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IDÉN FOLYTATÓDNAK A REACH VITÁK
Az új EU-s vegyianyag-szabályozás (REACH) kialakítása idén tovább folytatódik. 
A végső jogszabály szigorúságának szempontjából igen fontos európai 
parlamenti 2. olvasat októberben várható. 
 

NYOLC AMERIKAI VÁLLALAT KEVESEBBET SZENNYEZ A PFOA-VAL
Önmegszorító megállapodást kötött 8 amerikai vegyi vállalat az EPA-val. 
 

A SZÉLDZSEKI SEM CSAK VÉD?
Egy környezetvédők által végzett vizsgálat megmutatta, hogy a széldzsekik 
anyaga jelentős mennyiségű egészségre veszélyes fluorozott vegyületet 
tartalmaz. 
 

BELEBETEGEDHETÜNK AZ AUTÓBA
Amerikai vizsgálatok szerint az autókban ülve több mint ötször annyi veszélyes 
vegyi anyag kerülhet a szervezetünkbe, mint lakásunkban vagy 
munkahelyünkön. 
 

ELSÜLLYEDT EGY FOSZFORSAVAT SZÁLLÍTÓ TARTÁLYHAJÓ
A La Manche-csatornában elsüllyedt egy 10 ezer tonna foszforsavat szállító 
marshall-szigeteki tartályhajó. A hajó egy nappal korábban egy máltai 26 ezer 
tonna foszfátot szállító hajóval ütközött. 
 

VALENTIN NAPI MÉRGEK
Valentin napján, a szerelem és szeretet ünnepén adott ajándékok nagy része 
mérgekkel szennyezett, esetleg gyerekmunkával készül. 
 

A FTALÁTOK HATÁSA
Azok az újszülött fiúk akik nagyobb mennyiségű ftalátnak vannak kitéve életük 
első hónapjaiban kimutathatóan kevesebb nemi hormont termelnek. 



IDÉN FOLYTATÓDNAK A REACH VITÁK 

Az előzetes tervek szerint a nyár elejére, még az osztrák elnökség idején, a Tanács 
elfogadja a kompromisszumos javaslatot (Common position), miközben a 
Környezetvédelmi Bizottság elkészíti saját javaslatait. A javaslatok benyújtásának 
határideje várhatóan augusztus 30. lesz. 
A Környezetvédelmi Bizottság október elején fog szavazni és még abban a hónapban 
várható az Európai Parlament II. olvasat döntése is. Szükség esetén már 
novemberben elkezdődhetnek az utolsó egyeztetések. Remélhetőleg a 
jogszabályalkotási folyamatot még az idén a finn elnökség alatt sikerül befejezni. 

NYOLC AMERIKAI VÁLLALAT KEVESEBBET SZENNYEZ A PFOA-
VAL 

Az EPA (az USA környezetvédelmi hivatala) és nyolc amerikai iparvállalat képviselői, 
köztük a DuPonté, megállapodtak, hogy lépéseket tesznek az általában a 
teflongyártásnál alkalmazott tetrafluoretilén és perfluoroktán sav (PFOA) környezetbe 
jutásának megakadályozására. A cégek vállalták, hogy a fenti anyagok miatt jelentkező 
ipari kibocsátást 2010-ig 95 százalékkal mérséklik, a 2000-es évhez viszonyítva. A 
vállalatok elkötelezték magukat amellett is, hogy 2015-ig lépéseket tesznek a PFOA és 
a hasonló vegyületek kibocsátásának, illetve a termékekben való felhasználásának 
megszüntetésére. Felmerült, hogy a PFOA-t hatóságilag is "esetleg rákkeltő" anyagnak 
minősítik az USÁ-ban. 
A megállapodást annak fényében hozták, hogy a PFOA rákkeltő hatású, örökletes 
kórok létrejöttéhez is vezethet az állatokkal végzett laboratóriumi kísérletek tanúsága 
szerint. A vegyi anyag nagy távolságokra is eljut, nemcsak az amerikaiak 95 
százalékának vérében mutatták ki, de például az Északi-sark vidékén élő 
jegesmedvékben is. 

(EPA) 

A SZÉLDZSEKI SEM CSAK VÉD? 

Észak-európai környezetvédő szervezetek által végzett vizsgálatok szerint a 
széldzsekik anyaga jelentős mennyiségű egészségre veszélyes fluorozott vegyületet 
tartalmaz. A részt vevő szervezetek felszólították a gyártókat és a politikusokat, hogy 
tegyenek lépéseket a fogyasztók egészségének védelme érdekében. 
A Norvég Levegő Kutató Intézetben (NILU) végzett vizsgálatok során több széldszeki 
anyagát vizsgálták. Már korábban is ismert volt jelentős koncentrációban megtalált 
fluorozott vegyületek, amellett, hogy perszisztensek és bioakkumulatívak, emlősökben 
bizonyítottan megzavarják a hormonháztartást és hatással vannak a termékenységre 
is. A vizsgálat jelentőségét mutatja, hogy ezen anyagok már a világ egyre nagyobb 
részén megjelennek az élőlények szervezetében, és ez alól az ember sem kivétel. Bár 
a vegyületcsoport egyes típusai a környezetben viszonylag jól lebomlanak, azonban 
gyakran ezek bomlástermékei sem kedvezőbb hatásúak az élőlényekre. A helyzetet 
még súlyosabbá teszi, hogy ezen vegyi anyagokról csak igen keveset tudunk. 

http://www.epa.gov/


A fluorozott vegyületeket a vízállóságot biztosító réteg bocsátja ki magából. Bár már 
régóta ismert, hogy ezek a kockázatos anyagok jelen lehetnek a ruhákban a 
gyártóknak nem kötelessége a felhasznált anyagok típusának és mennyiségének 
nyilvánosságra hozatala. 
A tanulmány innen tölthető le. 

(Friends of the Earth sajtóközleménye) 

BELEBETEGEDHETÜNK AZ AUTÓBA 

Egy amerikai tanulmány szerint az autókban olyan mennyiségben gyülemlenek fel a 
szennyeződések, hogy az már egészségügyi problémák forrásává válhat. Jelentős 
koncentrációban jelennek meg az autókban a brómozott égésgátlók, a polibrómozott 
bifenilek, és a ftalátok is, ezek a vegyületek a szervezetben felhalmozódnak és 
károsíthatják a magzatokat, kisgyermekeket. A kutatók megjegyezték, hogy ez a 
probléma elsősorban nyáron jelentkezik, hisz a felmelegedett autóban ezek az 
anyagok nagyobb koncentrációban jelenhetnek meg. 
A vizsgálatok alapján az egyes autótípusok szennyezettsége között jelentős eltérések 
lehetnek, ami a megkérdezett cégek képviselőinek nyilatkozatai alapján nem véletlen. 
Például a legrosszabb eredményeket a Mercedes és a Chrysler autókban mérték, a 
cégcsoport képviselője elismerte, hogy nincs a vegyi anyagokkal foglalkozó kutatásuk. 
Megkérdezték még a Ford képviselőjét is aki szerint járműveik környezetvédelmileg 
biztonságosak és lépéseket tesznek az égésgátlók és illékony vegyületek 
mennyiségének csökkentése érdekében. A vizsgált anyagok tekintetében ez a márka 
azonban csak a középmezőnyben szerepelt. A vizsgált típusok közül talán a Volvo 
szerepelt a legjobban, melynél 3 ftalát és az összes PBDE használatát kerülik a 
gyártás során. 
Korábbi vizsgálatok szerint, azonban nem csak az autó kialakítása során használt 
vegyi anyagokból növekszik meg a koncentráció, hanem a közlekedési eredetű 
gázokból is nagyobb mennyiséget szív be egy autós, a mellette haladó kerékpároshoz 
viszonyítva. 
A tanulmány innen tölthető le. 

 (ES&T Online News cikke alapján) 

ELSÜLLYEDT EGY FOSZFORSAVAT SZÁLLÍTÓ TARTÁLYHAJÓ 

Február 1-én elsüllyedt a La Manche-csatornában a Cherbourg francia kikötő 
közelében előző nap balesetet szenvedett vegyi tartályhajó, fedélzetén 10 ezer 
tonnányi foszforsavval. A hajó 70 méter mélyre süllyedt el a tengerben, miközben a 
Szajna-öböl felé vontatták. 
A balesetet egy nappal megelőzően a brit Guernsey-szigettől 50 kilométerre 
északnyugatra összeütközött egy teherszállító hajó és a vegyi tartályhajó. A máltai 
bejegyzésű teherszállító 26 ezer tonna foszfátot szállított, míg a Marshall-szigetek 
zászlója alatt hajózó vegyi tartályhajóban 10 ezer tonna foszforsav volt. Ez utóbbi 
testén az ütközés nyomán súlyos repedés keletkezett, és emiatt 22 főnyi legénységét a 
brit parti őrségnek kellett mentőhajóval és helikopterrel kimenteni. A másik hajón, 
amelyen szintén 22-en tartózkodtak, nem jeleztek károkat. 

http://www.naturvern.no/data/f/0/75/41/1_2401_0/2_Fluorinated_pollutants_in_all-weather_clothing.pdf
http://www.naturvern.no/engl
http://www.ecocenter.org/dust/ToxicAtAnySpeed.pdf
http://pubs.acs.org/journals/esthag/index.html


A vízszennyezések dokumentálásával és kutatásával foglalkozó bresti központ (Cedre) 
szakértői kedden még úgy vélekedtek, hogy a rakomány nem jelent komoly veszélyt a 
környezetre. Ugyanakkor a Cedre igazgató-helyettese szerdán azt nyilatkozta, hogy 
amennyiben a foszforsav a tengervízbe ömlene, annak súlyos, mérgező hatása lenne, 
mivel vízben teljesen feloldódni képes vegyületről van szó. 

(AFP/MTI - Cherbourg/Budapest) 

VALENTIN NAPI MÉRGEK 

Valentin napján sokan virágot vagy csokoládét adnak szeretteiknek. Az emberek 
többségében fel sem merül, hogy hogyan készülnek ezek az ajándékok. 
A virágok termesztése során igen jelentős mennyiségben használnak fel különféle 
rovar és gombaölő szereket, melyek sok esetben károsak az emberi szervezetre is. 
Különösen szennyezettnek tekinthetők az üvegházban, fóliasátorban termesztett 
vágottvirágok, ilyen a tél végén kapható növények túlnyomó többsége. Sokan egy kis 
csokor hóvirággal fejezni ki szeretetüket, nem árt tudni, hogy ezek a növények 2005 
augusztusa óta védettek, eszmei értékük szálanként 10 ezer Ft. 
A csokoládé készítéséhez használt afrikai kakaóültetvényeken nem ritka a 
gyerekmunka alkalmazása. 
Egy a fenntartható fogyasztással foglalkozó amerikai szervezet (Organic Consumers 
Association) honlapján február 6-ától elérhető lesz egy a témával foglalkozó flash. 

(Az U.S. Newshire cikke alapján) 

A FTALÁTOK HATÁSA 

A vegyi anyagok szabályozása eleinte csak az akut hatások kivédésére koncentrált, 
majd a rákkeltő vegyületek kerültek a figyelem középpontjába, az utóbbi évek vizsgálati 
eredményei szerint a kutatók egyre fontosabbnak tartják az egyes vegyületek 
hormonháztartásra gyakorolt hatását is. 
A hormonháztartást megzavaró vegyületek közül különös aggodalomra adnak okot a 
ftalátok, mivel hatásuknak folyamatosan ki vagyunk téve. Ezek a vegyületek 
megtalálhatóak a PVC padlóban, mosóporban, testápoló szerekben, műanyag 
használati tárgyakban és élelmiszereinkben is, ahová a feldolgozáskor vagy a 
csomagolóanyagból kioldódva kerülhetnek. A ftalátok az anyatejben is megtalálhatók, 
sőt a magzatokba bejutnak. 
Egy uniós vizsgálat során megfigyelték, hogy azokban a fiúcsecsemőkben, akik az 
anyatejjel nagyobb mennyiségű ftalátot vesznek szervezetükbe kevesebb nemi hormon 
termelődik. A vizsgálat során 6 ftalátvegyület koncentrációját vizsgálták 130 anya 
tejében. A gyermekek vérét 3 hónapos korukban elemezték, mivel ebben az életkorban 
kezd növekedni a nemi hormonok koncentrációja a fiúkban. 
A vizsgált anyatejekben található ftalátok mennyisége az elfogadható szint alatt volt. 
Meg kell említeni, azonban, hogy az anyatej csak az egyik forrása a ftalát szervezetbe 
kerülésének. 
A kutatók megemlítették, hogy nem zárható ki, hogy más a ftaláthasználattal 
összefüggő tényezők állnak az alacsonyabb nemi hormon szint hátterében. Abban is 
egyetértettek, hogy az eredményeik nem lehetnek érvek az anyatejes táplálás ellen, 
hiszen ezek a vegyületek megtalálhatók a lehetséges tápszerekben is. 
Az Európai Bizottság a ftalátok veszélyeinek napvilágra kerülése után betiltotta ezek 
használatát a gyerekjátékokban, azonban ezek az anyagok még mindig fellelhetők 
egyes gyermekjátékokban (a hazánkban emiatt letiltott játékok listája itt érhető el). Ha a 

http://www.organicconsumers.org/
http://www.usnewswire.com/
http://www.fvf.hu/index.php?akt_menu=283


gyártók betartják a szabályozást még akkor sem lesznek biztonságban a gyermekek 
ezen vegyületektől, hisz azokat a többi termékben továbbra is lehet használni. 
Más vizsgálatok szerint azonban a nők sem érezhetik magukat biztonságban ezen 
vegyületektől, hisz kapcsolatba hozhatóak a mellrákkal is. 
A teljes tanulmány innen tölthető le. 

(Environmental Health Perspectives) 
 
 
 
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
 

http://ehp.niehs.nih.gov/docs/2005/8075/abstract.html
http://www.mtvsz.hu/vallalat
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.wwf.hu/detox
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