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TISZTELT CÍMZETTEK! 
 
A vegyi anyagok kérdésköre és az új EU-s vegyi anyag politika, a REACH az utóbbi 
két évben a figyelem középpontjába került. Több civil szervezet: a Levegő Munka-
csoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország, továbbá a 
Fauna Egyesület és a Greenpeace azon dolgozik, hogy az új jogszabály megalapoz-
za Európában a fenntartható vegyi anyag használatot és megóvja az emberek 
egészségét és a környezetet a káros kemikáliáktól. 
 
Az erős hazai vegyi anyag kampány érdekében, továbbá, hogy minden érdeklő hoz-
zájusson a vegyi anyagokkal kapcsolatos legújabb fontos információkhoz a Levegő 
Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége létrehozz egy internetes 
hírlevelet, mely havonta fog megjelenni a lenti formátumban. 
 
Kérjük, hogy aki szeretné (vagy nem szeretné) kapni a havonta megjelenő elektroni-
kus hírlevelet vagy tud valakit, aki szívesen venné, jelezze ezt a reach@levego.hu e-
mail címen! A további hírleveleket a listára nem küldjük. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Pál János & Simon Gergely 
Levegő Munkacsoport 
 
Dragos Tibor 
Magyar Természetvédők Szövetsége 
 
További információ a témában: 
http://www.mtvsz.hu/vallalat
www.levego.hu/vegyianyag
www.wwf.hu/detox
 
Kiadványok: 
www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kemiaibizonytalansag.htm
www.levego.hu/konyvtar/olvaso/vegyianyag.htm
www.levego.hu/konyvtar/olvaso/hazassag.htm
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VEGYI ANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA GYERMEKJÁTÉKOKBAN
Az Európai Parlament júliusban jóváhagyta azt a tervezetet, amely teljes tilalmat 
rendel el a PVC-termékek rugalmasabbá tételére szolgáló egyes vegyi anyagok al-
kalmazására gyermekjátékokban és gyermekápolási termékekben. 
 

AZ ISKOLÁSOKAT VESZÉLYEZTETIK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
Amerikai kutatások szerint 1998 és 2002 között jelentősen nőtt a növényvédő és 
más vegyszerek okozta megbetegedések száma az amerikai iskolások körében. 
Több mint két és félezer esetet hoztak összefüggésbe az említett szerekkel, nem ke-
vés esetben komolyabb egészségügyi problémák jelentkeztek. 
 

IPARI EREDETŰ SZÜLETÉSI RENDELLENESSÉGEK OLASZORSZÁGBAN
Születési rendellenességeket is okozó súlyos környezetszennyezés miatt büntető-
jogi eljárás indult Gela szicíliai város petrokémiai konszernjének menedzserei ellen. 
 

VEGYI ANYAGOK AZ ÚJSZÜLÖTTEKBEN
Egy amerikai vizsgálat 287 különféle vegyi anyagot mutatott ki az újszülöttek köl-
dökzsinórvéréből. 
 

A DUPONT-T BEPERELTÉK A PERFLUOR-OKTÁNSAV VESZÉLYEI MIATT
Az USÁ-ban több milliárd dolláros pert indítottak a DuPont vegyipari vállalat ellen, 
mivel az elmulasztotta nyilvánosságra hozni az általa gyártott teflon bevonatú ter-
mékekből felszabaduló perfluor-oktoánsav (PFOA) egészséget veszélyeztető hatá-
sait. 



VEGYI ANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA GYERMEKJÁTÉK-
OKBAN 

Az Európai Parlamentben nagy többséggel megszavazott tilalom megszigorítja és állandó 
jellegűvé teszi az e téren 1999 óta érvényben lévő ideiglenes tilalmakat. A most jóváha-
gyott szabályok idén ősztől válnak törvény erejűvé. 
A döntés tilalmat mond ki a három legveszélyesebbnek tartott ftalátfajta - a DEHP, a DBP 
és a BBP - alkalmazására minden játékban és gyermekápolási cikkben, függetlenül attól, 
hogy mi a termék rendeltetése és milyen korcsoport számára gyártják. Megtiltja továbbá 
három másik ftalátfajta - a DINP, a DIDP és a DNOP - használatát is olyan termékekben, 
amelyeket a gyermekek a szájukba vehetnek. Az utóbbi három anyaggal kapcsolatos tu-
dományos vizsgálatok ellentmondásos eredményeket hoztak a vegyi anyagok veszélyes-
ségét illetően, az EU törvényhozói ennek ellenére a tilalom mellett döntöttek elővigyáza-
tosságból. 
A Toys Industries of Europe (TIE) nevű ágazati lobbicsoport szerint, amely több nagy já-
tékgyártót is képvisel, a DINP tilalma "ellátási problémákhoz vezethet az európai játékpia-
con, mert nagyon kevés az e célra felhasználható, engedélyezett alternatív vegyület".  
A DINP a legszélesebb körben használt ftalátfajta játékokban. Teemu Lehtinen, a TIE ve-
zető tanácsadója szerint a DINP kiváltása lehetséges egy másik vegyi anyaggal, a citráttal, 
ám ezzel jelentősen megnőnének a gyártók költségei. "A citrát háromszor drágább, és 
nem folytak vele olyan kiterjedt próbák, mint a DINP-vel. Helyettesítő anyagok esetén új 
teszteket kell elvégezni, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a játékok nem repednek 
meg, illetve nem törnek el" - mutatott rá a TIE vezető tanácsadója. 

(AP/Reuters/MTI - Brüsszel/Strasbourg/Budapest) 

AZ ISKOLÁSOKAT VESZÉLYEZTETIK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 

Egyértelmű a kutatók következtetése: az iskolákban és környékükön használt növényvédő 
szerekre lehet visszavezetni a problémát. Egy 400 fős minta alapján megállapították azt is, 
hogy az egészségügyi gondok kétharmada az iskola területén használt szerektől eredt, 
egyharmada iskolán kívüli mérgezés volt, elsősorban az oktatási létesítmények melletti 
földeken használt védőszerek okozták ezeket. 
A kutatók és a környezetvédők is védekezésre szólítottak fel, utóbbiak egyik csoportja sze-
rint a vegyi növényvédelmet haladéktalanul természetes védekezési eljárásokkal kellene 
felváltani az iskolák környéki termőterületeken, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek 
védekezési mechanizmusa sem elég fejlett még, s fejlődésben lévő szervezetük számára 
különösen káros lehet bármilyen mérgezés. A kutatók szerint egy úgynevezett ütközőzó-
nát kellene kialakítani az iskolák körül, s ebben nem használnának vegyszereket.  

(MTI - London) 



IPARI EREDETŰ SZÜLETÉSI RENDELLENESSÉGEK OLASZORSZÁG-
BAN 

Az államügyészek vádja szerint az elmúlt tíz évben a környéken született 13 ezer gyermek 
közül 700 valamilyen születési rendellenességgel jött a világra: torzszülöttek, vagy szív-
problémákkal, gyomorpanaszokkal küzdenek - jelentette a La Repubblica című olasz lap. 
Szakértők szerint Gela több száz lakója került kapcsolatba a mérgező anyagok feldolgo-
zása során egészségre káros anyagokkal, amelyek a tengerbe jutottak, súlyos egészségi 
károsodást okozva a helybeli lakosságnak. 
Az elmúlt évtizedekben a gelai petrokémiai konszern 641alkalmazottja halt meg különböző 
rákos megbetegedésekben, és ezek közül legkevesebb 195 esetben a halál közvetlenül 
azokra a mérgező anyagokra vezethető vissza, amelyeket a petrokémiai kombinátban állí-
tanak elő. 
Ugyancsak államügyészi eljárás indul súlyos környezetszennyezés vádjával a szicíliai 
Siracusában működő Enichem petrokémiai konszern vezetése ellen. Az Eni olajfeldolgozó 
óriáscég leányvállalataként működő kombinát menedzsmentjét azért tartják felelősnek, 
mert az általuk vezetett üzemből éveken át egyenest a tengerbe jutottak a higany feldol-
gozásánál keletkezett mérgező anyagok, s ez súlyos egészségi károsodást okozott a 
helybeli lakosságnak. 

(dpa - Catania)  

VEGYI ANYAGOK AZ ÚJSZÜLÖTTEKBEN 

Egy amerikai tanulmány szerint az anyák vegyi anyagok százait adják át születendő 
gyermeküknek. A vizsgálat során 10 újszülött köldökzsinórvéréből összesen 287 vegyi 
anyagot mutattak ki. A vérmintákban találtak a növényvédő szerekből, a teflonsütőkből, a 
műanyag burkolóanyagokból, vagy a már régen betiltott PCB-kből származó anyagokat, 
és különféle égéstermékeket is. A kutatások alapján egy csecsemő átlagosan 200 vegyi 
anyaggal találkozik születése előtt. 

(www.southbendtribune.com) 

A  DUPONT-T  BEPERELTÉK  A  PERFLUOR-OKTÁNSAV  VESZÉLYEI 
MIATT 

Két ügyvédi közösség pert indított a DuPont ellen az amerikai szövetségi bíróságon, a vál-
lalatot gondatlan, tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi módszerekkel vádolják, 
mivel elmulasztotta nyilvánosságra hozni az általa gyártott Teflon termékek egészségi és 
környezeti kockázatait. 
Legalább 13 államban indítanak pereket a vállalat ellen. Bár a vádak az egyes perekben 
némileg eltérnek közös alapjuk az, hogy „a Teflon tartalmú konyhai eszközök káros és ve-
szélyes anyagokat bocsáthatnak ki, többek között az emberen lehetséges rákkeltők közé 
sorolt perfluor-oktoánsavat (PFOA)”. 
Egy új vizsgálat szerint azoknak az ohio államban (USA) élő lakosoknak, akik a Teflont 
előállító gyárak közelében laknak a vérében akár 60-80-szoros PFOA mennyiség is lehet, 
mint az átlagnépesség esetében. 

(www.ptcnonline.com) 

http://www.southbendtribune.com/
http://www.ptcnonline.com/
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