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HAGYJUNK FEL A HIGANY HASZNÁLATÁVAL – A FOGÁSZATBAN IS 
A Levegő Munkacsoport üdvözli, hogy a napokban az ENSZ kenyai 
környezetvédelmi ülésén 140 ország képviselői megállapodtak egy világméretű 
egyezményről a higany használatának korlátozására. 
 

MESTERSÉGES FOGAMZÁSGÁTLÁS 
A háztartási cikkekben elterjedten használt perfluorozott vegyületek a szervezetbe 
kerülve észrevehetően csökkenthetik a nők termékenységét. 
 

TISZTULT AZ ÓCEÁN 
Angliai vizsgálatok szerint egy erősen szennyező gyár bezárásának eredményeként 
rövid idő alatt jelentősen javulhat az érintett térségek szennyezettségének mértéke. 
 

LASSAN TŰNNEK EL SZERVEZETÜNKBŐL A MÉRGEZŐ VEGYÜLETEK 
Amerikai kutatások szerint egyes több évtizeddel ezelőtt betiltott vegyületek, bár 
egyre kisebb koncentrációban, de napjainkig kimutathatóak szinte mindannyiunk 
szervezetéből.  
 

A VATIKÁN IS FELSZÓLAL A VEGYI SZENNYEZÉS ELLEN 
A Vatikán lapjában megjelent cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a hormonális 
fogamzásgátlás eredményeként környezetbe kerülő anyagok hozzájárulnak a férfiak 
terméketlenségének terjedéséhez. 



HAGYJUNK FEL A HIGANY HASZNÁLATÁVAL – A FOGÁSZATBAN IS 

A Levegő Munkacsoport üdvözli, hogy a napokban az ENSZ kenyai környezetvédelmi ülé-
sén 140 ország képviselői megállapodtak egy világméretű egyezményről a higany haszná-
latának korlátozására. Környezetvédő civil szervezetek szerint csak egy ilyen egyezmény 
biztosíthatja, hogy valóban csökkenjen a világon a higany felhasználása. A megegyezés 
szerint világszerte csökkenteni kell a higany kereskedelmét, felhasználását és leginkább 
az általa okozott szennyezést. A világ országainak 2013-ra kell végső döntést hozniuk a 
tényleges intézkedésekről. Az átütő siker egyértelműen annak köszönhető, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államok nagymértékben megváltoztatta hozzáállását a környezetvédelmi 
kérdésekhez: az Obama adminisztráció támogatta a kötelező érvényű szabályozást. 
A higany az egyik legismertebb és legveszélyesebb nehézfém. Az ideg- és immunrend-
szert, valamint a szaporítószerveket károsítja, és különösen a fejlődő szervezetre veszé-
lyes. Nem jut ki az élő szervezetből, hanem feldúsul, így a ragadozó állatokban fokozottan 
felhalmozódik. Egy közelmúltban megjelent tanulmány szerint világszerte veszélyes mér-
tékben magas a halak higany-szennyezettsége. A halak, különösen a ragadozó halak 
szennyezettségével régóta tisztában vannak az Európai Unió hatóságai is. Számos orszá-
gában kötelező is a halakon jelölni, hogy azok a szennyezettség miatt veszélyesek lehet-
nek emberi fogyasztásra, különösen terhes nők és gyermekek számára. 
Bár 2011-től tilos lesz a higany kivitele az Európai Unióból, az uniós higany-korlátozások 
ellenére jelenleg még mindig az EU a higany legnagyobb exportőre. Uniós tagságunk kö-
vetkeztében Magyarországon már számos higanykorlátozó intézkedés életbe lépett, pél-
dául több higanytartalmú eszközt, így az ilyen hőmérőket is betiltották. Ugyanakkor a hi-
ganyfelhasználás továbbra sem elhanyagolható a klóriparban és a fogászatban. Európá-
ban a fogászati klinikák a higanytartalmú szennyvizek legjelentősebb kibocsátói, és az ipar 
után, évi 125 tonnával, a második legjelentősebb higany-felhasználók. A környezetvédő 
civil szervezetek – köztük a Levegő Munkacsoport – szerint a higanyos amalgám tömések 
használata indokolatlan. Ausztriában, Németországban és Kanadában már nem kaphat-
nak amalgám tömést a terhes nők és a gyermekek. Január közepén Svédország június 
elsejei hatállyal betiltotta a higany használatát, beleértve a fogászati célú amalgámét. A 
svéd döntéshozók környezetvédelmi és egészségügyi okokkal indokolták a döntést. Amint 
Andreas Carlgren környezetvédelmi miniszter nyilatkozta, ez egy jelzés a világ országai-
nak, és a svéd hozzájárulás EU és ENSZ azon céljához, hogy a lehető legkisebbre csök-
kentük a higany használatát, és így a szennyezést. A Levegő Munkacsoport ezért szor-
galmazza, hogy Magyarország is mihamarabb tegyen lépéseket az ENSZ egyezmény 
szellemében a higany ipari és fogászati felhasználásának felszámolásáért. 

(Levegő munkacsoport - sajtóközlemény) 

MESTERSÉGES FOGAMZÁSGÁTLÁS 

Nemzetközi kutatások szerint az élelmiszercsomagoló anyagokban, konyhai eszközökben, 
textíliákban, és kozmetikumokban is használt perfluorozott vegyületek megnehezíthetik a 
megtermékenyülést. Bár a fejlődési rendellenességek kiváltásával is kapcsolatba hozható 
vegyületek felhasználását egyre szigorúbban korlátozzák, lassú lebomlásuk miatt még év-
tizedekig jelen lesznek környezetünkben, sőt szervezetünkben is. 

http://www.levego.hu/#showNews(2043)


Dán vizsgálatok szerint azon hölgyek, akiknek szervezetében magasabb perfluoroktánsav 
(PFOA), valamint perfluoroktánszulfonát (PFOS) koncentrációt mértek, nehezebben estek 
teherbe. A felmérés során összesen 1240 nő vérmintáját elemezték, és kérdeztek meg 
arról, hogy mennyi ideig tartott, hogy teherbe essen. 
A vérminták PFOA, illetve PFOS tartalma – más vegyi szennyezőkhöz hasonlóan – vi-
szonylag változatos volt (6,4–106,7 ng/ml, illetve 1–41,5 ng/ml között volt). A vér szennye-
zettsége alapján négy csoportba osztott nők közül a legszennyezettebb három csoport 
tagjainak átlagosan 60–154 százalékkal hosszabb időre volt szükség a teherbe esésre, 
mint a legkevesebb mérgező anyagot tartalmazó csoport tagjainak. 
A vegyületek hatásmechanizmusa még nem ismert, de a kutatók szerint a vegyület felte-
hetően a női nemi hormonális rendszer működésének befolyásolásával fejti ki hatását. Ál-
latkísérletek alapján a vegyületcsoport károsítja a májat, az immun- és a nemi szervrend-
szert. 

 (Human Reproduction, Vol.1, No.1 pp. 1–6, 2009) 

TISZTULT AZ ÓCEÁN 

A delfinek zsírszövetében jelentősen lecsökkent a brómozott égésgátló anyagok koncent-
rációja egy brit gyár 2003-as bezárását követően. A kutatások alapján a tengeri táplálék-
láncban csökkent a bioakkumulációra hajlamos anyagok mennyisége. 
A Környezetvédelmi és Halászati Tudományos Központ (Centre for Environment, 
Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS) mérései alapján a térségben élő delfinek 
szervezetében drasztikusan lecsökkent a hexabróm-ciklododekán (HBCD) égésgátló 
anyag jelenléte a gyártóüzem bezárását követően. A vegyülettel gyakran textíliákat kezel-
nek, az ezekből később kimosódó anyagok a tengerbe kerülhetnek és ott a tápláléklánc 
tagjainak közvetítésével elsősorban a ragadozók populációit veszélyeztetik.  
A kutatócsoport korábbi – 1994 és 2003 között végzett – vizsgálatai alapján a HBCD kon-
centrációja 2000-ben erősen megemelkedett a vizsgált élőlényekben. Az anyag terjedése 
összefüggésbe hozható a már korábban kockázatosnak minősített penta- és oktabróm-
difenil-éter kivonásával, hisz ezek helyettesítésére számos területen a HBCD-t alkalmaz-
zák. 
A vegyületet a 1996-ban kezdték el gyártani az amerikai Chemtura vállalat angliai (Newton 
Aycliffe) vegyi anyag üzemében. Az üzem a térség hírhedt szennyező forrása volt. A 
CEFAS kutatói 2003-ban még átlagosan több, mint 5 mg/kg HBCD-t találtak a környező 
vizekben élő delfinek szervezetében, 2006-ra ez az érték 0,8 mg/kg-ra csökkent. 
A vizsgálatok során elemezték az éves HBCD eladások nagyságát is az 1997–2006-os 
időszakra nézve. A delfinek szervezetéből kimutatható HBCD mennyisége 2-4 év eltérés-
sel követte a forgalom nagyságának változását. 
A kutatók vizsgálták az áramkörkártyák gyártása során felhasznált égésgátló anyag, a 
tetrabróm-biszfenol-A jelenlétét is, de az a sokkal nagyobb felhasználás ellenére is lénye-
gesen kisebb koncentrációban került elő a mintákból. 

(ENDS 2008, december) 

LASSAN TŰNNEK EL SZERVEZETÜNKBŐL A MÉRGEZŐ VEGYÜLETEK 

Amerikai kutatások szerint a legtöbb ember vérében a mai napig megtalálhatóak az 
egészségügyi kockázatai miatt évtizedek óta betiltott vegyületek. A népegészségügyi sta-

http://www.oxfordjournals.org/eshre/press-release/freepdf/den490.pdf


tisztikákkal foglalkozó amerikai szervezet (National Center for Health Statistics at the 
Centers for Disease Control and Prevention, CDC) átfogó, 1800 vérmintát értékelő felmé-
rése szerint a már betiltott káros vegyületek koncentrációja folyamatosan csökken. 
A most kiértékelt 2003–2004 években 12 évnél idősebbektől vett mintákat kettő, illetve 
négy évvel korábbi eredményekkel hasonlították össze. 
A CDC kutatói összesen 21 különféle nehezen lebomló, perzisztens vegyület jelenlétét 
vizsgálták. A felmérés a korábban már betiltott vagy korlátozásra javasolt vegyületekre fó-
kuszált, így értékelték a PCB-k, egyes növényvédő szerek, perfluorozott vegyületek és 
brómozott égésgátlók jelenlétét. 
A vizsgált vérmintákban minden szennyezőanyag átlagos koncentrációja csökkent a ko-
rábbi eredményekkel összehasonlítva. A kutatócsoport vezetője, Donald Patterson szerint 
bár kedvező a vegyületek jelenlétének csökkenése, de az egyes évek eltérő vizsgálati 
módszerei miatt nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a jövőben is hasonlóan fog-
e tisztulni az emberek szervezete. A pontosabb előrejelzéshez segítséget adhatnak a 
2005–2006-ban vett minták, melyek feldolgozásával várhatóan egy éven belül végeznek. 
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az egyes társadalmi csoportok milyen mérték-
ben vannak kitéve a szennyező anyagok hatásainak. Például a klórozott vegyületek előál-
lításakor, elégetésekor keletkező kis mennyiségben is mérgező vegyület, a dioxin koncent-
rációja a fiatalabbak szervezetében csökkent, de az idősebb lakosoknál nem változott a 
mennyisége. A spanyol kisebbség szervezetében összességében kevesebb vegyi anyagot 
találtak, mint a többi lakosnál, ahogy a férfiak szervezete is tisztábbnak bizonyult a höl-
gyekénél. 
Több vegyületet a betiltás után évtizedekkel is ki lehet mutatni a vérmintákból. A rovarirtó 
szerként használt, és az USA-ban 1973-ban betiltott DDT bomlásterméke (DDE) a minták 
99,7 százalékában találták meg. A gombairtó szerként használt hexaklórbenzolt 1984-ig 
használták, mégis a minták 99,9 százalékából volt jelen. A vegyületek folyamatos jelenlét-
ét feltehetően a permetszerekkel szennyezett importélelmiszerek okozzák.   
További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a vérben változó koncent-
rációban megtalálható perzisztens szennyező anyagok milyen hatással vannak az emberi 
szervezetre. 

(Environmental Science & Technology, 2009, 43 (4), p 974) 

A VATIKÁN IS FELSZÓLAL A VEGYI SZENNYEZÉS ELLEN 

A Vatikán hivatalos lapjában, a L’Osservatore Romanoban José Maria Simon a Katolikus 
Orvosok Nemzetközi Szervezetének (International Federation of Catholic Medical 
Associations) elnöke cikket írt a hormonális hatású fogamzásgátlók környezetbe kerülésé-
nek egészségügyi hatásairól. A professzor szerint a férfiak között egyre gyakoribb termé-
ketlenség egyik oka a fogamzásgátló tabletták által okozott környezeti ártalom. A szerve-
zetbe vitt gyógyszerek és hormonkészítmények egy része ugyanis a vizelettel visszajut a 
természetbe és a vizekbe. 
Más szakértők azonban nem értenek egyet a fogamzásgátlás hormonális megoldásai el-
len is felszólaló egyházzal. Gianbenedette Melis, egy fogamzásgátlással összefüggő kuta-
tásokat szorgalmazó szövetség alelnöke rámutatott: a szájon át alkalmazott fogamzásgát-
lókban lévő hormonok, miután a máj lebontotta őket, semmiféle olyan hatást nem váltanak 
ki, mint ami a női hormonokra jellemző. Flavia Franconi, az olasz farmakológiai társaság 
egyik vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tablettában lévő hormonok, mint 

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es803694d


például az ösztrogén, mindenhol jelen vannak mindennapi életünkben: a műanyagokban, 
a fertőtlenítőkben, az általunk elfogyasztott húsokban. 

 (MTI) 
 
 

 
 
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával!  
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 
 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát 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), 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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