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Környezettudatos szempontrendszer készült a beltéri levegőminőség védelméért

A Levegő  Munkacsoport  tájékoztató  anyagot  készített  a  beltéri  levegő  minőségét
befolyásoló  termékek  forgalmazói  számára,  abban  bízva,  hogy  az  információk  a
vásárlókhoz is eljutnak, és ezáltal csökkenhet környezetünk terhelése.

Mit tegyünk a feleslegessé vált műszaki cikkekkel?

Mindennapjainkban műszaki cikkek sokaságát használjuk, ezek jellemzően néhány év
alatt használhatatlanná válnak. Hogy tüntethetjük el a felesleges műszaki cikkeket?

Gyógyszermaradványok a vizekben

Nem kérdéses,  hogy a nagy mennyiségben használt  gyógyszerek a szennyvízzel a
természetes  vizekbe  kerülnek.  Ezen  vegyületek  környezeti  hatásainak  és
kockázatainak mértékéről azonban eltérőek az egyes kutatók véleményei.

Mennyi biztonsági határérték lehet téves?

Egy gombaölő szerekben használt hatóanyag a korábban biztonságosnak tartott érték
egy százalékánál is alacsonyabb mennyiségben észrevehetően növelte az elhízásért
felelős gének aktivitását.

Megvizsgálták a rúzsok ólomtartalmát

Rendszeresen  felmerül  a  kérdés,  hogy  van-e  a  rúzsokban  ólom  és  milyen
koncentrációban.  Egy  új  felmérés  szerint  a  termékek  több  mint  fele  kimutatható
mennyiségben tartalmaz ólmot,  ennek kockázatairól  azonban megoszlik a szakértők
véleménye.

Környezettudatos szempontrendszer készült a beltéri levegőminőség védelméért

A Levegő Munkacsoport a  Négy fal  között  – egészségesen című projekt  keretében
tájékoztató kiadványt készített a beltéri levegőminőséget nagy mértékben befolyásoló
termékekkel kereskedők számára.
A kiadvány bemutatja a beltéri levegőminőségből származó problémákat, a házipor és
szervezetünk szennyezettségét.
A kereskedők és más érdeklődők megismerhetik a faanyagok, a festékek, a textíliák
gyártásakor,  kezelésekor  használt  veszélyes  anyagokat.  Ezek  a  vegyületek  a



felhasználás során a környezetbe kerülhetnek. A tájékoztató bemutatja a környezet- és
egészségkímélő megoldásokat.
A  szigorúbb  szabványoknak  megfelelő  termékek  nem  kockázatosak,  vagy  csak
lényegesen  kisebb  kockázatot  jelentenek,  ezért  célszerű  megismerni  a  releváns
ökocímkéket.
A tájékoztató anyag itt érhető el.
(Levegő Munkacsoport)

Mit tegyünk a feleslegessé vált műszaki cikkekkel?

Egy átlagos családban több tucat műszaki cikket használnak, ezeknek az eszközöknek
az élettartama jellemzően néhány év, sőt egyes esetekben még kevesebb. Felmerül a
kérdés, mit tehetünk a kiégett fénycsővel, az eresztő mosógéppel, a széteső turmixszal
vagy az elavult számítógéppel, feleslegessé vált magnós rádióval.
Fenntarthatósági szempontból a legjobb az lett volna, ha ezek a jelentős energia és
veszélyes anyagok felhasználásával elkészített termékek, melyek használatuk során is
áramot használtak, el sem készültek volna.
Mielőtt  új  műszaki  cikket  vásárolunk,  gondoljuk  meg alaposan,  tényleg szükségünk
van-e arra a termékre, nem váltható-e ki valamilyen módon, illetve milyen terhet jelent
az üzemben tartása. Érdemes-e ventillátort vásárolni néhány kánikulai nap miatt, és
jelentős áramfogyasztású klímaberendezést? Esetleg megoldható a probléma azzal,
ha árnyékoljuk az ablakot,  keresünk egy hűsölésre alkalmas helyet, vagy feltörjük a
ház mellett  az  aszfaltot  és  növényeket  ültetünk  a  helyére?  A vásárlásnál  érdemes
belegondolni,  mennyibe  kerül  egy  autó  fenntartása  vagy  a  patron  a  nyomtatóba,
mennyi  áramot fogyaszt  a hatalmas TV.  Ha az emberek tényleges szükségletükből
indulnának  ki,  és  abból,  hogy  mennyi  erőfeszítés  (munkaóra)  kell  egy-egy  termék
megvásárlásához, máris kevesebb dolgot vásárolnának.
Gyakran  azzal  kampányolnak  a  vállalatok,  hogy  cseréljük  ki  a  régi,  nagyobb
fogyasztású berendezéseinket energiatakarékosra. A csere sok esetben megérheti, de
érdemes számolnunk előtte egy kicsit. Mennyi idő alatt térül meg a csere? Az eszközök
fogyasztásának  ismerete  nélkülözhetetlen  a  fenntartható  élethez:  ha  csak  ritkán
használunk  egy  eszközt,  akkor  lehet,  hogy  nem  olyan  nagy  jelentőségű  az
áramfelhasználás költsége és környezetterhelése, mint az új termék legyártása és a
régi ártalmatlanítása. Érdemes azt is figyelembe venni,  hogyha 1-2 hónappal,  évvel
elhalasztjuk a lassan szükségessé váló cserét, akkor várhatóan a most elérhetőnél is
jobb adottságú árukat találunk.
Csak azért ne cseréljük le telefonunkat, mert az előző már nem elég divatos, inkább
arra legyünk büszkék, hogy mi vigyáztunk a legjobban rá és még mindig használható.
Ha mégis műszaki cikket kell vásárolnunk, akkor gondoljuk át, milyen paraméterekkel
kell rendelkeznie. Egy egyedülálló embernek biztos nincs szüksége egy akkora hűtőre,
amiben korcsolyázni lehet. Ha ilyet vásárol, csak azt éri el, hogy több étel romlik rá.
Ha a fentiek tükrében mégis úgy döntünk, hogy elengedhetetlen az áru megszerzése,
akkor válasszunk energiatakarékos, hosszabb garanciával rendelkező, esetleg jobban
javítható,  megbízhatóbb,  szigorúbb  környezetvédelmi  előírásokkal  rendelkező
országokból származó terméket. Ha valamit megveszünk, az egész biztos, hogy el is
romlik.  Csak  idő  kérdése  az  egész,  bár  szakszerű  használattal  az  élettartam  sok
esetben növelhető. Emiatt mindenképp olvassuk el a használati útmutatót.
Annak ellenére, hogy a mai termékeket eldobhatóra, magyarul javíthatatlanra gyártják,
érdemes  utánajárni,  mennyiért  tudnánk  megszereltetni  az  elromlott  berendezést.
Lehetséges,  hogy  a  használati  útmutató  elolvasásával  is  megoldható  a  probléma,
esetleg egy ismerős meg tudja javítani a készüléket.
Ha ez sem megy, akkor sem kell a kukához szaladni. Egy-egy elavult, divatból kiment,

http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/2_1_3_kornyezettudatos_szempontrendszer_0.pdf


esetleg  hibával  is  rendelkező  készüléket  el  is  lehet  adni,  erre  egy  garázsvásár
szervezése vagy az internetes piacok is jó lehetőséget biztosítanak, így mi is nyerünk
(pénzt), a vásárló is (egy számára használható terméket), és a környezet is (ennyivel
kevesebb a hulladék).
Természetesen egy összetört órával vagy leégett motorú porszívóval nem sok mindent
kezdhetünk.  De  tartsuk  észben,  hogy  a  leselejtezett  műszaki  cikkek  veszélyes
hulladéknak  számítanak,  a  fénycsöveket  és  az  elemeket  is  ideértve.  Ezekben  a
termékekben  nehézfémek  sokasága,  környezetkárosító  hatású  vegyületek  vannak.
Úgyhogy semmiképp se a kukába dobjuk őket! A régi műszaki cikkeket új vásárlása
esetén a kereskedőnek át kell vennie és gondoskodnia kell arról, hogy az szakszerű
ártalmatlanításra kerüljön. A kereskedők nem kötelesek egy-egy berendezés darabjait
átvenni, ezeket (vagy a teljes gépeket) hulladékudvarokban lehet leadni.
A hulladékátvevő helyek listája a HUMUSZ honlapján érhető el.
(Levegő Munkacsoport)

Gyógyszermaradványok a vizekben

A szervezetünkben fel nem szívódott vagy a be sem vett gyógyszerek nagy része a
csatornahálózatban  köt  ki,  onnan  pedig  az  élővizekbe  jut.  Bár  a  vegyületek
koncentrációja  itt  erősen  felhígul,  a  fejlett  analitikai  módszerekkel  ezek  a
gyógyszermaradványok  már  kimutathatóak.  Egy  becslés  szerint  nagyságrendileg
tízmillió liter víz tartalmazza 1-1 tabletta hatóanyag-mennyiségét.
Ahogy az analitikai eljárások fejlődtek, az első megdöbbentő észlelések arról szóltak,
hogy  férfi  és  női  hormonokat  fedeztek  fel  a  Dunában,  illetve  a  belefolyó
szennyvizekben. A szennyvíztisztítók nem készültek fel az ilyesfajta szennyeződésre.
Korábban azt gondolták, hogy a gyógyszermaradványok spontán lebomlanak, és mire
a tisztított szennyvíz az élő- vagy öntöző vizekbe kerül, már nem marad belőlük semmi.
Így ezeknek az anyagoknak az eltávolítása nem volt  szempont a szennyvíztisztítók
technológiáinak fejlesztésében.
A női és férfi hormonok által szennyezett vizekben élő halaknál hermafroditizmust, sőt
feminizálódást, nőivarúságot is megfigyeltek hím egyedeknél.  Egy vízi ökoszisztéma
élete  egészen  meg  tud  változni  a  vegyületek  hatására.  Nem  kizárt,  hogy  a
vizeinkben lévő hormonális hatású vegyületek részben az ivóvízbe is bekerülnek, és
így  az  emberi  egészségre  nézve  is  kockázatot  jelentenek.  A WHO állásfoglalása
szerint  azonban  a  legkritikusabb  anyagok  koncentrációja  is  messze  elmarad  a
várható hatásos adagtól.
A  világ  számos  országában  természetes  vizekből  fájdalomcsillapítók  és
gyulladásgátlók is kimutathatóak. Bizonyos nem szteroid típusú gyulladásgátlók még
ebben  a  csekély  koncentrációban  is  rendellenességet  okoznak  például  a  halak
uszonyainak fejlődésében.
Magyarországon több kutatócsoport  is  foglalkozik  a nem szteroid gyulladásgátló  és
fájdalomcsillapító gyógyszerek lebonthatóságával. Az ivóvíz fertőtlenítésére is használt
ózon,  illetve  az ultraibolya  sugárzás,  valamint  a szennyvíztisztításban alkalmazható
mikroorganizmusok lebontó hatását vizsgálták.
Az Európai Bizottság is felismerte a kérdés fontosságát, így javaslatot tett arra, hogy a
Víz Keretirányelv keretében vizsgálandó elsőbbségi anyagok közé felvegyenek három
gyógyszerhatóanyagot is. Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága azonban
leszavazta,  hogy  határértékeket  állapítsanak  meg,  és  ezek  betartása  érdekében
esetlegesen  korlátozzák  ezeket  a  vegyületeket,  mivel  úgy  vélik,  hogy  a  két
fogamzásgátló  és  a  diclofenac  használatának  társadalmi  előnyei  meghaladják  a
környezeti kockázatokat.

http://www.humusz.hu/hulladekatvevok/kereso?page=2


A WWF képviselője szerint sajnálatos,  hogy a környezetvédelmi bizottság figyelmen
kívül  hagyta  a  kockázatokat  és  elodázta  az  anyagokkal  kapcsolatos  korlátozások
meghozatalát.  A probléma nem fog magától  megoldódni,  csak súlyosabbá válhat  a
helyzet.
Ha  elfogadnák  a  határértékeket,  akkor  például  a  szennyvíztisztítóműveket
kötelezhetnék arra, hogy a biológiai tisztítás után utótisztítást is végezzenek.
A vizeink gyógyszer-maradványtartalmáról szóló magyar nyelvű cikkek elérhetőek a
hirado.hu és a medical online websiteokon.
Az EU-s döntésről szóló cikk itt érhető el.
(EuropeanVoice, MTI, hirado.hu, medical online)

Mennyi biztonsági határérték lehet téves?

Egy kaliforniai  vizsgálat  szerint  a  triflumizol  nevű gombaölő  szer  a  biztonságosnak
tartott értéknél 400-szor kisebb mennyiségben is egészségügyi problémát okozhat.
A növényvédő szerként használt gombaölőt eddig nem tartották az akut toxicitás vagy
a karcinogenitás  szempontjából  különösebben  veszélyes  vegyületnek,  de az anyag
fejlődésre gyakorolt hatásai kevéssé ismertek.
Egereken végzett kísérletekben a triflumizol már napi 8,6 µg/kg menyiségű bevitele is
észelelhetően  módosította  az  állatokban  a  testzsír  mennyiségét.  Bár  az  emberek
szervezetébe  kerülő  mennyiségről  nincsenek  adatok,  a  kutatók  feltételezik,  hogy
hasonló mértékű lehet, mint a vizsgálatban alkalmazott dózis.
A  vegyületek  hatásának  mérésére  használják  a  NOAEL  fogalmát:  ez  azt  az
anyagmennyiséget jelenti, ami még nem okoz elváltozásokat. A triflumizol esetén ez a
hivatalos határérték 3,5 mg/kg, ami 400-szor magasabb, mint az ebben a vizsgálatban
hatással bíró mennyiség.
A növényvédő szernél az EU napi 50 µg/kg, míg az USA 15 µg/kg/nap értéket tart
elfogadhatónak a krónikus hatások kivédésére, amik szintén magasabbak a most mért
értéknél.
Az eredmények alapján a triflumizol egy, az elhízást elősegítő (obezogén) vegyület.
További vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy az anyagnak mi az a
legkisebb  koncentrációja,  ami  elősegíti  a  zsírsejtek  fejlődését  (adipogenezis)  a
szervezetben.  Ma  még  nem  ismert  az  sem,  hogy  a  vegyületnek  vannak-e  több
nemzedékre nyúló,  epigenetikai  hatásai;  vagy az, hogy milyen koncentrációban van
jelen az emberek szervezetében, és ennek van-e hatása az elhízásra.
Fenntarthatósági,  kémiai  biztonsági  szempontból  komoly  kérdéseket  vet  fel,  hogy
hogyan  fordulhat  elő,  hogy  egy  nagy  mennyiségben  használt  vegyület  a  korábban
feltételezettnél nagyságrendekkel kisebb mennyiségben is hatással van az élőlények
szervezetére.
A cikk itt érhető el.
(Environmental Health Perspectives)

Megvizsgálták a rúzsok ólomtartalmát

Huszonkét különféle rúzs vizsgálata alapján azok 55 százaléka tartalmaz kimutatható
mennyiségű ólmot. A termékek jellemzően csak igen kis koncentrációban tartalmazzák
az  idegrendszert  is  károsító  nehézfémet,  így  például  az  amerikai  Élelmiszer-  és
Gyógyszerügyi  Hatóság (FDA) szerint  azok rendszeres rendeltetésszerű használata
nem jelent kockázatot.
A felmérést megrendelő ABC News szakértője, Dr. Sean Palfrey szerint azonban egész
kevés  ólom  is  csökkentheti  IQ-nkat,  rombolhatja  tanulási  képességeinken  és
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változtathat viselkedésünkön, így a kisebb mennyiség is kockázatot jelent.
Régóta ismert,  hogy minél  több ólom van egy ember  szervezetében,  statisztikailag
annál rosszabb a várható szellemi teljesítőképessége.
Más  kozmetikai  cikkekhez  hasonlóan  az  amerikai  Environmental  Working  Group
megvizsgálta a rúzsok összetevőt is, és kiértékelte a kockázatokat. A több mint ezer
vizsgált termék értékelése itt érhető el.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2010-ben vizsgálta a rúzsok
ólomtartalmát,  a  vizsgálati  eredményeket,  és  az  azok  alapján  készült  értékelést  a
honlapjukon lehet elolvasni.
Az eredeti, részletesebb cikk itt érhető el.
(dívány, FDA, EWG)

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.

http://divany.hu/tejbenvajban/2012/12/08/kell_felnunk_a_ruzsok_olomtartalmatol/
http://www.fda.gov/cosmetics/productandingredientsafety/productinformation/ucm137224.htm
http://www.fda.gov/cosmetics/productandingredientsafety/productinformation/ucm137224.htm
http://www.ewg.org/skindeep/search.php?query=lipstick&search_group=everything&ptype2

