
  
 VEGYI ANYAG HÍRLEVÉL  
  
 

LEVEGŐ MUNKACSOPORT, 2012. május 
 
 
Rémek az otthonunkban – A beltéri leveg ő szennyez ői 
 
A beltéri levegő minőségének fontosságát mutatja be a Levegő Munkacsoport egyéves 
a Környezet és Energia Operatív Program keretében finanszírozott kampányában. A 
projekt során tájékoztató kiadványok készülnek a témáról és kétezer középiskolás 
vehet részt a beltéri levegővel kapcsolatos előadásokon. 
 
 
A krónikus betegségek terjedésében szerepe lehet a vegyi áruknak  
 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint feltételezhető az ok okozati 
összefüggés a hormonális eredetű megbetegedések és a vegyipari tevékenység 
bővülése között. 
 
 
Biztonságos a fényvédelem?  
 
Felmérésekkel nem igazolható, hogy a fényvédő krémek használata csökkentené az 
UV-sugárzás okozta daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét, egyes 
összetevőik egészségkárosítóak, például hormonális hatásúak lehetnek. 
 
 
Növényvéd ő-szermaradványok vannak a teában is  
 
A Greenpeace Kínában végzett vizsgálatok során egy nemzetközileg ismert teamárka 
termékeiben találta meg az egészségre nézve káros hatású, betiltott növényvédő 
szerek maradékát. 
 
 
 
 
Rémek az otthonunkban – A beltéri leveg ő szennyez ői 
 
Ne vásárolj felesleges dolgokat a lakásodba! – javasolja a Levegő Munkacsoport. A 
beltéri levegőminőség javulásáért, a szennyezettség csökkenéséért április 1-jén indított 
új kampányukban a környezetvédők arra figyelmeztetik az embereket, hogy gondolják 
meg, mit visznek az otthonukba. Ugyanis a belső terekben használt tárgyak és 
készítmények egy része hatással van a levegő minőségére, így egészségünkre is. 
Amíg a települési környezetben kialakuló légszennyezettség csökkentése a lakosság 
megítélése alapján is sürgető feladat; a beltéri levegőminőség egészségre gyakorolt 
hatásának jelentősége még nem kellően ismert. 
A felhívás fontosságát mutatja, az a tény, hogy életünk egyre nagyobb részét, akár 90–
95 százalékát is mesterséges terekben töltjük. A tapasztalatok szerint egyre több 
ember szenved a nem megfelelően kialakított és működtetett, egészségtelen 



épületekben. A tünetek között leggyakrabban a rossz közérzetet, a nyálkahártya-
irritációt említik, de sokan küzdenek allergiával, asztmával.  
A civil szervezet most egy átfogó kampány keretében hívja fel a lakosság figyelmét a 
beltéri levegő szennyezettségét növelő kockázati tényezőkre valamint tanácsokkal, 
alternatív megoldási javaslatokkal segít az egészséges élettér kialakításában. 
Mit kellene tenni az embereknek a tisztább beltéri levegő érdekében? A Levegő 
Munkacsoport szerint a legfontosabb a megfelelő életmód. A legegyszerűbb, ha minél 
több időt töltünk a szabadban. Egészségünknek is kedvez, ha tiszta levegőjű helyeken 
kirándulunk, sportolunk, vagy más az aktív pihenést szolgáló tevékenységet végzünk. 
Mielőtt újabb tárgyakat viszünk a lakásunkba gondoljuk át, hogy valóban szükségünk 
van-e rá. A felesleges termékek beszerzésének elhagyásával nem csak a 
pénztárcánkat kíméljük, de egy újabb potenciális kockázatot jelentő tárgytól is 
megszabadulhatunk. 
A kampány keretében a civil szervezet mérésekkel igazolja a káros anyagok jelenlétét. 
A projekt keretében készülő kiadványok bemutatják a beltéri levegő minőségét 
befolyásoló tényezőket és a környezetkímélő háztartási és lakásfelújítási 
megoldásokat. 
Különösen fontos, hogy minél több ember ismerhesse meg a kockázati tényezőket, 
ezért 20 iskolában több ezer tanuló bevonásával tart előadásokat. 
A projekt keretében egy iskolai tanterem környezetkímélő felújítására is sor kerül, 
amelyről tájékoztató kisfilm készül. 
A Levegő Munkacsoport a beltéri légszennyezés káros hatásainak csökkentését célzó 
Négy fal között – egészségesen című programját a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP6.1.0/B/09-11 pályázati kiírása támogatja. 
A kampány facebook oldala itt érhető el. 
(Levegő Munkacsoport) 
 
 
A krónikus betegségek terjedésében szerepe lehet a vegyi áruknak  
 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA) 
közleménye szerint a hétköznapi termékekben lévő anyagok, esetleges hormonális 
hatásaik miatt elősegíthetik a daganatos megbetegedések, a cukorbetegség, az 
elhízás és az idegrendszeri problémák kialakulását, és a termékenységet is 
károsíthatják. 
Az elmúlt időszak tudományos eredményei hívták fel a figyelmet arra, hogy hormonális 
problémák komoly veszélyt jelentenek a vadon élő állatok és az emberek számára is. A 
elővigyázatosság elvének betartására van szükség a nem teljesen ismert hatású 
anyagokkal szemben. 
A hormonális rendszer működését megzavaró hatású vegyületek megtalálhatóak az 
élelmiszereinkben, a gyógyszerekben, a permetszerekben és a kozmetikumokban is. 
Az előző évtizedekben jelentősen nőtt a mell- és prosztatarákos megbetegedések és a 
cukorbetegségben szenvedők aránya, a férfiak termékenysége pedig csökkent. A 
kiváltó okok között lehet a széles körben használt vegyületek sokasága. 
A hormonhatású anyagok a szervezetre gyakorolt együttes hatásai nem kellően 
ismertek. Az állatkísérletek eredményei azonban aggodalomra adnak okot. Az anyagok 
értékelését nehezíti, hogy az egyedfejlődés korai szakaszában való jelenlétük hatása 
olykor csak évekkel, évtizedekkel később figyelhető meg az ideg-, az immun- vagy a 
szaporodási szervrendszer zavaraiban. A kockázatok felmérését nehezíti, hogy az 
egyes vegyületek hatása azonos mennyiségek esetén is külön-külön teljesen eltérő 
mértékű lehet, mint az életünk során a szervezetbe kerülő keveréké. Így a biztonságos 
beviteli mennyiségek meghatározása is nehezen megoldható. 
Az EEA sajtóközleménye itt érhető el. 



Az EEA jelentése itt érhető el. 
 
 
Biztonságos a fényvédelem?  
 
Szinte mindenki tudja, hogy a Napból érkező ultraibolya (UV) sugárzás károsító hatása 
ellen védekezni kell. Az erős napsugárzás rövid távú hatásával, a leégéssel szinte 
mindenki találkozik, hosszabb távon a bőr gyorsuló öregedése és a bőrrák kialakulási 
esélyének növekedésével kell számolni. 
A napsugárzás elleni védekezésnek több lehetősége van. Az elterjedten alkalmazott 
fényvédő készítmények több összetevője azonban egészségügyi kockázattal bír. Az 
egyik leggyakrabban alkalmazott összetevő a nanoméretű cink-oxid, ebből az anyagból 
UV-sugárzás hatására instabil szabadgyökök képződnek, amik károsíthatják a 
szervezet működése szempontjából fontos vegyületeket. 
A fényvédő készítmények más összetevői is egészségügyi kockázatot jelenthetnek, 
például az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) közleménye ezekkel 
kapcsolatban is felveti a hormonrendszer befolyásolásának esélyét. 
Amerikai kutatások szerint a fényvédő készítményekben UV-szűrő adalékként 
alkalmazott benzophenone (BP) kis mennyiségben a bőrön keresztül a szervezetbe 
kerül, ahol az ösztrögén hormon hatását utánozva elősegítheti a egyik méh 
rendellenességének, az endometriózis kialakulását. A felmérés során több száz nő 
vizsgálatával megállapították, hogy a BP magasabb koncentrációja a vizeletben (és így 
a szervezetben is) növeli a megbetegedés kialakulásának esélyét. Valószínűsíthető, 
hogy a vegyület a fényvédő készítményekből kerülhet a szervezetbe, hiszen a 
legmagasabb koncentrációkat a nyári időszakban és az olyan napos térségekben 
mérték, mint Kalifornia. 
Egy, a mesterséges anyagok hatásaival foglalkozó amerikai környezetvédelmi 
szervezet (Environmental Working Group, EWG) összegyűjtötte a fényvédő krémekkel 
kapcsolatos tudományos eredményeket. Az amerikai Élelmiszer- és 
Gyógyszerbiztonsági Hatóság (FDA) szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy 
a fényvédő készítmények használata csökkenti a bőrrák kialakulásának, illetve a bőr 
korai öregedésének kockázatát. A daganatos megbetegedések kutatásával foglalkozó 
International Agency for Research on Cancer az UV-sugárzás elleni védelemben a 
vegyi áruk helyett a testet fedő ruházatot, illetve az árnyékban való tartózkodást 
javasolja. Sőt egyes kutatási eredmények szerint a fényvédő készítmények akár 
növelhetik is a bőrrákos esetek kialakulásának esélyét. 
Az FDA vizsgálatai szerint az antioxidáns hatásai miatt a fényvédőkben adalékként 
gyakran felhasznált A-vitamin (retinyl palmitate) napsugárzás hatására felgyorsítja a 
tumorok kialakulását. 
Tapasztalatok szerint a fényvédő krémek sokkal jobb védelmet biztosítanak a leégés 
ellen, mint a bőrrák kialakulásában fontos szerepet játszó szabadgyökök létrejöttében. 
Bár az EWG adatai szerint az Európában forgalmazott készítmények az eltérő 
szabályozásnak köszönhetően jobbak lehetnek az amerikainál, nem célszerű ezekre 
alapozni a sugárzás elleni védelmet. 
Azokban az időszakokban, amikor erős az UV-sugárzás ne tartózkodjuk a napon! 
Figyeljük az előrejelzést, szabadtéri programjainkat dél helyett szervezzük a hajnali, 
illetve esti órákra. Keressük az árnyékos helyeket! Viseljünk testünket árnyékoló ruhát! 
Ne felejtsük azonban, hogy nem csak a túlzott napozás, hanem a napon tartózkodás 
hiánya is problémát okozhat, hiszen szervezetünk D-vitaminellátásában fontos szerepe 
van. 
Az eredeti cikk itt érhető el. 
Az EWG fényvédő készítményekkel foglalkozó nagyon informatív oldala itt érhető el. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat UV-előrejelzése itt érhető el. 



A Sciemce Daily endometriózisról szóló közleménye itt érhető el. 
(Care2, EWG, Science Daily) 
 
 
Növényvéd ő-szermaradványok vannak a teában is  
 
A Greenpeace Kínában végzett vizsgálatai során összesen tizenhétféle 
növényvédőszer-származékot talált négy, boltban vásárolt nemzetközileg, így 
hazánkban is ismert teamárka mintájában. A négyből háromféle teában az egészségre 
káros anyagokat azonosítottak. A szerek többségét az Európai Unió területéről 
kitiltották, mivel károsítják a hormonális rendszert és a férfiak termékenységét, valamint 
veszélyt jelenthetnek a magzatokra is. 
A Greenpeace szerint hasonló minőségű termékeket Európában nem fogalmazhatnak, 
Kínában ugyanakkor a polcokra kerülnek. A vizsgálatok során egyébként Kínában a 
teaültetvényeknél nem használható, egészségkárosító hatású permetszerek 
maradványát is megtalálták a mintákban. 
A teákat gyártó Shanghai Unilever vállalat közleményében azt írja, hogy termékeik 
minősége megfelel a kínai előírásoknak, a teák ellenőrzöttek és biztonságosak. A 
három kérdéses teafélét rendszeresen hitelesített hatóságok vizsgálják, ezzel 
biztosítva a minőséget – fogalmazott a cég. 
A cégnek nem ez az első, minőséget érintő botránya az országban. Tavaly 
augusztusban a központi minőség- és élelmiszerbiztonsági hatóság ritkaföldfémeket 
talált a termékekben. A vállalat szerint az a tealevelek táptalajából származott, nem a 
feldolgozás során került a termékbe. 
A Greenpeace közleménye itt érhető el. 
(Greenpeace, MTI) 
 
 
 
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 
 
A hírlevél megjelenése a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094 számú pályázat keretében 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

 


