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A cikk első részét a Lépések 83. 
lapszámában közöltük.

„Szó bennszakad, hang fennakad,  
Lehellet megszegik. -”  

Arany János: A walesi bárdok

A HALÁLLAL VALÓ ÜZLETELÉS: 
 AZ AZ BESZT  FELHASZNÁLÁS 

MÉRTÉKÉNEK ALA KULÁSA

A mai modern ember és a fogyasztói tár-
sadalom mindennapi életének és működé-
sének legmeghatározóbb pillére a pénz. 
Bárhova tekintünk, minden területen jelen 
van, meghatároz és körülvesz minket. Ez 
alól az azbeszt sem kivétel, hiszen a keres-
let-kínálat örök egyensúlya idejekorán 
elérte ezt a területet is. Az U.S. Geolo-
gical Survey, vagyis az Amerikai Egyesült 
Államok Geológiai Szolgálata egy olyan 
tudományos ügynökség, amely tanulmá-
nyozza a természeti erőforrásokat és az 
azokat fenyegető természeti veszélyeket. 
Az ügynökség 2006-ban egy olyan kiad-
ványt bocsátott ki, amely 1900 és 2003 
közötti azbesztadatokat mutat a világ egyes 
területeinek termelési, import, export és 
számított fogyasztás értékeiről. Az U.S. 
Geological Survey adatai szerint a vizs-
gált időszak alatt közel 180.922.486 tonna 
mennyiségben termeltek ki természetes 
közegéből azbesztet világszinten, melynek 
legnagyobb termelő országa az egykori 
Szovjetunió (annak is főképp kazahsztáni 
ásványkészleteiből). Magyarország az 
akkori hidegháborús évek következtében e 
készletekből tudott importhoz jutni, melyet 
aztán a korábban említett három gyárban 
dolgoztak fel termékké, illetve 1980-tól 
hazánk esetében megjelenik a további 
export folyamata is. Viszont már most le 
kell szögezni, hogy az a következtetés, 
miszerint csak az egykori kommunista 
blokk országainak fő problémája lenne az 
azbeszt, botorság. Az első magyarországi 
azbesztfelhasználási adatok az 1940-es évre 
vonatkoznak. Az adatbázis összfogyasztási 
értéke egy mesterségesen kalkulált szám, 
melyet a termelés, az import- és export-
értékek alapján lehet kiszámolni. Akkor 
hazánk fogyasztása megközelítőleg 508 

tonnára volt tehető, amely mindösszesen  
az európai összfelhasználás 0,0222%-át 
tette ki. Összehasonlításképpen mindezt a 
4. ábra szemlélteti.

Az 1940-es érték 1950-re megtízszere-
ződött. Az akkori 5.081 tonnával 1,0034 
∼1%-ot mi alkalmaztunk. A kontinens fel-
használása 1960-ra meghaladta a 1.172.300 
tonnát, melynek továbbra is 1% körüli 
értékét tudhattuk magunkénak. 1970-re 
fogyasztásunk továbbra is tendenció-
zusan emelkedett, majd végül elérkezett 
az 1980-as csúcsév. A világfogyasztás 
hatalmas méreteket öltött, hiszen megha-
ladta a mintegy 4.728.619 tonnát. Európa 
ennek több mint felét, 59,3%-át használta 
fel a maga 2.802.032 tonnájával. Hazánk 
európai szinten 1,538%-ot, világszinten 
pedig 0,9115%-ot használt fel! Vagyis a 
csúcsév mennyiségének körülbelül 1%-a 
Magyarországé volt. Első olvasásra mond-
hatnánk, hogy ez elhanyagolható mérték 
más országokhoz képest. Ugyanakkor meg 
kell említeni azt is, hogy szintén 1980-ban 
volt hazánk demográfiai szempontból a 
legnépesebb a mintegy 10.709.463 lélekszá-
mával. Vagyis ahhoz, hogy megérthessük 
a jelenlegi állapotokat, és következtetni 
tudjunk az elkövetkező évtizedek inciden-
cia-értékeire, meg kell azt is vizsgálnunk, 
hogy hazánkban egy főre vonatkoztatva, 
mekkora méreteket öltött a felhasználás 
nagysága. 

MAGYARORSZÁG 1980-AS HELYZETKÉPE

Ha csak azt nézzük, hogy 1980 volt az az 
év, amikor a legtöbb azbesztet termelték 
ki, dolgozták fel és alkalmazták, az azt is 
jelenti, hogy annak egészségügyi hatásai 
a lappangási idő (30-40 év) következtében 
csak ez évtől kezdődően, körülbelül 2020 
után fognak jelentkezni. Azt azért nem árt 
leszögezni, hogy ezt számos tényező befo-
lyásolhatja, így az is előfordulhat, hogy ez a 
várható növekedés eltolódik. Az 5. ábrán az 
látható, hogy azok a felhasználási értékek, 
amelyek az U.S. Geological Survey adatbá-
zisában szerepelnek egy főre vetítve, mek-
kora mértékű érintettséget jelenthettek. 
A hazai népességre fejenként jutó azbeszt-
felhasználás mértéke 1950-ben 0,547 kg/fő, 
1960-ban 0,984 kg/fő, 1970-ben 1,476 kg/fő, 
a már korábban említett 1980-ban 4,025 
kg/fő, 1990-ben 2,659 kg/fő, míg 2000-ben 
mindösszesen 0,344 kg/fő volt. Vagyis a 
legtöbb azbeszt az utóbbi évtizedekben, 
1980 és 1990 között került felhasználásra. 
Tehát, ha ehhez társítjuk a lappangási idő 
értékét, a mezotelióma-betegek száma vár-
hatóan csak az elkövetkező években fog 
majd jobban megemelkedni.
A csúcsév minden egyes országot érintett, 
így ez alól hazánk szomszédos államai sem 
voltak kivételek. Az akkori szomszédál-
lamok: Ausztria, Csehszlovákia, Jugosz-
lá via, Románia, valamint a mai Ukrajna 
révén, maga a Szovjetunió. Ennélfogva 
megvizsgálandó, hogy az 1980-as fogyasz-

4. ábra:  Magyarország és Európa azbesztfelhasználásának összehasonlítása, 2000-2017  
(Forrás: saját szerkesztés)
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tási adatok, valamint az akkori (becsült), 
felmért népességi adatok alapján, mek-
kora az egy főre jutó azbesztfelhasználás 
mértéke (6. ábra). 
Ennek révén pedig átláthatóbbá válik, hogy 
az egyes államok személyes érintettsége 
mekkora méreteket öltött, valamint vilá-
gossá válik, hogy milyen várakozásokra 
kellene felkészülni az egyes országok mezo-
telióma-incidenciáját tekintve. A várakozá-
soknak megfelelően a szomszédos országok 
közül az egy főre eső azbesztfelhasználás 
mértéke 1980-ban a Szovjetunió területén 
belül volt a legnagyobb. Egy főre megkö-
zelítőleg 5,6 kg-nyi mennyiség jutott. Az 
viszont megdöbbentő, hogy a többi állam 
egytől egyig meg sem közelíti ezt a mennyi-
séget. Ez számos ok miatt aggasztó:

•  Népesség kérdése: A Szovjetunió 
esetén ez a szám legalább 264.728.000 
fő között, Magyarországon 10.709.463 
között oszlik meg.

•  Mára felbomlott államok: Akárhogy 
nézzük a felsorolt 1980-as szomszéd-
államok közül mára három felbomlott. 
Az akkori Jugoszlávia népessége több 
mint duplája volt Magyarországénak, 
ha pedig ma vizsgálnánk az utódálla-
mokra való viszonylatban, a fenti érték 
területi változások okán országokra 
vetítve eltérő lenne.

•  Kitermelés nélküli import: Magyar-
ország összefüggő lelőhelyek hiá-
nyá ban importált, 1920 és 1990 között 
112 406 tonnát. 1980 és 1990 között 
pedig e mennyiségekből hazánk 
exportált is, mintegy 11 084 tonna 
mennyiségben.

Fontos leszögezni, hogy Oroszország mind 
a mai napig jelentős azbesztkitermelő 
országnak számít, hiszen a 2019-es év összes 
termelésének (1.090.000 tonna) 68,8%-át birto-
kolta. Nyomában pedig szinte olyan országok 
sorakoznak, melyek számos környezeti prob-

léma és kihívás okán kerültek be a köztu-
datba: Kazahsztán 18,3%-ot, Kína 11,5%-ot, 
míg Brazília 1,4%-ot termelt 2019-ben (Web-2).

ÖSSZEGZÉS

Az azbesztfelhasználási és egészség
ü gyi adatok alapján az alábbi következ
teté sek vonhatók le:

•  Népességéhez képest hazánk jelentős 
mennyiségű azbesztet hasznosított 
az elmúlt 30-40 évben (5. ábra), amely 
időtartam mára már megegyezik a 
lappangási idő mértékével. 

•  Noha mára tilos az azbeszttermelés, 
-felhasználás és -értékesítés, a 
probléma a meglévő, beépített és 
használatban lévő termékek miatt 
továbbra is fennáll.

•  Az eddig elhanyagolhatónak tartott 
mezotelióma-incidencia lassan növekvő 
tendenciát követ, amely várhatóan a 
közeljövőben fog kibontakozni.

A lapszám nyomdába adásának napjáig  
31 867 (2021. 11. 15.) ember hunyt el a 
COVID-19 vírusfertőzéssel összefüggésbe 
hozható kö vetkezmények okán másfél év 

alatt. Mezoteliómában közel 1931 ember 
halt meg 17 év alatt. A koronavírus tünetei 
nagyjából 14 nap után jelentkeznek, a mezo-
teliómáé 30-40 évvel később. Míg előbbiről 
vírus tehet, addig a másikról az emberi 
kapzsiság, a környezetvédelem mellőzése 
és figyelmen kívül hagyása. Sajnos ma, 
Magyarországon a fizikai környezet egész-
ségkárosító hatásaira jóval kisebb figyelem 
irányul, mint kellene. Mindez azért, mert 
a következmények a nálunk megszokott 
gondolkodási körben csaknem értelmez-
hetetlen időtávban jelentkeznek. Minden 
emberiélet-veszteség súlyos veszteség. És 
ezek olyan életek, amelyek közvetve vagy 
közvetlenül, de a gazdaság és a világverseny 
oltárán lettek feláldozva azért, hogy minden-
kinek több legyen, nagyobb legyen, de ami 
még „fontosabb”, hogy olcsóbb legyen. Az 
olcsóságnak pedig ára van. És mindeközben 
mind a mai napig, talán épp ebben a pilla-
natban is, valahol a világ távoli felén lehet, 
hogy épp azt kérdezik: hány m2-re kérsz?
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