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Tisztelt Levegő Munkacsoport!

Az időkép.hu-n rendszeresen figyelemmel követem a légszennyezettségi adatokat, és elborzadva 
látom, hogy a szálló por koncentráció már hónapok óta bőven az eü. határérték felett van, 2-300%-
al, sőt nem egyszer 500% feletti adatot mutat a környéken.

Gondolom többen is észrevételezték már, a Miskolctól északra Sajókeresztúron működő volt BÉM, 
immár ha jól tudom veszélyes hulladék égető, hihetetlen mennyiségű füstöt bocsájt ki magából. A 
közelben  található  repülőtéren  többször  mondták,  hogy  az  idő  a  sűrű  füst  miatt  repülésre 
alkalmatlan a rossz látási viszonyok miatt. Ha az M30as autópálya felől közelítjük meg Miskolcot, 
(az autópálya végéig el kell menni) látható, hogy a BÉM-ből áradó füst rátelepszik Miskolcra és a 
környező falvakra.

Én Szirmabesenyői  lakos  vagyok,  és  tudom,  hogy az  itt  élők nagy része  aggodalommal  tekint 
gyakran a BÉM felé, hogy mikor önti el a falut újból a füst. A veszélyeshulladék-égetőt üzemelő 
cég honlapján valamennyi engedély megtekinthető, melyek gondolom mind megfelelnek a magyar, 
vagy akár eu-s jogszabályoknak.
Azzal kapcsoltban érdeklődnék, hogy a légszennyezettségi adatok alapján lehetne-e kontrollálni az 
égető működését (a volt szmogriadó idején is vidáman füstölt a kémény, miközben autóval nem 
mehettem be a városba...), illetve egyéb pl. helyrajzi adatoknak megfelel-e az égető elhelyezkedése. 
Gondolok  itt  arra,  hogy  pl.  az  uralkodó  széljárást  nem  kell-e  egy  ilyen  égető  működésénél 
figyelembe  venni?  Az  égetőtől  dél-délkeleti  irányban  jó  néhány  település  van,  a  szél  nagy 
százalékban e kis községek ill. Miskolc irányába fújja a szennyezett levegőt.
A polgármester  felé  is  jelezték  már  sokan  a  problémát,  de  mivel  szerinte  is  a  cég  engedélyei 
megfelelnek - semmi nem történt.

Tudom ez vidéki probléma és legtöbben talán a főváros tisztaságát tartják a legfontosabbnak, de 
Miskolc  Magyarország  3.  legnépesebb  városa,  a  légszennyezettség  pedig  szinte  mindig  itt  a 
legrosszabb. Ezért kérném segítségüket abban, hogy legális keretek között van-e lehetőség ezt a 
környéket magunk és főleg gyermekeink részére élhetőbbé tenni.

Köszönettel,  XY - Szirmabesenyő


