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ÉLETBE LÉP A REACH
Az Európai Unió új vegyi anyag szabályozása 2007. június 1-jén életbe lép, a kör-
nyezetvédő civil szervezetek szerint azonban megelégedni csak akkor lehet, ha lát-
ványosan erősebbé válik a fogyasztók és a környezet védelme. 
 

A MÉRGES APÁKNAK LÁNYAI SZÜLETNEK
A magasabb dioxin-szennyezést elszenvedett férfiaknak gyakrabban születik lányuk, 
mint fiúk. 
 

PESZTICIDEK ÉS A HÚS
Kevesen gondolnák, hogy a szervezetbe kerülő növényvédő szerek mennyisége 
összefüggésben van a magasabb húsfogyasztással is. Spanyol vizsgálatok alapján 
az állati eredetű termékek fogyasztásával arányosan növekszik a bioakkumulatív 
szerves klórozott növényvédő szerek bevitele. 
 

SZIGORODÓ UNIÓS VÍZVÉDELEM
Az új uniós vízvédelmi rendelet Európai Parlamenti szavazásai során több környe-
zetvédelmi szempontból kedvező döntés született, például jelentősen bővült a víz-
szennyezőnek tartott, és ennek megfelelően szabályozott vegyi anyagok listája. 
 

REMÉLJÜK, ENNÉL MÁR CSAK JOBB LEHET
Számos aggodalomra okot adó tudományos eredmény látott napvilágot a perfluor-
oktánsav és sói kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásáról. Az egyre gyako-
ribb felhasználási korlátozások eredményeként remélhető, hogy (ha hosszú évek 
alatt is, de) eltűnik ez a káros vegyi anyag életünkből. 
 

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK NEM TISZTA LAPPAL INDULNAK
Egy nemzetközi tudományos konferencia résztvevői a magzatok vegyi anyagoktól 
való védelmének fontosságára hívták fel a figyelmet. 



ÉLETBE LÉP A REACH 

A REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) június 1-i életbe lépé-
sével teljesen új szabályozás lesz az Európai Unióban, mely előírásait tekintve világvi-
szonylatban is egyedülálló. A következő években a nehezen lebomló (perzisztens) és a 
szervezetben felhalmozódó (bioakkumulatív) vegyi anyagokat, ha csak lehet, helyettesíte-
ni kell. A nagyobb mennyiségben előállított vegyi anyagok egészségügyi és biztonsági ha-
tásait fel kell mérnie a gyártóknak. 
A kisebb mennyiségben gyártott anyagok ezrei azonban sajnos mentesülnek az egész-
ségügyi és biztonsági adatszolgáltatási kötelezettség alól, sőt rákkeltő, magzatkárosító és 
termékenységet csökkentő anyagok is a használati cikkekben maradhatnak. 
A REACH-szabályozásba – annak újszerűsége miatt – számos felülvizsgálatot építettek 
be, ez lehetőséget teremt az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy a tapasztala-
tok alapján, a civil szervezetek, vagy akár az ipari szereplők kérésére módosítsanak a 
rendeleten. 
Az európai környezet- és egészségvédelmi civil szervezetek azt kérik az Európai Bizott-
ságtól, hogy biztosítsa a REACH-szabályozás végrehajtásáért felelős Európai Vegyi 
anyag Ügynökségnek (European Chemicals Agency) a vegyipartól teljesen független mű-
ködését és a REACH előírásainak maradéktalan és teljes megvalósítását. 

(BEUC, EEB, Euro Coop, FoE, Greenpeace, HEAL, WECF, WWF közös sajtóközlemény) 

A MÉRGES APÁKNAK LÁNYAI SZÜLETNEK 

Az olasz Seveso városában lévő vegyianyag-gyár 1976-os robbanása miatt dioxinnal na-
gyobb mértékben mérgezett férfiaknak gyakrabban született lány, mint fiúgyermeke. A fen-
ti összefüggést állatkísérletekben is vizsgálták. A nagyobb mennyiségű (2 mg dioxin 1 kg 
testtömegre vetítve) dioxinnnal etetett állatoknál is megfigyelték a született utódok nemi 
arányának eltolódását, az összes utódszám azonban nem változott. A vizsgálatok során 
nem tudták kideríteni, hogy pontosan mi lehet az oka az Y kromoszómával rendelkező 
ivarsejtek lecsökkent termékenyítőképességének. 
A dioxin jelenléte azonban nem csak a férfiak egészségét (és születési arányát) veszé-
lyezteti. A magzatokat érő dioxinszennyezés befolyásolja az emlők fejlődését, azáltal a 
későbbiekben növelve a mellrák kialakulásának a valószínűségét. 
A nehezen lebomló, igen kis mértékben is mérgező dioxinok legnagyobb hazai forrása az 
égetés (például: erőművi-, lakossági-, illetve a hulladékégetés). 

 (The Journal of veterinary medical science, Reproductive Toxicology) 

PESZTICIDEK ÉS A HÚS 

A klórozott szerves növényvédő szerek az emberekben való nagy arányú előfordulásának 
egyik fő forrásának az élelmiszerek tekinthetőek. A konkrét hatások kiderítése érdekében 
Délkelet-Spanyolországban vizsgálták a nők (klimax előtti és utáni) két korcsoportjának 
élelmiszerfogyasztási szokásait és a vérük permetszer-tartalmát. 
A fiatalabb korosztály vére a DDE (a DDT növényvédő szer bomlásterméke) kivételével 
minden vizsgált anyag körében szennyezettebbnek bizonyult. A korcsoportok fogyasztási 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17485921&itool=pubmed_DocSum


szokásai (a gyümölcsök kivételével) jelentősen eltértek. A fiatalabb korcsoportban a vér 
DDT koncentrációjának nagysága összefüggésben volt a tej és joghurt, valamint a vörös 
húsok fogyasztásával, az aldrin és a DDE mennyiségét a szárnyasok és a tojás fogyasz-
tásának gyakorisága befolyásolta. Az idősebb korcsoportban a lindán, a DDE és a dieldrin 
jelenléte is a sajtok, a vörös húsok és a halak fogyasztásának gyakoriságával volt össze-
függésben. 
A fentiek alapján szükséges lenne – a megengedett határérték csökkentése által – az 
élelmiszerek szennyezettségének mérséklése a további humánterhelés csökkentése ér-
dekévben. 

(Science of The Total Environment) 

SZIGORODÓ UNIÓS VÍZVÉDELEM 

Az uniós Vízvédelmi rendeletről folytatott viták eredményeként az Európai Parlament kép-
viselői megszavazták azon vegyi anyagok listájának bővítését, melyeknek jelenlététét a 
vizekben korlátozni kell. Az ipari lobbi nyomására azonban számos enyhítés is bekerült a 
tervezetbe. A környezet- és egészségvédelmi civil szervezetek üdvözlik a kedvező elő-
íráselemek nagy számát, és egyidejűleg kérik a környezetvédelmi minisztereket, hogy jú-
niusban várható állásfoglalásukkor támogassák a REACH hatására elvárt biztonsági in-
formációk vizsgálatát a vízszennyezők minél hatékonyabb kiszűrése érdekében. 
A megnövelt számú – olykor különös aggodalomra okot adó – vízszennyező anyagok, 
mint például a napvédő krémek összetevőinek koncentrációit vizsgálni kell majd a vizek-
ben. Örömteli, hogy néhány kockázatos növényvédő szer, mint például a glifozát, vagy a 
mekoprop jelenlétét a szigorúbban szabályozzák és rendszeresen vizsgálják 
A tagállamoknak 2015-ig kell majd a rendeletben előírtakat betartania. A környezetvédő 
szervezetek szerint aggasztó, hogy az üledék szennyezettségét nem veszik kellően figye-
lembe, hiszen a vízi ökoszisztémáknak ez is fontos eleme és a szennyező anyagok újra-
megjelenésének is forrása lehet. 
A képviselők nem szavazták meg, hogy a DEHP műanyag-adalékként használt, termé-
kenységi problémákat okozó, anyagot is a különösen kockázatos anyagok közé sorolják, 
ezzel gyorsítva kivonását a forgalomból. 

(BUND, EEB, HEAL, PAN, WWF közös sajtóközlemény) 

REMÉLJÜK, ENNÉL MÁR CSAK JOBB LEHET 

A tudományos világ alig 7 éve figyelt fel a perfluoroktán szulfát (PFOS) esetleges káros 
hatásaira, a különféle letapadás-gátló bevonatokban használt vegyi anyagot ugyanis akkor 
mutatták ki először a környezetben, illetve emberek szervezetében. Ezt követően egyre 
többen kezdték kutatni a vegyianyag-csoport (perflouralkil savak, PFAAs) jelenlétét, illetve 
egészségügyi hatásait. 
A kísérletek során azonban a vegyületcsoport hatásai igen sokrétűnek bizonyultak nehe-
zítve a pontos hatásvizsgálatokat. Egy újabb vizsgálat szerint ezek az anyagok már a 
szervezetünkben meglévő koncentrációban is hatással lehetnek egészségünkre. 
Ezek a magas fluortartalmú vegyületek már jellemzően megtalálhatóak a felszíni vizekben, 
ivóvízben és számos állatfajból kimutatták jelenlétüket (például jegesmedve, óriáspanda, 
trópusi albatroszok). 



Problémát jelent, hogy az anyagcsoport környezeti jelenlétének forrása ritkán állapítható 
meg, feltehetőleg egyes esetekben a szakszerűtlen hulladékkezelés lehet a felelős. Né-
metországban például a PFAA-val erősen szennyezett ipari hulladék szennyezte el 
Arnsberg mezőgazdasági területeit, emiatt a lakosság vérében közel egy nagyságrenddel 
megemelkedett a szennyező koncentrációja. 
Állatkísérletekben a PFOS és a PFOA (perfluor-oktánsav) is rákkeltőnek, hormonhatású-
nak bizonyult, valamit az immunrendszeri és fejlődési rendellenességek, illetve az újszülöt-
tek halálozási arányának növekedését okozta. A kutatókat is meglepte, hogy az egészsé-
gesnek tűnő újszülött állatok milyen váratlanul pusztultak el. Állatkísérletekben a PFAA 
anyagokkal mérgezett nőstény egerek utódai a dózistól függő mértékben elhíztak, annak 
ellenére, hogy addigra szervezetükben már nem volt jelentős szermaradék és májuk sem 
károsodott észrevehetően. 
Nehezítette a kutatásokat (illetve jelentősen megkérdőjelezi annak az emberekre való al-
kalmazhatóságát), hogy míg az anyag a kísérleti állatok szervezetéből viszonylag gyorsan 
(néhány nap alatt) ürül, addig az ember esetén ez éveket vesz igénybe. 
A vadon élő állatok között az amerikai partok közelében élő palackorrú delfinek PFOS-
szennyezettsége a legmagasabb, mely 20-40-szerese az amerikai lakosság átlagának. 
Amerikai vizsgálatok szerint a férfiakban valamivel magasabb a szennyező aránya, ami-
nek jelenléte (egyes vizsgálatok alapján) az iskolázottsággal párhuzamosan növekszik. 
Újszülöttek vérének vizsgálata során is szinte minden mintából ki lehetett mutatni ezen 
anyagok jelenlétét. Sikerült kimutatni a születési súly csökkenése és a fluorozott anyagok 
jelenléte közötti összefüggést. Ez a későbbiekben közvetve is problémát jelenthet, hiszen 
a kisebb születési súly növeli az elhízás, a cukor-, valamint a szív- és érrendszeri beteg-
ségek valószínűségét. 
Számos kétség van a vegyi anyagok nagy arányú szervezetben való jelenlétének eredeté-
ről. Egyes vizsgálatok szerint lényeges szennyezőforrás lehet az egyes gyorséttermi éte-
lek és a pattogatott kukorica papírcsomagolása is, hiszen annak magas szennyezettsége 
a meleg hatására részben felszabadul. 
A kétes hatások miatt a PFOA gyártásában érdekelt multinacionális cégek megegyeztek, 
hogy az előállítás volumenét 2010-re 95 százalékkal csökkentik, 2015-re pedig megszün-
tetik. Számos kormányzati korlátozási intézkedés is született az anyagcsoporttal kapcso-
latban. 
Az anyagcsoport kiváltására a hasonló szerkezetű, de rövidebb szénláncú anyagok tűnnek 
a legalkalmasabbnak, ugyanis ezek emberi szervezetben történő bomlása lényegesen – 
akár 1–2 nagyságrenddel is – gyorsabb. Azonban nem biztos, hogy ez lesz a végleges 
megoldás, hiszen egyes lehetséges helyettesítő anyagok a természetbe kerülve a mikro-
bák tevékenység által PFOA-vá és PFOS-tá alakulhatnak. Sőt az anyagcsoport eddig ke-
vesebb figyelmet kapott tagjait is egyre gyakrabban találják meg az emberekben és kör-
nyezetben. 
Reménykeltő az az amerikai vizsgálat, melyet a legnagyobb korábbi gyártó a 3M cég vé-
geztetett, eszerint a PFOS és a PFOA vérben mért koncentrációi is 5 év alatt a felére 
csökkentek a vizsgált véradók körében a kisebb gyártási volumen következtében. 
A PFOS alapú termékek gyártásának önkéntes visszafogását követően a sarkvidékek jég-
rétegében is csökkent a vegyi anyag jelenlétének nagysága, bár egyes vélemények sze-
rint ennek lehet, hogy a szennyeződés lejjebb szivárgása az oka. 

 (Environmental Health Perspectives, Environmental Science&Technology a / b) 

http://www.ehponline.org/members/2007/115-5/focus.html
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag/41/i10/html/051507news1.html
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/may/science/rr_PFOApeople.html


A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK NEM TISZTA LAPPAL INDULNAK 

Egy nemzetközi tudóscsoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a magzati fejlődés alatt 
egyes vegyi anyagok egészen kis mennyiségének szervezetbe kerülése is komoly egész-
ségügyi problémák forrása lehet. 
A Feröer-szigeteken 200 biológus, kémikus, toxikológus és gyermekorvos részvételével 
tartott konferencia állásfoglalása az első olyan közlemény, melyet a meglévő tudományos 
eredményekre alapozva elismert tudósok széles csoportja tett közzé, felhívva a figyelmet 
a további kutatások szükségességére és a megelőzés lehetőségeinek fontosságára. 
A toxikológia atyjának is nevezett Paracelsus, mai napig érvényes megállapítását, misze-
rint a dózis okozza a mérgezést, ki kell egészíteni azzal, hogy a mérgezés időpontja is ha-
sonlóan fontos. A felnőttek ellenálló-képessége gyakran nagyságrendekkel nagyobb, mint 
a magzatoké. 
A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy ennek a kérdésnek a kezelése nem rólunk, 
hanem gyermekeinkről szól. 
A téma talán legismertebb és legkutatottabb botránya a Contergan-ügy volt, a kismamák-
nak sem ellenjavallt szabadon vásárolható nyugtató hatású „gyógyszer”. A készítmény 
használatával jelentősen növekedett a halva vagy embrionális fejődési rendellenességgel 
született gyermekek száma. Jellemzően érzékszervi károsodás, végtagok fejlődési elvál-
tozása volt megfigyelhető. 
Kimagaslóan magas volt a rendellenes szülések száma, amelynél az anya a terhesség 27-
30. napja közt szedett a gyógyszerből. Ma közel tízezer, immár 40 év feletti ún. 
Contergan-bébi él Németországban. Magyarországon éppen az akkori szigorú gyógyszer-
engedélyezési eljárások miatt szerencsére csekély a számuk, mert mire hivatalosan is 
hozzá lehetett volna jutni a gyógyszerhez, már kiderült a károsító hatás. 
A Feröer-szigeteki konferencia állásfoglalása itt olvasható. 

(USATODAY, Sulinet) 
 
 
 
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.pptox.dk/Consensus/tabid/72/Default.aspx
http://www.usatoday.com/news/health/2007-05-24-pregnancy_N.htm
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kidc/0/12175/1
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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