
Mi is az a mikroműnyag? Mikroműanyagnak az 5 mm-
nél kisebb műanyagdarabokat nevezik. A környezetbe, így 
természetes vizeinkbe két fő úton kerülhetnek be: a szinteti-
kus szövetből készült ruhák mosásából és a kozmetikai sze-
rekből a szennyvíztisztítókon keresztül, valamint a környe-
zetben jelen lévő műanyaghulladékok fizikai-kémiai aprózó-
dása útján. 

Előfordulásuk kutatása az utóbbi 5-10 évben a tudomá-
nyos érdeklődés középpontjában áll, azonban eddig főként 
tengeri környezetben hajtottak végre vizsgálatokat. Különbö-
ző kutatócsoportok ugyan már európai folyókban és tavak-
ban is végeztek néhány vizsgálatot, azonban Kelet-Közép-
Európában eddig a mikroplasztikok jelenlétére csak követ-

keztetni lehetett a nagy mennyiségű, szemmel is látható, a 
vízen úszó, illetve a talajokon szerteszét heverő hulladé-
kokból. A mikroműanyagok vizsgálatával Magyarországon 
egyedüliként foglalkozó és a környezeti vizsgálatok területén 
piacvezető WESSLING Hungary Kft. független laboratórium a 
PET Kupa céljainak támogatása érdekében elsőként végzett 
hazánkban mikroplasztikok meghatározására irányuló min-
tavételt és vizsgálatokat.

Bordós Gábor projektmenedzser szerint a magyarországi 
környezetvédelmi gyakorlatban történelmi pillanatnak tekint-
hető a Tiszán elvégzett sikeres mikroműanyag-mintavétel. 

A szúrópróbaszerű felmérés eredményei szerint a Tiszában 
köbméterenként 4,9 db 300 mikrométernél nagyobb, de 2 mm-
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nél kisebb, míg 62,5 db 15 és 300 mikron közötti részecske 
található. Ezek az adatok a nemzetközi eredmények tükré-
ben is jelentősek, hiszen a 300 mikrométernél nagyobb tarto-
mányban a Duna ausztriai szakaszán 0,3 részecskét, az olasz-
országi tavakban 1–4 részecskét, míg a Rajna iparosodott 
szakaszán 15–20 részecskét mutattak ki köbméterenként. 

A fenti adatok tükrében valószínűsíthető, hogy több millió 
mikroplasztik úszik le óránként a Felső-Tiszán.

A mintavétel módszertana. Az édesvizekről világ-
szer te nagyon kevés adat áll rendelkezésre, és ezek minta-
vételezése a jelentős mennyiségű lebegő anyagok és horda-
lékok, illetve a nyári időszakban jelentkező algavirágzások 
következtében sokkal nagyobb kihívás lehet, mint az óceáni 
mintázás. 

A WESSLING Hungary Kft. által kifejlesztett mintavételi 
módszer alkalmasnak bizonyult az általánosan elterjedt, pl. 
a planktonhálókkal mintázható részecskéknél részletesebb 
elemzések megvalósítására.

A mostani eredmények is meg-
erősítik azt a feltételezést, hogy 
a kisebb méretű mikroműanya-
gok jóval nagyobb mennyiségben 
fordulhatnak elő a környezetben, 
így fontos a módszerek olyan irá-
nyú fejlesztése, hogy ezeket is 
megfelelően tudjuk mintázni és 
mérni.

A kimutatott leggyakoribb mű-
anyagfajták: polipropilén, poli tet-
ra fluoretilén (teflon), polietilén. Az 
üledékminták eredményei alapján 
1 kg tiszai üledék átlagosan 1,76 
db mikroplasztikot tartalmaz. 
Ezek az infravörös mikroszkópos eredmények értelmében 
poli tet rafluoretilén- és polisztirol-részecskék voltak.

Közvetlen veszélyt nem jelent. Természetesen eb-
ből az egy mérésből nem lehet messzemenő következtetése-
ket levonni. Jelen pillanatban globálisan sem állnak rendel-
kezésünkre egységes adatok a mikroműanyag-szennyezés 
hatásainak felmérésére. Ennek ellenére több tanulmányban 
is megkongatták a vészharangot, hiszen kimutatták, hogy 
bekerülhetnek az élőlények tápcsatornájába, szöveteibe, és 
ott fizikai úton különböző elváltozásokat okozhatnak. Továb bi 
koc kázatuk a műanyaggyártás során használt adalékok 
(pl. biszfenol-A, ftalátok) kioldódása, illetve a környezetben 

jelen lévő perzisztens (le nem bomló), valamint rákkeltő 
szerves szennyező anyagok (pl. DDT, policiklikus aromás 
szénhidrogének – PAH-ok) megkötése a mikroműanyagok 
felületén. 

Az analitikusok felhívják a figyelmet arra, hogy a felszíni 
vizek mikroműanyag-tartalma jelen ismereteink szerint nem 
jelent közvetlen veszélyt az emberi egészségre, a folyó vízi 
túrázásra és a kijelölt strandokon fürdésre továbbra is alkal-
mas. A problémával a hosszú távú káros hatások elkerülése 
érdekében azonban mindenképpen foglalkozni kell. 

A mikroműanyagok megjelenése felhívja a figyelmünket 
arra, hogy következmények nélkül nem folytatható a nagy 
mennyiségű műanyagtermelés, ha a hulladékok kezelése 
nem megfelelő vagy nem megoldott (pl. kompozit anyagok, 
társított csomagolások). 

A PET Kupa – a tiszai szemétszedésen túlmenően – folya-
matosan dolgozik a hulladékprobléma okainak megszünteté-
sén. Ehhez az szükséges, hogy a felhalmozott ismeretek, mé-

rési eredmények a határon túlra is 
eljussanak. Oda, ahonnan a folyó a 
legtöbb hulladékot szállítja. Hankó 
Gergely, a PET Kupa projektveze-
tője úgy vélekedik, hogy a folyó 
szennyezése összetettebb problé-
ma, mintsem hogy a felszínen úszik 
néhány pillepalack. Véleménye sze-
rint a mérési eredmények arra utal-
nak, hogy megkezdődött a környe-
zetbe juttatott, nagy mennyiségű 
műanyag feldarabolódása. 

A mikroplasztik-szennyezés ha-
tá  sainak megismeréséhez továb-
bi adatgyűjtés, illetve moni toring-
prog ramok felállítása szükséges. 

A WESS LING Hungary Kft. aktívan részt vesz a mikro mű-
anyagok kockázatainak felderítésében, hiszen több nemzeti 
és EU-s pályázati konstrukció által kívánják a szennyezést a 
jövőben részletesebben felmérni. Következő lépésként a már 
nyertes NKFIH támogatású pályázat keretében a WESSLING 
laboratórium és többek között a Szent István Egyetem Ak va-
kultúra és Környezetbiztonsági Intézetének együttműkö  dé-
sével 2017-ben elindul a hazai halastavak mikroműanyag-
ter helésének felmérése. 

A mikroműanyagok napjainkban már szinte az összes élő-
vízben jelen vannak. Korunk egyik legnagyobb kihívását az 
jelenti, hogy megismerjük a hatásokat, és megoldjuk ezt a vi-
lágméretűvé nőtt problémát.
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