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FELEMÁS EREDMÉNYEK A REACH SZAVAZÁSÁN, A MAGYAR KÉPVISELŐK AZ 
EGÉSZSÉGRE VOKSOLTAK
November 17-én szavazott az Európai Parlament a REACH-ről. A képviselők 
többsége megszavazta a káros anyagok kötelező helyettesítését. Egy másik 
javaslat szerint a rendelet hatálya alá tartozó anyagok nagy részéről továbbra 
sem kell közölni az alapvető egészségügyi és környezeti információkat. Több 
hazai civil szervezet üdvözölte, hogy a magyar európai parlamenti képviselők 
döntő többsége a vegyi anyagok szigorúbb szabályozására szavazott. 
 
MUTASD A SZENNYVIZED, MEGMONDOM HOGY ÉLSZ
Érdekes kutatási eredmények láttak napvilágot az előző hónapokban. Ki 
gondolná, hogy a nagy folyókból kimérhető mennyi kokaint használnak a 
vízgyűjtőjében, vagy hogy Budapest évi 20 tonna novamidazofennel (több 
gyógyszer pl. az Algopyrin hatóanyaga) terheli a Dunát.  
 
VEGYI KATASZTRÓFA KÍNÁBAN
Nagy területeken okozott jelentős környezetszennyezést a kínai Csilin 
tartományban az Amurba torkolló Szungari folyó mellett november 13-án 
bekövetkezett vegyiüzem- robbanás. 
 
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS
Az egészségesnek tartott zöldségek és gyümölcsök jelentős része tartalmaz 
növényvédő szereket. A vizsgálati eredmények ismeretében azonban 
elkerülhetjük a leginkább kockázatos árukat. 
 
VESZÉLYES HALAK
A Greenpeace vizsgálatai a közép-európai pontyokból aggodalomra okot adó 
mennyiségben mutattak ki mesterséges vegyi anyagokat. Régebbi eredmények 
alapján azonban a tengeri halak esetén sem túl rózsás a helyzet. 



FELEMÁS EREDMÉNYEK A REACH SZAVAZÁSÁN, A MAGYAR 
KÉPVISELŐK AZ EGÉSZSÉGRE VOKSOLTAK 

Strasbourgi plenáris ülésen először szavazott az Európai Parlament (EP) a REACH-ről 
november 17-én, az Európai Unió vegyi anyagokat szabályozni kívánó új rendeletéről. 
A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF 
Magyarország üdvözlik, hogy a képviselők a káros anyagok kötelező helyettesítésére 
szavaztak. Ez azt jelenti, hogy ha bebizonyosodik egy anyagról, hogy veszélyes az 
emberekre vagy a környezetre, akkor helyettesíteni kell egy biztonságosabbal. 
Sajnos a november 17-én elfogadott egyik javaslat szerint a rendelet hatáskörébe 
tartozó anyagok nagy részéről továbbra sem kell az alapvető egészségügyi és 
környezeti információkat közölni, ezáltal súlyosan sérül a „nincs adat - nincs piac” elv. 
Félő, hogy hiába lesz egy szigorú engedélyezési procedúra, ha az anyagok nagy 
részéről nem derül ki, hogy veszélyeztetik-e az emberi egészséget (például rákkeltő 
hatásúak-e vagy károsítják-e a hormonrendszer működését, s ezáltal a gyermekek 
fejlődését), és emiatt nem is fogják helyettesítésre kötelezni őket. 
A szavazáson a 24 magyar képviselőből 17 vett részt. Magyarország büszke lehet 
arra, hogy egy kivételével az összes képviselője többségében az egészség- és 
környezetvédő álláspontot támogatta. A civil szervezetek kiemelték az Európai 
Parlament környezetvédelmi bizottsága magyar tagjainak, Hegyi Gyulának és Olajos 
Péternek igen fontos segítségét a környezet- és egészségvédelmi álláspontok 
érvényesítésében. A szavazás során a nagyipar rövid távú érdekeit agresszívan 
képviselő Herczog Edit teljesen elszigetelődött. A szavazás eredményei mutatják, hogy 
nem volt hiábavaló annak a közel 12 ezer magyar állampolgárnak az aláírása, akik a 
szigorúbb szabályozás kialakítását kérték az EP képviselőinktől.  

(Sajtóközlemény) 

MUTASD A SZENNYVIZED, MEGMONDOM HOGY ÉLSZ 

Augusztusban már hallhattunk arról, hogy a legnagyobb olasz folyó, a Pó vizének 
vizsgálata alapján olasz kutatók kimutatható mennyiségben találtak a kokain 
fogyasztásából származó vegyületeket a vízben. A kutatást mely szerint napi 4 kg  
kokainszármazék kerül a folyóba Angliában és Németországban is megismételték, ahol 
szintén több napi több kiló kábítószer bomlástermékeit nyelik el a csatornák. 
Bár hazánkban nem végezték el a fenti elemzéseket, itt is meg lehet tudni néhány 
dolgot a szokásokról a Dunába kerülő szennyvíz elemzése alapján. Becslések szerint 
Budapesten egy féle gyógyszerhatóanyagból, a novamidazofenből, ami pl. az 
Algopyrin hatóanyaga évi 20 tonna kerül a Dunába. A Budapesten jelenleg működő 
szennyvíztelepi technológiáknak egyike sem alkalmas a kis koncentrációban jelen lévő 
gyógyszermaradványok kiszűrésére. A természetbe került gyógyszerszármazékokkal 
foglalkozó Varga Margit elmondta, hogy ezen anyagok nagyon kis koncentrációjuk 
ellenére is befolyásolják a természet ökológiai egyensúlyát. Az élővizekbe kerülő 
szerek beépülnek a táplálékláncba és hatással vannak az egyes élőlények 
populációinak önfenntartóképességére is. A kutatónő megemlítette azt is, hogy a 
világon a természetes vízfolyásokban eddig körülbelül 20 féle gyulladáscsökkentőt 
találtak, és ezekből 8-at már csapvízből is kimutattak. Ennek ellenére az ivóvíz-
szolgáltatók laboratóriumai a gyógyszermaradványok jelenlétét ma még nem 
vizsgálják. Sok függ a vízbázis jellegétől, míg a mélyről jövő vizeknél a legkisebb a 
gyógyszermaradványok előfordulási valószínűsége, addig a parti szűrésű kutak már 



sokkal nagyobb veszélyben vannak. Ahol pedig közvetlenül a felszíni vizeket tisztítják, 
ott az alkalmazott módszer függvénye az ivóvíz gyógyszer-szennyezettsége. 

(MTI/Greenfo) 

VEGYI KATASZTRÓFA KÍNÁBAN 

November 13-án robbanás történt a kínai Szungari folyó mellett lévő vegyi üzemben. A 
hivatalos kínai becslések szerint 100 tonnányi benzol, nitrobenzol és egyéb mérgező 
anyag került a Szungari folyóba, a gyár közelében lévő szakaszon a víz benzoltartalma 
több mint százszorosa volt a megengedettnek. A szennyezés érintette a többmillió 
lakosú Harbin városát is. A folyót 80 km hosszan érintő szennyeződés, mely mindegy 5 
nap alatt vonul el egy területen, a napokban került az Oroszországon is átfolyó 
Amurba, az érintett városokban rendkívüli állapot bevezetését tervezik. 

(Greenfo) 

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS 

A hazai hivatalos vizsgálatok szerint a vizsgált zöldség- és gyümölcsminták 42 %-ából 
lehetett valamilyen növényvédő szert kimutatni. A gyümölcsök közül a sárgabarack 
minták 91 %-ában a vizsgált almák ¾-részében volt kimutatható mennyiségű 
növényvédő szer. A zöldségkultúrák közül kiemelkedett a paprika, paradicsom, saláta 
és az uborka. 
A legnagyobb gondot azok a termékek jelenthetik, melyek az egészségügyi határérték 
feletti mennyiségben tartalmaznak szermaradványokat, ide sorolható a minták 2,2 %-a. 
A határérték feletti szermaradékot tartalmazó minták közül kiemelhető a saláta, 
melyből a 2004-es év folyamán összesen 21 féle szert sikerült kimutatni. 
Az importtermékeket külön is vizsgálták, itt a minták 53%-a tartalmazott növényvédő 
szert, de a határértéket meghaladó minták aránya viszonylag alacsony (0,4% volt) volt. 
Német vizsgálatok szerint a termékek 15%-a tartalmazott a megengedett határértéket 
elérő, vagy annál magasabb koncentrációban szermaradványokat. A szeptemberben 
végzett több kereskedelmi lánc termékeit érintő vizsgálatsorozat alapján 
megállapítható, hogy az őszibarack, a szőlő, az uborka, a paprika, a répa és a saláta 
minták minden bolthálózatban tartalmaztak szermaradványokat. 
Amerikai vizsgálati eredmények szerint, aki a leginkább vegyszerezett 12 zöldségfajból 
fogyaszt egy nap átlagosan 20 féle növényvédő szer hatásának teszi ki magát, míg ha 
valaki ezek helyett a 12 legkevésbé érintett termékeket fogyasztja a növényvédő 
szermaradványok 90 %-át elkerülheti. Az USÁ-ban a legtöbb szermaradékot az a 
gyümölcsök közül az őszibarackokban, az eperben és az almában találták, míg a 
zöldségek listáját a spenót, a zeller, a burgonya és a zöldpaprika vezette. A 
legkedvezőbb vizsgálati eredmények a karfiol, a hagyma, és a borsó esetén születtek. 
A gyümölcsök között a banánban és a kiviben találták a legkevesebb növényvédő 
szermaradványt. 

(Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Greenpeace, Foodnews) 

VESZÉLYES HALAK 

A Greenpeace négy közép-európai országban (Ausztria, Csehország, Lengyelország 
és Szlovákia) végzett vizsgálatai szerint a pontyokban aggodalomra okot adó 
mennyiségben lelhetők fel olyan veszélyes mesterséges vegyi anyagok mint például a 
ftalátok. Ezek a műanyagok lágyítására használt anyagok az emberi szervezetben 

http://www.mti.hu/
http://www.greenfo.hu/
http://www.greenfo.hu/
http://www.ontsz.hu/
http://www.greenpeace.de/
http://www.foodnews.org/


felhalmozódhatnak és akár a férfiaknál terméketlenséghez is vezethetnek. A különböző 
helyekről vásárolt halak többféle ftalátvegyületet is tartalmaztak.  

(Greenpeace – www.greenpeace.cz) 
 
 
 
 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a következő e-mail címen jelezze: reach@levego.hu! 
 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
Simon Gergely, Pál János (LMCS) & Dragos Tibor (MTVSZ) 
 
 
További információ a témában: 
www.mtvsz.hu/vallalat
www.levego.hu/vegyianyag
www.wwf.hu/detox
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