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A 2019/4 számban megjelent szakszöveg fordítása: 
 

Higany a környezetben és termékekben1 - 
középpontban2 a lámpák 

A higany (vegyjele: Hg) különleges sajátsággal rendelkező fém: már 
szobahőmérsékleten párolog. Ezért a levegőben egyenletesen el 
tud oszlani. Sőt, nagy távolságokra, akár kontinenseken keresztül is 
tovaszállítódhat. 

A higany mérgező nehézfém, mely túlzott expozíció3 esetén súlyos 
egészségkárosodását okozhat az emberi szervezetben. Különösen azok 
a személyek érintettek, akik az étkezési szokásaik folytán sok higannyal 
szennyezett halat fogyasztanak. Itt a különösen mérgező átalakulási4 
termék, a metil-higany lép fel, mely elsősorban a még meg nem 
született gyermekeknél okoz idegrendszeri károsodást (WHO 1991). A 
metil-higany a higany legtoxikusabb formája. Nagyon jó a 
zsíroldékonysága, és emiatt a vér–agy-gáton és a placentán is átjut. 

A higany emberi tevékenység folytán, úgymint bányászat, égési 
folyamatok, kémiai eljárások, valamint higanytartalmú termékek 
használata és megsemmisítése5 során kerül ki a környezetbe. 
Egyértelmű összefüggés mutatható ki különösen Észak-Európában a 
higanyterhelés6 és a halfogyasztás között, mivel a higany előszeretettel 
rakódik le7 a Föld hidegebb területein, a táplálékláncon8 keresztül 
pedig felvesszük9. 
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Táblázat:  Termékek higanytartalma 

Higanytartalmú termékek Hg-tartalom 
kompakt fénycsövek 
(energiatakarékos lámpa) < 30 Watt max. 2,5 mg lámpánként 

kétoldali csatlakozású10 fénycsövek 
(közönséges11 fénycsövek) 

típustól függően max. 
3,5 mg vagy max. 5 mg 

nagynyomású nátriumgőzlámpák12 
(utcai13 világítás) 

típustól függően max. 
25 mg-tól max. 40 mg-ig 

gombelemek a tömeg max. 2 %-a 

fogászati amalgám tömésenként 
(amalgámban kötött higany) kb. 0,5 – 2 gramm 

orvosi hőmérők 150 – 1500 mg 

1 kilogramm hal14 akár 1 mg 

Az Európai Unió higanystratégiájának központi szándéka, hogy a 
környezeti higanyértékeket és az emberek expozícióját csökkentse. 

• Higanytartalmú orvosi hőmérőket (lázmérőket), ugyanúgy mint 
egyéb higanytartalmú mérőeszközöket15 (manométereket16, 
barométereket17) 2009 óta nem szabad többet forgalomba 
hozni. 

• Elemi higany, higanyérc, higany(I)-klorid, higany(II)-oxid és más, 
95 tömegszázalék feletti higanytartalommal rendelkező 
anyagok exportja az EU-ból 2011. március 15. óta tilos. 

• A fémhiganyt, melyet cinóberérc18 extrakciója során nyernek, 
melyre az elektrolíziscellákban a klór-alkáli-iparnak már 
nincsen szüksége vagy amely földgáz tisztításakor és 
vascsoporton19 kívüli fémek előállítása során visszamarad20 
hulladékként kell besorolni, melyet ártalmatlanítani kell21. 

• A hulladéktárolási rendelet tiltásától eltérően (folyékony hulladék 
tárolóhelyen történő elhelyezése) fémhiganyt arra kifejezetten 
alkalmassá tett sóbányákban vagy keménykőzetbeni22 
létesítményekben23 egy évnél tovább vagy tartósan is szabad 
tárolni. 
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Végleges elhelyezést24 megelőzően a létesítmények különleges 
biztonsági ellenőrzése25 és engedélyeztetése szükséges. Ez nem 
érinti a stabilizált higanyt. A legtöbb stabilizálási eljárás esetében 
higany-szulfidról van szó, mely a fémhigany kénnel történő kémiai 
átalakításának termékeként keletkezik. Szilárd hulladékként az 
érvényben lévő jogi szabályozás alapján föld alatti lerakóhelyeken 
elhelyezhető. 

Ezzel szemben az a higany, melyet lámpák újrahasznosítása26 során 
nyernek vissza nem esik a 1102/2008/EK27 rendelet hatálya alá. Nem 
kell hulladékként elhelyezni, hanem tiszta higannyá lehet 
feldolgozni és újból forgalomba hozható. 

 

Az „izzólámpák kivezetésével“28 együtt jár a gázkisülési lámpák29, 
úgymint a rúdalakú fénycsövek és a kompakt fénycsövek nagyobb 
számban történő felhasználása a magánháztartásokban. Mindeközben a 
legtöbb gázkisülési29 cső működése higanyhoz (Hg) mint 
fénykibocsátó segédanyaghoz kapcsolódik. 

Éppen a higanytartalmuk miatt kellene a kiégett30 lámpákat lehetőleg 
teljes egészben és törésmentesen begyűjteni31, valamint szakszerűen 
kezelni. A gázkisülési29 csövek a hulladékjegyzék rendelkezése alapján 
veszélyes hulladéknak minősülnek, és az ennek megfelelő előírások 
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vonatkoznak rájuk. Minden esetre azonban a csekély higany-
koncentráció miatt a gázkisülési29 csövek nem veszélyes anyagok. 

Egy biztos: normál használat mellett az energiatakarékos lámpákban 
található higany nem tud megszökni32. Az is biztos azonban: ha egy 
lámpa eltörik, a nehézfém kiszabadulhat.  A higany szobahőmérsék-
leten részlegesen elpárolog. Az ilyen gőzök felvétele a légutakon 
keresztül megtörténhet. Vizsgálati eredmények azonban igazolják, 
hogy azonnali szellőztetés és a szilánkok33 ezt követő eltávolítása34 
után a higanykoncentráció nagyon hamar ártalmatlan értékekre 
csökken. 

Egy kompakt fénycső törése esetén kikerülő higanymennyiség annyira 
csekély, hogy egészség veszélyeztetése általában nem áll fenn. 
Különleges esetet képviselnek azonban a fém-halogenid-lámpás 
projektorok (kivetítők35), melyeket háztartásokban és iskolákban is 
használnak, és szokásosan 12 és 45 mg közötti higanyt tartalmazhatnak 
lámpánként. Szobahőmérsékleten a higany folyadék formában van 
jelen az üvegbúrában. A gyújtási folyamatot követően36 felmelegszik a 
fémekből, halogénekből és ritkaföldfémekből álló keverék, és a szilárd 
alkotók elpárolognak a lámpában. A lámpa belsejében uralkodó 
nagyon magas hőmérsékleten a higanygőz nagy nyomást fejt ki az 
üvegbúrára37. Ebből kifolyólag az üvegbúra elpattanása előfordulhat, 
leginkább szakszerűtlen használat38 (utóhűtés nélküli kikapcsolás) 
és a lámpa jelzett39 üzemidejének túllépése miatt. 

Hogyan távolítom el helyesen az eltört lámpát? 

• Takarítás előtt a helyiséget 15 percig szellőztetjük, és a helyiséget 
elhagyjuk! A fűtést és a légkondicionálót kikapcsoljuk! 

• A takarítás során az ablakot szélesebbre tárva nyitva hagyjuk. 
• Az elsődleges takarításhoz ne használjunk seprűt, kézikefét vagy 

porszívót! A porszívó felkavarja a higanyt vissza a szoba levegőjébe.  
• Vegyünk fel gumikesztyűt! Így védjük kezünket az éles 

üvegszilánkoktól és a higannyal való érintkezéstől. 
• A nagyobb darabokat óvatosan egy légmentesen záródó edénybe 

tesszük (pl. üres konzerves vagy befőttes üveg). A kisebb 
üvegszilánkokat kartonlappal vagy merev papírral 
összesöpörjük. A port és a maradék üvegszilánkokat sima 
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padlóról, pl. laminált padlóról vagy parkettáról nedves 
papírtörlővel töröljük fel, és tegyük az edénybe. 

• A szőnyegeken, takarókon40 és bútorszöveteken41 lévő szilánkokat 
és port ragasztószalaggal szedjük fel, és ezt is tegyük bele az 
edénybe. Ezt a hulladékot a helyi gyűjtőhelyen adjuk le – ne a 
háztartási hulladékba bele! Az elszállításig biztos helyen kell 
tárolni. 

• Az összes takarítóeszközt és a gumikesztyűket elhelyezhetjük42 a 
háztartási hulladékkal együtt, a házon kívül. 

• Minden takarítás43 végeztével szellőztessünk még egy ideig. Ezután 
alaposan mossunk kezet! 

A fordításokról: 
1in Produkten – termékekben / használati tárgyainkban, nem az 
iparban. 
2Schwerpunkt Lampen – középpontban / fókuszban a lámpák / különös 
tekintettel a lámpákra / súlypont a lámpákon. 
3Exposition – expozíció / kitettség. 
4Umwandlungsprodukt – átalakulási termék / köztitermék 
(Zwischenprodukt), nem köztes temék. Metabolit / köztes 
anyagcseretermék is lehetne, ezt senki sem írta. 
5Beseitigung – megsemmisítés / felszámolás, nem megszüntetés. 
6Quecksilberbelastung – higanyterhelés, nem szennyezés. 
7sich absetzt – lerakódik, nem letelepszik. 
8Nahrungskette – tápláléklánc, nem élelmiszerlánc. Csak Aszódi Réka 
és Klonka Áron írta jól. Mi a különbség? A tápláléklánc a higany (víz) → 
alga → növényevő halak → ragadozó hal (pl. tonhal, lazac, makréla) → 
ember természetes folyamatot jelöli, ez magyarázza, hogy a higany a 
csúcsragadozóban feldúsul. Az élelmiszerlánc a kereskedelmi útvonalra 
vonatkozna, amin keresztül hozzájutunk a (fagyasztott, füstölt, nyers, 
konzerv vagy sült) halhoz. 
9wird aufgenommen – vesszük fel / veszi fel a szervezet / 
szervezetünkbe jut, és csak ezután következik, hogy felszívódik. 
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10zweiseitig gesockelt – kétvégű / kétoldalas / kétoldalú / kétbázisú / 
kétpines.  Olyan, ami két végén (vagyis mindkét végén) csatlakozik a 
foglalathoz. 
11übliche Leuchtstoffröhren – hagyományos / közönséges / szokásos 
fénycsövek 
12Natriumdampfhochdrucklampen – nagynyomású 
nátriumgőzlámpák / Na-gőzzel töltött magasnyomású lámpák 
13Straßenbeleuchtung – utcai világítás / közvilágítás 
14Fisch ≠ Fleisch – hal, nem hús. 
15Messgeräte – mérőeszközök / mérőműszerek 
16Manometer – manométerek / nyomásmérők 
17Barometer – barométerek / légnyomásmérők 
18Zinnobererz – cinnabarit / cinóberérc, esetleg a cinóber ásványa. 
19Nichteisenmetallen – színesfém / könnyűfém is elfogadható 
20anfällt – visszamarad / hulladékként keletkezik 
21ist zu beseitigen – ártalmatlanítani kell (Tóth Zsanett) / el kell 
helyezni / meg kell szabadulni tőle. 
22Festgestein – keménykőzet (Aszódi Réka) / mélységi kőzet (Molnár 
Dóra) 
23Anlagen – létesítmények, nem kőzetrendszer. (jó: Molnár Dóra, Aszódi 
Réka, Zsigmond Richárd) 
24endgültige Beseitigung – itt: végleges elhelyezés / lerakás, nem 
végleges eltávolítás /ártalmatlanítás 
25bedürfen einer besonderen Sicherheitsprüfung – különös 
vizsgálatnak /szigorú biztonsági ellenőrzésnek és engedélyeztetésnek kell 
alávetni / külön biztonsági ellenőrzésre és jóváhagyásra van szükség / kell 
elvégezni 
26Lampenverwertung – a lámpák újrahasznosítása, nem értékesítése. 
27Verordnung 1102/2008 – 1102/2008/EK rendelet  (Klonka Áron, 
Tóth Zsanett és Zsigmond Richárd a magyar jelölést is megkereste.) 
28Glühlampenausstieg – az izzólámpák „fénykorának lejárta” (Klonka 
Áron) / „alkonya” (Tóth Zsanett) 
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29Gasentladungslampen – gázkisülési cső / gázkisülési lámpa, nem 
gázkisüléses lámpa.  
Néhány megbízható forrás: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-kepek-
animaciok-videok/2/magnetosztatika-egyenaram-magneses-tere/gazkisulesi-cso-
mukodes-kozben 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/atomabszorpcios/ch04.html 
http://ujweb.zrinyinyh.hu/wp-
content/uploads/2018/05/fizika_kozep_szobeli_kiserletlista_2018_maj_ZIG.pdf 
http://biofizika2.aok.pte.hu/tantargyak/files/fizikabiofizika2/2010-
2011/fizikabiofizika2_2010-2011_01.pdf 
 
30anfallende Altlampen – keletkező hulladéklámpák / elhasználódott 
lámpák 
31sollten erfasst werden – begyűjteni, nem tárolni / rögzíteni. 
32kann nicht entweichen – nem tud elillanni / nem szivárog ki 
33Scherben – cserepek / szilánkok / törmelék, nem anyag. 
34anschließendes Beseitigen – (a szellőztetést) követő eltávolítás 
35Beamer – kivetítő (Molnár Dóra, Klonka Áron). Vetítőről van szó, de 
valóban fényszóró (Zsigmond Richárd) / reflektor is szóba jöhetne. 
36nach dem Zündvorgang – a gyújtási folyamatot követően (valójában 
közben, annak során). A felgyújtás után esetében magyarul a 
felkapcsolásra gondolunk.. 
37Lampenkolben – üvegbúra / a lámpa burkolata (Zsigmond Richárd). 
Nehéz, mert a lámpabúra nem az izzó része, hanem a lámpatesté. 
38bei unsachgemäßer Bedienung – szakszerűtlen használat /nem 
hozzáértő üzemeltetés / működtetés (vagyis valamilyen téves aktív 
tevékenység) esetén, nem pedig ha nem megfelelően működik / nem 
megfelelő működés esetén.  (jó: Molnár Dóra, Aszódi Réka, Klonka Áron, 
Lelkes Máté) 
39vorgesehene Betriebszeit – javasolt / tervezett / jelzett üzemidő 
40auf Decken – takarókon, nem terítőn 
41auf Polstern – kárpiton, nem párnákon 
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42entsorgen – itt furcsa a megsemmisíteni / ártalmatlanítani, hiszen a 
takarítóeszközökről van szó. A tárolni pedig nem azt fejezi ki, hogyan 
szabadulunk meg tőlük. 
43alle Reinigungsmaßnahmen – A teljes takarítási művelet... (Molnár 
Dóra) 

Az első forduló eredménye: 

NÉV Oszt. ISKOLA 
Ford. 
(80 ) 

Magyar 
nyelvtan 

(20) 

ÖSSZ. 

(100) 

Molnár Dóra 12.E Eötvös József Gimn., Bp. 77 19 96 

Aszódi Réka   73 19 92 

Klonka Áron III/4 Zentai Gimnázium, Zenta 73 17 90 

Szabó Péter 
Tamás 13/A VSzC Ipari 

Szakgimnáziuma 63 15 78 

Tóth Zsanett 10.A Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 40 17,5 54,5 

Lelkes Máté 9. Székesfehérvári Vasvári 
Pál Gimn. 37 12,5 49,5 

Zsigmond 
Richárd   36 13 49 

 
A számszerű eredményhez hozzá kell tennem, hogy pontszámtól 
függetlenül mindenki várakozáson felül teljesített. Nagy 
meglepetésemre a szöveg hivatalos része kifejezetten jól ment, pedig 
épp ez tette bonyolulttá. A legjobb fordítók, akiknél szakmailag is 
minden a helyén volt, professzionális munkát adtak be. 
  




