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VESZÉLYES ÁRUK
Az utóbbi hónapokban számos Kínából származó termékről derült ki, hogy nagy 
mennyiségben tartalmaz egészségre káros anyagokat.  
 

BUTÍT AZ ÓLOM
Amerikai vizsgálatok szerint a gyermekek vérének magasabb ólomtartalma az IQ je-
lentős csökkenését vonja maga után. 
 

AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK ALAPJÁN KÁROS, MEGNÉZHETJÜK MI LESZ VELÜNK
A világ vezető tudósai szerint a biszfenol-A, műanyag-adalékként használt vegyület, 
emberi szervezetben mért átlagos koncentrációja, meghaladja az állatkísérletekben 
már kedvezőtlen hatást okozó mértéket. 
 

A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS EREDMÉNYEKÉNT MAGUNKAT IS MÉRGEZZÜK
Amerikai kutatók szerint az elhalálozások 40 százalékáért a környezeti elemek 
szennyezettsége felelős, a légszennyezettség évi 3 millió áldozatot szed a világban.  
 

REACH MEGFELELÉS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN
A Sämling Gazdasági Továbbképző Kft. EBK szakembereknek, a feldolgozóipar 
anyagbeszerzőinek, technológusainak és kereskedőinek gyakorlatorientált, 40 órás 
képzést indít, amelynek célja a hazai vállalatok szakembereinek felkészítése az új 
európai vegyianyag-szabályozás végrehajtására.  



VESZÉLYES ÁRUK 

Egyre gyakrabban hallhatunk tudósításokat arról, hogy különféle Kínában gyártott termé-
kek az egészségre káros mennyiségben tartalmaznak különféle mérgező anyagokat. Sze-
rencsére a kockázatos tételek eddig jobbára elkerülték hazánkat (vagy csak nem fedezték 
fel őket). 
A mérgező áruk szinte minden termékcsoportban megjelentek, így az USA-ban már az 
országuk szándékos mérgezésének gyanúját, a kínai áruk egységes „méregtartalmát” is 
felvetették egyes újságcikkekben. 
Új-Zélandba az egészségügyi határértéknél 900-szor több formaldehidet tartalmazó pi-
zsamákat, takarókat exportáltak a távol-keleti országból. A molyok és a penészedés meg-
előzése érdekében alkalmazott vegyület a fogyasztóknál a bőr- és nyálkahártya-irritáció 
mellett, növeli az allergia kialakulásának, illetve az asztmás rohamok kialakulásának esé-
lyét. A hírek hatására a hazai fogyasztóvédelmi hatóság is fokozottan vizsgálja a Kínából 
származó textíliák vegyianyag-tartalmát. 
Egymillió partedlit hívtak vissza az Egyesült Államokban, mert nagyobb mennyiségű ólmot 
találtak bennük. Az egészségkárosító cikkek Németországba, Ausztriába és Svájcba is 
eljutottak. 
Szlovákiában olyan fogkrémeket találtak, melyek mérgező oldószertartalmuk következté-
ben (dietilén-glikol) akár kómát is okozhatnak a fogyasztóknál. A fogkrémek kisebb meny-
nyiségben használva „csak” hányingert, hányást, rosszullétet, vagy légzési zavarokat 
okozhatnak. A szlovák hatóságok a 9-féle szennyezett fogkrém forgalmazását megtiltották 
és eredményeikről az Unió felelős hatóságait is tájékoztatták. Az előző hónapokban szá-
mos esetben találtak az USA-ban is glikollal szennyezett, egészségre ártalmas fogkréme-
ket. Panamában, olyan kínai eredetű fogkrémeket találtak, melyek a káros anyagból az 
egészségügyi határérték ötvenszeresét tartalmazták. A közép-amerikai országban egy 
szintén glikollal szennyezett köhögéscsillapító szer halálos áldozatokat is szedett. 
Feltehetően a hazai piacra termeltek azok a textilipari cégek, melyek raktárából 40 tonna 
súlyosan rákkeltő vegyszerrel színezett törölközőt foglaltak le a kínai hatóságok. 
Az előző hónapokban több millió Kínában gyártott márkás játékot hívtak vissza a polcokról 
a világ számos országában, mivel azokat ólommal szennyezett festékkel kezeltek. 
Észak-Amerikában 2007 elején találtak Kínából származó mérgező vegyi anyagokkal erő-
sen szennyezett állateledelt, mely számos állat pusztulását okozta. A szennyezett tételek 
„elismert” multinacionális cégek termékeit is érintették, a botrány kirobbanásának eredmé-
nyeként 60 millió egységet vontak vissza. 
Kína hivatalai igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, így számos akciójuk, eredményük 
is megismerhető. Felszámoltak például egy evőpálcika „újrahasznosító” üzemet, mely a 
szemétből fertőtlenítés nélkül szerezte nyersanyagát. Az USA-beli botrányok folyománya-
ként halálra ítélték a kínai étel- és gyógyszer-adminisztrációs hivatal korábbi vezetőjét és 
több játékgyár exportengedélyét is visszavonták. A tervek szerint a következő években 
egymilliárd dollárnál is többet fog költeni gyógyszer- és élelmiszerbiztonságra Kína, hogy 
kivédje egyes exporttermékeinek silány minősége miatt kialakuló nemzetközi ellenszenvet. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Kína a különféle fogyasztási cikkek talán legna-
gyobb exportőre, így a kifogásolható tételek is „szükségszerűen” nagyobb számban for-
dulhatnak elő, mint más országok esetén. 

(Internet) 



BUTÍT AZ ÓLOM 

Az ólom idegmérgező és más káros egészségügyi hatásai régóta ismertek. Amerikai vizs-
gálatok szerint, ha a gyermekek vérének ólomkoncentrációja 1 µg/dl alól 5 µg/dl-re emel-
kedik, akkor átlagosan 4-gyel csökken a gyermek intelligencia-hányadosa. További 5–5 
µg/dl-es növekedés még 3-mal, illetve 2-vel csökkenti az IQ értékét. A probléma aktualitá-
sát mutatja, hogy a legfrissebb, elérhető (az 1990-es évek elejéből származó) adatok sze-
rint az 1–5 éves amerikai gyermekek 26 százalékának a vérében 5-10 µg/dl közötti az 
ólom koncentrációja, ami mintegy 4–7 pontos IQ csökkenést eredményez. Néhány éves 
vizsgálati eredmények szerint a kisgyermekek 2–3 százalékánál 10 µg/dl-nél is magasabb 
az ólom koncentrációja. Feltételezhető, hogy az ólom használatának visszaszorulásával 
ezek az értékek valamelyest javultak az előző évtizedben. 
Az amerikai eredmények alapján a szennyezésnek a színes bőrű és jellemzően alacso-
nyabb jövedelmű családok gyermekei nagyobb mértékben voltak kitéve. 
A tudomány fejlődését mutatja, hogy a vérben mért ólomkoncentráció egészségügyi ha-
tárértéke 1971-ig 60 µg/dl volt az USA-ban, és 1991-ben 10 µg/dl-re csökkent. Ma azt tart-
ják, hogy az anyag bármilyen kis mennyiségben is egészségkárosító hatású lehet, így 
bármilyen (0-nál nagyobb) határérték kijelölése megalapozatlan. 
Számos korábbi vizsgálat kimutatta, hogy az 1–2 µg/dl-es vérólom-koncentráció kimutat-
ható fejlődési elváltozásokat okozott. A magasság, a fejkörméret, a nemi érés időpontja, a 
fogszuvasodás és a hiperaktivitás kialakulásának gyakorisága szintén összefüggésben 
volt a szervezetben lévő ólom mennyiségének kismértékű növekedésével is. 
Más vizsgálatokban az iparosodás kora előtti emberek maradványait elemezték, és megál-
lapították, hogy az akkori emberekben a jelenleginél százszor kisebb volt az ólom koncent-
rációja.  

(Rachel's Democracy & Health News) 

AZ ÁLLATKÍSÉRLETEK ALAPJÁN KÁROS, MEGNÉZHETJÜK MI LESZ 
VELÜNK 

Egy 38, a világ számos kutatóintézetéből érkezett, tudósból álló toxikológus-csoport a 
biszfenol-A (BPA) műanyagadalék emberi egészségre gyakorolt káros hatásaira hívta fel a 
döntéshozók figyelmét. A kutatók 2006 őszén ültek össze a BPA kockázatainak felmérése 
érdekében. A megbeszélés tapasztalatait bemutató tanulmány most készült el. 
A megbeszélések eredményeként született tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
emberek szervezetében mérhető BPA koncentráció meghaladja az állatkísérletek alapján 
károsnak tekintett mértéket. 
Az EPA a BPA-ra vonatkozó határértékét még az 1980-as években állította fel, azt a ké-
sőbbi, a kis bevitelt is ártalmasnak mutató kutatási eredmények alapján nem módosította. 
A tudósok véleménye szerint az újabb vizsgálati eredményeket figyelembe véve a BPA 
alapú anyagokat élelmiszertárolására nem szabadna használni. 
A 2006-os megbeszélést megelőzően a kutatók 700 tudományos publikáció megállapítá-
sait elemezték. A közös tanulmányban a BPA-val kapcsolatos megfigyeléseket azok meg-
bízhatósága alapján három csoportba sorolták. 
Egyértelműen kijelenthető például, hogy az emberi (és magzati) vérből kimutatott átlagos 
szennyezőanyag-mennyiség az állatkísérletekben már károsnak bizonyult. Az élet korai 

http://www.precaution.org/lib/07/ht070726.htm#Toxic_Lead_Is_Still_Robbing_Our_Children_of_Brain_Power


szakaszaiban szervezetbe jutó BPA hosszabb távon befolyásolta a kitett egyedek egyes 
szerveinek (például: agy, mell, here) fejlődését és az állatok viselkedését. 
A kutatók valószínűnek tartják (de csak megerősítő vizsgálatokkal bizonyítható), hogy a 
BPA rákkeltő, immunmoduláns hatású lehet, és fiatal korban való bevitele az emberben is 
hosszú távú károsodásokat okoz. 
Nem zárható ki, hogy a BPA egyes körülmények (például terhesség) között felhalmozódik 
a szervezetben, és/vagy bevitele lényegesen magasabb a korábban becsültnél. 
A korábbi publikációk alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi EPA határértéknél 2 nagyság-
renddel kisebb mennyiségben is hatása van a BPA-nak. 
A BPA kockázataival foglalkozó tanulmány itt érhető el. 

 (Environmental Health News – Reproductive Toxicology) 

A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS EREDMÉNYEKÉNT MAGUNKAT IS MÉR-
GEZZÜK 

Az amerikai Cornell Egyetem kutatói szerint világviszonylatban az elhalálozások 
40 százalékáért a környezeti elemek (víz, levegő, talaj) szennyezettsége felelős, a lég-
szennyezettség évi 3 millió áldozatot szed a világban. Csak az USA-ban 3 millió tonna 
mérgező anyag kerül a környezetbe, hozzájárulva a daganatos, magzati, immunrendszeri 
és más megbetegedések kialakulásához. 
A felmérések szerint 1,2 milliárd ember nem jut tiszta vízhez, és a fertőzések 80 százaléka 
vízzel terjed. A talaj is egyre szennyezettebb a különféle kórokozók és a mérgező anyagok 
miatt, melyek a talaj pusztulása következtében egyre nagyobb területeken terjednek el. 
A környezet pusztulása, szennyeződése miatt egyre több ember nem jut hozzá az élet-
fenntartáshoz nélkülözhetetlen tiszta vízhez és megfelelő táplálékhoz, ami a betegségek 
terjedéséhez is hozzájárul. 

(Terra Daily) 

REACH MEGFELELÉS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN 

A vegyianyag-gyártóknak, importőröknek, és felhasználóknak a következő években a gya-
korlatba kell ültetniük a 2007. június 1-vel hatályba lépett REACH rendelet előírásait. Eh-
hez alaposan meg kell ismerniük ennek a hatalmas joganyagnak a felépítését, a kapcso-
lódó fogalmakat, az elvégzendő feladatokat, a határidőket. A Sämling Gazdasági Tovább-
képző Kft. által szervezett képzésen az ismeretek elmélyítését esettanulmányok és konk-
rét iparági példák segítik. A résztvevők minden képzési nap végén tesztfeladatot kapnak, 
maga a képzés pedig vizsgával és oklevél átadással zárul. A képzésre 15–20 jelentkezőt 
várnak a szervezők. 
 
Kezdés: 2007. november 6. 
Jelentkezési határidő: 2007. október 26. 
 
Trénerek: 
Dr. Körtvélyessy Gyula, főtitkár, Magyar Kémikusok Egyesülete 
Dr. Zimler Tamás címzetes főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Főiskola 
 

http://www.environmentalhealthnews.org/newscience/2007/2007-0801bpaconsensus.pdf
http://www.environmentalhealthnews.org/newscience/2007/2007-0803chapelhillconsensus.html


Részletes tematika, további információ és jelentkezés itt olvasható.
Kapcsolattartó: 
Dragos Tibor, tel.: 201-4157, e-mail: tibor.dragos@samling.hu 

 

 
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.samling.hu/kepzesreszletek.php?kepzes_id=588&fcs_id=70&nyelv=&utm_source=%25C2%25ADREACH&utm_medium=kulsoshirlevel&utm_term=2007.09.03.
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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