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CSENDES JÁRVÁNY A VEGYI ANYAGOK MIATT?
"Csendes" járvány dúl világszerte: gyerekek millióinál okoz zavarokat az idegrend-
szer és az agy fejlődésében a vegyi anyagok általi környezetszennyezés. 
 

NANOVESZÉLY?
Az utóbbi években egyre inkább terjednek a nanotechnológia segítségével készült 
termékek. A nanoanyagok egészségügyi és környezeti hatásai jelentősen eltérhet-
nek a természetes körülmények között előforduló azonos kémiai felépítésű anyago-
kétól. 
 

ELEKTRONIKAI CIKKEK SOKASÁGA KERÜL AFRIKÁBA  
A világ „fejlettebb” országaiban összegyűlő környezet- és egészségkárosító nehéz-
fémekben gazdag elektronikai hulladék egy része a minimális környezetvédelmi elő-
írásokkal (sem) rendelkező „fejlődő” országokba kerül. 
 

VESZÉLYBEN A TŰZOLTÓK
A életét nem csak a lángok veszélyeztetik. A statisztikai adatok szerint tűzoltók kö-
rében az átlagosnál lényegesen magasabb a daganatos megbetegedésekben szen-
vedők aránya. 
 

IDÉN ÉLETBE LÉP A REACH SZABÁLYOZÁS
A várakozásoknak megfelelően az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa is 
elfogadta a REACH kompromisszumos tervezetét, így a szabályozás idén júliusban 
hatályba léphet. 
 

UNIÓS TÖREKVÉSEK A FENNTARTHATÓ NÖVÉNYVÉDELEMÉRT 
Elkészült a Levegő Munkacsoport új az unió növényvédő szer politikájával foglalko-
zó döntéshozói kiadványa. 



CSENDES JÁRVÁNY A VEGYI ANYAGOK MIATT? 

Több millió gyereknek okozhat agykárosodást a kémiai szennyezés világszerte - állítják 
tudósok a csak "csendes járványnak" nevezett jelenségről. A szakemberek szerint ma-
napság minden hatodik gyermek valamilyen fejlődési rendellenességgel (autizmus, 
hiperaktivitás vagy szélütés) küzd. 
A világ egy hatalmas, ipari vegyi anyagokból álló medencében fuldoklik - állítják tudósok, 
akik felhívják a figyelmet arra, hogy ez rontja a következő generáció szellemi teljesítőké-
pességét és növelheti a súlyos idegrendszeri betegségek, mint amilyen például a 
Parkinson-kór előfordulásának gyakoriságát. 
A bostoni Harvard Egyetem közegészségügyi tanszékének kutatói szerint már több mint 
200 olyan kémiai vegyületet határoztak meg, amelyek roncsolhatják az agyat. A tudósok 
azt javasolják, hogy a várandós nőket és a kisgyerekeket próbálják megóvni a kémiai 
anyagok hatásától, hiszen a fejlődő agy különösen érzékeny. 
Az 1980-as évekből származó vizsgálatok szerint a korábbi évtizedekben született korosz-
tályban az iparilag fejlett országokban mintegy 50 százalékkal csökkent a magas intelli-
genciájú (>130 IQ) gyerekek aránya, míg a gyengébb képességekkel rendelkezők aránya 
növekedett, mivel a gyermekek többsége túlzott mértékben volt kitéve a benzinből szár-
mazó ólomszennyezés hatásának. Az olyan ma már új berendezésekben nem alkalmazott 
segédanyagok mint pl. a PCB, szintén kimutathatóan rontották a szennyezésnek kitett 
csoportok szellemi képességeit. 
A jelentés kritikusai ugyanakkor azt állítják, hogy a tudósok rémhíreket terjesztenek, ami-
kor erősen eltúlozzák a csendes járvány hatását. "Ez egy kampánycikk. A szerzők elköte-
lezettségükben a rémhírterjesztés közelébe jutottak" - vélekedett például a Londoni Egye-
tem orvosi intézetének dékánja, Nigel Brown. 
A Harvard sajtóanyaga itt olvasható a The Lancet-ben publikált tanulmányról. 

(Greenfo, InfoRádió) 

NANOVESZÉLY? 

A nanotechnológia az utóbbi években vált mindennapjainknak részévé. Az egyes anyagok 
gyártása során a 100 nanométernél kisebb részecskék fizikai tulajdonságai jelentősen el-
térnek a normális szerkezetű anyaghoz képest. Így lehetőség nyílik nagyobb élettartamú 
festékek, jobb UV-szűrő képességű kozmetikumok, kisebb méretű számítástechnológiai 
eszközök, vagy kedvezőbb élettani hatású élelmiszerek előállítására, azonban a megvál-
tozott szerkezet az egészségre gyakorolt hatásokat is módosítja. 
A hordozó anyagukból kiszabaduló nanorészecskék igen mobilisak (belélegezve az orrból 
akár az agyba is eljuthatnak, bőrre kerülve szintén gyorsabban felszívódnak) és nagyon 
reakcióképesek, így toxikus hatásúak lehetnek. Feltételezhető, hogy a nanorészecskék 
több betegség kialakulásában szerepet játszhatnak, de eddig csak csekély számú vizsgá-
latot végeztek a nanoanyagok egészségügyi hatásaival kapcsolatban. 
A nanotechnológia alkalmazásával készült termékeknek különleges ismertetető jele nincs, 
így a fogyasztók nem tudhatják, hogy az egyes termékek hagyományos, vagy 
nanotechnológia igénybevételével készültek-e. 

http://www.hsph.harvard.edu/press/releases/press11072006.html
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=14533
http://www.inforadio.hu/hir/tudomany/hir-84515


A nanoanyagok gyors elterjedését az egyes államok hatóságai és joganyagainak kialakí-
tása nem követte, így alkalmazásuk lehetősége világszerte még szinte szabályozatlan (az 
Unió új vegyi-anyag politákájának a REACH-nek sem tartoznak a hatálya alá). 
Az USA Környezetvédelmi Hivatala (EPA) 2006 novemberében előírta, hogy a baktériu-
mokat elpusztító ezüstrészecskéket felhasználó gyártóknak tudományos bizonyítékokkal 
kell igazolniuk, hogy a felhasznált ezüstrészecskék nem károsak a vizekre és az emberi 
egészségre. Az ezüst nanorészecskék alkalmazásának szabályozása a kormány első lé-
pése a nanotechnológiai ipar egy területének szabályozására. 
A Föld Barátai nemzetközi szervezet a nanorészecskéket tartalmazó termékek betiltását 
követeli amíg nem bizonyosodik be ezen termékek ártalmatlansága. 
Egy USA-i környezet és fogyasztóvédelmi szervezet aláírásgyűjtést végzett a bizonytalan 
hatású technológia korlátozását kérve a helyi hatóságoktól. 
A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal honlapján további információk érhetőek el. 

ELEKTRONIKAI CIKKEK SOKASÁGA KERÜL AFRIKÁBA 

Lagos, a nigériai főváros területén egyre nagyobb elektronikai hulladékokból álló dombok 
emelkednek. A veszélyes hulladék olyan egészségkárosító nehézfémeket tartalmaz, mint 
például az ólom, a kadmium, vagy a higany. 
A környező lakosság egészségi állapotát és a környezetet veszélyeztető szemétdomb-
okért elsősorban a „fejlett” országok, kiemelten az USA környezetpolitikája a felelős. Az 
elöregedett USA-i számítógépek ¾-e Nigériába érkezik, a szemétexportot nem csak en-
gedélyezi, hanem segíti is a kormányzat. 

(STLToday) 

VESZÉLYBEN A TŰZOLTÓK 

Több mint 100 ezer tűzoltó adatainak feldolgozásán alapuló tanulmány szerint a hererák 
aránya száz százalékkal, a prosztataráké 28 százalékkal bizonyult magasabbnak tűzoltók 
körében. 
A tűzoltók olyan karcinogén anyagoknak vannak kitéve munkájuk során, mint a benzol, a 
kloroform, a korom, a sztirol vagy a formaldehid. Ezeket a helyszíneken belélegzik, vagy a 
bőrükön át szívódnak fel. A kutatók azt javasolják a tűzoltóknak, hogy a bevetések után 
alaposan fürödjenek meg, hogy a rákkeltő anyagokat eltávolítsák a testükről, és azok a 
bőrükön át ne juthassanak be szervezetükbe. 

(hirado.hu/MTI) 

IDÉN ÉLETBE LÉP A REACH SZABÁLYOZÁS 

A várakozásoknak megfelelően előbb az Európai Parlament majd a Miniszterek Tanácsa 
is elfogadta az EU új vegyi anyag politikájának (REACH) kompromisszumos tervezetét, 
így a szabályozás idén júliusban hatályba léphet. 
Bár a végleges változat jelentős engedményeket tesz az iparnak a korábban az EP Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága által elfogadott állásponthoz képest, de így is alkalmas lehet a 
legveszélyesebb vegyi anyagok fokozatos kiszorítására. A Parlament környezetvédelmi 

http://nano.foe.org.au/
http://nano.foe.org.au/
http://ewg.org/issues/cosmetics/20061010/signon.php
http://www.mebih.gov.hu/hirek/233/
http://www.stltoday.com/stltoday/news/stories.nsf/world/story/31DB839297421EDB862572480013CE05?OpenDocument
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=162281


törekvései nélkül azonban az emberi egészséget nem védő, a veszélyes vegyi anyagokat 
gyakorlatilag alig korlátozó jogszabály született volna. 
A kompromisszumos javaslat szerint a 10 tonna alatt gyártott anyagokra egyenlőre csak 
kevés adatot szükséges megadni. De, mint Hegyi Gyula a Parlament plenáris ülésén el-
mondta: "Hét év múlva újból átvizsgáljuk a törvényi szabályozást. Ez jó alkalom lesz arra, 
hogy az 1 és 10 tonna közötti mennyiségű termékeket is bevonjuk a bevizsgálási és jelen-
tési kötelezettségbe, s ezzel garantáljuk biztonságos használatukat." 

UNIÓS TÖREKVÉSEK A FENNTARTHATÓ NÖVÉNYVÉDELEMÉRT 

Az Európai Bizottság három új, a növényvédő szerekkel kapcsolatos jogszabálytervezetet 
készít elő. A jelenlegi növényvédelmi gyakorlat problémáiról, az emberi egészség és a 
környezet megóvása érdekében készülő tervezetek fontosságáról és az ezekkel kapcsola-
tos civil elvárásokról szól a Levegő Munkacsoport legújabb döntéshozóknak szánt kiadvá-
nya. 
A kiadvány honlapunkról is letölthető. 

(Levegő Munkacsoport) 
 
 
 
 
 
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/letoltes/kapcsolodo_anyagok/fenntarthato_novved.pdf
http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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