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A nanotechnológiára nemegyszer úgy tekintenek, mint a 21. 

század gazdaságának nagy reménységére. A róla folytatott 

diskurzusokban egyszerre van jelen a kutatás és a tudás 

mámorító hatása, az emberi határok túllépésétől való félelem, 

a befektetések hűvös nyelvezete és a hit, hogy a végtelenül apró 

részecskékben rejlő források gyors kihasználása mellett 

összeegyeztethető marad a növekedés és a környezetvédelem. 

 

Habár puszta szemmel láthatatlanok, a nanoanyagokat valóságos munkahelyeken 
állítják elő és használják. Az érintett iparágak nem a sci-fi termékei, ugyanakkor a 
munkavégzés módja, bár az elektronmikroszkóp alatt megmutatkozó képek 
tagadhatatlan szépsége ezt elfedi, már cseppet sem a laboratóriumok hagyományos 
világát idézi. A nanoanyagokkal olyan iparágaknál találkozunk, ahol számtalan a 
kockázat, ahol a megelőzést gyakran elhanyagolják, és a dolgozóknak kevés 
befolyásuk van a munkakörnyezetükre. 

Ezt a vonatkozást azonban gyakorlatilag mellőzi a tudományos szakirodalom és a 
közbeszéd. Nincs ebben semmi új. A késő 19. században az azbesztet illették 
„varázsrost” névvel, mert olcsón és tömeges méretben állt rendelkezésre, és sok 
mindenre használható volt. Az egészségkárosító hatására utaló korai jelek ellenére 
sem torpant meg tömeges elterjedése a 20. század első háromnegyedében. Ez a 
vakság milliók életének halálát okozhatta, pedig mindez elkerülhető lett volna.  

Az Európai Szakszervezeti Intézet azért tájékoztat évek óta a 
nanotechnológiákról, hogy az azbeszt tragikus története ne ismétlődhessen meg. A 
nanoanyagokat előállító és felhasználó iparágak munkakörülményeiről szóló jelen 
kötetünk újabb adalék ehhez. Nincs benne semmi szenzációs információ, csupán az a 
kijózanító megfigyelés, hogy miközben a nanoanyagokat egyre szélesebb körben 
használják és egyre szédítőbb iramban kerülnek piacra, ennek a társadalomra 
kifejtett hatása koránt sem került megvitatásra. 

A foglalkozási egészség ennek a hatásnak egy sajátos vetülete. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok nagyon hiányosak és rendszerezetlenek. Bizonyos, a 
nanoanyagok toxicitását illetően a vészharangot megkongató kutatásoknak 
valamennyi érdekelt felet feltétlenül elővigyázatosságra kell inteniük. 

A jelenlegi EU-törvények nem foglalkoznak a nanoanyagok sajátos 
tulajdonságaival. A dolgozók és a fogyasztók egészsége védtelen marad, ameddig az 
EU-törvények nem veszik figyelembe ezeket az új kockázati tényezőket. És ez mind a 
termelés és marketing előírásait, mind a dolgozók egészségével foglalkozó 
irányelveket érinti. 
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Kiadványunk hármas céllal íródott: segít megérteni, hogyan hatnak a 
nanoanyagok a dolgozók egészségére; azonosítja azokat a pontokat, ahol az uniós 
törvénykezés javításra szorul; és gyakorlati módszereket javasol a szakszervezetek és 
a munkaegészséggel foglalkozó szakemberek számára a hatékonyabb megelőzést és a 
veszélynek kitett dolgozók elengedhetetlenül fontos egészségügyi felügyeletét illetően. 
 
Laurent Vogel 
ETUI 
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Ha nanotechnológiáról beszélünk, valójában különböző technológiai platformokról 
beszélünk, amelyeket számos ágazatban, iparágban alkalmaznak. A nanotechnológia 
az anyag nanometrikus szinten történő kezelése – egy nanométer a méter 
milliárdodrészének felel meg – olyan anyagok és struktúrák létrehozása céljából, 
amelyeknek a tulajdonságai nagyban eltérnek az ugyanolyan összetételű fontosabb 
anyagok tulajdonságaitól. Az ezekkel az emberi szemmel érzékelhetetlen anyagokkal 
történő munkavégzés olyan veszélyeket és kockázatokat rejthet magában, amelyeket 
talán még nem is sikerült teljesen azonosítani; a nanorészecskékre vonatkozó 
munkahelyi mérési technikát illetően ennek ellenére nincs konszenzus. 
Munkavédelmi programokat szükséges még teljes egészében kialakítani és 
megvalósítani. 

A nanotechnológiákat integráló termékek világpiaci forgalma 200 milliárd 
dolláros nagyságrendű volt 2008-ban, és ez a piac a termékek és technológiák 
növekvő számával párhuzamosan folyamatos bővülést mutat: a számos ígéretes 
alkalmazás közül megemlíthetjük azokat, amelyek elősegítik a vízhez való könnyebb 
hozzáférést, a jobb orvosi ellátást vagy a nagyobb energiahatékonyságot. 
Általánosságban véve a nanotechnológiák az életfeltételek javításának ígéretét 
jelentik, és ehhez gigantikus potenciált hordoznak magukban, az azonban valódi 
tragédia volna, ha ennek az első vonalban dolgozó munkavállalók egészsége volna az 
ára. 

A nanotechnológiák komoly problematikát jelentenek az uniós munkapiac 
számára ágazatok közötti térhódításuk miatt, ami mind a hagyományos, mind a 
feltörekvő iparágakat érinti. A “nanotechnológiai forradalom” új vállalatok 
megjelenését hozza magával, legyen szó spin-off vagy kis- és középvállalatokról, és 
hatással van a munkakörülményekre. A munkavállalók olyan ágazatokban kerülnek 
szembe a nanoanyagokkal, mint az építőipar, a vegyipar, az elektronika, az 
autógyártás, az energiaipar stb., miközben anyagokkal, alkalmazásokkal, gépekkel, 
ipari eljárásokkal és új termékekkel dolgoznak. Ezek a termékek a hatóságok 
különösebb ellenőrzése nélkül kerülnek forgalomba, vagyis a hatóságoknak csupán 
korlátozott ismereteik vannak arról, hogy mi mindent hoztak így forgalomba. 

A nanotechnológiák alkalmazásának a munkahelyi egészségre és biztonságra 
gyakorolt hatása számos ismeretlen tényezőt rejt magában, ami rendkívüli 
elővigyázatosságra int. Az emberi egészségre és a környezetre mért hatások akár 
végzetesek is lehetnek – elég az azbeszttel és más ultrafinom részecskékkel való 
érintkezés következményeire gondolni. Az Egyesült Államokban és Franciaországban 
a közelmúltban megjelent egyes tanulmányokból (Conti, 2008; INRS, 2010b; 
Engeman, 2012) az derül ki, hogy a vállalatok nem igazán tudják, hogyan 
biztosítsanak a dolgozóiknak minél nagyobb egészségvédelmet és biztonságot, vagy 
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hogy mi a teendő megfertőződés esetén. Nyugtalanító, hogy nem tudni, hány 
munkavállaló van potenciálisan kitéve a nanorészecskék hatásainak. 

Azoknál a vállalatoknál, amelyeknek nehézséget okoz az általános 
egészségvédelmi és biztonsági politika megvalósítása, a dolgozók jelentős 
kockázatoknak vannak kitéve. Ezek a munkavállalók egyáltalán nem tudják, hogy 
nanoanyagokat kezelnek, s hogy ez a kezelés kockázatokat rejt-e magában, és még egy 
magasan képezett laboratóriumi dolgozó is bizonytalanságban találhatja magát az 
általa kezelt anyagok biztonságosságát illetően. 

Jelen kiadványunk célja, hogy nagyobb öntudatra ébresszük a nanotechnológiák 
által érintett személyeket, minden egyes szakaszt figyelembe véve: az előállítástól 
kezdve a termelésen át egészen a hulladékok eltávolításáig. Igyekszünk válaszokat 
adni az alapvető kérdésekre. Mik azok a nanoanyagok? Hol találhatjuk meg őket? 
Mikor lehetnek veszélyesek a dolgozókra? Az utóbbiaknak milyen alapvető 
információkhoz kell hozzájutniuk? Miért olyan fontos az egészségügyi felügyelet? 
Kiadványunkban megvizsgáljuk az Európai Unió szabályozási kezdeményezéseit is, 
hogy keretet adjunk a vitának. 
 

Nanoanyagok 
 
A nanoanyag fő jellemzője abban áll, hogy eltérő tulajdonságokat mutat azokhoz a 
tulajdonságokhoz képest, amelyeket ugyanaz az anyag normál méretek között 
mutatna. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) meghatározása szerint a 
"nanoanyag olyan anyagot jelent, amelynek bármely külső mérete vagy a belső vagy a 
felületi struktúrája a nanotartományba esik. A nanotartomány megközelítőleg az 1 
nm-től 100 nm-ig terjedő mérettartományt jelenti; 1 nm (nanométer) a méter 

milliárdodrésze, számszerűen kifejezve 1×10
−9

 m. 
Az ISO két kategóriába sorolja a nanoanyagokat: a nanoobjektumok és a 

nanoszerkezetű anyagok kategóriájába. A nanoobjektumok olyan anyagok, amelyek 
legalább egy nanoméretű külső dimenzióval rendelkeznek. A nanoszerkezetű anyagok 
olyan anyagok, amelyek nanoléptékű belső vagy felszíni szerkezettel rendelkeznek. A 
nanoobjektumok közé tartoznak a nanorészecskék, amelyeknek a három külső 
mérete a nanotartományba esik, a nanoszálak két nanotartományba eső külső 
mérettel, és a nanolapok, amelyeknek csak egyetlen külső mérete esik a 
nanotartományba. 

Ez a műszaki meghatározás azért problémás, mert nem alkalmazható a 
nanotechnológiákra vonatkozó összes szabályozásra. Ezért izgatja 2009 óta a 
tudósokat, a gyártókat, a szakpolitikusokat, a tagállamokat és a különböző érintett 
európai szereplőket a kérdés, hogy miképpen lehetne jogszabályszerűen definiálni a 
“nanoanyag” mibenlétét. 
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1. ábra Nanotartomány 
 

 
 
Morceau de sucre = Kockacukor 
Diametre 10 nm = Átmérő: 10 mm 
Grain de sable = Homokszem 
Diametre 1 nm = Átmérő: 1 mm 
Bactérie = Baktérium 
Diametre 1000 nm = Átmérő: 1000 nm 
Virus = Vírus 
Diametre 100 nm = Átmérő: 100 nm 
Nanotubes de carbon = Szén nanocsövek 
Diametre 10 nm = Átmérő: 10 nm 
Molécule d’ADN = DNS-molekula 
Diametre 1 nm = Átmérő: 1 nm 
 

Un nanometre (1) est égal (…) = 1 nanométer (nm) a méter milliárdodrésze (10−9 m). 
A legtöbb nanoanyag legalább egy 1 és 100 nm közötti dimenzióval rendelkezik. 
 
Forrás: Novel Materials in the Environment: The case of Nanotechnology, Royal Commission 
on Environmental Pollution, 2008 november 



9 
 

 
Az eljárás lényege az volna, hogy tudományos alapon nyugvó és a 
jogszabályrendszerbe integrálható fogalommeghatározást kapjunk. A 
nanotechnológiák terén a jelenlegi tudományos adatokra támaszkodni jól 
megalapozott tudományos teória híján olyan lenne, mint futóhomokra építkezni: a 
nanotechnológiák egy még feltáratlan kontinenst jelentenek, ahol szakadatlanul 
újabb és újabb tudományos hipotézisek tűnnek fel. A jogszabályszerű definíció nem 
alapulhat kizárólag a tudományon: más tényezők is szerepet játszanak, és az 
eredményesebb használhatóság érdekében az etikai, politikai és társadalmi 
aspektusokat is be kell építeni. 

Egy sor vitát követően és az Európai Bizottság keretében működő Közös 
Kutatóközpont (JRC) és a Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi Kockázatok 
Tudományos Bizottsága (SCENIHR) által megfogalmazott tudományos ajánlások 
elemzése után az Európai Bizottság 2010 végén nyilvános konzultációra bocsátott egy 
definíciós tervezetet. Az Európai Bizottságnak 2011. október 18-án végre módjában 
állt közzétenni egy ajánlást a tagállamok, az Európai Unió ügynökségei és a 27 
tagállamban működő vállalatok által használandó „nanoanyag” fogalom 
meghatározására – az ajánlás a tudományos véleményeken és a konzultációs 
eredményeken alapult. 

A referenciaként szolgáló fogalommeghatározás kidolgozására elsődlegesen az 
Európai Parlament 2009. április 24-i határozata, valamint azok a nanoanyagokra 
vonatkozóan megfogalmazott külön rendelkezések késztették az Európai Bizottságot, 
amelyeket különböző törvényszövegek, így például a kozmetikai termékekre 
vonatkozó uniós rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK 
rendelete) tartalmaztak. Az, hogy egyidejűleg több nanoanyag-definíciói is létezett, 
ugyancsak arra ösztönözte a Bizottságot, hogy foglalkozzon a kérdéssel. 

A Bizottság ajánlása a „nanoanyag” definíciójára önmagában véve még nem 
jelent uniós előírást. Jogi alkalmazása annak a függvénye, hogy bekerül-e a 
nanoanyagok által érintett termékekre vonatkozó törvényszövegekbe. Jelen 
pillanatban a biocid anyagokra és az ököcímkére vonatkozó közösségi irányelvekben 
szolgál referenciaként. A nanoanyagok jelentette kockázatokat külön fel kell mérni, 
ha biocid termékekben használják fel őket, a nanoanyagokat tartalmazó termékeket 
pedig kötelező címkével ellátni, s azon fel kell tüntetni a forgalmazásuk jelentette 
kockázatokat. 

A definíció alapfogalmai három különböző pontban kerülnek ismertetésre. Az 
első pont – a leginkább technikai jellegű rész – inkább a méretre, mint a tömegre 
hivatkozik, azon feltételezéseket tükrözve, hogy a kockázatot a kisméretű részecskék 
jelentik. A definíció leszögezi, hogy nem a részecske tömege, hanem inkább a mérete 
határozza meg, hogy nanoanyagról beszélhetünk-e. A Bizottságnak a nanoanyagok 
fogalmának meghatározására tett ajánlása szerint a  nanoanyag „olyan természetes 
anyag, szándékolatlanul előállított mesterséges anyag vagy szándékosan előállított 
anyag, amely nem kötött állapotban, aggregátum formájában vagy agglomerátum 
formájában olyan részecskéket tartalmaz, amelyeknek legalább egy külső mérete a 
részecskéknek a darabszám szerinti méreteloszlás alapján vett legalább 50%-a 
esetében az 1 nm-től 100 nm-ig terjedő mérettartományba esik”. 

Maga a részecske a fontos önmagában véve: előfordulhat nem kötött állapotban, 
aggregátum vagy agglomerátum formájában lévő anyagban, de az első pont szerint 
legalább a részecskék 50%-ának 1nm és 100nm közöttinek kell lennie a a darabszám 
szerinti méreteloszlás alapján ahhoz, hogy a kérdéses anyag megfeleljen a 
definíciónak. Az 50%-os küszöbértéket részesítették előnyben a SCENIHR 
szakvéleményében ajánlott 1% helyett, mert a túl alacsony küszöbérték mellett 
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túlságosan sok anyag minősült volna a definíció szerint nanoanyagnak. Ez nem azt 
jelenti, hogy valamennyi nanoanyagnak teljesítenie kell a definíció kritériumait: a 
szándékolatlanul létrejövő nanorészecskék1, mint amilyenek a vulkáni hamu vagy a 
tej nanorészecskéi, mentesülnek ez alól a feltétel alól. A szöveg nem kínál egyéb olyan 
definíciót, amely ne a „részecskék”, az „aggregátumok” és az „agglomerátumok” 
szakkifejezéseket tartalmazná. 

Az ajánlás második pontja kivételes esetekben kisebb küszöbérték alkalmazását 
teszi lehetővé. Ha azt környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági vagy 
versenyképességi szempontok indokolják, akkor eltekinthetnek az első pont 
alkalmazásától, és 1%-nál nagyobb, de 50%-nál kisebb küszöbérték alkalmazható. 

Az ajánlás 3. pontja kimondja, hogy a fullerének, a grafénlapkák és egyrétegű 
szén nanocsövek akár nem kötött állapotban, akár agglomerátum formájában 
nanoanyagnak minősülnek. 

A Bizottság egy egységes definíció megalkotására vállalkozott, az ennek 
alapjairól folytatott vitát azonban megnehezítette, hogy különböző expozíciós 
kockázatokat kellett figyelembe venni. Most, hogy a definíciót közzétették, a feladat 
immár a hozzá kapcsolódó „Kérdések és válaszok” dokumentum aktualizálása lesz. 

Mivel a Bizottság 2014-ben felül fogja vizsgálni a fogalommeghatározást, az 
ajánlást tanácsos óvatosan kezelni, a megfelelő irányvonalakat pedig úgy kell 
kialakítani, hogy a definíció teljes mértékben átemelhető legyen a vegyi anyagok 
szabályozásába (REACH) és más szabályozásokba. Bár a REACH-rendszer a 
kialakításakor nem foglalta magában a nanoanyagokat, az Európai Bizottság kijelenti, 
hogy a szabályozás elvileg az úgynevezett nanoanyagokra is alkalmazandó, bár még 
vannak olyan hézagok, amelyek továbbra is vita tárgyát képezik, mint például 
azoknak az évi 1 tonnánál kisebb mennyiségben előállított vagy importált vegyi 
anyagoknak a regisztrációs küszöbértéke, amelyek a REACH-rendelet hatályán kívül 
esnek. 
 
2. ábra A nanorészecskék nagyságfokozata 
 

 
Forrás: szerző 
 

 
 
 

                                                           

1  A szándékolatlanul létrejövő nanorészecskék olyan folyamatok eredményei, mint az égés és az 
élelmiszerek fagyasztása és homogenizálása. További információk: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3060016 
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A nanotermékek és alkalmazásuk 
 
Az anyagok nanometrikus szinten teljesen eltérő tulajdonságokat mutatnak, mint 
amilyenekkel makroszkopikus szinten rendelkeznek. Ez a sajátos tulajdonság minden 
kétséget kizáróan a következő ipari forradalom középpontjába állítja majd őket. A 
természetben előfordulnak természetes nanoanyagok is – a számos példa közül 
említsük meg a tengeri sókristályokat a légkörben és a vulkáni hamut –, ebben a 
fejezetben azonban azokat a nanoanyagokat fogjuk megvizsgálni, amelyeket – 
általában száraz vagy oldott formában – kereskedelmi célból állítanak elő. 
 
1. táblázat Válogatott világpiaci előrejelzések a nanotechnológiai 
termékekről milliárd dollárban 
 

 
Forrás: az OECD 2010-es, kiigazított adatai 
 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet egy 2010-es jelentése (OECD, 
2010) részletesen sorra veszi a nanotechnológiák befektetési tendenciáit és 
potenciális gazdasági hatásait. Minden olyan termékskálára vonatkozóan találunk 
előrejelzéseket az értéklánc teljes útvonalán, amelyről úgy ítélhető meg, hogy 
nanotechnológiák érinthetik. A jelentés nagyon nagy számú terméket és alkalmazást 
jelez előre, ezek némelyike a létező termékeket válthatná fel vagy tehetné 
tökéletesebbé, míg mások teljesen újak. Az OECD szerint, bár nem árt óvatosan 
kezelni ezeket az előrejelzéseket, a nanotechnológiáknak hosszú távon nyilvánvalóan 
jelentős gazdasági hatásuk lesz. 

A forgalomban lévő, nanoanyagokat tartalmazó termékekről túl kevés adatunk 
van: mindössze az interneten fellelhető adatbázisokból kinyerhető számok állnak 
rendelkezésünkre. A Project on Emerging Technologies (PEN, 
www.nanotechproject.org) vagy a Nanowerk (www.nanowerk.com) oldalain az 
ágazatok széles skáláját felölelően találhatunk nanotechnológiákkal előállított 
termékeket: autógyártás, repülőgép- és űrhajógyártás, vegyipar és új anyagok, 
gyógyszeripar és gyógyászat, kozmetikai ipar és egészségügyi ellátás, energiatermelési 
technológiák. Az EU 488 millió eurót irányzott elő nanotechnológiai befektetésekre, 
az olyan területeket részesítve előnyben, mint a jövő üzemei, a környezetkímélő autók 
és az energiatakarékos házak2. 

E termékek biztonságosságának problematikus voltára rámutatott az Európai 
Parlament 2009-es határozata, amely a már forgalomban lévő nanoanyagok 
biztonságosságával kapcsolatos információk hiányát jelezte. Ezért a Parlament arra 
kérte a Bizottságot, hogy az üzleti titkokra kellőképpen ügyelve vegye nyilvános 

                                                           

2  European Commission, Funding boost of EUR 7 billion for Innovation Union, Community Research and 
Development Information Service (CORDIS). Lásd: http://cordis.europa.eu 

http://www.nanotechproject.org/
http://www.nanowerk.com/
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jegyzékbe a forgalomban lévő nanoanyagok különböző típusait és különböző 
felhasználási módjait. 

A jegyzék megvitatása csak lassan haladt előre, és elkészülésének folyamata még 
évekig elhúzódhat, miközben a termékeket globális szinten szabadon forgalmazzák. 
Egyik-másik kormány ezért nem várt az Európai Bizottságra: olyan nemzeti 
rendelkezéseket terveznek hozni, amelyeknek az értelmében a vállalatoknak jelezniük 
kellene, hogy milyen nanoanyagokat használnak a termékeikben. Ilyen nemzeti 
regiszter létrehozását és kötelezővé tételét megcélzó kezdeményezést folytat jelenleg 
egy az illetékes nemzeti hatóságok által koordinált informális szervezet Belgiumban, 
Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában és Dániában. 

Franciaország az előörs szerepét játssza Európában a nanoanyagok és 
nanotermékek nyomon követhetőségét illetően: szabályozást vezetett be, amely a 
nanoanyagokat gyártó, importáló és forgalmazó francia vállalatok számára éves 
bevallás elkészítését írja elő a „nanorészecske állapotú” anyagokról. A bevallóknak 
információkat kell szolgáltatniuk magáról az anyagról, a mennyiségéről, a 
felhasználásáról és a szakmai felhasználókról. 

Az Európai Bizottság 2012 októberében jelentette meg közleményét a 
nanoanyagokra vonatkozó második szabályozásbeli áttekintéséről egy munkaanyaga 
kíséretében, amelyben a nanoanyagok típusait és felhasználásukat biztonsági 
szempontból is vizsgálta. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, 
létező törvényi eszközök, így például a REACH-rendszer révén keletkező információ 
szilárd alapot képez, vagyis nem tartja szükségesnek, hogy európai jegyzék készüljön 
a nanoanyagokról, amint azt a tagállamok szorgalmazzák. 

Az OECD előállított nanoanyagokkal foglalkozó munkacsoportja (WPMN) egy 
„Sponsorship Programme” keretében tesztelni kívánja a főbb nanoanyagokat, hogy 
megértsék – toxicitásuk és ökotoxicitásuk szempontjából is – azon belső 
tulajdonságaikat, amelyek az expozíció és az anyagok hatásának felmérését 
szolgálhatják. Ha ez a tesztelés nem is jár döntő eredménnyel, kiindulási alapul 
szolgálhat más nanoanyagok jellemzőinek és lehetséges toxicitásának speciálisabb 
vizsgálatához. 

A dolgozók számára az előállítás és termelés stádiumában bizonyos kockázatot 
jelentő nanoanyagok közül a nano széncsöveket, a szilícium-dioxidot, a titán-dioxidot 
és a szénfeketét érdemes megemlíteni. 

Nemzeti kezdeményezések nanoanyag-
regiszterek létrehozására Európában  
 
Dánia: nanoanyag-regiszter a „zöld” 
átmenethez 
 
A dán kormány a nanoanyagok erőteljesebb 
ellenőrzése céljából megállapodást kötött a 
baloldali Red-Green Alliance (Enhedslisten) 
párttal, amelynek folyományaként 2012 
szeptemberében módosító javaslatot nyújtottak 
be a vegyi anyagok nemzeti szabályozásához. E 
javaslat egyik meghatározó eleme egy nemzeti 
adatbázis létrehozása a nanoanyagokat 
tartalmazó termékekről. Azoknak, akik ilyen 
termékeket állítanak elő és importálnak, kötelező 
lesz bejelenteniük a nanoanyagokat tartalmazó 
termékeket és azok keverékeit. 
 
Ennek az adatbázisnak a létrehozását az állami 

Németország: kötelező nanotermék-
regisztert fogadhatnak el 
 
Az elővigyázatosság elvének jegyében, amelynek 
kockázatmegelőzésre kell sarkallnia a 
környezetvédelem és az emberi egészségvédelem 
terén, a munkahelyi egészségvédelmet is 
beleértve, a német hatóságok egy olyan 
termékregiszter tervének megvalósíthatóságát 
tanulmányozzák, amely a lehető legnagyobb 
számban fedné le a Németországban előállított és 
forgalmazott nanoanyagokat. Az összegyűjtött 
információk a hatóságokat a termékek 
előállítóinak, importőreinek, illetve 
forgalmazóinak azonosításában segítenék. 
 
A megadandó adatok a következőkre 
vonatkoznak: 
– a tisztán vagy keverék formájában létező 
nanoanyagok első ízben történő előállítása, 
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környezetvédelmi ügynökség biztosítja. Az 
összegyűjtött adatokat annak a felmérésére 
használják fel, hogy a dán piacon forgalomban 
lévő, nanoanyagokat tartalmazó termékek 
kockázatokat jelentenek-e a fogyasztók számára, 
illetve környezetvédelmi szempontból. Ezt követi 
– várhatóan 2013-ban – egy miniszteri rendelet, 
amely az alkalmazási szabályokat ismerteti 
részletesen. A végrehajtó hatalom azt reméli, 
hogy 2014 elejére rendelkezésre áll majd egy első 
jegyzék. 
 

importálása vagy forgalomba hozatala; illetve 
– a nanoanyagokat tartalmazó félkész vagy 
késztermékek első ízben történő előállítása, 
forgalomba hozatala vagy importálása. 
 
Így könnyebben nyomon követhető lesz a 
nanoanyagok és a regisztrált termékek 
előállítása, felhasználása és hulladékként való 
eltávolítása, s ez egyúttal annak felmérésében is 
segíthet, hogy az anyagok és termékek milyen 
úton-módon károsíthatják a környezetet és a 
dolgozók egészségét. 
 

 
 

 
2. táblázat Ágazatok szerinti nanotermékek és alkalmazások 
 
Autógyártás – Festékek és bevonatok autók és repülőgépek 

számára; autóalkatrészek; üzemanyag-
adalékanyagok; akkumulátorok; tartós és újra 
felhasználható gumik 
– Sugárzásnak ellenálló elektronikus rendszerek 
– Beépített nanoérzékelő rendszerek 
– Optikai érzékelők 

Biogyógyászat, 
gyógyszeripar 

– Gyógyszerek célzott bejuttatása nanoanyagok 
révén; gyógyszerek megfelelő helyeken történő 
szabadon engedése mikrokapszulákból, 
lézerbesugárzással 
– Kórházi textíliák bevonata; védőmaszkok; 
sebészköpenyek; katéterek; sebkötöző szerek; 
molekuláris képalkotás; adalékanyagok 
polimerizálásra alkalmas fogászati anyagokban; 
adalékanyagok csontcementben; szilícium-dioxid 
töltőanyag; implantátum-bevonatok ízületi 
protézisekhez 

Elektronika és 
kommunikáció 

– Molekuláris elektronika és fotonika 
– Számítógép hardver, memória és nagy sűrűségű 
információtárolás; multifunkcionális 
katalizátorok; mikrochipek; érzékelők; lapos 
monitorok; szén nanocső tranzisztorok, könnyű 
reklámtáblák; korróziógátlók 
– Nanorobotok, emberi beavatkozás nélküli 
műtétek nanorészecskékkel 
– Nanocső alapú átlátszó filmréteg e-papírhoz 

Élelmiszeripar – UV-sugarakat blokkoló és antibakteriális 
védelmet nyújtó műanyag csomagolás 
– Gázok vagy szagok kiáramlását megakadályozó, 
polimer nanokompozitokat tartalmazó palackok, 
ételtároló dobozok, filmborítások 
– Baktériumokat és más kórokozókat, így például 
a szalmonellát a csomagoló berendezésekben 
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kimutatni képes nanoérzékelők (kifejlesztésük 
folyamatban) 

Energiaipar – Fényelektromos cellák; elemek; 
szigetelőanyagok 
– Grafén alkalmazása hidrogén tárolására 

Hadipar – Katonai terepruha; orvosi felügyeleti és orvosi 
ellátási rendszerek 

Kozmetikai szerek és 
testápolás 

– Fényvédő krémek; hidratáló arckrémek; 
fogkrém; ajakrúzs; pattanás elleni szerek; 
babaápolási termékek 
– Samponok; kondicionálók; hajszárítók; 
hajsütővasak 

Környezetvédelem – Klímamodellezés 
– Gyomirtók és trágyák 
– Vízkezelés és szűrők 
– Katalizátor a levegő minőségének javításához 

Sport – Sportruházati textíliák 
– Bevonatok hajókhoz, kajakokhoz 
– Epoxigyantát tartalmazó horgászbotok 
– Teniszütők; golfütők; baseballütők; 
sífelszerelések; kerékpárvázak és kerékpár-
alkotóelemek 

Vegyipar, vegyipari 
anyagok 

– Színezőanyagok; karcolás ellen védelmet nyújtó 
öntisztító bevonatok; kerámiaporok, 
korróziógátlók; antibakteriális felületek és 
textíliák; hőszigetelés; tinták 

 

Forrás: szerző 
 
 

Köznapi példák a munkahelyen előforduló nanoanyagokra 
 

 
A nanoanyagokat, így például a szilícium-dioxidot (ismertebb nevén: kova) nagy 
mennyiségben állítják elő, és felhasználása nagyon elterjedt, megannyi 
alkalmazásban és termékben megtalálható. A szilícium-dioxidot ömlesztett formában 
hosszú évek óta nagymértékben használták élelmiszer-adalékanyagként italok 
derítésére, a viszkozitás kontrollálására, habzásgátlóként vagy a kenyér és 
sütemények tésztájának módosító anyagaként. 

A szilícium-dioxid nanoanyagként is megtalálható bizonyos élelmiszerekben 
csomósodást gátló anyagként, az építőiparban a nagy teljesítményű betonok 
tömörségének növelésére, a részecskék különválásra való hajlamának csökkentésére 
használják, és megtalálható festékekben és bevonatokban is. A nanoszilikát 
biogyógyászati alkalmazásokra fejlesztették ki: rák gyógykezeléséhez, orvosságok 
bejuttatásához, valamint egészségügyben használatos szerekhez. 

A hidrofób (víztaszító) felületek nanoszilikát tartalmaznak. A természetben a 
lótuszlevelek felülete lepergeti magáról a vizet. A lótusz-effektust™ a német tudós, 
Wilhelm Barthlott szabadalmaztatta, és az az elgondolás áll mögötte, hogy olyan 
mikroszkopikus méretű kiemelkedéseket mutató felületeket készítsenek, amelyek 
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öntisztításra képesek. Ilyenkor a kosz és a folyadékok nem tudnak megtapadni a 
felszínen, az lepergeti őket magáról. Ha festékekbe és bevonatokba szilícium-dioxid 
részecskéket kevernek, akkor azok hatására a piszok, a graffiti vagy az ujjnyom nem 
marad meg a felületen, és a felület öntisztítóvá, kosz-, graffiti- vagy 
ujjnyommentessé, vagyis tartósabbá válik. Ugyanez a hidrofób és öntisztító 
tulajdonság figyelhető meg egyes textíliákban, amelyeknek a szálait szintén abból a 
célból vonják be, hogy a szövet ne tudjon átnedvesedni vagy bepiszkolódni. 
 

 
Az ezüst egyes komponenseinek a felhasználása már hosszú évek óta ismert,  az 
ezüst-kolloidot például számottevő mértékben használták orvosi és higiéniai célokra, 
a bakteriális fertőzések kezelésére (Nowack, 2011). 

A nanoezüst előállításának célja a hatásfok javítása különböző termékekben és 
alkalmazásokban. Mivel meggátolja a fertőzésekért, szagokért, viszketésért és 
fájdalmakért felelős baktériumok és gombák elszaporodását és növekedését, 
bacilusölő, gombaölő, vírusölő és gyulladásgátló hatóanyagként használták. De eltérő 
toxicitást mutat, mint a makroszkopikus méretű, vele homológ ezüst. 

Jelenleg különböző termékekben találunk nanoezüstöt: így például a műanyag 
élelmiszertároló dobozok bevonataként, alsóruházati termékekben, sportruházati 
cikkekben vagy zoknikban baktériumölő hatóanyagként, fogkefékben, 
tisztítószerekben, testápoló termékekben, játékokban, elektromos háztartási 
készülékekben, így például mosogatógépekben, porszívókban és hűtőszekrényekben. 
Az elektronikában a nanoezüstöt elsősorban forrasztóanyagként használják 
áramkörök összekötéséhez, míg az ezüst nanoszálakat csatlakozóként és 
elektródaként nanoelektronikai eszközökhöz. Gyógyászati célú felhasználásra is akad 
példa kötszerekben, orvosi textíliákban és sterilizáló anyagokban. Tegyük hozzá, hogy 
nano szinten az ezüst egyedülálló optikai és fizikai tulajdonságokat mutat, amelyek 
értékesnek bizonyulhatnak az orvosi diagnosztikában, az orvosságok bejuttatásában 
és az orvosi képalkotó eszközök esetében. 

Az ágazat egyesült-államokbeli képviselőinek jelzése szerint nano szinten már 
több mint száz évvel ezelőtt is jelentős mértékben használták a piacon az ezüstöt 
algaölőszerként (ezüst-kolloid) és kompozit anyagokban. Mindazonáltal a formulák 
eltérőek lehetnek a nanorészecskék méretét, oldhatóságát és aggregációját illetően, 
vagyis a nanoezüstnek nem csupán egyetlen alakja van (Wijnhoven, 2009). 

A humán veszélyeztetettséget illetően egyetlen mennyiségi adatot sem találunk 
egy dán jelentésben (Hagen Mikkelsen, 2011) arra vonatkozólag, hogy a dolgozók és a 
fogyasztók bőrén keresztül milyen mértékben kerülhet be az anyag a szervezetbe. A 
jelentés szerint a fogyasztók különösképpen ki lehetnek téve a nanoezüst hatásainak, 
mivel alkalmazása viszonylag elterjedt a ruházati ágazatban, de gyanújuk szerint az 
expozíció még jelentősebb lehet a munkakörnyezetben. Az expozíció fő módjait a 
munkahelyi környezetben a belégzés és a bőrön át való bekerülés jelenti, de kiegészítő 
adatokra van még szükség az expozícióról, illetve az emberi szervezetre gyakorolt 
mérgező hatásról. A környezetvédelem terén tudományos bizonyítékok vannak arra, 
hogy a nanoezüst mérgező a vízben és szárazföldön élő organizmusokra nézve 
(Wijnhoven, 2009; EPA, 2010). Kiegészítő kutatások tűnnek szükségesnek annak 
kiderítésére, hogy a kémiai tulajdonságok módosulását idézi-e elő, ha a nanoezüst 
interakcióba lép azzal a termékkel, amelybe beépül. 

A szabályozási szakértők az elmúlt időszakban komoly figyelmet szenteltek a 
nanoezüstnek: az amerikai környezetvédelmi ügynökség, az EPA úgy döntött, hogy 
tüzetes vizsgálatnak veti alá. 2011 októberében az EPA közzétett egy szakvéleményt, 
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amely szerint csupán feltételesen regisztrált egy új aktív hatóanyagként nanoezüstöt 
tartalmazó anyagvédő szert, amit textíliákhoz használnak. A regisztráció feltételeként 
az EPA kiegészítő adatokat kért a termékről annak megerősítésére, hogy nincs 
túlzottan káros hatása az emberi egészségre vagy a környezetre (EPA, 2011). 

Az Európai Bizottság 2011 decemberében arra kérte a SCENIHR-t3, hogy 2013-
ra fogalmazzon meg tudományos véleményt arról, hogy a nanoezüst használata – 
különösképpen a gyógyászatban és a fogyasztási termékekben – nem jelent-e további 
kockázatokat az ezüst hagyományosabb felhasználásaihoz képest, és hogy a 
nanoezüst baktérium-elszaporodás elleni használata nem teszi-e rezisztenssé a 
mikroorganizmusokat. 
 
 

 
A szén nanocsövek a szén egy új formáját jelentik, amely a biotechnológiák 
fejlődésének hatására nagy lelkesedést vált ki 1991 óta. Különböző típusú szén 
nanocsövek vannak: egyfalú (SWNT), duplafalú (DWCNT) és többfalú (MWNT), 
vagyis különbözőségük a hengeresen feltekert és összezárt grafénlemezek 
milyenségéből ered. Az egyfalúak palástja csak egy réteg atomból áll, a duplafalúaké 
kettő rétegből, a többfalúaké pedig több rétegből (Sinha, 2005). A Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) a többfalú szén nanocsöveket (MWCNT) 
koncentrikusan vagy majdnem koncentrikusan elhelyezett grafénlemezekből álló 
szén nanocsövekként definiálja, ahol a rétegek közötti távolság hasonló a grafit 
rétegei közötti távolsághoz. 

Méretük, szerkezetük és topológiájuk egyedülálló mechanikai tulajdonságokat 
kölcsönöz a nanocsöveknek a stabilitás, a szilárdság és a merevség terén, s mindez 
speciálissá teszi felszíni jellemzőiket is. Röviden összefoglalva: szilárdabbak, mint az 
acél, de nagyon könnyűek, ami a gyakorlati alkalmazások széles körét kínálja, többek 
között megerősített szálak és nanokompozitok előállítását, illetve különböző 
felhasználási lehetőségeket az energiatárolás, a repülőgép- és űrszerkezetek, a 
szárazföldi és tengeri járművek gyártása terén. Felhasználják őket sportcikkekben is, 
így például teniszütőkben, baseballütőkben, kerékpárvázakban, sílécekben és 
szörfdeszkákban. 

Bizonyos típusú MWCNT-k erőátviteli és jelentős hőkibocsátó tulajdonságokat 
mutatnak, áramvezető képességük ugyanis sokkal jobb, mint a rézé, ami számos 
alkalmazási lehetőséget kínál az elektronikai és a számítógépgyártó ágazat számára. A 
biogyógyászati szektorban a sugárkezelés terén, érzékelőként és orvosságokat 
bejuttató vivőanyagként, illetve nanoérzékelők és beültethető nanorobotok 
formájában alkalmazzák őket. 

Alighanem az MWCNT-k képezik a legdivatosabb és legforgalmazottabb 
nanotechnológiai termékeket. Hosszúkás, egyenes vonalú, többfalú struktúrákról van 
szó, amelyekre úgy tekintenek, mint „a valaha előállított legtökéletesebb szálra” 
(Ajayan és Zhou, 2001). Ugyanakkor állatokon végzett kísérletek negatív hatásokat is 
mutatnak: az MWCNT-k gyulladást okoztak a tüdőben, és az azbesztéhez hasonló 
hatásaik voltak. Egyes tudósok például azt jelezték, hogy MWCNT-k hatásainak kitett 

                                                           

3  Request for a scientific opinion on Nanosilver: safety, health and environmental effects and role in 
antimicrobial resistance, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_q_027.pdf 
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kísérleti patkányoknál mezotelióma (a mellhártya daganatos megbetegedése) alakult 
ki (Poland, 2008; Sakamoto, 2008; Tagaki, 2008). 

Ken Donaldson, az edinburgh-i egyetem toxikológusa, munkahelyi 
egészségvédelmi specialista szerint a hosszú szálak esetében nagyobb a gyulladás és 
az ökotoxicitás potenciális veszélye, mint a rövid szálak esetében (Schinwald, 2012).  
Mivel a szén nanocsövek rendkívüli szilárdak és tartósak, bioperzisztensnek 
mutatkozhatnak az emberi szervezetben. Ha a hosszú szálak a mellhártyában 
maradnak, gyulladást okoznak. Mivel a szálakat nem lehet eltávolítani a tüdőből, az 
egyre jobban károsodik, és mezotelióma alakulhat ki. 
 
3. ábra Egy- és többfalú szén nanocsövek molekuláris ábrázolása 
 

 
 
Források: Petrica Cristea, 2013; Donaldson, 2006 
 
 
Az MWCNT-k a következő okokból lehetnek egészségkárosító hatásúak (Donaldson, 
2006): 
– elég finomak ahhoz, hogy a felső légutakon keresztül a tüdőzónába kerüljenek, ahol 
az oxigén a véráramba jut; 
– elég hosszúak ahhoz, hogy károsítani kezdjék a tüdőt, mert tönkreteszik a tüdő 
természetes védelmi rendszerét; 
– tartósak: hosszú időre megtapadnak anélkül, hogy lebomlanának, vagy a szervezet 
megsemmisítené őket (bioperzisztencia). 
 
Ezek a jellemzők – hosszúság, átmérő, bioperzisztencia – alkotják a szál úgynevezett 
paradigmáját. 

Az MWCNT-k előállítása különböző módszerekkel és kezelési körülmények 
között történhet, ami különleges munkahelyi éberséget követel. Ahogy azt az Egyesült 
Államok Országos Foglalkozás-egészségügyi és Munkabiztonsági Intézete, a NIOSH 
leszögezi, a dolgozók a légzőszerveik károsodását kockáztatják, ha munka közben 
egész életükben a felső határértékeket elérő hatásoknak vannak kitéve – ezeket a 
felső határértékeket a kutatóintézet a „szén nanocső” típusú, levegőben található 
részecskék mérésére kidolgozott saját módszereivel állapította meg (NIOSH, 2010). 
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A dolgozók munkavédelmének feltétlenül prioritást kell élveznie, ha ilyen 
anyaggal dolgoznak. Alapvető fontosságú, hogy kellő tájékoztatást kapjanak arról, 
hogy milyen főbb folyamatok hatásainak lehetnek kitéve (előállítás, összegyűjtés, 
kezelés, tisztítás, csomagolás). Bár még nincs tudományos konszenzus arról, hogy 
mekkora dózis és idő kell az egészségkárosító hatások kialakulásához, a dolgozókat 
semmilyen körülmények között nem lenne szabad kitenni a levegőben lévő MWCNT-
részecskék hatásainak. 
 

 
A nanorészecskék emberre való hatásának módozatai 
 
A nanorészecskék változatos formákban jelenhetnek meg: gömbök, szálak, csövek, 
gyűrűk és lapok –, egyszersmind nagyon kicsik és rendkívül aktívak. A biológiai 
hatások meghatározása szempontjából lényegesek ezek a formai paraméterek. A 
nanorészecskék bejuthatnak az emberi szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül, 
befecskendezéssel vagy lenyeléssel. Az expozíció elsődleges útja a belégzés. Ha valaki 
belélegzi őket, akkor e nanorészecskék tekintélyes aránya rakódhat le egyenletes 
módon a légutakon: minél kisebbek ezek a részecskék, annál mélyebben 
szétterjedhetnek a légzőrendszerben. Lerakódhatnak az orrgarat szintjén, a légcső és 
a hörgők tájékán, sőt a tüdőhólyagocskák tájékán is, és hosszú időn át az emberi 
szervezetben maradhatnak. 

Ha már bejutottak a szervezetbe, a nanorészecskék különböző csatornákon át 
máshová vándorolhatnak. Alakjuktól és méretüktől függően bekerülhetnek a 
véráramba, és így egész sor más szervet érhetnek el. A tüdőhólyagocskák és a 
keringési rendszer szoros kapcsolata például azt jelenti, hogy a nanorészecskék 
könnyedén eljuthatnak más szervekhez is, így a májhoz, a veséhez, a szívhez vagy a 
léphez. Tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy a nanorészecskék képesek 
behatolni az idegrendszerbe a szaglóidegeken keresztül, és mélyebb agyi struktúrákat 
elérni, hatást gyakorolva a szív- és idegrendszeri funkciókra (Oberdörster, 2004, 
2005). 

Ha részecskék jutnak be a sejtekbe, akkor reakcióképpen gyulladást idézhetnek 
elő vagy immunreakciót válthatnak ki. Rendkívül fontos felfedezésről van szó, és a 
toxikológusok jelenleg kezdik megérteni a belélegzett részecskék fizikai-kémiai 
természetét, és kimutatni eddig nem felismert biológiai hatásaikat (Maynard, 2010). 

A lenyelés a második fő expozíciós módozat. A nanorészecskék a szájon át 
bekerülhetnek az emésztőrendszerbe (a kézről is a szájba juthatnak). A bekerült 
részecskék tovább haladhatnak az emésztőrendszerben, egészen a belekig, és 
bekerülhetnek a véráramba. 

Az expozíció egy harmadik lehetséges módozata az anyagnak a bőrön keresztül 
történő felszívódása. A tudós társadalom megosztott ezzel kapcsolatban, 
mindenesetre nem árt ügyelni ezeknek az anyagoknak a kezelésekor, hogy a bőrünk 
ne érintkezzen velük. A bőrön keresztüli felszívódás a munkahelyen a nanoanyagok 
kezelése vagy a fertőzött felületekkel való érintkezés során következhet be. De 
bekövetkezhet akkor is, ha diagnózis vagy terápia céljából végzett biogyógyászati 
alkalmazások intravénás, bőr alá vagy izomba való bejuttatást igényelnek 
(Oberdörster, 2005). 
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4. ábra A nanorészecskék mozgása az emberi szervezetben 
 
 
 

 

 
Forrás: szerző 
 

  Nanorészecskék 

               Bőr          Tüdő           Belek 

Sejtek határán való 

átjutás 

                            Véráram 

        Más szervekhez való eljutás 
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Hogyan azonosíthatják a dolgozók a nanorészecskéket? 
 
A munkavállalók munkahelyi munkavédelmének törvényi keretét az Európai Unió 
1989-es, 89/391 irányelve – a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről – képezi. Bár az 
irányelv nem tartalmaz konkrétan a nanoanyagokra vonatkozó rendelkezéseket, 
leszögezi, hogy a munkavállalók biztonsága és egészségének védelme a munkáltató 
felelőssége. Általános szabály, hogy a munkavédelmen folyamatosan javítani kell, és a 
munkavállalót megilleti a jog, hogy bevonják ebbe a folyamatba. 

Az Európai Bizottság 2012. október 3-án közleményt bocsátott ki a 
nanoanyagokra vonatkozó uniós szabályozás második áttekintetése után. Ennek az 
áttekintésnek az volt a célja, hogy felmérjék a közösségi szabályozás 
végrehajthatóságát mindazokhoz a tétekhez mérten, amelyeket ezeknek a 
nanoméretű anyagoknak az előállítása és az uniós piacon való forgalmazása jelent. 
Egyszersmind válaszokat kívántak adni az Európai Parlament, a Tanács és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság által felvetett kérdésekre. A Bizottság által 
kibocsátott dokumentumból nem világlik ki koherens stratégia arra nézve, hogy a 
nanoanyagokkal érintkező munkavállalók miképpen kaphatnának valódi védelmet. A 
Bizottság végleges felmérése 2014-re várható. 

A nanoanyagok és nanotermékek azonosítása jelen pillanatban nem olyan 
könnyű, mert a REACH-rendelet alapjául szolgáló „no data, no market” elv ellenére 
nem kötelező címkével ellátni őket. Az Európai Bizottság az általános keretet nyújtó 
REACH-rendelet és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK) keretében vizsgálja a vegyi 
termékek és a nanoanyagok osztályozását, címkézését és csomagolását, hogy 
megoldást találjon ezeknek a rendelkezéseknek a nanoanyagokra való alkalmazására. 

Az Európai Parlament egy határozata a fogyasztási termékek kötelező címkézése 
mellett foglalt állást, és a nanoanyagok nemrégiben bekerültek a kozmetikai 
termékekre vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. december 22-én 
megjelent rendeletbe, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. október 25-én 
megjelent, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó új, 
1169/2011 rendeletbe. A két rendelet kimondja, hogy a nanoanyag formájában jelen 
lévő valamennyi összetevőt egyértelműen fel kell tüntetni az összetevők listáján, és 
ezen összetevők neveit a "nano" szónak kell követnie zárójelben. 

Ha a munkahelyeket nézzük, a helyzet még bonyolultabb. A nanotechnológiák 
által érintett munkahelyek éppúgy lehetnek multinacionális nagyvállalatok, mint 
egyetemek spin-off cégei vagy kis- és középvállalatok egész sora, beleértve a 
kiskereskedőket is, s mindezek alapanyagok, félkész termékek és késztermékek egész 
áradatával találkoznak minden irányban. A sokféle helyzet megnehezíti a 
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nanotechnológiákhoz kapcsolódó munkahelyek azonosítását, a munkakörülmények 
meghatározását és mennyiségi mutatókkal való jellemzését; vagyis az információ-
áramlás nehézkes az értéklánc teljes útvonalán. Márpedig ahogy a gyártóknak 
tudniuk kell, hogy mivel dolgoznak, úgy a viszonteladóknak is tudniuk kell, hogy mit 
adnak el, a munkavállalóknak pedig azt, hogy milyen anyagokat kezelnek. 
 

 
Mely tevékenységek foglalják magukban a nanoanyagokkal 
történő munkavégzést? 
 
A munkavégzés közbeni nanoanyag-expozíció bekövetkezhet nanoanyagokat előállító 
vagy kezelő laboratóriumokban és azokon a munkahelyeken, ahol nanoanyagokat 
vagy nanotermékeket állítanak elő, gyártanak vagy kezelnek. 

A munkavállalók elsősorban az előállítási folyamatok során vannak veszélynek 
kitéve az anyagokkal való érintkezés különböző pontjain – feltöltés, mintavétel, 
tisztítás, karbantartás –, illetve a normál műveletek megszakadása esetén. Ha a 
tevékenység folyékony közegben történik (például kicsapódási reakció, folyékony 
fázisban történő diszperzió), a belégzés útján történő  bejutás az aeroszolos forma 
kerülése esetén általában kizárt. 

A holland szakszervezeti konföderáció, az FNV által „a nanoanyagok és 
nanotermékek biztonságos kezeléséről” megjelentetett, tájékozódást segítő kézikönyv 
(FNV, 2010) azt tanácsolja, hogy az anyagok életciklusát becsüljék fel a 
bekerülésüktől a kikerülésükig, legyen szó akár felhasználásra alkalmas 
késztermékről, akár hulladékról. A dolgozók akkor is ki lesznek téve az anyagok 
hatásainak a kezelés, szállítás, hulladékként való eltávolítás vagy újrahasznosítás 
során, ha az anyagokat módosították vagy más termékbe ágyazták be. 
 
Azok közül a munkahelyi tevékenységek közül, amelyeknek a során nanoanyag-
expozícióval kell számolni, említsük meg az alábbiakat: 
– nanoporok laboratóriumi kezelése; 
– transzferálás, mintavétel és integrálás (ásványi vagy szerves nanopor-mátrixba; 
– folyékony közegben történő munkavégzés; 
– a termék visszanyerése reaktorokból vagy szűrőkből; 
– reaktorokból való közvetlen kiszivárgás; 
– a helyiségek berendezéseinek tisztítása és karbantartása (beleértve a reaktor és a 
szűrők kiürítését); 
– száraz por kezelése és csomagolása; 
– hegesztési folyamat; 
– festés és homokfúvás; 
– hulladékok összegyűjtése, szállítása, eltávolítása. 
 
Nem árt tiszteletben tartani az expozíció kontrollálásának hierarchiáját – eltávolítás, 
helyettesítés, ellenőrző-biztonsági berendezések, szakmai praktikák/adminisztratív 
eljárások, egyéni védőfelszerelések. 

Az expozíció megelőzésén van a hangsúly, s a potenciálisan veszélyeztetett 
munkavállalók számát lehetőség szerint minél kisebb szinten kell tartani. Emellett 
kerülni kell a veszélyes anyagokat, s ha ez nem lehetséges, akkor egyes anyagokat 
vagy eljárásokat mással kell helyettesíteni. 
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Milyen típusú munkavédelmi információkat kell ismerniük a 
munkavállalóknak? 
 
A nanoanyagokkal dolgozó munkavállalókkal minden információt meg kell osztani, 
és megfelelő képzésben kell részesülniük. Az utóbbi kapcsán az 1989-es irányelv 
kötelességként írja elő a munkáltató számára a dolgozók tájékoztatását és képzését, és 
ezeket a rendelkezéseket a nanotechnológiák esetében is alkalmazni kellene. A 
munkáltatóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy minden egyes munkavállaló 
megfelelő és rendszeresen frissülő munkavédelmi tájékoztatásban és képzésben 
részesül, illetve megkapja a munkájára vonatkozó speciális instrukciókat. Az Európai 
Parlament fentebb említett határozatában szintén hangsúlyozta ezeket a 
kötelességeket. 

A munkavállalóknak ismerniük kell a védelmükhöz szükséges információkat 
valamennyi gyártási fázisban, egészen a termelés folyamatának lezárulásáig. A 
dolgozók jelen tanulmányból megtudhatják, hogy milyen típusú tájékoztatást kell 
kapniuk, illetve, hogy milyen alapvető problémákat hordoz magában a 
nanoanyagokkal történő munkavégzés. 

 
REACH: nanoanyagokra vonatkozó 
korlátozások 
 
– A REACH-rendelet nem definiálja a 
nanoanyagokat, és nem tartalmaz olyan 
szabályokat, amelyek lehetővé tennék 
nanoanyagok jelenlétének azonosítását 
azokban az anyagokban, amelyekre a 
rendelet vonatkozik. 
– Nanoanyagokról lévén szó, a phase-in 
(már forgalomba került) és a non-phase-in 
(új) anyagok között nem lehet megfelelő 
módon különbséget tenni. 
 

– A nanoanyagok közösségi definíciójának alkalmazási 
körébe tartozó anyagok tekintetében nincs tonnában 
mért mennyiségi küszöbérték:  a REACH kizárólag az 
egy tonnát elérő vagy azt meghaladó éves termelésre ír 
elő regisztrációs kötelezettséget a gyártó vagy az 
importőr számára. 
– A nanoanyagok esetében a regisztrációhoz nem 
kötelező kémiai biztonsági értékelést mellékelni. 
– A tesztekre vonatkozó jelenlegi irányelvek nem 
tartalmaznak speciális rendelkezéseket a 
nanoanyagokra vonatkozólag. Vagyis ezeket át kellene 
venni, és a kockázatfelmérő eljárásokkal együtt a 
nanoanyagokra is alkalmazni kellene őket. 
 
Forrás: Center for International Environmental Law 
(CIEL, 2011) 
 

 
Bár a REACH-rendelet nem vonatkozik a nanoanyagokra, a munkavállalók 

egészségvédelme és biztonsága érdekében szoros interaktív kapcsolat van közte és a 
munkahelyi egészségvédelemről szóló irányelv (89/391/EGK), illetve a vegyi 
anyagokról szóló irányelv (89/391/EK) között. 

A REACH a tájékoztatás átláthatóságát kívánja biztosítani. A nanoanyagok 
esetében is hatékonyan hozzájárulhat a munkavállalók védelméhez azzal, hogy 
speciális információkat nyújt, ha egyébként nem áll rendelkezésre elegendő 
tudományos információ a nanoanyagok lehetséges kockázatairól. Mindamellett a 
létező szabályok továbbfejlesztésre szorulnak, hogy számba vegyék a nanoanyagok 
lehetséges kockázatait is. 
 

 
A biztonsági adatlap (MSDS) lényeges dokumentum, az anyagok biztonságos 
munkahelyi kezelését biztosítja a munkavállalók számára, mivel informálja őket a 
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lehetséges kockázatokról. Eszköz arra, hogy komplett biztonsági tájékoztatást 
nyújtson az anyagok és keverékeik teljes ellátói láncáról. Az adatlapot a 91/55 
irányelv vezette be, amelynek a helyébe a REACH rendelet II. melléklete és az ENSZ 
vegyi anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó egyetemes harmonizált 
rendszeréből (GHS) átvett osztályozási kritériumok és címkézési szabályok léptek. 

A biztonsági adatlapok általában számos technikai információt tartalmaznak, és 
bonyolultságuk folytán nem szakavatott személyek ritkán használják őket. A 
nanoanyagok adatlapjainak konkrét és használható információkat kellene 
tartalmazniuk. A munkáltató feladata, hogy érthetővé tegye, frissítse őket, és 
tartalmukat a gyártási folyamat kezdetétől ismertesse a munkavállalókkal. A lapon 
található információ lehetővé teszi a munkáltató számára a munkavállalók védelmét 
szolgáló intézkedésprogramok kialakítását – akár képzés révén – és olyan 
intézkedések előirányzását, amelyek környezetvédelmi szempontból bizonyulhatnak 
szükségesnek. 

Az ausztrál munkavédelmi ügynökség azzal a céllal folytatott vizsgálatot, hogy 
pillanatfelvételt kapjon a nanoanyagokról rendelkezésre álló biztonsági lapokról és 
címkékről. A jelentés konklúziója az, hogy általánosságban véve a lapok alig 18%-a 
szolgáltatott megfelelő és elegendő, a szakmai kockázatok felmérését lehetővé tevő 
leírást. A legtöbb lap nem szolgáltatott leírást és külön adatokat a nanoanyagokról 
(Safe Work Australia, 2010). Ez a konklúzió egybeesik az Egyesült Államok Országos 
Foglalkozás-egészségügyi és Munkabiztonsági Intézete (NIOSH) és az Északi 
Miniszterek Tanácsa4 által készített jelentések konklúziójával. 

Mindebből kiviláglik, hogy a hagyományos adatforrások – a biztonsági 
adatlapok – nem teszik lehetővé, hogy információt kapjunk a nanoanyagokról. Vagyis 
a biztonsági adatlapokon – adatok híján – a felhasználással kapcsolatos tudnivalókat 
kellene megfelelő módon közölni, és speciális ajánlásokat kellene tartalmazniuk a 
nanoméretű részecskék kontrollálásához szükséges intézkedésekre vonatkozólag, 
különösképpen az ellenőrző-biztonsági berendezéseket és az egyéni 
védőfelszereléseket illetően. 

Az adatlapoknak információkat kellene tartalmazniuk az anyag speciális fizikai 
tulajdonságairól, részletezniük kellene a nanoanyagok formáját, illetve típusát 
aszerint, hogy mi tartalmazza őket, jelezniük kellene a tárolási feltételeket, és 
információt kellene nyújtaniuk a veszélyekről. A svájci kormány gazdasági 
államtitkársága ajánlatosnak tartaná, ha biztonsági adatlapok lennének elérhetőek a 
nanoanyagokról, és ezek speciális adatokat tartalmaznának róluk. 

A svájci irányelvek azt ajánlják, hogy a nanoanyagok biztonságos munkahelyi 
kezelése érdekében a biztonságra vonatkozó tájékoztatás a teljes termelési láncra 
vonatkozzon, mivel a nanoanyagokat tartalmazó termékek által jelentett egészségügyi 
és környezetvédelmi kockázatokat nem lehet kizárni (SECO, 2010). 
 
Ezek az irányelvek a következő lényeges elemek feltüntetését tartják tanácsosnak a 
nanoanyagokra vonatkozó biztonsági adatlapokon: 
– az anyag/keverék, illetve a cég/vállalat meghatározása; 
– összetétel / információ az összetevőkről; 
– fizikai és kémiai tulajdonságok; 
– stabilitás és reaktivitás; 

                                                           

4  Az Északi Tanács az északi országok parlamentjeinek geopolitikai, együttműködési fóruma, amely a 
második világháború után jött létre. Az első konkrét lépés a közös munkapiac bevezetése és az érintett 
országok polgárainak útlevél nélküli szabad helyváltoztatásáról szóló rendelkezés volt 1952-ben.   
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– tűzvédelmi intézkedések; 
– kezelés és tárolás; 
– expozíció kontrollálása/személyi védelem; 
– toxikológiai információk; 
– környezetvédelmi szempontok; 
– szállításra vonatkozó információk; 
– hulladékeltávolítási szempontok; 
– egyéb információk. 
 
Ezek nélkül az adatok nélkül képtelenség felmérni, hogy milyen védelmi 
intézkedésekre van szükség. Ha semmiféle információ nem áll rendelkezésre, akkor 
az információ hiányát is feltüntetnék a biztonsági adatlapon. 

A munkavállalókban és képviselőikben tudatosítani kell, hogy a termékek 
biztonsági adatlapjain megfelelő, hasznos és hiánytalan tájékoztatásnak kell 
szerepelnie, amelynek alapján felmérhetőek a kockázatok, a dolgozók számára pedig 
világosan jelzi, hogy miképpen tudják az egészségüket és a biztonságukat megóvni. 
 
 

ő

 
Egymástól nagyon különböző vállalatok képesek nanoanyagokat előállítani és azokkal 
dolgozni. A helyzethez való igazodásra lehet szükség a különböző munkakörnyezetek 
és különböző termelési feltételek esetén. A nanoanyagok előállítása főként zárt 
rendszerekben történik. A zárt rendszerekben történő munkavégzés azt jelenti, hogy 
a nanorészecskék egy lezárt konténer, zárt csövek vagy egy a szabad levegővel 
egyetlen ponton sem érintkező, a levegő más helyiségekbe való átjutását 
megakadályozó berendezés belsejében vannak5. Mivel előfordulhat, hogy a zárt 
rendszerek önmagukban nem nyújtanak kellő védelmet, a munkáltatónak kiegészítő 
kontrollintézkedéseket kell életbe léptetnie. 

A munkavállalók a termelési folyamatban főképp az érintkezési pontoknál 
lehetnek veszélynek kitéve (BAuA, 2007), vagyis ellenőrző-biztonsági 
berendezéseknek kellene rendelkezésre állniuk a munkavégzési zónában (pl. 
lamináris légáramlású fülkék, vegyifülkék, kesztyűs manipulátorok és egyéb 
szívóeszközök). 

A munkáltató köteles prevenciós intézkedéseket életbe léptetni az ipari balesetek 
és a szakmai megbetegedések megelőzésére. A munkavállalóknak képzésben kell 
részesülniük, hogy ismerjék a vállalat által az expozíció kontrollálására használt 
eljárásmódokat, a zárási, kivonási folyamatokat-eljárásokat vagy a szívással történő 
levegőcsere egyéb típusait. Világos és pontos használati utasításokat kell kapniuk 
ezekhez a rendszerekhez. 

A munkaterületet és a védőruházatot rendszeresen tisztítani kell. A munkaruhát 
és a civil ruhát külön kell tárolni. A BAuA által meghatározott irányvonalak 
hangsúlyozzák, hogy a lerakódott vagy kifolyt termékek eltávolítása kizárólag 
szívóberendezés vagy nedves rongy használatával történhet, nem pedig odébb 
tuszkolással (BAuA, 2007). 
 

 

                                                           

5  Factsheet Stoffenmanager Nano-Closed systems. 
http://nano.stoffenmanager.nl/public/factsheets/FactsheetStoffenmanagerNano-GeslotenSysteem_en.pdf  
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A kontrollfolyamatokon túlmenően a munkáltatónak meg kell bizonyosodnia arról, 
hogy az egyéni védőeszközök (EVE) megfelelőek az expozíció megelőzéséhez. A 
korrekt és megfelelően tisztított védőeszközök alapvető fontosságúak a kockázatok 
minimálisra csökkentése szempontjából. 

A munkavállaló számára megfelelő védőöltözetet kell biztosítani, amely kellően 
könnyű, valódi körülmények között megfelel a viselés és az áteresztőképesség 
maximális időtartamára vonatkozó követelményeknek (a kesztyű anyagától és az 
anyag szilárdságától függő penetrációs idő), és meggátolja a részecskék bejutását. 

Az Európai Bizottság arra kérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), 
hogy formáljon véleményt, milyen új szabálykövetelményeknek kellene megfelelniük 
ahhoz a különböző EVE-knek – kesztyűk, védőcipők, szűrők és maszkok, nem 
szövetből készült öltözetek –, hogy védelmet nyújtsanak a szilárd nanorészecskékkel 
szemben. A CEN 162 WG3 Műszaki Bizottsága jelenleg a „Vegyi anyagok, fertőző 
közegek és radioaktív fertőzés ellen védő öltözetek” és a „légszűrők a levegő általános 
tisztaságához” munkaprogramok felülvizsgálatát végzi – az előbbi a nanoméretű 
részecskékkel szembeni védelmet takarja. 

A zárt cipőknek például gyenge áteresztőképességű anyagból, a védő 
kezeslábasoknak vagy a felhajtás nélküli, hosszú szárú nadrágoknak és a hosszú ujjú 
ingeknek nem szövéssel készült membrán anyagból kell készülniük. A 
védőszemüvegeknek oldalirányú védelmet is biztosítaniuk kell. A legtöbb szilárd vagy 
folyékony alkalmazáshoz az érintett vegyi termékekhez mérten kiválasztott anyagból 
készült dupla bélésű kesztyű vagy nitril védőkesztyű ajánlott. A kesztyűknek minden 
körülmény között védelmet kell nyújtaniuk azokkal a vegyi támadásokkal szemben, 
amelyeket a folyadékban lebegő nanoanyag(ok) okozhat(nak), és használat után 
megfelelő konténerekbe kell helyezni őket a kezelésükhöz. 

A szövéssel készült termékek hatékonynak bizonyultak a nanorészecskék 
áthatolásával szemben; a pamutszövetek nem javallottak. A nanorészecskék által 
fertőzött ruhákat azonnal el kell távolítani, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A 
védőöltözet levetését követően alapvető fontosságú a tisztálkodás (mosakodás, 
zuhanyozás). 

A NANOSAFE2 egy FP6 projekt, amely az egyéni védelem mikron méretű 
részecskékre alkalmazott különböző, hagyományos eszközeit tanulmányozta, így 
például a szálszűrőket, szűrőpatronos félálarcokat, védőruhákat és -kesztyűket, 
amelyeket 10 és 150 nm közötti grafit nanorészecskék jelenlétében teszteltek. A 
jelentés összegzése szerint a HEPA típusú szálszűrők (High-Efficiency Particulate 
Air), a szűrőpatronos félálarcok és a szálszűrős maszkok jóval hatékonyabb védelmet 
nyújtottak a nanorészecskékkel szemben (NANOSAFE, 2008). 
 

 
A nanotechnológiák nemcsak új termékek és technológiák létrejöttét teszik lehetővé, 
hanem a laboratóriumokban, az egyes iparágakban és a végtermékekben is újfajta, 
nanoanyagokat tartalmazó hulladékokat eredményeznek. Ez kihívást jelenthet a 
jelenlegi hulladékgazdálkodást és újrahasznosítást illetően. Még nem került 
napirendre az a kérdés, hogy mi is történjen a nanoanyagokkal életpályájuk végén. 
Nem ismerjük a nanohulladékkal foglalkozó dolgozók munkakörülményeit sem. 

Megemlíthetünk azonban néhány olyan alapfontosságú tényezőt, amely a 
nanoanyagok életciklusának végével (végső felhasználásával) kapcsolatos.  Az első 
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dolog, amiről szólnunk kell, az, hogy nincs egyetlen, specifikus definíciónk a 
nanohulladékra. Általában azokat a hulladékáramokat értjük alattuk, amelyek 
mesterségesen előállított nanoanyagokat tartalmaznak. Bár még nincs egyezményes 
nemzetközi osztályozás, rendelkezésünkre áll a nanoanyagok eltávolítására és 
kezelésére vonatkozóan a British Standards Guide6 (BSI, 2007), amely a hulladékokat 
négy kategóriára bontja:  
1. A feldolgozás és előállítás során keletkező tiszta nanoanyagok; 
2. Nanoanyaggal szennyezett munkadarabok, anyagok és felületek, így például a 
tartályok, a törlőanyagok és az eldobható személyi védőeszközök; 
3. Nanoanyagokat tartalmazó folyékony oldatok; 
4. Morzsalékony vagy a felülethez lazán rögzülő nanoanyagokat tartalmazó szilárd 
kötőanyagok, amelyekről azok könnyen letöredezhetnek vagy leázhatnak a levegővel 
vagy vízzel érintkezve, vagy ha valószínűsíthető mechanikai erőnek vannak kitéve. 
 
A hulladékkezelés fő problémáit annak a meghatározása jelenti, hogy meddig tart a 
nanoanyagok életciklusa, milyen mozgás jellemzi a nanoanyagokat a különböző 
hulladékáramokban, és melyek azok a nanoanyagok, amelyek potenciálisan 
veszélyesek lehetnek. 

Először is nagyon nagy a bizonytalanság a nanoanyagok életciklusának végét 
(végső felhasználását) illetően. A jelenlegi tudományos ismeretek csak korlátozottak 
arra nézve, hogy mi a nanoanyagok és a nanotermékek sorsa a különböző 
hulladékáramokban, beleértve a hulladékégetést, a szennyezett víz kezelését és az 
égetés utáni maradványokat. Ismeretlen mennyiségű nanoanyag áramolhat 
potenciálisan a levegőbe, szivároghat be a talajba, kerülhet a földalatti vízáramba, és 
szóródhat szét a környezetben, ahol nehéz lesz azonosítani őket és megtisztítani tőlük 
a környezetet. Hasonlóan fontos lenne tudni, hogy milyen hatást vált ki az erózió, a 
mállás vagy a más anyagokkal történő reakció (Musee 2011; Walser 2012; Health 
Council of the Netherlands, 2011). 

Másodsorban, nincs megfelelő technika a nanohulladékok azonosítására és 
azoknak a folyamatoknak a meghatározására, amelyek nanoanyagoknak a 
hulladékáramokba való kibocsátásával járhatnak. Nehéz a mozgásukat követni és 
ellenőrizni.  

Harmadszor, nem készült még semmilyen felmérés a nanoanyagok és a 
nanoanyagokat tartalmazó termékek toxicitásáról életciklusuk egyes szakaszaiban, s 
így az sem került meghatározásra, hogy mikor szűnik meg a mérgezőképességük. 
Tudásunk még mindig hiányos, és mindezen tényezők kutatása alapvető fontosságú. 
(Tellennbach-Sommer, 2012). 

 

Nagy-Britannia Környezetvédelmi 
Ügynöksége azt tanácsolja, hogy a kötetlen 
szén nanocsöveket tartalmazó hulladék 
osztályozása és kezelése során – azaz amikor 
a nanocsövek nincsenek rögzítve egy 
mátrixon belül, és alkalmasak a belélegzésre 
– az óvatos megközelítés domináljon.   
A szén nanocsöveket veszélyes anyagokat 

A hulladék biztonságossága érdekében az Ügynökség 
az óvatos megközelítést részesíti előnyben az emberek 
és a környezet védelme céljából, és úgy gondolja, hogy 
a szén nanocsövek esetében a hulladékkezelés 
megfelelő módja a magas hőmérsékleten, veszélyes 
hulladékok számára készült égetőkemencében történő 
elégetés, habár más technológiák is megfelelőek 
lehetnek, ha bebizonyítható, hogy alkalmasak a 
hulladék biztonságos kezelésére. 
Forrás: 

                                                           

6  A Brit Szabványintézet (BSI) multinacionális üzleti szolgáltatóként elsődlegesen azoknak a 
vállalatoknak nyújt szolgáltatást, amelyeknek a szabványkészítés és szabványokkal kapcsolatos 
szolgáltatásnyújtás a főtevékenysége. 
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tartalmazó szervetlen hulladékként kell 
kezelni, veszélyes hulladékként 
kategorizálva. 

 

http://www.nerc.ac.uk/research/programmes/ 
nanoscience/events/waste.asp 

 
Mindezek a hiányosságok különböző kérdéseket vetnek fel a hulladékkezelés során 
potenciálisan nanoanyaggal érintkező dolgozók biztonságát illetően. 

Ideális esetben ugyanolyan biztonsági védelmet kell kapniuk, mint egy 
expozíciómentes ipari közegben. Elvben a nanoanyagokat tartalmazó hulladékokat 
kezelő dolgozók esetében az expozíció időtartamát és intenzitását a lehető legkisebbre 
kell csökkenteni. (98/24/EK irányelv, 5. cikk).  

Fontos az is, hogy a dolgozók tisztában legyenek azzal, hogy a nanoanyagok vagy 
az azokat tartalmazó termékek kezelése során számos tényező befolyásolja a 
lehetséges expozíciót. Ilyen például az, hogy a termék nanoanyaggal van-e bevonva, 
vagy hogy melyek lehetnek a specifikus nanohulladék ártalmatlanítási útjai 
(szennyvízkezelés, szemétlerakás, égetés vagy újrahasznosítás), milyen a 
nanoanyagok biológiai hozzáférhetősége, tartóssága, a kezelés közege (levegő, talaj, 
víz), és mekkora az esélye annak, hogy nanoanyagok válnak ki a termékből (így 
például bizonyos üzemanyag-adalékanyagok által tartalmazott cérium oxid 
részecskék vagy az egyes kozmetikumokban előforduló titánium-dioxid).  

Miután nehéz előre meghatározni a különböző típusú nanoanyagok 
mozgékonyságát a hulladékban, a dolgozókat tájékoztatni kell arról, hogyan védhetik 
meg magukat a hulladékkezelés különböző fázisaiban.  

Ahol nanoanyagokat tartalmazó alkatrészek összegyűjtéséről, kezeléséről, 
szétszereléséről vagy leválasztásáról van szó, a kérdés az, hogy miképpen tároljuk 
őket hosszú távon, és hogyan kezeljük égetés során a hulladékot, illetve az égetés után 
hátramaradt hamut, mivel speciális eljárást igénylő veszélyes anyagokat 
tartalmazhatnak. A legbiztonságosabb alternatíva tehát az, ha valamennyi 
nanohulladék-áramot potenciálisan veszélyesként kezelünk.  

Ugyanakkor sürgős kutatásokra van szükség, mivel az e téren rendelkezésre álló 
csekély számú tanulmány csak a nanoanyag-hulladékok potenciális környezeti 
hatásával foglalkozik.7 

Nem készült tanulmány a nanoanyag hulladékkal történő munkavégzés 
körülményeiről és egészségügyi kockázatairól. 

Ideális esetben olyan nanoanyagokat és termékeket kellene előállítani, amelyek 
életciklusuk végéig biztonságosak. Az elővigyázatosság elve azt diktálja, hogy 
intézkedések szülessenek a mielőbbi cselekvés érdekében, és csökkenjenek a 
nanohulladék jelentette kockázatok. (Egészségügyi Tanács, Hollandia 2011). 

Egy további aktuális kérdés a speciálisan a nanohulladékra vonatkozó 
szabályozások hiánya. Nincs jogi szabályozás a hulladékban előforduló 
nanoanyagokra vonatkozólag, bár az Európai Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi 
szabályozási keret elvileg a hulladékban jelenlévő nanoanyagok kezelésére is 
alkalmazható.    

A Parlament felkérte az Európai Bizottságot a hulladékszabályozás áttekintésére 
– a hulladéklerakást és az égetést is beleértve –, s a kihívást jelen pillanatban az 
jelenti, hogy vajon az aktuális szabályozások tudnak-e valamit kezdeni a 

                                                           

7  Ez idáig titánium-dioxid nanorészecskéket mutattak ki az ezt az anyagot tartalmazó festékkel bevont 
külső falakon lefolyó vízben (Kaegi, 2008), egy másik tanulmány pedig ezüst-szulfid nanorészecskéket mutatott 
ki a csatornaiszapban (Kim, 2010). 

http://www.nerc.ac.uk/research/programmes/
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nanohulladékkal, és hogyan szolgálhatnak útmutatóként kezelésüket illetően úgy, 
hogy az egészségügyi és környezetvédelmi következmények elkerülhetőek legyenek. 

A veszélyes anyagok határokon átívelő szállítását és kezelését szabályozó Bázeli 
Egyezmény egy olyan globális megállapodás, amelynek hatókörét ki lehetne 
terjeszteni a nanohulladékra, és így azt bele lehetne foglalni a nemzetközi jogba. Ez a 
kérdés alaposabb tanulmányozást érdemel. 
 
 
 
 

(Forrás: szerző) 

Nanohulladék 
Forma:  

— folyékony fázis 
— szilárd fázis 

 

Környezeti sorsa: 
Lehetséges kiengedés: 

— levegőbe 
— vízbe 
— talajba 

 

 
Azonosítás: 
Nanohulladékként van 
megjelölve? 

Osztályozás: 
Veszélyes anyag? 

Nanohulladék-kezelés 

Újrahasznosítás: 
— nanoanyagok kivonása 
— reciklált anyag másodlagos 

felhasználása 

Tárolás: 
— szivárgásmentes lepecsételt 

konténer 
— nagy szilárdságú plasztikzsák 

A veszélyes hulladék 
jellemzői: 

— gyúlékony 
— maró 
— reaktív 
— toxikus 

 
- 

Dolgozók védelme: 
specifikus tájékoztatás és 
képzés 
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Kulcsfontosságú tényező, hogy a dolgozók részt vegyenek a megfelelő megelőző 
intézkedések kialakításában. A nanorészecskékkel dolgozó munkavállalók esetében 
abszolút elsőbbséggel bír – amennyire csak műszakilag lehetséges – az expozíció 
megszüntetése vagy csökkentése. A vállalat teljes személyzetét be kell vonni a cég 
kockázatfelmérési programjába, és biztosnak kell lenni abban, hogy a cég által 
szolgáltatott adatok megbízhatóak. 

Mivel vannak kulcsfontosságú, a dolgozók által végzett tevékenységek,  az 
Ausztrália-szerte a munkavédelem jobbításáért felelős független, bejegyzett 
ügynökség, a Safe Work Australia egy olyan felmérési eszközt alakított ki, amely a 
nanotechnológiával végzett munkához vagy kutatáshoz kapcsolódó információkat is 
tartalmazza, és amely lehetővé teszi a felhasználó számára az információ azonosítását 
és elraktározását. Ez az eszköz könnyen használható, és az iparágak széles körében 
segíthet a dolgozóknak abban, hogy azonosítsák a nanoanyagokkal való munka 
biztonságos módjait. 
 
Alapvető fontossággal bír annak a feltárása, hogy a munkahelyen hogyan történik 
vagy történt korábban az ellenőrzés, hogy meghatározható legyen az eljárás típusa:  
– berendezés-tervezés; 
– nanorészecskék módosítása/helyettesítése;  
– zárt rendszer működtetése; 
– helyi elszívó szellőztetés; 
– nagy hatékonyságú részecske-légszűrők (HEPA filterek). 
 
A meghatározható egyéni védőeszközök körébe sorolhatjuk a kesztyűket, a ruházatot, 
az álarcokat és a biztonsági szemüvegeket.  

Egyes folyamatok-eljárások is azonosíthatók, így például a munkaterületre való 

korlátozott belépés vagy a nanoanyagokkal foglalkozó speciális képzés olyan 

témákban, mint a berendezések karbantartása, a szennyeződések eltávolítása, illetve 

a nanorészecskék jelentette kockázatok materiális megszüntetése, vagy éppen a 

személyi védőeszközök ellenőrzése és tesztelése. 
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A veszélynek kitett dolgozók rendszeres egészségügyi felügyelete (surveillance) a 
foglalkozási egészségügy alapvető összetevője. Az NIOSH tudományos munkatársa, 
Paul A. Schulte úgy definiálja a foglalkozási egészségügyi felügyeletet, mint az 
expozícióra és a dolgozók csoportjainak egészségi állapotára vonatkozó adatok 
rendszeres gyűjtését, elemzését és terjesztését a betegségek és sérülések, illetve az 
előfordulási minták trendjeinek korai észlelése és így az elkövetkező megbetegedés 
megelőzése céljából (Schulte, 2008). Az egészségügyi felügyelet általában megelőző 
akciókhoz vezet. 

Az 1989-es Munkahelyi biztonság és egészség keretirányelv célja, hogy 
megvalósuljanak az alapvető prevenciós lépések, úgy, mint a dolgozók egészségének 
felügyelete a munkavégzés8 során előforduló kockázatokat illetően, míg a Vegyi 
anyagok 98/24/EK irányelv 10. cikke az egészségügyi felügyelet egyfajta részletesebb 
keretét nyújtja, magában foglalva az országosan bevezetendő, az egyének egészségét 
érintő követelményeket és orvosi kartonokat, expozíciós lapokat. A Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) által kibocsátott útmutató dokumentum rámutat arra, 
hogy nyilvánvaló kapcsolat van a dolgozók egészségügyi felügyeletével kapcsolatos 
intézkedések és a munkahelyi ellenőrzés között, illetve arra is, hogy szükség van az 
orvosi megközelítésre (ILO, 1998). Az egészségügyi felügyelet egyes programjainak 
prevenciós célt kell szolgálniuk; kellően átfogónak és sokoldalúnak kell lenniük, hogy 
feltárják és kezeljék az új problémákat, emellett pedig ellenőrzött körülmények 
között kell megvalósulniuk, hogy biztosíthassák 
– az illetékes egészségügyi szakemberek szakmai függetlenségét és pártatlanságát; – 
a dolgozók intim szférájának tiszteletben tartását és az egyének egészségére 
vonatkozó információk bizalmas voltát. 
 
 
 

 
 

                                                           

8   89/391/EGK irányelv, 14. cikk – Egészségügyi felügyelet 
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A nanoanyagokkal végzett munka a munkához kapcsolódó veszélyeket és 

biztonsági kockázatot rejt magában. A NIOSH tudományos szemléje beszámol arról, 
hogy az olyan ultrafinom részecskék hatásainak kitett dolgozók esetében, mint 
amilyenek a dízel kipufogógázokban és a hegesztési füstben találhatók, magas a 
tüdőrák kockázata (NIOSH, 2009). Néhány állatkísérlet pedig arra mutat rá, hogy 
számos gyengén oldódó ultrafinom részecske a tüdő erőteljesebb gyulladását 
eredményezheti, mint az ugyanolyan összetételű, nagyobb részecskék. A publikáció 
előzetesen arról számolt be, hogy számos tanulmány kimutatta: a nanorészecskek a 
tüdőn keresztül bekerülhetnek a véráramba, és eljuthatnak más szervekhez is; a 35-37 
nm közötti nanorészecskék az orrban rakódhatnak le, és a szaglóideg révén az agyba 
is eljuthatnak. Az egyfalú szén nanocsövek (SWCNT) némely típusának a  belégzése 
pedig szövetközi (intersticiális) fibrózist okoz.  

Még nagy bizonytalanság övezi a nanoanyagokkal végzett munkát, s 
egészségügyi következményeinek felmérése még sok évet vehet igénybe. Ez azt jelenti, 
hogy a dolgozók egészségügyi felügyeletét hosszabb távra ki kell terjeszteni, arra az 
időszakra is, amikor már nincsenek kitéve a nanoanyagok hatásainak, vagy befejezték 
az adott cégnél a munkát.  Különösen igaz ez olyan krónikus hatások esetében, mint a 
tüdő- és a keringési betegségeké, amelyek évtizedek alatt alakulnak ki és válnak 
diagnosztizálhatóvá. A hosszú távú orvosi felügyelet ilyenformán az expozícióval 
összefüggő lehetséges egészségügyi hatások korai figyelmeztető rendszeréül 
szolgálhat. 

Mindez azt jelenti, hogy az orvosi felügyelet egyre fontosabbá válik, ahogy 
létfontosságú a nanoanyagokkal végzett munka kockázatainak jobb megértése is. A 
tudományos szakirodalomban konszenzus van abban a tekintetben, hogy nem 
specifikus orvosi vizsgálatokat kell kidolgozni a nanorészecskék hatásainak kitett 
dolgozók számára, és intézkedéseket kell hozni, hogy felmérjék, az ellenőrző lépések 
vajon hatásosak-e és lehetővé teszik-e az új vagy fel nem ismert problémák és 
egészségügyi hatások azonosítását9. 

Az egészségügyi felügyelet leggyakoribb eszköze az orvosi vizsgálat. Jelenleg 
ezek hasznossága még korlátozott lehet, tekintettel arra, hogy a mesterségesen 
előállított nanorészecskék egészségügyi hatása még nem teljesen ismert. De ezek a 
vizsgálatok valószínűleg segíteni fogják a jövőben az egészségügyi paraméterek 
megfigyelését és epidemiológiai tanulmányok készítését. Ajánlott például a 
nanorészecskék hatásainak kitett dolgozók pulmonális rendszerének orvosi 
vizsgálata, mivel a toxikológiai szakirodalom igazolni látszik a hosszú szálak 
mellhártyára kifejtett káros hatásának hipotézisét, a szén nanocsöveket a mellhártyát 
érintő új, potenciális veszélyforrásként jelölve meg (Donaldson, 2010). 

 
Francia javaslat a munkahelyi orvosi 
felügyeletre 
Franciaország sajátos megoldást alkalmaz a 
munkahelyi egészségvédelem terén: a 
munkahelyi egészségügyi felügyelet valamennyi 
dolgozóra kiterjed. Ugyanakkor a 
kockázatfelméréssel és a következetes 

A kockázatoknak kitett dolgozókat három szint 
alapján azonosítják: 
  

1. A mesterségesen előállított 
nanoanyagokkal foglalkozó, az 
expozícióban érintett vállalatok 
azonosítása és kiválasztása, kötelező 

                                                           

9 Schulte (2010); Malard és Radauceanu (2010); NIOSH (2009); ISO/TR 12885 Nanotechnologies – Health 
and safety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies 
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kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos 
intézkedésekre jócskán rányomja bélyegét a 
mesterséges nanoanyagok emberre kifejtett 
lehetséges egészségügyi hatására vonatkozó 
epidemiológiai és az orvosbiológiai adatok 
hiánya. A francia egészség-ellenőrző intézet 
(INVS) feladata a mesterséges nanoanyagok 
hatásainak foglalkozásszerűen kitett dolgozók 
epidemiológiai felügyeletének kidolgozása, 
amelyet a francia minisztériumok hagynak jóvá.  
 
Két mesterségesen előállított nanoanyagot, a szén 
nanocsöveket és a nano titánium-dioxidot 
választották ki megfigyelésre. 

bejelentésre alapozva; 
2.  Helyszíni expozíció-felmérés, valamint 

az expozíció által érintett munkák és 
feladatok azonosítása. 

3. Az érintett dolgozók azonosítása. 
 
Az azonosított dolgozókról egy regiszter készül, 
amely egy jövőbeli kohorsz tanulmány alapját 
képezi. Az effajta expozíciós listák (regiszterek) 
fontosak a speciális epidemiológiai 
tanulmányokhoz és a nemzeti és nemzetközi 
OSH-kutatásokhoz. 
 
Forrás: Malard és Radauceanu (2010) 
 

 
 

Az orvosi felügyeleten túl a kockázati felügyelet azonosítja a potenciálisan veszélyes 

munkahelyi gyakorlatokat, feladatokat vagy expozíciókat, és felméri, hogy mekkora 

veszélyt viselhetnek el a dolgozók, mennyire hatékonyak az ellenőrzések, és mennyire 

megbízhatóak az expozíciós intézkedések. A felügyelet a következőket foglalja 

magában (NIOSH, 2009): 

1. Egy első orvosi vizsgálat és a kór- és foglalkozási történetre vonatkozó 
információgyűjtés, mint pl.:  
– kórtörténet  
– légzőrendszer állapota  
– allergiák 
– mellkas röntgen (CXR), légzésfunkciós vizsgálat. 
2. Periodikus orvosi vizsgálat, rendszeres időközönként, adott esetben speciális orvosi 
szűrővizsgálatokkal kiegészítve. Dominique Lison belga toxikológus, egyetemi tanár 
(Leuveni Katolikus Egyetem) a következő vizsgálatokat ajánlja10: 
– bőr  
– tüdőfunkció  
– mellkasi kép  
– allergiák  
– a munka természetétől függő vizsgálatok (pl. fémekkel történő munkavégzés). 
3. Gyakori és részletekre kiterjedő orvosi vizsgálat az előzőekben leírt vizsgálatok 
eredménye alapján. 
4. Utólagos vizsgálatok és orvosi szűrések az expozíció nem kontrollált, folyamaton 
kívül bekövetkező növekedését (pl. szennyeződés) követően. 
5. Dolgozói tréning egy adott veszély expozíciós tüneteinek felismerésére. 
6. Írásos jelentés készítése az orvosi vizsgálat eredményeiről. 
7. Munkaadói akciók válaszként az azonosított potenciális veszélyekre. 

 
Az orvosi felügyelet eredményei felhasználhatók az expozíció nyomon követésére, és 
ez az információ átadható a munkavédelmi képviselőnek. Nem árt, ha a veszélyeknek 

                                                           

10   Lison professzor Nanoanyagok, toxikológiai kockázatok és orvosi felügyelet címmel tartott 
felszólalása a belga szakszervezeti konföderáció, az FGTB által Brüsszelben, 2012. november 21-én rendezett 
eseményen. 
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kitett dolgozóknál nyoma marad annak, hogy milyen hatásoknak voltak kitéve, és 
hogy milyen felülvizsgálati eredmények szerepelnek az orvosi kartonjukon. 

A vállalatnak hosszú ideig meg kell őriznie az orvosi felügyelet eredményeit, és 
ezeket az eredményeket össze kell kapcsolni az expozíciós regiszterrel, úgy, hogy 
mindkét eszköz felhasználható legyen jövőbeli epidemiológiai kutatásokhoz. 
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A nanotechonógia által érintett munkahelyek számát nem ismerjük pontosan. Egy 
előrejelzés szerint 2020-ra világszerte 6 millió új, nanotechnológiával dolgozó 
munkavállalóra lesz szükség (Roco, 2011), de ezt a számot nem támasztja alá a 
kiszámítás módja, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen ágazatokban jönnek létre 
ezek az új munkahelyek. 

E munkahelyek exponenciális növekedésének egyik okát a várhatóan a 
következő években a piacra kerülő második és harmadik generációs nanoanyagokat 
tartalmazó termékek és az ezeket felhasználó folyamatok jelentik. Az előrejelzések 
szerint a munkahelyek a kis- és közepes méretű vállalatoknál sokszorozódnak meg, 
ami még nehezebbé teszi az azonosításukat.  

Bármelyik becslést nézzük is, egyik sem volt képes pontos és megbízható 
adatokkal szolgálni a nanotechnológiával összefüggő munkahelyek számát illetően, 
vagy meghatározni azokat a szektorokat, ahol az ilyen típusú munkahelyek majd 
megjelennek. 

A dolgozók potenciálisan ki vannak téve a nanoanyagok veszélyeinek, de az 
expozíció gyakorlati körülményei, a dózis, az érintett dolgozók létszáma és 
tevékenysége, valamint az, hogy ezek az új nanoanyagok mennyire lehetnek 
veszélyesek az érintett dolgozókra, nem ismert. A nanotechnológiát alkalmazó 
cégeknek kiküldött, a nanotechnológiai folyamatokra és az érintett dolgozók számára 
rákérdező kérdőívek sovány eredményt hoztak (Conti 2008; Engeman, 2012). A 
bizonytalanság és az információhiány miatt sajnálatos módon nem tudjuk pontosan 
felbecsülni a veszélyeztetett dolgozók számát.  

Az egyes országok nemzeti szervei ugyanígy nehézségekről számoltak be az 

adatgyűjtést illetően. Az Egyesült Államok Országos Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkabiztonsági Intézete (NIOSH) azt jelezte, hogy nem áll rendelkezésére 

semmilyen átfogó és teljes foglalkozási vagy ágazati statisztika arról, hogy hány fő 

dolgozik olyan gyártási területen, ahol akár a nanorészecskék előállításával, akár a 

nanoanyagok felhasználásával kapcsolatosan veszélyeknek lehetnek kitéve.11  

 

                                                           

11  Lásd: http://www.cdc.gov/niosh/topics/nanotech/faq.html   
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3. táblázat A mesterséges nanoanyagok főbb típusai Franciaországban 
 
Nanorészecskék A termelésben foglalkoztatott dolgozók 

száma 
Amorf szilikon 1 300 
Timföld 1 000 
Ritka földfémek 330 
Karbon 380 
Titán-dioxid 270 
Nanoagyag 50 
Szén nanocsövek 10 
Összes 3 340 
Forrás: Honnert és Vincent, 2007 

 
A francia Nemzeti Kutatási és Biztonsági Intézet (INRS) számos tanulmányt 

készített Franciaországban a Vállalati Egészségvédelmi Szolgálatközi Központ 
(CISME), a Franciaországi Munkavédelmi és Egészségbiztonsági Ügynökség (CISME) 
és az Egészségfelügyeleti Intézet (InVS) részvételével, de ezek is csak megközelítő 
adatokat szolgáltatnak bizonyos nanoanyagokkal dolgozó munkavállalók számáról 
(Honnert és Vincent, 2007; INRS, 2010; Honnert és Grzebyk, 2011).  

Ezen erőfeszítések között találunk egy 2010-ben indított, kétéves, két fázisban 
lebonyolított országos felmérést, amelynek célja a francia piacon előforduló 
nanoanyagok típusainak, a veszélyhelyzeteknek és a foganatosított 
védőintézkedéseknek a meghatározása, illetve a veszélynek potenciálisan kitett 
dolgozók számszerűsítése volt (Jacquet, 2012). A befejező fázisban 288 olyan 
dolgozót találtak, akire a különféle típusú nanoanyagok valamilyen módon veszélyt 
jelentettek. 

A rendelkezésre álló eredmények azt jelzik, hogy az aggodalom szintje nagyon 
alacsony a vállalatok körében, bizonyos vállalatok pedig nem is válaszoltak a 
kérdésekre, így a kapott adatok nem megfelelő minőségűk, ez pedig azt mutatja, hogy 
nincs elegendő információ a munkahelyekről. 

 
 
 
 

4. táblázat A nanoanyagok által érintett munkaerő hozzávetőleges száma 
különböző franciaországi ágazatokban (fő) 
 
Nanorészecskék Dolgozók száma 
Titán-dioxid (por) 48 
Titán-dioxid (szuszpenzió) 30 
Cink-oxid (szuszpenzió) 30 
Cink-oxid (por) 10 
Nanoezüst 28 
Szilícium-oxid 
(szuszpenzió) 
Amorf szilikon 
Szilícium-dioxid 

7 

Cink-oxid 25 
Szénfekete 79 
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Alumínium-oxid 19 
Cérium-oxid 10 
Bárium-titanát  2 
Összes 288 
Forrás: Jacquet, 2012 

 
A francia kutatások vizsgálata is azt mutatja, hogy az előzetes tanulmányokhoz 

hasonlóan a nemzeti felmérés sem kielégítő: információs szakadék látható a 
nanoanyagokat alkalmazó ipari ágazatokat illetően. A vállalatok megkeresése során 
kapott elégtelen válaszok csak fokozzák a nehézségeket. Mindez azt mutatja, hogy 
kényszerítő intézkedésekre lenne szükség az expozíció nyomon követhetősége 
érdekében, és kötelező prevenciós lépéseket kellene előírni. 

A foglalkozási megbetegedések prevenciója közegészségügyi megfontolásokból 
az expozíciós gyakorisággal kapcsolatos információkat igényel. Az expozíciós regiszter 
szolgálhat a sajátos expozíciós adatok összegyűjtésére, az egyéni kórtörténetek 
követésére az expozíciós időszaktól kezdve, hogy megállapítható legyen, a 
későbbiekben vajon kialakult-e egy vagy több az egészségre káros következmény 
(Schultz, 2010). 

Az expozíciós regiszterek hasznosak az egyes egyének speciális 
megbetegedésével, állapotával vagy a számukra már most vagy a jövőben 
egészségügyi kockázatot jelentő anyagokkal vagy körülményekkel kapcsolatos 
információk gyűjtése, tárolása, visszakeresése, elemzése és terjesztése szempontjából. 

A rákkeltő anyagok esetében már léteznek és beváltak az expozíciós regiszterek. 
A CAREX adatbázis (karcinogén expozíció) például rákkeltő anyagokra és iparágakra 
lebontva tartalmaz dokumentált becslést számos EU-tagállamra vonatkozólag a 
foglalkozásuk következtében rákkeltő anyagok hatásának kitett dolgozók számáról. 
Hosszú távra egy hasonló modellt lehetne kidolgozni a nanotechnológiákat illetően is. 

Egy, a nanoanyagokra vonatkozó foglalkozási regiszter célja, hogy válogatott 
expozíciós adatokkal és a speciális anyagok hatásainak kitett dolgozók 
számszerűségére vonatkozó dokumentált becslésekkel szolgáljon.  

 
A tudományos szakirodalom támogatja egyfajta nanotechnológiai dolgozói regiszter 
létrehozását (Boutou-Kempf, 2011; Schulte, 2009; Schultz, 2010). Az olyan expozíciós 
regiszterek, amelyek rögzítik, hogy adott munkahelyen ki és milyen anyagokkal, 
mikor és hol dolgozik, megfelelő eszközök az új vagy újonnan észlelt veszélyek 
megfigyeléséhez. 

Mivel a regisztrált adatok száma korlátozott lehet, létfontosságú a dolgozókat 
együttműködésre bírni expozíciós felméréseken keresztül az információgyűjtéshez, 
különösen akkor, ha a nanoanyagok jelentette kockázat még nincs kellőképpen 
meghatározva. Mi a megfelelő expozíciós mérés és hogyan lehet kellőképpen 
különbséget tenni a kockázatoknak kitett és nem kitett dolgozók között? – ezek olyan 
kérdések, amelyekre még nincs egyértelmű válasz a nanoanyagok esetében. Myron G. 
Schultz epidemiológus érvelése szerint az expozíció megbízható felmérése a kulcsa 
minden valamirevaló expozíciós regiszternek, és ez jelenti a kritikus elemet az 
egészségügyi következmények felmérése szempontjából (Schultz, 2010). 

Mikor kellene regisztert létrehozni? Ma már nagy számban fordulnak elő olyan 
termékek és munkafolyamatok, amelyek nanoanyagot tartalmaznak vagy használnak 
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fel, s arra számítunk, hogy ezeknek a száma csak tovább nő. Mivel a nanoanyagokkal 
kapcsolatban bizonytalanság övezi az expozíció okozta foglalkozási veszélyeket, 
betegségtípusokat, egészségi állapotokat és az ezeknek kitett dolgozói csoportokat, az 
expozíciós regisztereket haladéktalanul létre kellene hozni. 

Kit kellene regisztrálni? Legelőször és leginkább azokat a dolgozókat, akik egy 
munkafolyamat bármely fázisában ténylegesen nanoanyaggal kerülnek érintkezésbe. 
Ahogy Paul Schulte, a NIOSH tudományos munkatársa hangsúlyozza, meg kell 
határozni, hogy mit értünk „nanotechnológia-munkás” alatt (Schulte, 2010). 
 
A Egyesült Államok Országos Foglalkozás-egészségügyi és Munkabiztonsági Intézete 
(NIOSH, 200912) a következőképpen összegzi a nanoanyagok hatásának kitett 
dolgozók számára készítendő expozíciós regiszter céljait és funkcióit: 
1. A kockázatnak kitett népesség feltérképezése; 
2. A kohorsz nyomon követése az expozíció és a megbetegedések kapcsolatának 
tisztázása céljából; 
3. A kohorsz nyomon követése a megfelelő elsődleges és másodlagos megelőzés és 
orvosi felügyelet biztosítása céljából; 
4. A kohorsz nyomon követése a megfelelő szociális, jogi és gazdasági támogatás 
céljából; 
5. Társadalmi érdeklődés kimutatása a kohorsz irányába, és az expozícióval 
kapcsolatos megfelelő politikai fellépés alapjának kialakítása; 
6. Egy kohorsz értesítése egy olyan expozícióról, prevenciós eszközökről vagy 
terapeutikus előrelépésekről, amelyről vagy amelyekről még nem volt tudomásuk 
akkor, amikor a regisztráció megtörtént. 
 
Milyen információt kellene tartalmaznia? Az expozíciós regisztrációnak tartalmaznia 
kellene a nanoanyag nevét, a tevékenység típusát, az expozíció időtartamát, 
intenzitását és gyakoriságát. Annak érdekében, hogy megfelelő epidemiológiai 
kutatásokat el lehessen végezni, fontos, hogy munkavégzés és folyamatok szerinti 
bontásban regisztrálják az expozíció szintjét. 
 
Expozíció feltárása a munkahelyen 
Időpont 
Munkahely  
Tevékenység/eljárás típusa 
Leírás 
Időtartam  
Expozíciós intenzitás 
A nanoanyag vagy a nanotermék azonosítása 
Név  
Részecskék összetevői 
Részecskék méreteloszlása a belélegezhető méretű 
részecsketartományban 
A dolgozó azonosítása 
Név  
Kor 
Alkalmazott egyéni munkavédelmi eszköz 
Egyéb kockázati tényezők  

                                                           

12  Lásd: F melléklet: Expozíciós regiszter  
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A foglalkoztatás időtartama  
Forrás: Szerző 
 
 

Kinek kellene megőriznie? Az expozíciós regisztert a hatóságok felé adatszolgáltatási 
kötelezettséggel rendelkező vállalatnak kellene megőriznie, a hatóságoknak azonban 
biztosítaniuk kellene az üzleti bizalomnak megfelelő felhasználást, és kerülniük 
kellene az információkkal való visszaélést. Mivel ez egy hosszú távú folyamat, fontos, 
hogy a kapott adatokat ellenőrizzék-kiigazítsák, s így a dolgozói expozíció követhető 
legyen, és szükség esetén közbe lehessen lépni. Az expozíciós regiszter felépítését 
tovább kell fejleszteni, figyelembe véve a mindenkori nemzeti szabályozás alakulását. 
Franciaország és az Egyesült Államok már jelét mutatta valami ehhez hasonló 
megközelítésnek. 
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A nanotechnológia gyorsan növekvő iparág. Az újfajta 
nanotechnológiák fokozatosan teret nyernek az ipari ágazatok 
széles körében. A nemzeti kezdeményezések által előmozdított 
és támogatott, de globális terjesztésre irányuló magán- és 
állami befektetések ezen a területen még a jelenlegi gazdasági 
világválság idején is magasak maradtak. 
 
 
 
Bár nem könnyű megbízható adatokhoz jutni, a szakértők erőteljes foglalkoztatási 
növekedést prognosztizálnak ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódóan. Új 
munkahelyek jönnek létre, a jelenlegieknek pedig az új technológiákhoz kell 
alkalmazkodniuk. Mind a hagyományos, mind az új, élenjáró ágazatoknak új 
szakértelemre és dolgozókra lesz szükségük, hogy a világszerte létrejövő új 
munkahelyeket be lehessen tölteni.  

Nem valószínű, hogy azokon a munkahelyeken, ahol az alkalmazottak a 
termelési lánc különböző fázisaiban nanorészecskék hatásainak vannak kitéve, a 
munkakörülmények javulása lépést tartana a nanoszektor növekedésével. Ennél fogva 
számos foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kihívásra kell választ találnunk. 

Továbbra sem világos, hogy valójában hány dolgozó van potenciálisan kitéve a 
nanoanyagok hatásainak. A nanotechnológiát alkalmazó iparágak nagy száma miatt 
bizonytalanok a munkaerő létszámával és az alkalmazott nanoanyagokkal kapcsolatos 
adatok. Emellett az átlathatóság problémája is jellemző ezekben az ágazatokban, 
mivel az alkalmazott nanoanyagok típusára és mennyiségére vonatkozó adatoknak az 
üzleti titok és az üzleti verseny is korlátokat szab. 

Több és megbízhatóbb adatra van szükség ahhoz, hogy megfelelően 
azonosíthassuk a nanoanyagok hatásainak kitett dolgozókat. Bár nem minden 
nanoanyag veszélyes, tudományosan bizonyított tény, hogy bizonyos nanoanyagok 
potenciális veszélyt jelentenek az emberi egészségre. Ez az ok éppen elegendő ahhoz, 
hogy a potenciálisan veszélyeztetett dolgozók munkavédelmének különleges 
elsőbbséget biztosítsunk, s megközelítésünk messzemenően elővigyázatos legyen.   

Maguk a dolgozók is nyilvánvalóan érdekeltek a kockázatok megelőzésében. 
Megfelelően tájékoztatni kell őket a felmerülhető, potenciális veszélyekről, arról, hogy 
a termelési folyamatoknál és diszpozíciós tevékenységeknél nanoanyagok hatásainak 
lehetnek kitéve, valamint arról is, hogy milyen módon lehet ez ellen védekezni. 
Érthetően tájékoztatni kell őket, és minden óvintézkedést meg kell tenni egészségük 
védelmében. 

Emellett a dolgozói expozíciót dokumentálni kell. A dolgozóknak tisztában kell 
lenniük azzal, hogy az ágazat folyamatos növekedése számos, a tudomány, s így a 
munkavédelem számára is ismeretlen kockázattal jár. Még nincsenek epidemiológiai 
tanulmányok az előállított nanoanyagok emberi egészségre kifejtett hatásának 
kiértékeléséről, és még sok évig nem is lesznek ilyenek. Ezért az egyes dolgozókat kell 
átfogóan tájékoztatni az adott munkahelyen a leggyakoribb expozíciós módozatokról. 
Ezt a munkahelyen egy, a feladatokat és folyamatokat tartalmazó expozíciós 
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regiszterrel lehetne elérni. Ebben a kezdeményezésben a dolgozók részvétele is 
kulcsfontosságú. 

Továbbá, nagyon fontos a hosszú távú orvosi felügyelet (surveillance) biztosítása 
és az egészségügyi paraméterek ellenőrzése. 

Mivel még nincsenek formális orvosi surveillance-programok a nanoanyagokkal 
dolgozók részére, egy specifikus teszteket is tartalmazó orvosi alapszűrésre van 
szükség, amellyel a nanoanyagokkal dolgozó munkavállalókról speciális, a megelőző 
körülményekre is vonatkozó adatokat gyűjthetünk. 

Emellett a politikai környezet sem kedvez a munkakörülmények javítását és a 
dolgozók védelmét szolgáló lépéseknek. A nanotechnológiákra vonatkozó döntéseket 
teljes egészében átitatta a politika, ami háttérbe szorítja a biztonsági szabályozást.  

Ilyenformán az Európai Bizottság nem mutatott szándékot a nanoanyagokkal 
kapcsolatos sajátos rendelkezések kialakítására, arra hivatkozva, hogy a nanoanyagok 
esete nem külön eset, miközben az európai parlamenti képviselők, számos tagállam, a 
fogyasztói szervezetek, a környezetvédelmi csoportok és a szakszervezetek már jó 
ideje másképpen érvelnek.  

Ami a politikai helyzetet érinti az EU-ban, kulcsfontosságú átírni a jelenlegi 
politikai napirendet: lehet ugyan használni a már létező EU-s és nemzeti 
szabályozásokat, de egyértelmű és sürgető szükséglet, hogy az Európai Bizottság 
következetes, átfogó jogi szabályozást fogadjon el és vezessen be a nanoanyagokkal 
kapcsolatban. 

A munkahelyeken az egészséget nem lehet elhanyagolni. A dolgozók 
bevonásával sajátos programokat kell megvalósítani, s ezeknek az óvatosság elvén kell 
alapulniuk, meg kell védeniük a dolgozókat valamennyi kockázattól, a foglalkozási 
megbetegedésektől, és hosszú távon garantálniuk kell az egészségüket. 

A szélesebb körű társadalmi érdekeknek kell felülkerekedniük, és a 
nanotechnológia elterjedésének gyümölcseit is a társadalomnak kell élveznie. Fontos, 
hogy hosszú távon erősebb, tartós szinergia mutatkozzon a különféle 
kormányszervek, az ipar és a többi érintett között a nanotechnológia jótéteményeinek 
biztosítására. 
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