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Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával! 
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 
 

EURÓPAI INFORMÁCIÓS OLDAL A VEGYI ANYAGOKRÓL 
A Health and Environment Alliance (Egészség- és Környezetvédelmi Szövetség) 
civil szervezet információs honlapot hozott létre a mindennapjainkban jelen lévő 
vegyi anyagok hatásaival kapcsolatban. 
 

EGY VEGYSZERMENTES HÉT 
Francia civil szervezetek kezdeményezésére Franciaországban és az Unió számos 
más országában március végén permetszermentes hetet tartottak, azzal a céllal, 
hogy a vegyszeres növényvédelem kockázatait minél többen megismerjék. 
 

MODERN ÉS KOCKÁZATOS 
A Föld Barátai környezetvédő szervezet jelentése szerint az Európai Unióban 
árusított élelmiszerek és csomagolásaik nem bevizsgált, ezáltal kockázatot jelentő 
nanoanyagokat tartalmazhatnak. 
 

ELŐADÁS A VEGYI ANYAGOKRÓL 
A környezetvédő civil szervezetek országos találkozójának vegyi anyag 
szekciójában elhangzott előadás vázlata a Levegő Munkacsoport honlapjáról 
letölthető. 
 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK - PARKINSON-KÓR 
Újabb kutatási eredmények erősítették meg, hogy az emberi szervezetbe került 
növényvédő szerek elősegítik a Parkinson-kór kialakulását. 
 

A VATIKÁN SZERINT IS BŰN A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
Egy vatikáni érsek a hét főbűnt kiegészítendő felsorolta napjaink hét bűnös csele-
kedetét, melyek között a környezetszennyezés is megtalálható. 
 

GYENGÍTENI AKARJA AZ EURÓPAI PARLAMENT A VEGYI ANYAGOK CÍMKÉZÉSÉT 
Az Európai Unió Környezetvédelmi Bizottsága számos esetben támogatta a címké-
zési rendelettervezet gyengülését eredményező javaslatokat. 



EURÓPAI INFORMÁCIÓS OLDAL A VEGYI ANYAGOKRÓL 

A brüsszeli székhelyű Health and Environment Alliance (HEAL, Egészség- és Környezet-
védelmi Szövetség) civil szervezet  információs honlapot hozott létre Chemicals Health 
Monitor nevű programja keretében a mindennapjainkban jelen lévő vegyi anyagok káros 
hatásaival kapcsolatban, a legújabb kutatási eredmények figyelembevételével. 
A honlap számos információt tartalmaz a fontosabb krónikus megbetegedések (például 
daganatos, idegrendszeri, illetve szív- és érrendszeri megbetegedések) kialakulásának és 
az egészségkárosító mesterséges vegyi anyagok emberi szervezetben való jelenlétének 
kapcsolatáról, valamint a megbetegedések gyakoriságának időbeli változásáról és az 
azokkal összefüggésbe hozható költségekről. Ezen kívül tájékoztatást ad a vegyianyag-
biztonsággal kapcsolatos jogszabályokról, így például a REACH-ről is, és azok változásá-
ról. 
Az érdeklődők feliratkozhatnak a HEAL által heti rendszerességgel megjelentetett, angol 
nyelvű, a káros vegyi anyagok egészségre gyakorolt hatásával foglalkozó hírlevélre. 
A honlapról elérhetőek az egy éve indított Chemicals Health Monitor keretében készített, a 
témával kapcsolatos állásfoglalások és tanulmányok is. A program célja, hogy a legfris-
sebb tudományos eredmények mielőbb eljussanak a döntéshozókhoz, és ezáltal beépül-
hessenek a szabályozásokba. Különösen fontosnak tartják a megelőzés elvét, támogatva 
például a leginkább kockázatos vegyi anyagok felhasználásának biztonságosabb alterna-
tívákkal való kiváltását. 

(Health and Environment Alliance) 

EGY VEGYSZERMENTES HÉT 

Francia civil szervezetek Egy hét permetszerek nélkül címmel permetszermentes hetet 
szerveztek március 20–30 között. A szervezők célja volt, hogy felhívják a figyelmet néhány 
széles körben használt növényvédő szer egészség- illetve környezetkárosító hatásaira. Az 
akcióhét keretében képzéseket, ismeretterjesztő eseményeket szerveztek a 
biztonságosabb vegyszermentes növényvédelem lehetőségeiről, és felhívták az Unió 
döntéshozóinak figyelmét a most alakuló új növényvédőszer-szabályozás szigorú 
kialakításának fontosságára. 

 (Movement for Rights and Respect for Future Generations) 

MODERN ÉS KOCKÁZATOS 

A Föld Barátai (Friends of the Earth Europe) környezetvédő szervezet európai csoportja 
jelentésében hívja fel a figyelmet arra, hogy az Európai Unióban árusított élelmiszerek és 
csomagolásaik nem bevizsgált, ezáltal kockázatot jelentő nanoanyagokat tartalmazhatnak. 
A civil szervezet tanulmánya rávilágít, hogy a nanoanyagokkal kapcsolatos egészségügyi 
aggodalmak ellenére a fogyasztók nincsenek megfelelően tájékoztatva arról, hogy ilyen 
részecskéket tartalmazó élelmiszereket vásárolnak, hiszen a gyártók célja, hogy a 
továbbiakban is gyorsan terjedjen az ilyen anyagok felhasználása. 
A nanotechnológia – az anyagok atomi és molekuláris szintű módosítása – alkalmazása 
leginkább a táplálékkiegészítők, az antibakteriális konyhai felszerelések, a növényvédő 

http://www.chemicalshealthmonitor.org/
http://www.semaine-sans-pesticides.com/index-en.html


szerek, valamint a húskészítmények, bébiételek előállításában kap egyre nagyobb 
szerepet. A felmérés szerint már jelenleg is több mint száz világszerte elterjedt 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termék előállításához használják a nanotechnológiát. 
Az uniós jogszabályok – a többi államéhoz hasonlóan – alkalmatlanok a nanoanyagok 
felelősségteljes használatának biztosítására. 
A környezetvédő csoport azt kéri az uniós döntéshozóktól, hogy fogadjanak el egy átfogó, 
a megelőzés elvét is figyelembevevő szabályozást a nanoanyagok jelentette kockázatok 
kezelése érdekében, és támogassák a fenntartható mezőgazdálkodást és élelmiszeripart 
a környezet és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. 
Helen Holder kampányvezető szerint a biztonsági előírások és a kötelező címkézés 
hiányában a fogyasztók nem tehetnek semmit egészségük és környezetük megóvása 
érdekében. 
A sajtóközlemény itt olvasható (angol nyelven). 
 A teljes tanulmány (Out of the laboratory and on to our plates: Nanotechnology in food 
and agriculture) itt tölthető le (angol nyelven). 

 (Friends of the Earth Europe) 

ELŐADÁS A VEGYI ANYAGOKRÓL 

A környezet- és természetvédő szervezetek Pécsen rendezett országos találkozóján a 
péntek délutáni szekciókör egyik beszélgetése a vegyi anyagokról (különös figyelemmel a 
növényvédő szerekre) és azok szabályozásáról szólt. 
Az előadás vázlata innen tölthető le. 

(Levegő Munkacsoport) 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK - PARKINSON-KÓR 

Amerikai kutatók legújabb vizsgálataik során összefüggést találtak a növényvédő szerek 
szervezetbe kerülése és a Parkinson-kór kialakulásának gyakorisága között. Korábbi 
kutatási eredmények megállapították, hogy egyes génváltozatok jelenléte nagymértékben 
hozzájárul a betegség kialakulásához. A Parkinson-kórban szenvedők többségénél a 
betegség kialakulásában a környezeti hatások szerepe is meghatározó. 
319 beteg kikérdezése alapján megállapították, hogy azok életük során egészséges 
rokonaikhoz képest átlagosan 1,6-szoros valószínűséggel érintkeztek növényvédő 
szerekkel. A több mint 215 napos érintettség azonban már 2,4-szeresére növelte a 
megbetegedés esélyét. Nem jelentett kockázatot azonban a vidéki lakóhely vagy a 
mezőgazdaságban végzett munka. 
A szervezetre legnagyobb hatása a gyomirtó szereknek, valamint a klórozott és 
foszforsavészter típusú rovarölőknek volt. 
Az érintettek nagy része nem munkája során, hanem a kiskerti permetezés, rovarirtás 
során került kapcsolatba a mérgekkel. 
A kutatók nem ismerik pontosan a növényvédő szerek szervezetbe kerülése 
következtében lezajlódó biológiai folyamatokat, így az sem jelenthető ki, hogy a betegség 
kialakulását elsősorban a növényvédő szerek szervezetbe kerülése okozta volna. 

(guardian.co.uk) 

http://www.foeeurope.org/press/2008/Mar11_Nano_food_and_agriculture_report.html
http://www.foeeurope.org/activities/nanotechnology/Documents/Nano_food_report.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/OT-vegyieloadas.pdf
http://www.guardian.co.uk/science/2008/mar/28/parkinsons.disease


A VATIKÁN SZERINT IS BŰN A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 

Gianfranco Girotti a vatikáni Apostoli Penitenciaszék vezetője elmondta, hogy a hét főbűn 
mellett napjainkban más jelentős társadalmi hatású bűnök is említést érdemelnek. Az 
érsek ezek közé sorolta a génmanipulációt, az emberkísérleteket, a 
környezetszennyezést, a társadalmi igazságtalanságokat, illetve szélesebb rétegek 
szegénységét kiváltó cselekedeteket, a kirívó gazdagságot és a kábítószerfogyasztást. 
XVI. Benedek pápa az utóbbi hónapokban többször is határozottan szólított fel a 
környezet védelmére utalva arra, hogy az olyan folyamatok, mint a légkör melegedése, az 
egész emberiség számára lényeges kérdések. 

 (Telegraph.co.uk, Népszabadság Online) 

GYENGÍTENI AKARJA AZ EURÓPAI PARLAMENT A VEGYI ANYAGOK 
CÍMKÉZÉSÉT 

Április 2-án szavazott az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága (EP ENVI) a 
vegyi anyagok jelöléséről és címkézéséről, az úgynevezett Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) uniós jogba ültetéséről. A GHS-t, azaz 
a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét 
2002 végén terjesztette elő az ENSZ szakértői bizottsága, annak érdekében, hogy a vilá-
gon mindenhol egységesen jelöljék a veszélyes vegyi anyagok jelenlétét. Az új jogszabály 
európai bevezetésének egyik célja, hogy a tavaly életbe lépett REACH programból (a ve-
gyi anyagok egységes európai regisztrációja és engedélyezése) nyert információk eljus-
sanak a fogyasztókhoz. A GHS célja tehát a fogyasztók egészségének valamint a környe-
zetnek a védelme. Sajnos az Európai Parlamenti képviselők az ENVI szavazása során ez-
zel pont ellentétes érdekeket szolgáló módosító indítványokat szavaztak meg. Egy elfoga-
dott javaslat szerint, ha egy anyagot egy cég egy tonnánál kisebb mennyiségben gyárt 
vagy forgalmaz, akkor az anyagot nem kell a termékeken jelölni, még akkor se, ha az 
anyag rákkeltő, mutagén vagy egyéb módon súlyosan egészségkárosító. Pedig a fogyasz-
tó szempontjából teljesen közömbös, hogy a rákkeltő vagy egyéb módon veszélyes anya-
got egy-egy gyár milyen mennyiségben gyártja, vagy hogy hány importőr cégtől szárma-
zik.  
A szavazás során végig az ipart támogató képviselők maradtak többségben, így a zöld 
szervezetek (EEB, PAN, ChemSec) azon javaslatait is leszavazták, melyek előírták volna, 
hogy a hormonhatású, a perzisztens, bioakkumulatív és enyhén mérgező anyagokat is 
jelölni kelljen.  
A Bizottság viszont elfogadta Hegyi Gyula több környezetvédő javaslatát is. Az egyik ja-
vaslat szerint a címkén a hivatalos kémiai név mellett a hétköznapi névnek is szerepelni 
kell, egy másik szerint, a cégek üzleti titokra hivatkozva sem kérhetnek mentességet a 
címkézés kötelessége alól. Többséget kapott az a javaslat is, hogy a termékekkel és a 
bennük lévő vegyi anyagokkal kapcsolatban minden információ bárki számára hozzáférhe-
tő legyen az interneten is. 
A rendeletről júniusban szavaz a parlament plenáris ülése Strasbourgban. A zöld szerve-
zetek szeretnék elérni, hogy vonják vissza az emberi egészséget veszélyeztető javaslato-
kat, valamint hogy legalább hosszabb távon írják elő a mostani jogszabály hatálya aló nem 
tartozó veszélyes anyagok címkézését is. 

(Simon Gergely) 

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/03/10/eavatican110.xml
http://www.nol.hu/cikk/484502/


 
 
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), 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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