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HIVATALOS A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÚJ UNIÓS SZABÁLYOZÁSA  
Több mint tíz hónappal a jogszabály európai parlamenti szavazása után 
hivatalossá vált a növényvédő szereket szabályozó új uniós rendelet és irányelv. 
 

MÉRGEZŐ ANYAGOK A LÁBBELIKBEN 
Egy nemzetközi felmérés szerint a műanyagból készült lábbelik jelentős része 
egészségkárosító anyagokat tartalmaz. 
 

EGYES NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ELŐSEGÍTIK A PARKINSON-KÓR 
KIALAKULÁSÁT 
A munkájuk során problémásabb permetszerekkel foglalkozóknál háromszoros 
eséllyel alakul ki a Parkinson-kór. 
 

A PERMETEZÉS LEHET AZ EGYIK OKA A MÉHPUSZTULÁSNAK 
Egy angol felmérés szerint a neonikotinoid típusú rovarölők alkalmazása 
hozzájárul a világméretű méhpusztulásokhoz. A beporzó rovarok eltűnése 
jelentős kockázatot jelent a mezőgazdaságnak. 
 

KRITIKÁK AZ EU TERVEZETT ÖKOCÍMKÉZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 
Európai fogyasztó- és környezetvédelmi civil szervezetek szerint az EU 
ökocímke-tervezete számos ésszerűtlenséget tartalmaz. A tervezet nem elég 
szigorú a faanyagok lehetséges származásával kapcsolatban, és lehetővé teszi a 
leginkább veszélyes anyagok használatát. 
 

A MAGASABB KÖRNYEZETTERHELÉS HOZZÁJÁRUL A 
MEGBETEGEDÉSEKHEZ 
Az egyes megbetegedések országok között eltérő gyakoriságának oka az eltérő 
szennyezettség lehet. 
 

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT CSATLAKOZOTT A HEAL-HEZ 
A Levegő Munkacsoport a Health & Environment Alliance nemzetközi fogyasztó- 
és környezetvédelmi szövetség tagja lett. 



HIVATALOS A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÚJ UNIÓS SZABÁLYOZÁSA 
 
Több mint tíz hónappal a jogszabály európai parlamenti szavazása után októberben 
hivatalossá vált a növényvédő szereket szabályozó új uniós rendelet és irányelv. A 
Levegő Munkacsoport üdvözli az új jogszabályokat, és reméli, hogy azok hatályba 
lépése után, célkitűzéseiknek megfelelően jelentősen csökken az élelmiszerekben 
található veszélyes vegyszerek mennyisége. Jelenleg a hazai boltokban kapható 
zöldségek és gyümölcsök több mint 40 százaléka növényvédő szerekkel szennyezett, 
és több forgalomban lévő permetszer lehetséges rákkeltő, vagy károsítja a 
hormonrendszert. Az új jogszabályok célja a lakosság egészségének megóvása. 
Az új rendelet értelmében fokozatosan eltűnhetnek az élelmiszerekből a rákkeltő, a 
mutagén, a szaporodási képességeket, valamint a hormonháztartást károsító 
hatóanyagok. A fenntartható növényvédelmi gyakorlat kialakulása érdekében előnyben 
kell részesíteni a vegyszermentes megoldásokat. Jelentősen szigorítják a vegyszeres 
növényvédelmet a köz- és lakóterületen, valamint a Natura 2000 természetvédelmi 
területeken és korlátozzák a légi permetezés alkalmazásának lehetőségeit is. A 
jogszabályok 18 hónap múlva lépnek életbe a tagországokban. 
Az új irányelv előírja, hogy minden országban az érdekeltek bevonásával Nemzeti 
Akciótervet kell készíteni arról, hogy miképp lehet az adott országban csökkenteni a 
növényvédő szerek jelentette kockázatokat. 

(Levegő Munkacsoport) 
 
 
MÉRGEZŐ ANYAGOK A LÁBBELIKBEN 
 
Környezetvédő civil szervezetek vizsgálatai szerint a műanyag lábbelik jelentős 
mennyiségű egészségkárosító anyagokat tartalmaznak. A felmérés szerint a cipők 
használata a bennük lévő vegyületek miatt hosszú távon egészségügyi kockázatot 
jelent.  
Egy svéd szervezet (Swedish Society for Nature Conservation, SSNC) vizsgálta be a 
fejlődő országokból származó lábbeliket. A cipők a Fülöp-szigetekről, Indiából, 
Indonéziából, Tanzániából, Ugandából és Svédországból származtak. 
A vizsgált 27 mintából 17 esetben találtak dietil-hexil-ftalátot (DEHP), egyes esetekben 
más ftalátvegyületeket is kimutattak. A PVC adalékanyagaként használt ftalátok 
számos egészségkárosító hatást okozhatnak, mint például a terméketlenség, a 
hormonális és a születési rendellenességek, valamint a daganatos megbetegedések. 
A vizsgált lábbelik a nemzetközi kereskedelemmel a világ minden országába eljutnak. 
A káros hatások elsősorban hosszú távon jelentkezhetnek, a veszélyes anyagokat 
tartalmazó lábbelik viselése növeli a megbetegedések kockázatát. A legnagyobb 
kockázatnak a gyártásban részt vevő munkások vannak kitéve. A felhasznált 
adalékanyagok előbb-utóbb a környezetbe jutnak, rontva annak állapotát. 
A legnagyobb (23%-os) koncentrációban egy dél-afrikai lábbeliben találták meg a 
DEHP-et. A hormonális hatású vegyület egyike azon hét vegyületnek, melyeket az EU 
felvett a különös aggodalomra okot adó anyagok listájára (SVHC). 
Egyes lábbelik a ftalátok mellett más veszélyes anyagokat is tartalmaztak, mint például 
a poliaromás szénhidrogének (PAH) vagy a nehézfémek. 
A felmérés szerint a lábbelikben a veszélyes vegyi anyagok jelenléte nem függ a 
gyártás helyétől vagy a termék piaci árától. 
A felmérésben résztvevő szervezetek a hétköznapi termékekben lévő veszélyes 
anyagok jelenlétére szeretnék felhívni a figyelmet. A kutatási eredmények 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyasztók a biztonságosabb árukat keressék, és a 



gyártók felismerjék az emberek egészsége és a környezet megóvása iránti 
felelősségüket. 
A környezetvédő szervezetek szerint szükséges a jelenlegi jogszabályok szigorítása, 
és a kockázatos anyagok forgalomból való kivonása. 
Az eredeti cikk itt olvasható (angol nyelven): 
http://www.naturskyddsforeningen.se/In-english/chemicals/plastic-shoes 

(Swedish Society for Nature Conservation) 
 
 
EGYES NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ELŐSEGÍTIK A PARKINSON-KÓR 
KIALAKULÁSÁT 
 
Amerikai kutatások szerint azoknál a kertészeknél, gazdálkodóknál és rovarirtóknál, 
akik munkájuk során növényvédő szerekkel is dolgoznak, 80 százalékkal gyakrabban 
alakul ki a Parkinson-kór. 
A vizsgálatok során megállapították, hogy különösen nagy kockázatot jelent a 2,4-D és 
a paraquat hatóanyagú gyomirtók, illetve a permethrint tartalmazó rovarirtók 
használata. Ezek alkalmazása háromszorosára növeli az idegrendszeri megbetegedés 
kialakulásának esélyét. 
Laboratóriumi vizsgálatokban az említett mérgek károsították a dopamin előállításáért 
felelős sejteket, zavarva az izomok működtetését. 
A paraquat használatát néhány évvel ezelőtt tiltották be az EU-ban, de a 2,4-D és a 
permetrin a mai napig elérhető a kereskedésekben. 
A felmérés során 519 Parkinson-kóros és 511 egészséges embert kérdeztek meg 
korábbi munkakörülményeikről, és a vegyi anyagoknak való kitettségükről. A 
vizsgálatban résztvevők közül összesen 44 Parkinson-kóros és 27 egészséges ember 
dolgozott növényvédő vagy rovarirtó szerekkel. 
A másféle vegyi anyagok (például festékek) jelentette munkahelyi kitettség nem növelte 
észlelhetően a megbetegedés kialakulásának esélyét. Azon gazdálkodók 
megbetegedéseinek aránya sem volt magasabb az átlagosnál, akik munkájuk során 
nem találkoztak a növényvédő szerekkel. 
A kutatók továbbá felhívták a figyelmet, hogy a vizsgált irtószerek csak az egyik kiváltó 
okai a megbetegedésnek, és a mezőgazdasági területek közelében élőket is érintheti a 
permetszerek hatása. 
Korábbi vizsgálatok szerint a Parkinson-kóros emberekben jellemzően magasabb a 
már betiltott rovarölő szer, a lindán koncentrációja, mint az egészségesekben. 
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6189612/Using-pesticides-at-work-
increases-risk-of-Parkinsons-three-fold.html 

(The Daily Telegraph) 
 
 
A PERMETEZÉS LEHET AZ EGYIK OKA A MÉHPUSZTULÁSNAK 
 
Az utóbbi években a világ számos pontján jelentősen csökkent a méhállomány, Nagy-
Britanniában a méhcsaládok ötöde nem élte túl a legutóbbi telet. A pusztulások okai 
még nem bizonyítottak. 
Az ízeltlábúak védelmével foglalkozó brit szervezet, a Buglife és a környezetkímélő 
gazdálkodással foglalkozó Soil Association szervezetek által végzett kutatás szerint az 
elhullások egyik oka a neonikotinoid típusú rovarirtó szerek használata. 
A neonikotinoidokat Nagy-Britanniában jellemzően az olajrepce és a cserepes 
növények előállítása során használják. A szisztemikus hatású vegyület a védendő 
növény sejtjeibe kerül, így a vásárolt növényekkel a méreg a kertekbe kerül. 



A hatóanyagot több EU-s tagállamban (így Francia- és Németországban) is betiltották 
a méhekre gyakorolt feltételezhető hatások miatt. 
A szervezetek felmérésük során összegezték a korábbi kutatási eredményeket, mely 
szerint a neonikotinoidok idegrendszeri hatásukkal károsan befolyásolják a méhek 
életciklusát és egészségét. 
A Soil Association vezetője szerint a beporzó rovarok eltűnése többmillió fontos 
kockázatot jelent a termelőknek. 
A gyártót képviselő Julian Little szerint egy hatóanyagot csak akkor engedélyeznek, ha 
nincs hatással a beporzó rovarokra. A gyártó szerint a permetszer kivonásával a 
károsítók jelentenének problémát. 
Olaszországi tapasztalatok szerint a neonikotinoidok használatának felfüggesztését 
követően a méhek visszatértek a korábban elhagyott térségekbe. 
Egy multinacionális növényvédőszer-gyártó már elismerte a beporzók fogyatkozása 
miatti aggodalmakat, így azok állományának megerősítését célzó programot indított. A 
program az EU legjelentősebb mezőgazdasági termelő országait (7 db) érinti, az új 
csatlakozók közül csak hazánkat vették be a programba. 
Az eredeti cikk itt olvasható (angol nyelven): 
http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/6157395/Pesticides-blamed-for-killing-
bees.html 
A Syngenta beporzó rovarokért tett kezdeményezéséről itt olvashatnak (angol 
nyelven): 
http://www.operationpollinator.com/index.asp 

 (The Daily Telegraph) 
 
 
KRITIKÁK AZ EU TERVEZETT ÖKOCÍMKÉZÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN 
 
Európai fogyasztó- (BEUC) és környezetvédelmi civil (EEB) szervezetek üdvözölték, 
hogy az EU új ökocímkéket vezetne be a fatermékekre és a padlószőnyegekre. A 
szervezetek szerint azonban az EU ökocímke-tervezete számos ésszerűtlenséget 
tartalmaz, hiszen a tervezet nem elég szigorú a faanyagok lehetséges származásával 
kapcsolatban, nem zárja ki a leginkább veszélyes anyagok használatát. 
A szervezetek szerint az ökocímkézett termékek előállításakor nem lehetne 
engedélyezni az égésgátló anyagok használatát, azok környezeti és egészségügyi 
kockázatai miatt. Amennyiben a teljes tiltás nem lehetséges, a halogénezett vegyületek 
használatának korlátozása is elfogadható lenne a civilek számára. 
A tervezetben nem került kizárásra a textíliák előállítása során a mérgező anyagok 
használata. 
A ftalátok jelenléte is problémás lenne ezen termékekben, így ezek kizárását is 
szeretné elérni a szövetség. A műanyaglágyításra használt vegyületeket korábban már 
betiltották az ökocímkézett lakkokban, festékekben és lábbelikben. 
Az EEB és a BEUC képviselői szerint a különféle irtószerek (biocidok) alkalmazását is 
csak indokolt esetben kellene engedélyezni. 
A szervezetek sajnálattal tapasztalták, hogy a korábbi tervezetekben lévő, a fa 
termékekre vonatkozó szigorúbb formaldehid-kibocsátási értékeket kétszeresére 
emelték. A határérték emelésének oka nehezen magyarázható, hiszen a piacon lévő 
termékek többsége a szigorúbb értéknek is megfelelt volna. A rákkeltő formaldehid az 
egyik legfontosabb beltéri levegőszennyező anyag. 
A civil szervezetek sajnálattal látják, hogy a tervezet nem zárta ki a PVC alkalmazását 
a fa padlóburkoló termékek előállítása során. Tekintettel a PVC használatának és 



ártalmatlanításának problémáira elfogadhatatlannak tartják, hogy a PVC jelen lehessen 
az ökominősítésű termékekben. 
A szervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy az ún. legnagyobb aggodalomra okot 
adó anyagokat (Substances of Very High Concern, SVHC) nem zárták ki a 
felhasználható anyagok köréből. 
A civil szervezetek állásfoglalása itt érhető el (angol nyelven): 
http://www.beuc.eu/BEUCNoFrame/Docs/2/DGLEMAEDGHOBHICJLAPPDHONPDBG
9DB3ED9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2009-00760-01-E.pdf 

(BEUC, EEB) 
 
 
A MAGASABB KÖRNYEZETTERHELÉS HOZZÁJÁRUL A 
MEGBETEGEDÉSEKHEZ 
 
Dániában szokatlanul magas a férfi nemi szervekkel kapcsolatos problémák (pl. 
hererák, hypospadias) előfordulása. Lehetséges kiváltó okként felmerült, hogy a 
környezet szennyezettsége is szerepet játszhat, ezért egy kutatás során 
összehasonlították a finn és a dán anyák tejének hormonális hatású anyagokkal való 
szennyezettségét. Finnország ismert gazdasági és földrajzi adottságaiban Dániához 
hasonló, de a fent említett rendellenességek aránya lényegesen alacsonyabb. 
Az anyatej vizsgálatával jól becsülhető a magzatokat érő mesterséges eredetű 
hormonterhelés. 
A vizsgálatok során a dán mintákban jellemzően magasabb volt az olyan nehezen 
lebomló bioakkumulatív anyagok aránya, mint például a dioxin, a PCB vagy egyes 
növényvédő szerek. A magasabb koncentrációban lévő anyagok korábbi vizsgálatok 
alapján összefüggésbe hozhatóak a hererák kialakulásával, illetve a férfi nemi szervek 
magzati fejlődését hátráltatják. 
A kutatók arra nem tudtak magyarázatot adni, miért lehet szennyezettebb a dán 
anyatej. 
Niels Skakkebaek, a kutatás vezetője szerint a hormonális hatású anyagok nagyobb 
előfordulása részben magyarázatot ad a két ország eltérő megbetegedési arányaira. 
A hírlevél angol nyelvű honlapja itt érhető el: 
http://healthandenvironmentblog.wordpress.com/ 

(Health & Environment hírlevél) 
 
 
A LEVEGŐ MUNKACSOPORT CSATLAKOZOTT A HEAL-HEZ 
 
A Levegő Munkacsoport a csatlakozott Health & Environment Alliance (HEAL) 
nemzetközi szervezethez. Az egészség- és környezetvédelemmel foglalkozó 
ernyőszervezetnek több mint hatvan tagja van, ezek egy része szintén nemzetközi 
szervezet. A HEAL-nek 26 különböző országban vannak tagszervezetei. 
A szervezet tevékenységei közül a legfontosabbak: a nemzetközi környezet- és 
egészségvédelmi politikák, a vegyi anyagok, a klímaváltozás és a levegőtisztaság. 
A Health & Environment Alliance honlapja itt érhető el: http://www.env-health.org/ 

(Levegő Munkacsoport) 
 



 
 
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 KEOP - 6.1.0/B - 2009 - 0003 számú vegyi anyag 
kampánya keretében, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 
Pál János, Simon Gergely 




