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ÚJ MAGYAR NYELVŰ HONLAP A VEGYI ANYAGOKRÓL
Vegyi REakció néven új honlapot indítottunk el a vegyi anyagok hatásaival és 
szabályozásával kapcsolatban. 
 

ELŐADÁSOK A NÖVÉNYVÉDELEMRŐL
A Levegő Munkacsoport több más civil szervezettel együttműködve 
gazdafórumokat tartott a kémiai növényvédelem kockázatairól és a környezetet 
kímélő lehetőségekről. 
 

KI A MÉRGEZETT EGÉR?
A WWF internetes oldalán kérdőív kitöltésével megtudhatjuk, hogy szervezetünk 
mennyire van kitéve a vegyi anyagok káros hatásainak. 
 

CSELEKEDJEN EGY KÁROS VEGYI ANYAGOKTÓL MENTES JÖVŐÉRT!
Írjon levelet az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barroso-nak és a 
Bizottság magyar tagjának, Kovács Lászlónak az új vegyianyag-szabályozás 
(REACH) megmentéséért.  
 

TÚL MAGAS A GYÜMÖLCSÖKBEN MEGENGEDETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER 
MENNYISÉGE
Egy növényvédő szerekkel foglalkozó civil szervezetek szerint a hatályos 
jogszabályok nem védik kellően a fiatalok egészségét.    
 

KIADVÁNY A KÖRNYEZETBARÁT NÖVÉNYVÉDELEMRŐL
Megjelent a Levegő Munkacsoport A növényvédőszerek környezetbarát 
használatáról című kiadványa. 



ÚJ MAGYAR NYELVŰ HONLAP A VEGYI ANYAGOKRÓL 

A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport 2006. június 
elsejével vegyi REakció néven új honlapot indított el. A honlapon a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos alapvető információkon túl azt is bemutatjuk, hogy az egyén hogyan 
csökkentheti háztartásában a vegyi anyagok jelentette kockázatot. Bemutatjuk a 
különböző, körülöttünk lévő problematikus vegyi anyagokat, ezek környezeti és 
egészségügyi hatásait. Figyelemmel kísérjük, mit tesz az Európai Tanács és az 
Európai Parlament a hamarosan készre formálódó új vegyianyag-szabályozás 
(REACH) kapcsán. A környezeti-egészségügyi hasznok bemutatásán kívül az új 
szabályozás gazdasági vetületeivel is foglalkozunk. A honlapról szakmai tanulmányok 
is letölthetők, illetve rengeteg érdekes hírt talál az olvasó. 
A honlap elérhetősége: www.vegyireakcio.hu

ELŐADÁSOK A NÖVÉNYVÉDELEMRŐL 

Május végén a Levegő Munkacsoport a Hajdúböszörményi Ifjúsági Körrel és a túrkevei 
Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve gazdafórumokat tartott a 
növényvédő szerek használatának kockázataival és a környezetbarát növényvédelem 
lehetőségeivel kapcsolatban. 
Reményeink szerint az előadásokon részt vevők gazdálkodásuk során – az 
elhangzottakat felhasználva – kerülni fogják a környezetünket leginkább elszennyező 
szereket és fokozott figyelmet fognak fordítani a környezetkímélő növényvédelmi 
lehetőségekre. A megjelent érdeklődők emlékeztetőül megkapták. A növényvédő 
szerek környezetbarát használatáról című ismeretterjesztő füzetünket is. A 
rendezvényekről mindkét településen hírt adott a helyi sajtó, így az ott elhangzottak 
remélhetőleg szélesebb körben válnak ismertté. 
Magyarország vizeinek egyik jelentős szennyezési forrása a fenntarthatatlan 
növényvédőszer-használat, így a vegyszeres növényvédelem ésszerűsítése a további 
szennyeződés megakadályozása szempontjából is kiemelkedő fontosságú. 
A gazdafórumokat a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 
(REC) és UNDP / GEF Danube Regional Project támogatta. 

(Levegő Munkacsoport) 

KI A MÉRGEZETT EGÉR? 

A WWF angol nyelven internetes kérdőívet készített, melynek kitöltésével 
megtudhatjuk, hogy életmódunk milyen mértékben jelent kockázatot a vegyi anyagok 
káros hatásainak szempontjából. A tíz életmódunkkal kapcsolatos tesztkérdés kitöltése 
után kaphatunk néhány tanácsot is. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez elsősorban egy játék, mely a vegyi anyagok 
jelentette kockázatok pontos mérésére nem alkalmas, elsődleges célja a figyelem 
felkeltése! 
A kérdőív elérhetősége: detox.panda.org/quiz

(WWF) 

http://www.levego.hu/
http://detox.panda.org/quiz


CSELEKEDJEN EGY KÁROS VEGYI ANYAGOKTÓL MENTES 
JÖVŐÉRT! 

Írjon levelet az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barroso-nak és a Bizottság 
magyar tagjának, Kovács Lászlónak az új vegyianyag-szabályozás (REACH) 
megmentéséért. Csak néhány percet vesz igénybe, de összefogva változást érhetünk 
el! 
Günter Verheugen vállalkozásügyi biztos a vegyipar érdekeit kiszolgálva mindent 
megtesz azért, hogy a legártalmasabb vegyi anyagok továbbra is forgalomban 
maradhassanak, még akkor is, ha van elérhető alternatívájuk. Az Európai Parlament 
első körben már megszavazta ezen anyagok kötelező helyettesítését. Günter 
Verheugen azonban a kötelező helyettesítés ellen használja befolyását a Bizottságon, 
a Parlamenten és a Tanácson belül is. Günter Verheugent meg kell állítani – különben 
a REACH egy üres, értelmetlen jogszabály lesz. Írjon az Európai Bizottság elnökének 
és a Bizottság magyar tagjának, kifejezve azt, hogy a nagy vegyi cégek rövid távú 
érdekeinek védelme helyett az emberi egészség és a környezet védelmére van 
szükség! 
Az on-line akció elérhetősége: www.chemicalreaction.org

TÚL MAGAS A GYÜMÖLCSÖKBEN MEGENGEDETT NÖVÉNYVÉDŐ 
SZER MENNYISÉGE 

A Növényvédőszer Akcióhálózat német csoportja (PAN Germany) arra hívja fel a 
fogyasztók és döntéshozók figyelmét, hogy a zöldségek és gyümölcsök 
egészségességébe vetett hit ma már csak mítosz. A növényvédőszer-tartalomnak a 
legérzékenyebb csoportok (magzatok, csecsemők) számára is veszélytelennek kellene 
lennie. Az elfogadott vizsgálati módszerek szerint a jelenleg megengedett növényvédő-
szermaradékok azonban már mérgezési tüneteket okozhatnak a legfiatalabbaknál, 
hiszen náluk az elfogyasztott mérgek testtömegükhöz viszonyított aránya lényegesen 
magasabb lehet. A PAN számításai szerint 13 jelentősebb termesztett növény (pl. 
alma, eper) esetén összesen 60 olyan határérték található, mely nem garantálja az 
egészség védelmét. Ezek a határértékek az egész EU területén érvényesek, így nem 
képesek figyelembe venni az egyes csoportok étkezési szokásainak jelentősen 
eltérését pl. az angol gyerekek inkább almát, míg a németek több paprikát 
fogyasztanak, nem is beszélve a gyakran teljesen eltérő szokású kisebbségekről. 
Susanne Smolka a PAN német csoportjának szakértője szerint a hatóságoknak 
mielőbb felül kellene vizsgálnia az EU-ban megengedett szermaradék határértékeket 
az EU 25 tagállamában élő fogyasztói csoportok étkezési sajátosságainak 
figyelembevételével. 
A témával foglalkozó kiadvány innen tölthető le angol nyelven. 

(PAN Germany) 

KIADVÁNY A KÖRNYEZETBARÁT NÖVÉNYVÉDELEMRŐL 

Megjelent a Levegő Munkacsoport A növényvédő szerek környezetbarát használatáról 
című kiadványa. A füzetben a növényvédő szerek elterjedésének, egészségügyi és 
környezeti kockázatainak leírása mellett teret kapott a környezetkímélő 
növényvédelemnek fő elemeinek rövid ismertetése is. 
A fenntartható gazdálkodásban meg kell változnia a növényvédelem szemléletének, 
hisz az nem egy önálló ágazat, hanem a növénytermesztés szerves része. A károsítók 

http://www.chemicalreaction.org/
http://www.pan-germany.org/download/myth_safe_fruit_and_vegetables.pdf
http://www.pan-germany.org/


elleni védelmet elsősorban az agrotechnikai és biológiai módszerekkel kell biztosítani, 
vegyszeres védekezés esetén különös figyelmet kell fordítani az egyes készítmények 
környezeti és egészségügyi hatásaira. 
A kiadvány itt érhető el. 

(Levegő Munkacsoport) 
 
 
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) 
 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
További információ a témában: www.vegyireakcio.hu

http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/novenyvedoszer_hasznalat.htm
http://www.levego.hu/
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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