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A FTALÁTGYÁRTÓK ÜDVÖLIK AZ EU JELENTÉSÉT
Több ftalátvegyület kockázatbecslése jelent meg az EU Közlönyében, a gyártók 
üdvözlik, hogy a jelentések szerint a januárban foganatosított korlátozások a két 
leggyakrabban használt anyag esetében kellő védelmet adnak a lakosságnak. 
 

NAGYTAKARÍTÁSI PRAKTIKÁK A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉTŐL
A tavasz a nagytakarítások ideje. A reklámok által sugallttal ellentétben egy 
alapos nagytakarításhoz nincs szükség több tucat színes flakonra, bennük a 
kosszal – de vele együtt egészségünkkel és a környezettel is – elbánni képes 
kemikáliákra. Nézz körül inkább a konyhában, és idén takaríts Te is 
környezettudatosan! 
 

VALAMI BŰZLIK A JÁTÉKOK KÖRÜL
Egy dán vizsgálat szerint aggodalomra adnak okot az illatosított játékok.  
 

A NAPOZÁS SÖTÉT OLDALA
Svájci vizsgálati eredmények szerint az embereket a nap UV sugaraitól védő 
(lehetséges hormonhatású) anyagok a halakban felhalmozódnak. 
 

AGYUNKRA MENNEK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK?
A növényvédő szerekkel való gyakori érintkezés jelentősen megnövelheti az 
agydaganatok kialakulásának a valószínűségét.  
 

PVC-MENTES ORVOSI ESZKÖZÖK
Két amerikai orvosi eszközöket gyártó cég egyes termékeinél megszünteti a PVC 
felhasználását. 



A FTALÁTGYÁRTÓK ÜDVÖLIK AZ EU JELENTÉSÉT 

Az európai ftalátgyártó cégek elfogadják az EU kockázatbecslését két széles körben 
elterjedt ftalátvegyülettel (DINP, DIDP) kapcsolatban. Az áprilisban megjelent értékelés 
a vegyületekkel kapcsolatos 10 éves viták végére tett pontot. Az ipar képviselője 
szerint a jelentés az európai fogyasztók biztonságának megerősítését jelenti. 
Bár a jelentés már néhány hónapja elkészült hivatalosan csak 3 hete jelent meg az EU 
hivatalos közlönyében. A fentiekkel együtt vizsgált összesen 6 ftalátvegyület 
használatának szabályozása már évek óta viták kereszttüzében volt, melynek 
eredményeként használatukat korlátozták, illetve betiltották a játékok gyártása során. 
A DINP és a DIDP kockázatbecslésének megállapításai alapján a jelenlegi játékokra 
vonatkozó korlátozások mellett ezen vegyi anyagok jelenléte sem az emberekre, sem a 
környezetre nem jelent kockázatot. Ezzel egyidőben elkészült a kisebb mennyiségben 
használt DBP ftalát kockázatbecslése is, ezzel kapcsolatban azonban további 
korlátozások bevezetése is javallott, így már javaslatokat tettek az EU ipari-
szennyezés felügyeletének és munkahelyi kitettséggel kapcsolatos joganyagának 
módosítására. 
Ezek a kockázatbecslési vizsgálatok az 1981 előtt bevezetett ún.: meglévő anyagok 
felülvizsgálatát jelentik. A mintegy 30 ezer ide sorolható anyagra jellemzően még nem 
végeztek környezet-egészségügyi vizsgálatokat, a 141 előzetes értékelésben 
részesített anyagból már közel 40 esetén készült el a végleges kockázatbecslés. A 
felülvizsgálat lassú haladása fontos tényező volt az EU új vegyi anyag 
szabályozásának (REACH) fejlesztésében. 
A EU közlönyben megjelent kockázatbecslés itt magyarul is elérhető. 
A Bizottság ajánlása a vizsgált anyagokkal kapcsolatban. 

(ENDS Europe DAILY) 

NAGYTAKARÍTÁSI PRAKTIKÁK A TUDATOS VÁSÁRLÓK 
EGYESÜLETÉTŐL 

Az európai lakosok 2004-ben 5 800 milliárd forint értékben vásároltak háztartási 
tisztító- és mosószereket, és a kereslet egyre nő. A gyártók folyamatosan ontják a 
takarítást újra és újra forradalmasítani hivatott termékeket. 
Az ecet természetes vízkőoldó, forró vízzel kombinálva még hatásosabb. 
A szódabikarbóna önmagában, vagy vízzel, ecettel keverve súroló-, és általános 
tisztítószer. 
A hűtőt szappanos vízzel érdemes kitörölni. 
A mikrohullámú sütőt egy tál citromos víz elpárologtatásával tisztíthatjuk meg. A 
citromos gőz feloldja a rászáradt szennyeződést és így az könnyen letörölhető egy 
nedves ruhával. 
A hűtőszekrény kellemetlen szaga megszüntethető, ha egy nyitott szódabikarbónás 
zacskót tartunk benne. 
Az ablakok tisztítása is megoldható kíméletesebb szerekkel. A szappanos vizes 
lemosás után, ecetes vízzel célszerű áttörölni az ablakot, végül újságpapírral 
törölhetjük le a nedvességet. 

(Tudatos Vásárlók Egyesülete) 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/hu/oj/2006/c_090/c_09020060413hu00040028.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_104/l_10420060413hu00450047.pdf
http://www.tudatosvasarlo.hu/


VALAMI BŰZLIK A JÁTÉKOK KÖRÜL 

A Dán Környezetvédelmi Ügynökség vizsgálatai szerint egészségügyi problémákat 
okozhatnak a játékokban lévő illatanyagok, ezek szükségtelen kockázatot jelent a 
gyermekek számára, fokozottan érintve az allergiásokat. 
A 10 vizsgált játékból 7-ben találtak olyan vegyi anyagokat, melyek érzékenyebbé 
teszik a szervezetet, ezek megtalálhatók az EU egyik 26 allergént megnevező listáján 
is. A játékokban többek között találtak toluolt is, ami hatással van az idegrendszerre. 
A dán EPA vezetője aggodalmának adott hangot amiatt, hogy bár a kozmetikai 
termékek csomagolásán kötelező ezen összetevők feltüntetése, a játékok esetén nincs 
ilyen előírás. Elővigyázatossági okokból a szervezet nem javasolja az illatosított 
játékok vásárlását. Elmondta azt is, hogy a vizsgált termékcsoportok széleskörben 
elterjedtek a nemzetközi piacon. 
A vizsgálati eredményeket a civil szervezetek és az ipar a légfrissítők egészségügyi 
hatásaival kapcsolatos vitái után jelentek meg. Az európai fogyasztóvédelmi szövetség 
(BEUC) felszólította a játékgyártókat, hogy adják közre a termékekben lévő vegyi 
anyagok listáját. 
A dán játékgyártók gyártó szövetsége elmondta, hogy a vizsgálat csak nagyon kevés 
termékre terjedt ki és elfogadta azt az észrevételt, hogy a gyártóknak 
körültekintőbbnek kellene lenniük a játékokban lévő vegyi anyagok a gyermeket érintő 
hatásaival kapcsolatban. A dán gyártók ezért szagtalan játékok fejlesztésébe kezdtek. 
A vizsgálatok során találtak 3 olyan játékot is amiben az égésgátlók mennyisége 
meghaladta a dán határértékeket, ezért azok további forgalmazását megtiltják. 
A dán EPA vizsgálati eredményeit az EU közeljövőben várható a játékok biztonságáról 
szóló irányelvek felülvizsgálatának vitái során is felhasználná. 

(ENDS Europe DAILY) 

A NAPOZÁS SÖTÉT OLDALA 

Svájci kutatók magas koncentrációban találtak két, a napvédő krémek összetevőjeként 
használt vegyi anyagot a Svájc északi részének folyóiból élő halak zsírszövetéből vett 
mintákban. Az eredmények alapján lehetséges, hogy a nap elleni védelemre használt 
anyagok bejutnak az ivóvízbe és a halételekbe is. 
Korábbi kutatások alapján gyanítható, hogy a fényvédő készítmények UV sugárzások 
elnyelését biztosító összetevőinek egy része hormonális hatású. 
A fényvédő készítmények a fürdőzés során a természetes vizekbe kerülnek, ha ezeket 
az anyagokat zuhanyzással mossuk le, akkor is bekerülnek az élővizekbe a szennyvíz 
által. 
A fényvédő készítmények óriási piacot jelentenek, az USA-ban pl. több mint 200 mrd 
forint értékben adják el őket, az UV-szűrő vegyi anyagokat évi több száz tonnás 
mennyiségben gyártják. 
A 19 megvizsgált hal mindegyikében kimutatható mennyiségben volt jelen 2 UV-szűrő 
vegyi anyag: 4-MBC (4-methylbenzylidene camphor) and OC (octocrylene). 
Egy korábbi svájci vizsgálattal összehasonlítva megállapítható, hogy a folyók halaiban 
lényegesen nagyobb a felhalmozott vegyi szennyezések nagysága. A hegyi tavakban 
élő halakban például 20-170 ppb volt a 4-MBC aránya a folyókban élő 50-1800 ppb-s 
értékével szemben, az OC esetén is hasonló volt a helyzet. A kutatók szerint ennek 
oka az lehet, hogy a folyóvízi mintákat egy szennyvízkezelő telep beömlésétől nem 
messze vették. Becslések szerint a telep a 4-MBC és az OC szennyezés 90%-át képes 
eltávolítani. 



A kutatók és a döntéshozók egyetértenek abban, hogy ezekkel a vegyi anyagokkal 
kapcsolatban sokkal több információra (pl. egészségügyi hatások, a lebomlás üteme, 
koncentráció a környezetben) lenne szükség. 
Német vizsgálatok már 1997-ben kimutatták a 4-MBC-t az anyatejből és a hormonális 
hatást is igazolták 
A gyártók európai szövetségének elnöke amellett, hogy elmondta, az említett 
anyagoktól való félelem veszélyes, mivel ez a bőrrák terjedéséhez vezethet, 
fenntartotta álláspontját, hogy az említett anyagoknak nincs hormonális hatása.  

(Environmental Science & Technology) 

AGYUNKRA MENNEK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK? 

Két francia szervezet (ARC, Fnath) 2002-ben kezdett foglalkozási ártalmakkal 
foglalkozó vizsgálatai szerint, azoknál, akik munkájuk folytán rendszeresen érintkeznek 
növényvédő szerekkel 2,6-szor nagyobb az agydaganatot kialakulásának 
valószínűsége. A kockázat bizonyos agydaganat-típusoknál eléri a 3,2-szeres értéket 
is. Korábbi vizsgálat már kimutatták az összefüggést a daganatok kialakulása és a 
növényvédő szerhasználat között, de ez az első eredmény az agydaganatokkal 
kapcsolatban. 

(PAN Europe Newsletter, February - March 2006) 

PVC-MENTES ORVOSI ESZKÖZÖK 

A két legnagyobb amerikai orvosi eszközöket gyártó cég (Baxter, Hospira) a 
fogyasztóvédő csoportok nyomásának engedve néhány termékét ezután PVC 
felhasználása nélkül állítja elő. 
A lépést üdvözlő fogyasztóvédő csoport (HCWH) szerint PVC-ből készült termékek 
veszélyesek lehetnek a betegekre, és az orvosi hulladékkal történő elégetésük 
környezeti károkat okozhat. 
A cégek lépése egy nagyobb PVC-mentesítési folyamat része, hisz ez az anyag nem 
használható az újabb orvosi technológiák mellett. 

(Chicago Tribune) 
 

http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2006/jan/science/te_sunscreens.html
http://www.chicagotribune.com/


Ha a vegyi anyag hírlevelünk, vagy más tevékenységünk megnyerte tetszését, 
kérjük támogasson minket adója 1%-ával!  
(Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők szövetsége: 19014654-2-43) 
 
 
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://www.mtvsz.hu/vallalat
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.wwf.hu/detox
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