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KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB NÖVÉNYVÉDELEM
Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága a növényvédő szerek környe-
zetvédelmi szempontból szigorúbb engedélyezésére szavazott. 
 

ÚJABB KOCKÁZATOS VEGYÜLETCSOPORT
A már korábban ismert ipari segédanyagok mellett a sziloxánokkal (szerves-szilikon 
vegyület) kapcsolatban is felmerült, hogy ártalmasak lehetnek a környezetbe kerül-
ve. Norvégiában már a felhasználás korlátozását szeretnék elérni. 
 

A FÖLD LEGSZENNYEZETTEBB TÉRSÉGEI
A Blacksmith Intézet tavalyi jelentésének visszhangja alapján idén módosította a 
világ mérgező vegyi anyagokkal leginkább szennyezett térségeinek listáját. 
 

AZ AMALGÁMTÖMÉSEK HATÁSA
Az amalgámtöméssel élők szervezetében magasabb higanykoncentrációt mutattak 
ki, azonban a kockázatosabb szerves higany mennyisége nem volt magasabb.  
 

ELTŰNNEK AZ ESZKIMÓ FIÚK
A mesterséges vegyi anyagok legnagyobb mértékben a sarkvidéken hagyományo-
sabb életet élő inuitokat veszélyeztetik. Az elektronikai cikkek gyártása során hasz-
nált hormonális hatású vegyületek szennyezése miatt a született csecsemők nemi 
aránya eltolódik, és akár kétszer annyi lány is születhet mint fiú. 
 

VAN REMÉNY
A svéd fiatalok szervezetében jelentősen csökkent egyes – ma már gyakorlatilag 
nem használt - mérgező vegyi anyag mennyisége. 
 

NEM CSAK A KÍNAI ÁRUK MÉRGEZHETNEK
Az amerikai vállalatok gyakran olyan árukat exportálnak, melyeket az USA-ban nem 
lehetne eladni.



KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB NÖVÉNYVÉDELEM 

Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága a növényvédő szerek egységes, uniós 
szintű engedélyezéséről szavazott. A nemzetközi környezetvédő civil szervezetek üdvö-
zölték a szavazás eredményét, mely jelentős mértékben erősítette az eredeti tervezetet, 
így a növények védelme remélhetőleg nem fog együtt járni a környezet és az emberek 
egészségének károsításával. 
A bizottság döntésének értelmében a legmérgezőbb növényvédő szerek – a bizottság ja-
vaslata alapján az ideg- és immunrendszerre nézve mérgező vegyületeket is beleértve – 
nem engedélyezhetőek Európában. A veszélyes anyagokat helyettesíteni kell kevésbé ká-
ros alternatívákkal. Ez nemcsak a lakosság és a gazdák egészségét védi, de az innovációt 
is segíti, hisz a cégeket modernebb, hatékonyabb szerek kifejlesztésére ösztönzi. 
A Környezetvédelmi Bizottság elutasította, hogy a növényvédő szerek engedélyezése zó-
nák szerint történjen. Az Európai Bizottság eredeti javaslata alapján, hazánk egy zónába 
került volna az agroökológiai szempontból teljesen eltérő Írországgal, és nem lett volna 
lehetőségünk korlátozni a hazai szempontból nem kívánatos anyagokat. 
A Bizottság elfogadta Hegyi Gyula indítványát, hogy ahol lehetőség van rá, ott a növény-
védelemben a vegyszerekkel szemben elsőbbséget biztosítsanak a természetes, nem-
kémiai módszereknek. 
Az elfogadott anyagba bekerült Hegyi Gyula azon javaslata is, mely előírja, hogy mindig 
legyen nyilvános és a lakosság számára hozzáférhető tájékoztatás az engedélyezett nö-
vényvédő szerek egészségügyi és környezeti hatásairól. 
Az irányelvről még idén ősszel szavaz az Európai Parlament plenáris ülése. 

(Sajtóanyagok – környezetvédő szervezetek, Hegyi Gyula EP képviselő) 

ÚJABB KOCKÁZATOS VEGYÜLETCSOPORT 

A sziloxánokat számos területen használja az ipar. Napjainkig a sziloxánok környezeti 
koncentrációja viszonylag alacsony volt. Újabb vizsgálati eredmények szerint a sziloxánok 
felhalmozódhatnak a táplálékláncban, ezzel környezeti károkat okozva. 
A ciklikus sziloxánokat a korábban mért értékeknél lényegesen magasabb koncentráció-
ban találták meg Oslo közelében élő tőkehalakban és sarkvidéki sirályokban. Ezért a nor-
vég természetvédelmi hatóságok a legmagasabb koncentrációban megtalált D5 típusú 
sziloxánt (dekametil-ciklopentasziloxán) felvették arra a listára, mely azon anyagokat tar-
talmazza, melyek kibocsátását az országban korlátozni szükséges.  
A sziloxán-vegyületek közül a metil-sziloxán a leggyakrabban alkalmazott vegyületcsoport, 
melynek ciklikus és lineáris formája is ismert. 
A sziloxánokat az ipar, például: benzin, kozmetikai, illetve higiéniai termék és mosópor 
adalékként is egyre szélesebb körben használja. 
Az oslói fjord környékén élő halak magas szennyezettségének kivizsgálása érdekében a 
Norvég Levegő Kutató Intézet (Norwegian Institute for Air Researc) kiterjedt vizsgálatokat 
végzett. A szennyvíz vizsgálata mellett a fjord vízét, üledékét és több állatfajának szeny-
nyezettségét is elemezték. A vizsgálatok alapján a tőkehalak szennyezettsége kiemelke-
dő, a lepényhalak sziloxántartalma két nagyságrenddel alacsonyabb volt. 
A kutatók feltételezése szerint a tőkehalak táplálkozási szokásaik miatt tartalmaznak több 
környezetszennyező anyagot, hiszen élelmüket a tenger mélyebb területein gyűjtik, ahol 
feldúsul a káros anyag. Említést érdemel, hogy a fjordban az egyes vízrétegek között az 
anyagcsere mértéke csekély, a szennyvíztelep pedig ötven méteres mélységbe ürít. 

http://www.eeb.org/press/120907_pr_MEP_put_health_and_environment_pesticides_regulation.html
http://www.hegyigyula.hu/index.php?pg=news_10_526


Jelentős mennyiségben találtak sziloxánokat a norvég Medve-sziget sirályainak szerveze-
tében. A vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy a környezetben a szennyező anyagok 
kibocsátási helyüktől nagy távolságok megtételére képesek. 
Norvégiában a D5 típusú sziloxánt felvették azon anyagok listájára, melyek kibocsátását 
mérsékelni kellene. Az Európai Unióban is elkezdték egyes (D4 és D5) sziloxánok környe-
zeti hatásainak vizsgálatát, az esetleges korlátozásról az eredmények ismeretében dönte-
nek majd. 

 (Norwegian Pollution Control Authority) 

A FÖLD LEGSZENNYEZETTEBB TÉRSÉGEI 

A Blacksmith Intézet tavalyi jelentésének visszhangja alapján idén módosította a világ leg-
inkább szennyezett térségeinek listáját. A legszennyezettebb területeken gyakori, hogy az 
egyes szennyező anyagok (például ólom) mennyisége akár több nagyságrenddel is ma-
gasabb az egészségügyi határértéknél, így a várható élettartam lényegesen lecsökken, és 
mindennapossá válik a születési rendellenességek és egyes krónikus megbetegedések 
(pl. asztma, rák) előfordulása. 
A 2006-os rangsor az új pontozási rendszer, illetve a tavalyi  év során megismert új terüle-
tek miatt módosult, így az első tízbe négy új helyszínt soroltak. 
Jelenleg a tíz legszennyezettebb térség közül két-két helyszínnel bír India, Kína és Orosz-
ország is. Az ukrán Csernobil és egy azeri iparvidék is felkerült a listára. A többi kontinenst 
egy perui és egy zambiai nehézfém-bányászati és feldolgozási térség képviseli. 
A harminc leginkább szennyezett területből tíz az egykori Szovjetunió területén található. 
Kína és India (6, illetve 4 helyszínnel) is jelentős környezetvédelmi problémákkal szembe-
sül. 
A helyszíneket a szennyezés forrása szerint is csoportosították. Világviszonylatban a leg-
nagyobb környezeti problémákat a bányászat (6 helyszín), a nehézfémek jelenléte (4), a 
légszennyezettség (5), a vegyipari üzemek (4), illetve az összetettebb iparvidékek (5) je-
lenléte okozza. 
A legszennyezettebb helyszínekből egy sem található a Föld gazdaságilag legfejlettebb 
térségeiben (Észak-Amerika, Nyugat és Közép-Európa, Ausztrália). 
A nemzetközi felmérés alapján elkészült egy hazai – nem hivatalos – lista is, a környezet-
károsodás kiterjedtsége és az esetleges mentesítési költségek alapján. Hazánkban a leg-
szennyezettebb térségnek a Dunát tekintik, a teljes folyó bakteriológiailag legrosszabb ál-
lapotban lévő szakasza Budapest alatt található. A hazai listára felkerült a vegyipari léte-
sítményekkel szegélyezett Sajó völgye, a kohászatáról ismert Dunaújváros és Várpalota 
térsége, valamint a mecseki uránbánya meddői által veszélyeztetett terület. 
A teljes jelentés, az egyes helyszínek és a módszertan részletes leírásával itt olvasható 
(angolul).
A magyar vonatkozású adatok itt olvashatóak.

 (Blacksmith Institute – Népszabadság) 

AZ AMALGÁMTÖMÉSEK HATÁSA 

Német vizsgálatok szerint az amalgámtömések bár kis mértékben, de folyamatosan hi-
gannyal terhelik szervezetünket. A kutatást 82 vizsgálati alany segítségével, 18 hónapon 
keresztül folytatták. Ennek során egyharmaduknak  eltávolították az amalgámtömését 

http://www.sft.no/artikkel____41483.aspx?cid=29292
http://www.blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalReport2007.pdf
http://www.blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalReport2007.pdf
http://www.nol.hu/cikk/464528/


(A csoport), egy csoportot (B) méregtelenítő kezelésben is részesítettek, míg a harmadik 
(C) csoport tagjai az amalgámtömések meghagyásával egy egészségvédelmi programban 
vettek részt. 
Az amalgámtömések kicserélése után 60 nappal a kezelésen átesett emberek vérplazmá-
jában és vörösvértestjeiben a higany koncentrációja a korábbi érték negyedére esett visz-
sza, míg a táplálkozási eredetű – és egészségügyileg lényegesen nagyobb kockázatot je-
lentő – szerves higany koncentrációja a vérplazmában nem változott számottevően. 
Azonban az A és a B csoport tagjainak vörösvértestjeiben  a kezdeti csökkenést követően, 
hosszabb távon emelkedett a szerves-higany koncentrációja. 
A vizelet és vérplazma higanykoncentrációjának elemzésével a kutatók arra az eredmény-
re jutottak, hogy az amalgámtömésekből a szervezetbe kerülő higany mennyisége (3–7 
mg/nap) a nagy nemzetközi szervezetek (WHO, EPA) által ajánlott 30 mg/nap határérték 
alatt van. 

(Environmental Research) 

ELTŰNNEK AZ ESZKIMÓ FIÚK 

Tudósok szerint a nők magas vegyi anyag szennyezettsége miatt egyes sarkvidéki telepü-
léseken kétszer annyi lány születik, mint fiú. A kutatók Grönland és Oroszország északke-
leti részének közösségeiben vizsgálták a nők szervezetében található hormonális hatású 
mesterséges vegyi anyagok koncentrációját. 
A vizsgálati eredmények szerint a hormonhatású anyagokat olyan magas koncentrációban 
találták meg, hogy azok képesek lehetnek a három hétnél fiatalabb magzatok nemének 
befolyásolására.  
Lars-Otto Reierson, a kutatás ügyvezetője elmondta, hogy az már eddig is ismert volt, 
hogy egyes ipari eredetű anyagok a tápláléklánc tagjaiban egyre inkább felhalmozódnak, 
és a bálnákban és jegesmedvékben a planktonhoz viszonyítva milliószoros 
koncetrációban is megjelenhetnek. De sokkoló az az eredmény, hogy a gyermekek neme 
a születés előtt ennek hatására megváltozhat. 
A kutatók szerint az emberre jellemző születési ivararány, ami a fiúk csekély többségét 
jelenti elkezdett megváltozni. Az USA Környezet-egészségügyi Tudományos Intézetének 
(US National Institute of Environmental Health Sciences) adatai alapján Japánban és az 
Egyesült Államokban negyedmillióval több fiú lenne, ha nem változott volna meg az 1970-
ig az újszülöttekre jellemző nemi arány. 
A kutatók tapasztalatai alapján Szibériában gyakori a koraszülés, és a fiúk súlya lényege-
sen alacsonyabb a kislányokénál. A kutatók szerint a jellemzően elektronikai cikkek előállí-
tásakor felhasznált vegyi anyagok a széllel, a folyók által és a tengeráramlatokkal eljutnak 
a sarkvidékekre, ahol a tápláláklánc tagjaiba kerülve egyre nagyobb mennyiségben jelen-
nek meg az egyes élőlényekben. Koncentrációjuk a jellemzően húst és halat fogyasztó 
inuit népességben jelentősen megemelkedik. 
A teljes vizsgálati eredmények és értékelések a jövő évre várhatóak. 

(The Guardian) 

VAN REMÉNY 

Svéd vizsgálati eredmények szerint az utóbbi években jelentősen csökkent a fiatalok szer-
vezetének vegyi anyagoktól való szennyezettsége. Az átlagosan 18 éves fiúkon 2000-ben 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=AbstractPlus&list_uids=17767927
http://www.guardian.co.uk/print/0,,330722948-110592,00.html


és 2004-ben elvégzett vizsgálatok eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy 
négy év alatt jelentősen csökkent a vér átlagos DDE és PCB koncentrációja. A 200–250 
fiatalon elvégzett vizsgálatok alapján a vérszérum átlagos szennyezettsége töredékére 
csökkent. Egy a PCB vegyületcsoportba tartozó vegyület átlagos koncetrációja 66 ng/zsírg 
értékről 19-re csökkent: míg 2000-ben mindenkiben sikerült kimutatni az anyag jelenlétét, 
2004-ben már csak a vizsgált minták 70 százaléka tartalmazott a kimutathatósági hatás 
feletti mennyiségben ilyen anyagot. A DDE (a DDT növényvédő szer bomlásterméke) kon-
centrációja hasonlóan csökkent, a kimutathatósági érték alatti minták aránya 6-ról 65 szá-
zalékra nőt. 
A vizsgálati eredményekkel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a gyors javulás oka 
egyrészt az lehet, hogy ezeket az anyagokat már évtizedek óta nem használják Európa 
fejlettebb országaiban, és a fiatalok már nem halmoztak fel belőlük szervezetükben na-
gyobb, lassabban kiürülő mennyiséget. 

 (Chemosphere) 

NEM CSAK A KÍNAI ÁRUK MÉRGEZHETNEK 

Az amerikai gyártók egyre gyakrabban exportálnak olyan termékeket (játékokat és cumikat 
is beleértve), melyek nem felelnek meg a helyi biztonsági előírásoknak. 2002-ben 57 olyan 
megkeresés érkezett az amerikai fogyasztási cikkek biztonságát felügyelő bizottsághoz 
(CPSC), melyben az USA előírásainak nem megfelelő áruk exportját kérték. A kérelmek 
száma 2006-ban 97-re emelkedett. A nem megfelelő termékeket részben az EU országai-
ba szállították. 
A CPSC-nek alig van befolyása a tervezett exportra, mindössze arra van lehetősége, hogy 
figyelmeztesse a fogadó országot. Thomas H. Moore, a CPSC biztosa szerint az amerikai 
exportpolitika célja az, hogy a hazai termékek versenyképesek legyenek a célországok 
piacain, minőségi megkötések nélkül. 
A hasonló exportban érintett Írország amerikai nagykövetségének képviselői azt mondták, 
nem tudtak ilyen exportról, illetve az ír fogyasztóvédelmi hatóság aggodalmát fejezte ki a 
kockázatos termékek bevitele miatt. 
Az exportőrök szerint a termékek bár nem felelnek meg az amerikai előírásoknak, bizton-
ságosnak tekinthetőek, hiszen olykor csak a csomagoláson lévő hiányos figyelmeztető-
szöveg jelenti a problémát. 

 (Washington Post) 
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/31/AR2007083101877.html


 

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