
 

RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

Számos olyan kémiai anyag vesz minket körbe a mindennapi használati tárgyainkban, belső tereink 

berendezéseiben, az elfogyasztott élelmiszerekben vagy akár a levegőben is, amelyek egészségünkre 

káros hatással lehetnek. Melyek lehetnek ezek a kémiai anyagok? Az emberi szervezetre káros kémiai 

anyagok megtalálhatók a környezeti elemekben (levegőben, vízben, talajban), jelen lehetnek a 

rovarirtó szerekben, az elektronikus eszközökben, a kozmetikai és higiéniás termékekben, többféle 

műanyag termékekben, pl. egyes játékokban, ételtartódobozokban, konzervdobozokban, valamint 

adalékanyagként megtalálhatók élelmiszerekben és gyógyszerekben is. Egy friss felmérés szerint az 

európai lakosok döntő többsége, 84%-a tart is ilyen mindennapi termékekben jelen lévő anyagoktól.
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Az európai humán biomonitoring programhoz csatlakozott 30 ország, az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség és az Európai Bizottság, közös kérdőíves felmérést végeznek a lakosság bevonásával, 

hogy felmérjék mit tudnak és gondolnak az európai polgárok a kémiai anyagok egészségre gyakorolt 

káros hatásairól. A felmérés kitér az európai polgárok aggodalmaira, információs szükségleteire és 

kérdéseire a témával kapcsolatban. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ koordinálja 

a felmérést. 

A kitöltés maximum 10-15 percet vesz igénybe. A kérdések megválaszolásával a lakosság nagyon 

sokat segít az európai polgárok egészégének védelmét célzó intézkedések kidolgozásában. 

A kérdőíves felmérés elérhető az alábbi linken: http://www.askallo.com/s/hbm4eu20. Kérjük, hogy 

első lépésként válassza ki a nyelvet (Hungarian). 

A kérdőíves felmérés anonim a GDPR előírásainak megfelelően. Az adatokat a HBM4EU 

projektkutatást végző partnerei fogják feldolgozni, a felmérés eredményeit pedig a projekt honlapján 

(www.hbm4eu.eu) tesszük közzé. A kérdőív kitöltése és a felmérésben való részvétel bármikor 

megszakítható.  

Kapcsolattartó vezető: 

Dr. Szigeti Tamás, vezető szakértő 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 

Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály, Levegőhigiénés Laboratórium 

HBM4EU Projekt 

1089 Budapest, Albert Flórián u. 2-6. 

Tel.: (+36-1) 4761341 

E-mail: hbm4eu@nnk.gov.hu 

 

Köszönjük együttműködését! 

HBM4EU Projekt 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A kérdőív kitöltése során előfordulhat, hogy némely kérdések ismétlődnek vagy nagyon hasonlóak, 

ennek ellenére kérjük, válaszoljon valamennyi kérdésre. Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok, 

ezért igyekezzen az Önre személy szerint leginkább jellemző választ adni. 

Annak érdekében, hogy minél pontosabb eredményt kapjunk, kérjük minden kérdésre válaszoljon, és 

az összehasonlító vizsgálathoz adja meg alapadatait. A személyes adatok felhasználása a vonatkozó 

adatvédelmi törvény szigorú betartásával történik. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZADÁSI LEHETŐSÉGEK ÉRTELMEZÉSE 

1. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy Ön szerint milyen forrásokból kerülhetnek kémiai 

anyagok a saját szervezetébe. Az egyes forrásokat 4 kategóriába sorolhatja az szerint, hogy 

egyes, a szervezetre veszélyes forrásokkal milyen szinten ért egyet. A kérdés tekintetében 

gondoljon olyan használati tárgyakra, mint az ételtartó műanyagdoboz, mint a konzervdoboz, 

mint a PVC padló, vagy különböző tisztító- és kozmetikai szerek. De vegye számításba azokat 

a tevékenységeket is, amelyek az előbbiekben említett tárgyakkal, anyagokkal történnek, mint 

pl.: étel megmelegítése mikrohullámú sütőben műanyag ételtárolóban; tisztítószerek 

használata szellőztetés nélkül, túlzott kozmetikai szerek használata.  

2. A második kérdésben kérjük, jelöljön meg három olyan területet, amely Ön szerint a 

legveszélyesebb az emberi szervezetre. A kémiai kitettség fogalom többször felbukkan a 

kérdőívben, mely az egyes kémiai anyagok hatásával kapcsolatos, azok kialakulásának 

kockázatát jelenti. Gondolja végig, hogy a napi életvitele során milyen gyakran használnak 

tisztítószereket, eldobható ételtartó dobozokat, konzerveket, dobozos üdítőket.  

3. A harmadik kérdésben különböző területeket nevezünk, amelyeken keresztül szerveztünk 

kapcsolatba kerülhet különböző kémiai anyagokkal (kozmetikai szerek, műanyag dobozok, 

PET palackok, tisztítószerek stb.). Ezeket a területek kell Önnek értékelnie egy adott skála 

alapján. Legalacsonyabb a „nem veszélyes” kategória, míg a leginkább veszélyes a „rendkívül 

veszélyes” kategória.  

4. A negyedik kérdésben állításokat sorolunk fel, kérjük, értékelje ezeket. A kémiai kitettség az 

egyes kémiai anyagok hatásával kapcsolatos, azok kialakulásának kockázatát jelenti. Vagyis 

arra vagyunk kíváncsiak, hogy fentiekben felsorolt termékek vagy tevékenységek mennyire 

veszélyes a szervezetre.  

5. Az ötödik kérdésben arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön szerint az új koronavírus járvány 

(COVID-19) befolyásolta-e kémiai anyagokkal kapcsolatos kockázatok iránti figyelmét, 

tájékozódását? 

6. Az új koronavírus járvány (COVID-19) következtében bevezetett intézkedések hatására 

megváltoztak szokásaink. A hatodik kérdésben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megváltozott 

szokások következtében hogyan változott az emberek kémiai anyagoknak való kitettsége. 

Három kategória közül választhat, mennyiben változtatta meg Ön szerint az új koronavírus 

járvány (COVID-19) az érintettségünket az egyes, kémiai anyagok forrásaként megjelölt 

területeket. 

7. A hetedik kérdésben különböző tevékenységeket sorolunk fel, amelyek segítségével vélten 

vagy valósan csökkenteni lehet az egyes kémiai anyagok emberei szervezetre történő 

kitettségét. Önnek meg kell jelölni valamennyi tevékenység esetében, hogy egyetért a 

tevékenység hatékonyságával vagy sem. A skála 4 fokozatú, ahol a legalacsonyabb érték az 

„egyáltalán nem ért egyet” és a legmagasabb a „teljesen egyetért”, vagy fordítva. A két 

középső inkább semleges álláspontot képvisel, „igen is, meg nem is” vagy „nem tudom 

eldönteni”.  



8. A humán biomonitoring egy olyan módszer, amely lehetővé teszi a környezetből, az 

élelmiszerekből vagy a használati tárgyainkból a szervezetbe került káros anyagok 

mennyiségének vagy korai biológiai hatásának a vizsgálatát. A nyolcadik kérdésben annak a 4 

területnek a megnevezését kérjük, amely Ön szerint ennek a vizsgálati módszernek leginkább 

fókuszálnia kellene. 

9. A kilencedik kérdésben szintén a humán biomonitoring módszerről kérdezzük, mégpedig 

abból az aspektusból, hogy mennyire tartja fontosnak az ilyen jellegű vizsgálatokat. A skála 4 

fokozatú, ahol a legalacsonyabb érték az „egyáltalán nem ért egyet” és a legmagasabb a 

„teljesen egyetért”, vagy fordítva. A két középső inkább semleges álláspontot képvisel, „igen 

is, meg nem is” vagy „nem tudom eldönteni”. 

10. A tizedik kérdésben a humán biomonitoring módszer céljairól kérdezzük. Felsorolunk 

különböző célokat, melyekről el kell döntenie, hogy a humán biomonitoring alkalmas-e annak 

elérésére. A skála 4 fokozatú, ahol a legalacsonyabb érték az „egyáltalán nem ért egyet” és a 

legmagasabb a „teljesen egyetért”, vagy fordítva. A két középső inkább semleges álláspontot 

képvisel, „igen is, meg nem is” vagy „nem tudom eldönteni”. 

11. A 11. kérdésben olyan kémiai anyagokat kell felsorolnia, amelyek Ön szerint veszélyesek az 

emberi szervezetre. Gondoljon például a gyermekjátékokon, vagy a műanyag ételtároló 

dobozokon lévő jelölésekre.  

12. A 12. kérdésben javaslatokat várunk Öntől a humán biomonitoring felmérésekkel 

kapcsolatban.  

13. A 13. kérdésben kérjük, jelölje meg, szeretne-e további tájékoztatást kapni a programról.  

14. A 14. kérdésben jelölje meg azokat a kommunikációs csatornákat, eszközöket, amelyek Ön 

szerint hatásosak lehetnek az információ megosztásra.  

15. A 15.-20. kérdések Önre, lakóhelyére, iskolai végezettségére, valamint foglalkozására 

vonatkoznak. Kérjük, ezeket értelem szerint jelölje be.  

16. A kérdőívet a „Kérdőív elküldése” feliratra kattintva zárhatja le.  

 

 


