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ALKU AZ EU VEGYI ANYAG POLITIKÁRÓL KETTŐS EREDMÉNNYEL 
Az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa megállapodott az EU új vegyi anyag 
szabályozásának a REACH-nek a szövegtervezetéről. 
 

NÖVÉNYVÉDŐSZER-HASZNÁLAT, 2006
A Levegő Munkacsoport – helyi civil szervezetek segítségével – felmérést készített 
két térség gazdálkodóinak növényvédőszer-használati szokásairól. A felmérés 
eredményei alapján elmondható, hogy a gazdálkodók nagyobb része nyitott a kör-
nyezetkímélő növényvédelem lehetőségei iránt. 
 

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK AZ ÉLELMISZEREKBEN – EU-FELMÉRÉS
Az Európai Bizottság kiadta az unió tagállamaiban végzett növényvédő-szermaradék 
vizsgálati eredményeket összegző jelentését a 2004-es évről. 
 

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK AZ ÉLELMISZEREKBEN – EU-FELMÉRÉS – HAZAI-
VIZSGÁLATOK
A november végi élelmiszerbiztonsági ellenőrzésekben részt vettek a növényvédel-
mi szolgálat munkatársai is. A vizsgálatok szerint a csemegeszőlő minták jelentős 
része egészségkárosító mennyiségben tartalmazott növényvédő-szermaradékokat. 
 

MÉG SZEDI ÁLDOZATAIT A VIETNÁMI HÁBORÚ 
Az amerikai csapatok a vietnámi háborúban az Agent Orange nevű lombtalanító ha-
tású vegyi anyaggal permetezték le az ellenséges területeket. A vegyszer azonban 
jelentős mennyiségben tartalmazott nehezen lebomló, és igen mérgező dioxin-
vegyületeket, melynek még ma is vannak áldozatai a távol-keleti országban. 



ALKU AZ EU VEGYI ANYAG POLITIKÁRÓL KETTŐS EREDMÉNNYEL 

Európai környezet- és egészségvédő civil szervezetek nem támogatják az Európai Parla-
ment és a Miniszterek Tanácsa között a REACH vegyianyag-szabályozásról zárt ajtók 
mögött megkötött megállapodást. A civil szervezetek felszólítják az EU parlamenti képvi-
selőket, hogy a december közepén esedékes szavazás során erősítsék a környezeti és 
egészségügyi szempontokat a REACH szabályozásban. 
Az Európai Parlamentet képviselő tárgyaló küldöttség elfogadta a Tanács hibás „megfelelő 
ellenőrzésre” vonatkozó megközelítési elvét. A vegyipar által támogatott megközelítésnek 
alapja, hogy a szervezetünket érő vegyi szennyezések megfelelően kontrollálhatóak, és 
így nem jelentenek egészségügyi, illetve környezeti kockázatot. Ezt az állítást számos ta-
nulmány cáfolja, bemutatva, a háztartási cikkekben lévő veszélyes vegyi anyagok megta-
lálhatóak, például a házi porban, az esővízben, a különféle élőlényekben, a saját vérünk-
ben és még a magzatokban is. 
A megállapodás pozitív eleme, hogy megerősíti a Tanács tavaly decemberi álláspontját, 
amely szerint a helyettesítés a nehezen lebomló és a testszövetekben felhalmozódó 
anyagokra is vonatkozik. A megállapodás szerint arra is lehetőség van, hogy a nyilvános-
ság a termékekben lévő veszélyes anyagok egy részéről információt kapjon. A civil szer-
vezetek és az Európai Parlament munkája nélkül egy sokkal gyengébb, csupán a vegy-
iparnak további kedvezményeket adó szabályozássá tette volna az ipari lobbi a REACH-et. 
A Parlament a zöld szervezetek nyomására például elérte, hogy hosszú távon a legveszé-
lyesebb anyagokat kötelező helyettesíteni. 
Összességében viszont, ha ezt a tervezetet az Európai Parlament plenáris ülésén elfogad-
ják, akkor a következő években számos veszélyes vegyi anyag maradhat forgalomban és 
kerülhet a fogyasztói termékekbe, annak ellenére, hogy biztonságosabbak alternatívák is 
rendelkezésre állnak. 
A civil szervezetek felszólítják az európai parlamenti képviselőket, hogy töröljék el azokat 
a kiskapukat, amelyek megengednék a vegyipari vállalatoknak, hogy továbbra is használ-
janak igen veszélyes anyagokat elérhető, biztonságosabb alternatíva megléte esetén is.  
A REACH tervezetet eredetileg arra találták ki, hogy a vegyi anyagokat érintő ismerethiá-
nyunkat pótolja, és arra, hogy egy hatékony rendszert vezessenek be a vegyi anyagok ke-
zelésére. Ugyanakkor ez a kompromisszumos REACH megállapodás a jelenlegi szabá-
lyozási rendszerhez képest nem jelent elegendő előrelépést, mivel több ezer vegyi anyag-
ról továbbra sem kell biztonsági információt szolgáltatni, és a különösen veszélyes anya-
gokra nincs módszeres helyettesítés előírva. Amellett, hogy Európa így elveszti azt a lehe-
tőséget, hogy vezető szerepet vállaljon a biztonságosabb vegyi anyag kezelésben, a vegy-
iparba és az európai döntéshozókba vetett társadalmi bizalom is tovább fog csökkenni egy 
olyan REACH bevezetésével, amely nem képes megvédeni az emberi egészséget és kör-
nyezetünket a káros anyagoktól. 
A Tanács COREPER ülésén december 5-i ülésén egyhangúlag fogadták el a kompromisz-
szumos megállapodást. Várhatóan az Európai Parlament és a Tanács is még az idén el 
fogja fogadni a REACH rendelet-tervezetet. 
A civil szervezetek sajtóközleménye itt olvasható (angolul): 

(Magyar Természetvédők Szövetsége, Levegő Munkacsoport) 

http://www.eeb.org/press/20061201-REACH-deal-NGOs.pdf


NÖVÉNYVÉDŐSZER-HASZNÁLAT, 2006 

A Levegő Munkacsoport a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Zöld Kör civil szerve-
zetek segítségével 2006. áprilisában és októberében – néhány tucat gazdálkodó bevoná-
sával – felmérést készített Hajdúböszörmény és Túrkeve térségének növényvédőszer-
használati szokásairól. A két felmérési időpont között mindkét településen előadást tartot-
tunk a gazdálkodóknak a növényvédő szerek egészségügyi és környezetvédelmi kockáza-
tairól, melyről a helyi sajtó is hírt adott. 
A felmérés során megkérdeztünk a termelőket a szerhasználati szokásaikról, illetve a nö-
vényvédő-szerhasználat csökkentés lehetőségeiről és a környezetkímélő növényvédelem 
gyakorlati alkalmazhatóságáról. 
A két településen adott válaszok között jelentős eltérések voltak, míg Túrkevén a két fel-
mérés között a megkérdezettek többségének már eleve elfogadható környezettudatossá-
ga tovább növekedett, addig Hajdúböszörményen a megkérdezettek túlnyomórészt „ka-
tasztrofális” hozzáállása nem javult. 
Túrkeve térségében megkérdezettek lényegesen nagyobb fogékonyságot mutattak a kép-
zések iránt, a felmérés eredményei szerint a növényvédelemhez való hozzáállásuk több 
ponton is kedvező irányba módosult. Nőtt az ökológiai növényvédelmet alkalmazók aránya, 
többen hallottak a növényvédő szerek káros hosszú távú hatásairól, és ezzel párhuzamo-
san csökkent a vegyszerekbe vetett feltétlen bizalom. 
Hajdúböszörményen a növényvédő szerek vásárlása során az ár és a megszokás az el-
sődleges szempont. Túrkevén viszont a környezetvédelmi tulajdonságok mellett a növény-
védős szakemberek tanácsát veszik leginkább figyelembe. 
Túrkevén a megkérdezettek túlnyomó többsége minden alkalommal elolvassa a használt 
készítmények csomagolásán található leírásokat. Hajdúböszörményen csak a megkérde-
zettek kisebb hányada (kb. 40 %) teszi ezt, és az előírások betartásának mértéke is sokkal 
alacsonyabb. 
Érdekes módon Hajdúböszörményen a megkérdezettek mindegyike hallott a növényvédő 
szerek hosszú távú egészségkárosító hatásáról, míg Túrkevén az ebből a szempontból 
tájékozottak aránya mintegy 70 % volt. 
A két település gazdálkodói, illetve a növényvédelemmel foglalkozó cégek véleménye kö-
zött jelentős eltérés mutatkozik a növényvédő szer szennyezések mértékének csökkentési 
lehetőségeiről. Egyöntetű az a vélemény, hogy a kisebb környezetterhelés elérését a kör-
nyezetkímélő növényvédelmi módszerek támogatásával lehetne elérni. A képzés eredmé-
nyességébe vetett bizalom a növényvédelmi ismeretek növekedésével, illetve a magasabb 
iskolai végzettséggel párhuzamosan emelkedett. A felajánlott lehetőségek közül csak a 
génmanipuláció nem kapott szinte semmilyen támogatást a megkérdezettektől. 
Túrkevén lényegesen nagyobb a vegyszermentes gazdálkodást támogatók aránya, a tér-
ség lakóinak többsége nyitott a környezetkímélő növényvédelemmel kapcsolatos képzé-
sek iránt, Hajdúböszörményen viszont – a válaszok alapján – ebben nem látnak sok fantá-
ziát. 
A felmérés és a képzések eredményei alapján, úgy érezzük, hogy a téma iránt érdeklő-
dőknek meg kell adni a lehetőséget a továbblépésre. 
A felmérés teljes anyaga itt érhető el. 
A kérdőív szövege itt érhető el. 

(Levegő Munkacsoport) 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/novszer-felmeres2006.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/novszer-kerdoiv2006.pdf


NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK AZ ÉLELMISZEREKBEN – EU-FELMÉRÉS 

Az Európai Bizottság legújabb, a zöldség- és gyümöcsfélék növényvédő-
szerszennyezettségével foglalkozó jelentése szerint nem alaptalanok a fogyasztók aggo-
dalmai. A dokumentum az EU tagországok 2004-ben végzett vizsgálatait összegzi. A vizs-
gált termékek 47 százaléka tartalmazott kimutatható mennyiségben szermaradékokat. A 
vizsgált zöldségek és gyümölcsök 5 százaléka, míg a bébiételek 2,7 százaléka a határér-
ték feletti szennyezettséget mutatott. A szermaradékokat tartalmazó, illetve a többféle ha-
tóanyaggal szennyezett minták aránya 1999 óta egyenletesen emelkedik az EU-ban. 
"A többféle növényvédő szer együttes egészségügyi hatásával kapcsolatban jelentős tu-
dományos bizonytalanság tapasztalható. A hatályos szabályozás nem képes megvédeni 
az olyan érzékeny társadalmi csoportokat mint például a gyermekek. A Bizottság több al-
kalommal is beismerte, hogy a növényvédő szerek komoly aggodalomra adnak okot. En-
nek ellenére az uniós politika nem lép fel az élelmiszerek szennyezettségének csökkenté-
se érdekében" - mondta Susanna Smolka, a Növényvédőszer Akcióhálózat (PAN) német-
országi tagozatának munkatársa. 
Az Unió területén minden évben több terméken egységes elvekkel végzik a szermaradék-
vizsgálatokat. 2004-ben nyolc kultúrát vizsgáltak. A hazai minták közül az uniós átlagnál 
az alma (a hazai, illetve EU-s szermaradék mentes minták aránya: 8, illetve 39 százalék), 
a paradicsom (42, illetve 64 százalék), a saláta (25, illetve 49 százalék) kisebb, míg az 
eper (71, illetve 34 százalék) nagyobb arányban volt szermaradékoktól mentes. A fejes 
káposzta, póréhagyma, rizs és zab esetén hazánkban nem találtak szermaradékokat. Ma-
gyarországon a többféle szermaradékkal is szennyezett minták aránya 13,4 százalék, 
mely az uniós átlagnál (23,4 százalék) lényegesen alacsonyabb. 
Összességében a hazai és más kelet-közép-európai országok termékeinek szennyezett-
sége a nyugat-európaihoz hasonló. Az új tagállamok közül Magyarországon végezték a 
legtöbb szermaradék-vizsgálatot, de a feldolgozott termékekre (például bébiételek) vonat-
kozóan sajnos nincsenek hazai adatok. 
A felmérések eredményei megerősítik, hogy szükség van a lakosság és a termelők tájé-
koztatásának javítására, valamint az ellenőrzések fokozására és a büntetések szigorításá-
ra. 
Az Európai Bizottság éves jelentése a szermaradékokról itt érhető el. 

(Levegő Munkacsoport, PAN-Germany) 

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK AZ ÉLELMISZEREKBEN – EU-FELMÉRÉS – 
HAZAI-VIZSGÁLATOK 

A november végi hatósági razziák egyik elemeként a növényvédelmi hatóság munkatársai 
számos helyen végeztek növényvédő-szermaradék vizsgálatokat. Az eredmények szerint 
kiemelten szennyezett a hazai piacon lévő csemegeszőlő. A minták több mint 
90 százaléka tartalmazott kimutatható mennyiségben szermaradékokat, sőt harmaduk a 
határérték feletti mennyiségben volt szennyezett. 
Egy alma az egészségügyi határérték 20-szorosában tartalmazott mérgező permetszere-
ket. Az ellenőrök találtak a határérték felett szennyezett saláta, grapefruit és körtemintákat 
is. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticides_index_en.htm


A vizsgált minták a korábbi vizsgálatokhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban 
(10 %) volt a határérték felett szennyezett. Az Olaszországból származó termékeknél ez 
az arány  mintegy 28 % volt, a kifogásolt minták közel ¾-e onnan származott. 
A vizsgált minták összesen 71 százaléka tartalmazott kimutatható mennyiségben permet-
szereket. 
A vizsgálati jelentés itt olvasható. 

(FVM) 

MÉG SZEDI ÁLDOZATAIT A VIETNÁMI HÁBORÚ 

Az amerikai csapatok a vietnámi háborúban 1962-1971 között az Agent Orange nevű 
lombtalanító hatású vegyi anyaggal permetezték le az ellenséges területeket. A vegyszer 
azonban jelentős mennyiségben tartalmazott nehezen lebomló, és igen mérgező dioxin-
vegyületeket, melynek még ma is vannak áldozatai a távol-keleti országban. 
Egyes területeken a dioxinszennyezés a nemzetközileg elfogadhatónak ítélt értéknél még 
ma is két nagyságrenddel magasabb. A dioxin egyike a leginkább mérgező anyagoknak, 
már kis mennyiségben is halált okozhat, hosszabb távon többek között a születési rendel-
lenességek arányát is növeli. 
A lassú lebomlás és az erőteljes egészségkárosító hatás miatt, még ma is számtalan 
gyermek a szer miatt fellépő károsodásokkal születik. A leginkább elszennyezett térsé-
gekben a születési rendellenességek aránya 10–20-szorosa az országos átlagnak. 
Míg a helyi egészségügyi szervezetek szerint az áldozatok száma a 4 milliót is eléri addig 
az USA nem hajlandó elismerni felelősségét, ezáltal kerülve az esetleges kártérítési igé-
nyeket. 
A leginkább elszennyezett területek megtisztítására talán némi esélyt ad, hogy már a Bush 
kormányzat is foglalkozik a témával. Becslések szerint a 3 leginkább elszennyezett terület 
megtisztításának költsége, mintegy 60 millió dollár. A helyiek reménye szerint az év végén 
megkezdődhet a szennyeződés felszámolásának előkészítése egy amerikai 300 ezer dol-
láros támogatásnak köszönhetően. A tisztítás költségeihez az UNDP is hozzájárul. 
Az USA 2003-ban többek között tömegpuszító fegyverek birtoklása miatt támadta meg 
Irakot, ellenben a vietnámi háború során elkövetett mérgezésekért sajnos nem érzi magát 
felelősnek… 
A cikk itt olvasható (angolul). 

(Washington Post) 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2053&articleID=9804&ctag=articlelist&iid=1
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/12/AR2006111201065.html


Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szán-
dékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Dragos Tibor (MTVSZ), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu
 

http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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