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A CAFE (Clean Air For Europe) program célja a levegőminőség megfelelő szintjének biztosítása 

az EU-tagállamokban. A szabályozásban szereplő határértékek és célértékek betartása érdekében in-
tézkedési tervek biztosítják a főbb légszennyezőanyagok környezeti levegőben lévő koncentrációjá-
nak csökkentését. A hatékony tervek kidolgozásának alapvető feltétele a kibocsátó források pontos 
meghatározása. Kiemelt prioritással rendelkezik a PM10 szennyezettség csökkentését célzó intézkedé-
si programok kialakítása. 
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The aim of CAFE (Clean Air For Europe) Program is to ensure proper level of air quality in all 

Member States of the European Union. To comply with limit and target values of relevant regulation 
air quality plans and programs ensure the decrease of concentration of major air pollutants in ambient 
air. For the establishment of effective plans the exact determination of major sources is inevitable. 
Plans aiming the reduction of particulate matter (PM10) have high priority.   
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Bevezetés 
 

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK [1] ta-
nácsi irányelvnek való megfelelés érdekében 1 légszennyezettségi agglomeráció és 
10 légszennyezettségi zóna, köztük az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉMI-KTVF) illetékességi területén lévő Sajó völgye 
zóna került kijelölésre) [2]. A légszennyezettségi agglomerációra és a légszennyezettségi 
zónákra a levegőminőség javítását, ill. a határértéket teljesítő területeken a levegőminőség 
megtartását szolgáló Intézkedési Programokat kellett kidolgozni [3]. Az első Intézkedési 
Programok 2004 áprilisában készültek [4]. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK számú, a környezeti levegő minőségéről 
és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló (2008. május 21.) irányelv-
ének tárgyalásakor már látható volt, hogy néhány határérték betartása jelentős gondot okoz 
a tagállamoknak, ezért az irányelvbe könnyítés épült be, többek között PM10 (kis méretű 
szálló por, 10 mikron átmérőnél kisebb részecske) esetére [5]. 

Az irányelv 22. cikke értelmében az a levegőminőségi zóna, amelyikben 2005–2006. 
évben határérték túllépés történt PM10-re vonatkozóan, legkésőbb 2011. június 11-ig fel-
mentést kérhetett a határérték alkalmazásának kötelezettsége alól. A PM10 határértékek al-
kalmazásának kötelezettsége alóli mentességre vonatkozó kérelmek alapját képezik olyan 
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új, további intézkedésekkel kiegészített levegőminőségi intézkedési tervek és programok, 
melyek meggyőzően biztosítják, hogy legkésőbb a mentesség időtartamának lejártakor a 
környezeti levegő PM10 szennyezettsége határérték alatt marad.  
Ennek érdekében a Sajó völgye zónára 2008-ban külön szállópor koncentráció csökkentését 
szolgáló intézkedési program készült, mely a jelentősebb ipari kibocsátók további korláto-
zása mellett közlekedési intézkedéseket, parkosítást, közterületi tisztítási kötelezettségeket 
tartalmaz [6].  

2011 októberében a 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozattal [7] elfogadásra került a 
kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programja. Kidolgozására és 
elfogadására azért került sor, mert egyes intézkedések helyi szinten nem voltak megvalósít-
hatóak, ágazatközi, országos programmal lehetett csak bevezetni azokat (például a gépjár-
művek környezetvédelmi besorolása, alacsony kibocsátású zónák kialakítása jogszabályi 
lehetőségeinek kidolgozása stb.). 
A kormányhatározat a környezetvédelmi követelmények kielégítése érdekében összefoglal-
ja a közlekedésre, az iparra, a szolgáltatási szektorra és a lakosságra vonatkozó intézkedé-
seket a programirányok szem előtt tartásával. 

A jogszabályban meghatározott határértékek teljesítése követelmény. Az Európai Bi-
zottság a PM10 határértékek túllépése miatt 2008-ban indított jogsértési eljárást Magyaror-
szággal szemben [8], többek között a Sajó völgye zóna PM10-re vonatkozó határérték túllé-
pése miatt (1. ábra).   
Meg kell jegyezni, hogy hasonló okokból Magyarországon kívül több mint 20 európai uni-
ós tagállam ellen zajlik kötelezettségszegési eljárás [9]. 

 

 

1. ábra. PM10
 koncentráció éves átlagértékének változása az ÉMI-KTVF  

illetékességi területén üzemelő monitorállomásokon, 2003–2011 között 

Látható, hogy a megtett intézkedések ellenére ebben a zónában újra romlik a levegőmi-
nőség. A helyzet megoldására alkalmas, hatékony intézkedési terv kidolgozása érdekében 
elengedhetetlenül fontos a források pontos feltárása és rangsorolása [5].  



Levegőminőség vizsgálata, szmoghelyzetek elemzése … 311

 

A szállópor koncentráció vizsgálata és elemzése elengedhetetlen nemcsak az intézkedé-
si tervek, hanem a szmoghelyzetek szabályozása miatt is. A levegő védelméről rendelkező 
kormányrendelet értelmében ugyanis a szállóporra meghatározott küszöbértékek túllépése 
esetén el kell rendelni a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát. Ilyen esetekben a 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség rendeletben foglaltak sze-
rinti feladata az adatszolgáltatás, az érintett önkormányzat(ok) értesítése, az adatok elemzé-
se és javaslattétel a korlátozás módjára, mértékére.  
 
1. Magyarországi jogszabályi háttér 
 
1.1. A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Kormányrendelet  
 

A Kormányrendelet 14. §-a írja elő a levegőminőségi terv készítési kötelezettséget 
azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, 
nitrogén-dioxid-, PM10, PM2,5, ólom-, benzol- vagy szén-monoxid-szintje az éves levegő-
minőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket. 

A tájékoztatási vagy riasztási fokozat elrendelésének feltételeit, menetét a Korm. rende-
let 3. sz. melléklete szabályozza. A jogszabály részletesen megadja az egyes szmoghelyzet 
fokozatokban a tájékoztatás rendjét és az elrendelhető intézkedéseket [3]. 
 
1.2. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrá-
sok kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I. 14.) VM rendelet [10] 
 

A jelenleg hatályos jogszabály szállóporra többféle határértéket, illetve küszöbértéket 
különböztet meg az alábbiak szerint: 

1. táblázat 
Szállópor határértékek és küszöbértékek     

Egészségügyi határérték Tájékoztatási küszöbérték Riasztási küszöbérték 

24 órás éves 24 órás 24 órás 

50 g/m3 
a naptári év 
alatt 35-nél 

többször nem 
léphető túl 

40 g/m3 
 

75 g/m3 
két egymást követő napon és a 

meteorológiai előrejelzések 
szerint a következő napon 

javulás nem várható 

100 g/m3 
két egymást követő napon és a 

meteorológiai előrejelzések 
szerint a következő napon ja-

vulás nem várható 
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2. A rendelkezésre álló adatok elemzése 
 
2.1. Mérőállomások besorolása 
 

A mérési eredmények értékelése során figyelembe kell venni a mérőállomások jellegét, 
melyet a telepítés helyszíne határoz meg. A levegőterheltségi szintet vizsgáló mérőpontok 
elhelyezésének követelményeit a 6/2011.(I. 14.) VM rendelet határozza meg [11]. 

Annak alapján, hogy az állomás az emisszióforráshoz képest hogyan helyezkedik el, 
megkülönböztetünk regionális, városi, ipari háttér és közlekedési állomást. A városi háttér-
állomás ipari és közlekedési emissziótól nem közvetlenül befolyásolt városi területen he-
lyezkedik el, míg az ipari háttér bizonyos ipari létesítmény, a közlekedési pedig nagyobb 
forgalmú út közelében található.  

 
2. táblázat 

Az ÉMI-KTVF illetékességi területén üzemelő,     
PM10 koncentrációt mérő monitorállomások besorolása [12]   

Település Cím Domináns szennyezőforrások 
Mérőállomás 

jellege 

Miskolc Búza tér 

közúti közlekedés, szállítás  
kereskedelmi, intézményi fűtés  
lakossági fűtés, tüzelés  
szolgáltatások  

városközponti/ 
közlekedés 

Miskolc-
Görömböly 

Lavotta út 
lakossági fűtés, tüzelés   
ipari technológiák  
közúti közlekedés, szállítás  

külvárosi háttér 

Kazincbarcika Egressy Béni u. 1. 

lakossági fűtés, tüzelés  
kereskedelmi, intézményi fűtés  
ipari tüzelőberendezések  
ipari technológiák  

városi háttér 

Sajószentpéter Sport út 

lakossági fűtés, tüzelés  
ipari technológiák  
ipari tüzelőberendezések  
közúti közlekedés, szállítás  

külvárosi/ipari 

Putnok Bajcsy- Zsilinszky u. lakossági fűtés, tüzelés  külvárosi háttér 

Eger Katona tér 
közúti közlekedés, szállítás  
kereskedelmi, intézményi fűtés  
lakossági fűtés, tüzelés  

városközponti/ 
közlekedési 

Oszlár Petőfi u. 2. 

ipari technológiák  
ipari tüzelőberendezések  
lakossági fűtés, tüzelés   
mezőgazdaság  

vidéki ipari 

Hernádszurdok  Gátőrház 3. háttér légszennyezettség vidéki háttér 



Levegőminőség vizsgálata, szmoghelyzetek elemzése … 313

 

2.2. Szállópor koncentráció tendenciái 
 

A szállópor koncentráció egészségügyi határértéket (50 g/m3-t) meghaladó napjainak 
száma évente nem lehet több 35-nél. Az ÉMI-KTVF illetékességi területén üzemelő mérő-
állomások tényleges adatait az alábbi táblázat mutatja. A félkövér betűvel szedett számok 
azok az éves értékek, melyek a rövid időtartamú (szállópor tekintetében 24 órás) egészség-
ügyi határértéket 2003 és 2004 között túllépték volna, ill. 2005-től meghaladták. 

3. táblázat 
Az ÉMI-KTVF illetékességi területén üzemelő   

mérőállomások PM10 24 órás határérték túllépései [db/év][12]  

Település 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Miskolc, Búza tér 81 134 178 223 89 91 59 107 115 
Miskolc, Lavotta utca 84 14 29 70 41 64 51 70 92 
Kazincbarcika 7 6 5 4 0 62 71 93 103 
Sajószentpéter 33 8 12 80 41 60 37 49 104 
Putnok 54 116 148 146 72 100 64 84 116 
Eger 30 57 73 101 23 39 23 28 40 
Oszlár 12 2 10 24 8 17 10 21 34 
Hernádszurdok 8 30 53 35 9 18 15 13 29 

 
2.3. Szmoghelyzetek elemzése 
 

A 14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2008. október 25-től vezette be a 
külön szállóporra érvényes tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket, melyeket a jelenleg 
hatályos 4/2011 (I. 14.) VM rendelet is tartalmaz. (Korábban a szállópor és a kén-dioxid 
mért koncentrációjának összege adta a szabályozás alapját).  

A szabályozás bevezetése, azaz 2008 óta mért PM10 adatok kiértékelését követően az 
alábbiak állapíthatók meg: 

 A 2008., 2009., 2010. és 2011. évben minden esetben csak a PM10 komponens tekin-
tetében volt tájékoztatási vagy riasztási küszöbérték túllépés. 

 A túllépési helyzetek szinte minden esetben kedvezőtlen meteorológiai helyzetben, 
ún.  inverziós időszakban fordultak elő, és általában az ország többi mérőpontján és 
a háttérállomásokon is magas volt ezekben az esetekben a PM10 koncentráció. 
Ezen időszakokban a keveredési rétegvastagság nagyon kicsi, a levegő és benne a 
légszennyező anyagok elkeveredése, felhígulása nem biztosított. Hazánk medence-
fekvéséből adódóan a téli időszakokban többször előfordul, hogy a hideg levegő fölé 
melegebb légáramok érkeznek, és meggátolják a légmozgást, a vertikális keveredést. 

 2008. évben az ÉMI-KTVF illetékességi területén egyetlen riasztási küszöbérték túl-
lépési helyzet sem alakult ki, vagyis egyetlen mérőállomáson sem volt két egymást 
követő napon 100 g/m3 feletti a szállópor koncentráció. 
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 2009. évben Kazincbarcikán, Putnokon, Sajószentpéteren 1 alkalommal, Miskolcon 
1 alkalommal egy állomáson és szintén 1 alkalommal két állomáson alakult ki riasz-
tási helyzet szélcsendes, inverziós időszakban, igen alacsony hőmérséklet mellett. 

 2010. évben Kazincbarcikán 6, Putnokon 4, Sajószentpéteren 1, Miskolcon pedig 
3 esetben haladta meg a PM10 koncentráció a 100 g/m3 értéket két napon keresztül. 

 2011. évben Kazincbarcikán 6, Putnokon 3, Sajószentpéteren 2, Miskolcon pedig 
3 alkalommal haladta meg a PM10 koncentráció két napon keresztül a 100 g/m3 ér-
téket. 
A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében november elsejétől az előbbi négy 
településen folyamatosan meghaladja a szállópor koncentráció a tájékoztatási kü-
szöbértéket, sőt november 5-re ezeken az állomásokon a riasztási küszöbértéket is. 
Ugyanebben az időszakban Magyarország szinte valamennyi emissziómérő állomá-
sa tájékoztatási, ill. riasztási küszöbérték feletti szállópor koncentrációt regisztrált. 

Valamennyi riasztási helyzetre jellemző volt továbbá, hogy általában két napig regiszt-
rált az ÉMI-KTVF 100 g/m3 feletti értékeket, vagyis a riasztási szintre vonatkozó túllépési 
helyzet nem állt fenn tartósan [12]. 
 
2.4. A magas PM10 szennyezettség okai  
 

A felügyelőségek rendeletben foglaltak szerinti feladata az adatszolgáltatás, az érintett 
önkormányzat(ok) értesítése, az adatok elemzése és javaslattétel a korlátozás módjára, mér-
tékére.  
A korlátozások bevezetéséhez meg kell vizsgálni, milyen források járulnak hozzá az adott 
koncentráció kialakulásához. 

A porkibocsátások jelentős részben antropogén forrásból, azon belül is elsősorban a 
fosszilis tüzelőanyagok eltüzeléséből származnak, amelyek ipari, közlekedési, mezőgazda-
sági, kommunális eredetűek, illetőleg a hő- és villamosenergia-termeléshez kapcsolódnak. 
Porszennyezettség érkezhet nagy távolságból, országhatárokon átterjedve, valamint termé-
szetes forrásból is eredhet. A levegőbe kerülő por egy része másodlagos felverődésből 
származik, mikor az úttesten lévő, téli homokszórásból és/vagy sózásból, a gumiabroncsok 
és fékpofák kopásából származó vagy egyéb módon kiülepedett port a gépjárművek mozgá-
sa felveri. 

Közlekedési jellegű állomások által mért adatok általában az állomás kb. 100–
200 méteres körzetére jellemzők. A Búza téri monitorállomás mellett a városban üzemelő 
lakossági, ipari besorolású állomás (Lavotta u.) esetében jóval kisebbek voltak a túllépés 
számok. A legtöbb túllépési helyzet szélcsendes időszakban fordul elő, ami szintén helyi 
jellegre utalt.  

Az ipari kibocsátás hatása elenyésző, mivel az utóbbi években megszigorított jogsza-
bályok betartása érdekében a korábbi nagykibocsátó telephelyek korszerű leválasztó beren-
dezéseket építettek be és ezzel jelentős mértékben csökkentették a poremissziót, ill. a gaz-
dasági válság miatt a korszerűtlen üzemek megszűntek. 

A lakossági tüzelés elsődleges szerepét támasztják alá az egyes tájékoztatási és riasztási 
események napi koncentráció változásait bemutató diagramok.  

Az 1. és 2. ábra mutatja a 2011. november 5. és 2011. november 7. között Miskolcon a 
Búza téri, illetve a Lavotta úti mérőállomáson a PM10 koncentráció napi alakulását. Az alap 
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légszennyezettség fűtési időszakban eleve magasabb, és a korábbi megállapításokkal ellen-
tétben a közlekedési állomás koncentráció értékei alacsonyabbak a lakossági kibocsátásokat 
regisztráló állomásénál (2. és 3. ábra) [12]. 
 

 

2. ábra. PM10 koncentráció változása  
2011. november 5–7. között, Miskolc, Búza tér 

 

3. ábra. PM10 koncentráció változása  
2011. november 5–7. között, Miskolc, Lavotta utca 

A diagrammok alapján látható, hogy a koncentráció csúcsok a késő délutáni órákban je-
lentkeznek, és az elsősorban lakossági kibocsátást regisztráló Lavotta úti állomáson mutat-
nak magasabb koncentráció értékeket, ami azt igazolja, hogy a lakossági tüzelés hatása do-
minál a közlekedéssel szemben. 

A 4. és az 5. ábrán látható, hogy kedvező meteorológiai körülmények között (nincs in-
verzió és viszonylag nagy a szélsebesség) a lakossági kibocsátásokat jellemző városi háttér 
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állomáson regisztrált koncentrációk majdnem együtt haladnak, ill. csökkenő külső hőmér-
séklet esetén szinte folyamatosan magasabbak – a reggeli és esti órákban akár háromszor 
nagyobbak –, mint a közlekedési típusú állomás értékei.  

 

4. ábra. PM10 koncentráció órás átlagértékeinek változása  
2012. január 13–14. között, Miskolc, Búza tér (M4) és Lavotta utca (M6)  

 

5. ábra. PM10 koncentráció órás átlagértékeinek változása  
2012. január 15-én, Miskolc, Búza tér (M4) és Lavotta utca (M6) 

Szélcsendes időszakban a kiugró csúcsok általában a kora reggeli (6–8 óra között) és az 
esti (18–22 óra között) időszakban jelentkeznek, vagyis a lakossági fűtés intenzívebb idő-
szakaiban [12]. 
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2011. december 14-én az ÉMI-KTVF-en megtartott szmog szemináriumon bemutatásra 
kerültek az MTA ATOMKI (Debrecen) eredményei. A Kutató Intézet munkatársai többek 
között „A légköri aeroszol forrásainak azonosítása” című kutatás során vizsgálták a fosszi-
lis eredetű CO2 mennyiséget. Mivel sem a kőolaj, sem a kőszén, sem a földgáz nem tartal-
maz 14C atomot, ezért ezzel a módszerrel igazolható a légköri aeroszolok eredete. 

A fosszilis/biogén forrásanalízis kutatásához a radiokarbonos vizsgálatokat bevezették 
az ATOMKI aeroszolos kutatásainak programjába, mely jelentős hozzájárulással bírhat 
akár a szmogriadó helyzetek értelmezésében és helyes kezelésében is. Egyéves átfogó lég-
köri aeroszol C-14 mérési sorozat született Debrecen belvárosában a 2010–2011 során 
gyűjtött havi átlagmintákból, párhuzamosan az ugyanitt végzett légköri CO2 radiokarbon 
mérésével. 

A vizsgálatok végső eredménye szerint szeptemberben alig volt kimutatható fosszilis 
CO2-többlet a város levegőjében. Ezzel szemben októberben viszont átlagosan közel 
20 ppm fosszilis eredetű CO2 jelenlétét detektálták ugyanott [13]. 

 
Mivel Debrecen és Miskolc településszerkezete hasonló, a telepített mérőállomások jel-

lege megegyezik – 1 városközponti közlekedési, 2 városi háttér –, ezért az ATOMKI meg-
állapításai Miskolc város légszennyezettsége szempontjából is relevánsak, a szállópor la-
kossági eredetének elsődlegességét igazolják. 

Az ÉMI-KTVF illetékességi területén lévő települések esetén az alábbi tényezőket is fi-
gyelembe kell venni: 

 Miskolc tekintetében a Búza téri monitor elsődlegesen a közlekedésből származó 
légszennyező anyagokat rögzíti, de a város háttérterhelése jelentősen befolyásolja a 
mért adatokat.  

 Sajószentpéteren nincs kiépített elkerülő út, a 26-os számú főközlekedési út a telepü-
lés központján vezet keresztül, így a közúti forgalom hatása egyértelműen nem kü-
löníthető el az állomás által rögzített adatokból. 

 Kazincbarcika környékén a belváros részben kikerülhető, ezen a településen a 26-os 
főút csak a város szélét érinti, a monitorállomástól messze halad el. Azonban a kon-
téner telepítési helye, a domborzati viszonyok és a településszerkezet változása miatt 
– a kertvárosi lakóterület fejlődése, ahol az utóbbi években a hagyományos tüzelő-
anyag dominál – elsősorban a lakossági kibocsátásokat regisztrálják a mérőműsze-
rek. 

 Putnokon az állomás távol helyezkedik el a forgalmas közúttól, viszont az elszegé-
nyedett lakosság a szén és fa tüzelőanyagot részesíti előnyben, ami a levegőminőség 
jelentős romlásához vezet a településen. 

 
A tájékoztatási és riasztási küszöbérték túllépések mindig fűtési időszakban következ-

nek be, elsősorban inverziós körülmények között. Nyári időszakban a szállópor koncentrá-
ciók sohasem haladják meg az egészségügyi határértéket annak ellenére, hogy a városokon 
áthaladó forgalom szinte ugyanolyannak vagy nagyobbnak tekinthető.  

A közlekedési típusú monitorállomások által regisztrált szállópor adatokhoz a másodla-
gos szennyezés – síktalanító anyagok és leülepedett por felverődése – is hozzáadódik, de ez 
a mennyiség is csak a meteorológiai adatok együttes vizsgálatával becsülhető, hiszen szá-
raz, szeles időszakban jóval nagyobb mértékben járul hozzá a kedvezőtlen szállópor kon-
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centráció kialakulásához. Erre vonatkozó pontos mérési adatok nem állnak rendelkezésre, a 
monitorállomás által mért szállópor minőségi analízise adna megfelelő magyarázatot az 
összetételre vonatkozóan.  
 
Összefoglalás 
 

A Sajó völgyében – és általában Magyarországon – levegőminőség szempontjából az 
egyik kritikus komponens a szállópor, mivel nem teljesülnek a határértékek.  

A monitorállomások adatai alapján a megtett intézkedések és az ipari kibocsátások je-
lentős mértékű csökkenése ellenére 2009-től újra romlik a levegőminőség. 

Az adatok és források elemzése szerint ebben a zónában nem az ipari kibocsátások hatá-
rozzák meg a porszennyezettséget, hanem a közlekedés csökkenő szerepe mellett a lakos-
sági tüzelés lett napjainkra meghatározó. Ezért jelentős levegőminőség javulást a lakossági 
tüzelés kibocsátásainak csökkentése hozhat.  
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