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Veszélyeztetik-e az ülepedő nehézfémek a miskolciak egészségét? 

Bevezetés 

Az atmoszféra fontos alkotórészeit a nem gázállapotú összetevők is az aeroszolok: lebegő 

szilárd és cseppfolyós részecskék. A levegő szennyező anyagai között nem hagyható 

figyelmen kívül a porszennyezés. A por változatos részecsketartományba eső finom eloszlású 

szilárd anyag, amelyet a légmozgások szállítanak, de mozgásukra más meteorológiai tényezők 

is hatással vannak. Részecskéik csapadékmentes időszakban a diffúzió, a gravitációs ülepedés 

és a tárgyakon (pl. növényeken) való lerakódás következtében kerülnek ki a légkörből. 

Jelentőségük abban áll, hogy kondenzációs magokként szerepelve rájuk csapódik ki a 

levegőben lehűlt vízgőz, s így a felhő- és csapadékképződésben is nélkülözhetetlenek. Nagy 

mennyiségben azonban erősen szennyezik a levegőt. Ez bizonyos koncentráció (határérték) 

felett káros lehet a növényzetre és az emberi egészségre, de megnövekszik a felhő- és 

ködképződés is, s emiatt csökken a besugárzás. A porok lehetnek: pernye, korom, ércpor, 

fémpor, ásványpor, cementpor, textilpor, fűrészpor, termény/tápanyag pora, toxikus por, 

virágpor, mikroorganizmusok stb.  

Miskolc és környéke ipari övezet, melynek hatása kiegészülve a közúti közlekedés és a 

lakossági szilárd tüzelés terhelésével hozzájárul a lakott környezet porterheléshez. A 

települések levegőkörnyezetének fontos eleme a nehézfémek ülepedése. Mivel erről Miskolc 

vonatkozásában kevés az információ és már nincs törvényi kötelezettség az ülepedő porok 

minőségi vizsgálatára az ülepedő por nehézfém összetételéről Miskolc léptékében sincs 

elérhető adat. Ezért pályázatunkban azt a célt tűztük ki, hogy Miskolc város 11 pontján 

megvizsgáljuk az ülepedő por minőségi összetételét három toxikus fémre (Cd, Hg, Pb) 

vonatkozóan. Hasonló céllal a város 24 pontján talajmintákat is gyűjtöttünk a feltalajból. A 

vizsgálatok célja alapállapot felvétel, és információgyűjtés volt, amely elvetheti, vagy 

alátámaszthatja a pályázat címében feltett kérdést.  

1. Miskolc városra és környezetére jellemző meteorológiai viszonyok 

bemutatása 

A hegység és a síkvidék átmeneti zónájában települt város területe változatos domborzati 

adottságokkal bír, a Bükk-fennsík 6-700 m magas szintjéről 300-350 m magas dombhátakon 

keresztül ereszkedik le az Sajó-völgy 90-100 m-es szintjére. A város eltérő beépítettségű 

belterületi részei a hegységperem dombjai közé ékelődő a Szinva-völgyre és az arra felfűződő 

mellékvölgyekre terjednek ki. 

A történelmi településmagok (ma városrészek) a Bükk-hegység K-i lábánál a Szinva és Pece 

patakok K – NY irányú völgyében települtek, majd Miskolc fejlődésével a Sajó É – D irányú 

völgyében települt falvakat magába olvasztva terjeszkedett a K-i sík terület felé. A Szinva 

völgye három oldalról, É-ról, Ny-ról és D-ről a Bükk hegység K-i lábánál elterülő dombokkal 

határolt, míg a K-i, DK-i oldalon a Sajó völgye, illetve az Alföld É-i sík vidéke felé nyitott. 

Mivel a város egyes részei egymástól jelentősen különböző domborzati adottságokkal bírnak, 

éghajlati sajátosságaik a Bükk hegységi klímájától, a Sajó-völgy alföldi klímatípusáig 

terjednek. 
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A hőmérséklet évi átlagának városon belüli eltérése a domborzati különbségek miatt több 

mint 3°C. A Bükk hegységben 7 C°, a Sajó völgyében 10,5 C° az éves átlagos 

középhőmérséklet. A csapadék évi átlagának különbsége pedig több mint 240 mm, a Bükkben 

800 mm, míg a Sajó völgyében 560 mm. Legnagyobb évi csapadékösszeget 1554,9 mm-t 

Miskolc-Lillafüred-Jávorkúton mérték.  

 

A Szinva-völgyében a K-Ny-i szélirányok uralkodóak. A szélerősség gyenge, átlagértékei 0 - 

2,5 m/s közöttiek, a szélcsend aránya igen nagy (35 - 38 %). Azonban az utóbbi években a 

zivatargócokat és az időjárási frontokat kísérő esetenként romboló erejű szelek is megjelentek 

(2008, 2015).  

 

Jellemző a szélirány periodikus K - Ny-i váltakozása, ami a lassabban terjedő légszennyezők 

távozása szempontjából kedvezőtlen. A védett völgyben, a levegő hőmérséklet szerinti 

rétegződése is hatással van a légmozgás napszakonkénti periodicitására és a gyakori 

ködképződésre. Hideg téli időben a széljárás lelassul, megnő a szélcsend aránya. A 

domborzati gát fölött és a Sajó völgyében az É-i, ÉNy-i, illetve kisebb gyakorisággal a D - 

DK-i 1-6 m/s sebességű (átlagosan 1,8 m/s) légmozgás a domináns, a szélcsend aránya 8,5-

9%. 

 

A levegőszennyeződést befolyásoló egyik legfontosabb meteorológiai tényező a légköri 

stabilitás, mert több meteorológiai elem alakulását befolyásolja. A magaslégköri mérési 

eredmények, a napsugárzási teljesítmény értékek és a felszíni szélviszonyok ismeretében a 

légkör stabilitási viszonyának éves eloszlása számítható.  

A mérési és számítási eredmények alapján, a nem fűtési félév légköri stabilitási viszonyai 

lényegesen kedvezőbbek a fűtési félévénél. Fűtési szezonban a légszennyezők terjedése és 

hígulása szempontjából kedvező meteorológiai helyzetek részaránya 10% alá csökken. 

Tavasztól kora őszig e légköri szituációk előfordulási gyakorisága több mint háromszorosa a 

fűtési idényinek. (Nagy D. 2005)  

 

A domborzati gátlás egyértelműen meghatározza a légszennyezők terjedési és ülepedési 

viszonyait. A völgyben a talajszinttől mért 20 - 40 m-es magasságig tapasztalható a Szinva-

völgy irányú légmozgás és az erre merőleges Sajó völgyi uralkodó légmozgás. Ezek 

megkülönböztetése a légszennyezők terjedése szempontjából lényeges tényező. A domborzati 

gát fölött és a Sajó völgyében az É-i, ÉNy-i, illetve a D - DK-i 1–3 erősségű légmozgás a 

domináns.  
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1.kép. Miskolc és környezetének klímaövezetei és jellemző szélirányai 

(Forrás: Nagy D. 2005) 

 

Hideg téli időben a széljárás lelassul, megnő a szélcsend aránya. A felszín közeli 

meteorológiai adottságok kedvezőtlenek, és a hőmérséklet csökkenésével, anticiklonális 

meteorológiai helyzetben megteremtődik az inverz felszín közeli légréteg kialakulásának 

lehetősége. Ez a légköri inverzió az őszi hónapokban, a téli időszakban januárban, és a téli 

időszak végén februárban jellemző, de minden olyan alkalommal létrejön, amikor a talaj 

közelében hidegpárna alakul ki. Ekkor a konvekció hiánya miatt megáll a légcsere, ebben a 

ködösödéssel is együtt jelentkező légköri állapotban feldúsulnak a légszennyező anyagok. Ez 

az inverziós hőmérsékleti eloszlás az időjárási körülményektől függően – tartósan (akár 

hetekig is) fennmarad. Természetesen ezzel egy időben, főként a fűtési idényben, a lakossági 

fűtés lég-szennyező anyagai, a környező ipari kibocsátók szennyező anyagai és a 

közlekedésből származó légszennyező anyagok és a szálló por frakció is jelentősen 

megemelkedik a térségben. A szálló porra vonatkozó határérték túllépési helyzetek is szinte 

minden esetben ebben a kedvezőtlen meteorológiai helyzetben az ún inverziós időszakban 

fordultak elő a miskolci, és általában az ország többi mérőpontján, és a háttérállomásokon is, 

amint azt a 2003-2011-es időszak elemzése kapcsán Uramné L. K. tanulmányában 

olvashatjuk (Uramné L. K. 2013).  

 

Anticiklon esetén, a Sajó völgye és Miskolc város felett is szemmel látható opálos porkupola 

alakul ki. Ennek fő alkotóelemei a szilárd szennyezőanyagok vagyis a szálló és ülepedő por. 

Ebben az állapotban a talaj közeli és a magasabb légrétegek átkeveredése szinte minimális így 

az alsóbb légrétegek porfelhalmozódása lényegesen megemelkedik.  
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2. kép. A fényképen gyengén felhős égbolt mellett anticiklonális állapotban létrejött 

„porkupolát” láthatunk a Sajó völgye felett Szirmabesenyő térségében (2015. 03.14) 

 

A kialakult „porkupola” részecsketartalma a stabilizálódott légrétegek átkeveredésével aztán 

újra csökken és az időjárási frontokat kísérő szelek, vagy a talaj közeli légréteg felmelegedése 

következtében beinduló légcirkuláció miatt.  

2. A porszennyezés egészségügyi vonatkozásai 

Az ülepedő porok származhatnak természetes és antropogén forrásokból. A természetes 

eredetűek a talaj eróziójából (pl. növényborítás nélküli mezőgazdasági területek tavaszi 

széleróziója), erdőtüzekből, valamint vulkánok kitöréseiből, hogy csak a legjelentősebbeket 

említsük. Az antropogén ülepedő por forrásai főleg az ipari tevékenységből, közlekedésből, 

lakossági fűtésből és a szállításból származnak. Ezek a keletkezés helyén nagy koncentrációt 

is elérhetnek. Gyakorlatilag minden ipari tevékenység porképződéssel jár. E porok gyakran 

mérgező alkotórészeket (nehézfémeket) is tartalmaznak, de érvényes ez a közlekedésből 

származó porkibocsátásra is.  

Manapság a szálló por PM10 és PM2,5 (10 ill. 2,5 mikronnál kisebb porfrakció) egészségügyi 

hatásai hangsúlyosak. Ennek az-az oka, hogy ez az a méretfrakció, amely belégzéssel is 

bekerülhet a szervezetünkbe. Elsősorban a légutakba rakódik le. A szálló por mellett nem 

feledkezhetünk el az ülepedő porok kérdéséről sem, melyek egészségügyi szempontból 

szintén lényegesek.  

Az ülepedő por a gravitáció hatására a légkörből kiülepedik. A szennyezőforrás körzetében 

lerakódik; az ülepedő részecskék 10 µm-nél nagyobbak. Mivel a felső légutak védőrendszerén 

kiszűrődik, nem jut a mélyebb légutakba, egészségi hatása kisebb, mint a szálló poré.  

 

Farkas I. és Weiszburg T. az ülepedő és a szálló por ásványtani vizsgálata kapcsán végzett 

vizsgálatukban idézi a munkavédelmi előírásokat tartalmazó EN 481:1993 EU-szabványt 
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amely az összes létező porszemcse átmérő függvényében százalékosan definiálja a beszívható 

(inhalable), thorakális (thoracic) és az alveoláris (respirable) belélegezhető 

részecskefrakciókat. Egészségügyi szempontból a legnagyobb veszélyt a 10 µm-nél kisebb 

szemcsék jelentik, mivel ezek jutnak be a tüdő alveolusaiba. A 30-32 µm-nél kisebb frakciók 

is lejuthatnak a hörgőkhöz. Ezek képezik a thorakális frakciót. A 30 µm-től 100 /um-ig 

terjedő frakciók még belélegezhetők, de csak a felső légutakba jutnak be, ahonnan rövid idő 

alatt kiürülnek. (Farkas I. és Weiszburg T. 2006) 

 
1.táblázat. A különböző szemcseméretű porfrakciók (belélegezhető, thoraxban kiülepedő, 

alveolusban ülepedő), valószínűsített eljutása a tüdő különböző részeibe. (Forrás Az EN 481 

számú Európai Szabvány in. Kiss 2007) 

Aerodinamikai 

átmérő 

µm 

Belélegezhető 

részecskefrakció 

(%) 

A thoraxban 

kiülepedő 

részecskefrakció(%) 

A tüdő 

alveolusáig 

eljutó és ott 

ülepedő 

részecskefrakció 

(%) 

0,00 100 100 100 

1 97,1 97,1 97,1 

2 94,3 94,3 91,4 

3 91,7 91,7 73,9 

4 89,3 89 50 

5 87 85,4 30 

6 84,9 80,5 16,8 

7 82,9 74,2 9 

8 80,9 66,6 4,8 

9 79,1 58,3 2,5 

10 77,4 50 1,3 

11 75,8 42,1 0,7 

12 74,3 34,9 0,4 

13 72,9 28,6 0,2 

14 71,6 23,2 0,2 

15 70,3 18,7 0,1 

16 69,1 15 0 

18 67 9,5 0 

20 65,1 5,9 0 

25 61,2 1,8 0 

30 58,3 0,6 0 

Az egészségkárosító komponensek (korom, szerves vegyületek, nehézfémek) viszont az 

ülepedő porban is jelen vannak. A toxikus nehézfémek - bár ezek légkörben található és 

onnan ülepedő mennyisége lényegesen kisebb, mint a kén- és nitrogén-vegyületeké amellett, 

hogy az emberi egészséget a közvetlen belégzés nyomán is károsíthatják, légköri 

ülepedésüket követően hosszú időre felhalmozódnak a felszíni vizekben és talajban. Innen a 

táplálékláncba kerülnek, tehát közvetetten, az ivóvizen és a táplálékon keresztül is hatással 

vannak az emberi egészségre (Bozó L. 2004). 
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2.1. Jelen felméréssel összefüggő Life Biomonitoring program 

Miskolc város légszennyezésére vonatkozó biomonitoring módszereket alkalmazó program a 

Life 00 ENV/H/00936 (2001-2004) projekt volt, amely Kelet-Magyarország öt jelentősebb 

városában Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged egy biomonitoring hálózat 

kialakítását célozta, hogy a hazai döntéshozókat és az helyi önkormányzati szakembereket 

informálja a levegőminőség helyzetéről. A program további célja volt még a lakosság 

megismertetése a az alkalmazott biomonitoring módszerrel a levegőszennyezésre érzékeny 

növényekkel, és a légszennyezés okozta az indikátornövényeken megnyilvánuló 

károsodásokkal.  

A mintavételi pontokon információs táblát is elhelyeztek a program során amely röviden 

bemutatta a programot és hogyan ismerhető fel a légszennyezés. Ezáltal arra is felhívta a 

lakosság figyelmét, hogy a levegőszennyezés csökkentése érdekében ők is tehetnek 

erőfeszítéseket. 

A program során az ózon, valamint a kiülepedő por és annak káros anyag tartalmának 

kimutatására törekedtek biomonitoring módszerek segítségével. A levegő ózonterhelésének 

mérésére, az erre érzékeny dohánynövény fajtát helyeztek ki, a por jellegű szennyeződések 

vizsgálata az út menti fák leveleiről leoldott anyag kémiai analízisével történt. Ezzel a 

módszerrel a nehézfémtartalmat és a policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) mérték. 

A program jól szemléltette, hogy az ólom tíz évvel az ólomtartalmú üzemanyagok fokozatos 

kivonása után is ülepszik a levegőből. A gépjárműpark megújítása, önmagában nem biztosíték 

a városi légszennyezés csökkentésére. Az ózon esetében a mérések jól mutatták, hogy a 

felszín közeli magasabb ózontartalom, a külvárosi övezetekben magasabb lehet, mint a 

belvárosi övezetekben. A kevéssé iparosodott Békéscsaba és az ipari környezetszennyezéssel 

terheltebb Miskolc esetében is kisebb volt a levegőminőségbeli különbség, mint az előzetesen 

becsülhető volt, ugyanis a levegőminőséget befolyásoló tényezők között egyre hangsúlyosabb 

a gépjárműforgalomból származó légszennyezés, mint az iparosodottság mértéke.  

3. Ülepedő pormérés Miskolcon 

Miskolcon az ülepedő por mérését 2006-ig 17 mérőállomáson történt az ülepedő por 

koncentrációjának mérése. 2008-tól 7 helyszínen történt az ülepedő pormérés. 2011-től két 

helyszínen mérik az ülepedő por koncentrációját.  

3.táblázat. Ülepedő pormérő mintavételi helyek Miskolcon 2006-2011 között 

Cím Azonosító Komponens 2006 2008 2011-től 

Futó u.1 30417800 ÜP * 

  Halom u. 2/a 30467828 ÜP * 

  Pajtás u.8 30507748 ÜP * 

  Miskolctapolca  Pazár I. sétány 1. 30517780 ÜP * 

  Csermőke u. 7. 30637760 ÜP * * 

 Berzsenyi D. u. 2. 30667815 ÜP * * 

 Bársony J. u. 27. 30747767 ÜP * 

  Tópart u. 16. 30757714 ÜP * 

  Vasgyári út 43. 30757758 ÜP * 

  Meggyesalja 12 30787783 ÜP * * * 

Meggyesalja 12 30797787 ÜP 

  

* 

Dózsa Gy. u. 15. 30827783 ÜP * 
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Sajószigeti u. 3. 30917807 ÜP * 

  Csanyik-völgy 305 30987692 ÜP * 

  Szentpéteri kapu 72-76 30997798 ÜP * 

  Soltész Nagy Kálmán u. 173. 30607794 ÜP * * 

 Vasgyári u. 43. 30757758 ÜP * 

  Pesti u. 54. 30347802 ÜP * * 

 Erkel F. u. 51. 30427823 ÜP 

 

* 

  

 

1.diagram. Az ülepedő por éves átlagkoncentrációi 1999-2014 közötti időszakban Miskolcon 

(Forrás: OLM manuális mérőhálózat értékelései) 

3.1. A mintavétel és módszerek 

A porcsapdákat a város 11 pontján helyeztük ki. Célunk az volt, hogy Ny-K-i irányban a 

mintavételi pontok reprezentáljanak kevésbé beépített kertvárosi és zártabb beépítésű 

belvárosi övezetet, nyílt városszéli és belterületen belüli beépítetlen területet, volt és részben 

még működő ipari környezetet Radostyán szőlőhegyén elhelyezett porcsapdát kontrollpontnak 

szántuk. Törekedünk arra is, hogy a jelenleg nem működő Hejőcsabai Cementgyár 

környezetébe is kerüljenek porcsapdák.  

A mintavételi felszerelésre vonatkozóan tanulmányoztuk Dr. Várkonyi T.- Cziczó T. ülepedő 

por mintavételről szóló leírását (Várkonyi-Cziczó 1980). A mintavételi edényzet 

vonatkozásában ettől azért tértünk el, mert tartottunk az őrizetlen porcsapdák megrongálásától 

eltűnésétől a városi környezetben. Ezért a legkevésbé értékesnek tűnő alapanyagokból 

dolgoztunk. Az edényzetet 110 mm átmérőjű PVC csövekből alakítottuk ki, melyeket fa 

álványra szorítóbilinccsel rögzítettünk 120 cm magasságba. Az így elkészített Az ülepedő por 

mintavételi edényzet kihelyezését 2015 novemberében kezdtük meg és a porcsapdák 

december elejétől működtek. A porgyűjtőket hetente ellenőriztük és pótoltuk az elveszett 

edényeket, ha szükséges volt. A rongálások miatt egyes gyűjtőedényeket védett helyre kellett 
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telepíteni. Végül a mintavétel befejezését 10 mérőedény érte meg, melyek november 21 és 

március 21 közötti időszakban működtek. A mintákat március 25-én adtuk át a laboratóriumi 

vizsgálatra. A zavartalan mintagyűjtési időszak 120 napig tartott ennek alapján számoltuk ki a 

porgyűjtő henger átmérőjének figyelembevételével a havi ülepedési értéket.  

 

 

  

3.kép. A 9. sz. porcsapda a 

Martintelepen 

4.kép. 2. sz. porcsapda 

  

5.kép. 11. sz. porcsapda 6.kép. A 8.sz. porcsapda 

4.táblázat. Az ülepedő porcsapdák mintavételi helyei 

Beépítettség Mintavételi hely EOV Megjegyzés 

Családi házas terület 

házgyári bépítésű 

lakóövezet 

szomszédságában 

1 772379-307986 A porgyűjtő a Bánki 

Donát utca középső 

részén családi ház 

kertjében lett 

kihelyezve. 

Zöldfelület erdőszél a 

Sanofi 

üzemegységének 

szomszédságában 

2 769280-309308 A porgyűjtő a Sanofi 

Csanyik-völgyi 

üzemegysége előtt a 

központi parkoló és a 

gyárépület közötti 
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területen a Forrás-

völgyi-patak menti 

ligeterdő foltban lett 

kihelyezve. A területen 

egy működő zuzmó-

monitoring vizsgálat 

mintavételi pontja is 

megtalálható. 

Családi házas terület  3 776091-307808  

Zöldfelület felhagyott 

mezőgazdasági terület 

a Csermőkei út mentén  

4 778151-306900 A 4 sz. mérőhelyről az 

eszközt elvitték 

Családi házas terület 5 779568-303418  

Zöldfelület jellemzően 

városi park jellegű 

növényzet 

6 778240-305187 A Miskolci Egyetem 

Atlétikai Centrumában a 

sportpálya D-i területén. 

Felhagyott ipari terület 7 774319-306218 A volt Lenin Kohászati 

Művek és a volt 

Diósgyőri Gépgyár 

telephelyei között 

spontán cserjésedő, de 

lombkorona által nem 

fedett területen. 

Felhagyott 

parlagterület, 

mezőgazdasági terület 

szomszédságában 

8 780937-304085 Spontán cserjésedő, de 

lombkorona által nem 

fedett területen 

Parlagterület, 

mezőgazdasági terület 

szomszédságában 

9 781431-306002  

Belvárosi terület 10 780614-307680 A VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési 

Központ parkja 

Felhagyott kiskertes 

mezőgazdasági terület 

a Forrás-völgy Ny-i 

lejtőjén 

11 778715-309551  

Zöldfelület felhagyott 

gyümölcsös 

12 770928-315231 A pont megsemmisült 

3.2. A vizsgálatok gyenge pontjai 

- Az ülepedő por mintavétel időtartama nem volt zavartalan. Két mérőpont megsemmisült. A 

4 sz. mérőpont begyűjtés előtt eltűnt, a 12. sz. mérőpontot kihúzták és tartalma kiborult.  

- Feltételezhetően a használt PVC porgyűjtő edényzet anyagszennyezettsége miatt a 

mérőpontokon mért higany értékek zavartak, ezért a higanyra vonatkozó jegyzőkönyvi 

eredményeket közöljük, de értékelésükbe sajnos így nem bocsátkozhatunk.  

- Tisztában vagyunk azzal is, hogy gyűjtési időszak csak egy szűk időintervallumot ölelt fel, 

de reményeink szerint az értékelhető eredményt szolgáltató 10 mintavételi pont tájékoztatást 

jelent az ülepedő por kadmium és ólom tartalmáról.. 
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7. kép. Az ülepedő porcsapdák elhelyezése Miskolc területén 

4. Eredmények 

5. táblázat: Az ülepedő por minták vizsgálati eredményei 

Lab.ikt sz. 0329 0330 0331 0332 0333 

Mintavétel 

helye 

ZAE 

1UP 772379-

307986 

ZAE 

2UP 769280-

309308 

ZAE 

3UP 776091-

307808 

ZAE 

5 UP 779568-

303418 

ZAE 

6UP 778240-

305187 

kadmium 

g/minta 

<0,025 0,065 0,07 0,025 0,04 

ólom µg/minta 0,47 0,52 0,68 0,45 9,1 

higany 

g/minta 

0,92 0,31 1,47 9,39 6,44 

Bepárlási 

maradék g 

0,1456 5,0017 3,5835 1,8396 2,3125 

Lab.ikt sz. 0334 0335 0336 0337 0338 

Mintavétel 

helye 

ZAE 

7UP 774319-

306218 

ZAE 

8UP 780937-

304085 

ZAE 

9UP 781431-

306002 

ZAE 

10UP 780614-

307680 

ZAE 

11UP 770928-

315231 

kadmium 

g/minta 

<0,25 <0,25 <0,25 0,025 <0,25 

ólom µg/minta <0,15 0,34 0,07 0,21 <0,15 

higany 

g/minta 

1,10 1,47 0,51 0,95 0,66 

Bepárlási 

maradék g 

0,2769 0,2823 0,4081 0,4414 0,5112 
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A vizsgálati pontokon kihelyezett porcsapdák ülepedő por tartalma nem mutatott határérték 

feletti nehézfém terhelést sem ólom, sem kadmium esetében. A 6. sz. mérőponton (Miskolci 

Egyetem Atlétikai Centrum) tapasztalt és a többi mérőponttól magasabb ólom értékek is 

határérték alattiak. A mérőpont magasabb ólom tartalmára egyelőre nem találtunk 

magyarázatot. Magyarázatként felmerülhet az, hogy az Atlétikai Centrum szomszédságában 

több szabadtéri vörös salakkal fedett teniszpálya üzemel. A felmérési időszakban a használt 

pályák egy része sátorral fedett volt. A sátorfedést március elején bontották le és az időjárás 

függvényében már a szabadtéri pályákat is használták. Ha más salakokhoz hasonlóan toxikus 

mikroelemek is feldúsulhattak a teniszpálya fedésére használt salakborításban, akkor ez 

magyarázhatja a magasabb ólom tartalmat. A salak elemtartalom vizsgálatának hiányában ez 

azonban csak feltételezés. 

Légszennyező anyag Határértékek 

 30 napos g/m
2
 30 nap Éves t/km

2
 év 

Ülepedő por 16 120 

Ólom 10000* - 

Kadmium* 150* - 

Vízoldható fluoridok 50000* - 

*: ug/m
2
 30 nap 

Az ülepedő por és néhány összetevője 

Az egészségügyi határérték a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint 

 
8. kép. Az ülepedő por Cd tartalma

1
 

                                                 
1
 A 1,7,8,9 pontok Cd tartalma a mérési határ (0,025 g/minta) alatt volt. A megjeleníthetőség miatt 0,024 

g/minta értékkel számoltunk. Tehát ezeken a pontokon valójában a megjelenített értékeknél alacsonyabb volt a 

fémtartalom. 
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9. kép. Az ülepedő por Pb tartalma
2
 

5. A talaj felszíni rétegének elemvizsgálata 

5.1. Módszerek 

 

A talajmintavételi pontok helyszíneit igyekeztünk az ülepedő por mintavételi helyszínekhez 

igazítani. Mivel a talajmintavételhez elsősorban bolygatatlan talajfelszíneket kerestünk a 

talajmintavételi pontok nem fedték le az ülepedő por mintavételi pontok minden helyszínét.  

A talaj mintázását LD Agro talajmintavevővel végeztük a „Kármentesítési Kézikönyv 2” 

alapelvei szerint (Kádár I. 1997). Így a gyepterületek, parkok feltalaját 10 cm-es mélységig, a 

mezőgazdasági jellegű parlagterületeket 20-35 cm mélységig, mintáztuk. Nem hasznosított 

természetes jellegű felszínek esetében 40 cm mélységig vettük a talajmintákat. Az adott 

területen négyzethálós elrendezésben átlagosan húsz leszúrás talajmintáit átlagoltuk, majd az 

ebből származó részmintát helyeztük a gyűjtőüvegekbe. A minták postai úton kerültek a 

vizsgálólaboratóriumba.  

  

                                                 
2
 A 7, 11 pontokon mért Pb tartalom mérési határ (0,15 µg/minta)  alatt volt. A megjeleníthetőség miatt 0,14 

µg/minta értékkel számoltunk. Tehát ezeken a pontokon valójában a megjelenített értékeknél alacsonyabb is 

lehetett a fémtartalom. 
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6.táblázat: A talaj-mintavételi helyek 

Azo-

nosító 

Mintavételi hely A mintavételi 

hely jellege 

EOV 

1T Diósgyőr, Bánki D. utca mögötti gyep gyep 772375  308031 

2T Kilián-Dél park közpark 773562-307538 

3T Berekalja spontán 

növényesedett 

gyepterület 

771620-307637 

4T Avas, Ruzsinszőlő út menti parlag (4UP)  felhagyott 

mezőgazdasági 

terület 

778154-306906 

5T Görömböly, Deák Ferenc – Cukrász út 

kereszteződése a Hejő-parton 
vetett gyep 779666-303577 

6T Miskolci Egyetem, Magas-hegy (UV-domb) spontán cserjésedő 

erdőszél, nem 

hasznosított 

természetes jellegű 

felszín 

778025-305201 

7T Avas Ifjúsági - park közpark 77 8408-307451 

8T Bogáncs út volt hulladéklerakóval szemben 

spontán cserjésedő terület (8UP) 

felhagyott spontán 

cserjésedő 

mezőgazdasági 

terület 

780927-304082 

9T Martintelep (9UP) üde gyep, 

mezőgazdasági 

terület 

szomszédságában 

781443-306000 

10T VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési 

Központ parkja (10 UP) 
park 780608-307690 

11T Forrás-völgy felhagyott mg-i terület (11UP) felhagyott kiskert 778716-309554 

12T Gózon L. út – Bükkszentlászlói elágazás 

spontán cserjésedő terület (7UP) 

spontán cserjésedő 

terület 
743327-306213 

13T Lillafüred – Erzsébet sétány  közpark 767364-307747 

14T Csanyik-völgy gyep  zavart gyep 769225-309162 

15T Bulgárföld Stadion út az Erenyő-patak partja gyep 773958-307957 

16T Diósgyőr, Szt. Imre tér közpark 775576-308062 

17T Komlóstető zavart gyep 774907-305587 

18T Tapolca közpark 776568-303431 

19T Szentpéteri-kapu (Pozsonyi-utca és a 

nővérszálló között) 
vetett gyep 779840-309538 

20T Szt. István tér közpark 778857-308008 

21T Népkert közpark 779845-307126 

22T Vologda, É-i terelő melletti terület vetett gyep 777704-308244 

23T Hejőcsaba, Gárdonyi Ifjúsági Parkkal szembeni 

sporttelep mellett 
vetett gyep 779560-304211 

24T Radostyán  gyep (kaszáló) 769649-316693 
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10.kép. A talajmintavételi helyek elhelyezkedése 

  

11.kép. 3T mintavételi hely, Berekalja 12.kép. 5T mintavételi hely, Görömböly, 

Deák Ferenc – Cukrász út kereszteződése a 

Hejő-parton 



17 

 

  

13.kép. 6T mintavételi hely, Miskolci 

Egyetem, Magas-hegy (UV-domb) 

14. kép. 7T mintavételi hely, Avas, Ifjúsági 

park 

  

15.kép. 15T mintavételi hely, Bulgárföld, 

Stadion út az Erenyő-patak partja 

16.kép. 23T mintavételi hely, Hejőcsaba 

6. Eredmények 

7. táblázat. A talajminták vizsgálati eredményei 

Minta 

laboratóriu

mi kódja 

Minta jele 

A 

mintaelőkészítés 

kezdete/a 

vizsgálat vége 

Cd 

[mg/kg 

sza] 

Hg  

 [mg/kg 

sza] 

Pb  

 [mg/kg 

sza] 

16-392/1 1T 772375-308031 03.25./03.30. 0,45 0,12 27,8 

16-392/2 2T 773562-307538 03.25./03.30. 0,42 0,13 24,4 

16-392/3 3T 771620-307637 03.25./03.30. 0,35 0,13 23,3 

16-392/4 4T 778154-306906 03.25./03.30. 0,70 0,14 43,0 

16-392/5 5T 779666-303577 03.25./03.30. 0,66 0,24 23,0 

16-392/6 6T 778025-305201 03.25./03.30. 0,62 0,14 38,0 

16-392/7 7T 77 8408-307451 03.25./03.30. 0,35 0,15 25,1 
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16-392/8 8T 780927-304082 03.25./03.30. 0,48 0,14 28,0 

16-392/9 9T 781443-306000 03.25./03.30. 0,45 0,07 22,3 

16-392/10 10T 780608-307690 03.25./03.30. 0,50 0,27 35,0 

16-392/11 11T 778716-309554 03.25./03.30. 0,39 0,08 24,0 

16-392/12 12T 743327-306213 03.25./03.31. 0,79 0,31 70,0 

16-392/13 13T 767364-307747 03.25./03.31. 0,92 0,25 42,5 

16-392/14 14T 769225-309162 03.25./03.31. 0,77 0,10 30,9 

16-392/15 15T 773958-307957 03.25./03.31. 0,57 0,17 33,1 

16-392/16 16T 775576-308062 03.25./03.31. 0,77 0,21 60,0 

16-392/17 17T 774907-305587 03.25./03.31. 0,41 0,14 29,6 

16-392/18 18T 776568-303431 03.25./03.31. 0,66 0,63 53,3 

16-392/19 19T 779840-309538 03.25./03.31. 0,47 0,20 35,8 

16-392/20 20T 778857-308008 03.25./03.31. 0,36 0,14 21,9 

16-392/21 21T 779845-307126 03.25./03.31. 0,41 0,20 32,3 

16-392/22 22T 777704-308244 03.25./03.31. 0,56 0,17 36,5 

16-392/23 23T 779560-304211 03.25./03.31. 0,57 0,31 22,3 

16-392/24 24TK 769649-316693 03.25./03.31. 0,37 0,07 17,2 

 

 

A hazai talajok nehézfém szennyezettségéről Fügedi és munkatársai hazánk geokémiai 

nagytájai szerint tagolva közölnek adatokat (Fügedi et al. 2006). 

Barna Sz. értekezésében hivatkozik erre az értékelésre az alábbiak szerint: „ Az ország 

legnagyobb részén (1. nagytáj) nincs specifikus elemcsoport; gyakorlatilag valamennyi, 

vizsgált komponens együtt, a lokális üledékföldtani talajtani és mezőgazdasági tényezők 

függvényében halmozódik fel, illetve mosódik ki. Mivel síkvidéki területeink zömét művelik, 

a nehézfémek (főleg a réz, a kadmium és az ólom) mozgékony mennyiségének nagyobb része 

nem a lepusztulási területről származik, hanem a különféle kemikáliákkal kerül a talajba, 

majd zömmel a terménnyel távozik. A nyugati határszél törmelékes üledékeiben (a 2. 

nagytájon) jóval több a Cr, a Co és a Ni, ami elsősorban a kelet-alpi bázisos és ultrabázikus 

magmatitok lepusztulására vezethető vissza. Hazánk középső részén, a Keszthely–Győr–

Cserhátsurány vonaltól Hercegszántó–Szegedig húzódó 3.nagytáj legfőbb jellegzetessége a 

talajok erőteljes meszesedése, aminek eredményeként itt a felszínkőzeti üledékekben a Ca, 

Mg és Sr karbonátjai (alárendelten szulfátjai és foszfátjai) halmozódnak fel. A 4. nagytáj 

geokémiai arculata az Ag–Au–Cd–Hg–Ρb–(Cu–Zn) elemcsoport dúsulásával jellemezhető, 

több mint 60 cm vastag felszíni szennyezés határozza meg, mivel a Körösöket és a Szamost a 

kétezer éves erdélyi ércbányászat szennyezi, a Hernádot a kassai, a Sajót a kazincbarcikai, a 

Zagyvát pedig a salgótarjáni nehézipar (és a mátrai ércbányászat). 

Fentiekből adódik, hogy Magyarországon a geokémiai háttér nem egységes: a 3. nagytájon 

szinte minden toxikus elemből kevesebb, a 4. nagytájon pedig jóval több van az 1. és a 2. 

nagytájon szokásosnál.” (Barna Sz. 2008) 
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17. kép. Magyarország geokémiai nagytájai  

(Forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet  

http://www.mfgi.hu/hu/node/94) 

 
Jelkulcs: 

1. Geokémiai nagytáj, speciális elemcsoport nélkül; 

2. (Központi) geokémiai nagytáj; regionális talajmeszesedéssel (Ca, Mg, Sr, CO3--, SO42-, PO43-); 

3. (Nyugati) geokémiai nagytáj alpi lehordási területtel (Fe, Co, Cr, Ni); 

4. (Keleti) geokémiai nagytáj ércbányászati és nehézipari szennyezésekkel (Ag, As, Au, Cu, Pb, Zn, 

5. Magyarország geokémiai atlaszának vízgyűjtő területei; 

6. Határon túli vízgyűjtő terület. 

 

Ezek alapján a 4. geokémiai nagytájba tartozó Miskolc térségében is számolni lehet ipari 

szennyezésekből származó fémfelhalmozódással, de ezt a tényt más kutatási eredmények is 

alátámasztják (EISD 1994).  

Hogy a jelen állapotban ez az előfeltevés hogyan tükröződik azt a város 23 pontján kijelölt 

mintaterület elemtartalom vizsgálatával próbáltuk felmérni.  

Összességében megállapítható, hogy a vizsgálati eredmények egyetlen mintavételi helyszínen 

sem haladták meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. melléklete 

alapján a szennyezettségi határértéket a vizsgált Cd, Hg, Pb elemekre vonatkozóan. 

Szennyezettségi határérték földtani közegre A  6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. 

melléklete alapján 

Cd (mg/kg szárazanyag) 1 

Hg (mg/kg szárazanyag) 0,5 

Pb (mg/kg szárazanyag) 100 

A BAZ Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi igazgatóságának adattárában fellelt 

1992, 1998. 2004 évekből Miskolc külterületéről származó talajmintavételi eredmények 

elemtartalmát az alábbi táblázat és térképek mutatják.  
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8. táblázat: Miskolc külterületéről és Radostyán külterületéről származó talajmintavételek 

elemtartalma (Forrás: BAZ-megyei Kormányhivatal) 

azon x y Cd Hg Pb Megj. 

76 766091 306231 0,82 1,5 22,87 1992 

76 766091 306231 1,18 1,5 20,68 1998 

76 766091 306231 0,7 0,1 18,2 2004 

77 769991 314064 0,28 1,5 28,46 1992 

77 769991 314064 0,18 1,5 10,77 1998 

71 758231 304768 0,38 1,5 9,18 1992 

71 758231 304768 3,19 1,5 20,26 1998 

 

 

18. kép. Miskolc külterületéről és Radostyán külterületéről (1992) származó talajmintavételek 

Cd, Hg, Pb tartalma (Forrás: BAZ-megyei Kormányhivatal) 
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19. kép. Miskolc külterületéről és Radostyán külterületéről (1998) származó talajmintavételek 

Cd, Hg, Pb tartalma (Forrás: BAZ-megyei Kormányhivatal) 

 

20. kép. Miskolc külterületéről és Radostyán külterületéről (1998) származó talajmintavételek 

Cd, Hg, Pb tartalma (Forrás: BAZ-megyei Kormányhivatal) 
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Időben közelebbi berentei felmérés eredményével is összehasonlítottuk a miskolci 

eredményeket. Berente területét számos potenciális ipari szennyező forrás veszi körül, melyek 

légköri kibocsátásai, illetve a sík területeken a talajvizet közvetlenül. illetve a talajon 

keresztül ért szennyező hatásai meghatározhatják a talajok élelmiszertermelési célú 

felhasználhatóságát. A mintavételezés első elkészült üteme Berente falutól nyugatra 

elhelyezkedő dombvidéki területeket érintette. A mintázási helyszínek kiválasztásánál a 

BorsodChemtől való távolság és geomorfológiai helyzet volt a meghatározó, mivel a 

helyszíneket jelentős eróziós, áthalmozási, illetve felhalmozódási folyamatok jellemzik, 

valamint a nagy savanyúság. Emiatt a szelvényen belüli függőleges szállítódás sem kizárt, 

ezért a szelvényekben genetikai szintenként történt a mintavétel (Berente 2015).  

 

Az alábbiakban a miskolci mintavételi eredmények és a Berentei mintavételi helyszínek felső 

~20 cm-es rétegéből származó talajminták elemtartalmát mutatjuk be.  

 

 

21. kép. A mintavételi helyszínekről származó talajminták Cd tartalma  

(Miskolc-Radostyán) 
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22. kép. A berentei mintavételi helyszínekről származó talajminták Cd tartalma 

(Forrás: Berente 2015) 

 

 

23. kép. A mintavételi helyszínekről származó talajminták Hg tartalma  

(Miskolc-Radostyán) 
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24. kép. A berentei mintavételi helyszínekről származó talajminták Hg tartalma  

(Forrás: Berente 2015) 

 

25. kép. A mintavételi helyszínekről származó talajminták Pb tartalma  

(Miskolc-Radostyán) 
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26. kép. A berentei mintavételi helyszínekről származó talajminták Pb tartalma 

(Forrás: Berente 2015) 
 

 

2.diagram. A berentei talajmintavételi pontok és a miskolci mintapontok toxikus 

elemtartalmára vonatkozó összszennyezettségi átlagok összehasonlítása 
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Mint említettük a Miskolci mintavételi területeken a szennyezettségi határérték alatti 

elemtartalmat jeleztek a laboratóriumi talaj elemvizsgálatok. Azt is jól mutatják az 

eredmények, hogy a radostyáni kontrollterületként mintázott helyszín elemtartalma 

alacsonyabb a miskolci helyszínek elemtartalmánál, amely a várakozásoknak megfelelő. Ha a 

berentei mintapontok alapján a feltalaj elemtartalomra vonatkozó összszennyezettségi átlagát 

a miskolci mintavételi pontok összszenyezetségi átlageredményeivel vetjük össze a berentei 

térség alacsonyabb talajterheltségi átlagértéke adódik a talaj felső ~20 cm-es szintjére 

vonatkoztatva. Bár tisztában vagyunk a mintázási környezet eltérő adottságaival az eltérő 

talajkörnyezetből adódó különbségekkel, és azzal, hogy az eltérés egyik elem vonatkozásában 

sem jelentős, mégis figyelemreméltó, mert a BorsodChem Zrt. jelenléte számunkra nem ezt 

valószínűsítette. Véleményünk szerint az eltérés abból adódhat, hogy Miskolc esetében városi 

környezet fokozottabban veszélyeztetett a nehézfém szennyezés által. Itt lényegesen több 

emisszióforrás található és a közlekedés, forgalomsűrűség, beépítési tényezők, helyi 

meteorológiai viszonyok is hatással vannak a talaj elemtartalmának összetételére.  
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Mellékletek 

1. Laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek 
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2.Szent István Rádióban elhangzott riport részletei 

                                                                                                     ADÁSTÜKÖR 

 

MŰSORCÍM: NEKTEK ADOM A FÖLDET  

 

ADÁS IDŐPONTJA: 

ALCÍM: 

MŰFAJ: 

Vallás és ökológia a Védegylet közreműködésével 

Környezetvédelmi műsor 
2016. 07. 08. 
      péntek 

10:05-10:30 

FELELŐS SZERK.:  

 

ISMÉTLÉS 

IDŐPONTJA: 

SZERKESZTŐ(K): 

 

Grunda János 

 

2016. 07. 09. 

03:05 – 03:30 

15:05-15:30 

SORSZÁM: MŰSORELEM: IDŐTARTAM: 

00 Szignál_Nektek adom  

01 Felkonf: DJK! Szeretettel köszönti önöket a műsor szerkesztője 

Grunda János nevében is a bemondó….   

Mai adásunkban a Zöld Akció egyesület Sajó-völgyi 

környezetvédelmi vizsgálatáról lesz szó.  

A miskolci székhelyű egyesület 2009-2015 között végzett 

zuzmótérképezést a Sajó völgyében. Munkájuk célja az volt, hogy 

jobban megismerjék a korábban szinte alig kutatott völgy 

zuzmóflóráját, másrészt, hogy a térképezés a későbbiekben 

összehasonlítási alapot adjon a légszennyezettség pozitív vagy negatív 

változásával kapcsolatban.  

 

02 02 nektekadom 1. mp3 07:52 

03 Zene  
04 04 nektekadom 2. mp3 07:44 

05 Zene  

06 Lekonf: KH! Elhangzott a Nektek adom a Földet c. műsorunk, 

melyben a Zöld Akció egyesület Sajó-völgyi környezetvédelmi 

vizsgálatáról volt szó. 

További kellemes időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János 

és a bemondó … DJK! 

 

 Ismétlés 

konf 

Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.  

 

MŰSORAJÁNLÓBA: 

 

A Nektek adom a Földet mai adásába a Zöld Akció egyesület Sajó-völgyi 

környezetvédelmi vizsgálatáról lesz szó. Barati Sándort az egyesület 

munkatársát hallják.   
      SZÖVEG: 

      FILE NÉV: Műsorajánló – Nektekadom 0:53 

ARCHIVÁLÁS: ???? 

MEGJEGYZÉS:  
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Barati Sándor előadása  Barati Sándor előadása 
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