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Honlapunkon is elérhetőek a beltéri légszennyezéses konferencia előadásai

A Veszprémben rendezett beltéri légszennyezéssel foglalkozó konferencián elhangzott
előadások a belteri.levego.hu oldalon bárki számára elérhetőek.

Iskolai levegőminőség

Most zárul a 24 európai ország több mint 100 iskolájára kiterjedő SINPHONIE projekt,
melynek keretében megvizsgálták  az oktatási  intézmények beltéri  levegőminőségét,
ezek hatását, és javaslatokat tesznek a kockázatok csökkentésére.

Kisfilm a környezetkímélő felújításról

Honlapunkon elérhető az a kisfilm, amiben bemutatjuk a szekszárdi I. Béla Gimnázium
egyik tantermének környezetkímélő felújítását. A környezetkimélő renoválást a Négy fal
között egészségesen projekt keretében a Levegő Munkacsoport támogatta.

Győzött az ecet

A Tudatos  Váráslók  Egyesületének  kezdeményezésére  indított  eljárásban  15  millió
forintra büntették a vízkőoldó adalékot gyártó céget, mivel az alaptalanul állította, hogy
az ecet nem oldja megfelelően a vízkövet, és károsítja a mosógépet.

Levél a különös kockázatot jelentő permetszerek ellen

A Levegő Munkacsoport is támogatta a PAN Germany levelét, amelyben arra kéri a
legnagyobb növényvédőszer-gyártókat, hogy szüntessék be a legnagyobb kockázatot
jelentő termékeik forgalmazását. A kezdeményezéshez több  mint száz környezetvédő
szervezet és tízezer ember csatlakozott.

Honlapunkon is elérhetőek a beltéri légszennyezéses konferencia előadásai

A Négy fal között – egészségesen című projekt honlapján (belteri.levego.hu) elérhetőek
a Veszprémben tartott konferencia előadásai.
A  Pannon  Egyetem  Környezetmérnöki  Intézet  és  a  Levegő  Munkacsoport  a
decemberben szervezett rendezvényén Pál János beszámolt a Levegő Munkacsoport
beltéri levegőminőség javításáért és a fenntartható életmód népszerűsítéséért végzett
tevékenységéről.  Előadásában  bemutatta  a  környezetegészségügyi  kérdés



fenntarthatósági vonatkozásait,  és néhány egyszerű példán keresztül  szemléltette a
mindenki számára elérhető a környezetet és egészségünket  is kímélő változtatások
lehetőségeit.
A Pannon Egyetemen kutató Dr. Domokos Endre és Kovács Zsófia előadásukban a
levegőszennyezettség  mérési  lehetőségeiről  tartott  előadást,  melyből  a  résztvevők
megtudhatták, milyen nagy jelentősége van a hatósági méréseket biztosító állomások
elhelyezésének, hiszen a „jó levegőjű” Veszprém hivatalos szennyezettségi adatait is
nagyban javítja a mérőállomás „szerencsés” elhelyezése. Az előadóktól megtudhattuk,
hogy  a  lakosság  számára  elfogadható  megbízhatóságú  műszerek  ára  60–80  ezer
forint.
Simon Gergely,  a  Greenpeace  és  a  Négy  fal  között  –  egészségesen című projekt
szakértője a háziporban található toxikus anyagokról tartott  előadást.  Az érdeklődők
meghallgathatták,  milyen anyagok vannak a porban és a ruhákban,  illetve  azoknak
milyen  káros  hatásai  lehetnek.  A szakértő  a  különféle  anyagok  felhasználásának
szabályozását (REACH) is ismertette.
Dr.  Major  Jenő,  az  Országos  Kémiai  Biztonsági  Intézet  igazgatója  bemutatta  a
kemizáció előnyeit és hátrányait, és átfogóan ismertette a mindenapjainkban jelentkező
kémiai veszélyforrásokat. Az előadásból kiderült, hogy a szervezetünkbe kerülő káros
anyagok mennyisége odafigyeléssel, szakszerű használattal jelentősen csökkenthető.
Dr.  Rudnai  Péter  az  Országos  Környezetegészségügyi  Intézet  főosztályvezetője  a
beltéri  levegővel  kapcsolatos  vizsgálatokat  mutatott  be.  A  statisztikai  adatokkal
szemléltetett  előadáson  a  hallgatók  megtudták,  hogy  a  dohányzás,  a  rossz
égéstermék-elvezetésű gázkészülékek, a műanyagburkolatok vagy éppen a penészes
falak milyen nagy mértékben segítik elő a légzőszervi megbetegedések kialakulásának
esélyét.
Dr.  Beregszászi  Tímea,  az  Országos Környezetegészségügyi  Intézet  munkatársa a
budapesti  vendéglátóhelyek  példáján  szemléltette,  milyen  mértékben  csökkent  a
levegő  szállópor  (PM 2,5)  koncentrációja  a  dohányzás  betiltását  követően.  Az
intézkedés jelentős előnyökkel járt.
Prókai  Éva,  a  Regionális  Környezetvédelmi  Központ  munkatársa  mutatta  be  Dr.
Csobod  Évával  közösen  elkészített  előadását  az  iskolák  beltéri  levegőminőségével
foglalkozó  SINPHONIE  felmérésről.  A komplex  kutatási  projekt  az  egészségügy,  a
környezetvédelem, a közlekedés és a klímaváltozás kérdéseivel foglalkozik. Alapvető
célja  az  iskolák  és  óvodák  beltéri  levegőminőségének  javítása.  A  nemzetközi
elemzések alapján a leggyakoribb beltéri légszennyező anyagok az iskolákban a szálló
por, a NO2, az illékony szerves vegyületek (pl. formaldehid) és a penész. A felsoroltak
mellett a magas CO2-koncentrációnak is észrevehető egészségügyi hatásai voltak az
iskolásokra. 
Az előadások itt érhetőek el:
http://belteri.levego.hu/konferencia_a_belteri_legszennyezesrol_eloadasanyagok
(Levegő Munkacsoport)

Iskolai előadások a tisztább levegőért

Magyarországon  tartották  az  Európai  Bizottság  Egészségügyi  és  Fogyasztóvédelmi
Főigazgatósága támogatásával megvalósuló SINPHONIE projekt záróértekezletét.
Az  Európa  24  országára  kiterjedő  felmérés  során  összesen  118  iskola  közel  350
tantermében  8000  tanuló  bevonásával  vizsgálták  az  oktatási  intézmények
levegőminőségét, és ennek a fiatalokra gyakorolt hatását.
A  beltéri  levegő  minősége  és  szennyezettsége  egészségünket,  jóllétünket  is
befolyásolja.  A  felmérés  előzetes  eredményeiből  látható,  hogy  a  rendszeres



szellőztetés  hiánya  kimutatható  problémákat  okoz.  Például  a  rosszul  szellőző
termekben  a  CO2-koncentrációjának  megemelkedése  miatt  koncentrációs  zavarok
léphetnek  fel.  A kutatási  eredmények  kiértékelését  követően  számos  javaslatot  is
megfogalmaznak  SINPHONIE  projekt  munkatársai  a  döntéshozók  számára  annak
érdekében, hogy javuljon az iskolák beltéri levegőminősége .
A projekt honlapja itt érhető el: http://www.sinphonie.eu/
Az eredeti cikk a HEAL honlapján nézhető meg: http://www.env-health.org/news/latest-
news/article/how-is-indoor-air-quality-in-your
(HEAL)

Kisfilm a környezetkímélő felújításról

A Levegő Munkacsoport tájékoztató kisfilmet készített a szekszárdi I. Béla Gimnázium
egyik  tantermének környezetkímélő  felújításáról.  A  Négy fal  között  –  egészségesen
című  projekt  keretében  megújuló  tanterem  felújítása  kapcsán  megszólalnak  a
gimnázium tanárai és tanulói is. A felújítás során a megfelelő anyagok kiválasztásával
jelentősen csökkent a környezetterhelés és az egészségügyi kockázatok.A felújításban
részt vevők ismertetik, mire kell  odafigyelni  a festékek, padlóburkolatok kiválasztása
során.
A négyperces tájékoztató kisfilm itt érhető el:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1IW7_j3mPMg 
(Levegő Munkacsoport)

Győzött az ecet

A Tudatos Vásárlók Egyesülete eljárást kezdeményezett a Calgon ecetes TV reklámja
miatt.  A  Gazdasági  Versenyhivatal  vizsgálatának  eredményeként  15  millió  forintra
bírságolta a Calgon forgalmazóját a fogyasztók megtévesztése miatt.
A gyártó reklámjában azt állította, hogy a vízkőoldóként az ecet hatástalan és ártalmas
lehet  a  mosógépekre.  A  Tudatos  Vásárlók  Egyesülete  évek  óta  környezetbarát
alternatívaként  népszerűsíti  az  ecetet,  a  szervezet  nyílt  levélben  fordult  a  hazai
forgalmazóhoz,  amelyben  arra  szólította  fel  a  céget,  hogy  igazolja  a  reklámban
elhangzott állítások valóságtartalmát.
A kapott  választ  a TVE nem tartotta megalapozottnak,  pontosítást  kért,  és egyúttal
megtévesztő reklám gyanújával eljárást kezdeményeztek a GVH-nál.
Több mint másfél éves vizsgálatot követően a GVH megállapította, hogy a vállalat nem
tudja alátámasztani azt az állítását, miszerint az ecet használata mellett a mosógép
vízkőképződés miatt  meghibásodhat,  valamint  azt  sem,  hogy az ecet  rozsdásodást
okozhat. A Versenyhivatal 15 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a céget.
A GVH döntés teljes szövege itt olvasható:
http://www.tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/gvh_hatarozat_calgon_ugyb
en.pdf
A közleménye teljes szövege a TVE honlapján olvasható:
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/gyozott-ecet
(Tudatos Vásárlók Egyesülete)

Levél a különös kockázatot jelentő permetszerek ellen

Minden évben emberek ezreit mérgezik meg a permetszerek. Ebben jelentős a három
legnagyobb gyártó (a BASF, a Bayer, és a Syngenta) felelőssége.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1IW7_j3mPMg
http://www.env-health.org/news/latest-news/article/how-is-indoor-air-quality-in-your
http://www.env-health.org/news/latest-news/article/how-is-indoor-air-quality-in-your


A PAN  német  tagszervezete  (Pesticide  Action  Network  Germany)  levélben  kérte  a
multinacionális vállalatokat, hogy teljes mértékben szüntessék be a kiemelt kockázatot
jelentő  növényvédő  szerek  forgalmazását.  A levélhez  összesen  127  környezetvédő
szervezet, közöttük a Levegő Munkacsoport, és tízezer ember csatlakozott.
Évtizedek óta számos program zajlott a világban, hogy megelőzze a mérgezéseket, és
elősegítse  a  növényvédő  szerek  „biztonságos  használatát”.  Mindezek  ellenére  a
növényvédő szerek miatt évi több tízmillió ember, számos háziállat szenved mérgezést
és egyes helyeken a környezet is elszennyeződik.

/ Mérgezési esetek Magyarországon, 2010/

Carina  Weber  a  PAN  Germany  igazgatója  szerint  a  mérgezéseket  a  felhasználók
képzésével  elvileg  meg  kellene  előzni,  de  a  gyakorlatban  a  szükséges
óvintézkedéseket  nem  alkalmazzák.  A  felhasználók  gyakran  képzetlenek  vagy
megfelelő  védőfelszerelés  nélkül  alkalmazzák  a  készítményeket.  Mindezek  miatt  a
mérgezések túlnyomó része a fejlődő országok lakosságát sújtja.
A  PAN  Germany  felmérése  szerint  a  BASF,  a  Bayer  és  a  Syngenta  vállalatok
mindegyike legalább ötven különösen kockázatos hatóanyagot forgalmaz a világban.
Ezek az európai székhelyű vállalatok felügyelik a világ növényvédőszer-piacának közel
felét, így termékeik globális mértékű kockázatot jelentenek.
December  3-án  volt  a  Bhopáli  katasztrófa  28.  évfordulója.  Az  indiai  város
növényvédőszer-gyárából kiszivárgó gázok több ezer ember halálát okozták, sokan a
mai napig szenvednek a baleset következményeitől. A növényvédő szerek használata
miatt azóta is minden évben milliók betegednek meg.
Az eredeti sajtóközlemény és a kapcsolodó háttéranyagok a PAN Germany honlapján
érhetőek el:
http://www.pan-germany.org/download/presse/PI_HHP_Brief_an_big3_EN_121203.pdf
PAN Germany)

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szándékát
a reach@levego.hu e-mail címen jelezze!

http://www.pan-germany.org/download/presse/PI_HHP_Brief_an_big3_EN_121203.pdf


A  hírlevél  megjelenése  a  KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094  számú  pályázat  keretében
Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap
társfinanszírozásával valósul meg.


