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Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Firyelemfelhívás szálló por (PMlo) koncentráciőájékoztatási küszöbérték átlépósónek
tárryában!

Felhívom Salgótarjan Megyei Jogú Város lakossága figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
jelzése alapján a levegőterheltségi szint ítatórértékeiről és a helyhez karctt légszennyező pontforrások
kibocsátási halárértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. mellékletében meghatarozott szálló
por (PMro) légszerrrryező anyag átlagkoncentráctójavárosunkban 2 egymrást követő napon meghaladta
a tqékortatási küszöbértéket (75 vg/m3). A szmoeriadó táiókoztatási fokozatának elrendelési
feltétele áll fenn.

2018. december 16.

2018. december 17.

2018. december 18.

Mért értékek
(PM r o 24h at|a$oncentrációj a)

43 \dd
77 ryglm3

87 qg/m3

Táj ékoztatási küszöbértókhez
(75 slglm3) viszonyított tútlépés

mértéke

- a/n

216 oÁ

16 qÁ

Szennyezettség okai:

A téli időszakban adott meteorológiai helyzetben korlátozott a levegő átkeveredésének mértéke, ós az
alsóbb légrétegekben megrekednek a fiités (a szllixd- és olajtiizelésű berendezések alkalmazása),
továbbá az územi tevékenységek, valamint a jrárművek által kibocsátott szennyező anyagok. A levegó
minőségének gyors javulását az adott meteorológiai helyzet mellett, akadáLyozza még városunk sajátos
,,völgy-katlan" szerő foldrajzi fekvése is.

Az arszágos Meteorológiai §zolgálat előrejelzése atapján a levegő PMro szennyezettségének
várható váltoása:
Előrejelzés a mai napra (12.19):
Ma a gyenge északi szél miatt jelentős átkevetedés nem vrárható. A szennyezők mennyisége, ezért
stagruálhat, Így napi átlagban a PM10 koncentrációja néhány helyen továbbra is elérheti atajékoztaási
hataÉttsket.

Elórejelzós a következő 2 napra {l2.2a-t2.21.)l
Továbbra is gyenge lesz a véútoző irányú szél. Front nem lesz. Alacsonyszintű rétegfelhözet és köd
kia]akulása viárható, amely napközbentartósan is megmaradhat. Mindezek következtében a szennyezők
mennyisége stagnálha! illetve tovább romolha! így napi átlagban a PM10 koncentrációja néhany
helyen továbbra is elérheti aájékoztáasi hatrárértéket.
Kilátások a hétvégére (12.21-23.):
Folytatódik az erősen felhős, borult idő, gyenge havazás előfordulhat. Pénteken még gyenge lesz a déli
szél, majd szombat hajnaltól megélénkiil a nyugati, északnyugati szél. A megélénkülő szél hatrisara a
levegőminőség ábrreneti javulasa vrárható szombaton, azonban vasámap mrár újra mérsékelten szeles
Ieszaz idó, így újra feldúsulhat a PM10 koncentraciója.
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Egészségügyi hatások:

A levegőben lévő szállő por izgatja a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkaharryáját, köhögést és
nehézlégzést vált ki, majd a tüdőben felszívódva glulladásos folyamatot indíthat el. A por belégzése a
|égzőszervi betegek állapotát súlyosbítja, különösen asztma, hörghurut esetében, csökkenti a tüdő
ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. Veszélyeztetettek a légúti és
keringési betegségben szenvedők, csecsemők, gyermekek és időskoruak.

Javasolt elővigy ázatossági intézkedések:

A szabadban történő tartőzkodást lehetőségünkhöz képest mérsékeljük. Különösen figyeljünk oda a
§verekekre, csak annyi időt töltsenek ilyenkor a szabadban. amennyit feltétlenüI szükséges. A
gYengébb immunrendszer mellett a gyerekek jellemzően gyakrabban vesznek levegőt, mint a
felnőttek, ezért nagyobb dózisban lélegzik be a karos anyagokat. Zárt terű helyiségek szellőzését
csökkentsük minimális időtartamra és inkább a déli, kora délutáni időszakra ütemezzük.

Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009.(XL24.) Ör. sz. rendelet
alapján felkérést adok ki a szmoghelyzet további romlásának megelőzése érdekében a lakossági
és az Üzemi légszennyezők önkéntes, önkorlátoző intézkedéseire. ezen belül:

. a szilénd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére;

. a 0,1,2,3 környezetvédelmi osztáIyba sorolt gépjárművek használatának szüneteltetésére;
o a gépjárművek indokolatlan - állő helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség

szerinti mérséklésére;
o a porképző anyagok száIlitására vonatkozó előírások betartására;
o városi Úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasznáIat mérséklésére, lehetőség szerint

szüneteltetésére, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítésére;
. a7- építési, bontási - a halasztást nem tűrő állékonyságot, életet és egészséget, a köz- és

vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése kivételével - munkák lehetőség
szerinti szüneteltetésére.

Kiemelten felhívom a lakosság figyelmét az 
^yar- 

és kerti hutladékok égetési tilalmának
betartására!

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálőzat áItaI a salgótarjani Vasvári Pál utcában található és
folyamatosan működő automata mérőállomás áltd, mért aktuális adatok a www.levegominoseg.hu
intemetes honlapon bárki számára elérhetőek.
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