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TŰZOLTÓK AZ ÉGÉSGÁTLÓK HASZNÁLATA ELLEN 
A környezetvédők és egyes tudósok mellett már tűzoltók is kérik az egészségkárosí-
tó hatású PBDE-típusú égésgátlók használatának tilalmát.  
 

NEM TISZTULNAK A NÉMET FOLYÓK 
A terbutrin gyomirtó szer használatának 2003-as betiltása ellenére sem javult a né-
met folyók szennyezettsége. 
 

A FOGAMZÁSGÁTLÓK KÖRNYEZETI HATÁSA 
A fogamzásgátló szerek használatának növekedésével,  nagyobb mennyiségű hor-
monális hatású anyag kerül a környezetbe, amely befolyásolja a vizi élőlények nemi 
működését. 
 
 

A VEGYI SZENNYEZŐK NÖVELHETIK A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK ESÉLYÉT 
Amerikai vizsgálatok szerint számos, az előző évtizedekben rendkívül elterjedt, 
egészségkárosító vegyi anyag vérben mért magasabb koncentrációja összefüggés-
be hozható a cukorbetegség kialakulásával, illetve a szív- és érrendszeri megbete-
gedésekért felelős koleszterin- és trigliceridszint megemelkedésével.  
 

MŰANYAGOK - MŰEMBEREK 
Amerikai vizsgálatok szerint már szinte minden ember szervezetében kimutatható a 
biszfenol-A nevű egészségkárosító hatású műanyagadalék. 
 

BIZONYTALAN HATÁSÚAK A GYERMEKEKNEK SZÁNT TESTÁPOLÁSI KÉSZÍTMÉ-
NYEK 
Egy amerikai civil szervezet felmérése szerint egy átlagos gyermek naponta 27 
olyan kozmetikai adalékanyaggal találkozik, melynek egészségügyi kockázatai le-
hetnek. 
 

VESZÉLYES JÁTÉKOK 
Hétről-hétre derül ki különféle játékokról, hogy egészségkárosító anyagokat tartal-
maznak. 



TŰZOLTÓK AZ ÉGÉSGÁTLÓK HASZNÁLATA ELLEN 

A tudósok és a környezetvédők mellett most már a tűzoltók is felléptek az égésgátlók 
használatának korlátozása érdekében. Kanadában a polibrómozott difenil-éter (PBDE) ve-
gyületcsoport teljes betiltását szeretné elérni egy környezetvédőkből és tűzoltókból álló 
szerveződés. Ezeket a vegyi anyagokat különböző háztartási cikkek (pl. műszaki cikkek, 
bútorok) eredményesebb tűzvédelme érdekében használják, hiszen ezzel kezelve őket, 
azok nehezebben gyulladnak ki. 
Kanadában még teljesen szabályozatlan a PBDE-anyagok használatának lehetősége, bár 
a kormányzat tervei között már szerepelt egy szabályozás elkészítése. Ám ez a környe-
zetvédő csoportok szerint nem lenne kellően hatékony, többek között azért, mert a legve-
szélyesebb típus, a dekaBDE alkalmazását mentesítené a szabályozás hatálya alól és 
csak a PBDE-keverékek alkalmazását tiltaná, ezért a szabályozás környezeti és egész-
ségügyi előnyei minimálisak lennének. 
Az akció felelőse, Lisa Gue, szerint mindenki egyetért abban, hogy a PBDE-anyagok mér-
gezőek, ezért az összes ilyen típusú vegyi anyag, különösen a dekaBDE, használatát be 
kell tiltani. 
A Nemzetközi Tűzoltószövetség (International Association of Fire Fighters) kanadai cso-
portja szintén a teljes körű betiltást szeretné elérni. A szövetség szerint munkájuk során a 
tűzoltók nagymértékben ki vannak téve a PBDE-anyagok egészségkárosító hatásainak. A 
tűzoltók pontosan ismerik a gyúlékony áruk tárolásának veszélyeit, de számos lehetőséget 
látnak a PBDE-vegyületek kiváltására. 
A tűzoltókat, munkájuk következtében, fokozottan érinti a rákkeltő vegyi anyagok egész-
ségkárosító hatása, emiatt körükben nagyobb a daganatos megbetegedések kialakulásá-
nak valószínűsége. Ezért egészségük védelmében korlátozni kell a tűzoltási területeken 
található kockázatos anyagok (pl. a brómozott égésgátló anyagok) alkalmazását. 
A PBDE-vegyületek a környezetbe kerülve csak nagyon lassan bomlanak le, és felhalmo-
zódnak az élő szervezetben. Káros hatásúak az ideg-, az immun-, a hormon-, illetve a 
nemi szervrendszerre nézve. A dekaBDE az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Hivatalának (EPA) besorolása szerint lehetséges rákkeltő. Vizsgálatok szerint a vadon élő 
állatokban, és az emberekben is exponenciálisan nő a szennyező anyag koncentrációja. 
Újabb kutatási eredmények szerint talán a PBDE-anyagok legnagyobb problémája az 
idegrendszerre kifejtett káros hatásuk. Állatkísérletek alapján hozzájárulnak a 
hiperaktivitás kialakulásához, jelenlétük rontja a tanulási képességeket és a memóriát. Az 
állatkísérletekben ez az anyagcsoport már a csecsemőkben mértnél alig magasabb kon-
centrációban is növelte az idegrendszeri zavarok kialakulásának esélyét. 
A csecsemők magasabb kockázatnak vannak kitéve, mivel idegrendszerük még fejletle-
nebb, és expozíciójuk is viszonylag magas, mivel a PBDE-anyagok a magzatokba és az 
anyagtejbe is magas koncentrációban jutnak be. A földön játszó gyerekek is nagyobb 
eséllyel találkoznak az anyaggal, hiszen az viszonylag magas koncentrációban található 
meg a háztartási porban is.  

 (David Suzuki Foundation, NeuroToxicology 2007 november, 28. évfolyam, 6. szám) 

http://www.davidsuzuki.org/latestnews/dsfnews11010701.asp


NEM TISZTULNAK A NÉMET FOLYÓK 

Az emberre nézve mérsékelten mérgező terbutrin nevű növényvédő szer koncentrációja 
annak ellenére nem csökkent a német folyókban, hogy a méreg használatát 2003-ban be-
tiltották. A terbutrin a fotoszintézist gátló hatású, triazintípusú gyomirtók közé tartozik. A 
csoportba tartozó vegyületek nagy részét még az 1990-es években betiltották, mivel a vi-
zekben csak igen lassan bomlanak le, ezáltal fenyegetve a vízellátás biztonságát. 
Német kutatók vizsgálata szerint a Rajna szennyezettsége a betiltást követő időszakban is 
meghaladta a határértéket a mérések több mint felében, ezen belül a nyáron mért kon-
centrációk voltak a legmagasabbak. A terbutrin néhány területen még alkalmazható, ami 
magyarázhatja a német folyókban mért magas koncentrációkat. 
Mivel a betiltás nem eredményezett érezhető javulást a folyó vízminőségében, a kutatók 
feltételezik, hogy a szennyezést részben az illegális mezőgazdasági használat, a kerti ta-
vaknál engedélyezett használat, illetve a mérgező vegyi anyag hajók festékében való je-
lenléte okozhatja. Nem zárható ki, hogy a szennyezőanyag részben a folyók üledékéből, 
illetve az elszennyezett talajvizekből származik. 

 (RSC Publishing) 

A FOGAMZÁSGÁTLÓK KÖRNYEZETI HATÁSA 

Cseh vizsgálatok szerint a fogamzásgátló tabletták terjedésével nem csak a nem kívánt 
terhességek száma csökkent, hanem számos előre nem látott környezeti kár is jelentkezik. 
A gyógyszer szedése során az emberi szervezetből ösztrogén ürül, mely a természetes 
vizekbe jutva hatással van az ott élő állatokra. 
A Moldva folyó rákállományát kutató cseh tudósok szerint az utóbbi időszakban, vélhetően 
a fogamzásgátló szerek maradványainak folyókba jutása miatt, a normálisnak tekinthető 
2–3 százalékról 20–25 százalékra növekedett a nemet váltó ízeltlábúak száma. 

(Radio PRAHA) 

 

A VEGYI SZENNYEZŐK NÖVELHETIK A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉ-
SEK ESÉLYÉT 

Amerikai vizsgálatok szerint egyes klórozott, korábban ipari (PCB, HCB), vagy mezőgaz-
dasági (DDE, mirex) célra használt, a környezetben és szervezetünkben még megtalálha-
tó vegyi anyagok jelenléte összefüggésbe hozható több krónikus betegség kialakulásával. 
A vizsgálatok során több mint 300 amerikai vérszérumának szennyezőanyag, valamint 
vércukor, triglicerid és koleszterin koncentrációját mérték. Az eredmények pontos értéke-
lése érdekében elemezték a vizsgálatban szereplők életkörülményeit és egyéb tulajdon-
ságait (például nem, kor, testtömeg-index, dohányzás) is. 
A minta PCB-vel leginkább szennyezett harmadánál lényegesen (akár egy nagyságrend-
del is) nagyobb a cukorbetegség kialakulásának valószínűsége, mint a legkevésbé szeny-
nyezett harmad esetén. A HCB és a DDE esetén hasonló összefüggést kaptak a kutatók, 
míg a mirex magasabb jelenléte csökkentette a cukorbetegség kialakulási valószínűségét. 

http://www.rsc.org/Publishing/ChemScience/Volume/2007/12/Pesticide_persists.asp


A vizsgálatok szerint összefüggés van a PCB és a növényvédő szerek, valamint a vér ko-
leszterin és triglicerid koncentrációja, és a szív- és érrendszeri megbetegedések között.  
A szennyezők és a cukorbetegség kapcsolatáról itt olvashat (angol nyelven).  
A szennyezők és az érrendszeri megbetegedések kapcsolatáról itt olvashat (angol nyel-
ven). 

(Environmental Health Perspectives 2007 október; University at Albany) 

MŰANYAGOK - MŰEMBEREK 

A biszfenol-A (BPA) nevű anyagot széleskörűen használják – a többek között ételek táro-
lására szolgáló – műanyagdobozok adalékanyagaként. 
Az USA Betegség Felügyeleti és Megelőzési Központja (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) által készített felmérésben több mint 2500 ember vizeletében keresték a 
BPA nyomait, melyet szinte minden személy mintájából ki lehetett mutatni. A felmérés sze-
rint a legnagyobb terhelésnek a gyermekek vannak kitéve. 
Korábbi vizsgálatok alapján a BPA szervezetbe kerülése megzavarja a hormonális rend-
szer működését. A vegyület állatkísérletekben hozzájárult az elhízás és a prosztatarák ki-
alakulásához, illetve visszavetette a növekedési sebességet. 
A 2003–2004-ben vett mintákban átlagosan 2,6 µg/l (0,4 és 149 µg/l szélső értékek mel-
lett) koncentrációban jelent meg a BPA bomlásterméke. 
Az eredmények szerint a lakosság napi BPA bevitele valószínűleg meghaladja a biztonsá-
gosnak tartott értéket. A vizsgált anyag átlagos koncentrációja az életkor növekedésével 
egyre alacsonyabb volt. Bár a vizsgálatokban a legfiatalabb korosztály is 6 évesnél idő-
sebb volt, az eredmények alapján feltételezhető, hogy a csecsemőkben a legmagasabb a 
BPA koncentrációja. 

(Environmental Science & Technology) 

BIZONYTALAN HATÁSÚAK A GYERMEKEKNEK SZÁNT TESTÁPOLÁSI 
KÉSZÍTMÉNYEK 

Az amerikai Környezetvédelmi Munkacsoport (Environmental Working Group) felmérése 
szerint egy átlagos amerikai gyerek naponta 61-féle kozmetikai adalékanyaggal találkozik, 
melyek közül 27 ártalmas lehet az egészségére. 
A vizsgálat során 1700 gyermekeknek szánt termék adalékanyagait vizsgálták, melyek 
77 százalékának nem vizsgálták a gyermekekre gyakorolt esetleges egészségügyi hatá-
sát. 
A felmérés megállapításai szerint a gyermekek háromnegyede heti rendszerességgel van 
kitéve a testápoló készítmények használatából fakadóan allergén, idegmérgező, vagy a 
hormonrendszert károsító hatású anyagoknak. 
Számos termék annak ellenére, hogy természetesnek vagy gyengédnek volt titulálva, 
allergén, szem- és bőrirritáló hatású összetevőket tartalmazott. 
A vizsgálatok szerint az újszülöttek vannak a legnagyobb biztonságban, hiszen őket csak 
18 adalékanyag veszélyezteti, míg a kisiskolások átlagosan már 30 bizonytalan hatású 
összetevővel találkoznak. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermekek a felnőtteknél érzékenyebbek a káros adalék-
anyagok hatásaira, mivel bőrük vékonyabb, és azon keresztül a különféle vegyi anyagok 

http://www.rsc.org/Publishing/ChemScience/Volume/2007/12/Pesticide_persists.asp
http://www.albany.edu/ihe/lipidpaper.pdf
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/nov/science/nl_bpa.html


könnyebben a testükbe jutnak. Féléves korukig az agy védőrendszere (vér-agy gát) sem 
fejlődik ki még rendesen, és ebben a korban az anyagcseréjük is intenzívebb, ami miatt a 
levegőből is több káros anyag kerül a szervezetükbe.  
A felmérés az amerikai piacon megvásárolható termékeket vizsgálta a helyi fogyasztói 
szokások alapján, de azok megállapításainak nagyobb része feltehetően hazánkban is 
megállja a helyét. 
A felmérést végző civil szervezet útmutatót készített a gyermekük egészségéért aggódok 
számára, mely itt érhető el (angol nyelven). 

(Environmental Working Group) 

VESZÉLYES JÁTÉKOK 

Egyre több botrány robban ki a Kínából származó termékek, például játékok 
veszélyesanyag-tartalma miatt. 
A legérdekesebb talán a Bindeez nevű játék esete. A készségfejlesztő játék apró gyön-
gyökből áll, amelyekből különféle figurákat és mintákat lehet kirakni. Vízzel lespriccelve a 
gyöngyök összetapadnak. 2007-ben a Bindeez az év játéka volt. Azonban a gyártás során 
az egyik üzemben olyan adalékanyagot használtak fel, amely a gyomorba kerülve gamma-
hidroxi-butirátra (GHB) bomlik, ami a szervezetben az extasy nevű droghoz hasonló fo-
lyamatokat indít be. Ausztráliában több gyermek is kórházba került, mivel lenyelték a 
gyöngyöket, és utána rosszul lettek. 
A gyermekek egészségét veszélyeztető anyag jelenléte miatt a játékot azonnal kivonták a 
forgalomból. Az eset után a termék kínai gyártója, mint már korábban oly gyakran, bocsá-
natot kért a veszélyes játék miatt. 
November 1-jén a kínai hatóságok hétszáz gyárnak tiltották meg az exportot egy négy hó-
napig tartó ellenőrzés végén, miután az amerikai Mattel 21 millió Kínában gyártott játékot 
hívott vissza. A visszahívások okai változatosak, a Mattel egyes játékain magas ólomtar-
talmú volt a festék, illetve apró mágnesek estek le róluk, amiket könnyen lenyelhettek a 
gyerekek. 
Bár a gyártók felelőségét nem csökkenti, de a figyelmes szülők számos ehhez hasonló 
kockázattól megóvhatják gyermeküket, ha elolvassák a figyelmeztetéseket, és csak gyer-
mekük életkorának megfelelő játékot vásárolnak. Célszerű a természetes fajátékok előny-
ben részesítése a műanyag, illetve festett árukkal szemben. 

 (Index) 
 

http://www.cosmeticsdatabase.com/special/parentsguide/
http://www.cosmeticsdatabase.com/special/parentsguide/summary.php?nothanks=1
http://index.hu/politika/bulvar/bindeez1107/


 
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.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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