
A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre 

A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy 
fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat tudjuk 
megválasztani a légszennyezés csökkentését célzó tevékenységeink során.  

Káros hatást a légszennyezõ anyagok bizonyos dózisa vált ki, mint a legtöbb 
területen, itt is érvényes, hogy a kár nagysága arányos a hatás erõsségével és 
idõtartamával. Ezért a légszennyezés káros hatásai a szennyezõ anyagok 
(energiaformák) anyagi minõségétõl és energiafajtától (pl. hõenergia), azok 
légköri koncentrációjától, ill. hatás idejétõl függenek. 

Az általános törvényszerûséget a levegõ esetére alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a 
légszennyezés okozta kár a szennyezõanyag koncentrációjától (C) és az 
expozíciós idõtõl (T) függ, elvileg tehát a kár = C x T. Meg kell jegyezni, hogy a 
helyzet összetettebb, mint amit ez az egyszerû szorzat sugall, arra viszont alkalmas, 
hogy könnyen áttekinthetõ módon rámutasson az alapvetõ törvényszerûségre. 

A levegõ szinte valamennyi élõlény élettere, vagy legalább az élettevékenységére 
ható közeg, ennek következtében a légszennyezés hatása alól az élõvilág nem 
vonható ki. Ugyanez elmondható a természetes és az emberi tevékenységek által 
létrehozott élettelen környezeti elemek jelentõs részérõl, a talajról, a vízrõl, 
építményekrõl, szerkezetekrõl, de még a képzõmûvészeti alkotásokról is. 

A közvetlen hatások az élettelen környezetre: a légkör összetételének változása, a 
légkör felmelegedése, a légkör fényszûrõ hatásának módosulása, a légköri 
víztartalom savas irányú eltolódása, savas jellegû csapadék. A másodlagos hatások 
az hatások az élettelen környezetre: a talajsavanyodás, vízkészlet-savasodás miatt a 
földkéregbõl fémek kioldódása, korróziós károk az épített és természetes 
környezetben. 

A közvetlen hatások az élõ környezetre: toxikus és roncsoló (korrozív, savas-lúgos) 
hatások, a bioszféra oxigéntermelõ képességének csökkenése, a CO2 légköri 
felszaporodása. A másodlagos hatások az élõ környezetre: a növény- és állatvilág 
károsodása, humán egészségügyi károk. 

Attól függõen, hogy a légszennyezés a Földön mekkora területeket érint, 
beszélhetünk globális (egész légkört érintõ), regionális (bizonyos nagyobb, össze-
függõ területekre, országokra, kontinensekre kiterjedõ), ill. helyi hatásokról. 

A globális hatások közt legjellemzõbb és talán leginkább aggasztó jelenleg a földi 
légkörben levõ szén-dioxid felszaporodása, ezáltal az atmoszféra lassú 
felmelegedése, azaz a sokat emlegetett üvegházhatás. A másik globális hatás 
Földünk ózonpajzsának vékonyodásához, ezáltal az élõk nagy energiájú UV 
sugárzás általi károsodásához (pl. bõrrák kialakulásához) vezet. 

Regionális hatások között említjük (bár már egyre inkább globálissá szélesedik) a 
savas ülepedést és a füstködkatasztrófákat.  

 



Üvegházhatás 

A szén-dioxid a Föld és atmoszférája sugárzási mérlegében jelentõs szerepet betöltõ 
gáz. A viszonylag rövid hullámhosszú (látható és UV) napsugárzást szinte elnyelés 
nélkül átengedi a felszínre, ám a felszín felmelegedésébõl származó hosszú hullámú 
(IR) sugárzást jelentõs mértékben elnyeli, visszatartja, ezáltal az atmoszférát és a 
felszínt lassan, fokozatosan felmelegíti. A CO2 légköri mennyiségének 
csökkenése tehát lehûléshez, növekedése pedig felmelegedéshez vezet. 
Különbözõ modellek alapján vizsgálhatjuk a globális felmelegedés hatását, az 
eredmények a folyamat összetett volta miatt jelentõs szórást mutatnak, 
érdekességképpen azért lássunk néhány adatot. Ha a szén-dioxid mennyisége 550 
mg/kg-ra emelkedne, az 4 °C fokos átlagos felmelegedést eredményezne, a sarkok 
felett 13-14°C-kal, a trópusokon 1-2°C-kal nõne a hõmérséklet. A sarkok 
jégtakarójának olvadása, valamint az óceánok hõtágulása következtében az óceánok 
vízszintje legalább 60 cm-rel (más modellek szerint több méterrel) emelkedne, ami a 
termékeny és sûrûn lakott parti sávok és folyótorkolatok környékének elöntését 
eredményezné, leszûkülne az emberiség élõhelye, számos emberi alkotás 
elpusztulna, sõt a folyamatok láncreakció-szerû mûködése elõre nem látható 
problémákat is okozhatna. 

Ha nem tekintjük az óceánok szintjének megemelkedését, csak 1°C hõmérséklet-
növekedést veszünk figyelembe, akkor is megváltozna a kultúrnövények 
termeszthetõsége, az egyenlõtlen hõmérséklet-emelkedés gyengítené a földi 
cirkulációt, ami a mérsékelt égöv szárazabbá válásához vezetne.  

Ezek az elõrejelzések felhívják a figyelmet az antropogén éghajlatváltozás által 
okozható problémák súlyosságára, a folyamatok megismerésének és a 
beavatkozások elengedhetetlen mivoltára. 

A jelenség alapvetõ oka kettõs: részben a tüzelésbõl származó CO2 egyre növekvõ 
mennyiségû kibocsátására, részben a CO2-t a légkörbõl megkötõ növényzet 
(döntõen a trópusi esõerdõk) pusztítására vezethetõ vissza. 

Ózonritkulás 

Földünk magas légköri zónájában az oxigén a napsugárzás UV spektrumának 
energiája következtében O2-bõl O3-má, ózonná alakul, ám az ózon (egyúttal) 
jelenléte révén az UV spektrum energiájának nagy részét elnyeli, így megóvja az 
élõket a nagy energiájú, halálos sugárzási dózistól. Alig másfél évtizede azonban a 
magaslégköri ózonréteg - elõször az Antarktisz fölött, késõbb a déli, majd északi 
félteke fölött is - fokozatosan vékonyodni kezdett. Ma már bizonyított tény, hogy az 
ózonréteg károsodását elsõsorban a hûtõgázként és spray-palackok hajtógázaként, 
de tûzoltásra is elterjedten használt, ún. CFC-vegyületek (klór-fluor-szénhidrogének), 
azaz a freonok, halonok légköri feldúsulása okozza. Kísérletileg igazolták; hogy a 
folyadék- és gáz-halmazállapotú klórozott (fluorozott) szénvegyületek 
ózonkárosító hatása annál nagyobb, minél több halogént tartalmaz 
molekulájuk. 

 



A szmogok 

A már történelminek tekintett londoni és Los Angeles-i füstködkatasz-trófák 
mérgezõ gázok (SO2, NOX, CO) hatásaiként alakultak ki. A londoni 
füstködkatasztrófát a szén tüzelése során légkörbe került, ott kedvezõtlen inverziós 
körülmények miatt feldúsult SO2, CO és korom okozta 1952 decemberében. Ekkor 
vontak elõször párhuzamot a légszennyezettség és a lakossági halálozás 
között. A légszennyezõk kémiai jellegébõl adódóan ezt a szmogot redukáló, londoni 
típusú füstködnek nevezik. 

A másik, los angeles-i típusú, oxidáló jellegû füstköd a nagy gépjármûforgalom 
által kibocsátott NOx és szénhidrogének, valamint az erõs napsugárzás 
(katalizáló) hatásának és a magaslégköri páratartalomnak a következménye. A 
kibocsátott légszennyezõkbõl a napfény hatására a felszínen károsnak, roncsolónak 
minõsülõ - ózon és peroxi-acil-nitrát származékok keletkeznek, melyek fojtó, 
irritáló, mérgezõ hatásúak. 

A savas ülepedés 

Regionális hatások között említjük (bár már egyre inkább globálissá szélesedik) a 
légkör szennyezését elsõdlegesen ugyancsak tüzelésbõl származó savanhidrid 
gázokkal (SOx, NOx). A világ iparosodott országait hordozó északi félteke légköre 
erõsebben szennyezett a savas kémhatású gázokkal, mint a (hígulás következtében 
a folyamatosan szennyezõdõ) déli félteke fölötti atmoszféra. Következmény a savas 
ülepedés. (Az északi félteke országaiban elterjedõ erdõkárosodás, erdõpusztulás.)  

A savas ülepedés az a folyamat, amikor az aeroszolrészecskék vagy vízben oldódó 
gázok kikerülnek a légtérbõl és a földfelszínre (talajra, felszíni vízbe, növényekre, 
létesítményekre) jutnak. Ha a folyamat nedvességben szegény körülmények között 
játszódik le, akkor száraz ülepedésrõl, ha csapadékos idõszakban, akkor nedves 
ülepedésrõl vagy savas esõrõl beszélünk. Az ülepedésnek ez a két formája 
alapvetõen különbözik ugyan egymástól, a végeredmény mégis hasonló, savas 
légköri nyomanyagok, kén- és nitrogénvegyületek kerülnek a felszínre. 

Az emberi tevékenység eredményeképpen keletkezõ savas üledékek súlyos 
problémát okoznak Nyugat- és Közép-Európában, Skandináviában, az USA 
északkeleti területein, Kanadában és Délnyugat-Kínában egyaránt. 
Világviszonylatban Kínában észlelték a legsavasabb üledéket (pH = 2,25) 1981-ben, 
ami azt jelenti, hogy a csapadékvíz erõsebb sav volt, mint a háztartási ecet (ennek 
pH-ja 2,8). Európában pH = 5,5-4,0 közötti értékek a jellemzõek, a keleti 
országokban a kevésbé, az északi és nyugati országokban a nagyobb mértékben 
savanyú kémhatású üledékek dominálnak. Magyarországra közepesen savas 
üledékek jellemzõek, többéves átlagot tekintve pH = 4,5; a mért legalacsonyabb pH 
3,0 volt. 

Az üledékek jellemzõje sok esetben, hogy az elsõdleges szennyezõanyag 
kibocsátásának helye és a leülepedés helye nagyon nagy távolságra is lehetnek 
egymástól. Például a Skandináviát terhelõ üledékek háromnegyed része a 
nagymértékben iparosodott nyugat- és közép-európai területekrõl, Kanada 
terhelésének fele pedig az USA-ból származik. A jelenség magyarázata, hogy a 



nagyon kicsi ülepedési sebességû részecskéket magas kéményeken olyan 
légrétegbe (az inverziós réteg fölé) bocsátják ki, amelyben hosszú ideig lebegve 
maradnak, nagy utat tudnak megtenni, miközben a másodlagos szennyezõ anyagok 
kialakulására is bõségesen van idõ. 

A levegõ öntisztulása 

Ha a légkörbe kerülõ anyagok változatlan formában és mennyiségben a levegõben 
maradnának, akkor annak összetétele rövid idõn belül az ember számára 
elviselhetetlenné válna. Ez a kedvezõtlen átalakulás az ember szennyezõ 
tevékenysége ellenére még nem következett be, mivel a levegõnek van természetes 
öntisztulása, ami bizonyos mértékig az antropogén hatásokat is képes ellensúlyozni, 
és ami a levegõminõség megõrzésének nagyon hatásos, természetes eszköze. Az 
öntisztulás keretében a szennyezõanyag vagy eltávozik a légkörbõl, vagy más 
anyaggá (esetleg közömbös hatásúvá) alakul át, vagy felhígul. Az idõjárási elemek 
öntisztulással kapcsolatos hatásait, az ülepedés (szedimentáció) 
koncentrációcsökkentõ hatását az elõzõ fejezetekben ismertettük, ezek 
megismétlésétõl eltekintünk. 

Korábban nem tárgyalt, az öntisztulással kapcsolatos alapfogalom még az impakció 
és a precipitáció, amelyek során felületekhez történõ ütközés és hozzátapadás 
révén választódik ki a szennyezõdés. A termoprecipitáció során a részecskék a náluk 
hidegebb felületekhez, az elektroprecipitáció során pedig az eltérõ töltésû 
felületekhez tapadnak. A folyamatok elsõsorban a tengerek és földfelszín feletti 
légrétegek öntisztulásában vehetnek részt. 

Az adszorpció és az abszorpció a gáznemû szennyezõ anyagok megkötésénél 
játszik szerepet, fõleg tengerek feletti légtömegek esetében. A csapadék 
(kondenzáció) a levegõben lévõ szennyezõanyagokat magával ragadja, mintegy 
átmossa a levegõt, ennek eredményeképpen a csapadékot követõen lényegesen 
jobb lesz a levegõ minõsége 

A légköri környezet szabályozása 

A légköri környezet szabályozásának célja 

Az emberi tevékenység a légkör összetételét jelentós mértékben módosítja. A 
légszennyezõdés káros következményei lokális, regionális és globális léptékben 
egyaránt jelentkeznek. Így nyilvánvaló, hogy a légköri környezetet (a légkör egésze, 
a munkahelyek és zárt terek kivételével; a továbbiakban: levegõ) óvnunk kell, 
minõségének megõrzése céljából meg kell tennünk minden lehetséges lépést. A 
levegõ védelmi szabályozás célja a kívánt minõségû levegõ biztosítása. A 
szabályozásba beletartozik minden, olyan intézkedés, amelynek a célja a levegõ 
védelme minden olyan behatástól, szennyezõdéstõl, amely annak természetes 
minõségét hátrányosan megváltoztatja, befolyásolja. 

A tisztább levegõ a jobb minõségû környezet egyik lényeges tényezõje, ez az 
egészségkárosodás és gazdasági károk mértékének csökkenésében is 
megmutatkozik. Mivel a levegõtisztaság-védelmi elõírásoktól az ipar beruházási, 
rekonstrukciós és termelési költségei, azaz végsõ soron a termékek ára a piacokon 



való versenyképessége jelentõs mértékben függnek, ezért a szabályozás nem lehet 
független az össztársadalmi érdekektõl. Figyelembe véve azt, hogy a 
levegõszennyezés kellõ anyagi ráfordítással elvileg teljesen megszüntethetõ volna, 
amely viszont az országnak indokolatlanul nagy anyagi terheket jelentene, az 
emissziók szabályozásának mértéke általában a környezet minõségére vonatkozó 
társadalmi igények, ill. az ország gazdasági lehetõségeinek kompromisszuma. 
Napjainkban az Európai Unió határozatokkal és irányelvekkel szabályozza a 
tagországok kötelezettségeit és jogait a levegõminõséggel, ennek mérésével és 
ellenõrzésével kapcsolatban. 

A levegõvédelmi követelményeket az országos és regionális környe-zetvédelmi, 
társadalmi és gazdasági, terület- és településfejlesztési programokban és tervekben, 
valamint a gazdálkodó szervezetek terveiben és a mûszaki tervezésben 
érvényesíteni kell. 

A légköri környezet szabályozásának eszközei 

A légkör szennyezettsége az emissziók, az immisszió csökkentésével, illetve 
transzmissziós beavatkozásokkal mérsékelhetõ. 

Elsõdlegesen a légköri környezetet a különbözõ szennyezõ anyagok kibocsátásának 
csökkentésével védhetjük meg. Ennek két eszköze van, amelyek szoros 
kapcsolatban vannak egymással, egymást kölcsönösen kiegészítik. Az egyik a jogi 
szabályozás. Ez azt jelenti, hogy rendeletekkel elõírjuk, hogy különbözõ forrásokból 
mennyi légszennyezõdés kerülhet a levegõbe. A másik fõ eszközünk a mûszaki 
szabályozás. Ez abból áll, hogy a termelés technológiáját úgy választjuk meg, hogy 
a környezetet a lehetõ legkisebb terhelés érje. Másrészt a keletkezõ véggázokból a 
káros anyagokat légtisztító berendezésekkel távolítjuk el. 

Emissziócsökkentés 

Mûszaki szabályozás 

A leghatásosabb az emisszió mérséklése, extenzív vagy intenzív jellegû 
technológiával. Az extenzív légszennyezés-csökkentõ (output, passzív) 
technológiák feladata: bármely folyamatban létrejött levegõ és légszennyezõ 
anyagok keverékének szétválasztása, a szennyezõk visszatartása (vagy átalakítása 
kevésbé szennyezõvé), ill. a megtisztított levegõ kibocsátása. Az intenzív 
emissziómérséklés (input, aktív) lehetõségei attól függnek, hogy mely kibocsátó 
technológia módosításáról, átalakításáról van szó. 

A mûszaki szabályozás területérõl az ipari vég- és hulladék gazok tisztítására 
leggyakrabban alkalmazott extenzív technológiák a 7. tanulási egységben kerülnek 
bõvebb ismertetésre. 

Az intenzív emissziómérséklés néhány lehetõségét a következõkben ismertetjük. 

• A legfontosabb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid kivonása a kiáramló 
füstgázokból technikailag ugyan lehetséges, a kivitelezés azonban ma még 
gazdaságtalan. Ráadásul nagy problémákat jelent a megkötött szén-dioxid 



további kezelése. A CO2 emisszió szabályozásának ezért általában két módja 
van. Az egyik a különbözõ technológiai folyamatok során fellépõ 
hõveszteségek csökkentése, a másik az energiatakarékosság. A szén-dioxid 
emisszió a fosszilis tüzelõanyagok elégetésének következménye. Így teljes 
mértékben kiküszöbölhetõ, ha az energiát más módon, pl. nukleáris 
erõmûvekben termeljük. Az atomerõmûvek számos környezeti problémát 
kiküszöbölnek, üzemeltetésük azonban bizonyos kockázattal jár. A szén-
dioxid emissziót úgy is csökkenthetjük, ha az energiát részben, vagy 
egészben megújuló erõforrásokból nyerjük. Ilyen erõforrás lehet a vízi-, illetve 
a szél- és a napenergia. A folyók és a légáramlások mozgási energiájának 
felhasználása csak speciális körülmények között gazdaságos és célszerû. A 
Napból sugárzás formájában nagy mennyiségû energia érkezik. A 
napsugárzás azonban hatalmas területen oszlik el, energia-sûrûsége ipari 
szempontból nem kielégítõ. Ennek ellenére háztartási célokra a kedvezõbb 
fekvésû országokban elterjedten alkalmazzák.  

Számos szakember úgy gondolja, hogy a napenergiát, az erre megfelelõ 
éghajlatú területeken, a víz elbontására kellene használni. A hidrolízissel nyert 
hidrogént cseppfolyós állapotban szállítani lehet, és oxidációjával bárhol (pl. 
jármûvekben is) energiát lehet nyerni. Az ilyen irányú kutatások eredményei 
bíztatóak, a hidrogén energianyerésre való felhasználása ezért a jövõ 
lehetõségei közé tartozik. 

• Intenzív kutatások folynak a sztratoszferikus ózonréteget befolyásoló 
halogénezett szénhidrogének helyettesítésére. Az elképzelés lényege az, 
hogy a jelenleg használt freonokat, a környezetre kevésbé veszélyes 
anyagokkal váltsák fel. Ezek az új anyagok kevesebb klór atomot 
tartalmaznak, mint a szokásos freonok. Tartózkodási idejük viszont rövid, ami 
azt jelenti, hogy molekuláik egy része nem jut a sztratoszférába. Alkalmazásuk 
azonban a problémát csak részben oldja meg, elõállításuk ráadásul sokkal 
többe kerül, mint a kereskedelmi forgalomban lévõ vegyületeké.  

• A légköri savasodás szempontjából a kén-dioxid a legveszélyesebb anyag. 
Kibocsátása csökkenthetõ a fûtõanyag és a tüzelési mód megfelelõ 
megválasztásával, valamint a kiáramló füstgázok tisztításával. Így célszerû a 
tüzeléshez alacsony kéntartalmú olajat, vagy földgázt használni. Szén esetén 
ajánlatos un. fluidágyas tüzelésû kazánokat alkalmazni, amelyekben a 
belefújt, nagy relatív felületû porlasztott tüzelõanyagot lebegõ formában 
égetjük el. Ha ennél a tüzelési technikánál a hõmérsékletet viszonylag 
alacsony értéken tartjuk (850-900 °C), akkor az NOx keletkezését is nagy 
mértékben kiküszöböljük. Végül elengedhetetlen megfelelõ légtisztító 
berendezéseket felszerelni, amelyekben a füstgáz az SO2-vel reakcióba lépõ 
anyagokkal (pl. mészkõvel érintkezik. Fluidágyas égetésnél a mészkõport 
közvetlenül az égéstérbe juttatják.  

• A közlekedési emisszió megakadályozásának legáltalánosabb módja, az 
üzemanyag hatékony elégetése mellett, a kipufogó gázok katalizátorokkal 
történõ tisztítása. A fotokémiai szmogokat okozó NOx, CO és szénhidrogének 
egyidejû eltávolítása un. háromutas katalizátorokkal történik. Ezekben platinát 
és rádiumot tartalmazó katalizátorokban az említett három anyag egymással 



reagál és vizet, molekuláris nitrogént, valamint szén-dioxidot hoz létre. A NOx, 
CO és szénhidrogének egyidejû kivonása azonban csak meghatározott 
levegõ-üzemanyag keveréknél hatékony, amikor az egyes vegyületek 
sztöchiometrikus arányban fordulnak elõ. Másrészt az ólom a katalizátort 
könnyen elszennyezi, ezért a katalizátorral felszerelt jármûveket ólommentes 
benzinnel ajánlatos üzemeltetni. Így egyúttal a városi levegõ 
ólomszennyezõdésének problémáját is megoldjuk.  

Egyéb légszennyezõk emisszióinak intenzív jellegû csökkentése kutató-fejlesztõ 
munkát, kidolgozott, gazdaságosan alkalmazható technológiát igényel. 

Jogi szabályozás 

Az emissziók technológiai mérséklésén kívül hatásos a jog eszközeivel határértékek 
megállapításával való kényszerítés is. Az adott légszennyezett-ségi zónának 
megfelelõen különbözõ mértékû az egy-egy légszennyezõre vonatkozóan 
megállapított kibocsátási határérték. A határértékek túllépése esetén - 
anyagminõségtõl, veszélyességtõl, anyagmennyiségtõl stb. függõen - mindenkor 
légszennyezési bírságot kell fizetni. A légszennyezés jogi szabályozásának 
legfontosabb elemeit és összefüggéseit a következõ tanulási egységben ismertetjük. 

A transzmisszió csökkentése 

A légszennyezõk transzmissziója csökkenthetõ, ha az ipari üzemeket hegyek közé, 
lakott területtõl távoli völgybe telepítik, míg a légszennyezõk hígítását magas 
kémények építésével segítik elõ. Mindkét módszer hátránya, hogy a már légkörbe 
kikerült szennyezõk mennyiségét nem csökkenti, csupán földrajzilag korlátozza, vagy 
hígítja. Mivel csak helyi hatásai vannak, a szennyezõk a légkör természetes 
öntisztulási folyamataival - talajt, vizet stb. másodlagosan szennyezve -, kihullás, 
kimosódás, kondenzálódás segítségével kerülnek ki a légkörbõl. 

Az immisszió csökkentése 

A kialakult légszennyezettség mérséklõdésében döntõ a természetes 
öntisztulás, emberi beavatkozásra csekély kivételtõl eltekintve nincs mód. A 
kivételek közé tartozik (veszélyes koncentrációk esetén) az egyéni védekezés, 
védõeszköz (pl. gázálarc) használata, vagy a - szmogriadó elrendelése esetén 
bevezethetõ termelési, közlekedési eredetû - kibocsátások korlátozása. Ezeknél 
azonban sokkal hatásosabb lenne/lehetne az üvegházhatás mérséklésére a trópusi 
õserdõk kitermelésének korlátozása, az erdõtelepítés, nem utolsósorban 
energiatakarékos, környezetbarát termelési és fogyasztási technológiák és szokások 
világméretû elterjedése. 

  

A jogi szabályozás 

A légszennyezõ anyagok kibocsátásának jogi szabályozása azt jelenti, hogy 
rendeletekkel elõírjuk, hogy különbözõ forrásokból mennyi légszennyezõdés kerülhet 
a levegõbe. A légköri környezet törvényes úton való védelme kiterjedt elõkészítõ 



munkát igényel. Így a törvényalkotóknak ismerniük kell, hogy bizonyos káros 
környezeti hatások milyen légszennyezõdési szinteknél alakulnak ki. Másrészt 
tudniuk kell, hogy ezek a légszennyezõdési szintek mekkora kibocsátásoknál 
fordulnak e1õ. Mindkét kérdés megválaszolása környezettudományi kutatások 
végzését feltételezi, beleértve a hatás-mechanizmusok és a forráskoncentráció 
összefüggések numerikus modellezését. 

A lokális légszennyezõdés szabályozása 

  

A levegõminõség romlását, azaz a levegõ szennyezettségét a levegõben levõ 
légszennyezõ anyagok koncentrációival (immisszió) jellemzik, a rendeletek az 
egyes anyagokra maximálisan megengedhetõ koncentrációkat (levegõminõségi 
normákat) adnak meg. A levegõ minõsége és a levegõbe engedett légszennyezõ 
anyagok mennyisége között összefüggés van, amelynek alapján meghatározható, 
hogy adott levegõminõség biztosításához mennyi a levegõbe engedhetõ 
légszennyezõ anyagok maximális mennyisége. 

A szabályozás rendszerében a légszennyezõ források számára megállapítják a 
megengedhetõ maximális kibocsátási értékeket (emisszió-normákat), amelynél 
több légszennyezõ anyagot nem engedhetnek a szabadba. 

  

Az emisszió és az immisszió közötti tényleges fizikai összefüggést tükrözi, hogy az 
immisszió- és emissziónormákat egymással összhangban állapítják meg. A 
szabályozás embercentrikus szemléletét igazolja, hogy elsõdleges az 
immissziónormák meghatározása, az emisszió elõírások ehhez igazodnak. A 
szabályozás alapvetõ jellemzõje, hogy a területrendezési és területfejlesztési 
szabályozással szoros kapcsolatban és összhangban épül fel. 

A fentiek szerint megadásra kerülnek az ún. légszennyezõdési határértékek, illetve a 
hozzájuk tartozó emissziók. Ha az emisszió ennél nagyobb, akkor ez büntetõjogi 
eljárást von maga után. Ebbõl következik, hogy a jogi szabályozáshoz megfelelõ 
emisszió (és koncentráció) ellenõrzõ szolgálat megszervezése szükséges. Az 
emisszió jogi szabályozásának alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak azok a 
mûszaki eljárások, amelyekkel a szabályozás kivitelezhetõ. Tekintve, hogy a 
légtisztítási technológiák megvalósítása tõkeberuházást igényel, bevezetésük akkor 
igazán eredményes, ha ebben a "szennyezõ" fél is érdekelve van (pl. a környezeti 
beruházás egyúttal az anyag-, vagy energiatakarékosságot is elõsegíti). A 
szabályozás lényeges mozzanata, hogy az emisszió elõírások megszegõivel 
szemben szankciókat alkalmaz.  

A szabályozás fõbb vonásai: 

• Az ország területén ki kell jelölni a különbözõ szennyezettségû régiókat. 
Általában a 250 ezernél több lakost magába foglaló agglomerációk 
alkothatnak egy egységet. Ki kell jelölni a határértéket meghaladó mértékben 
szennyezett területeket, valamint olyan területeket, melyeket ún. tûréshatárt 



vezetünk be, egy meghatározott idõtartamra. Ez a tûréshatár a határérték 
feletti koncentráció. Ezekre a területekre intézkedési terveket kell készíteni és 
megvalósítani, 2 éves határidõvel. A területek ilyen besorolása évenként 
felülvizsgálandó.  

• A határozatok megállapítják a levegõminõségi határértékeket a leggyakoribb 
szennyezõ anyagokra nézve. A határérték rendszer idõtartam és terület 
szerint differenciált, újabb irányelvek kiadása várható, a rendszer végleges. 
Különbség a hazai szabályzástól, hogy az egyes szennyezõ anyagok 
határértékei idõtartamuk szerint nem egységesek, vannak 1 órás, 6 órás, 8 
órás, 24 órás stb. határértékek. Vannak továbbá ún. irányértékek, melyeknek 
záros határidõn belüli elérésére törekedni kell. Ezek szigorúbbak a 
határértékeknél.  

• A területek kijelölésére, és a határértékek betartásának ellenõrzésére 
méréseket kell végezni. Kötelezõ mérések jelenleg az alábbiak: kén-dioxid, 
nitrogén-dioxid, a szálló por (TSP, PM10), a szén monoxid, az ózon, a benzol. 
Néhány év haladékkal mérésre kötelezettek a nehézfémek, a rákkeltõ 
szénhidrogének. Mindezek méréséhez megfelelõ mérõhálózat kiépítése 
szükséges. Általában folyamatos üzemû (real time) monitor állomásokra van 
szükség. Számukat az irányelvek a szennyezettség és az exponált lakosság 
függvényében szabályozzák. Az állomások elhelyezésénél figyelembe kell 
venni a maximálisan terhelt városrészeket, a közlekedés hatásának kitett 
városrészeket, valamint a tiszta levegõjû kontroll területeket is.  

A városi, ill. szennyezett területi mérõhálózat mellett háttér-szennyezettség mérõ 
állomásokat kell létesíteni. Ezek száma hazánk viszonylatában 4-6 között van. Az 
Európai Unió a minõség-biztosításra és minõség-ellenõrzésre (QA-QC) is nagy 
hangsúlyt fektet. Ez elõírja a referencia laboratóriumok létesítését, akkreditálását, a 
mérõeszközök rendszeres nemzeti és nemzetközi ellenõrzését. Összefüggenek 
ezzel az adatkezelésre vonatkozó irányelvek is, melyek megszabják az adatok 
érvényességének kritériumait. Ilyen, pl. az, hogy az átlagok képzéséhez a folyamatos 
mérési adatok legalább 75%-ának érvényesnek kell lenniük.  

Az információcsere az EU államok között kölcsönös. Az adatszolgáltatási 
kötelezettség azokra az anyagokra vonatkozik, melyeknek mérése kötelezõ. Csak a 
kritériumoknak megfelelõ (valid) adatok közölhetõk. Intézkednek az irányelvek a 
lakosság rendszeres tájékoztatásáról is, a média útján. 

Az Európai Unió követelmény-rendszerének megvalósítása volumenében és 
minõségében is bõvíti ismereteinket az ország levegõminõségi állapotáról. A 
rendszer bevezetése és üzemeltetése azonban jelentõs gazdasági konzekvenciákkal 
jár. 

Immissziószabályozás 

Káros a légszennyezés, ha annak mértéke a - megengedett - levegõminõségi 
(immisszió) normaértékeket meghaladja. Az immissziónormák nem azonosak a 
légszennyezés küszöbértékeivel. A különbözõ irodalmi források igen sokféle 
küszöbértéket adnak meg, pl. azt a legkisebb szennyezõanyag-koncentrációt, amely 



valamely növényre vagy állatra már károsan hat. (Minden a természetes állapothoz 
képest észrevehetõ eltérést károsnak tekintve, pl. légszennyezõ anyag hatására a 
reflexképesség csökkenését is.) Ezek a küszöbértékek természetesen légszennyezõ 
anyagonként, fajonként és jellemzõ biológiai hatás szerint is különbözõek. Emberre is 
megadnak ilyen küszöbértékeket, pl. a szagérzet, köhögés, könnyezés, rosszullét, 
ájulás és halál bekövetkezésének küszöbértékeit.  

Ezek az értékek ugyan a vizsgált egyedeknél bizonyos szórást mutatnak, de objektív 
okozati összefüggést fejeznek ki. 

A levegõ minõségi határértékek megállapítása során sokféle követelménynek kell 
eleget tenni. A fõbb szempontok a következõk: 

• Egészségügyi-toxikológiai szempontok. A szennyezõanyag hatása az 
egészségre, az expozíciós idõ, a koncentráció, a szinergista és antagonista 
hatások stb. függvényében,  

• Környezetvédelmi szempontok. A természetes és mezõgazdasági növények, 
az állatvilág, az ökoszisztémák és az épített környezet védelme.  

• Szabályozás módjainak alkalmazása. Határértékek differenciálása a védendõ 
területek, expozíciós idõtartama, meteorológiai helyzetek, szennyezõ 
technológiák stb. szerint.  

• Gazdasági szempontok  
• Jogi szempontok. A határértékek megjelenésének jogi formája (rendelet, 

szabvány, irányelv stb.), hatásköre, betartásának szankcionálása, 
ellenõrizhetõsége, mérhetõsége.  

Ezen szempontok alapján megkülönböztetjük a légszennyezettség 

• egészségügyi határértéke, amely a légszennyezettségnek a tudomány 
mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós 
egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme 
érdekében jogszabályban meghatározott módon és idõn belül be kell tartani.  

• ökológiai határértéke, amely a légszennyezettség azon szintje, amely 
túllépése esetén az ökológiai rendszer károsodhat  

Magyarországon az immissziónormáka rövid idejû– 60 perces, illetve 24 órás – és 
hosszú idejû– éves – levegõminõségi határértékekben írják elõ. 

A légszennyezõ anyagokat - az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk 
alapján 

• I. különösen veszélyes,  
• II. fokozottan veszélyes,  
• III. veszélyes,  
• IV. mérsékelten veszélyes  

veszélyességi fokozatba soroljuk. 

A légszennyezettséget és annak határértékeit a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM 
együttes rendelete szabályozza. Ez a rendelet 2001. július 1-jén lépett hatályba. A 



rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a levegõ tisztaságának 
védelmérõl szóló 21/1986. (VI.2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI.2.) 
OKTH rendelkezés, valamint ennek módosítására kiadott 8/1989.(VIII.24.) KVM és a 
9/1990. (IV.30.) KVM rendelet és 2/1995. (III.24.) KTM rendelet, a levegõtisztaság-
védelmi szempontból kiemelten védett területekrõl szóló 3/1988. (V.10.) KVM 
rendelet, a légszennyezõ anyagokról, a levegõminõségi határértékekrõl és a 
légszennyezettség mérésérõl szóló 5/1990. (XII.6.) NM rendelet és az azt módosító 
17/1993. (VIII.25.) NM rendelet. 

A rendelet szerint a kiemelt jelentõségû légszennyezõ anyagokat, az ülepedõ port és 
néhány összetevõjét rendszeresen ellenõrizni és értékelni kell. A légszennyezettség 
egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére, meghatározott 
területekre pedig ökológiai határéttékétet kell figyelembe venni. 

A rendelet tartalmazza a szmogriadó tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket 
meghatározó szennyezõ anyagok határértékeit, a tájékoztatás szabályait, továbbá az 
egyes légszennyezõ anyagokat az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk 
alapján veszélyességi fokozatokba sorolja be. 

(Megjegyzés: több légszennyezõ anyag együttes hatásánál szinergizmus lép fel: az 
együttes hatás erõsebb, károsabb, mint az egyenkénti hatások összege. A 
szinergetikus hatás szembetûnõ a gáz alakú és szilárd légszennyezõ anyagok 
együttes jelenléténél. E szinergetikus hatás megjelenítése a hazai szabályozásban a 
szmog határértékek esetén figyelhetõ meg.) 

Emmissziószabályozás 

Káros légszennyezést okoz az állampolgár vagy jogi személy, aki az általa 
folytatott tevékenység, vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármû 
mûködése során a légszennyezõ anyagokra vonatkozó - számára megállapított - 
kibocsátási értékeket (emisszió) túllépi. 

A helyhez kötött légszennyezõ források szennyezõanyag kibocsátásának 1999-ben 
még érvényes, átfogó szabályozása 13 éve lépett hatályba. Az 1968-ban megjelent 
jogszabályokat az akkori társadalmi, politikai, gazdasági viszonyoknak és mûszaki-
technikai szintnek megfelelõen dolgozták ki. A szabályozás a maga idejében 
megfelelõ módon szolgálta a levegõtisztaság-védelem ügyét és több éven át 
betöltötte feladatát, mára azonban elavult elõírásai és fõleg határérték-rendszere 
nem felel meg a '90-es években végbement gazdasági-politikai változások és 
mûszaki fejlõdés szintjének és az Európai Unió követelményeinek. A 
jogszabályalkotók elõrelátásának köszönhetõen a szabályozásba beépített, néhány 
rugalmas megoldás tette csupán lehetõvé, hogy az mindeddig hatályban maradjon. A 
kor követelménye-inek megfelelõ modern szabályozás kidolgozása ma már 
elkerülhetetlen.  

A Környezetvédelmi Törvény elõírásainak bemutatása, illetve Magyarország Európai 
Unióhoz történõ jövõbeli csatlakozása érdekében okvetlenül szükséges a 
levegõtisztaság-védelem teljes újraszabályozása. 



A szabályozás kidolgozása több éve megkezdõdött, amelynek során döntõen az 
Európai Unió elõírásait, illetve - ahol ilyen nincs - a fejlett környezeti kultúrájú európai 
országok jogszabályait vették alapul. Az új, komplex szabályozást a 21/2001. (II. 14.) 
Korm. Rendelet tartalmazza, amely szakaszainak nagy része 2001. Július 1-jétõl 
lépett életbe. 

A szabályozás alapelvei 

"A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékû 
környezetterhelést és igénybevételt idézzen elõ, megelõzze a környezetszennyezést, 
kizárja a környezetkárosítást. A megelõzés érdekében a környezethasználat során a 
leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. A környezetet veszélyeztetõ, vagy 
károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztetõ, vagy károsító 
tevékenységet. A környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztetõ vagy 
károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenység 
által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetésérõl, a károsodott környezet 
helyreállításáról.", mondja ki az 1995. évi LIII. Törvény a Környezet védelmérõl. 

A törvény a levegõ védelme érdekében elõírja, hogy: " A levegõt védeni kell minden 
olyan mesterséges hatástól amely minõségét veszélyeztetõ, vagy egészséget 
károsító módon terheli. A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, 
megvalósításánál, folytatásánál, valamint termékek elõállításánál és használatánál 
törekedni kell arra, hogy a légszennyezõ anyagok kibocsátása a lehetõ legkisebb 
mértékû legyen." 

Az új szabályozás alapelveinek rögzítése során a Környezetvédelmi Törvény, 
az Európai Unió 84/360/EEC számú (Az ipari üzemek légszennyezésének 
csökkentése) és a 96/61/EC számú (Az integrált szennyezés, megelõzés és 
csökkentés) direktíváinak elõírásait vette figyelembe. 

Alapelvként kell említeni azt, hogy a levegõszennyezést okozó tevékenységek 
tervezése, megvalósítása és mûködtetése során minden lehetséges intézkedést meg 
kell tenni azért, hogy a légszennyezõ anyagok keletkezését megelõzzék, illetve azok 
kibocsátását a legkisebb mértékûre csökkentsék. Ennek érdekében a 
rendelkezésre álló legjobb technikákat kell alkalmazni (best availabe technique: 
BAT). 

A BAT 

A BAT figyelembevételével kibocsátási határértékeket (emissziós határértékek) kell 
megállapítani és azokat, mint minimális követelményeket be kell tartani. A BAT (vagy 
röviden a leghatékonyabb megoldás) a korszerû technikai színvonalnak megfelelõ, 
legjobb rendelkezésre álló technika, amelyet a kibocsátások megelõzése és - 
amennyiben megelõzés nem megvalósítható - a kibocsátások csökkentése, valamint 
a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely 
a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. 

A BAT megfogalmazásához használt kulcsfogalmak értelmezése a következõ: 



• a legjobb azt jelenti, hogy az alkalmazott technika a leghatékonyabb a 
környezete egészének magas szintû védelme érdekében.  

• a rendelkezésre álló technika az, amelynek a fejlesztési szintje lehetõvé teszi 
az érintett ágazatokban való történõ alkalmazását, elfogadható mûszaki és 
gazdasági feltételek mellett, függetlenül attól, hogy a használni kívánt 
technikát az adott országban gyártják, állítják elõ, vagy máshol. Az 
elfogadható gazdasági feltételek megítélésénél a költségek és a haszon 
arányát kell mérlegelni.  

• A technika fogalmába beleértendõ az alkalmazott technológia és módszer, 
amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, 
karbantartják, üzemeltetik és mûködését megszüntetik.  

Nyilvánvaló tehát, hogy a BAT nem "csúcstechnikát" jelent, hanem a piacon elérhetõ, 
megfelelõ mûködési referenciával rendelkezõ eljárásokat, amelyek alkalmazása 
gazdaságilag is elfogadható. 

A levegõminõségi határértéket (immissziós határértékek) be kell tartani, ezért a 
tevékenységek folyatatása során biztosítani kell, hogy a légszennyezõ anyagok 
kibocsátása ne okozz a környezeti levegõ jelentõs szennyezését. Ha egy 
területen a már ott mûködõ légszennyezõ források kibocsátásainak következtében a 
levegõ oly mértékben szennyezett, hogy az tovább már nem terhelhetõ, akkor ezen a 
területen új légszennyezõ anyag kibocsátás nem engedhetõ meg. Új légszennyezõ 
forrás ekkor csak abban az esetben létesíthetõ, ha a tervezett kibocsátással 
egyenértékû emissziót a hatásterületen kiváltanak. Az egyenértékû kibocsátás nem 
azonos tömegáramú emissziót jelent, hanem olyan szennyezõanyag áram 
mérséklést, amely a hatásterületen az újonnan kibocsátott szennyezõ anyag 
mennyiséggel okozott szennyezettség növekedéssel azonos mértékû 
szennyezettség csökkentést eredményez. 

A levegõminõségi határértékek betartása úgy is elérthetõ, hogy a BAT-nál nagyobb 
hatásfokú technikát alkalmaznak és a BAT alapján meghatározottnál alacsonyabb 
kibocsátásokat érnek el. A megfelelõ megoldások kiválasztása gazdasági és mûszaki 
megfontolások kérdése. 

A létesítményeket, a tevékenységeket és a levegõtisztaság-védelmét szolgáló 
intézkedéseket az integrált szennyezés megelõzés és csökkentés elvének 
figyelembevételével kell megvalósítani. Nevezetesen  

• A környezet egészének védelmét kell elsõdlegesnek tekinteni. A levegõ 
szennyezését csökkentõ beavatkozás nem okozhatja más környezeti elem 
szennyezését.  

• A hulladékok keletkezését el kell kerülni, amennyiben hulladék keletkezik, azt 
újra kell hasznosítani, ahol ez mûszaki, gazdasági szempontok miatt nem 
lehetséges, ártalmatlanítani kell.  

• Hatékony energiafelhasználást kell megvalósítani.  

Általános és egyéb elõírások 

A levegõvédelmi követelményeket az országos, regionális, helyi és mûszaki tervezés 
során figyelembe kell venni. Légszennyezõ hatású létesítmények építéséhez, 



mûködtetéséhez, tevékenységük megkezdéséhez, végzéséhez a környezetvédelmi 
hatóság hozzájárulása, vagy engedélye szükséges. Nem engedélyezhetõ olyan új 
tevékenység megkezdése, ami határérték-túllépést okoz.  

A meglévõ létesítményeknek megfelelõ türelmi idõ (3-8 év) után kell a kibocsátási 
határértékeket betartani. Az a létesítmény, amely a türelmi idõ lejárta után nem tartja 
be a kibocsátási határértékeket, nem üzemeltethetõ.  

Olyan új légszennyezõ források körül, amelyek a környezeti levegõ minõségére 
jelentõs hatást gyakorolnak, védelmi övezetet kell kialakítani. 

A védelmi övezet fajtái: 

• A helyhez kötött légszennyezõ-források körül kialakított védõterület és  
• a közút mentén kijelölt védõsáv.  
• A védelmi övezet nagysága 50 és 1000 méter között változhat, a tevékenység 

légszennyezõ hatásától függõen.  

A légszennyezõ források szennyezõanyag kibocsátását rendszeresen ellenõrizni kell. 
Az ellenõrzés történhet: folyamatos méréssel, idõszakos méréssel, mûszaki 
becsléssel. A légszennyezõ források jellemzõirõl és a kibocsátott szennyezõ anyagok 
mennyiségérõl rendszeresen adatot kell szolgáltatni. 

A kibocsátási határértékek 

A helyhez kötött légszennyezõ pontforrásokra 

• technológiai kibocsátási határértékek  
• egyedi kibocsátási határértékek  
• össztömegû kibocsátási határértékek  

állapíthatók meg. 

A technológiai kibocsátási határértékeket minden esetben a BAT figyelembe 
vételével kell megállapítani, ezért értékük a technikai, gazdasági és társadalmi 
fejlõdéssel idõben változik. 

A technológiai kibocsátási határértékek két fõ csoportra oszthatók: 

• általános technológiai kibocsátási határértékek,  
• eljárás specifikus technológiai határértékek.  

Értékük függ 

• a légszennyezõ anyag tömegáramától  
• a légszennyezõ anyag minõségétõl, veszélyességétõl  
• a legjobb rendelkezésre álló technika szintjétõl.  

Az egyedi kibocsátási határértékeket akkor állapítja meg a hatóság, ha 



• a technikai és mûszaki fejlõdés meghaladja az országos érvényû határértékek 
megállapításához alapul vett BAT szintjét és annál szigorúbb határértékek 
betartását is lehetõvé teszi.  

• az adott terület légszennyezettsége, olyan magas, hogy a levegõ minõségi 
határértéke betartásához nem elégséges a BAT alkalmazása, és annál 
szigorúbb határértékek betartását is lehetõvé teszi.  

Az egyedi kibocsátási határérték mindig szigorúbb, mint az országosan érvényes 
határérték. 

Összeömegû kibocsátási határérték egy meghatározott területre, vagy termelési 
ágra szennyezõ forrás-csoportra megállapított, kibocsátható szennyezõanyag 
összmennyiség. Megállapításának célja, hogy egy adott területen, esetleg az egész 
ország területén egy meghatározott forráscsoport kibocsátásának fokozatos 
tervszerû mérséklését lehessen elérni. Kiemelt alkalmazási területe a határokon 
átterjedõ légszennyezések mérséklésére szolgáló nemzetközi egyezmények 
tervszerû teljesítésének biztosítása. Ilyen esetekben a nemzetközi egyezmények 
bizonyos szennyezõ anyagok kötelezõ csökkentését írják elõ az ország számára 
meghatározott idõ alatt. E kötelezettség teljesítésének elõsegítésére szolgálhat az 
össztömegû kibocsátási határértékek alkalmazása. 

A levegõ minõségét mérõ-ellenõrzõ szervezetek 

Az immisszió térbeli változásainak, területi eloszlásának követésére mérõhálózatra 
van szükség, idõbeli változásának ellenõrzésére méréssorozatokat vagy folyamatos 
mérést kell végezni. 

A jogszabály szerint a levegõtisztaság-védelmi feladatok ellátásáért és 
koordinálásáért a Környezetvédelmi Minisztérium a felelõs. Részfeladatok és 
felelõsség hárul a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési, a Közlekedési, Vízügyi és 
Hírközlési, valamint az Egészségügyi Minisztériumra. A kibocsátások mérése, 
ellenõrzése a Környezetvédelmi Minisztérium és szervei (Környezetvédelmi 
Felügyelõségek, Környezetgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi Intézet) 
hatáskörébe tartoznak. 

A háttérszennyezettség, a nagytávolságú terjedés vizsgálatával, 
terjedésszámításokkal az Országos Meteorológiai Szolgálat szakintézménye, a 
Központi Légkörfizikai Intézet foglalkozik. Vizsgálataikat nemzetközi szabványok 
szerint végzik. Fõ állomásaik Farkasfán, Nyírjesen, a Hortobágyon, Kecskemét 
mellett, Majláth-pusztán és Fertõrákoson, szennyezõ forrásoktól távol mûködnek. 

1974 óta üzemel az Országos Immisszió-mérõ Hálózat, mely az Egészség-ügyi 
Minisztérium hatáskörében, az OKK-Országos Környezetegészségügyi Intézet 
szakmai irányításával mûködik. A területi munkák (mintavétel, analízis) a megyei és 
fõvárosi ÁNTSZ intézetek (korábban KÖJÁL-ok) végzik. Jelenleg 106 településen és 
régióban 656 mérõhelyen végeznek 24 órás expozícióval gáz-, ill. 30 napos 
expozícióval porméréseket (ún. RIV hálózat). Ezeknek a méréseknek az adatai 
laboratóriumi feldolgozás és értékelés után, egyhavi késéssel válnak hozzáférhetõvé. 



A "real time" hálózatban 33 monitor állomást üzemeltetnek az ÁNTSZ intézetek, 
további 5 monitor állomást a Környezetvédelmi Felügyelõségek kezelnek. Az adatok 
telefonvonalon, URH átvitellel vagy gépi adatkordozón jutnak a helyi és fõvárosi 
központokba. 

A további 9 db gépkocsiba épített monitor állomás közül 6 az ÁNTSZ intézetek, 3 a 
Környezetvédelmi Felügyelõségek kezelésében van.  

Az adatok az OKK-OKI-ban mûködõ adatkezelõ központban kerülnek részletes 
feldolgozásra. A fõvárosi monitor hálózat8 állomásának adatait az ÁNTSZ Fõvárosi 
Intézete értékeli. A feldolgozott adatokat félévenként közli az Egészségtudomány c. 
folyóirat. 

A KGI-Környezetvédelmi Intézetben Referencia laboratórium üzemel, mely ellátja 
az immisszió mérésére szolgáló monitorok rendszeres bemérését is. Nemzetközi 
interkalibrációkban vesz részt, mely lehetõvé teszi a mérési eredmények 
összevetését más országokéval. A méréseket végzõ laboratóriumok többsége 
akkreditálva van. 

A környezeti levegõ minõsége az egyes légszennyezõ anyagok adott idõtartamban 
mért koncentrációjával jellemezhetõ. Ezeket a koncentrációkat kell összehasonlítani 
ugyanarra az idõtartamra megállapított levegõminõségi normaértékekkel. A levegõ 
szennyezettségé-nek minõsítése az értékelt és feldolgozott immisszió mérési 
eredmények alapján történik. A monitorállomás eredményeibõl többféle feldolgozás 
végezhetõ, így kiszámíthatók a 60 perces, a 24 órás, a havi, a féléves, az éves 
átlagok, különbözõ gyakoriságok és egyéb statisztikai jellegû viszonyszámok. Az 
értékelés fõ szempontja a rendeletben elõírt levegõminõségi határértékekkel való 
egybevetés. 

Egy terület levegõminõségi helyzete akkor tekinthetõ megfelelõnek, ha mind a 
hosszú idejû, mind a rövid idejû levegõminõségi határértékek teljesülnek.  

A regionális, globális légszennyezõdési problémák megoldásának jogi 
szabályozása 

A lokális és részben a regionális légszennyezõdési problémák megoldásának jogi 
feltételeit adott országon belül kell megteremteni. Ezzel szemben a regionális, 
kontinentális és globális légszennyezõdés jogi szabályozásához nemzetközi 
egyezmények szükségesek (4. táblázat). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nemzetközi egyezmények 

S.sz.  Az egyezménymegnevezése, fontosabb adatai  

1.  Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ 
levegõszennyezésrõl (Genfi Egyezmény) 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution  

Aláírás: 1979. 

Ratifikálás: 1980. 

Végrehajtása döntõen az alábbi jegyzõkönyvek révén történik  

1.1  EMEP Jegyzõkönyv a levegõszennyezõ anyagok nagy távolságra való 
eljutásának megfigyelésére és értékelésére kidolgozott európai 
együttmûködési program finanszírozásáról (Genf, 1984) 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range TransboundaryAir Pollution 
on Long-term Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and 
Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe 
(EMEP) 

Aláírás: 1985. 

Jóváhagyás: 1985.  

1.2  Elsõ jegyzõkönyv a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való 
átáramlásának legalább 30%-kal való csökkentésérõl 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary 
Fluxes by at least 30 per cent (Helsinki, 1985) 

Aláírás: 1985. 



Jóváhagyás: 1986. 

Megjegyzés: a jkv. már lejárt, Magyarország teljesítette  

 

1.3  Jegyzõkönyv a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon 
való átáramlásának szabályozásáról (Szófia, 1988) 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their 
Transboundary Fluxes 

Aláírás: 1989. 

Jóváhagyás: 1991.  

1.4  Jegyzõkönyv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának és azok 
országhatárokon való átáramlásának korlátozásáról (Genf, 1991) 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution Concerning the Control of Emission of Volatile Organic 
Compounds or Their Transboundary Fluxes 

Aláírás: 1991. 

Jóváhagyás: 1995.  

1.5  2. jegyzõkönyv a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való 
átáramlásának további csökkentésérõl 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution on Further Reduction of Sulphur Emissions 

Aláírás: 1994. 

Jóváhagyás: TERVEZVE 2001-ben  

1.6  Jegyzõkönyv a maradandó szerves szennyezõ anyagok kibocsátásának 
szabályozásáról (POP) 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air



Pollution on the Control of Emissions of the Persistent Organic Pollutants 

Aláírás: 1998. december 18. 

Megjegyzés: A jóváhagyáshoz a végrehajtás megfelelõ programjának 
kidolgozása folyamatban van  

1.7  Jegyzõkönyv a nehézfémek kibocsátásának szabályozásáról 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution on the Reduction of Emissions of Heavy Metals 

Aláírás: 1998. december 18. 

Megjegyzés: A jóváhagyáshoz a végrehajtás megfelelõ programjának 
kidolgozása folyamatban van  

1.8  Jegyzõkönyv a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon 
csökkentésérõl 

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution 

on the Abate Acidifacion, Eutrophication and Ground-level Ozone 

Aláírás: 1999. december  

2.  Bécsi egyezmény az ózonréteg védelmérõl 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 

Aláírás: --- 

Csatlakozás: 1988. 

Megjegyzés: Végrehajtása döntõen a Montreáli jkv. révén történik  

2.1  Montreáli Jegyzõkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 

Aláírás: ---Csatlakozás: 1989.  



2.1.1  Montreáli Jegyzõkönyv londoni módosítás 

London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 
the Ozone Layer 

Megerõsítve: 1993.  

2.1.2  Montreáli Jegyzõkönyv koppenhágai módosítás 

Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer 

Megerõsítve: 1994.  

2.1.3.  Montreáli Jegyzõkönyv montreáli módosítás 

Montreal Amendment to the Montreal Protocol on substances that Deplete 
the Ozone Layer 

Megerõsítve: 1999.  

2.1.4  Montreáli Jegyzõkönyv pekingi módosítás 

Pekinese Amendment to the Montreal Protocol on substances that Deplete 
the Ozone Layer 

Megerõsítés tervezve: 2001.  

3.  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

Aláírás: 1992. 

Ratifikálás: 1994.  

3.1  Kyotoi jegyzõkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez  

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change 

Megjegyzés: A megerõsítéshez a végrehajtás megfelelõ programját kell 
kidolgozni 2000-ben kormányhatározat született a magyar klímavédelmi



stratégiáról  

Ilyen egyezmények megalkotása természetesen számos politikai és gazdasági 
nehézség leküzdésével jár. Ennek ellenére néhány esetben már sikerült eredményt 
elérni.  

Ilyen az un. Genfi Konvenció, amelyet 1979-ben az európai és észak-amerikai 
országok fogadtak el. A Konvenció elvei megvalósításának elsõ lépéseként a kén-
dioxid kibocsátásának, illetve országhatárokon átterjedõ mennyiségének 
csökkentését elõíró jegyzõkönyvet 1985-ben Helsinkiben 21 ország - köztük 
Magyarország - írta alá. A jegyzõkönyv kimondta, hogy az 1980-as kibocsátást 1993-
ig 30%-kal mérsékelni kell. Ezt követõen 1988-ban Szófiában 25 ország (köztük 
Magyarország) elfogadta a nitrogén-oxid kibocsátást "befagyasztó" jegyzõkönyvet. 
Ennek értelmében 1994' végéig az egyes országok NOx emissziója nem haladhatja 
meg az 1987-es szintet. 

A globális légszennyezõdés szabályozásával kapcsolatban egyetlen nemzetközi 
egyezmény született. Ez az 1987-es Montreáli Jegyzõkönyv, amelyhez a 
Minisztertanács 1989. február 20-i döntése alapján csatlakoz-tunk. 

A Jegyzõkönyv kimondja, hogy az egyezményt elfogadó felek 1998. július 1-jéig 
halogénezett szénhidrogén felhasználásukat 50%-kal csökkentik. A légkörrel 
foglalkozó kutatók szerint azonban a Jegyzõkönyvben foglaltak nem teszik lehetõvé 
az ózonernyõ hatékony védelmét, azaz további nemzetközi erõfeszítések 
szükségesek. 

Megoldásra vár az üvegházhatású gáz-kibocsátás nemzetközi szabályozásának 
kérdése is. Ezen a területen ugyanis eddig csak ajánlások születtek. Az 1989-ben 
tartott hollandiai (Noordwijk) miniszteri szintû konferencia nyilatkozata pl. javasolja, 
hogy szén-dioxid kibocsátását 2005-ig minden ország 20%-kal redukálja. Sajnos az 
1992-es Rio de Janeiroban tartott "Föld csúcs" konferencia sem hozott lényeges 
áttörést A konferencia anyagában ("Feladatok a XXI. századra") szereplõ "Az ENSZ 
keretegyezménye az éghajlatváltozásokról" címû dokumentum nem tartalmaz 
konkrét elõírásokat a kibocsátás csökkentésére. A kérdés fontosságát tekintve 
azonban tovább kell haladnunk azon az úton, amely remélhetõleg elvezet a globális 
légszennyezõdés kielégítõ nemzetközi szabályozásáig. 

 


