
Levegő szennyezettség mérés Nagytétényben 

 

Ismeretes, hogy a nagytétényi levegő minőségi mérőállomást néhány éve leszerelték a mai 

Országzászló téren, így közvetlen adataink nincsenek a helyi levegő minőségről. A Földművelési 

Minisztériummal folyt levelezésünk nem járt eredménnyel, a tekintetben, hogy visszahelyezzék a 

térségbe a mérőállomást. Jelenleg a budatétényi Tűzliliom utcában van állomás, ami azonban háttér 

mérő állomás, alapjában nem terhelt területen. Nagytétény azonban változatlanul erősen terhelt, a 

tranzit forgalom jelentős, M0, M6, és a régi 6-os és 7-es utak forgalma, az itt működő ipari üzemek, 

és a lakossági fűtés, tüzelés jelentős terheket jelent, elsősorban a téli időszakban, amikor a határérték 

túllépések főváros szerte heteken keresztül általánosak. 

Ezért a Levegő Munkacsoporttal együttműködésben a következő hónapokban levegő minőségi 

méréseket tervezünk, a finom por szemcsék jelenlétére koncentrálva, itt a 20 nano méter, és az 1 

mikro méter tartományban lévő por, korom, és más finom szemcsék mennyiségét, darabszámát 

mérjük majd a területen, amiből következtetéseket lehet majd levonni a levegő minőségére, fűtési, és 

azon túli időszakokban egyaránt. 

 

A Mérési program röviden: 

Mérés lehetőleg szélcsendes időben. 

1. Alap: fűtési idényben, amikor még nincs szmog a fővárosi PM10 mérőállomási adatok alapján, 

délutáni időszakban. Kb. 10 mérési pont, pontonként 10 perc, majd még egyszer 10 perc. Ez összesen 

kb. 200 percnyi mérés, plusz az eljutás a pontok közt kb. 5-5 perc, kb. összesen 300 perc. Délután 4-

től este 10-ig. 

2. Ugyanez magas PM10 szennyezettség mellett, hideg időben elvégezve. 

3. Tavasszal, amikor a hőmérséklet eléri nappal a +20C-t és éjjel sincs már hidegebb, mint +10C. 

Adatfeldolgozás, kiértékelés, adat vizualizáció térinformatika segítségével. 

A tervezett menetrend főbb elemei: 

 Mérési terület áttekintése, bejárása, a javasolt mérőpontok kijelölése, a helyiekkel 

együttműködve. 

 Mérési program, a jelen javaslat szerinti három ütemben, adatfeldolgozás, elemzés, értékelés, 

dokumentálás. 

 Cselekvési terv, javaslatok megfogalmazása az eredmények alapján a döntéshozókhoz, 

elsősorban kormányhivatali szakhatóságok, szaktárcák, önkormányzat – sebesség korlátozás, 

zöldterület fejlesztés, mobil mérőállomás alkalmi telepítése, ill. más javaslatok. A lakosság 

körében mozgó munkatársak érzékenyítése, képzése a légszennyezés káros egészségi 

hatásairól és a gyakorlati lépésekről, amely csökkentheti a szennyezést és annak hatásait.  

 

Költségek: 

A mérések alkalmanként 80.000 Ft + ÁFA, az adatfeldolgozás, kiértékelés, adat vizualizáció, 

tanulmány, további 100.000 Ft. + ÁFA. 

Mindösszesen 431.800 forint bruttó. 

 

 

 

 

Néhány példa, és kapcsolódó publikációk a közelmúltból: 



https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Nagykovacsi/Sheet1 

https://www.levego.hu/hirek/2015/11/azonnal-betiltottak-az-avaregetest-a-levego-munkacsoport-

meresei-nyoman/ 

https://www.levego.hu/sites/default/files/avaregetes_god.pdf 

https://www.idokep.hu/hirek/orszagos-problema-a-szmog 

https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Hidegparna_meres/Dashboard1 

https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Erd_ultrafinom_reszecskeszam_meres/Da

shboard1 

 

 

Kapcsolat a Levegő Munkacsoportnál: Lenkei Péter, tanácsadó iroda vezetője, tel: 4110509, 

lenkei@levego.hu  

Budapest, 2018. január 

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 
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