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A PERMETEZÉS MÉG MINDIG TÚLZOTT KOCKÁZATOT JELENT – 
PERMETSZERMENTES HÉT 2010 
A Levegő Munkacsoport – csatlakozva más nyugat-európai szervezetekhez – 
szeretné elérni, hogy a növényvédő szerek használata a jövőben ne jelentsen 
számottevő kockázati tényezőt a lakosság egészségére nézve, illetve a környezet 
számára. 
 

A VEGETÁRIÁNUSOKNAK ALACSONYABB A VEGYSZERTERHELÉSE 
Koreai vizsgálatok szerint a vegetáriánus étrenddel rövid távon is számottevően 
csökkenthető a szervezetben lévő egyes egészségkárosító hatású mesterséges 
anyagok mennyisége. 
 

VEGYSZEREZETT VILÁG - AKCIÓNAPOK 
A Levegő Munkacsoport Vegyszerezett világ kampánya keretében több 
nagyvárosban akciónapokat szervez. 
 

EGYES NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK NÖVELIK A MELANOMA KIALAKULÁSÁNAK 
ESÉLYÉT 
Amerikai adatok alapján a növényvédő szerek használata kétszeresére növelheti 
a melanoma kialakulásának esélyét. A felmérés során több mint 50 ezer 
felhasználó egészségügyi adatait értékelték. 
 

KORLÁTOZTÁK A TRIKLOZÁN HASZNÁLATÁT 
Az Európai Unió korlátozta a néhány éve még reklámozott, baktériumölő hatású 
triklozán felhasználását az élelmiszerekkel érintkező műanyagtárgyak 
gyártásakor. 
 

FEL KELL GYORSÍTANI A KOCKÁZATOS ANYAGOK KIVONÁSÁT 
Az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa szerint a kockázatos anyagok 
mielőbbi kivonása érdekében módosítani kell a vegyi anyagokkal foglalkozó 
REACH-rendeleten. 
 
 



A PERMETEZÉS MÉG MINDIG TÚLZOTT KOCKÁZATOT JELENT – 
PERMETSZERMENTES HÉT 2010 
 
Hazánkban a művelt területek döntő részén használnak növényvédő szereket. A 
vegyszeres növényvédelem egészségügyi és környezeti kockázataira már számos 
kutatócsoport felhívta a figyelmet. Ám a növényvédő szerek krónikus és hosszú távú 
hatása kevéssé ismert, csupán becslésekre hagyatkozhatunk. 
Ezek szerint a daganatos megbetegedések majdnem 1 százalékáért felelősek a 
növényvédő szerek. A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint hazánkban a 
kemizáció felelős az összes halálozás mintegy 15 százalékáért. A mérgező 
növényvédő szerek jelentősen hozzájárulnak ehhez a magas arányhoz. A lakosság 
egészségkárosodásán túl mérgezik, pusztítják a hazai ritka madarakat, például 
sasokat, sólymokat. A kockázatok csökkentése érdekében a civil szervezetek és az 
Európai Unió döntéshozói is lépéseket tettek. 
A Jövő Nemzedékek Jogai és Tisztelete Mozgalom (MDRGF) nevű francia civil 
szervezet kezdeményezésére indult 2006-ban a Permetszermentes hét, melyet minden 
évben március 20. és 30. között rendeznek meg. A kezdeményezéshez azóta 
világszerte számos szervezet, hazánkból a Levegő Munkacsoport csatlakozott. A hét 
célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetkímélő és fenntartható növényvédelem 
lehetőségeire. 
Az Európai Uniónak a növényvédő szerek fenntartható használatával foglalkozó új 
irányelve előírja, hogy minden országban az érdekeltek bevonásával nemzeti 
cselekvési tervet kell készíteni arról, hogy miképp lehet az adott országban 
csökkenteni a növényvédő szerek használatát és a vegyszerek jelentette egészségügyi 
és környezeti károkat. 
A Növényvédőszer Akcióhálózat (Pesticide Action Network, PAN) nevű nemzetközi 
civil szervezet és tagszervezetei – köztük a Levegő Munkacsoport – szeretnék elérni, 
hogy Magyarország és a többi uniós tagállam is a környezet és a lakosság érdekeit 
maradéktalanul figyelembe vevő, a növényvédelem egészségügyi, illetve környezeti 
kockázatait érdemben csökkentő nemzeti cselekvési tervet készítsen. Bár a hazai 
tervezet kialakításával foglalkozó munkacsoportba mindezidáig nem hívták meg a 
környezetvédő civil szervezetek szakértőit, a Levegő Munkacsoport elkészítette az 
akcióprogrammal kapcsolatban a lakosság egészségét és a környezetet védő 
javaslatait, amelyeket eljuttatott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
illetékeseinek. 
A környezetvédők a kockázatok csökkentése érdekében különösen fontosnak tartják a 
legveszélyesebb egészségkárosító (például lehetséges rákkeltő, magzatkárosító, 
illetve hormonális hatású) anyagok használatának tiltását. A tervnek elő kell segítenie a 
biztonságosabb, vegyszermentes megoldások elterjedését, hogy csökkenthessük a 
hazai mezőgazdaság vegyi függőségét. Ezért javasoljuk, hogy a termelőknek szánt 
KAP-kifizetéseket az integrált növényvédelmi elvek betartásától tegyék függővé. A 
fenntartható növényvédelmi gyakorlat elterjedéséhez azonban nem csak szigorú 
jogszabályokra és ambiciózus tervekre, hanem a hatóságok megerősítésére, a 
felhasználók továbbképzésére is szükség van. Az itt jelentkező többletköltségek 
fedezésére kiváló alapot biztosítana például a gyom- és rovarirtó szerekre bevezetett 
jövedéki adó, amint azt Dániában is teszik. 

(Levegő Munkacsoport) 
 



A VEGETÁRIÁNUSOKNAK ALACSONYABB A 
VEGYSZERTERHELÉSE 
 
Koreai vizsgálatok szerint vegetáriánus étkezéssel jelentősen csökkenthető 
szervezetünk vegyszerterhelése. A kísérlet 25 résztvevője öt napon keresztül 
vegetáriánus ételeket fogyasztott. A kísérlet során azt vizsgálták, hogyan változik a 
szervezetbe kerülő egészségkárosító vegyi anyagok mennyisége. 
A vegyianyag-terhelés változását a vizeletminták antibiotikum-, illetve műanyaglágyító 
(ftalát) tartalma alapján becsülték. A résztvevők kísérletet megelőző étkezési szokásait 
is felmérték, akik a vizsgálat során a buddhista szerzetesekkel azonos életmódot 
folytattak. Az életmódváltás eredményeként érezhetően csökkent a kimutatható 
mennyiségű szennyezők száma, illetve azok mennyisége is. 
Bár a szervezet terhelésének nagyságára számos tényező hatással lehet, a 
vizsgálatok alapján a kutatók megállapították, hogy az étrend megváltozása már rövid 
távon is jelentősen csökkenti a szervezetbe kerülő káros vegyületek mennyiségét. 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDS-4YKFMX2-
1&_user=10&_coverDate=03%2F12%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_so
rt=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=
10&md5=79aa9d83ae083e02e06440b5f7a85e11 

(Environmental Research) 
 
 

VEGYSZEREZETT VILÁG - AKCIÓNAPOK 
 
A Levegő Munkacsoport Vegyszerezett világ kampánya keretében több nagyvárosban 
akciónapokat szervez. A rendezvényeken az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak 
standunknál a hétköznapjainkban is jelen lévő mesterséges vegyületek 
egészségkárosító hatásairól, illetve a biztonságosabb életmód lehetőségeiről. 
Minden helyszínen kerekasztal-beszélgetést szervezünk a kemizáció kockázataival 
kapcsolatban, különös hangsúlyt fektetve a növényvédő szerek káros hatásaira. 
A helyszíneken lehetőség nyílik Hétköznapi mérgeink c. tájékoztató kiadványunk 
ingyenes átvételére, a havonta megjelenő vegyi anyag hírlevelünkre történő 
feliratkozásra, illetve vegyi anyag totónk kitöltésére is. 
Rendezvényeinket Győrött (április 15.), Veszprémben (április 16.), Kecskeméten 
(április 22.) és Pécsett (április 23.) tartjuk, az egyes akciónapok és fórumok pontos 
helyszíne és időpontja honlapunkon található: http://levego.hu/vegyianyag/hirek.htm 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

(Levegő Munkacsoport) 
 
 
EGYES NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK NÖVELIK A MELANOMA 
KIALAKULÁSÁNAK ESÉLYÉT 
 
A melanoma előfordulása gyorsan növekedett az utóbbi évtizedekben, az USA-ban 30 
év alatt háromszorosára nőtt a megbetegedés gyakorisága. A melanoma 
elterjedésének okaként gyakran a túlzott napozást szokták megemlíteni, de amerikai 
vizsgálatok szerint kialakulásában fontos szerepe lehet a növényvédő szereknek is, 
hiszen azoknál, akik ezeket az anyagokat munkájuk során rendszeresen használják, 
kétszer gyakrabban alakul ki melanoma. 
A vizsgálatok során hat hatóanyagról (benomil, etil-paration, karbaril, maneb, 
mankoceb, metil-paration) állapították meg, hogy rendszeres használat esetén 
megduplázza a melanoma kialakulásának esélyét. 



A vizsgálatok során több mint 50 ezer amerikai növényvédőszer-felhasználónak és 
házastársának daganatos megbetegedési arányát értékelték. Figyelembe vették a 
vizsgálatban résztvevőknél 50 különféle növényvédő szer felhasználási gyakoriságát 
és a felhasznált védőruházat kitettséget csökkentő szerepét is. 
A felmérés szerint a melanoma kialakulásának valószínűsége a duplája azoknál, akik a 
legkockázatosabb hatóanyagokat legalább 55–60 napon át használták életük során. 
A kutatók felhívták a figyelmet arra is, hogy a vegyületek nem csak a felhasználóknál 
növelhetik a megbetegedés esélyét, hanem a környezet szennyezése által másokat is 
veszélyeztetnek. 
A vizsgálatokból az is kiderült, hogy vörös hajszín esetén (az érzékenyebb bőrtípus 
miatt) a melanoma kialakulásának valószínűsége négyszeresére emelkedik, sőt 
összefüggést találtak az elhízás és a daganattípus kialakulása között is. 
Korábbi vizsgálatok már rámutattak, hogy a növényvédő szerek szervezetbe kerülése 
hosszú távon növeli a melanoma kialakulási esélyét. Európai adatok szerint azoknál az 
embereknél, akik lakásukban legalább évente négyszer rovarirtó szereket használnak, 
kétszeres eséllyel alakul ki melanoma. 
Az eredeti cikk itt olvasható: http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/farm-
pesticides-linked-to-deadly-skin-cancer 

(Environmental Health News) 
 
 
KORLÁTOZTÁK A TRIKLOZÁN HASZNÁLATÁT 
 
Megtiltották a néhány éve még reklámozott, baktériumölő hatású triklozán használatát 
az élelmiszerekkel érintkező műanyagtárgyak gyártása során. 
A tiltás csak idén ősszel lép életbe, és a jogszabály hatálya alá tartozó tárgyak az 
egyes tagállamok döntésének megfelelően 2011 novemberéig értékesíthetőek. 
Az EU-ban a különféle termékekben engedélyezett anyagokkal más-más jogszabályok 
foglalkoznak, így az elsősorban fogkrémekben használt vegyületet a kozmetikumokban 
továbbra is felhasználhatják. 
A környezetvédő civil szervezetek már korábban feltették a vegyületet az egészségügyi 
hatásai miatt korlátozásra érdemes anyagokat tartalmazó listájukra (SIN list). 
A korlátozásról szóló hivatalos közlemény itt érhető el: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:075:0025:0026:EN:PDF 

(Internet) 
 
 
FEL KELL GYORSÍTANI A KOCKÁZATOS ANYAGOK KIVONÁSÁT 
 
Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa szerint fel kell 
gyorsítani a kockázatos vegyi anyagok kivonását és helyettesítését. Szerinte 
biztonságosabb vegyianyag-használat mielőbbi elérése érdekében az Európai Unió a 
vegyi anyagok engedélyezésével foglalkozó rendelete, a REACH számos ponton 
módosításra szorul, a 2007-ben hatályba lépett jogszabály végrehajtása sem 
megfelelő. Javítani kell a rendelet végrehajtásáért felelős Európai Vegyianyag-
ügynökség (European Chemicals Agency, ECHA) működésén is, hiszen az számos 
határidőből kicsúszott az engedélyeztetési folyamatban. 
Potočnik a környezetvédő szervezetekhez hasonlóan kevésnek tartja, hogy a különös 
aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján (Candidate List of substances of very high 
concern) mindössze 29 anyag szerepel, melyek közül még egyet sem vettek fel a 
helyettesítendő anyagok listájára. 
A civil szervezetek által a jogszabály elvei alapján összeállított SIN listán összesen 356 



anyag szerepel. Több tagállam is megpróbálta összegyűjteni a REACH kritériumainak 
megfelelő anyagokat. Ők 400-nál is több anyagot azonosítottak. 
Potočnik elmondta, hogy a társadalmi és gazdasági előnyök meghatározása sem 
kellően egyértelmű, így a hatékony végrehajtás érdekében pontosítani kell a 
jogszabályt. 
A társadalmi előnyök pontos definiálása azért fontos, mivel, ha egy anyag környezeti 
vagy egészségügyi kockázatot jelent, csak abban az esetben használható tovább, ha 
az így jelentkező előnyök meghaladják a kockázatok nagyságát, és nincsenek elérhető 
biztonságosabb alternatívák. 
Az ECHA szóvivője nem látja problémásnak a társadalmi és gazdasági előnyök 
kritériumainak leírását, és az európai vegyipari szereplőket tömörítő Cefic is 
egyértelműnek találja azt. 
A környezetvédelmi biztos és a vegyipari szereplők másként látják az engedélyeztetési 
határidőt is. Míg Potočnik mielőbb szeretné lezárni a legnagyobb mennyiségben 
gyártott vagy a leginkább kockázatosnak tartott anyagok bejegyzésének határidejét, 
addig a vegyipari szereplők a jelenlegi határidők betarthatatlanságára panaszkodnak. 
Bejegyzés hiányában az anyagokat nem lehet majd felhasználni és forgalmazni. 
Az eredeti cikk itt olvasható: http://www.euractiv.com/en/sustainability/potocnik-
considers-amending-reach-news-368775 

(EurActive) 
 
 
 
 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport KEOP - 6.1.0/B - 2009 - 0003 számú vegyi anyag 
kampánya keretében, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 
Pál János, Simon Gergely 




