
Összefoglaló 

a Zöld Jövő estjéről, ahol áttekintettük a téli, tavaszi légszennyezettség mérések eredményeit, 
tapasztalatait, 2018. szeptember 5. 

Itt volt Lenkei Péter és Maruzs Ágnes a Levegő Munkacsoport munkatársai, akik a méréseket 
végezték, az összesített eredményeket és a mérési jelentést korábban már eljuttatták, ezek 
olvashatóak honlapunkon. 

A téma a Zöld Jövő egyik tavaly őszi ülésén merült fel, már a fokozódó légszennyezés, különösen a téli 
tavaszi időszakban, a fűtéssel és a közlekedéssel összefüggésben. Ekkor felvettük a kapcsolatot a 
Levegő Munkacsoporttal, ahol már jó ideje zajlanak ultrafinomfinom részecske szennyezettségi 
mérések, egy néhány éve beszerzett műszer segítségével. Ez a TSI P-Trak 8525, kondenzációs 
részecske számláló, mely a 20 és az 1000 nanométer tartományban érzékeli a szemcsék jelenlétét, 
darabszámát, izopropil alkohol gőzben lézer fényben detektálva a szemcsék jelenlétét, részecske 
szám/cm3 dimenzióban. 

A bevezetőben arról beszéltünk, hogy különösen fontos a PM 1, tehát az 1 mikrométer alatti finom 
szemcsék/részecskék mérése, ezek azok amik átjutnak a felső légutakon, a tüdőbe, és egy részük a 
véráramba. A közelmúltban voltak vizsgálatok, melyek megállapították, hogy a belégzést követően 20 
perccel az ultrafinom aranyszemcsék már a vérben voltak. Ezek azután az érfalban lerakódva 
gyulladásos folyamatokat indítanak el, plakk, esetleg vérrög képződik, összességében igénybe veszik 
az immunrendszert. Az égéstermék koromszemcsék ebben a tartományban gyűrűs szénlemezek, 
melyek ugyanakkor policiklikus aromás szénhidrogéneket és nehézfémeket is a felületükön 
hordoznak. Eredetük lehet járműoldali, belső égésű motor, avar és kerti égetés, szilárd tüzelőanyag és 
szénhidrogének tökéletlen égése, dohányzás. 

A méréseket tehát februárban, a fűtési időszakban két alkalommal, eltérő klimatikus viszonyok között, 
majd áprilisban, két-két menetben végezték, egyenként tízperces időtartammal. Az adatok a tízperces 
mérések átlagait, ill. min. max. értékeket tartalmazzák egyebek mellett. Az autópálya terhelő hatása 
egyértelműen megjelent, a legszennyezettebb pont a Március 15. Füttyös utca sarki, az M0 mentén, 
majd a Batthyányi Társasház utcai, ill. a túloldalon a Szilvafa Füstike utcai pontok. Ugyanakkor a városi 
háttérhatások is megfigyelhetőek voltak, a szilárd tüzelés időszakában. Az időszakok tekintetében a 
délután, kora este, késő este folytak a mérések, amik jelezték a közlekedési csúcs, majd a befűtés, a 
szilárd tüzelés hatásait. Emellett pedig a klimatikus változásokat, az esti inverzió, a feldúsulás, 
leülepedés hatásait is követhetjük. Itt, a cm3-enkénti szemcseszámnál, a 2-3000-es értékig mondható 
jónak, az eredmény, pl. Aggteleken 900-as értéket mértek, 10 ezer felett már növekvő szennyezésről 
beszélhetünk. 

A cselekvési lehetőségek, stratégiák tekintetében, a közlekedési terhelésnél az autópálya emelkedő 
szakaszán, Törökbálint felé, a 80 km/h-s sebesség korlátozás segíthetne, csökkenő emisszióval és 
zajterheléssel. Döntő összetevő itt a Dízel üzem, és a finom por mellett a nitrogén oxid. EU adatok 
szerint az éves halálozásban 400 ezer köthető a finom porhoz, 78 ezer pedig a nitrogén oxidhoz. 
Beltérben, a lakásokban a kinti érték fele, harmada mérhető a finompor terhelésben, ami csővégi 
megoldásként légtisztító berendezéssel kezelhető még. Ezzel a por kétharmada – 90%-a kiszűrhető, 
ami egy berendezés telepítését jelenti, százezres nagyságrend, és működtetését, ami mintegy évi 40 
ezer Ft. A megelőzés terén a Dízel hajtás kiszorítása egy lehetőség, ami európai szinten zajlik is, de 
városi övezetekben, és nem a tranzit utakon. Egy irány és lehetőség, az épületszigetelés, amivel a 
hőigény 50% alá csökkenthető, külső falak, födém, és nyílászárók szigetelése, párhuzamosan az áram 
fogyasztó készülékek, és a világítás korszerűsítésével, kis fogyasztásúvá tételével. A szigetelésre és az 
energetikai korszerűsítésre folyamatosan elérhető támogatási formák vannak, kamattámogatás, 
lényegében kamatmentes kölcsönök, 10% önrésszel, melyek jó megtérülésűek az energia 
hatékonyágba történő befektetéssel. 

Egy másik terület is felmerült, a kerti égetés, a zöld hulladék kezelése, az égetés a fővárosban tiltott, 
de az agglomerációban igen változatos a helyzet, sok helyütt semmilyen korlát nincs, másutt egyes 



napokon lehet égetni, több helyen megtiltották. A Kötháló egy projektje keretében, ahol szintén 
Lenkei Péter és Marozs Ági dolgoztak, sikerült pár helyen tiltást elérni, mint Gyömrő, Gyál, Csömör, 
Budakalász. Több önkormányzatnál a zöldhulladék ledarálását lehet kérni, amit úgy könnyebb 
komposztálni. 

Szóba került a távlati megoldás, az épületek megújuló energiával, alapjában napenergiával történő 
fűtése, ill. a közlekedés villamosítása, az elektromos autók különböző formái. A tendenciák alapjában 
errefelé mennek a nemzetközi kitekintésben, de nem elég gyorsan. 

Helyben, ami a továbblépést illeti, egy irány, az említett autópálya emelkedő szakaszra sebesség 
mérséklést kérni a közútkezelőnél, hivatkozva a térség szennyezett jellegére. Önkormányzati szinten az 
említett energetikai korszerűsítést lehetne támogatni, pl. a 10 % önrész elengedése, vagy 
önkormányzati támogatása révén. Az érintett lakóterületen a lakók körében tájékoztató munkát kell 
végezni, a légszennyezés káros egészségi hatásait tudatosítva, a szilárd tüzelés, különösen a 
hulladékokkal, bontott anyagokkal, hulladékokkal tüzelés következményeit bemutatva. 

Ezen a területen a Levegő Munkacsoport egy nagy pályázatot készített, és nyújtott be, ami a 
légszennyezés mérését, és lakossági tudatosítását célozza, pl. Biatorbágyon most van előkészítés alatt 
egy olyan program, ahol a terepen haladva, a lakókkal közösen mérnék a légszennyezést, majd beérve 
a közösségi házban rögtön bemutatnák a mérési eredményeket. Ezt számos térségben, településen, 
így a XXII. kerületben is tervezik majd a projekt keretében. 

A mérési programot támogatták, egy-egy mérés költségeivel: 

Haggenmacher Udvar Kft 

Fitoland Kft. 

Netdragon Service Group Kft. Nagytétény, 

míg az adatfeldolgozó, vizualizáló tevékenységet a Zöld Jövő tagjai, támogatói, és a Nagytétényi Ember 
és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület, kisebb és nagyobb adományokkal. 


