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HIZLALÓ MÉRGEK 
A magzati korban növényvédő szerek hatásának kitett gyermekek kétszer nagyobb 
valószínűséggel lesznek túlsúlyosak, mint biztonságos környezetben fejlődő 
társaik. 
 

A TERMÉKETLENSÉG MÁR AZ ANYAMÉHBEN KIALAKULHAT 
Egyes műanyagokban elterjedten használt adalékok a fiúmagzatok szervezetébe 
jutva csökkentik azok potenciális termékenységét. 
 

A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDELEMÉRT 
A Levegő Munkacsoport levélben hívta fel hazánk uniós döntéshozóinak figyelmét a 
most készülő növényvédőszer-szabályozások alakulásának egészségügyi és 
környezeti hatásaira. 
 

KÖNYV A KOZMETIKUMOK KÁROS HATÁSAIRÓL 
Széles közönséget céloz meg Pat Thomas, a kozmetikumok és testápolók 
egészségügyi kockázatairól írt könyve. 
 

ELŐNYÖS A HATÓANYAGOK SZIGORÚ KORLÁTOZÁSA 
Az Európai Parlament Gazdaság- és Tudománypolitikáért felelős Tagozatának 
tanulmánya szerint, ha az új növényvédőszer-engedélyezési rendeletben szigorúan 
határoznák meg a felhasználható hatóanyagok körét, akkor annak számos 
társadalmi előnye lenne. 
 

TISZTULT A DUNA 
Egy nemzetközi vizsgálatsorozat adatai alapján az előző hat évben valamelyest 
tisztult a Duna vízminősége, de az eredmények alapján további lépések 
szükségesek a folyó túlzott nitrogén és szerves szennyezőanyag koncentrációjának 
csökkentése érdekében. 



HIZLALÓ MÉRGEK 

Spanyol vizsgálatok szerint a mindennapjainkban jelen lévő vegyi anyagok széles csoport-
ja a magzatok szervezetébe jutva hozzájárul a későbbi elhízáshoz, és így az elhízás vi-
lágméretű elterjedéséhez vezethet. 
A tanulmány elsőként bizonyította a kapcsolatot a magzati vegyianyag-kitettség és a világ 
egyik leggyorsabban terjedő egészségügyi problémája között, és rámutatott arra, hogy az 
elhízás nem csak az egyes személyek életvitelének eredménye. 
A brit felnőttek negyede és a gyermekek fele elhízott – négyszer annyian mint 30 éve. Vi-
lágviszonylatban legalább 300 millió túlsúlyos ember él. Az elhízásra rendszerint adott 
magyarázat az, hogy az érintettek több kalóriát fogyasztanak, mint amennyit szervezetük 
eléget, ám egyre nyilvánvalóbb, hogy a táplálkozási szokások és a mozgásszegény élet-
mód önmagukban nem magyarázhatják az elhízás gyors terjedését. 
Régóta ismert, hogy az eltérő genetikai háttérrel rendelkező emberek anyagcseréje is elté-
rő, így egyesek könnyebben elhízhatnak. A barcelonai egészségügyi kutatásokkal foglal-
kozó intézet (Institut Municipal d'Investigació Mèdica) vizsgálati eredményei alapján a ve-
gyi anyagokkal való szennyeződés hasonló módon befolyásolja az elhízási hajlamot. 
Az Acta Paediatrica folyóiratban publikált vizsgálatok során a spanyol Menorca szigetén 
403 gyermek köldökzsinórjának hexaklórbenzol (HCB) tartalmát elemezték. A legnagyobb 
szennyezésnek kitett gyermekek kétszer nagyobb valószínűséggel lettek túlsúlyosak 6 és 
fél éves korukra. 
A jellemzően magok kezelésére használt növényvédő szer, a HCB felhasználását már 
nemzetközi egyezményekkel korlátozták, de az, igen lassú bomlása miatt a mai napig 
megtalálható a környezetben és onnan élelmiszereinkbe kerül. 
A kutatók felhívták a figyelmet, hogy eredményeiket nem lehet csak egy vegyi anyag káros 
hatásának tekinteni, hiszen a hasonló növényvédő szerek is hasonló hatással bírhatnak, 
így különösen fontos azok jelenlétének csökkentése is. 
Korábbi tanulmányokban már bebizonyították, hogy számos mesterséges vegyi anyag 
vemhes állatokba kerülve azok utódainak elhízásához vezet. Ilyen anyag például a hajó-
festékekben használt organotin, melyet már kimutattak a halak szervezetéből, vagy a cu-
misüvegekhez és más élelmiszertároló dobozokhoz használt biszfenol-A (BPA), valamint a 
műanyagadalékként használt, a kozmetikumokban is gyakran jelen lévő ftalátok. Amerikai 
vizsgálatok alapján a ftalát szervezetünkben való jelenléte kapcsolatba hozható a felnőtt-
kori elhízással. 
A mindennapjainkban használt vegyi anyagok szervezetünkbe is bekerülnek, az amerikai-
ak 95 százalékának vizeletében megtalálható a BPA, a csecsemők 90 százaléka már 
magzati korban találkozik a ftalátvegyületekkel. A most közzétett spanyol vizsgálatokban 
minden köldökzsinór mintából kimutatták a nehezen lebomló, klórozott rovarirtó szerek je-
lenlétét. 
A kísérlet során azt nem vizsgálták, hogy a HCB milyen módon fejti ki hatását. 
Míg a testmozgás gyakorisága 1980 óta nem változott számottevően Nagy-Britanniában, 
addig az elhízottak aránya négyszeresére emelkedett. Az elhízás kialakulásában a vegyi 
anyagok mellett számos más rizikófaktor is ismert. 
Korábbi vizsgálatokban kiderült, hogy az átlagosnál lényegesen nagyobb, illetve kisebb 
súlyú csecsemőkre is jellemző, hogy a későbbiekben elhíznak. Az elhízás esélye az anya 
korának emelkedésével szintén növekszik. A túl kevés alvás, a magasabb lakáshőmérsék-
let és egyes gyógyszerek szedése szintén segíti a túlsúly kialakulását. 



(The Independent) 

A TERMÉKETLENSÉG MÁR AZ ANYAMÉHBEN KIALAKULHAT 

A műanyagok adalékanyagaként használt egyik ftaláttípus (MEHP) magzati korban a fiúk 
szervezetébe jutva befolyásolja a herék fejlődését, ezáltal károsítva a spermiumok képzé-
sének folyamatát. A vizsgálatok alapján a vegyület jelenléte miatt csökken a potenciálisan 
képződő hímivarsejtek száma, így a fiúk felnőve termékenységi problémákkal szembesül-
hetnek. 
A ftalátokat széles körben használják a műanyagtermékek adalékaként, így megtalálható-
ak az orvoslásban használt eszközökben és a fogyasztói termékekben is. Az anyag elter-
jedtségének köszönhetően gyakorlatilag mindenkinek a szervezetében jelen van, és a ku-
tatók egyre aggasztóbbnak tartják a különösen érzékeny csoportok (például csecsemők és 
gyermekek) egészségére és fejlődésére gyakorolt lehetséges kockázatokat. 
A kutatók felhívták a figyelmet, hogy a károsodások kialakulásához szükséges mennyisé-
gű MEHP vegyület mintegy százszorosa annak a mennyiségnek, mint amit egy korábbi 
vizsgálatban az anyatejből kimutattak. Azonban nem ismert, hogy a különféle, a magzato-
kat is érintő (ftalát)vegyületek együttes jelenléte esetén milyen mennyiség tekinthető még 
biztonságosnak. 

(Environmental Health Perspectives) 

A BIZTONSÁGOS NÖVÉNYVÉDELEMÉRT 

A Levegő Munkacsoport levelet írt hazánk azon döntéshozóinak, akik részt vesznek az új 
uniós növényvédőszer-szabályozások kialakításában. Az Európai Parlament idén ősszel 
fogja kialakítani véleményét második olvasatban a jogszabály-tervezetekről. A PAN-
Europe állásfoglalásán alapuló levelet a hazánk Európa Tanácsi részvételéért felelős 
szakértők is megkapták. 
A levél a Levegő Munkacsoport honlapján érhető el. 

(Levegő Munkacsoport) 

KÖNYV A KOZMETIKUMOK KÁROS HATÁSAIRÓL 

A napi tisztálkodással, testápolással, kozmetikum- és illatszerhasználattal napi kétszáz 
lehetséges egészségkárosító anyag hatásának tesszük ki szervezetünket. 
Pat Thomas, az Ecoligist egyik szerkesztője, Skin Deep című kozmetikai termékek hatása-
ival foglalkozó könyve kapcsán beszélt a kozmetikumok lehetséges hatásairól. 
Úgy gondolhatnánk, hogy a kozmetikumok hozzásegítenek ahhoz, hogy egészségesen, 
fiatalosan és jól nézzünk ki, és nem jut eszünkbe, hogy használatuknak kockázata is van. 
A bőrünkre kerülő vegyi anyagok közel 60 százaléka felszívódik és a véráramba kerülve 
eljut testünk szinte minden részébe, egyes vegyi anyagoknak fél perc sem kell, és a bőrről 
máris főbb belső szerveinkhez jutnak. 
A szerző szerint a kozmetikumokban található anyagok egy része károsítja a központi 
idegrendszer működését, elősegíti az allergia kialakulását, a DNS károsodását, vagy állat-
kísérletek alapján akár daganatos megbetegedéseket is okozhat. 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-wellbeing/health-news/pollution-can-make-you-fat-study-claims-921696.html
http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/newscience/chemicals-in-plastics-impair-development-of-sperm-producing-cells-in-babies/
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/ep-peszt.pdf
http://www.levego.hu/


Jelentős kockázatokat rejt magában, hogy a kozmetikai termékek túlnyomó többségének 
egészségügyi hatásait nem vizsgálták meg kellően, így azok időzített bombaként kerülhet-
nek szervezetünkbe. 
Társadalmunkban egyre gyakoribb a depresszió, melyet a stresszel teli életmód mellékha-
tásának tartanak, ám kevesen gondolnak arra, hogy a mentális problémák az akár évtize-
deken át naponta szervezetünkbe kerülő vegyi anyagok hatására is kialakulhatnak. 
A leginkább kockázatos anyagok közé tartoznak a különféle tartósítószerként használt 
parabének, melyek a kozmetikai cikkek 90 százalékában megtalálhatóak. Ezek a vegyüle-
tek hozzájárulhatnak az ösztrogénnel kapcsolatos daganattípusok (mell, petefészek, méh, 
here) kialakulásához. Egy újabb vizsgálat során minden vizsgált zsírszövetmintában talál-
tak parabénmaradványokat. 
A kutatók szerint szervezetünk hormonális hatású vegyi anyagokkal való terhelése a mell-
rákos megbetegedések gyorsuló elterjedéséhez vezet. 
Szintén érdemes elkerülni a parfümmel (fragrance) illatosított termékeket, ezen besorolás 
alá többszáz különféle vegyület tartozik, melyek a kozmetikai cikkek 95 százalékában je-
len vannak. 
A különféle parfümök hatásai között minden emberen ismert mérgezés megtalálható. Sok 
közülük az idegrendszert károsítja és felhalmozódik testünkben, születési rendellenessé-
get okozhat és az anyatejből is kimutatható. Más mesterséges illatanyagok a hormonrend-
szer működésének károsítása által rákkeltő hatásúak lehetnek, de rövidtávú hatásként fej-
fájást, depressziót, feledékenységet vagy irritációt okozhatnak. 
Egészségügyi problémákat okozhatnak az ásványolaj származékokat (mineral oil, 
paraffinum liquidium) tartalmazó készítmények is, ezek a vegyületek bőrirritáló hatásúak 
lehetnek, és „kioldják” a bőr természetes zsírsavjait, ami bőrünk kiszáradásához és foko-
zott testápoló használathoz vezethet. A bőr természetes védekezőképességének csökken-
tésével elősegítik más vegyi anyagok felszívódását és szervezetünkbe kerülését. Beléle-
gezve rákkeltő hatásúak és a termékenységet is csökkentik. A kockázatok csökkentése 
érdekében célszerű a természetes olajokat tartalmazó készítmények használata. 
Szintén kockázatot jelent a sodium lauryl sulfate (SLS) tartalmú készítmények használata. 
Az SLS-t erős tisztító hatása miatt kevernek a samponokba, a fogkrémekbe, a folyékony 
szappanokba és fürdőhabokba. A mesterséges olajokhoz hasonlóan elősegíti a bőr ter-
mészetes olajnak és zsírsavjainak kiürülését. Használata akár ekcéma kialakulásához is 
vezethet. 
A szerző szerint a kockázatok csökkentése érdekében célszerű átnézni az általunk hasz-
nált készítmények listáját és megszabadulni a felesleges termékektől. A nők átlagosan 
negyedóránként gondolnak arra, hogy megfelelően néznek-e ki. Ha sikerül kilépni abból az 
illúzióvilágból, amit a neves márkák igyekszenek kialakítani, hogy a boldogsághoz és jól-
léthez a termékeiken át vezet az út, akkor tettünk valamit az egészségünk és a környeze-
tünk megóvása felé vezető úton. 

 (Dudley News) 

ELŐNYÖS A HATÓANYAGOK SZIGORÚ KORLÁTOZÁSA 

Az Európai Parlament Gazdaság- és Tudománypolitikáért felelős Tagozatának (Policy 
Department, Economic and Scientific Policy) a jelenleg elérhető tudományos vizsgálato-
kon alapuló tanulmánya szerint az EU-ban felhasználható növényvédőszer-hatóanyagok 
körének szigorú korlátozása (szigorú cut off, azaz az anyag betiltását jelentő kritériumok 

http://www.dudleynews.co.uk/newsxtra/3657273.Toxic_essences/


alkalmazásával) jelentős mértékben csökkentené a permetezések miatt fellépő egészség-
ügyi kockázatokat és a megbetegedések társadalmi költségét. 
A tanulmány kiemeli, hogy az évtizedek óta forgalomban lévő hatóanyagok egészségügyi 
hatásairól számos adat áll rendelkezésre, azonban az újabb hatóanyagoknak csak a ve-
szélyei ismertek, a kockázatok felmérése gyakorlatilag megoldhatatlan a rövid felhaszná-
lási időtartam miatt. Mivel a kockázatok ismeretének hiánya nem egyenlő a kockázatmen-
tességgel, ezért a megelőzés elvei alapján a lehetséges legkisebb értékre kell szorítani a 
szervezetünket érő potenciálisan egészségkárosító vegyi anyagok jelenlétét. 
Több korábbi tanulmány már rámutatott, hogy a gyermekek idegrendszerének fejlődését 
jelentős mértékben károsíthatják egyes növényvédő szerek. Évtizedekig tartott a higany és 
az ólom idegrendszert károsító hatásainak felmérése mire a döntéshozók lépéseket tettek 
a káros hatások kivédése érdekében, így a visszafordíthatatlan károsodások megelőzése 
érdekében szükséges a neurotoxikus anyagok kivonása. 
A szigorú cut off szabályozás erősítené a növényvédő szerek káros hatásai által leginkább 
érintett gazdálkodók és családtagjaik biztonságát is, hiszen a legveszélyesebb anyagok 
felhasználásának beszüntetése jelentősen csökkentené az egészségügyi kockázatokat. A 
tapasztalatok alapján a jelenlegi munkavédelmi előírások nem képesek ezen széles társa-
dalmi csoport egészségének megóvására. 
Az előzetes gazdasági hatásbecslések a szigorú szabályozás előnyeit mutatják, bár a bi-
zonytalanságok és kétségek miatt további elemzések szükségesek. 
A tanulmány itt érhető el (angol nyelven). 

(Európai Parlament, Policy Department) 

TISZTULT A DUNA 

Egy, a Duna állapotával foglalkozó vizsgálatsorozat (Joint Danube Survey, JDS) eredmé-
nyei alapján számos kérdésben javult a Duna állapota, de további lépések szükségesek a 
folyó vízminőségének védelme érdekében. 
A Duna állapotát 2001-ben a folyó számos helyén megvizsgálták, majd a 2007 nyarán 
megismételt (JDS2) vizsgálatokban úgy találták, hogy több szennyező tekintetében csök-
kent a folyó terhelése, és fejlődött a Duna-menti országok közötti együttműködés. A folyó 
élővilága is kielégítőnek tekinthető. A folyó több szakasza jó környezeti állapotúnak tekint-
hető. 
A folyó vízminőségének és ökológiai állapotának javítása érdekében csökkenteni kell a 
vizet terhelő növényi tápanyagok és szerves szennyezők mennyiségét. A szennyvizek 
tisztításának hiányosságai miatt egyes nagyobb városok és mellékfolyók alatt jelentős 
vízminőségromlás tapasztalható. A probléma hazánk fővárosa mellett Belgrádra és Buka-
restre jellemző leginkább. Jelentős terhet rónak a folyóra a mellékfolyókat szennyező ipari 
vállalatok, de a mezőgazdasági (permetszer és műtrágya) terhelés csökkentése is szük-
séges. 
A Duna felmérési programjának honlapja itt érhető el (angol nyelven). 

(JDS2) 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471
http://www.icpdr.org/jds


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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