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Legszennyezőbb ipari
pontforrások Európában

.........

! A nagyobb hazai légszennyező források ki-
bocsátása valamennyi hazai településre
vonatkozóan elérhető a Környezetvédelmi
Minisztérium honlapján, az Országos
Környezeti Információs Rendszerből:

okir.kvvm.hu/lair
Létezik egy európai adatbázis is, magyar
adatokkal:

prtr.ec.europa.eu

Aggályos...
Adatok

a légszennyezésről
.........

BőWEBben...
Ha többet szeretne tudni a légszeny-
nyezésről, annak egészségügyi hatásáról,
ipari üzemekről, az aktuális légszeny-
nyezettségi állapotról, a légszennyező
anyagokról, keresse fel szakmai, de közért-
hető honlapunkat, a legszennyezes.hu
oldalt!

forrás: : Health Impacts of Emissions
from Large Point Sources 

2006-ban készült egy hasonló, Európát átte-
kintő vizsgálat. Ekkor két hazai üzem került
be az európai listába, az oroszlányi hőerőmű
és a visontai hőerőmű. Mi a jogviták
elkerülése miatt, egyetlen üzemet sem
nevesítettünk.



Nagy gyárkemények
kiterjedt szennyezés

A levegő szennyezettségéért a közlekedés, a ház-
tartások fűtése és sok egyéb forrás mellett, nagy
mértékben felelősek a nagy ipari pontforrások.
Ezekkel nap mint nap szembesülhetünk a na-
gyobb gyárak kéményeiből kiömlő füst formájában.
Ezek a kémények általában nagy magasságba fel-
nyúlnak, éppen ezért a közvetlen környezetükben
nem okoznak jelentős problémát. A kiáramló füst
és légszennyezőanyagok azonban éppen a nagy
magasság miatt, messzire eljutnak és nagy
területeket érintenek. Noha csak kis mértékben
növelik a terület szennyezettségét, ám a nagy
terület és a számos gyár miatt jelentősen hoz-
zájárulnak a vidéki, de a városi területek magas
háttérszennyezettségéhez. Ehhez a
háttérszennyezettséghez adódik hozzá a helyben,
a közlekedés és a lakosság által kibocsátott
szennyezés. A nagy pontforrások által okozott
magas háttérszennyezettség jelentős
következményekkel jár, ami a légszennyezettség
miatt, idő előtti halálozással járhat.

Hazai hatásuk
kutatásunk.......

Megyék harca 
(TOP50).........

Alapítványunk ennek a hatásnak a számsze-
rűsítésére tett kísérletet, és ennek keretében a
ötven legnagyobb hazai légszennyező pontfor-
rás által okozott egészségügyi hatásokat számí-
tottuk ki. A kapott adatokat megadtuk idő előtti
halálozásként és életév-vesztés formájában is.
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Az 50 legszennyezőbb nagy
iparvállat összesen 13 megyében
és Budapesten található. Legna-
gyobb számban Borsod megyében
(11), Fejér megyében (9), Komárom
megyében (6), Budapesten (5) il-
letve Veszprém és Hajdú-Bihar
megyében (5-5). A maradék 11
üzem a többi nyolc megyében talál-
ható, míg 6 megyében nincs olyan
üzem, ami beleférne a TOP 50-be.
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(halálozás)
Az egészséghatást tekintve már
más a helyzet. Heves megye leg-
nagyobb ipari üzemei  statisztikailag
66 halálozást okoznak évente.
Hevest Komárom megye követi 55
halálos áldozatával. Majd
következik Borsod megye (36
haláleset), Fejér megye (28 eset),
Budapest (15 eset) és Pest megye
(14 eset).
Mint látható a sorrend kissé felcse-
rélődött, hiszen az üzemek
számánál fontosabb az egyes üze-
mek által kibocsátott szennyező
anyagok mennyisége. Így akár
egyetlen üzem is a lista élére viheti
bármely megyét.

Halálozás vagy
életév-vesztés

A hatásokat két formában fejezhetjük ki. El-
sőként megbecsülhetjük, hogy évente sta-
tisztikailag hány ember hal meg idő előtt.
Másodsorban kifejezhetjük úgy is a hatásokat,
hogy megmondjuk, összesen hány évet veszít
az a népesség az életéből, amelyet érint a
légszennyezés. Ezt nevezzük életév-vesztés-
nek. .........
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2711
életévet veszítünk el az 50
legnagyobb hazai iparvállalat
légszennyezése miatt

712 életév-vesztés Heves megyében
584 életév-vesztés Komárom megyében
391 életév-vesztés Borsod megyében 
295 életév-vesztés Fejér megyében
165 életév-vesztés Budapesten
149 életév-vesztés Pest megyében
134 életév-vesztés Veszprém megyében
127 életév-vesztés Békés megyében
100 életév-vesztés Baranya megyében
27 életév-vesztés Hajdú-Bihar megyében
8 életév-vesztés Szolnok megyében
7 életév-vesztés Nógrád megyében
4 életév-vesztés Zala megyében
4 életév-vesztés Győr-Sopron megyében


