
A higany ezüstös színű, szobahőmér-
sékleten cseppfolyós nehézfém, köny-
nyen párolog, és erősen mérgező. Reak-
cióképessége alacsony, ezért csak a 
híg salétromsav és a forró, tömény kén-
sav támadja meg. Tiszta formában nem 
fordul elő a természetben, kizárólag a 
cinnabarit nevű ásványból (higany-szul-
fid: HgS) nyerhető ki, ami a korábbi vul-
káni tevékenységek vonulatai mentén 
fordul elő. Főbb lelőhelyei Spanyolor-
szágban, Olaszországban, Szlovéniá-
ban, Oroszországban, Algériában és 
Mexikóban vannak.

HATÁSA AZ EMBERRE 
ÉS A KÖRNYEZETRE
A higany é s vegyü letei – elté rő  mé r té k-
ben é s mó don – ká rosak az emberi 
egé szsé gre é s a bioszfé rá ra. Elsősor-
ban akkor jelent veszélyt az emberre, 
ha például eltörik egy régi, még higany-
nyal töltött hőmérő, és szétfröccsen a 
benne lévő anyag. Ilyenkor hirtelen nagy 
mennyiségű higanypára kerül a levegő-
be. Ekkor a higanycseppeket fel kell ta-
karítanunk, és hosszú időn át javasolt 
szellőztetni. Amikor a higany szárazföl-
di vagy vízi ökoszisztémákba kerül, 

még toxikusabb formává, metil-higany-
nyá alakítják az ott jelen lévő bakté  r iu-
mok. A metil-higany jellemzően na-
gyobb halakban és a tenger gyümölcsei-
ben halmozódik fel, amelyek az ember 
étrendjének is részét képezhetik.

A higanyszennyezé s azért is különö-
sen veszélyes, mert nagy tá volsá gokra 
eljuthat, é s a kibocsá tá si forrá stó l tá vol 
is kifejti ká rosí tó  hatá sá t, mindamellett 
hosszú az élettartama a környezetben. 

A sú lyos egé szsé gi é s kö rnyezeti ha-
tá sok miatt a higanynak é s vegyü  le tei-
nek felhaszná lá sa – különösen Euró-
pában – visszaszorult, de globálisan 
mé g jelenleg is nagymé rté kben alkal-
mazzá k há rom terü leten: a ké zműves 
é s a kisü zemi aranybá nyá szatban, a 
vinil-klorid monomer gyártás részeként 
a higanykatódos NaCl-elektrolízisben, 
valamint a kompakt vilá gí tó esz kö zö k-
ben. Ez utó bbi haszná lat kü lö nö sen azt 
kö vető en bő vü lt, hogy az EU-tagá l la-
mok ban 2009-től megszüntették a 
ha gyomá nyos izzó szá las villanyé gő k 
gyá r tá sá t, é s á tté rtek a higanyt tar tal-
mazó  kompakt fé nycsö vekre. 

A higanyos aranybá nyá szat a WHO 
becslé se szerint mé g napjainkban is 

10-15 millió  embernek ad megélhetést 
a világ 70 országában. Ez a tevékeny-
ség évente 1400 tonnányi higanyt 
használ fel, amelynek nagy része a kör-
nyezetbe kerül.

Mindezeket azonban jó val megha-
ladja a szé ntü zelé sbő l eredő  kibo csá-
́tá s, amihez tö bbek kö zö tt hozzá adó dik 
a vasgyá rtá s, a fé mkohá szat, a ce ment-
gyá rtá s és az ü vegipar higanyos kö r-
nyezetterhelé se is. 

Európában a higany használata erő-
sen korlátozott, a higanygyártás 2003-
ban leállt, a higany és egyes higanyve-
gyületek kivitele az EU-ból 2011. már-
cius 15. óta tilos.

Annak érdekében, hogy a higany-
szennyezés csökkenjen, 2013 októbe-
rében létrejött az első globális nemzet-
közi megállapodás, a Minamata egyez-
mény, amelyet 98 részes fél ratifikált, 
és 2017-ben lépett hatályba. Az egyez-
mény a higany teljes életciklusára kiter-
jed az elsődleges bányászattól a hulla-
dék ártalmatlanításáig, és konkrét, jogi-
lag kötelező érvényű ellenőrzési intéz-
kedéseket tartalmaz, nem csupán szán-
déknyilatkozatokat. 
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A TITOKZATOS ÉS VESZÉLYES

HIGANY
A higanyról legtöbbünknek elsőként a lázmérő jut 
eszébe, és a gyerekkori intés: vigyázz, nehogy el-
törd! Bár 2009 óta az EU-ban már nem lehet hi-
ganyos hőmérőt forgalmazni, ez a különleges ne-
hézfém az amalgán fogtömésekben és a kompakt 
fénycsövekben továbbra is megtalálható.



KOMPAKT FÉNYCSŐ – 
KELL-E FÉLNÜNK TŐLE?
A hagyományos izzót a kompakt vagy 
a köznyelvben energiatakarékosként 
ismert fénycső váltotta fel. Ez egy 
olyan argongáz-higanygőz keverékkel 
töltött – aránylag kis feszültségről mű-
ködő – kisülőcső, amelynél a gázkisü-
lést használják fel fénykeltésre. A fény-
cső gyártásakor maximum 5 milli-
grammnyi higanyt helyeznek a csőbe 
(az egyes veszé lyes anyagok elektro-
mos és elektronikus berendezésekben 
való alkalmazásának korlá tozá sá ró l 
szó ló , 2002/95/EK irá nyelvnek megfe-
lelően), amely mennyiség az élettartam 

során fokozatosan kopik: működéskor 
reakcióba lép az elektródák bevonatá-
val, „ráül” a fénycső falára felvitt fény-
porra, illetve beépül a fénycső üvegébe. 
Amikor a higany teljesen elkopott a 
lámpában, akkor a lámpa „kiég”. 

A kompakt fénycső nagy előnye az 
energiatakarékosság mellett a hosszú 
élettartam és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkenése. 

Ha óvatlanok vagyunk, és eltörik egy 
kompakt fénycső, akkor maximum 5 
(de jellemzően inkább csak 1) milli-
gram mnyi higany szabadulhat ki, ami 
lényegesen kisebb mennyiség egy régi 
lázmérő 1–1,5 grammnyi higanytartal-
mához képest. Így igazi veszélyt csak 
akkor jelentene, ha egyszerre több száz 
izzót törnénk össze. Természetesen 
jobb az elővigyázatosság, ezért ha 
mégis megtörténik a baj, akkor járunk 
el helyesen, ha először alaposan kiszel-
lőztetjük a helyiséget. A törmelék elta-
karításához nem szabad porszívót vagy 
seprűt használni, és ügyelni kell arra, 
hogy ne lélegezzük be a port, illetve 
közvetlenül ne érintkezzen a bőrünkkel.  

Akit az esetleges törés visszatart a 
kompakt fénycsövek használatától, az 
vásároljon törhetetlen külső búrával el-
látott fénycsövet. Ha valakit ez sem 
győzött meg, annak a jó hír az, hogy 
sem a halogé n technoló giá val ké szü lő  
izzó lá mpá k, sem a LED-lámpák nem 
tartalmaznak higanyt.

Fontos, hogy az elhasznált vagy tö-
rött fénycsöveket nem szabad a sze-
metesbe dobni! Mivel veszélyes hulla-
déknak minősülnek, ezért elkülönítet-
ten kell gyűjteni. Hazánkban az Electro-

Coord Magyarország Nonprofit Kft. épí-
tett ki komplex visszavételi és begyűj-
tési rendszert, amelynek 14 ezer gyűj-
tőpontján összesen 20 ezer gyűjtő-
edényben helyezhetők el a használt 
fénycsövek és lámpahulladékok. A be-
gyűjtéshez speciális gyűjtőhengereket 
használnak. A hengerbe épített tányér 
és az alatta elhelyezkedő spirál a behe-
lyezett termékek súlyától folyamato-
san ereszkedik a henger aljára. Ez a 
mechanizmus biztosítja azt, hogy a be-
dobott fényforrások nem zuhannak a 
henger aljára és törnek össze, illetve tö-
rik össze a már behelyezett lámpákat.

Az Electro-Coord a begyűjtött lámpa-
hulladékot feldolgozza. A búravég le vá-
gó egységben a lámpák mindkét végét 
leválasztják. A lámpavégek, amelyek 
vas- és alumíniumhulladékok, gyűjtő-
konténerbe kerülnek. A búratesteket ki-
fújják, és a keletkező fényport is gyűjtő-
edénybe rakják. Ezt követően a búra-
testek a búratörőbe kerülnek, ahol az 
üvegcserép elveszti maradék veszé-
lyesanyag-tartalmát is. A tiszta üveg-
cserepet a fényforrásgyárak üzemei-
nek üveggyárai alapanyagként hasz-
nálják fel, míg a vas- és fémhulladékot 
fémfeldolgozók és kohók részére érté-
kesítik.

Nincs más dolgunk tehát, mint leadni 
a használt fénycsöveket valamely gyűj-
tőponton: világítástechnikai terméke-
ket értékesítő üzletben, hulladékudvar-
ban vagy az adott település önkor-
mányzata által szervezett veszélyes-
hulladék vagy e-hulladék-begyűjtő na-
pon. 

Segítsük a körforgást!
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