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AZ EFSA A NANOVEGYÜLETEK VIZSGÁLATÁT JAVASOLJA 
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság a nanovegyületek kockázatainak 
felderítése érdekében új vizsgálati módszerek bevezetését javasolja, hiszen a 
jelenlegi gyakorlat nem nyújt kellő információt a megalapozott kockázatbecsléshez. 
 

VEGYI FEGYVEREK 
A vegyi fegyverek betiltásáért küzdő szervezet közleménye szerint tovább halad a 
legveszélyesebb vegyi fegyverek leszerelése. Az ártalmatlanításban részt vevő 
országok közül India már szinte teljes mértékben megsemmisítette 1. kategóriás 
vegyi fegyvereit. 
 

EGYES MESTERSÉGES VEGYÜLETEK MEGNEHEZÍTIK A TEHERBE ESÉST 
Dán vizsgálatok szerint egyes, a háztartásokban lévő tárgyak készítéséhez használt 
vegyületek a szervezetbe kerülve rontják a nők termékenységét. 
 

PERMETSZERMENTES VÁROSOK 
Az amerikai New Jerseyben egyre több város határozza el, hogy a környezet és a 
lakosság egészségének védelme érdekében zöldterületeit kevesebb vegyszer 
felhasználásával óvja meg a károsítóktól.  
 



 
 

AZ EFSA A NANOVEGYÜLETEK VIZSGÁLATÁT JAVASOLJA 

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) sajtó-
közleményében ismertette a nanotechnológia élelmiszeripari és takarmányozási célú fal-
használásával kapcsolatos aggodalmát. 
Az EFSA Tudományos Bizottsága szerint a jelenlegi kockázatbecslési módszereket a 
nanoanyagok esetén is alkalmazni kellene. A bizottság elengedhetetlennek tartja minden 
eset egyedi vizsgálását, a hiányzó vizsgálati adatok miatt jelenleg igen nagy a bizonyta-
lanság a nanotermékek kockázataival kapcsolatban. 
Szükség van a nanovegyületekkel kapcsolatos kockázatok becslésére alkalmas módszer 
kidolgozására. A Tudományos Bizottság további kutatásokat tart szükségesnek a lehetsé-
ges hatások felderítése érdekében. 
Vizsgálni kell az élelmiszerekben és takarmányokban felhasznált nanovegyületek a táp-
csatornában és a szövetekben való lebomlásának és kölcsönhatásainak jellemzőit. 
Ki kell dolgozni azokat az eljárásokat, melyek segítségével kimutathatóak a 
nanovegyületek az élelmiszerekből. 
Ki kell dolgozni, illetve tovább kell fejleszteni a nanovegyületek toxicitásának vizsgálati 
módszereit. 
Az EFSA véleménye segít az Európai Bizottságnak, hogy megfelelő módon szabályoz-
hassa a nanovegyületekkel kapcsolatos vizsgálati és felhasználási előírásokat 
Az eredeti cikk itt olvasható: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902362054.htm?WT.mc_id=EFSAHL01 

(Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság) 

VEGYI FEGYVEREK 

A vegyi fegyverek betiltásáért küzdő szervezet (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons) adatai szerint 2009 januárjáig közel 30 ezer tonnányi 1. kategóriás 
vegyi fegyvert semmisítettek meg a hat csatlakozó államban, ami a készletek közel felét 
jelenti. A megsemmisített 915 tonna 2. kategóriás fegyver a készletek felének 
ártalmatlanítását jelentette. 
Az egyezményhez csatlakozó államok közül India semmisítette meg legnagyobb arányban 
(98,7 százalékban) az 1. kategóriás vegyi fegyvereit. Az USA a készleteinek több mint 
felét, míg Oroszország közel harmadát ártalmatlanította. Japán és Kína még csak most 
kezdte meg azon vegyi fegyverek megsemmisítését, amiket a második világháborút 
követően hagytak a japán csapatok Kína területén. 
Az eredeti cikk itt olvasható: http://www.opcw.org/news/news/article/status-of-chemical-
demilitarisation-as-at-february-2009/ 

(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) 



EGYES MESTERSÉGES VEGYÜLETEK MEGNEHEZÍTIK A TEHERBE 
ESÉST 

A konyhai eszközöknél a letapadásgátló bevonatoknál, a ruházati cikkeknél vízlepergető 
hatásai miatt, illetve a kozmetikai cikkekben is felhasznált perfluorozott vegyületek 
késleltethetik a terhesség kialakulását a gyermekre vágyó nőknél. 
Az egészségkárosító vegyületeket mérgező hatásaik miatt várhatóan 2010-re betiltják az 
USA-ban. A lassú lebomlású és a szervezetből is lassan ürülő vegyületek azonban még 
évtizedekig jelen lesznek életünkben. 
Dán vizsgálatok szerint azok a hölgyek, akiknek szervezetében magasabb a 
perfluoroktánsav (PFOA) és a perfluoroktán-szulfát (PFOS) koncentrációja nehezebben 
esnek teherbe. 
Egy másik szintén a Human Reproduction szaklapban megjelentetett dán tanulmány 
szerint a polikarbonát anyagú cumisüvegekben használt biszfenol-A (BPA) fejlődési 
rendellenességeket okozhat a magzatoknál. 
A kutatócsoport 1240 kismamától vett vérmintát és kérdezte ki őket arról, hogy mennyi 
időbe tartott míg sikerült teherbe esniük. A vérvizsgálatok szerint a PFOS koncentrációja 
6,4–106,7 ng/ml, míg a PFOÁ-é 1–41,5 ng/ml között volt a kismamáknál. A vér 
szennyezettsége alapján a résztvevőket négy csoportba osztották. 
A legkevésbé érintetteknek átlagosan fele annyi ideig kellett várnia a teherbe esésre. A 
vegyületek hatásmechanizmusa a kutatók előtt még nem ismert, de feltételezhető, hogy a 
hormonális rendszer megzavarásával fejtik ki hatásukat. 
A vegyületekről már más vizsgálatok igazolták, hogy befolyásolják a petesejtek érését is. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/01/29/AR2009012901776.html 
A Human Reproduction-ben megjelent tanulmány itt érhető el: 
http://www.oxfordjournals.org/eshre/press-release/freepdf/den490.pdf 

(Washington Post) 

PERMETSZERMENTES VÁROSOK 

Az amerikai New Jersey államban egyre több település csatlakozik ahhoz a 
kezdeményezéshez, hogy zöldterületeik fenntartásához a lehető legkevesebb permetszert 
használjanak fel. 
A környezetkímélő módszerek terjedését New Jersey környezetvédelmi szövetsége 
indította el a növényvédő szerek környezeti és egészségügyi kockázatainak csökkentése 
érdekében. 
Az integrált növényvédelmi módszerek alkalmazása során a gyommentesítést kézzel 
végzik, a növények fejlődésének elősegítése érdekében figyelmet fordítanak a talajok 
tömörödésének magakadályozására, illetve a parkokban is ritkábban vágják a füvet. A 
város vezetése a jó példa bemutatásával igyekszik a lakókat is rávenni, hogy 
zöldterületeiket vegyszermentesen kezeljék. 
A szövetség vezetője elmondta, hogy New Jersey-ben évente 2000 tonna növényvédő 
szert használnak fel, melynek közel felét a gyepterületekre juttatják ki. 
A kezdeményezéshez összesen 34 település és közösség csatlakozott. 



A kampány részleteiről a New Jersey Környezetvédelmi Szövetség honlapján olvashat:  
http://www.cleanwateraction.org/programinitiative/pesticides-free-campaign 

 (New Jersey News) 
 
 

 
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 


