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MENNYIRE VÉD A FÉNYVÉDŐD? 
Egy amerikai környezetvédő civil szervezet megvizsgálta közel 1000 fényvédő 
készítmény összetételét. A felmérés alapján a készítmények 80 százaléka tartalmaz 
egészségre káros összetevőket, vagy nem nyújt kellő védelmet az UV sugarak ellen. 
 
 

MEGBECSÜLHETŐ A KOCKÁZAT 
Egy számítógépes program segítségével már becsülhető a növényvédő szerek 
használatának vízszennyező hatása. 
 
 

DRÁGULÓ MEZŐGAZDASÁG – TÖBB AGROKEMIKÁLIA 
A mezőgazdasági termékek árának drasztikus emelkedése miatt gazdaságosabbá 
váltak az intenzívebb, környezetet jobban terhelő termelési módszerek. 
 
 

KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOK 
Az Európai Unió új vegyi anyag szabályozása az engedélyezési folyamatban 
elsőként a különös aggodalomra okot adó anyagok vizsgálatát írja elő, azonban az 
Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) mindössze 16 vegyületet vett fel ezen 
anyagok listájára. 
 



MENNYIRE VÉD A FÉNYVÉDŐD? 

Az amerikai Environmental Working Group környezetvédő civil szervezet a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is megvizsgálta az amerikai piacon lévő fényvédő készítmények 
összetevőinek egészségre gyakorolt hatását, illetve UV-szűrő képességét. 
A felmérés alapján az elterjedtebb, esetleg márkásabb termékek sem nyújtanak nagyobb 
biztonságot, ugyanis az USA piacvezető termékeinek szinte 100 százaléka kifogásolható 
összetételű volt. 
A szakértők a termékek mindössze 15 százalékát találták minden szempontból 
kielégítőnek. A magas (30 feletti) faktorszámú készítmények 7 százaléka csak a leégésért 
felelős UV-B sugarak ellen nyújt kielégítő védelmet, így hosszabb napozás során 
esetenként akár magasabb – hosszabb távon káros hatású – UV-A sugárzás érheti a bőrt. 
A vizsgálatok érdekes eredménye volt, hogy a fényvédők közel felében olyan összetevők 
találhatók, melyek az UV sugarak hatására (percek, esetleg néhány óra alatt) lebomlanak 
védtelenül hagyva a bőrünket. 
A készítményekben olyan egészségkárosító összetevőket is találtak, melyek 
felszívódhatnak a bőrön keresztül, és káros hormonális hatást, mérgező szabadgyökök, 
esetleg allergiás reakciók kialakulását okozhatják. 
Bár a készítmények az amerikai piacról származnak, a hazánkban elérhető termékek egy 
része szintén megtalálható az adatbázisban. Meg kell azonban említeni, hogy az Európai 
Unió szabályozása több hatékony és biztonságosnak tartott összetevő alkalmazását teszi 
lehetővé, mint az Egyesült Államoké. 
A káros sugarak elleni hatékony védekezés érdekében a hatékonynak és biztonságosnak 
tartott termékek előnyben részesítése mellett sem ajánlott a napozás, és amennyiben a 
déli, kora délutáni órákban van dolgunk a szabadban, viseljünk lenge, ám a testünk minél 
nagyobb részét fedő ruhákat.  
A felmérés eredménye itt érhető el (angol nyelven) 

 (Environmental Working Group) 
 

MEGBECSÜLHETŐ A KOCKÁZAT 

Egy uniós számítógépes program lehetővé teszi, hogy meg lehessen becsülni a 
növényvédő szerek használata miatt jelentkező vízszennyeződési kockázatot. A térképes 
megjelenítést is lehetővé tevő értékelések során figyelembe veszik a környező területek 
használatának módját, a növényvédő szerek környezeti koncentrációinak nagyságát, 
illetve a bioindikátorok szennyezettségét. 
A vízbázisok védelmét már évek óta kulcsfontosságú kérdésként kezelik az Európai 
Unióban, így nagy jelentősséggel bír a mezőgazdasági területek közelében lévő vizek 
növényvédő szerekkel való szennyeződési esélyének számbavételi lehetősége. 
A Víz Keretirányelv megköveteli az egyes területekre jellemző szennyeződésikockázat-
becslési módszerek kifejlesztését, és a kapott eredmények tükrében a környezet 
megóvását lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazását. A növényvédőszer-becslési módszer 
a fenti célok érdekében az ALARM (Assessing LArge-scale environmental Risks with 
tested Methods) projekt keretében készült el. 

http://cosmeticsdatabase.com/special/sunscreens2008/summary.php
http://www.ewg.org/


Az elkészült alkalmazás során a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésnek való 
kitettségét is értékelik, a növényvédő szerek mozgása során figyelembe veszik a lefolyást 
és a permetszer elsodródását is. A rendszer segítségével kiszámolhatóak a várható 
környezeti koncentrációk, és a vizsgált anyagok tulajdonságainak ismeretében 
becsülhetőek a vizi ökoszisztéma egyes fajaira gyakorolt hatások is. 
Az ALARM Projektről itt található további információ (angol nyelven) 

(Science for Environment Policy) 
 

DRÁGULÓ MEZŐGAZDASÁG – TÖBB AGROKEMIKÁLIA 

A mezőgazdasági termékek árainak túlzott emelkedése miatt világviszonylatban is 
jelentősen nőtt a növényvédő szerek iránti kereslet. Szakértők szerint a következő két 
évben a felhasznált permetszerek mennyiségének további emelkedése várható. A 
növekvő igényeket azonban valamelyest ellensúlyozza, hogy a növényvédő szerek ára is 
növekedik az energia drágulása és a fokozódó kereslet miatt. 

 (ICIS news) 
 

KÜLÖNÖS AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOK 

Az Európai Vegyianyag Ügynökség (European Chemical Agency, ECHA) nyilvánosságra 
hozta a különös aggodalomra (Substances of Very High Concern) okot adó anyagok 
listájának tervezetét. A REACH jogszabályban az elsők között értékelik a legnagyobb 
kockázatot jelentő (rákkeltő, mutagén, vagy reprotoxikus (CMR); perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus (PBT, vPvB)) anyagokat, azonban a hatóság mindössze 16 
vegyületet szerepeltet a listán. 
A listára az egyes tagállamok jelölhettek vegyületeket, azonban csak 7 tagállam javasolt 
különös kockázatokkal bíró anyagot. Dán környezetvédők szerint sajnálatos, hogy bár 
hazájuk környezetvédelmi hatósága rendelkezik egy olyan listával a betiltásra érdemes 
anyagokról, melynek tagjai nagyrészt megfelelnek a fent említett listára kerülés 
feltételeinek, mégsem jelöltek egyetlen anyagot sem a listára. 
A Danish Ecological Council dán környezetvédő szervezet tagjai szerint jellemző a listára, 
hogy napjaink egyik legvitatottabb, nagy mennyiségben felhasznált brómozott égésgátlója, 
a deka-BDE sem került a listára. Bár hormonális hatása miatt ezen agyagok 
felhasználását sorra korlátozzák az egyes felhasználási területeken (például műszaki 
cikkek), azok még számos más területen használhatóak, folyamatos egészségügyi és 
környezeti kockázatot jelentve. A környezetvédő szervezet képviselői üdvözlik, hogy a 
műanyagadalékként elterjedten használt ftalátok három, a gyermekjátékokban már 
korábban betiltott képviselője is a listára került. 
A legtöbb anyagot (5-öt) Franciaország javasolta. 

 (Danish Ecological Council) 
 
 
 

http://www.alarmproject.net/alarm
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/103na4.pdf
http://www.icis.com/Articles/2008/07/09/9139043/expensive-crops-lift-pesticide-demand-prices-citi.html
http://www.ecocouncil.dk/english/archive/2008/ultrashorteu.html


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 

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