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Új honlap a beltéri légszennyezésről

Elkészült  a  Levegő  Munkacsoport  beltéri  légszennyezéssel  foglalkozó  tematikus
honlapja, a belteri.levego.hu.

Iskolai előadások a tisztább levegőért

Félidejéhez közeledik a Levegő Munkacsoport iskolai szemléletformáló kampánya. A
szervezet  munkatársai  a  beltéri  levegőminőség  témájában  tartanak  előadásokat
középiskolásoknak.

Veszélyesek a divatos ruhák

A  Greenpeace  vizsgálatai  szerint,  a  vezetõ  divatcégek  ruháiban  lévõ  anyagok
hormonális zavarokat vagy akár daganatos megbetegedéseket okozhatnak.

Nemzeti Cselekvési Terv a fenntartható növényvédelemért

Elkészült  a  fenntartható  növényvédőszer-használat  elősegítését  célzó  Nemzeti
Cselekvési  Terv.  A magyar  tervezet  elkészítésében  az  államigazgatás  szereplői,  a
hatóságok, a növényvédelmi kamara és a vegyszergyártók mellett civil szervezetek is
részt vettek.

Újabb vizsgálatok igazolták az égésgátlók káros hatásait

Amerikai  vizsgálatok  szerint  az  emberi  szervezetbe  kerülő  égésgátlóként  használt
vegyületek károsítják a szellemi képességeket. Ha több ilyen anyag van valakinek a
szervezetében, akkor szellemi fejlődése elmarad a várhatótól.

Új honlap a beltéri légszennyezésről

Elkészült  a  Levegő  Munkacsoport  beltéri  légszennyezéssel  foglalkozó  interaktív
honlapja a Négy fal között – egészségesen című projekt részeként.
A belteri.levego.hu  honlap  kezdőoldalán  egy  szemléletes  lakásbelsőn  mutatjuk  be,
milyen hatást gyakorolnak a beltéri levegő minőségére, illetve tágabb környezetünkre
az egyes épületelemek, berendezési tárgyak és készítmények. Honlapunkon részletes
leírás  olvasható  a  lakásokban  lévő  veszélyforrásokról,  bemutatjuk  esetleges
kockázatukat  és  fenntarthatósági  jellemzőiket.  Az  érdeklődők  megoldási  javaslatot,



tippeket is kapnak a biztonságosabb lakásbelső kialakításához.
A témában megjelent tájékoztató kiadványaink szintén elérhetők új honlapunkon. Az
Otthonunk  rémei  –  Hogy  mik  vannak  nálunk  a  levegőben?  című  a  beltéri
légszennyezés általános kérdéseit  mutatja be, míg a Ne csak szép legyen!  című a
lakásfelújítás  fenntarthatósági,  környezetegészségügyi  vonatkozásait  járja  körül.
Megszerzett  tudásukat  egy  humoros  totó  segítségével  mérhetik  le  játékos  kedvű
látogatóink.
Akinek, a honlap átböngészése után is kétségei lennének, vagy választ szeretne kapni
más,  a  témával  kapcsolatos  kérdéseire,  az  a  honlap  Tanácskérés  oldalán  üzenhet
nekünk, amire e-mailben válaszolunk.
Folyamatosan frissülő honlapunk itt érhető el: belteri.levego.hu
(Levegő Munkacsoport)

Iskolai előadások a tisztább levegőért

A Levegő Munkacsoport Négy fal között – egészségesen című projektjének keretében
összesen 20 iskolai akciónapot tart, átlagosan 100-100 középiskolás részvételével. A
fiatalok szemléletének formálását célzó tájékoztató tevékenység félidejéhez közeledik.
A  45  perces  alternatív  órán  a  tanulók  megismerhetik,  miért  kell  a  beltéri
levegőminőséggel foglalkozni, milyen anyagok, tevékenységek szennyezik azt; illetve
ezeknek milyen hatása van életünkre.  A gyakorlati  példákat  és hasznos tanácsokat
tartalmazó  előadás  során  méréssel  is  bemutatják,  hogy  a  különféle  ragasztókból
mennyi káros illékony vegyület kerül a szobák levegőjébe. A diákok hallanak arról is,
mit tehetnek saját maguk, ha környezettudatosan és fenntarthatóan szeretnének élni.
Az  óra  végén  a  résztvevők  egy  rövid  totót  töltenek  ki,  amiért  ajándéktollat  és
ismeretterjesztő kiadványt kapnak.
A résztvevő iskolák tájékoztató plakátokat és pluszpéldányokat is kapnak az Otthonunk
rémei című kiadványból.
Ha  Ön  ismer  olyan  Pest  megyén  kívüli  középiskolát,  ahol  szívesen  fogadnák  a
szervezet ingyenes előadását,  és lehetőség lenne azt egy nap alatt 4–5 osztálynak
(100–120 tanulónak) megtartani, kérjük jelezze!
Az előadásokkal  kapcsolatban keresse Pál  Jánost  a 06-1-411-0509 telefonszámon,
vagy a janos@levego.hu emailen!
(Levegő Munkacsoport)

Veszélyesek a divatos ruhák

A  Greenpeace  szerint  a  vezetõ  divatcégek  ruháiban  lévõ  veszélyes  anyagok  a
környezetbe kijutva hormonzavarokat vagy akár daganatos megbetegedéseket kiváltó
anyagokká bomlanak. A környezetvédő szervezet 141 ruhadarabot vásárolt a világ 27
országában, köztük négyet Magyarországon. A vizsgálat során 20 divatmárka, köztük
az Armani, a Levi’s és a Calvin Klein ruháiban talált veszélyes vegyületeket. A Zara
termékeiben  a  hormonális  rendszer  működését  megzavaró,  illetve  rákkeltő  hatású
anyagok is voltak.
A vizsgált ruhák kétharmadában találtak káros anyagokat. A kutatás fõ tanulsága, hogy
a vizsgált  divatmárkák egyes ruháiban megtalálhatóak a nonil-fenol-etoxilátok (NPE-
vegyületek),  amelyek  magas  koncentrációban  károsítják  a  hormonrendszert.  Más
kémiai  anyagokat  is  azonosítottak,  például  négy  termékben  voltak  kimutathatóak
magas  koncentrációban  ftalátok,  míg  a  Zara  két  termékében  az  azofestékekhez
használt rákkeltõ aminok nyomait fedezték fel. A vizsgálat során több termékben még
további veszélyt jelenthetõ ipari adalékanyagot is találtak. 
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Simon  Gergely,  a  Greenpeace  vegyianyag-szakértõje  elmondta:  „Magyarországon
négy  terméket  vizsgáltunk.  Ezek  közül  egyedül  a  H&M  bugyija  nem  tartalmazott
kimutatható mennyiségben káros anyagot. A C&A póló kis mennyiségben tartalmazott
hormonrendszerre  veszélyes  nonil-fenol-etoxilátokat  és  ftalátokat.  A Diesel  pólóban
ftalátokat mutatott ki a Greenpeace vizsgálata. A Zara Pakisztánból származó gyermek
farmerje egyszerre tartalmazott hormonkárosító nonil-fenol-etoxilátokat és festékekbõl
származó  rákkeltõ  aminokat.  A világszerte  vizsgált  141 termékbõl  csupán két  Zara
termék  tartalmazott  rákkeltõ  aminokat,  bár  az  uniós  jogszabály  határértékénél
kevesebbet.  A  vezetõ  divatcégek  veszélyes  vegyi  anyagokat  tartalmazó  ruhákat
árusítanak, melyek világszerte szennyezik a vizeinket mind a gyártás, mind a mosások
során.  A  textilipar  a  világ  élõvizeit  továbbra  is  a  saját  szennyvízcsatornájaként
használja. Pedig fölöslegesen: a ruháinkat veszélyes vegyi anyagok nélkül is el lehet
készíteni.”
Martin  Hojsik,  a  Greenpeace  International  Detox  kampányának  koordinátora
hozzátette:  „Mind  a  vásárlók,  mind  pedig  a  gyárak  környékén  élõk  számára
elfogadhatatlan,  hogy  több  Zara  termékben  is  kimutatott  a  teszt  olyan  anyagokat,
amelyek  rákkeltõek  vagy  hormonzavarokat  okoznak.  A  Zarának  mint  a  világ
legnagyobb  kiskereskedelmi  ruhaforgalmazójának  azonnali,  gyors,  hatékony  és
átlátható  lépésekkel  kell  részt  vennie  a  ruhaipar  méregtelenítését  célul  tűzõ  Detox
kampányban”.
A Greenpeace azt követeli a divatcégektõl, hogy kötelezzék el magukat a veszélyes
anyagok 2020-ig történõ teljes kiváltására.  Ezt már megtette a Puma, az Adidas,  a
Nike, a C&A, a H&M és a Marks&Spencer. A vállalatok felelõssége, hogy a beszállítóik
is felhagyjanak a veszélyes anyagok használatával.
Mit tehetünk mi vásárlók? Mielőtt újabb darabbal bővítenénk ruhatárunkat, gondoljuk
meg, valóban szükségünk van-e rá vagy csak a szekrényünket  és a pénztárcánkat
terheljük? Ha mégis muszáj valamilyen ruhaneműre költenünk, alaposan tájékozódjunk
arról, hol tudunk biztonságos termékeket vásárolni.
Az eredeti cikk a Greenpeace honlapján érhető el:
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Veszelyes-vegyi-anyagok-a-
divatban--nemcsak-a-Zaranak-vannak-mocskos-titkai/
(Greenpeace)

Nemzeti Cselekvési Terv a fenntartható növényvédelemért

A vegyszeres növényvédelem egészségügyi és környezeti kockázataira, illetve a feltárt
környezetszennyezésekre tekintettel  már évek óta sürgette a Levegő Munkacsoport
egy, a fenntarthatóbb növényvédelem kialakítását célzó Cselekvési Terv elkészítését.
A hazai  növényvédelmi  szabályozás  régebben  világviszonylatban  is  kiemelkedően
erősnek számított, azonban a környezetvédő szervezet szerint az utóbbi évtizedekben
a  hazai  szabályozás  nem  tett  kellő  lépéseket  a  kockázatok  csökkentése,  az
elővigyázatosság  érdekében.  Míg  a  környezetben  nehezen  lebomló,  az  élő
szervezetekben felhalmozódó DDT nevű rovarirtószer használatát  hazánk tiltotta be
elsőként,  addig  a  közelmúltban  inkább  az  uniós  tilalmakkal  szembeni
derogációkérésekben volt erős a hazai igazgatás. Így számos aggályos hatóanyagot
az EU-s korlátozás után még évekig felhasználhattak a magyar termelők.
A  Nemzeti  Cselekvési  Terv  elkészítése  uniós  kötelezettség  volt.  A  tervezetet  a
Vidékfejlesztési  Minisztérium  Növényvédelmi  Bizottságának  ülésein  történt
egyeztetések alapján az egyes fejezetek szakértői, jellemzően a hatóság, esetleg a
Növényvédelmi  Kamara  vagy  a  gyártók  állították  össze.  Az  elkészült  fejezeteket
folyamatosan véleményezték az elkészítésben résztvevő szakértők.
A megbeszéléseken  a  környezetvédelmi  érvrendszert  a  témáért  felelős  hatóságok
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mellett  a  Levegő  Munkacsoport  és  a  Greenpeace  képviselői  is  folyamatosan
hangoztatták.
A 45 oldalas dokumentum összességében jól lefedi a növényvédelem fenntarthatóvá
tételének  kérdéskörét.  Az  anyag  az  elvárható  mértékben  tartalmazza  a
fenntarthatósági  elveket,  és  mindeközben a gazdálkodók  számára sem jelent  majd
megoldhatatlan nehézségeket.
Az  elkészült  Cselekvési  Terv  –  a  lehetőségeknek  megfelelően  –  sok esetben csak
felületesen írja le az egyes feladatokat.  Sok múlik  azon,  hogy az elkészítésre váró
részletesebb tájékoztatók, joganyagok mikorra és milyen tartalommal készülnek el.
A  fenntartható  növényvédelem  kialakítása  érdekében  elengedhetetlen  az  erős
ellenőrző hatóság fenntartása. A Levegő Munkacsoport tapasztalatai szerint az előző
években  zajló  „racionalizálások”  eredményeként  lecsökkent  a  hatóság  kapacitása,
legalábbis annak tevékenysége nehezen követhető. A környezetvédő szervezet csak
remélni  tudja,  hogy  a  Cselekvési  Terv  nem csak az  EU bürokraták  asztalfiókjának
készült,  hanem a megvalósítását  a kormányzat  is  fontosnak tartja,  és a szükséges
forrásokat  biztosítani  fogja.  Hiszen  a  szabályozatlan  és  ellenőrizetlen  piac  a
szabadrablás helyszínévé válhat, és a társadalom számára ez a legköltségesebb.
A  Levegő  Munkacsoport  ezúton  is  köszöni,  hogy  részt  vehetett  az  egyeztetési
folyamatban.
A Nemzeti Cselekvési Terv itt olvasható:
http://www.kormany.hu/download/1/9e/b0000/National_Action_Plan_HU.pdf
(Levegő Munkacsoport)

Újabb vizsgálatok igazolták az égésgátlók káros hatásait

A berkeley-i  University  of  California's  School  of  Public  Health  kutatásai  szerint  a
modern  bútorok  és  berendezési  tárgyak  anyagában  lévő  égésgátló  anyagok
koncentrációs zavarokat okozhatnak az iskolás gyerekeknél. A polibrómozott-bifenilek
(PBDE), vagyis a brómozott égésgátlók tulajdonsága,  hogy a magas hőmérsékleten
felszabaduló  brómgyökök  révén  visszaszorítják  az  égést,  megakadályozzák  a  tűz
elterjedését.  Ez  az  anyag  a  háztartásokban,  például  bútorokban,  elektronikai
készülékekben, szőnyegekben található meg. Az anyagot könnyen belélegezhetjük a
porral együtt, és beépülhet az emberi zsírszövetbe.
A  kutatók  279  terhes  nő  vérmintáját  vizsgálták  meg,  majd  hét  évvel  később
megvizsgálták  a  gyerekek  vérét  is.  A  gyerekek  teszteken  vettek  részt,  ahol
koncentrációjukat, ügyességüket és értelmi képességeiket vizsgálták. Azt találták, hogy
van összefüggés a vérben lévő PBDE és a gyerekek képességeinek romlása között.
A  PBDE-k  egészségügyi  hatásait  már  korábban  is  vizsgálták.  Korábbi  kutatások
kimutatták, hogy az anya vérében lévő anyag hátrányosan érintheti a gyerekek fizikális
és mentális  fejlődését,  valamint  hatására kisebb súlyú babák születnek,.  A mostani
kutatás eredménye megerősíti a korábbi megállapításokat.
A polibrómozott-bifenileket  a hetvenes években kezdték el  használni.  Egy kaliforniai
szabályozás kimondta, hogy a bútoroknak legalább 12 másodpercig ellen kell  állnia
kisebb tüzeknek. Ma az amerikai háztartások 97 százalékában megtalálható a PBDE
különböző arányokban. A lakosság öt százalékának környezetében kifejezetten magas
a kémiai anyag koncentrációja, itt a gyerekekre gyakorolt hatása is jelentősebb lehet.
Három formája létezik a PBDE-nek: a pentaBDE, octaBDE és decaBDE – ezek közül
az első kettőt már betiltották az Egyesült Államokban (és az EU-ban is). Ugyanakkor a
vegyület  megtalálható a 2004 előtt  készült  termékekben.  A tanulmányok hatására a
három  legnagyobb  amerikai  gyártó  kijelentette,  hogy  2013-tól  nem  használja  a
vegyületet a termékeiben.
A globális piacnak „köszönhetően” Európában is megtalálhatóak ezek a vegyületek, de



más  felmérések  szerint  az  emberek  szervezetében  átlagosan  csak  kisebb
koncentrációban.  A Levegő Munkacsoport  háziporvizsgálata  során a  tíz  helyszínből
ötben  találta  meg  a  decaBDE-t,  míg  a  többi  vegyület  nem  volt  kimutatható
mennyiségben.  Érdekes  módon  a  három  lakás  egyikében  sem  volt  kimutatható
égésgátló anyag, míg az oktatási intézmények mindegyikében jelen volt. A legnagyobb
koncentrációt éppen a környezetvédő szervezet irodájában találták.
A vegyületek  káros  hatásainak  megakadályozása  érdekében  a  kutatók  az  alapos
takarítást  (lehetőleg  nedves  feltörlést)  és  a  rendszeres  kézmosást  javasolják.  A
pormentes padló  különösen a földön tartozkodó,  mindent  megkóstoló  kisgyermekek
egészségének védelme miatt fontos.
Az index cikke itt érhető el:
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/11/19/a_butorok_tuzallosaga_koncentracios_
zavart_okozhat_a_gyerekeknel/
A kutatási  eredményekből  a  SienceDaily  oldalon  jelent  meg  egy  tájékoztató  cikk:
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121115133146.htm
A  Levegő  Munkacsoport  az  égésgátló  vegyületekre  is  kiterjedő  porvizsgálatának
eredményei  itt  érhetőek  el:  http://www.levego.hu/sites/default/files/porminta-
ertekeles.pdf
(index)

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szándékát
a reach@levego.hu e-mail címen jelezze!

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.
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