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UNIÓS JOGSZABÁLY A PERMETEZÉSRŐL - MARADNAK MÉRGEK A MEZŐGAZ-
DASÁGBAN? 
Az Európai Parlament a növényvédőszerek környezetvédelmi szempontból szigo-
rúbb engedélyezésére szavazott. 
 

TÖBB AZ ASZTMÁS AZ AEROSZOLOS KÉSZÍTMÉNYEK MIATT 
Tudományos eredmények igazolták, hogy a háztartásokban használt sprayk hozzá-
járulnak az asztma kialakulásához. 
 

A RÚZS MÉG NEM ÓLOMMENTES 
Amerikai vizsgálatok szerint a márkás rúzsok közel kétharmada ólommal szennye-
zett, bár azt az összetevők között nem tüntették fel. 
 

A PERMETEZÉS ÚJABB KÁROS HATÁSA DERÜLT KI 
Előzetes vizsgálati eredmények szerint a rovarirtó szerek szervezetbe kerülése nö-
velheti az autizmus kialakulásának esélyét.  
 

NEMCSAK SZÍNEZ, AKTIVÁL IS 
Angol vizsgálatok szerint a mesterséges élelmiszerszínezékek és a nátrium-benzoát 
tartósítószer együttes fogyasztása hozzájárulhat a gyermekkori hiperaktivitás terje-
déséhez. 
 

NEMÉT VESZTETT VILÁG 
A természeti környezetet szennyező mesterséges vegyi anyagok jelentősen befo-
lyásolják egyes állatfajokban a nemi fejlődést, így a kutatók egyre gyakrabban talál-
koznak nemi rendellenességet mutató egyedekkel. 
 



UNIÓS JOGSZABÁLY A PERMETEZÉSRŐL - MARADNAK MÉRGEK A 
MEZŐGAZDASÁGBAN? 

Október 23-án szavazott az Európai Parlament plenáris ülése első olvasatban a 
növényvédőszerek forgalomba hozataláról szóló rendeletről és a peszticidhasználatról 
szóló irányelvről. A peszticidek, azaz a növényvédőszerek és a biocid termékek a legve-
szélyesebb vegyi anyagok közé tartoznak, hiszen funkciójuknál fogva eleve mérgek, 
használatuk során szükségszerűen kikerülnek a környezetbe, bejutnak élelmiszereinkbe. 
Felmérések szerint a felhasznált növényvédőszerek csupán 1 százaléka éri el a célját, az-
az pusztítja el a károsítókat. A növényvédőszerek jelentette egészségügyi és környezeti 
problémák az egyre modernebb szerek használata ellenére sem csökken, sőt a  felhasz-
nált növényvédőszer mennyiség is folyamatosan nő. A különböző peszticidekről 
(növényvédőszerek és biocid termékek) egymás után derül ki, hogy súlyosan károsítják az 
élővilágot és az emberi egészséget, egyes anyagok már egészen kis mennyiségben is 
hosszútávú károsodást okoznak, különösen az arra érzékenyebb embereknél. A hazánk-
ban forgalmazott élelmiszerek nagyjából 40 százaléka tartalmaz kimutatható mennyiségű 
növényvédőszer-maradékot, körülbelül 5 százalékuk a határértéknél magasabb koncent-
rációban. A környezeti és egészségi károk csökkentése érdekében 2006-ban az Európai 
Bizottság több új jogszabály-tervezetet nyújtott be a növényvédőszerek használatáról és 
engedélyezéséről. A jogszabályokról 2007-2008-ban döntenek az EU döntéshozó szervei. 
Új uniós környezetvédelmi jogszabályokra az Európai Bizottság tesz javaslatot, de azokat 
a tagállamok kormányaiból álló Tanács és a lakosság által közvetlenül választott Európai 
Parlament fogadja el. A bonyolult együttdöntési eljárás során, jelen jogszabályokat a Par-
lament és a Tanács kétszer egymás után, két olvasatban vitatja meg, illetve tesznek javas-
latot módosításokra. A Parlamentben először a szakbizottságban vitatják meg és módosít-
ják a javaslatokat, és az általuk elfogadott változatról szavaz a Parlament Plenáris ülése. A 
növényvédőszerekről szóló jogszabályokról a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottság (ENVI) szavazott és a Mezőgazdasági (AGRI) és a Belső 
Piaci Bizottság (IMCO) fogadott el hozzá ajánlásokat. A Tanácsban a Mezőgazdasági Ta-
nács, így a tagországok mezőgazdasági minisztériumai a téma felelősei. A hetekben elfo-
gadott javaslatról, tehát még egyszer szavazni fog a Parlament és kétszer fogja vitatni a 
Tanács.  
A most októberi szavazás során a Parlament jórészt többpárti kompromisszumos javaslat-
csomagot fogadott el, ami környezetvédelmi szempontból sokkal gyengébb volt, mint  a 
még szeptemberben, a Környezetvédelmi Bizottságban elfogadott változat.  Ráadásul a 
kompromisszumos csomag több zöldebb elemét leszavazta a Parlament, köszönhetően 
néppárti képviselők többségének. 
 
 
Irányelv a peszticidek használatáról 
 
A növényvédő, rovarirtó szerek használatát mostanáig nem szabályozták uniós szinten. 
Az Európai Parlamentben, Christa Klass német, néppárti képviselő által jegyzett új irányelv 
(COD/2006/0132) feladata, hogy ösztönözze a növényvédőszer-használat csökkentését 
és mérsékelje a mezőgazdasági vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti 
károkat. Az irányelv szerint a tagállamoknak nemzeti akció terveket kell készíteni, melyben 



azonosítaniuk kell azt, hogy az adott országban mi jelenti a legnagyobb kockázatot 
növényvédőszer és biocid használat miatt. A Levegő Munkacsoport, a PAN és az EEB 
kampányával összhangban hat pontban kérte a magyar képviselőktől, hogy egészségügyi 
és környezeti szempontból erősítsék az irányelvet. A javaslatok közül sajnos gyakorlatilag 
egy sem kapott többséget, a képviselők, mind az Európai Bizottság előterjesztéséhez, 
mind a Környezetvédelmi Bizottság módosításaihoz képest gyengítették az irányelvet. 
 
1.  Határidők és konkrét célok a peszticidhasználat csökkentésre 
Civil szervezetek, a PAN Europe vezetésével, már 2002-ben javaslatot tettek egy új, a 
növényvédőszerek használatának csökkentését célul tűző irányelvre. Az Európai Parla-
ment Környezetvédelmi Bizottsága 2007 júniusában kötelező érvényű növényvédőszer-
használat csökkentési célokat szavazott meg. A Bizottság kimondta, hogy az irányelv élet-
be lépését követő tíz éven belül 50 százalékkal kell csökkenteni a növényvédőszer alkal-
mazások számát. Sajnos a plenáris ülés, nem szavazta meg ezt a javaslatot a Néppárt 
ellenszavazatai miatt, pedig a plenáris ülésre kompromisszumos javaslatként csupán egy 
uniós szintű 20 százalékos csökkentést írnának elő, megengedve egyes tagországokban 
akár a növekedést is. Dan Jourgensen  a szocialista frakció társ-jelentéstevője ezt elszo-
morítónak nevezte, hiszen szerinte, ha csak a szükséges mennyiségű növényvédőszert 
használják fel a gazdák, csökkenti a költségeiket, növeli a versenyképességüket és 
növényvédőszer-használat csökkentést eredményez. Olajos Péter nyilatkozata szerint 
"Magyarországon például 15-ször kevesebb vegyszert használunk, mint mondjuk Hollan-
diában, mégis a magyar kukoricától roskadoztak (amíg voltak) az Unió intervenciós raktá-
rai (...) lehet és kell is abba az irányba haladnunk, ahol fenntartható szerhasználattal meg-
termelt gyümölcsök, zöldségek és egyéb élelmiszerek találhatóak."  
 
2. Az integrált növényvédelem terjesztése 
A zöldek javaslata szerint egységes rendszert kell kialakítani az integrált növényvédelemre 
(IPM). Majd azt követően mind szélesebb körben kell az IPM-et előírni (leszámítva a bio-
gazdálkodást). 2014 után pedig uniós agrár-támogatások (CAP) feltételéül kell szabni. A 
parlament elé több olyan indítvány is került, ami a nem kémiai növényvédelem előnybe 
részesítését javasolja, ahol erre van lehetőség. Sajnos ezek az indítványok a javaslat a 
néppárti és a liberális frakciók, köztük e pártok magyar képviselőinek ellenszavazatai miatt 
megbuktak. Szintén nem kapott többséget a kötelező IPM előírását támogató indítvány. 
 
3. A légi permetezés mind szélesebb körű korlátozása 
Az irányelv egyik legfontosabb eleme, hogy korlátozza a légi permetezést. A civil szerve-
zetek véleménye szerint nem vagy csak nagyon indokolt esetben szabad derogációs lehe-
tőséget adni, tekintettel a vegyszer-elsodródásokra és az ezzel összefüggő mérgezési 
esetekre, halpusztulásokra. A hazai sajtóban hangoztatott teljes tiltással szemben a Par-
lament által elfogadott, javaslat engedné a légi permetezést, ott ahol nincs más megvaló-
sítható alternatíva, és az elérhető legjobb technológiát alkalmazzák a sodródás csökken-
tésére, továbbá ez nem érinti hátrányosan a lakosok és a járókelők egészségét”.  Egyes 
hazai sajtónyilatkozatok ezt értelmezték úgy, hogy ezentúl tilos lesz a szúnyogok irtása.  
A vizi élővilág védelmének érdekében a Környezetvédelmi Bizottság kötelező 10 méteres 
védőtávolságot írt volna elő permetezéskor. A plenáris ülés elvetette ezt a javaslatot, ma-
gyar részről csak az MDF-es Olajos Péter és a Fideszes De Blasio Antonio támogatta, a 
többség a védőtávolság szélességének meghatározását a tagállamokra bízná. 
 
 



4. Növényvédőszer adók 
A növényvédőszer-használat által okozott károkat, mint például a megbetegedett emberek 
gyógyításának költségét jelenleg a legtöbb országban az egész társadalom fizeti meg. Az 
új irányelvnek elő kellene írnia ezen adók kivetését, melyek bevezetését az országok kö-
zötti különbözőségek miatt a tagállamokra bíznák. Az adókból kell finanszírozni a környe-
zetvédelem, így például a szerhasználat csökkentési programokat a mezőgazdaságban. 
Hegyi Gyula, magyar szocialista képviselő több módosító indítványában is javasolta, hogy 
gazdasági eszközökkel, azaz környezetvédelmi adókkal ösztönözzék a növényvédőszer- 
használat csökkentését. Bár a Környezetvédelmi Bizottság támogatta ezen, illetve más a 
növényvédőszer-adókat előíró javaslatokat, a plenáris ülés törölte e zöld indítványokat. 
 
 
6. Nyilvánosság  
A zöld szervezetek véleménye szerint az irányelv végrehajtását, az európai programok 
kialakítását nyilvánossá kell tenni. A nemzeti programok végrehajtásába be kellene vonni 
a helyi társadalmi szervezeteket. Továbbá a civilek szerint mindig informálni kell a helyi 
lakosokat a permetezésekről. A Környezetvédelmi Bizottságban Hegyi Gyula, a Mezőgaz-
dasági Bizottságban Harangozó Gábor szocialista képviselő adott be indítványokat a 
rendszer átláthatósága érdekében. A szomszédok kötelező informálásáról szóló javasla-
tot, csupán két magyar szocialista  képviselő: Dobolyi Alexandra és Hegyi Gyula  támogat-
ta, és sajnos el is bukott ez a fontos javaslat. A lakosságnak kötelezően megadandó in-
formációk körét a Fideszes képviselők Barsiné Pataki Etelkát, De Blasio Antóniot és 
Szájer Józsefet leszámítva tovább kívánták csökkenteni, de szerencsére ez az iparbarát 
javaslat nem ment át.   
Az irányelvben a lakosság egészségének védelmében az EP korlátozná a növényvédő- és 
rovarirtó szerek és lakóterületeken, közparkokban, sportpályákon, iskolai pályákon, játszó-
tereken és a egészségügyi intézmények közelében javasolja  a nem kémiai szerek hasz-
nálatát. 
 
 
Az engedélyezési rendelet 
 
Az Unió új rendelete (COD/2006/0136) a 91/414/EGK növényvédőszerek forgalomba ho-
zataláról szóló irányelv, illetve a 79/117/EGK egyes növényvédőszer hatóanyagok forga-
lomba hozatalának tilalmáról szóló irányelv helyébe fog lépni. A korábban érvényes rend-
szerhez képest az új rendszerben a tagországoknak kevesebb beleszólása lenne az en-
gedélyezésbe, míg a nagy cégeknek és remélhetőleg a szakmai civil szervezeteknek több 
lehetősége lesz az engedélyezési folyamat alakítására. Fontos alapelve továbbá a terve-
zetnek, hogy gerinces állatokon végzett kísérletek, egy hatóanyag engedélyezésekor csak 
egyszer végezhetőek el. Az új rendelet a címkézést is szabályozza, ám a tagországok szi-
goríthatnak ennek a feltételein.  
Az Európai Parlamentben a rendelet jelentéstevője a német zöldpárti Hiltrud Breyer volt. A 
képviselők az októberi szavazás során számos kérdésben támogatták a környezetvédő 
szervezetek követeléseit, így erősítették az Európai Bizottság előterjesztését. A Levegő 
Munkacsoport négy témában kérte a magyar képviselőktől, hogy környezeti és egészség-
ügyi szempontból erősítsék a rendeletet. Az irányelvvel ellentétben, talán a zöldpárti jelen-
téstevőnek is köszönhetően az Európai Parlament több pontban is erősítette zöld szem-
pontból a rendelet tervezetet. 
 



1.  Az elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további használatának beszüntetése 
és helyettesítése 
A civil szervezetek szerint az új engedélyezési jogszabálynak ki kell zárni az elfogadhatat-
lanul veszélyes hatóanyagok további használatát; azaz rákkeltő, mutagén, szaporodási 
képességeket károsító, hormonhatású hatóanyagokat, illetve amelyek perzisztensek, 
bioakkumulatívak és mérgezők, azokat nem szabad engedélyezni. Emellett a vegyi anya-
gok szabályozásának alapja a helyettesítési elv kell, hogy legyen, azaz nem szabad en-
gedélyezni olyan veszélyes anyagot mely helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívá-
val, illetve nem-kémiai módszerrel. A parlamenti szavazás kettős eredményt hozott. 
A legveszélyesebb anyagok, kevésbé veszélyes szerekkel való kötelező helyettesítését 
megszavazta a Parlament. Magyar részről Olajos Péter MDF-es képviselő, valamint az 
SZDSZ és az MSZP képviselői támogatták a környezetvédő javaslatot, míg a Fideszes 
képviselők ellene szavaztak. Az Európai Bizottság számítása szerint a CMR1 és 2 (rákkel-
tő, mutagén és reprotoxikus) anyagok teljes tilalma a most engedélyezett anyagok 1,3 
százalékát érintené, míg az endokrin rendszert károsító anyagok tilalma a most engedé-
lyezett anyagok 3 százalékát érintené. A Parlament ezért megtiltaná ezen anyagok további 
használatának. Az ipari lobbianyagok és egyes magyar híradások szerint ez a tiltás, a pia-
con lévő szerek 30 százalékának eltűnéséhez vezet. Az Európai Bizottság ezt az állítást 
közleményben cáfolta. A tilalom kibővítését már engedélyezett anyagok esetén, az ideg-
méreg, emberi szervezetben felhalmozódó nem lebomló növényvédőszerekre, sajnos pár 
szavazat többséggel leszavazta a Parlament, a magyar képviselők közül a szocialsiták a 
tiltás mellett szavaztak, míg a Fidesz és az SZDSZ képviselői sajnos az ipar javaslatával 
összhangban ezen anyagok további használatát támogatták.  
Az Európai Bizottság javaslata alapján a legtöbb új hatóanyagot 10 évre engedélyeznék, a 
kevésbé kockázatos szerrel helyettesíthető anyagokat 7 évre, míg az alacsony kockázatú-
akat 15 évre. A Parlament a helyettesíthető anyagok használatát 5 évben maximálná, to-
vábbá nem adna korlátlan idejű engedélyeket, a javaslat szerint a megismételt engedélyek 
hossza sem lehet hosszabb tíz évnél. 
 
2. Az érzékeny csoportok védelme és a hatóanyagok együttes hatása 
Amikor a megengedhető átlagos napi vegyszermaradék-bevitel (ADI - Average Daily 
Intake) értékeket számítják a növényvédőszerekre, nem veszik figyelembe, hogy a terhes 
nők, gyerekek és az idősek szervezete másképpen, nehezebben bontja le ezen vegysze-
reket. A zöldek ezért, egy akár 10-es faktor bevezetése javasolták, az érzékenyebb cso-
portok védelme érdekében. A rendeletben a képviselők elfogadták ezen javaslatokat, ha 
enyhébb formában is, és előírják, hogy fordítsanak különös figyelmet az olyan szerekre, 
amelyek veszélyeztethetik például a terhes és gyermeket szoptató nők, az embriók és 
magzatok, a gyermekek, sőt az állatok egészségét. A két SZDSZ-es EP képviselőn kívül 
az összes magyar képviselő támogatta az érzékeny csoportok védelmét a rendeletben.  
 
3. Szigorítsanak a készítmények zónák szerinti engedélyezésén 
Az új rendelet szerint, míg a hatóanyagokat Uniós szinten engedélyezik, addig a készít-
ményeket tagállami szinten. Az Uniós engedélyezés, a javaslatban zónák szerint történne, 
ám az Európai Bizottság által javasolt hármas zónarendszer (észak, közép, dél)  környe-
zetvédelmi szempontból eleve nem megfelelő, hiszen teljesen más klimatikus viszonyok-
kal és mezőgazdasági szerkezettel rendelkező országokat sorolna azonos zónába. Ma-
gyarország eszerint egy zónába tartozott volna Írországgal, Angliával és Hollandiával is. 
Ráadásul, ha egy országban engedélyeznek egy terméket, akkor egy azonos zónába tar-
tozó országban is engedélyezni kell a készítmény árusítását. A civil szervezetek szerint a 



tagállamoknak meg kell hagyni azt a jogot, hogy a saját területükön korlátozhassák a kuta-
tásaik szerint náluk jelentős kockázatot jelentő növényvédőszereket. Érdekes módon, Ma-
gyarországot hozták fel sokan példának, arra, hogy miért kell elvetni a zónás engedélye-
zést, kiemelve, hogy az egyes országokban igen eltérő hozzáállással engedélyezik az 
egyes növényvédőszereket. A legismertebb a kukorica példája: míg a Nyugat-Európában 
maximum 5–10 növényvédőszert engedélyeztek kukoricára, addig Magyarországon több, 
mint 40-et. A zónarendszer egyes ellenzői azt hangoztatták, hogyha életbe lépne a zónás 
rendszer, akkor a Magyarországgal egy zónában lévő Nagy-Britanniának és Franciaor-
szágnak is kötelező lenne engedélyezni a hazánkban használatos szereket. 
A Parlament gyakorlatilag egységesen a zónarendszer törlése mellett szavazott a rende-
letben. A magyar képviselők mind kiálltak az Európai Bizottság által javasolt,  Magyaror-
szág számára is elfogadhatatlan zónás engedélyezéssel szemben. Az EP javaslata szerint 
egy kölcsönös elismerésen alapuló rendszert kell létrehozni, melyben a tagállamoknak le-
hetősége van az egyik országban engedélyezett szer használatát elutasítani, korlátozni. 
 
4. A rendszer átláthatóságának és értékelésének biztosítása 
Bár a jogszabály alakításába meghívták az érdekelt feleket, így a civil szervezeteket is, ám 
a tervezet szerint a hatóanyag-engedélyezés folyamata továbbra is átláthatatlan marad. A 
zöldek szerint a hatóanyagoknak az engedélyezési eljárás során megismert káros hatásai 
nem lehetnek titkos információk, különösen, ha a kockázatos szert engedélyezik. Ezért a 
növényvédőszerek használatával, környezeti és egészségügyi hatásaival kapcsolatos 
minden információt a termelők és a fogyasztók számára egy nyilvános adatbázisban köz-
zé kell tenni; továbbá a termelők számára információt kell adni a lehetséges biztonságo-
sabb és nem kémiai alternatívákról. Több képviselő javasolta, hogy ha az engedélyezést 
követően felmerül bármilyen új információ egy hatóanyaggal kapcsolatosan, akkor azt fi-
gyelembe véve vizsgálják felül az engedélyeket. Az engedélyezés átláthatóságát növelni 
kívánta a Parlament ezt az MSZP-s és az SZDSZ-es képviselők támogatták, míg a Fide-
szes és az MDF-es képviselők megpróbálták leszavazni. 
A jogszabályokról véglegesen jövőre fog dönteni az Európai Parlament és a Tanács, így 
remélhetőleg 2009-től életbe léphetnek. 
 
További információ: 
Irányelv a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kere-
teinek meghatározásáról, 
Rendelet a növényvédőszerek forgalomba hozataláról. 

(Simon Gergely) 

TÖBB AZ ASZTMÁS AZ AEROSZOLOS KÉSZÍTMÉNYEK MIATT 

Egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálatai alapján a bútor- és üvegtisztító, illetve légfrissítő 
sprayk használta összefüggésbe hozható az asztma kialakulási valószínűségének növe-
kedésével. Ez az első olyan vizsgálat, mely a lakossági felhasználók esetén kimutatta a 
sprayk káros egészségügyi hatását. Korábbi vizsgálatok során már bebizonyosodott, hogy 
a takarítóknál magasabb a légzőrendszeri megbetegedések kialakulásának valószínűsé-
ge. 
A 3500 európai vizsgálati személy adatait értékelő felmérés szerint a különféle sprayk  heti 
rendszerességű használata (ebbe a kategóriába esett a megkérdezettek 42 százaléka) 
már megnövelte az asztma kialakulási valószínűségét. Egy ilyen termékeket átlagos gya-

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2006/0132
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2006/0132
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2006/0136


korisággal használó ember esetében 30–50 százalékkal nő az asztma kialakulásának esé-
lye. A felmérés eredményei szerint a legalább heti 4 alkalommal sprayket használók ese-
tén kétszeresére nő az asztma kialakulásának esélye. 
A kutatók becslése szerint minden hetedik asztmás eset kialakulásáért a sprayk használa-
ta tehető felelőssé. 
A felmérés nem talált összefüggést a nem spray típusú tisztítószerek és az asztma kiala-
kulása között. A vizsgálatok nem tértek ki a sprayk lehetséges hatásmechanizmusára. 
A cikk itt olvasható (angol nyelven). 

(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2007 176: 731-732.) 

A RÚZS MÉG NEM ÓLOMMENTES 

A kozmetikumok biztonságosságáért küzdő amerikai mozgalom (Campaign for Safe 
Cosmetics) felmérése szerint a márkás rúzsok jelentős része ólommal szennyezett. A 
vizsgált 33 vörös rúzs 61 százaléka tartalmazott kimutatható mennyiségű ólmot, bár ez az 
összetevők között nem szerepelt. Az ólom mennyisége 0,03–0,65 ppm volt, mely nem te-
kinthető kiugróan magas értéknek. 
Az ólom a szervezetben felhalmozódni képes idegmérgező hatású nehézfém, mely a leg-
kisebb mennyiségben is egészségügyi kockázatot jelent. 
Az eredeti cikk, illetve a leginkább szennyezett termékek listája itt érhető el. 

 (The Campaign for Safe Cosmetics) 

A PERMETEZÉS ÚJABB KÁROS HATÁSA DERÜLT KI 

Amerikai előzetes vizsgálati eredmények szerint a szervesklór-tartalmú rovarirtószerekkel 
(a hazánkban nem használható dikofollal, illetve a Magyarországon még az integrált nö-
vényvédelmi rendszerű ültetvényekben is használható endoszulfánnal) kezelt kaliforniai 
mezőgazdasági területek közelében lakó nők gyakrabban szülnek autista gyermeket, mint 
máshol élő társaik. 
Egy kockázatos rovarirtókkal kezelt terület 500 méteres körzetében az utóbbi években 
született gyermekek 28 százaléka autista, ami a várható értékek hatszorosát jelenti. A ku-
tatók becslése szerint a kaliforniai Central Valley régióban 1996 és 1998 között született 
autista gyerekekben a rendellenességek 7 százaléka a növényvédőszerek szél miatti la-
kott területre sodródásának eredménye. A vizsgálatok szerint a kezelt területek távolságá-
nak függvényében változott az autista gyermekek aránya. 
A fent említett anyagokról állatkísérletekben már korábban ismertté vált az ideg-, és hor-
monális rendszert, valamint a magzatokat károsító hatásuk. 
Mivel az adatokat  kis létszámú mintán vették fel - összesen 29, a permetezett terület kö-
zelében élő nőt és gyermekeiket vizsgálták -, ezért a kutatók feltételezései nem tekinthe-
tők egyértelműen bizonyítottnak. 
Az autizmus kialakulásának oka még nem teljesen ismert, de feltételezhetően fontos sze-
repet játszanak a környezeti faktorok, mint például a szennyeződések, illetve a higanytar-
talmú oltások. 

(The Los Angeles Times) 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=28504
http://safecosmetics.org/newsroom/press.cfm?pressReleaseID=26
http://www.autismconnect.org/news.asp?section=00010001&itemtype=news&id=6261


NEMCSAK SZÍNEZ, AKTIVÁL IS 

Brit kutatók a gyermekek számára gyártott élelmiszerek előállításához felhasznált mester-
séges élelmiszer-színezékek, illetve a nátrium-benzoát együttes fogyasztásának hatását 
vizsgálták 3, illetve 8–9 éves gyermekeket bevonva. A vizsgálat során két keveréket vizs-
gáltak az "A" keverék a tartrazin (E-102), narancssárga S (E-110), azorubin (E-122), 
ponszó (E-124) és nátrium-benzoát (E-211), míg a "B" keverék a narancssárga S (E-110), 
kinolinsárga (E-104), azorubin (E-122), allúrvörös (E-129) és nátrium-benzoát (E-211) 
adalékanyagokat tartalmazott. A vizsgálatban tesztelt valamennyi adalékanyag engedé-
lyezett: elsősorban édességek, finompékáruk és üdítőitalok gyártásában használatosak. 
A Southampton Egyetem kutatásait a brit Élelmiszer-biztonsági Hivatal (FSA) felügyelte, 
míg az eredményeket a tudományos szakértőkből álló tanács értékelte. 
A tanulmány szerint a vizsgált adalékanyag-keverékek fogyasztása szerepet játszhat a 
gyermekkori hiperaktivitás, illetve a hiperkinetikus zavarok kialakulásában. A vizsgálatok-
ból nem derült ki, hogy a viselkedési zavarok kialakulásáért milyen biokémiai folyamatok 
felelősek. 
A hiperaktivitás kialakulásában számos tényező (például genetikai tényezők, koraszülés, 
környezeti hatások) játszik szerepet, ezért a mesterséges élelmiszerszínezékek étren-
dünkből való eltávolítása nem jelent teljes garanciát a viselkedési zavarok kialakulásának 
megelőzésére, azok megszüntetésére. Azonban ha nem adunk "problémás" mesterséges 
színezéktartalmú élelmiszert a gyermekeknek, csökkenthetjük a betegség előfordulás va-
lószínűségét. Mivel a forgalomba kerülő élelmiszereken fel kell tüntetni az előállítás során 
felhasznált összetevőket, vásárláskor érdemes figyelni a termékek címkéjét. 

 (MTI - Tudatos Vásárló) 

NEMÉT VESZTETT VILÁG 

Amikor Floridában az 1990-es években a tavak alligátor populációjának nemi tulajdonsá-
gait vizsgálták, az Apopa tó fiatal egyedeinek rendellenességeit a közeli növényvédőszer-
gyárból szivárgó DDT, illetve dikofol-szennyezéssel hozták összefüggésbe. 
Azóta a kutatók a világ számos pontján felfigyeltek az – elsősorban vízben élő fajokra jel-
lemző – nemi rendellenességek számának emelkedésére, melyet a hormonális hatású ve-
gyi anyagok környezetbe kerülése okozhat. 
Egy dél-afrikai jelentés szerint a Pretoria közelében fekvő Rietvlei rezervátumban hasonló, 
káros folyamatok zajlanak, a hatások számos állatcsoportnál megfigyelhetőek (például ha-
lak, kígyók, egerek, antilopok). 
A kutatócsoport vezetője szerint a rezervátumban lévő vízkészletek a környező lakosság 
számára is egészségügyi kockázatot jelentenek, erős szennyezettségük miatt. Becslések 
szerint az arzénszennyezettség minden századik emberben daganatos megbetegedés 
kialakulását okozza. Összességében a különféle ipari vegyi anyagok, illetve nehézfémek 
jelentette vízszennyezettség az egészségügyi határértéknél akár 2–3 nagyságrenddel is 
nagyobb. 
A kutatók számos olyan állatra bukkantak, amelyek mindkét ivar sajátosságait viselte, illet-
ve olyan egyedekre, amelyek lecsökkent termékenységűek voltak. 
A szerzők szerint az eredményeknek jelentősége van az emberi termékenység szempont-
jából is. 

 (IPEN-levelezőlista) 

http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/695


 

 
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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