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MÉREGIMPORT 
Svéd vizsgálatok szerint az Európai Unióba importált textíliák jelentős 
mennyiségben tartalmazhatnak különféle egészségkárosító anyagokat. 
 

TISZTULÓ ELEKTRONIKAI CIKKEK 
Egy felmérés szerint az elektronikai termékek gyártásával foglalkozó legnagyobb 
cégeknek konkrét tervei vannak a kockázatos anyagok kivonására. 
 

EGYSÉGESÜL A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA 
A termékek összetevőivel foglalkozó GHS szabályozás elfogadásával kapcsolatban 
megindultak az egyeztetések az Európai Parlamentben. 
 

ELVESZÍTETT MÉLY HANGOK 
Szlovák vizsgálatok szerint a szervezet egyes mindennapjainkban előforduló káros 
vegyi anyagoknak való kismértékű kitettsége is a hallás károsodásához vezethet. 
 

NEM MINDEGY, MIBEN FŐZÜNK 
Az otthoni ételkészítés során érdemes figyelmet fordítanunk a konyhai eszközök 
anyagára is, hiszen azok kapcsolatba lépnek az étellel, így hatással lehetnek 
egészségünkre is. 
 

ÖRÖKLŐDŐ TERMÉKETLENSÉG? 
Amerikai kutatások szerint az egészségkárosító vegyületeknek a termékenység 
csökkenésére kifejtett hatása az utódokat is érinti. A gyakran alkoholt fogyasztó és 
dohányzó férfiak nem csak a maguk, hanem gyermekeik egészségét is rombolják. 
 

A TUDATOS FOGYASZTÓK MIATT TISZTUL ANDALÚZIA 
Andalúzia híres primőráruiról, a térség gazdálkodói azonban a német fogyasztói el-
várásokra reagálva környezetkímélő növényvédelemre váltanak. 



MÉREGIMPORT 

Nehéz kérdés elé állította a svéd kutatókat a szennyvizek nonilfenol szennyezettsége, 
mivel a környezetkárosító hatású vegyi anyagnak és származékainak használata évek óta 
tilos az Európai Unió országaiban. Bár a nonilfenol viszonylag lassan bomlik le és 
felhalmozódik az élőlényekben, ezek a tulajdonságok még nem magyaráznák ilyen szintű 
jelenlétét. A vegyi anyag jelenléte elsősorban a vízi ökoszisztémákat veszélyezteti, hiszen 
erősen mérgező hatása mellett a halak nemi érését is befolyásolja az ösztrogénhez 
hasonló hatásai miatt.  
Feltételezhetően a szennyezés egyik forrását az importált termékek jelentik, hiszen azokat 
jellemzően sokkal enyhébb környezetvédelmi előírások és ellenőrzések mellett állítják elő.  
A Svéd Természetvédők Szövetségének (Swedish Society for Nature Conservation) 
kiadványa részletesen bemutatja, hogy milyen mértékben szennyezettek egészség- és 
környezetkárosító vegyi anyagokkal az EU-ba importált törölközők. A textíliák előállításuk 
és kezelésük során olyan kockázatos anyagokkal szennyeződnek mint például a 
nehézfémek, a ftalátok és különféle halogénezett vegyületek. 
A vizsgálati eredmények alapján a törölközők szennyezettsége és ára között nincs 
kimutatható összefüggés. A tapasztalatok alapján a szennyezők nagyobb része néhány 
mosás után a textíliákból a szennyvízbe távozik. 
Az egyik legfőbb szennyező a nonilfenol-etoxilát, amiből a becslések szerint többszáz 
tonna is Svédországba kerülhet az importált áruk szennyeződéseként. A leginkább 
szennyezett törölköző 1 százalékban tartalmazott ilyen vegyi anyagot. 

(Swedish Society for Nature Conservation) 

TISZTULÓ ELEKTRONIKAI CIKKEK 

Az észak-amerikai Clean Production Action (Akció a Tisztább Termelésért) szervezet 
felmérése szerint az amerikai piacon meghatározó jelentőségű elektronikai vállalatok 
nagyobb része konkrét tervekkel és dátumokkal rendelkezik arra az esetre, ha az 
egészségre és környezetre kockázatos égésgátló anyagok és a PVC felhasználását 
beszüntetnék. 
A szervezet adatai alapján már minden nagyobb gyártónak vannak DecaBDE-mentes 
termékei. A kockázatos anyagok teljes kiváltására azonban jelentősen eltérő időpontokat 
céloztak meg. Míg az Apple új termékei a tervek szerint 2008 végére mentesek lesznek az 
égésgátlók és a PVC felhasználásától, addig a Philips csak 2012-re tervezi az említett 
anyagok teljes kiváltását. A HP és a Panasonic egyes termékeinek elkészítése során még 
a későbbiekben is felhasználná a brómozott égésgátlókat és a PVC alapú vagy burkolatú 
alkatrészeket.  

(Clean Production Action) 

EGYSÉGESÜL A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

„A vegyi anyagok gyártása és kereskedelme globális szintű, veszélyeik pedig azonosak az 
egész világon. Ezért a veszélyek leírása nem lehet eltérő az egyes országokban, ha a 
termékek megegyeznek. A vállalkozások költséget takaríthatnak meg azzal, ha nem 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.cleanproduction.org/


különböző kritériumok szerint kell a veszélyre vonatkozó információkat értékelniük. Ha 
ugyanazon kritériumokat használják a vegyi anyagok veszélyeinek azonosítására és 
ugyanazon címkéket használják leírásukra, akkor az emberi egészség és a környezet 
védelmének szintje az egész világon megegyező, átlátható és összemérhető lesz." (Idézet 
a GHS Európai Uniós bevezetésének indoklásából.) 
2002 decemberében az ENSZ a veszélyes áruk szállításával, valamint a vegyi anyagok 
besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerével foglalkozó szakértői 
bizottsága elfogadta a vegyi anyagokat egységesen jelölő GHS rendszert (Globaly 
Harmonised System). A 2002-es johannesburgi, fenntartható fejlődésről szóló 
csúcstalálkozó a GHS lehető leggyorsabb bevezetésére kérte az országokat annak 
érdekében, hogy a rendszer 2008-ra teljesen működőképes legyen. 
A GHS rendszerének európai jogba ültetéséről tavaly év végén döntött az Európai 
Bizottság. A javaslat a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályokra (mint például a 
REACH) épül. A REACH bevezetésének eredményeként és a most alakuló szigorú, a 
növényvédő szereket és biocidokat szabályozó rendeletek következtében számos új 
információhoz juthatunk majd a felhasznált vegyi anyagok kockázatairól. 
A káros vegyi anyagok csak akkor nem veszélyeztetik az emberi egészséget, ha nem 
kerülnek forgalomba. Sajnos a REACH végleges szövege nem lett elég szigorú, ezért az 
egyes káros hatású anyagok továbbra is bekerülhetnek a termékekbe. Ezért igen fontos, 
hogy a termékben megtalálható vegyi anyagok fel legyenek tüntetve a címkén, a 
csomagoláson. A GHS átvétele lehetőséget teremt arra, hogy a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos legújabb információk mindig eljuthassanak a fogyasztókhoz. 
Az Európai Parlament 2008 tavaszán megkezdte a vitákat a jogszabályról, amelyről a 
képviselők tavasszal, illetve nyáron fognak szavazni. Sajnos a Bizottság előterjesztése 
nyitva hagy néhány kiskaput a vállalatok számára. Például a kisebb kiszerelésű 
termékeket nem minden esetben kell címkézni. Ezért félő hogy a cégek veszélyes 
termékeiket kisebb kiszerelésben fogják forgalmazni így elkerülve a címkézési 
kötelezettséget. Sajnos emellett üzleti titokra hivatkozva is lehet kérni bizonyos fontos 
információk eltitkolását. A téma néppárti felelőse még kedvezőtlenebb javaslatot tett: a kis 
mennyiségben gyártott vegyi anyagokat egyáltalán nem jelöltetné a címkén, még akkor se, 
ha annak ismert káros (például rákkeltő) hatása. 
A környezetvédő civil szervezetek (EEB, PAN) szeretnék, ha minden fontos információ 
mindig rajta lenne a címkén. A zöldek ezért azt követelik, a címkén az is mindig jelezve 
legyen, ha az adott anyagról ismert, hogy károsítja a hormonrendszert, hogy felhalmozódik 
az emberi szervezetben és nem bomlik le (perzisztens), vagy hogyha – akár csak kisebb 
mértékben is – mérgező. 
A jogszabályokról idén tavasszal szavaznak az EP bizottságai, majd nyáron a plenáris 
ülés. Végleges elfogadása év végére vagy jövő év elejére várható. 

Simon Gergely 

ELVESZÍTETT MÉLY HANGOK 

Szlovák kutatások szerint egyes, korábban ipari adalékként elterjedten használt, 
környezetünkben és szervezetünkben még ma is számottevő koncentrációban jelen lévő 
szennyező anyagok (PCB) halláskárosodást okozhatnak. 
A vizsgálatokba több mint 400 Kelet-Szlovákia PCB-vel szennyezett területén élő, 8–9 
éves gyermeket vontak be. A vizsgált gyermekek esetén a vérszérum magasabb PCB 
koncentrációja esetén az alacsonyabb frekvenciájú, mélyebb hangok tartományában 



megemelkedett a hallásküszöb szintje. A kutatók véleménye szerint a hosszú távú PCB 
expozíció észlelhető halláskárosodáshoz vezethet. 

(Environmental Toxicology and Pharmacology 25: 183-187) 

NEM MINDEGY, MIBEN FŐZÜNK 

Az Environmental Working Group amerikai környezetvédő civil szervezet 
összehasonlította a különféle konyhai eszközök alkalmazásának egészségre gyakorolt 
hatásait. 
Bár a kutatók már korábban felismerték a teflonburkolatok egészségügyi kockázatait, azok 
még ma is széles körben elterjedtek. A vizsgálatok szerint a magas hőmérséklet hatására 
a teflonburkolatokból egészségkárosító vegyületek távoznak, melyek például a lakásban 
tartott madarakat (például kanárikat) már kis mennyiségben is elpusztíthatják. A 
teflonburkolatokból is kipárolgó vegyületek a környezetben csak igen lassan bomlanak le, 
és egyes típusok már mindannyiunk szervezetében megtalálhatóak. 
Teflon helyett minden szempontból megfelelőnek tűnnek a rozsdamentes acélból készült 
eszközök. A civil szervezet az öntöttvasból készült termékeket is ajánlja, amelyek 
lényegesen magasabb hőmérsékletnek is ellenállnak, mint a teflonbevonatúak. Egyes 
vélemények szerint ezek természetesen tapadásmentesek. 
Megfelelő alternatívát jelentenek a titánnal vagy porcelánnal bevont edények is. Sajnos az 
alumíniumból készült edények használata feltehetően szintén egészségügyi kockázatot 
jelent, mivel a szervezetbe kerülő alumínium hozzájárulhat az Alzheimer-kór 
kialakulásához. 

 (Environmental Working Group) 

ÖRÖKLŐDŐ TERMÉKETLENSÉG?  

Amerikai kutatási eredmények szerint egyes egészségkárosító vegyi anyagok férfiak 
termékenységét csökkentő hatása az utódokban is megjelenik. Egyes Amerikában 
használt, kerti növényvédő szerek hímivarsejteket károsító hatása még a negyedik 
utódgenerációban is érezteti hatását. Az eredmények felhívják arra is a figyelmet, hogy a 
férfiaknak nagyobb befolyása lehet a leszármazottak egészségi állapotára, mint ahogy azt 
korábban gondolták. 
Moszkvában végzett állatkísérletekben a vinklozolin nevű (az élelmiszerekből is gyakran 
kimutatott) gombaölő egyes – többek között a prosztatarák kialakulásáért is felelős – 
gének megváltozását okozta a hímivarsejtekben. A kezelt patkányok esetén 
megnagyobbodott a prosztata, valamint termékenységi és veseproblémák jelentkeztek. 
Meg kell azonban említeni, hogy a kísérletekben a gombaölő szert igen nagy 
mennyiségben vitték az állatok szervezetébe. 
Cynthia Daniels, termékenységgel foglalkozó amerikai kutató szerint jelentős hatást 
gyakorolnak a termékenységre a szándékosan a szervezetbe kerülő vegyi anyagok. Így 
például az alkoholizmus és a dohányzás ebből a szempontból is káros hatású. A kutató 
azt is elmondta, hogy a hím állatok mérgezése növeli a terméketlenség, a vetélés és az 
utód halva születésének és gyermekkori megbetegedéseinek esélyét. 
Számos egészségügyi problémáról hallani, hogy az a modern kor betegsége. A kutatók 
szerint ezek közé fog bekerülni a terméketlenség is. Jelenleg a párok mintegy 
15 százalékának nem lehet gyermeke. A szervezetünket érő káros vegyi hatások mellett a 

http://www.aapspharmaceutica.com/search/view.asp?ID=95489
http://www.ewg.org/node/8310


probléma generációk közötti továbbadásához a lombikbébi-programok is hozzájárulnak, 
egyes országokban az orvosi segédlettel fogant csecsemők aránya 6 százalék. A nők 
betegségeként ismert klamídia-fertőzés a férfiaknál háromszorosára növeli károsodott 
örökítőanyagot tartalmazó hímivarsejtek arányát. 
Érdemes tudni, hogy ha egy hímivarsejtben károsodik a DNS, akkor a szervezet már nem 
képes annak kijavítására. Viszont a károsodott spermiumok a hímivarsejtek folyamatos 
képződése által 74 naponként lecserélődnek. 

(BBC, Guardian, Scotsman.com, Telegraph) 

A TUDATOS FOGYASZTÓK MIATT TISZTUL ANDALÚZIA  

A Spanyolország déli részén fekvő Andalúzia az Európai Unió egyik legfőbb primőráru-
termelő területe. Azonban a korábbi években több alkalommal érte kritika a spanyol árukat 
olykor túl magas növényvédőszer-maradék tartalmuk miatt. Az export célterületének szá-
mító nyugat-európai országok fogyasztói egyre inkább elvárják a zöldségek 
permetszermentességét, illetve azok környezetkímélő előállítását. A fogyasztói igényekre 
reagálva 2007 őszén megalakult a Hortyfruta értékesítő szövetség, melynek egyik fő célja, 
hogy biztonságosabbá tegye a termelést. 
A helyi kormányzat által 300 millió euróval támogatott folyamatban egy év alatt 11,5 ezer 
hektárra – a korábbi érték több mint húszszorosára – növelték az integrált növényvéde-
lemmel kezelt területek nagyságát. A fejlesztés eredményeként jelentős mértékben csök-
kent a növényvédő szerek felhasználása, hiszen a kártevők elleni védekezésben fontos 
szerepet kap a természetes ellenségek védelme és terjesztése. A vegyszeres védekezé-
sek környezetkárosító hatásainak csökkentése érdekében a vetésváltást is előtérbe he-
lyezték, ezáltal megelőzve, hogy egy-egy termesztett növény károsítói túlzottan elszapo-
rodjanak a területen. 
A sajtóanyag angol nyelven a WECF honlapján olvasható. 

 (Greenpeace) 
 
 
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 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 
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