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Tisztelt Persányi Miklós! 
 

Az UNEP Kormányzó Tanácsa már több mint hat éve súlyos, globális veszélynek 
minősítette a higany nagy mértékű jelenlétét a környezetben. A 2002-ben kiadott Globális 
Higany Vizsgálat (Global Mercury Assessment) leírja: “Az előző évtizedek kiterjedt 
kutatásainak eredményeként, a bizonytalanságok ellenére, elég bizonyíték gyűlt össze 
(egészségügyi és környezeti hatások, szállítás és az emberi tevékenység szerepe), hogy 
megállapítható legyen: a higany jelentette problémák megoldását célzó nemzetközi lépések 
nem halogathatóak tovább”. Ám az eltelt években nem csökkent jelentősen a 
higanyfelhasználás, sőt a légszennyezéssel foglalkozó szakértők szerint az elmúlt 15 évben a 
légkörbe kikerülő higany mennyisége évről-évre nőtt. Az egyetlen változás, hogy az 
iparosodott országokból, egyre inkább a fejlődő országokba került át a higany bányászata és a 
feldolgozása.  

A Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Zero Mercury 
Working Group nemzetközi környezetvédő csoporttal együttműködve kéri, hogy az UNEP 24. 
ülésén résztvevő magyar delegáció tegyen meg mindent a higany jelentette globális környezeti 
és egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Mint a tárca vezetője, várhatóan Ön képviseli országunkat az UNEP februári ülésén. Ezért 
tájékoztatjuk Önt a környezetvédő szervezetek megoldási javaslatairól. Kérjük, támogassa 
azokat, hogy a további károkat közösen megelőzhessük! 

1. Kezdjék meg azonnal egy szigorú és kötelező érvényű nemzetközi előírás kidolgozását! 

2. 70%-kal csökkenjen a világ higanyfelhasználása 2017-ig! Tiltsák be a higanyt az 
elektronikai cikkekben, elemekben, hőmérőkben és más termékekben, valamint a 
higanycellás klóralkáli technológiákban és fémfeldolgozásban. 2017-ig csökkenjen a 
felhasználás az aranykitermelésben. 

3. Kötelezzék az UNEP Kormányzó Tanácsát, hogy készítsen jelentést a légköri 
kibocsátásokról a következő tanácsülésre, és alakítsa ki a legnagyobb légköri 
higanykibocsátók korlátozásának módozatát! 

             



 

4. Tiltsák be a higany bányászatát, kivéve az anyagot melléktermékként kibocsátó 
bányákat. Korlátozzák a fejlett országok higanyexportját! 

5. Képezzenek a fejlett országok támogatási alapokat a fejlődő országok 
higanymentesítési tevékenységének elősegítésére! 

6. Az idén elfogadásra kerülő, a higany kereskedelmét szabályozó uniós jogszabály 
vitáján (Banning of exports and safe storage of metallic mercury COD/2006/0206) 
támogassa a mielőbbi és teljes exporttilalmat! 

A környezetvédő szervezetek szerint a kormányok jelezzék elkötelezettségüket egy 
nemzetközi egyezmény elfogadásával, mivel a jelenlegi intézkedések nem elégségesek, és 
önmagukban nem képesek csökkenteni a higany jelentette kockázatokat.  

Kérjük február 5-9-én, az UNEP ülésén, Ön is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 
az ENSZ környezetvédelmi szervezete mielőbb szigorú szabályozást hozzon, és ezáltal az 
emberi szervezetre igen káros idegméregből minél kevesebb kerüljön a környezetbe. 
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