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A legjelentősebb környezetszennyezők

● 910.000 további előforduló magas 
vérnyomásos eset,
● 43.000 kórházi felvétel évente
● Legalább 10.000 idő előtti elhalálozás 
szívinfarktus és agyi katasztrófa miatt

● 399.000 idő előtti elhalálozás PM2,5 
miatt, 75.000 NO2 és 13.600 ózon miatt.

● Magyarországon:

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017-2018 évi jelentése a levegőről

PM2,5 PM2,5 YOLL NO2 NO2 YOLL O3 O3 YOLL

2017 11 970 129 400 1 210 13 100 350 3 800

2018 12 800 139 300 1 300 14 300 530 6 000



Környezeti Tanácsadó Iroda, 2017:
904 légszennyezéssel kapcsolatos ügy
476 illegális hulladékégetés
Reprezentatív országos közvélemény-kutatás: 
„Valamilyen gyakorisággal a magyar lakosság harmada éget 

hulladékot.” 



A Kantar-Hoffmann reprezentatív országos közvéleménykutatása

 Mit égettek az utóbbi néhány évben a 
háztartásban?



Egy kupac (100 kg) avar égetésekor 
keletkező légszennyezés

 



Szén-monoxid: 5-7 kg  (= 5-7 milliárd 
mikrogramm - μg)

●Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és 
hallásképesség csökkenése.
●Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését 
csökkenti, elősegíti a koszorúér-elmeszesedést, szűkíti a 
koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. 
Akadályozza a vér oxigénszállító képességét. 
● Egészségügyi határértéke 10000 μg/m3.



PM10 (10 mikrométernél kisebb 
levegőben lebegő részecskék): 1,7-4,9 

kg (= 1,7-4,9 milliárd μg)
●Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció, szív és 
érrendszeri zavarok.
●Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer károsító, 
szívinfarktus, agyérgörcs, tüdőgyulladás. 
●Egészségügyi határértéke: 50 μg/m3.

Kép forrása: JCET/UMBC - 
NASA GSFC



Részecskeszennyezés, a részecskék mérete





A koromszemcsék felszínén megkötődnek a szén-hidrogének



A szervezetben vízoldható benzo[a]pirén-7,8-diol-9,10-epoxiddá alakul. 
Hozzákapcsolódik a p53 génhez, mely fontos rákvédő fehérjét termel. A 
kapcsolódás mutációt okoz, a rákvédő fehérje termelése leáll.

Benz-a-pirén: 0,06 g (=60 millió 
nanogramm)



Inhaled Nanoparticles Accumulate at Sites of Vascular 
Disease

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b08551



További sokkoló tények a nano méretű korom 
szennyezéssel kapcsolatban:
● nano koromszemcséket találtak magzati méhlepényben
● a légszennyezés drasztikusan csökkenti a gyermekek 
intelligencia szintjét
● légszennyező nano koromrészecskéket találtak az emberi 
agyban nagy mennyiségben – Alzheimer kórral összefüggés
● egyértelműen hozzájárul a koraszüléshez és a kis születési 
súlyhoz, élethosszig tartó károsodást okoz
● 240 nanométer átmérőjű polisztirén részecskék átjutnak a
● placentán a magzati vérkeringésbe (a nano korom részecskék 
ennél sokkal kisebbek)

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/16/air-pollution-particles-found-in-mothers-placentas
https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/27/air-pollution-causes-huge-reduction-in-intelligence-
study-reveals
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/05/toxic-air-pollution-particles-found-in-human-brains-
links-alzheimers
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935112001764?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2854775/



Szénhidrogének: 1,5-2 kg
● Rákkeltők, mutagének, károsítják az immunrendszert.
● Ha a születés körüli időszakban jutnak be a szervezetbe, 
életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését. 



Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg)
●  Izgatja a szemet és a légzőszervet. Belégzése 
tüdővizenyőt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat 
methahemoglobin képződést. 
● Egészségügyi határértéke 200 μg/m3.



Metil-etil-keton: 3,6 g
● Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet 
a központi idegrendszerre, 
● toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra.



Etil-benzol: 3,3 g
● Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása lehet 
a központi idegrendszerre, hatással lehet a májra és vesére, 
rákkeltő, hatása lehet az emberi reprodukcióra.



Sztirén: 6,8 g
●Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, belégzése 
tüdővizenyőt okozhat, hatása lehet a központi 
idegrendszerre, lehetséges emberi rákkeltő, 
halláskárosodást okozhat, hatása lehet az emberi 
reprodukcióra.



Fenol: 3,3 g
●Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, 
szívre, a vesére, okozhat görcsöket, kómát, szívműködési 
zavarokat, légzési elégtelenséget, ájulást.



  

Dibenzo-furán: 0,45 g 



  

PCDD/F poliklórozott dibenzo dioxinok és furánok

Felezési idejük az emberi szervezetben 7 év és 135 év között 
van.
A PCDD által okozott betegségek:
● Gyermekkori fogzománc-fejlődési rendellenességek.
● A központi és a környéki idegrendszert érintő 
megbetegedések.
● A pajzsmirigy-működés rendellenessége.
● Az immunrendszer károsítása.
● Endometriózis (a méh belsejét képző szövet -endométrium- 
beágyazódik a méhen kívül).
● Cukorbetegség.
● A normális fiú/lány születési arány megváltozása.

Agent Orange – Vietnám – 500.000 torzszülött gyermek,
400.000 halott



  



  



  



Első siker: Budapest – teljes tiltás a Levegő Munkacsoport 
javaslatára, 2011. dec. 1.



Avarégetés ultrafinom részecske 
szennyezése – mérés Gödön

TSI P-TRAK 8525 CPC



☺Gyál
☺Csömör
☺Budakalász



Komposztálás



Komposztálás

1. ábra: Különböző érettségű diólevél komposzt hatása mustár kelési %-ra

2. ábra: Különböző érettségű diólevél komposzt hatása mustár zöld tömegére
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Köszönöm a figyelmet!

lenkei@levego.hu
www.levego.hu
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