L)] adatbázisból
növényi uptake tényező konstans 0,04



EgEgéészsszséégkockgkockáázatzat

 
bizonytalansbizonytalansáággáának bemutatnak bemutatáásasa

 klklóórozott etilrozott etiléének expoznek expozíícicióójjáábbóól eredl eredőő

 

egegéészsszséégkockgkockáázat zat Monte Carlo elemzMonte Carlo elemzééss szerintiszerinti gyakorisgyakorisáág g éés kumulats kumulatíív v 
eloszleloszláásasa..



Dr.Horváth
 

Amanda eredményességének kulcsa

•
 

magas szintű
 

szakmai elkötelezettség;

•
 

közegészségügyi infrastruktúra (kutatás-
 műszaki fejlesztés) erősítése;

•
 

közvetlen és szoros együttműködés a területi 
intézetekkel, az egyetemi tanszékekkel, a 
nemzetközi szervezetekkel; 

•
 

partneri viszony a környezetvédelmi 
intézményekkel;

•
 

fiatal munkatársak szakemberré
 

válásának 
támogatása.
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