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Levegőállapot és 
szennyezők 
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A térség ipari  kibocsátói
településenként

nitrogén-oxidok és kén-dioxid 

.........

A térség levegőminőségében a legna-
gyobb gondot a szálló por okozza. Doro-
gon és Esztergomban évente 50-100
olyan nap van, amikor határérték feletti
értéket mérnek. Határérték túllépések for-
dulnak elő az ülepedő por és a nitrogén-
oxidok, és a talajközeli ózon esetében is.
A fenti két település mellett még Nyer-
gesújfalu, Lábatlan, Tokodaltáró, Tát és
Leányvár a terheltebb települések. A
konkrét értékeket megtekintheti honla-
punkon.

Aggályos...
Levegőállapot

a medencében
......

Egészséget érintő 
hatások:

A légszennyezés hatását nagyon nehéz
megbecsülni, de a számítások szerint a fel-
nőtt lakosság 50-100 napot veszít életéből
átlagosan a légszennyezés miatt. Eszter-
gomban évente 5 plusz halálozás írható a
légszennyezés számlájára.
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Alaptérkép:Google Maps 

Légszennyező 
anyagok:

Nitrogén-oxidok
Üzemanyagok, tüzelőanyagok elégetésekor
keletkezik.  A légkörben savas vegyületek
képződnek belőle. Tüdőbetegségek, légző-
szervi megbetegedéseket okoz, savas esőt
képez.
Szálló por
Mikroszkópikus por, és apró aeroszolok,
melyek tüzelőanyagok elégetésekor, építke-
zéskor keletkeznek. Orr és torok irritáció, tüdő
betegeségek, korai halál köthető hozzá.

Kén-dioxid
Kén tartalmú üzemanyagok  elégetésekor
keletkezik. A légkörben savas vegyületeket
képez. Légzési problémákat okoz, poten-
ciálisan károsítja a tüdőt, savas esőt képez.



Térségünk levegője
aggályok

Esztergom és Dorog térsége, közkeletű nevén a
Dorogi-medence, immár hosszú évtizedek óta
komoly problémákkal küzd a levegőminőség
terén. A forgalmas utak terhelése a települések
belterületén élők életét keseríti meg, a
környezetterhelő iparvállalatok az egész térség
levegőminőségét befolyásolják. Elég csak az itt
működő hulladékégetőre vagy a cementgyárra
gondolnunk…

Mit tudhat meg?
programunkról.........

Alapítványunk programot indított, hogy feltárja meny-
nyi szennyezőanyag kerül a levegőbe a közlekedés,
az ipar és a lakosság által, és mindezek
következtében a kialakuló levegőállapot milyen koc-
kázatot rejt magában.
A program eredményei egyedülállóak, a ren-
delkezésre álló számsorok semmilyen más szervnél
nem elérhetőek. 
Szeretné tudni: 
- mennyi szennyezőanyagot bocsát ki a szomszédos
iparvállalat?
- milyen egészségügyi kockázattal jár a levegő je-
lenlegi minősége?
Keresse fel honlapunkat, vagy partnerünk tanácsadó
irodáját és kérje ki az Önt érdeklő adatokat vagy akár
a teljes anulmányunkat!

Ipari szennyezők
TOP3.........
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Az ipar a legtöbb szennyezőanyagot Lá-
batlanon bocsátja ki a környezetbe, amit
Nyergesújfalu, majd Dorog városa követ. A
térség összes ipari szennyezésének több,
mint ¾-e itt jut a környezetbe.
A legnagyobb szennyezők a Holcim ce-
mentgyára, amit a Zoltek Zrt. és a Dorogi
Hőerőmű követ.
A jellemző szennyezőanyagok 60-95%-át
ez a három ipari üzem juttatja a légkörbe.

.........
KKiisseebbbb  üüzzeemmeekk
ssookkaassáággaa

73 üzem
A három fő szennyezőn túl, további 70 be-
jelentett ipari üzem terheli a levegőt nit-
rogén-oxidokkal és más szennyezőkkel.
Ezek kibocsátása azonban lényegesen
alatta marad a három nagyénak. A jelen-
tősebb kibocsátók közé tartozik a dorogi
hulladékégető, a RG Gyógyszergyár, a
Baumit Kft, és a Suzuki Zrt.
Ha szeretné megismerni a településén
található üzemek kibocsátását keresse fel
honlapunkat vagy irodánkat!

A közutak terhelése

Programunkban az összes közút kibocsátását
kiszámítottuk. A kibocsátott szennyező-
anyagok mennyisége nem olyan jelentős, mint
az ipar esetében, de a kibocsátás jellege miatt
fontos szerepet játszanak a rossz levegőál-
lapotok kialakulásában.
Még nagyobb problémát jelent, hogy például a
10-es főút forgalma több helyen meghaladja a
naponta a 10 ezer gépjárművet, és a forgalom
évről-évre növekszik. A forgalom terhelése ön-
magában határérték feletti levegőállapotot
okoz a forgalmasabb utak mentén. 
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...TTuuddttaa??
Térségünkben három ezer tonna nitrogén-oxid
kerül a levegőbe évente. A szennyezőanyag légúti
megbetegedéseket okozhat.

A lakossági szén és fatüzelés nem jelentékte-
len terhelője a környezetnek. A gáztüzelés, bár
komoly előnyökkel jár, de a csökkenő készletek
és a növekvő árak miatt aligha lehet hosszú
távú megoldás. 
Számításaink szerint a fűtési eredetű terhelés
elsősorban a szilárd szennyezők kibocsá-
tásában jár élen.

Lakossági fűtés

növekvő gondok

nem jelentéktelen

Partnerünk helyben: 
Esztergomi Környezetkultúra
Egyesület
telefon: 33/400-150
www.kornyezetkultura.hu


