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A légkör szerkezete

A légkör a legritkább réteg, nincs éles határa, vastagságát 1500 km-
nek mondjuk, de 1500 km magasan már alig van 
levegő (az emberek többsége már 5 km magasság 
felett fuldokolna).

Két fő réteg:

Homoszféra 0..85 km magasságig (összetétele állandó)

Heteroszféra 85 km felett (összetétele erősen változó).

A homoszféra rétegei:

Troposzféra 0..11 km-ig (ténylegesen a teteje 8 és 18 km között 
van). Neve felhő övet jelent, benne van a nedvesség 
99,9 %-a, ebben zajlanak az időjárási folyamatok, a 
levegőben lévő élőlények is ebben vannak.

Sztratoszféra 11..50 km, ebben van az ózonréteg, az élőlények 
közül csak aeroplankton (apró sodródó élőlények) 
található benne.

Mezoszféra 50..85 km, a földi élet szempontjából jelentéktelen.



A levegő összetétele 1.

A levegő valójában nem légnemű, hanem egy összetett, 
három-féle halmazállapotú anyagból álló rendszer: vannak 
légnemű összetevői, de általában vannak benne folyékony 
és szilárd részek is.

Állandó összetevők: 78  (térfogat) % nitrogén, 21  % 
oxigén, (0,93  % argon,) 0,037  % szén-dioxid, stb.

Ezek az értékek tiszta, száraz levegőre vonatkoznak a 
homo-szférában. Még néhányat tartalmaz a táblázat:

Anyag % Hélium, He 5,24·10-4

Nitrogén, N2 78,09 Kripton, Kr 1·10-4

Oxigén, O2 20,95 Hidrogén, H2 5·10-5

Argon, Ar 0,93 Xenon, Xe 8·10-6

Szén-dioxid, CO2 0,037 Ózon, O3 1·10-6

Neon, Ne 1,8·10-3 Radon, Rn 6·10-8



A levegő összetétele 2.

Változó összetevők: nedvesség, kén-dioxid, nitrogén-
oxidok, szén-monoxid, metán, ammónia, stb. (az első 
kivételével szennyező anyagok).

A nedvességtartalom különböző formában lehet 
benne: gőzként (pára), folyadékként (apró cseppek) 
és szilárd anyagként (jég). Az utóbbiak előbb-utóbb 
csapadékként kihullanak.

A páratartalmat szokás abszolút (kg/m3) 
páratartalomként, keverési arányban (lehet pl. kg/kg
vagy m3/m3) megadni, (mindegyiknél lehet száraz és 
nedves levegőre vonatkoz-tatni), gőznyomásként 
vagy térfogat %-ban, illetve relatív páratartalomként. 
A relatív páratartalmat a telítési értékhez (100 %) 
viszonyítva adják meg. A túl alacsony (< 40 %) és a 
nagyon magas (> 80 %) páratartalom sem jó (ld. 
Időjárás témánál bővebben).



Légszennyező anyagok, tartózkodási idő

Tartózkodási idő: az az idő, ami alatt az adott alkotórész 
elfogyna, ha nem keletkezne. Minél hosszabb ideig van a 
levegőben az anyag, annál messzebbre jut és annál 
jobban felhígul.

A szennyező anyag hatása függ a keletkezés helyétől és a 
levegőben való tartózkodás idejétől is. Kicserélődési időnek 
is nevezik.

A szennyezettség kiterjedtsége a tartózkodási időtől függ:

tartózkodási idő (nagyságrend) a szennyezettség kiterjedtsége

Óra Helyi (lokális)

Nap Regionális

Hét – hónap Kontinentális

Év Globális



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaikPorok:

Ülepedő TSPM (total sediment particle measurement)

Méret: > 10 µm. Mértéke: időegység alatt egységnyi területre hulló
mennyiség, pl. g/(m2·30 nap) vagy t/(km2·év)

Hatás: „betakar” (növényt, háztetőt), tüdőbe nem jut be.

Anyag: bármi (szervetlen, szerves).

Szálló

Méret: PM10 és PM 2,5 10, illetve 2,5 µm alatti méretű. Mértéke: 
valamilyen tömegkoncentráció pl. μg/m3, mg/m3.

Hatás: a tüdőbe bejutva károsít (0,2..5 µm). Az éles porok felsértik a 
tüdőhólyagokat, a mérgező porok pedig felszívódva mindenhova 

eljutnak.

Anyag: leggyakrabban pernye, koksz, korom (felületén mérgező
anyagokkal, pl. aromás szénhidrogénekkel).

Folyékony:

Vizes (általában savas)

„Olajos” (pl. benzin, gázolaj, étolaj, ahol dolgoznak vele)



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Porok méretkategóriái: 10-3 .. 103 m



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Légnemű:

Kén-dioxid (SO2)

Emberi kibocsátás: fosszilis tüzelőanyagok (szén, olaj) égetése.

Közvetlen hatások

növény, állat, ember – légzőrendszer károsítás.

Közvetett hatások

savas csapadék → talaj, vizek savanyodása,

→ épített környezet korróziója.

Összetett hatás – téli szmog.

Nitrogén-oxidok (NOx, azaz NO és NO2)

Emberi kibocsátás: fosszilis tüzelőanyagok (szén, olaj) égetése.

A SO2-hoz hasonló közvetlen és közvetett hatások.

Összetett hatás – nyári szmog.



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Légnemű:

Ózon, O3

Keletkezés: a levegő oxigénjéből az UV sugárzás, illetve
szénhidrogének hatására.

Magaslégköri – védő (szűri az UV sugárzást) hatású.

Földközeli – közvetlen hatás: mérgező, irritáló.

Összetett hatás: nyári szmog (szénhidrogénekkel
és nitrogén-oxidokkal). 

Szén-monoxid, CO

Keletkezés: a tüzelőanyagok, üzemanyagok (benzin, gázolaj,
szén) tökéletlen égése során.

Közvetlen hatás: mérgező, a hemoglobinhoz kötődik, az 
oxigén 

szállítását gátolja, a hatás friss levegőn elmúlik.

Összetett hatás – téli szmog.



Az ózon a légkörben



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Az „ózonlyuk”, ami nem lyuk,

csak ritkulás, ózontartalom

csökkenés. 

A számértékek

Dobson-egységekben (DU)
értendőek.

(1 DU =0,01 mm atmo-

szférikus (p = 1,01 bar) 

ózonnak felel meg.



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Légnemű:

Szén-dioxid (üvegházhatás)

K: fosszilis tüzelőanyagok égetése

H.: felmelegedés, klímaváltozás

Éves kibocsátás

t/(év·fő)

Dr. Poós Miklós (GKM Energetikai Főosztály): Magyarország energia ellátása (előadás)



A Föld szén-ciklusa



A CO2  körforgása



Antropogén CO2 forgalom

Antropogén CO2 emisszió/abszorpció ∼ Gt/év

égetések és cementgyártás ∼ 5,5

trópusi erdőirtás ∼ 1,6

CO2 források – összesen ∼ 7,1

atmoszféra – tárolás (növekmény!) ∼ 3,3

óceánok CO2 felvétele ∼ 2,0

erdőtelepítés az É-i félgömbön   ∼ 0,5

más földi elnyelések (trágyázás,

éghajlati hatások) 

∼ 1,3

CO2 „nyelők” – összesen ∼ 7,1



A Föld szén-tározói

Szén tározók Méret:  ∼ Gt 

atmoszféra 750

erdők 600

talajok 1.600

óceánok felsőrétege 1.000

óceánok mélyrétege 38.000

fosszilis tüzelőanyagok 5.000

szén 4.000

olaj 500

földgáz 500



A Föld szén-ciklusa



A Föld szén-ciklusa



Légszennyező anyagok, üvegházhatás



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Légnemű:

Szénhidrogének

Metán – üvegházhatás (erősebb, mint a szén-dioxidé).
Természetes eredetű kibocsátás: kérődzők, mocsarak.

Emberi eredetű kibocsátás: rizsföldek, szarvasmarhák.

Telítetlen szénhidrogének – a földközeli (káros, mérgező) 
ózon képződésében részt vesznek.

Természetes eredetű kibocsátás: növények (főleg 
fenyők).

Emberi eredetű kibocsátás: kipufogó gázok.

Aromás – rákkeltő pl. benzol, benz(a)pirén.

Természetes eredetű kibocsátás: erdőtüzek.
Emberi eredetű kibocsátás: kipufogó gázok.



Légszennyező anyagok, keletkezésük, 

hatásaik

Légnemű:

Egyéb szerves anyagok

Aldehid, keton – közöttük sok mérgező, rákkeltő.

Természetes eredetű kibocsátás: növények (illat).

Emberi eredetű kibocsátás: oldószerek, festékek, lakkok.

Halogénezett szénhidrogének

Hatás: mérgezőek, üvegházhatás.

Természetes eredetű kibocsátás: alig van (mikroorg., CH3Cl)

Emberi eredetű kibocsátás: oldószerek, freonok, dioxinok.

Freon = CFC (spray hajtógáz, hűtőanyag): ózonbontó
(a bomlásakor keletkező Cl atomok [gyökök] bontják a 

sztratoszférában az ózont).

Dioxinok: poliklórozott dibenzo-dioxinok és -furánok. Égetési 
folyamatok terméke. Mérgező, rákkeltő anyagok.



A légszennyezés folyamata

Emisszió: szennyező anyag kibocsátása. Mértékeként kg/h-t szokás 
használni. Más szóval szennyezés.

Transzmisszió: szó szerint átengedés, áteresztés, a környezet-
védelemben terjedés a jelentése. Több összetevője van is 
(helyzet-változás, hígulás, átalakulás), sok tényezőtől függ, ezért 
nem lehet számszerűsíteni. Más szóval szennyeződés.

Immisszió: jó magyar megfelelője nincs, (helyi, pillanatnyi) környezeti 
állapotot jelent. Más szóval szennyezettség.

Immissziók egymásra épülése:

c lokális (helyi, pl. Budapest)

regionális (pl. Kárpát-medence)

kontinentális (pl. Európa)

globális (az egész Földre kiterjedő)



Kibocsátók (források) 1.

Geometria szerint

pontszerű: kémény, kipufogó.

vonalas: út, vasút, vezeték.

felületi (diffúz): nagy területű építkezés, erdőtűz, tenger.

Időbeliség szerint

folyamatos: pl. folyamatos (három műszakos) üzem, tenger.

szakaszos: pl. egyműszakos üzem, autó, vulkán.

Magasság szerint

Alacsony (általában 20..50 m alatt) és

Magas (általában 20..50 m felett)

Hely szerint

Helyhez kötött (pl. üzem)

Mozgó (autó)



Kibocsátók (források) 2.

Eredet szerint

Természetes Mesterséges

Vulkán (kénvegyületek)

Erdőtűz (égéstermékek)

Mocsár, láp (metán) 

Növények (virágpor)

Állatok (metán)

Villámlás (ózon, NOx)

Sivatag (homok)

Tenger (víz, só, plankton)

ipar (sok, sokféle, veszélyes)

nehéz, könnyű, stb.

mezőgazdaság

növénytermesztés

állattenyésztés

közlekedés, szállítás

szolgáltatás

háztartások



közlekedés

ipar

hulladék-
kezelés
erőmű

egyéb (pl.
tarlóégetés)

metán
oxidációja
emberi

óceán (?)

klorofill
bomlása
egyéb

Kibocsátók (források) 3. – néhány gyakori anyagra

Szén-monoxid

Nitrogén-monoxid

bakteriális

emberi

közlekedés

erőmű

hulladék-kezelés

mezőgazdaság

ipar



Szénhidrogének

Kén-dioxid

közlekedés

erőmű

hulladék
(lerakás)

egyéb
(festék, lakk)

ipar (kőol.)

metán

emberi

terpének

természetes
H2S oxidációja

emberi

emberi H2S
oxidációja

erőmű

ipar

közlekedés

egyéb

Kibocsátók (források) 4. – néhány gyakori anyagra



Közlekedési kibocsátók (források)

Különböző közlekedési módok energia felhasználása és károsanyag
kibocsátásának mértéke

Ludvigh Eszter (BME) egyetemi adjunktus Közlekedési környezetvédelem című tantárgy előadási jegyzete alapján



Közlekedési kibocsátók (források)

Diesel- illetve benzinmotor kipufogógázának átlagos összetétele

?

?

?

* Megjegyzés: ólmozott benzin esetén a kipufogógázból literenként 5..30 mg ólom-
vegyület válik ki. (1999. 04. 01-től hazánkban csak ólmozatlan benzin forgalmazható)

A Diesel-motor a benzinesnél sokkal több kormot bocsát ki, felületén PAH anyagokkal.

Ludvigh Eszter (BME) egyetemi adjunktus Közlekedési környezetvédelem című tantárgy előadási jegyzete alapján



Fajlagos emissziók – személygépkocsik

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

A személygépkocsik fajlagos emissziója
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Fajlagos emissziók – autóbuszok

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

Az autóbuszok fajlagos emissziója
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Fajlagos emissziók – tehergépkocsik

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb 

tehergépkocsik fajlagos emissziója
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Fajlagos emissziók – vasúti közlekedés

A vasúti közlekedés fajlagos emisszió-értékei

[g károsanyag-emisszió/tonna tüzelőanyag]

A vasúti közlekedés vontatási tevékenységéből származó

emissziója összesítve  2004-ben (tonna/év)

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

 Káros anyag 

Tüzelőanyag 
SO2 NO2 CO CxHy 

Részecske 
CO2 

Szén 45 497 2 194 27 367 - 10 970 3,8*106 

Gázolaj 4 002 69 999 15 003 4 998 498 3,2*106 

 

Légszennyezőanyag 
Tüzelőanyag 

Tüzelőanyag 
mennyisége 
(tonna/év) CO CH NO2 SO2 

Részecs-
ke, PM 

CO2 

Szén 860 23,536 - 1,887 39,127 9,434 3 268 

Gázolaj 60 504 907,74 302,40 4 235,22 242,14 30,131 193 613 

Emisszió 
összesen 

- 
931,276 302,40 4 237,107 281,27 39,565 196 881 

 



Fajlagos emissziók – repülőgépek
A Ferihegyi-repülőtér repülőgép-forgalmára jellemző repülőgéptípusok

és az "átlagos" LTO-ciklus szerinti fajlagos emissziója [kg/LTO ciklus]

A légi közlekedésnek a Ferihegyi Repülőtér repülőgépforgalma

alapján kiszámított emissziója 2004-ben

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

 CO CxHy NO2 SO2 részecske CO2 

tonna/év 185,65 134,41 374,66 33,21 14,67 104 569 

 

        Károsanyag → 
Repülőgép típus ↓ 

CO CxHy NO2 SO2 részecske CO2 

Boeing 737 1,585 0,25 6,52 0,563 0,19 1 773 

TU-154 18,76 21,66 7,97 0,841 0,90 2 651 

Súlyozott átlagérték 3,303 2,391 6,665 0,591 0,261 1 860,2 

 



Fajlagos emissziók – vízi közlekedés 
A vízi közlekedés emisszió-katasztere 2004-ben [tonna/év]

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

Károsanyag →

Az emisszió 

helye ↓

CO CxHy NO2 SO2 részecske CO2

Duna 834,7 584,7 2 428,0 66,7 181,4 139 715

Tisza 35,5 24,9 103,3 2,8 7,7 5 945

Balaton 17,8 12,4 51,7 1,5 3,9 2 973

Összesen 888,0 622,0 583,0 71,0 193,0 148 633



A hazai közlekedés károsanyag-kibocsátása (emissziója) 

közle-kedési alágazatonként és összesítve  2003-ban 

[tonna/év]

Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

Káros anyag → 
Közlekedési 
alágazat ↓ 

 
 

CO 

 
 

CxHy 

 
 

NO2 

 
 

SO2 

 
Részecske 

PM 

 
 

CO2 

Közúti közlekedés 403490 55025 103097 1062 20745 10539292 

Vasúti közlekedés 978 320 4488 292 38,3 207303 

Légi közlekedés 126 91,3 254,5 22,6 9,97 71030 

Vízi közlekedés 2215 1570 6442 177 481 370697 

Összesen 406809 57006,3 114281,5 1553,6 21274,27 11188322 

 



Közlekedéstudományi Intézet Rt.: Járművek fajlagos emissziói

A közúti gépjármű-közlekedés országos összesített 

emisszióinak alakulása
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A környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyezők

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok a 

POP-ok kibocsátása fontos jellemző. A főbb csoportok:

Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)

Dioxinok (poliklórozott dibenzo-dioxinok = PCDD és dibenzo-furánok = 

PCDF)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

Pentaklór-fenol (PCP)

Hexaklór-benzol (HCB)

Ezek jelentős része a tüzelőanyagok égetéséből származik, ezért 

érdemes áttekinteni a tüzelőanyagok felhasználását, összetételt, 
tendenciát és az ágazatonkénti arányokat.



Környezeti levegő minták begyűjtése

 A mérhető illékony szennyezőanyagok koncentrációjának 
mérése elsősorban azokon a területeken lényeges, ahol emberek 
huzamosabb ideig tartózkodnak (lakóhely, munkahely). A 
levegőmintákat mind kültérben, mind beltérben kell gyűjteni.

 A mintavételre alapvetően két mód van:

 passzív 

 és aktív mintavétel. 

 Mind a passzív, mind az aktív mintavevőben töltet van, amely 
képes megkötni a levegőből bizonyos anyagokat. A vizsgálat 
mindkét esetben a töltet felületéről leoldott anyagokra terjed ki.

 A passzív mintavevőben a levegő szabadon áramlik, míg aktív 
mintavétel során egy szivattyúval az ember légzésének 
megfelelő levegőáramot keltenek, és ebbe a levegőáramba 
helyezik a töltetes mintavevőt. 

 A környezeti levegő minőségére ad információt a levegőből 
kiülepedő por vizsgálata is, mivel sok szennyezőanyag kötődik a 
lebegő porhoz.



Környezeti levegő monitoringja

 Fő folyamat diffúzszennyezőből: párolgás, 
póruslevegőből a környezeti levegőbe

 Fő folyamat pontszennyezőből: nagy koncentrációban 
kibocsátás (kémény, üzemi baleset)

Terjedés

 Defláció, szél elszállítódás távolabb is kialakul a 
szennyezettség, szélcsatornák

Vizsgálati helyek

 Monitoring: a kibocsátás helyén felszín alatt és felett, 
távolabb is  szabad légkörben



Az új levegőminőségről szóló irányelv

Új követelményként a szilárd részecskék (PM) 

szabályozását a PM 2,5-re is kiterjeszti;

 2010-től éves célérték 25 μg/m3; 

 2015-től éves határérték 25 μg/m3;

 és 2020-ig 20%-os terhelés csökkentési cél;

 1500-1999 ezer lakos: 7 mérési pont (PM 2,5+PM 10 felső vizsg. küszöb 

túllépés esetén)

 0-249 ezer lakos: 2 mérési pont (PM 2,5+PM 10 felső vizsg. küszöb 

túllépés esetén)



A légszennyezettség vizsgálati módjai

 folyamatos mérésen alapuló értékelés 
pontossága: 75-85 %;

 időszakos mérésen alapuló értékelés 
pontossága: 50-75 %;

 modellezésen alapuló értékelés pontossága: 
50 %;

 kibocsátási kataszteren alapuló értékelés 
pontossága: 25 %;



Az egyes vizsgálati módszerek kiegészítik 

egymást

Folyamatos mérés

 korlátja: költséges (egy monitorállomás ü.k. 4-5 

MFt/év);

 előnyei: folyamatos adatok, azonnali 

beavatkozás megalapozása;

 alkalmazás: ahol a légszennyezettség mértéke, 

változásának mértéke ezt megköveteli;



Időszakos mérés

 RIV hálózat (mintavevők, labor vizsgálat);

 korlátai: viszonylag költséges (karbantartás, laborvizsgálat)

 előnyei: viszonylagos értékelési pontosság, nagyobb területi 

lefedettség;

 Passzív monitoros vizsgálat

 alkalmazás: adott terület sok ponton történő, adott 

szennyezőanyagra vonatkozó feltérképezéséhez

Az egyes vizsgálati módszerek kiegészítik 

egymást



Időszakos mérés

 biomonitoring

 előnyei: alacsony költségek, nagy területet fedhet le, átlagos 

levegőminőségi állapotot tükrözi, kedvezőtlen változásokat 

jelzi, társadalmi szemléletformáláshoz is hozzájárul;

 korlátja: nem abszolút mérési módszer, további vizsgálatok 

megalapozását szolgálja;

Az egyes vizsgálati módszerek kiegészítik 

egymást



Modellezés

 előnyei: sok, a levegőminőség alakulását 

befolyásoló tényezőt vehet figyelembe 

(meteorológia, domborzat, beépítettség), 

egész települések levegőminőségének 

értékeléséhez alkalmazható, légszennyezés 

csökkentő beruházások hatása becsülhető; 

 korlátja: a bemenő adatok minősége 

meghatározó

Az egyes vizsgálati módszerek kiegészítik 

egymást



Kibocsátási kataszteren alapuló értékelés 

 előnyei: a meglévő adatbázis alapján elkészíthető 

az országra jellemző gyors értékelés, kibocsátás 

csökkentési tervek alapját szolgálja;

 korlátja: nem veszi figyelembe a helyi 

sajátosságokat, így lokális levegőminőség 

értékelésére pontatlan

Az egyes vizsgálati módszerek kiegészítik 

egymást



Magyarországi levegőminőségi mérőhálózat

 Az Országos Légszennyezettségi mérőhálózat (OLM) 

telepítése és működtetése állami feladat. 

 Az egész ország területét lefedő mérőhálózatot a 

környezetvédelmi- természetvédelmi- és vízügyi 

felügyelőségek üzemeltetik.

 A Levegőtisztaság-védelmi Referencia központ (LRK) az 

egységes működés szakmai irányításának operatív 

feladatait látja el.  

 A mérőhálózat munkáját az OMSZ is segíti, 

meteorológiai adatokat szolgáltat, elemzéseket, 

előrejelzéseket készít, háttér állomást működtet és végzi 

a modellezéssel történő értékeléseket.



Országos Légszennyezettségi
mérőhálózat felépítése

 Az OLM két mérőhálózatból áll a manuális, ismertebb 
nevén RIV mérőhálózat és az automatikus mérőhálózat.

 A manuális mérőhálózat mérőpontjainak száma SO2 és 
NO2 szennyezőanyagra 197 db (100 településen), 
ülepedő porra 300 db (129 településen) 

 Az automatikus mérőhálózat keretében működő 
mérőállomások száma 60, ebből 55 db fix helyre 
telepített, 5 db mobil mérőállomás (Budapest 11). 

 A mérőhálózat lefedi az ország területét. A 
mérőhálózatot képező mérőállomások és mérőpontok 
elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a mindenkori 
szennyezettségi zónák és agglomeráció 
figyelembevételével történik. 



Levegő, mérőrendszer

On-line

 Az OLM automata mérőállomásai 54 helyen mérik 

folyamatosan a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok 

[kén-dioxid, nitrogén oxidok, nitrogén-dioxid, szén monoxid, 
ózon, szálló por (PM10), benzol] mennyiségét és az 

értékeléshez szükséges meteorológiai paramétereket 

(szélsebesség, szélirány hőmérséklet, légnedvesség). 

 További 5 mobil mérőállomás, mérőbusz áll rendelkezésre az 
időszakos levegőminőségi vizsgálatok elvégzésére. 

Off-line

 Az ország 131 településén történik rendszeres 
légszennyezettségi mintavétel. A minták kén-dioxid, nitrogén-
dioxid és por tartalmát laboratóriumban elemzik. 



Mért komponensek

 Az automatikus mérőállomások gáz- és szilárd 

halmazállapotú szennyezőket (SO2; NOX; CO; O3; 

BTEX; szállópor PM 10) , valamint az értékeléshez 

szükséges meteorológiai paramétereket mérnek.

 A mérési adatok az adatgyűjtőből on line módon 

jutnak a felügyelőségi adatközpontba és az országos 

adatközpontba (LRK).

 Amennyiben valamelyik szennyező anyag 

koncentrációja 3 egymást követő órában 

meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, vagy 1 

órában meghaladja a riasztási küszöb értéket, 

ellenőriznie kell a túllépés körülményeit és valós 

túllépés esetén intézkedést kell kezdeményeznie.   



Automatikus mérőállomás

kén-dioxid -ultraibolya fluoreszcenciás,

nitrogéndioxid és nitrogénoxidok - kemilumineszcenciás,

szénmonoxid - nem-diszperzív infravörös spektroszkóppiás,

ózon - UV fotometriás,

benzol(xilol, toluol) - gázkromatográfiás-,

szállópor - gravimetriás módszerrel történik.



Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat  

Tájékoztató Rendszere

Környezetvédelmi

Felügyelőség

Plazma képernyő

OLM

ADATKÖZPONT

WEB szerver 

KvVM

Internet

Katasztrófa
védelem ÁNTSZ/OKI Önkormányzat Lakosság

”Érintő képernyős” 

terminál

Plazma képernyő
KvVM

•www.kvvm.hu/olm  aktuális adatok
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Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat



25. 09. 2007 kedd
Eszterg

om

Tatabá

nya 1

Tatabá

nya 2  Győr 1 Győr 2 Sopron Dorog Sarród Mobil

SO2

Átlag érték ug/m3 3,3 10,4 5,7 7,0 7,4 9,7 6,8 3,7 6,3

Határérték (125) 3% 8% 5% 6% 6% 8% 5% 3% 5%

Maximum ug/m3 5,3 15 11,2 9,8 12,2 14,9 9,2 11,1 9,6

Időpont 15:00 13:00 6:00 15:00 16:00 14:00 19:00 16:00 8:00

NO2

Átlag érték ug/m3 26 20 32 44 34 22 30 7 58

Határérték (85) 31% 24% 38% 52% 40% 26% 35% 8% 68%

Maximum ug/m3 86 45 97 76 110 34 57 12 93

Időpont 9:00 7:00 19:00 18:00 18:00 8:00 18:00 18:00 8:00

CO
Átlag érték ug/m3 4263 1055 829 826 800 754 706 InVld

Határérték (5000) 85% 21% 17% 17% 16% 15% 14% #ÉRTÉK!

O3

Átlag érték ug/m3 87 106 96 72 103 98 111 109 InVld

Határérték (120) 73% 88% 80% 60% 86% 82% 93% 91% #ÉRTÉK!

PM10

Átlag érték ug/m3 36 35 28 37 36 45 50 26 11

Határérték (50) 72% 70% 56% 74% 72% 90% 100% 52% 22%

Hőmérséklet 14,1 17,0 16,5 16,3 16,1 14,0 14,3 15,4 -35,7

Minimum 6,3 12,4 12,2 10,7 9,6 8,0 6,3 9,5 -58,8

Maximum 22,4 23,8 22,1 22,6 24,6 20,4 22,7 21,9 19,6

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat

Napi jelentés
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Budapesti légszennyezettség mutatók (2003)



Országos légszennyezettségi mutatók (2003)









Rendkívüli légszennyezettség helyzet

A légszennyezettség tartósan és nagy területen
eléri, vagy meghaladja a tájékoztatási vagy a 
riasztási küszöbértéket

Füstködriadó terv (szmogriadó terv) 

 lakosság tájékoztatása

 pontforrások működésének korlátozása, 
felfüggesztése

 mozgó légszennyező források működésének 
korlátozása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


