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Műszaki Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Csoport 

 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szálló por (PM10) koncentráció túllépte a 
tájékoztatási küszöbértéket a Dr. Csányi László körúton üzemelő automatikus mérőállomáson az 
alábbi időpontokban, így fennáll a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
szerinti szmogriadó tájékoztatási fokozat. A tájékoztatási fokozat azon légszennyezettségi szint 
küszöbértékének elérését, illetve meghaladását jelenti, melynek rövid idejű hatása veszélyt jelent a 
lakosság egyes különösen érzékeny (gyermekek, időskorúak, krónikus betegek) csoportjaira. 
 

Légszennyező anyag Tájékoztatási küszöbérték 
[mg/ m3] 

Riasztási küszöbérték 
[mg/ m3] 

Szálló por (PM10) 

75 µg/m3 két egymást követő 
napon és a meteorológiai 
előrejelzések szerint a 
következő napon javulás nem 
várható 

100 µg/m3 két egymást követő 
napon és a meteorológiai 
előrejelzések szerint a 
következő napon javulás nem 
várható 

 
 
A Dr. Csányi László körúton található mérőállomás: 
 

Dátum Mért érték [µg/m3] A túllépés mértéke 
[%] 

2016.12.31. 78,9 5,2 % 

2017.01.01. 84,3 12,4 % 

 
 
A légszennyezettség további romlását elkerülendő kérjük, mérsékeljék a gépjárművek 
indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetését, illetve lehetőség szerint 
mellőzzék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, utazzanak 
tömegközlekedéssel, vagy közlekedjenek gyalogosan. Lehetőség szerint mérsékelni kell a szilárd 
(szén, fa) és olajtüzelésű fűtőberendezések használatát az állandó tartózkodásra szolgáló 
helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő maximalizálásával, kerüljék a 
porképződéssel járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása, stb.) 
végzését! Az avar és kerti hulladékok égetése tilos! 
Továbbá kérjük a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit, hogy társadalmi 
felelősségvállalásukra való tekintettel, csökkentsék a kibocsátásukat! 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a mai napon (2017.01.02.) Pest megye 
térségében az érkező hidegfront miatt már délelőttől felszakadhat a köd és rétegfelhőzet, a 
megélénkülő északnyugati szél emiatt az alsóbb légrétegeket is átkeverheti, jelentősen javulhat a 
levegőminőség. 
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Kedden az élénk, időnként erős északnyugati szél hatására tovább javul a levegőminőség, bár 
napközben északkeleten még maradhatnak inverziós, ködös körzetek.  
Szerdán újabb hidegfront érkezik, marad a szeles idő, így továbbra is alacsony lesz a PM10 
koncentrációja. 
Csütörtökön tovább erősödhet a szél, még hidegebb levegő árasztja el hazánkat, sőt elszórtan 
hózáporok is várhatóak. Összességében továbbra is kedvező levegőminőségi mutatókra van 
kilátás. 
Pénteken és szombaton marad a változékony, szeles idő, alacsony légszennyezettségi mutatókkal. 
 
A szálló por egészségügyi hatásai a következők: a porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem 
kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a 
tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai 
és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát 
súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A 
porrészecskék toxikus anyagokat (például fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint 
baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe. 
Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a gyermekek. Javasoljuk, hogy ők 
az elkövetkező napokban - ameddig a határértéket meghaladó mértékű légszennyezés fennáll - 
kerüljék a szabadban való tartózkodást, illetve a szellőztetést. 
 
A levegőminőségi adatok alakulásáról a http://levegominoseg.hu/automata-merohalozat 
internetes honlapon tájékozódhatnak. 
 
Együttműködésüket előre is köszönöm. 
 
 
Vác, 2016. január 02. 
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