
361

N A G Y N É  S Z A B Ó  A N D R E A 1

Policiklusos aromás szénhidrogének és nehézfé-
mek vizsgálata környezeti mintákban2

1. BEVEZETÉS

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) és a nehézfémek a környezet-
szennyező anyagok két fontos csoportját képezik. Természetes és antropogén 
forrásokból egyaránt származhatnak. A PAH-csoport számos tagjáról bizonyí-
tották be mutagén, rákkeltő és magzatkárosító hatását.3 Számos egészség és kör-
nyezetkárosító hatásuk miatt többségük szerepel az EU és az US EPA (United 
States Environmental Protection Agency) elsődleges prioritású szennyező 
listáin. Szintén a veszélyességük miatt vizsgált toxikus nehézfémeket (pl. Pb, 
Cd, Ni, Cu, Cr, Hg, Zn), illetve a közéjük sorolt félfém arzént, mint potenciális 
szennyezőanyagokat tartják számon. 

A jelen kutatómunka egyik fő célja a PAH-ok és nehézfémek jelenlétének 
tanulmányozása felszíni vizekben és mederüledékekben a Duna felső-magyar-
országi szakaszán. Ezen a folyószakaszon az országos vízminőségi monitoring 
program keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi Mérőközpontja (KM) rendszeresen monitorozza a felszíni vizek PAH 
(16 elsődleges US EPA PAH, 2-metil-naftalin (mNAF), benzo(e)pirén (BeP)) és 
nehézfém (As, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Hg és Zn) koncentrációit, illetve mederüledé-
kek vizsgálatát is végzik.

A kutatómunka célkitűzései között szerepel továbbá a győri városi aeroszolok 
PM10 frakciójának PAH és nehézfémtartalom analízise. Az Országos Légszeny-
nyezettségi Mérőhálózat (OLM) PM10 aeroszol monitoring programja keretében 
a toxikus nehézfémek közül az EU szabályozásával összhangban az As, Cd, Ni és 
Pb tartalom vizsgálata történik a hazai városokban és számos vidéki területen.4  

[1] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Fizika és Kémia Tanszék, tan-
székvezető helyettes, egyetemi docens.
[2] A szerző köszönetét fejezi ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvé-
delmi Mérőközpont munkatársainak (különösen Erdős Józsefnek és Vass Istvánnak) a rendelke-
zésre bocsátott környezeti monitoring adatokért.
[3] ATSDR: Toxicological profile for polycyclic aromatic hydrocarbons, 1995, Agency for To-
xic Substances and Disease Registry (ATSDR), Atlanta, U.S. Department of Health and Human 
Services, 11−205. o.
[4] EEA: Air quality in Europe − 2015 Report, 2015, European Environment Agency, Luxem-
bourg, 38. o., OMSZ: Az OLM 2014. évi szálló por PM10 mintavételi programjának összesítő 
értékelése, 2016, Országos Meteorológiai Szolgálat, ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia 
Központ, Budapest, 4−6., 13−16. o.
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A PAH vegyületek közül a szennyező indikátornak tartott benzo[a]pirén (BaP), 
illetve néhány egyéb karcinogén PAH komponens (benzo[a]antracén, benzofluo-
rantén (BF) izomerek (b+k+j), indenol[1,2,3-cd]pirén (IND), dibenzo[a,h]ant-
racén) meghatározása folyik.5 Ugyanakkor a 16 US EPA PAH-csoporthoz tartozó 
további szennyező vegyületek koncentráció alakulását az országos monitoring 
program keretében nem vizsgálják. Szükséges megemlíteni, hogy a nemzetközi 
szakirodalmakkal ellentétben hazai publikált adatok a környezet-egészségügyi 
szempontból károsabb PM2,5 aeroszol PAH és/vagy nehézfém összetételére vo-
natkozóan korábbi munkáinktól6 eltekintve szintén nem állnak rendelkezésre. A 
jelen közlemény áttekintést ad 19 különböző PAH-vegyület (16 US EPA PAH, 
mNAF, B(j)F és BeP), valamint a nehézfém koncentrációk alakulásáról Győr vá-
ros területén. Összehasonlításra kerül továbbá a PAH-szennyezettség mértéke a 
legközelebbi vidéki monitoring állomás (Sarród) mért eredményeivel.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. PAH-ok és nehézfémek vizsgálata felszíni vízmintákban és mederüle-
dékben

A jelen közleményben a Duna felső-magyarországi szakaszán a 2014−2015. évig 
terjedő időszakban vett felszíni víz és mederüledék minták PAH és nehézfémtar-
talom vizsgálati eredményei kerülnek kiértékelésre. A felszíni vízmintavételezés 
(felső 30 cm-es mélységből) számos különböző mintavételi helyen zajlott, mely-
ről az 1-2. táblázatok adatai nyújtanak áttekintést. Mederüledék mintavételére 
(10 cm-es mélységből) a Duna Helenai-ágán, illetve a Mosoni-Dunán került sor.

A vízminták PAH tartalmának meghatározása az MSZ 1484-6:20037 szabvány 
szerint tömegszelektív detektálással kombinált gázkromatográfiás (GC/MSD) 
módszerrel, egyedi ionokat követő (SIM) üzemmódban történt a KM akkredi-
tált laboratóriumában. (Készülék típusa: Agilent 6890 GC (Agilent Technologies 
Inc., USA), kromatográfiás oszlop: Rtx-5MS Integra, detektor: Agilent 5973A.) 
A minták PAH tartalmát folyadék-folyadék extrakciós módszerrel nyerték ki. A 
16 US EPA listás PAH vegyület, az mNAF és a BeP tartalom meghatározására 
került sor. Az összes PAH (ΣPAH) koncentráció kiszámítása a 18 komponens 
koncentrációjának összegéből történt. 

[5] Uo. 5., 17−21. o.
[6] Nagy Szabó, Andrea − Szabó, János: Characterization of PM2.5-bound polycyclic aro-
matic hydrocarbons in the ambient air of Győr, Hungary, in Polycyclic Aromatic Compounds, 
Published online: 08/06/2017, 1−14. o., Csanádi, Zsófia − Nagy Szabó, Andrea − Szabó, János 
− Erdős, József: Heavy metals in PM2.5 aerosols in urban sites of Győr, Hungary, in Internatio-
nal Journal of Urban and Civil Engineering, 2017/11(6). no., 802−805. o.
[7] MSZ 1484-6:2003 „Vízvizsgálat. Policiklusos aromás szénhidrogének meghatározása gáz-
kromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel”.
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A vízminták oldott fémtartalom mérésére az MSZ EN ISO 5961:19988 és MSZ 
1484-3:20069 szabványoknak megfelelően atomabszorbciós spektrofotometriás 
(AAS) módszer került alkalmazásra. Az As, Pb, Cd, Ni, Cu és Cr meghatározása 
grafitküvettás (Unicam SOLAAR MQZ, Unicam Ltd., UK), a Zn mérése pedig 
lángatomizálásos (Unicam 969) készülékkel történt. A Hg koncentráció megha-
tározása az MSZ EN ISO 17852:200810 szabvány szerint hideggőzös atomfluo-
reszcensz spektrometriával (típusa: PSA 10.025 Millennium Merlin, PS Analyti-
cal Ltd., UK) zajlott.

A mederüledék minták PAH tartalom analízise ultrahanggal segített szi-
lárd-folyadék extrakciót követően a fentiekben említett GC/MSD módszerrel 
került kivitelezésre az MSZ 21470-84:200211 szabvány alapján. A mederüledékek 
nehézfémtartalom mérése pedig a minták királyvizes feltárását követően AAS 
módszerrel történt az MSZ 21470–50:200612 szabványban leírtak szerint.

2.2. Légköri aeroszol minták vétele, illetve PAH és nehézfém-tartalom analízise

Győr városában a KM hatáskörébe tartozó szakaszos PM mintavételi hely a Szige-
thy Attila út és az Ifjúság körút találkozásánál található (Győr2 az OLM rendsze-
rében). Korábban a monitoring állomás a telepítés szempontjából városi háttér-
nek számított, napjainkban viszont a város közlekedési szerkezetének változásai 
miatt inkább közlekedésinek tekinthető. A jelen közleményben a 2008−2014. 
évig terjedő időszak mérési eredményei kerülnek kiértékelésre, összehasonlítva a 
sarródi vidéki háttérállomás adataival.

A PM10 aeroszol részecskék mintavétele mindkét állomáson Digitel DHA-
80 típusú (Elektronik AG, Svájc), nagy térfogatáramú automatikus működésű 
mintavevővel történt. A mérések negyedévente kéthetes időtartamban folytak 
24 órás mintavétellel. A beszívott levegőben levő részecskék felfogására nagy 
tisztaságú kvarcszálas szűrőt (150 mm átmérőjű) alkalmaztak. A mérési mód-
szer megfelelt az MSZ EN 12341:200013 szabvány követelményeinek. A PM10 
tömegkoncentráció mérése gravimetriás módszerrel zajlott. Kiegészítésként a 
Széchenyi István Egyetem támogatásával, 2014 novemberében kéthetes PM2,5 

[8] MSZ EN ISO 5961:1998 „Vízminőség. A kadmium meghatározása atomabszorpciós spekt-
rometriával (ISO 5961:1994)”.
[9] MSZ 1484-3:2006 „Vízvizsgálat. 3. rész: Az oldott, a lebegő anyaghoz kötött és az összes 
fémtartalom meghatározása AAS- és ICP-OES-módszerrel”.
[10] MSZ EN ISO 17852:2008 „Vízminőség. A higany meghatározása. Atomfluoreszcens spekt-
rometriát alkalmazó módszer (ISO 17852:2006)”.
[11] MSZ 21470-84:2002 „Környezetvédelmi talajvizsgálat. 84. rész: Policiklusos aromás szén-
hidrogének meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel”.
[12] MSZ 21470–50:2006 „Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuse-
lem-, a nehézfém- és a króm(VI)tartalom meghatározása”.
[13] MSZ EN 12341:2000 „Levegőminőség. A szálló por PM10 frakciójának meghatározása. Re-
ferenciamódszer és helyszíni vizsgálat a mérési módszerek és a referencia-mérésimódszer egyen-
értékűségének megállapításához”.
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aeroszol mintavételezés is kivitelezésre került sor a Szent István úton található 
Győr1, illetve a fentiekben említett Győr2 állomásokon.

A PM szűrők egyik felén a PAH tartalom MSZ EN 15549:200814 szerinti meg-
határozása szilárd-folyadék extrakciót követően a korábban említett GC/MSD 
módszerrel SIM üzemmódban történt. 19 különböző PAH vegyület (16 US EPA, 
mNAF, BjF és BeP) koncentrációját határozták meg, melyek összegéből került 
a jelen munkában kiszámításra a ΣPAH koncentráció. A megosztott szűrőpapír 
másik fele mikrohullám segítségével végzett királyvizes extrakciót követően fé-
manalízisre (As, Cd, Ni és Pb) került, amely a MSZ EN 14902:200615 szabvány-
nak megfelelően a grafitküvettás AAS készülékkel zajlott.

3. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK

3.1. Felszíni vízminták és mederüledékek vizsgálata

Az egyes mintavételi helyeken mért PAH vegyületek, valamint a ΣPAH 
koncentráció tartomány értékeit az 1. táblázat foglalja össze. A vizsgált 24 db 
dunai vízminta eredményéből számolva a ΣPAH átlagkoncentráció 0,056 µg/L. 
A Mosoni-Dunából vett 25 db vízminta esetén közel azonos átlagérték (0,058 
µg/L) figyelhető meg. A 2-3 gyűrűtag számú (könnyű) PAH vegyületek átlago-
san 80%-ot, a 4 gyűrűs (közepesen nehéz) PAH-ok 18%-ot, míg az 5-6 gyűrűs 
(nehéz) PAH-ok együttesen alig 2%-át teszik ki az ΣPAH tartalomnak a Duna 
vízében. A Mosoni-Duna vízét erre vonatkozóan szintén hasonló arányok (74, 24 
és 2%) jellemzik. Mindkét felszíni vízben a legnagyobb mennyiségben a naftalén 
(NAF) és mNAF volt jelen, együttesen a ΣPAH átlagkoncentrációk kb. 50%-át 
képviselik. Szintén domináns PAH vegyület a fenantrén (FEN), mely átlagosan 
kb. 13%-ban járul hozzá a ΣPAH koncentrációkhoz. A szakirodalmak szerint 
más folyók felszíni vízében is a NAF vagy a FEN a leggyakrabban, legnagyobb 
mennyiségben kimutatott PAH vegyület.16

[14] MSZ EN 15549:2008 „Levegőminőség. A benzo[a]pirén koncentrációjának mérése szabvá-
nyos módszerrel környezeti levegőben”.
[15] MSZ EN 14902:2006 „A környezeti levegő minősége. A Pb, a Cd, az As és a Ni mérése szab-
ványos módszerrel a szálló por PM10 frakciójában”.
[16] Nagy Szabó, Andrea − Simon, G − Vass, István: Monitoring of polycyclic aromatic hydro-
carbons (PAHs) in surface water of the Hungarian upper section of the Danube River, in Nova 
Biotechnologica et Chimica, 2012/11(1). no., 27−35. o.
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1. táblázat: PAH vegyületek koncentráció tartományai a vizsgált vízmintákban a 
2014−2015. évi időszakban

PAH kompo-
nens
(gyűrűszám)

Felszíni víz (µg/L) Mederüledék (mg/kg sz. a.)
Duna,
1848, 1806 és 
1766 fkm
(N = 24)

Mosoni-Duna
2,4 és 45 fkm
(N = 25)

Duna, Hele-
nai-ág 1845,5 
fkm
(N = 1)

Mosoni-Duna
2,4 fkm
(N = 4)

Naftalin (2) 0,001−0,074 0,007−0,048 0,00772 0,00155−0,00354 
2-metil-nafta-
lin (2)

0,002−0,032 0,003−0,025 0,00527 0,00071−0,00180 

Acenaftilén (3)
<0,001−0,003
(n = 8)

<0,001−0,004
(n = 14)

0,00321 0,00204−0,00368

Acenaftén (3) 0,001−0,007 0,001−0,004 0,00217 0,00036−0,00073 
Fluorén (3) 0,001−0,010 0,002−0,009 0,00341 0,00106−0,00215
Fenantrén (3) 0,002−0,017 0,002−0,017 0,01520 0,00309−0,00596 

Antracén(3)
<0,001−0,003
(n = 14)

<0,001−0,002
(n = 16)

0,00807 0,00177−0,00601
 

Fluorantén(4) 0,003−0,012 0,002−0,016 0,03661 0,01490−0,03230 
Pirén (4) 0,001−0,009 0,002−0,013 0,03102 0,01283−0,02452 
Benzo[a]antra-
cén (4)

<0,001−0,002
(n = 13)

<0,001−0,003
(n = 9)

0,01872 0,00956−0,01481 

Krizén (4)
<0,001−0,003
(n = 9)

<0,001−0,003
(n = 8)

0,02130
0,00655−0,01553
 

Benzo[b]fluo-
rantén (5)

<0,001−0,002
(n = 16)

<0,001−0,002
(n = 18)

0,02927 0,00754−0,03034
 

Benzo[k]fluo-
rantén (5)

<0,001−0,002
(n = 18)

<0,001−0,001
(n = 21)

0,02637 0,00404−0,02845
 

Benzo[e]pirén 
(5) 

<0,001−0,002
(n = 21)

<0,001−0,001
(n = 21)

0,02285 0,00511−0,02387
 

Benzo[a]
pirén(5)

<0,001−0,001
(n = 22)

<0,001−0,001
(n = 20)

0,03020 0,00620−0,03689
 

Inden-
ol[1,2,3-cd]
pirén (6)

<0,001 <0,001−0,001
(n = 21)

0,01479 0,00363−0,01481
 

Dibenzo[a,h]
antracén (5)

<0,001 <0,001 0,00196 0,00035−0,00206 

Benzo[ghi]
perilén (6)

<0,001 <0,001−0,001
(n = 20)

0,00486 0,00140−0,00801
 

∑PAH 0,016−0,131 0,023−0,133 0,2830 0,11780−0,21930
N = Mintaszám, n = Kimutatási határ alatt lévő minták száma, sz. a. = száraz anyag

Az 5 db vizsgált mederüledék mintában viszont a fluorantén (FLU) és a pirén 
a két domináns PAH vegyület. A közepesen nehéz, valamint a nehéz PAH-ok 
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aránya (Helenai ág: 46 és 38%; Mosoni Duna: 46 és 43%) számottevően megha-
ladja a könnyű PAH-ok arányát. A fentiekben leírt eredmények alátámasztják 
azokat a szakirodalmi adatokat, miszerint az alacsony molekulasúlyú PAH-ok 
(2-3 gyűrűsek) nagyobb gőznyomásuknak és vízoldhatóságuknak köszönhető-
en jelentősebb mennyiségben mutathatók ki az oldott fázisban, mint a nehezebb 
PAH-ok.17 A különböző módon a vízi környezetbe került PAH-ok adszorbeálód-
nak a részecskéken. Az ülepedő részecskékre adszorbeálódott PAH-ok az üledék-
ben rakódnak le, és dúsulnak fel. 

A nehézfémek koncentráció tartomány értékeit a 2. táblázat mutatja. A leg-
magasabb Cu, Ni, Zn és Pb koncentrációk a Rába folyóból vett vízmintáknál 
volt detektálható. A legmagasabb As and Cd koncentrációkat a Marcal folyóból 
vett mintákban mérték. Ugyanakkor számos felszíni vízmintában a nehézfémek 
mennyisége kimutatási határ alatt volt. Hg jelenléte csupán egy vízmintában, Cr 
viszont egyetlenegy mintában sem volt kimutatható.

2. táblázat: Nehézfémek koncentráció tartományai a vizsgált vízmintákban a 
2014−2015. évi időszakban

Nehézfém

Felszíni víz (µg/L) Mederüledék  
(mg/kg sz. a.)

Duna
1848, 1806, 
1766 és 1717 
fkm
(N = 61)

Moso-
ni-Duna 
2,4 és 45 
fkm
(N = 37)

Marcal
18,4 fkm
(N = 18)

Rába
1,9 fkm
(N = 18)

Duna, Hele-
nai-ág 
1845,5 fkm 
(N = 1)

Moso-
ni-Duna
2,4 fkm
(N = 4)

As <0,9−2,6
(n = 56)

<0,9−6,2
(n = 31)

<0,9−7,9
(n = 3)

<0,9−1,5
(n = 15)

7,6 10,6−14,1

Cu <0,5−9
(n = 11)

<0,5−7,3
(n = 28)

<0,5−9,8
(n = 3)

<0,5−118
(n = 3)

22,8 22,1−39,4

Pb <0,7−1,5
(n = 59)

<0,7−0,9
(n = 36)

<0,7−1,2
(n = 15)

<0,7−2,3
(n = 15)

19 12,9−32,2

Ni <0,7−2
(n = 52)

<0,7−3,5
(n = 24)

<0,7−2,1
(n = 5)

<0,7−17,7
(n = 14)

23,4 31,8−43,0

Cr <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 20,4 43,2−63,4

Cd <0,1 <0,1−0,1
(n = 36)

<0,1−0,14
(n = 16)

<0,1 1 <0,02−0,06
(n = 3)

Hg <0,02−0,02
(n = 60)

<0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,22−0,49

Zn <10 <10 <10−10,6
(n = 17)

<10−175
(n = 16)

186 197−388

N = Mintaszám, n = Kimutatási határ alatt lévő minták száma, sz. a. = száraz anyag

[17] Manoli, E. − Samara, C.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in natural waters: sources, 
occurrence and analysis, in Trends in Analytical Chemistry, 1999/18. no., 417−428.
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A felszíni vizekben mért PAH és nehézfém koncentráció szintek értékelésé-
hez az EU rendeletekben18 rögzített éves (AA) és maximálisan megengedhető 
(MAC) környezetminőségi határértékek (EQS) kerültek alkalmazásra. A 
mederüledék minták szennyezettségének értékelése a földtani közegre vo-
natkozó hazai rendeletben19 előírt határértékek alapján történt. A vonatkozó 
vizsgálati eredményeinket korábbi közleményünkben részletesen ismertet-
tük.20 Összességében megállapítható, hogy a felszíni vizekben a PAH-ok (FLU 
kivételével) és a nehézfémek koncentrációja nem éri el az AA-EQS és/vagy 
MAC-EQS értékeket. A vizsgált mederüledék minták a Cd és Zn kivételével 
szintén határérték alatti koncentráció szintet mutatnak.

3.2. PM10 és PM2,5 aeroszol minták vizsgálata

A PM10 aeroszolhoz kötött éves átlag és maximum ∑PAH koncentrációk alaku-
lását Győr város területén összehasonlítva Sarród eredményeivel az 1. ábra szem-
lélteti. A vidéki háttérállomáshoz képest a városi aeroszol mintákban kb. kétszer 
nagyobb koncentráció értékek figyelhetők meg. Míg Győrött a 7 éves vizsgált 
mintavételi időszak alatt a ∑PAH koncentráció 0,07–95,8 ng/m3 között változott 
(átlagkoncentráció: 11,6 ng/m3), addig Sarródon 0,02–40,6 ng/m3 közötti 
értékeket regisztráltak (átlagkoncentráció: 5,8 ng/m3). A ∑PAH koncentrációk a 
PM10-es frakció tömegének átlagosan 0,034 és 0,031 %-át teszik ki.

1. ábra: PM10-hez kötött ∑PAH koncentrációk alakulása

Mind a 19 vizsgált PAH vegyület detektálható volt Győr és Sarród levegőjében. 

[18] EU Directive: European Communities environmental objectives (surface waters) regula-
tions 2009, S.I. No. 272/2009., EU Directive: European Union environmental objectives (sur-
face waters) (amendment) regulations, S.I. No. 386/2015.
[19] KvVM-EüM-FVM Együttes Rendelet: A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 6/2009. (IV. 14.).
[20] Nagy Szabó, Andrea − Szabó, János −Vass, István: An assessment of water and sediment 
quality of the Danube River: Polycyclic aromatic hydrocarbon and trace metals, in International 
Journal of Environmental and Ecological Engineering, 2018/12(3). no., 195−201. o.
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A 2. ábra adatai egyértelműen tükrözik, hogy a téli és őszi hónapokban a nyári és 
tavaszi évszakhoz képest jelentősen magasabb PAH koncentrációk mutathatók 
ki. Említésre szorul továbbá, hogy a BaP koncentrációja szintén szezonális eltéré-
seket mutat. Az 1 ng/m3-es koncentrációt (hazai 24-órás környezetegészségügyi 
határérték, illetve EU-s és hazai éves célérték) meghaladó értékek a téli és őszi 
mintavételek során voltak tapasztalhatók. Az egyes vegyületek megoszlását meg-
vizsgálva megállapítható, hogy a 4-6 gyűrűs PAH-ok a domináns komponensek 
a téli, tavaszi és őszi időszakban. A 2-3 gyűrűs könnyű PAH-ok aránya nyáron 
jelentős. Mivel a PAH-ok közepesen illékony vegyületek, ezért a légköri hőmér-
séklet nagymértékben befolyásolhatja, hogy milyen mértékben kondenzálódnak 
az aeroszol részecskéken. A hőmérséklet mellett a napsugárzás mértéke is befo-
lyásolhatja a PAH-koncentrációt, mivel fotokémiai oxidációs folyamatok során a 
PAH-ok átalakulnak.21 A PM10 aeroszol minták további vizsgálati eredményeit 
korábbi publikációnkban22 behatóan ismertettük.

2. ábra: PM10-hez kötött ∑PAH koncentrációk szezonális változása a  
2008−2014 évig terjedő időszakban

A 3-4. ábrák adatai alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló mérési 
módszerekkel a késő őszi PM2,5 aeroszol mintákban a PAH-ok jól detektálhatók. 
Legnagyobb mennyiségben a BF és IND (5 és 6 gyűrűs vegyületek) voltak jelen. 
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nehézfémek (As, Cd, Ni és Pb) jelenléte 
kevésbé azonosítható, mely feltételezhetően nem a mérési módszer bizonytalan-
ságára, hanem az elenyésző mértékű fémtartalomra vezethető vissza.23

[21] Srogi, K.: Monitoring of environmental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: a 
review, in Environmental Chemistry Letters, 2007/5. no., 169−195. o.
[22] Nagy Szabó, Andrea – Szabó, János: Particle-associated PAHs in urban and rural ambient 
air samples, in Proceedings of the 3rd World Congress on Civil, Structural, and Environmental 
Engineering (CSEE’18), Budapest, Április 8–10, 2018 (közlésre elfogadva).
[23] Csanádi, Zsófia − Nagy Szabó, Andrea − Szabó, János − Erdős, József: i. m. 802−805. o.
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Korábbi közleményünkben részletesen bemutattuk, hogy a PM10 aeroszol 
minták fémanalízis eredménye szintén kiváló levegőminőséget mutat a négy 
vizsgált nehézfémre vonatkozóan.24 Az éves átlagkoncentrációk a hazai egészség-
ügyi határértékek jóval kevesebb, mint 40%-át teszik ki.

3. ábra: 2014. évi PM mintákban mért ∑PAH koncentrációk

4. ábra: 2014. évi PM2,5 mintákban mért átlagos PAH koncentrációk

4. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK

A jelen közlemény áttekintést nyújtott különböző hazai környezeti minták PAH 
és nehézfémtartalom vizsgálatáról. A vízkémiai mérési adatsorok elemzése 
rámutatott a monitoring rendszer fejlesztésének szükségességére. Javasolt a min-

[24] Nagy Szabó, Andrea – Csanádi, Zsófia: An assessment of ambient air quality in Győr, 
Hungary, in Proceedings of the 3rd World Congress on Civil, Structural, and Environmental 
Engineering (CSEE’18), Budapest, Április 8–10, 2018 (közlésre elfogadva).
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tavételezés gyakoriságának növelése, folytonosságának hatékonyabb tervezése, 
valamint a felszíni vizek mederüledék vizsgálattal történő kiegészítése. Fontos 
továbbá a fő szennyező források pontosabb meghatározása.

A levegőkémiai vizsgálati eredményeink többek között felhívják a figyelmet 
arra, hogy a PM10 frakcióhoz kötött PAH szennyezők környezet-egészségügyi 
hatásainak tanulmányozásakor nem elegendő csupán az éves átlagkoncentrációk 
adataira támaszkodni, mivel szezonális tendenciák egyértelműen azonosíthatók. 
A BaP egészségügyi határérték átlépések elsősorban a fűtési időszakra vezethetők 
vissza. Javasolt továbbá a PM10 aeroszol mellett a PM2,5 frakció PAH tartalom 
vizsgálata, legfőképpen a szezonális változások nyomon követése a rövid és hosz-
szú távú környezet-egészségügyi hatásbecslés elvégzéséhez.
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