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CSALÁDBAN MARAD – AKCIÓHÉT
A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport és a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete országos akcióhetet szervezett hét 
városban a környezet- és egészségbarát európai vegyianyag-politikáért. 
 

TESTÁPOLÓ (?) SZEREK
Az USA Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) figyelmeztette a kozmetikai 
cégeket, hogy tájékoztassák a fogyasztókat, arról, hogy termékeik egészségügyi 
hatásai nem kellően ismertek. 
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A KOMPROMISSZUMRA TÖREKSZIK
Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottsága (ENVI) október 4-i szavazásán a korábbi bizottsági 
szavazásokkal ellentétben a REACH erősítése mellett foglalt állást. 
 

EURÓPAI PARLAMENTI SZAVAZÁS AZ ÚJ VEGYIANYAG-SZABÁLYOZÁSRÓL
Az Európai Parlament 2005. november 17-én fog szavazni a vegyi anyagok új 
szabályozásáról (REACH). A hazai civil szervezetek figyelemmel kísérik a magyar 
képviselők szavazatait, és a szavazás eredményét nyilvánosságra hozzák. 
 

INDIA IS FELLÉP A NEHEZEN LEBOMLÓ VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ELLEN
India is törvénybe iktatta a nehezen lebomló szerves vegyületekről szóló 
Stockholmi Egyezmény (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 
(POPs)). 
 

PROGRAMAJÁNLÓ
Ezúton is tisztelettel meghívjuk az idei utolsó környezetpolitikai fórumra, amely 
november 17-én, a Parlamentben lesz. „A környezetpolitika aktuális kérdései, 
kiemelten az EU vegyianyag-politikája” témakörben. 
Regisztráció feltétlenül szükséges a belépéshez, a levél végén kitölthető a 
jelentkezési lap. 



CSALÁDBAN MARAD – AKCIÓHÉT 

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport és a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete országos akcióhetén hívta fel a figyelmet a mindennapi 
életünkben fellelhető vegyi anyagok jelentette kockázatra. Az akciónapok alapvető 
célja a lakosság - főleg a családi vásárlásokat leggyakrabban intéző nők - 
tudatosságának növelése, szemléletmódjuk befolyásolása volt, hogy változtassanak 
mindennapi szokásaikon a vegyi anyagok használatát illetően. 
A rendezvények idején a civil szervezetek településenként többszáz aláírást gyűjtöttek 
egy szigorúbb vegyianyag-politika érdekében, melyet várhatóan november 10-én 
fognak átadni a magyar EP képviselőknek. 

(Sajtóközlemény - www.noe.hu, www.levego.hu) 

TESTÁPOLÓ (?) SZEREK 

A reklámokkal ellentétben a testápoló szer használatával, nem feltétlenül lesz 
egészségesebb a bőrünk, sőt túlzott használatuk maradandó egészségkárosodáshoz 
vezethet. 
A vegyi anyagok hatásaival foglalkozó tudósok szerint jelentős veszélyeket rejthet a 
szervezetünket érő vegyi anyagok sokasága. Ezek az anyagok egymás egészségügyi 
hatásait jelentősen befolyásolhatják, és akár olyan mennyiségek esetén is 
egészségkárosodáshoz vezethetnek, amelyeknél az egyes anyagok önmagukban 
ártalmatlannak tekinthetők. 
Angol vizsgálatok alapján egy lakos átlagosan napi 9 féle terméket használ a napi 
testápolás során, amelyek összesen 126-féle vegyi anyagot tartalmaznak. Az ilyen 
termékek túlzott használatával szembeni óvatosságra inthet az a tény is, hogy az 
egyes alkotókat, csak a bőrirritáció szempontjából vizsgálják, míg a hosszú távú 
egészségügyi és környezeti hatások nem ismertek. 
Pat Thomas az Ecologist magazin egészségügyi szakírója rendszeresen cikkeket 
jelentet meg az egyes testápoló szerek potenciális egészségkárosító hatásáról. 
Néhány hazánkban is kapható termék esetén a következő hatásokkal lehet számolni: 
 
CLAIROL HERBAL ESSENCES sampon száraz, töredezett hajra 
A termék vonzó színét négy lehetséges rákkeltőnek tartott színezőanyag (CI 17200, CI 
15510, CI 42053, CI 60730) biztosítja, illatát idegméregként és bőrirritáló hatásúként 
ismert mesterséges illatanyag biztosítja. A tisztítóhatást biztosító sodium lauryl 
sulphate irritálhatja a bőrt és szemkárosító hatású, más anyagokkal történő reakciója 
során a mellrák kialakulásával összefüggésbe hozható anyagok jönnek létre. A 
tisztítóhatásért felelős Cocamidopropyl betaine, a tartósító tetrasodium EDTA és az 
oldószer propyelel glycol megkönnyíti a többi vegyi anyag bőrbe, és ezáltal a 
véráramba való bekerülését. 
 
COLGATE TOTAL 
A fogkrémek gyakran tartalmaznak olyan irritáló hatású tisztítószereket (pl. sodium 
lauryl sulphate), melyek összefüggésbe hozhatók az íny és a szájüreg érzékennyé 
válásával. A benne található szinezéket (CI 42090) több országban betiltották, mivel 
állatkísérletek során rákkeltőnek bizonyult. Az antibakteriális hatású triclosan és 
származékai szintén egészségkárosítóak lehetnek. 
 

http://www.noe.hu/
http://www.levego.hu/
http://www.theecologist.org/
http://www.theecologist.org/


CALVIN KLEIN’S ETERNITY PARFÜM 
A parfümökben található illékony oldószerek idegrendszert károsító hatásúak. Ebben a 
termékben 41-féle vegyi anyag található, melyek 80 %-ának sosem vizsgálták az 
emberre gyakorolt egészségügyi hatásait. A megvizsgáltak között találhatók 
idegrendszert károsító, allergén, irritáló és a hormonháztartást megzavaró anyagok is. 

(The independent) 

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A KOMPROMISSZUMRA 
TÖREKSZIK 

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottsága (ENVI) október 4-i szavazásán a korábbi bizottsági szavazásokkal 
ellentétben az új vegyi anyag szabályozás (REACH) erősítése mellett foglalt állást. 
A környezetünk állapotáért aggódó civil szervezetek üdvözölték, hogy a Bizottság 
támogatta a veszélyes vegyi anyagok kötelező helyettesítésének elvét, amennyiben 
biztonságosabb alternatívák is rendelkezésre állnak. 
A környezetvédő szervezetek azonban sajnálatukat felyezték ki amiatt, hogy a 
Bizottság elfogadta, a 10t/év mennyiség alatt gyártott anyagok esetén, a túlzott 
mértékben enyhített vizsgálati kötelezettségeket. Az alapvető toxicitási adatok hiánya 
nehezíteni fogja az olyan veszélyes hatások felismerését, mint például a 
hormonháztartás megzavarása. 
Csak ez a Bizottság támogatta azt a brit-magyar javaslatot (OSOR, egy anyag-egy 
bejegyzés), mely a szabályozás (elsősorban a kisebb vállalatoknak okozott) terhein 
enyhítene. 

(A környezetvédő szervezetek sajtóközleménye alapján) 

EURÓPAI PARLAMENTI SZAVAZÁS AZ ÚJ VEGYIANYAG-
SZABÁLYOZÁSRÓL 

Az Európai Parlament 2005. november 17-én fog szavazni az új európai vegyianyag-
szabályozásról (REACH). Ez a szavazás döntő fontosságú a jogszabály jövője 
szempontjából: eldőlhet, hogy a REACH valóban szolgálja-e a kezdetben kitűzött célt, 
az emberi egészség és a környezet fokozottabb védelmét, vagy csupán egyes 
iparágaknak ad könnyítést, segítve az ellenőrizetlen vegyi anyagok további terjedését. 
A rendelet e szavazással még nem nyeri el végeleges formáját (még az Európai 
Tanácsnak is döntenie kell, róla), ám meghatározza további alakulását. 
Az Európai Parlament a különböző bizottságokban megfogalmazott álláspontokról fog 
szavazni. A környezetvédő civil szervezetek felkérik az Európai Parlamenti 
képviselőket, hogy a REACH novemberi szavazásakor az Európai Parlament ENVI 
Bizottsága által megfogalmazott javaslatokat támogassák. 

(Sajtóközlemény - www.noe.hu, www.levego.hu) 

INDIA IS FELLÉP A NEHEZEN LEBOMLÓ VESZÉLYES VEGYI 
ANYAGOK ELLEN 

India is törvénybe iktatta a nehezen lebomló szerves vegyületekről szóló Stockholmi 
Egyezményt (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)). 
A POP vegyületek mindegyike erősen mérgező, nehezen lebomló, nagy távolságokra 
eljutni képes, az élőlények zsírszöveteiben felhalmozódó vegyület. 

http://www.independent.co.uk/
http://www.noe.hu/
http://www.levego.hu/


A Stockholmi Egyezmény 12 POP vegyület visszaszorítását tűzte ki célul, melyek közül 
9 növényvédő szer (pl. DDT), 2 ipari felhasználású vegyület (pl. PCB) és 2 akaratlanul 
képződő szennyezőanyag található (pl. dioxin). Az Egyezményt aláíró országok 
vállalják 2025-ig a fenti veszélyes anyagok használatának megszüntetését, és a 
hulladékok környezeti szempontokat figyelembe vevő kezelését (2028-tól). 

(Indiai sajtóközlemény alapján) 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága, 
az MTA Elnökségi Környezettudományi Bizottsága, 
az Országos Környezetvédelmi Tanács és 
a Magyar Természetvédők Szövetsége 
környezetpolitikai fórum-sorozatot szervez, amelynek idei záró tanácskozására 
2005. november 17-én (csütörtök) 10 órai kezdettel kerül sor 
 
„A környezetpolitika aktuális kérdései, kiemelten az EU vegyianyag-politikája” 
témakörben. 
 
A tanácskozás helye: Parlament, Felsőházi terem 
A konferenciára a belépés ingyenes, a helyszínen (ingyenes) szakmai kiadványokat is 
terjesztünk. 
 
PROGRAM 
 
10.00 - 10.10 Megnyitó 
 
10.10 - 10.30 Köszöntő- Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
 
10.30 - 10. 50 Az osztrák EU Elnökség környezetvédelmi prioritásai 
Elisabeth Freytag, igazgató, EU Ügyek, Osztrák Mezőgazdasági, 
Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 
 
10.50 - 11.10 A környezetvédelem kihívásai Magyarországon 
Turi-Kovács Béla, elnök, Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága 
 
11.10 - 11.30 A környezetvédelem aktuális kérdései és feladatai 
Őri István, közigazgatási államtitkár, KvVM 
 
11.30 - 12.00 Hozzászólások 
 
12.00 - 12.20 Kávészünet 
 
11.30 - 12.00 Az EU vegyianyag-politikájának fő kérdései és konfliktusai. 
Az európai parlamenti szavazás (a szavazás napjától, időpontjától függ) 
Hegyi Gyula, európai parlamenti képviselő 
Olajos Péter, európai parlamenti képviselő 
 
13.00 - 14.30 Pódium-beszélgetés és vita az EU új vegyianyag-politikájáról (REACH) 
Farkas István, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége 
Illés Zoltán, országgyűlési képviselő, Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága 
Kovács Ferenc László, elnök, Magyar Vegyipari Szövetség 



Rakics Róbert, helyettes államtitkár, KvVM 
Ungváry György prof., főigazgató főorvos, Fodor József Országos Közegészségügyi 
Központ 
 
Hozzászólások 
 
14.30 - 14.40 A konferencia zárása 
14.40 - 15.10 Büféebéd 
 
Levezető elnökök: Turi-Kovács Béla, elnök, Országgyűlés Környezetvédelmi 
Bizottsága 
Orosz Sándor, elnök-helyettes, Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága 
 
 
JELENTKEZÉSI LAP: 
 
Kezdés: 10 óra 
Belépés: VI-os kapu, 8:30 - 9:40- ig folyamatosan !!! 
 
 
Név: 
 
Munkahely 
Neve: 
Telefonszám: 
E-mail: 
Fax: 
Postacím: 
 
Kérjük, a jelentkezési lapot mielőbb küldjék vissza, de legkésőbb 2005. november 15-ig 
(keddig) az alexa@mtvsz.hu-ra vagy a Magyar Természetvédők Szövetsége 216-
7295-ös faxszámára. 
 
A belépéshez kérjük, hogy személyi igazolványát és a jelentkezést visszaigazoló lapot 
feltétlenül hozza magával! 
 
További információ: Botár Alexa, Magyar Természetvédők Szövetsége, tel.: 216-7297 
 
A fórum-sorozatot támogatja: 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Az Osztrák Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztérium 
 
A rendezvényt a Levegő Munkacsoport és az Európai Unió Phare Access 2003 
Programja támogatja. 
 
A Környezetpolitikai Fórum-sorozat 2004. évi előadásai kiadványban megjelentek. Az 
anyag olvasható a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján, a 
www.mtvsz.hu/eukornypol oldalon, illetve le is tölthető. 
 
 

http://www.mtvsz.hu/eukornypol


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) 
 
 
További információ a témában: 
www.mtvsz.hu/vallalat
www.levego.hu/vegyianyag
www.wwf.hu/detox

http://www.mtvsz.hu/vallalat
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.wwf.hu/detox
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