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Aggályos...
Ipari pontforrások

.........

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ipari ki-
bocsátásokra nem kell figyelmet fordítanunk,
hiszen, egy-egy ipari üzem szűkebb
környezetében alapvető szerepet játszik a lev-
egőminőség alakulásában. A több százezer ház-
tartás és gépjármű szennyezése egyenként
lényegesen kevesebb, mint egy ipari üzemé,
csak összességükben van domináns szerepük.

! Hajdú-Bihar megyében több településen is
mérik a légszennyező anyagok
mennyiségét. Kén-dioxid tekintetében a
vizsgált településeken mindenütt kiváló a
levegő minősége. a nitrogén-oxidok tekin-
tetében már csak megfelelő minősítést kap-
nak a települések, míg az ülepedő és szálló
por esetében határérték túllépéseket is
regisztrálnak. Hasonló a helyzet a talajközeli
ózonnal, amely elsősorban Debrecenben
okoz gondot, a nagy forgalom miatt.

Aggályos...
Megyénk 

levegőállapota
.........

Adatok és képek 
forrása:

TiKöFe: A Tiszántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség illetékességi területének
környezeti állapota, 2006.
TiKöFe: Intézkedési Program, 2004.
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A légszennyezésről
általábanosságban

A légkör a környezeti elemek közül a legsérü-
lékenyebb, és így az emberi szennyezés is itt je-
lentkezik elsőként. Kevéssé ismert, hogy a
szakmai becslések szerint a légúti meg-
betegedések 25%-ért, a keringési meg-
betegedések 20%-ért a légszennyezés a felelős. 
Habár az emberi élet értékét pénzben nem lehet
kifejezni, de a légszennyezés okozta betegségek
kezelése, az elmaradt munkanapok költsége több
tíz-száz milliárd forintos kárt jelentene.

Megyénk
szennyezői

.........
Hajdú-Bihar megye, mivel jelentős iparral nem ren-
delkezik, ezért viszonylag kedvező helyzetben van,
és a rendszerváltást követő ipari termelés-csökkenés
is jótékonyan hatott a levegő minőségére, azonban a
levegő állapota ettől függetlenül még közel sem
tökéletes!

Szén-monoxid 
(CO).........

Hajdú-Bihar megyében a légszennyező pontforrások
száma meghaladja a 1500-at, ám ebből igazából 9
szennyező forrás kibocsátása meghatározó. Ezek
adják az összes ipari kibocsátás 91%-át! Első
helyeken a Debreceni hőerőművek állnak, amit a
már bezárt kabai cukorgyár követett, de a TOP10-
ben megtalálható a TEVA Gyógyszergyár, illetve a
MOL két telephelye is. Határérték túllépéseket a
Debreceni Hőerőműnél regisztráltak, elsősorban
amikor olajat is használtak tüzelőanyagként.
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képességét, legveszélyeztetetteb-
bek: tüdő- és szívbetegek
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Nitrogén-oxidok
(NOx)

Szálló por 
(PM10)

Kén-dioxid
(SO2)

üzemanyagok, tüzelőanyagok elé-
getésekor keletkezik.  A légkörben,
savas vegyületeket képződnek be-
lőle. Tüdőbetegségek, légzőszervi
megbetegedések, savas eső képző.

Mikroszkópikus por, és apró aero-
szolok, melyek tüzelőanyagok elé-
getésekor, építkezéskor kelet-
keznek. Orr és torok irritáció, tüdő
betegeségek, korai halál

Kén tartalmú üzemanyagok  elége
tésekor keletkezik. A légkörben savas
vegyületeket képez. Légzési prob-
lémák, potenciálisan károstja a tüdőt,
savas esőt képez

Aggályos...
ipari létesítmények!

Megyénk sem mentes a környezeti szem-
pontból aggályos ipari üzemektől. A
Hajdúböszörménybe tervezett hul-
ladékégető komoly terhelést jelentett volna
a környezetre nézve, akárcsak a Vekerdre
majd Tetétlenre tervezett akkumulátor fel-
dolgozó üzem, amelynek ólom          ki-
bocsátása lehet aggályos.

Közlekedés...
..és a háztartások

Megyénk fő szennyező forrásai azonban
mégsem az iparvállalatok, hanem a
közlekedés. A legtöbb szennyezőanyag,
így a szálló por, a nitrogén-oxidok, a
szén–monoxid esetében is messze a leg-
jelentősebb szennyező forrás. A ház-
tartások kibocsátása is összességében
meghaladja az iparét, sőt a kén-dioxid
tekintetében a legjelentősebb forrás.
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