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1. BEVEZETÉS
A kutatás fő célterülete Magyarország légszennyezettségi problémája. A probléma
kört általánosan vizsgálom, azonban a szálló por kibocsátás Magyarország esetében
különös képet fordít Budapest bemutatására, illetve az ottani problémák
megoldására, tekintettel arra, hogy Magyarország nagymértékben főváros
centrikus. A kutatási munkám, illetve a PhD értekezésem célja kettős, egyrészt
annak bizonyítása, hogy Magyarországon és főként a nagyvárosokban a
légszennyezettség szálló por tartalma (Particular Matter - PM10) évente többször
túllépi az EU által előírt egészségügyi határértéket, amely általában a
légszennyezettség által előidézett megbetegedéseket okoz. Továbbá célom annak
bemutatása, hogy ésszerű városfejlesztéssel, környezetvédelmi beruházások
alkalmazásával olyan mértékben csökkenthető a légszennyezettség, hogy a főváros
egy XXI. századi egészséges, kulturális életvitellel rendelkező élhető európai
városfejlesztést tesz lehetővé.
A XXI. században a városok fejlődésében nagy jelentőségű a változások iránya. Az
európai városok fejlődésére nagy hatással vannak a környezeti változások, az
éghajlatváltozás, a globális felmelegedés, a fosszilis energiahordozók korlátozott
készlete, a globális piacgazdaság és a hozzá kapcsolódó pénzügyi helyzet
problémái, továbbá az elöregedő népesség romló egészségi állapota és a
nemzetközi migrációban tapasztalható változások.
A globális és európai jelentőségű változások felismerésére és kezelésére az Európai
Unió (EU) szervezeteinél folyamatos tevékenységek folynak a kialakult helyzetek
kezelésére. A változások felismerését követő elemzések eredményei és
tapasztalatai megjelennek különböző fórumokon, sajtókiadványokban, bizottsági
anyagokban, vitairatokban, amelyek a későbbiekben beépülnek az uniós
irányelvekbe.
Az EU-ban a környezetvédelem területén az éghajlatváltozásnak kiemelt szerepe
van. A 2010 októberében nyilvánosságra hozott bizottsági jelentés szerint az EU-15
a 2008-2012-es kötelezettségvállalási időszakban jól teljesített, ugyanis az
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása a bázisévhez képest 14,2%-kal csökkent.
A kiotói célok teljesítéséhez nagymértékben hozzájárult a gazdasági válság miatt
visszaesett termelés.
A fenntartható fejlődést célzó EU-stratégia magában foglalja a gazdasági,
társadalmi, környezetvédelmi és pénzügyi szempontokat, mind az uniós politikák
és irányítás valamennyi szinten megjelenő koherenciáját, ideértve a globalizációból
5

származó előnyök kiaknázását (kereskedelem a fenntartható fejlődésért); a
szegénység elleni küzdelmet és a társadalmi fejlődés elősegítését (2015-re a
szélsőségesen szegény – vagyis a napi egy euróból vagy kevesebből élő – emberek
számának csökkentése a világon); a fenntartható természeti- és környezeti
erőforrás-gazdálkodást.
A stratégia célkitűzése, hogy 2015-re indokolt megfordítani a környezeti
erőforrások nettó veszteségének tendenciáját, ideiglenes célkitűzéseket kidolgozni
a víz, a termőföldek és a talaj, az energia és a biológiai sokféleség területén,
továbbá kiemelt prioritás a civil társadalom szerepének erősítése, a globális
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kormányzás legitimitásának,
hatékonyságának növelése; valamint a fenntartható fejlődés finanszírozása.
Fel kell készülni a globális klímaváltozás lehetséges hatásaira és a feltételezhető
káros következményekre, ugyanis szélsőséges meteorológiai és környezeti
jelenségek és folyamatok (árvizek, belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok,
korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek és özönvízszerű zivatarok stb.)
biztosan előfordulnak a jövőben is jelentős környezeti, gazdasági károkat, valamint
egészségügyi és szociális problémákat okozva, amelyeket célszerű megelőzni
és/vagy mérsékelni. A kedvezőtlen meteorológiai és környezeti események
pénzben is kifejezhető káros hatásai számottevőek és folyamatos növekedést
mutatnak.
A globalizáció egyik legfőbb jellemzője, hogy a világ szinte minden területen
(társadalmi, gazdasági és környezeti) összekapcsolódik. Ma már az emberi
civilizáció, a gazdasági tevékenység az egész bolygóra kiterjed. A nemzetközi
kereskedelem, a pénzügyi tevékenységek a nemzetek feletti globális szinten
működnek, ennek következményeként e tevékenységek hatása globális méretűvé
válik (pl. pénzügyi válságok, környezetszennyezés). Civilizációnk gazdasági és
kulturális globális terjedése hasonlít a birodalmak kiterjedéséhez, azzal a lényeges
különbséggel, hogy ma már az egész bolygóra kiterjed a rendszer. Tehát kívülről
nem jöhet már kritika, csak rendszeren belülről.
A neoliberális gazdaságpolitikán alapuló globális "piacgazdaság" – a "szabad"
verseny az egyik sarokköve – teljesítőképességének mérőszáma, a bruttó hazai
termék (Gross Domestic Product: GDP) önmagában hordozza az állandó
növekedési kényszert. A jelenlegi közgazdasági paradigma szerint egy cég vagy
egy ország gazdasága akkor működik megfelelően, ha folyamatosan növekszik
(már a gazdasági stagnálást is hanyatlásként tekintik a közgazdászok). Az is igaz,
hogy világszerte a GDP a gazdasági növekedés egyetlen elfogadott mérőszáma.
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A földi ökoszisztéma teherbíró képessége azonban véges, nem viseli el a végtelen
növekedést, amely az erőforrások „túlhasználatában”, valamint az egyre növekvő
környezeti terhelésben, szennyezésben ölt testet.
A nemzetközi kereskedelem, a szerkezet-átalakítási politikák erőltetése, a televízió,
az internet és egyéb médiumok hódítása következtében ma már az egész világon
ugyanazok vagy hasonló a gazdasági és kulturális minták terjednek el. Az
eredmény egyfajta monokultúra: hasonló fogyasztói társadalmat jellemző életstílus
figyelhető meg az egész világban, a helyi hagyományok, termelési módok sorra
tűnnek el. Lassan minden hely ugyanúgy néz majd ki, mint a világ másik részén.
Ugyanazokkal az éttermekkel, szállodákkal, ruhákkal, bevásárlóközpontokkal,
azonos autómárkákkal zsúfolt utcákkal találkozunk világszerte. A hasonló
életforma és kultúra ellenére túlzás „globalizált kultúráról” beszélni. De
beszélhetünk az ideológiák globalizálásának kísérletéről, amelyet a kultúra és
politika világában végbement konzervatív forradalom testesít meg. A globalizáció
hívei szerint az új rendszerből mindenki profitál, megszűnik a centrum és periféria
elkülönülése, és a nemzetközi egyenlőtlenségek fokozatosan eltűnnek. A
globalizáció ellentábora a nacionalista szélsőjobbtól a régi baloldalig ennek az
ellenkezőjét állítja. A globalizáció tehát valóban új jelenség, s ennek számos
gazdaságon kívüli tünete is van. Egyesek az uniformizált amerikai üzleti láncok
világméretű terjedése nyomán „macdonaldizálásról”, „cocakolonizálásról”
beszélnek. Hollywood uralja a világ TV-csatornáinak 70-80%-át – a rockzene, a
populáris kultúra, a komputerizáció és a mobiltelefonok globalizáló hatásait pedig
sok száz kötetnyi irodalom tárgyalja (BÁNOS, 2008).
A globalizáció terjedésével párhuzamosan elkezdődött a mérhetetlen termelés és
felhalmozás, ennek következménye a növekvő környezetszennyezés. Napjainkban
egyre sürgetőbb feladattá válik az élhetőbb környezet megteremtése a közel 150
éve tartó folyamatosan növekvő globális szennyezés megállításával. Indokoltnak
látszik a globális összefogás és a tudatos környezetvédelem.
A kutatásom megalapozása céljából széleskörű hazai és nemzetközi irodalom
feldolgozását végeztem el, amelynek alapján fogalmaztam meg kutatási
hipotéziseimet, a hipotézisek bizonyításához szükséges módszertani eljárásokat.
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1.1. Hipotézisek
A fentieket figyelembe véve a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása,
valamint az adatbázis összeállítása során szerzett tapasztalataim alapján az alábbi
hipotézisekből indultam ki:
H1: A szálló por (PM10) szennyezettség Magyarországon az egyik legnagyobb
környezetvédelmi probléma, ugyanakkor Magyarország az EU-csatlakozás óta az
EU átlagértékeihez képest e területen jelentős javulás következett be.
H2: A megújuló energiaforrások arányának növekedésével a teljes energiafelhasználáson belül jelentősen csökkent a légszennyezettség terheltségének
mennyiségi szintje.
H3: A légszennyezettség, mint környezeti szennyezettség szoros kapcsolatot mutat
a légúti betegségek számának növekedésével.
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2. A SZAKIRODALOM FELDOLGOZÁSA
A szakirodalom feldolgozása során elsősorban nem az időrendi felsorolásra
törekedtem. A kutatási eredményeket – a szekunder kutatási szabályok betartásával
– a kutatásban megfogalmazott hipotézisek részbeni igazolására kívánom
felhasználni.

2.1. Üvegházhatás, CO2-kibocsátás, klímaváltozás
Amikor a nap sugarai a Föld légkörébe behatolnak, majd a felszínről visszaverődve
a légkörben rekednek, akkor a fényből hőenergia keletkezik. Ezt a jelenséget
nevezzük üvegházhatásnak. Az üvegházhatású gázok, mint a vízgőz, szén-dioxid,
ózon és metán meggátolják a napsugarak menekülését a légkörből. Ezek a gázok
csupán 1% teszik ki a Föld légkörének, de szabályozzák éghajlatunkat, s
biztosítják, hogy bolygónk meleg levegőjű takaróval legyen körülvéve (1. ábra). Az
üvegházhatás jelensége nélkül nem tudnánk élni, a Föld felszínén átlagosan 30 °Ckal alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A szárazföldi élet pedig nem létezne az
óceánok nélkül, ahonnan levegőkészletünk 50%-a származik, s amelyek a
természetes úton létrejött CO2-mennyiséget elnyelik.

Forrás: IPCC, 2007
1. ábra Az üvegházhatás egyszerűsített folyamata
Azonban mára a levegő széndioxid (CO2) koncentrációja nagymértékben
megnövekedett a fosszilis energiahordozók fokozott mértékű felhasználása miatt.
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Továbbá az emberi tevékenység és a 150 éve tartó folyamatos iparosítás torzítja és
felgyorsítja a természetes folyamatokat. Ezáltal Földünk légköre túl sok hőt tart
vissza, így felmelegszik, melynek következménye klímaváltozáshoz vezető
globális felmelegedés. A folyamatot tovább súlyosbítják az ipari gázok, erdőirtás és
a népességnövekedés.

2.2. Légszennyezettség
A tiszta levegő a természetben előforduló anyagokból áll. A levegő 99%-át oxigén
és nitrogén alkotja, a fennmaradó 1% argont, széndioxidot, héliumot és más
gázokat tartalmaz. A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi
és/vagy káros anyagokat, amelyek negatív hatást fejtenek ki az élő szervezetekre. A
tiszta levegő néhány természetes összetevője, mint a gázok (pl.: CO2) veszélyessé
válhat, amikor koncentrációja jóval meghaladja a normál, elfogadható értéket.
A légszennyezés két fő forrásból származhat. A természetes légszennyezés
vulkánokból, erdőtüzekből, óceánokból származó tengeri sókból, kozmikus porból,
növényi pollenekből, mocsarakból és nedves, vizes területekről, valamint más
olyan forrásokból származik, amelyeket az emberiség nem befolyásol. Ez
évszázadokon keresztül zajló folyamat, ezen újabb légköri összetevőkhöz a légkör
minimális problémákkal, de hozzáigazodott.
Az emberi, vagy antropogén légszennyezés a széles skálájú emberi tevékenység
miatt fordul elő a mindennapi életünkben. A szennyező források közül példaként
említhetjük az ipari kémények, gépjárművek kibocsátását, a mezőgazdaságot,
fosszilis energiát, felhasználó erőműveket, a bányászatot és a hulladéklerakókat.
Gyakran a légkörnek nehéz ezekhez a többlet-szennyezésekhez alkalmazkodnia,
ennek következtében magas koncentrációk jelentkezhetnek regionális vagy lokális
szinten.
A légszennyezést két fő típusra oszthatjuk. A gázok főleg a fosszilis üzemanyagok
elégetéséből származnak. A gáznemű szennyezők, nevezetesen a széndioxid (CO2),
a metán (CH4) és a dinitrogén-oxid (N2O) globális szinten befolyásolják a légkört.
Ezeket „üvegházhatású gázoknak” (ÜHG) nevezzük, melyek felelősek a globális
felmelegedésért a természetes és antropogén tevékenység következtében. Ezen
felül regionális és lokális szinten említést érdemelnek a gáznemű légszennyezők, a
nitrogén-oxidok (NOx), a kéndioxid (SO2), a szénmonoxid (CO) és a
szénhidrogének széles skálája. Ez utóbbi gáznemű légszennyezők a szerves
üzemanyagok égése során kerülnek kibocsátásra. A szénhidrogének azonban főleg
természetes forrásból jutnak a légkörbe. Környezeti és egészségügyi problémák
10

gyakran fordulnak elő, amikor e gázok közül kettő vagy több azonos időben aktív.
Mind az üvegházhatású gázok, mind a regionális gázok példák az elsődleges
szennyezőkre, mert e források a Föld felszínéről származnak.
A regionális gázok kémiai reakcióba is léphetnek a napsugárzással, a magas
hőmérséklettel és a nedvességgel, így kialakítva a másodlagos szennyezést, vagyis
a fotokémiai szmogot. A szmog jelentős szennyezést jelent a világ legtöbb
nagyvárosában. Fő összetevője az ózon (O3), mely két szinten van jelen a
légkörben. Az atmoszféra felső rétegeiben természetes módon képződik a
tengerszint feletti 25-50 km közötti tartományban. Ez az „ózonpajzs” szűri meg a
Napból érkező, élővilágra veszélyes ultraibolya (UV) sugárzást. A földfelszín
(talaj-) közeli ózon viszont kellemetlen szagú légszennyező anyag, túlnyomórészt
antropogén eredetű, többnyire fény hatására létrejövő kémiai folyamatok során
keletkezik. Közvetlen kibocsátási forrása nincs, képződéséhez az ózonelőképző
anyagok (ún. prekurzor anyagok: nitrogén-oxidok, szén-monoxid, illékony szerves
anyagok, további szerves vegyületek) jelenléte és a kémiai folyamatokhoz energiát
adó napsugárzás szükséges. Ezért a talaj-közeli ózon koncentrációja „a Nap járását
követve” a kora délutáni időszakokban éri el maximumát, ezután általában
jelentősen csökken. A nappali legmagasabb értékek jellemzően a nyári
időszakokban magasabbak, mint a téli hónapokban. Az ózonelőképző anyagok
leginkább a gépjárművek kipufogógázaiból származnak, de más égési
folyamatokból, szerves oldószerek ipari alkalmazásából és felületkezelési
technológiákból is kerülhetnek a levegőbe (BÁNOS et al., 2009).
A szennyezők másik típusa az aeroszolok, levegőben lebegő legkisebb
mérettartományú részecskék, ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az emberi
egészségre. A részecskék ugyanazokból a forrásokból kerülnek ki, mint a gázok,
sőt kémiailag is kialakulhatnak a légkörben. Télen számos városban, különösen a
szegény országokban a fűtésre a lakosság tüzelőfát használ. A fa égésekor kikerülő
részecskék (elsősorban korom) barna homályt okozhatnak az alacsony légkörben.
A nagyobb részecskék szennyeződést okoznak és gátolhatják a növényeket a
növekedésben, mert kiülepednek a leveleken.
A lebegő részecskék közül kiemelendő a szálló por, mely a levegőben előforduló
folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecske, mérete a 0,001-100 mikrométer
(μm) közötti tartományba esik. A szálló por veszélyessége összefüggésben van
annak szemcseméretével, így a 10 μm-nél kisebb részecskék (PM10)
veszélyesebbek az egészségre, mint a nagyobbak. A 10 μm-nél nagyobb
porrészecskéket a légutak természetes védekező működése (csillószőrös hámja)
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kiszűri, a kisebb méretűek lejutnak a mélyebb légutakba (tüdőhólyagokba). A
szálló por hatását befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsága és
kémiai összetétele. A porrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint
toxikus anyagokat kötnek magukhoz, ráadásul elősegítik azok bejutását a
szervezetbe (OLM, 2011).
Az eddig említett különböző levegőszennyezést szabadtéri légszennyezésnek
nevezzük, de az emberek néha beltéri légszennyezést is okoznak. A lakások és
egyéb épületek belső tereiben a levegő gyakran komolyabban szennyezett, mint a
kültéri levegő a legnagyobb és legiparosodottabb városokban. Ilyen beltéri
légszennyezést okozhatnak a helytelenül használt kandallók, a kályha és a fűtés, a
nem megfelelő szigetelés, a magas páratartalom és CO, ugyanis a
szennyezőanyagok nem távoznak el a kéményen keresztül, hanem a lakásba
kerülnek. Ez komoly probléma, főleg a szegény országokban, ahol az
életkörülmények és a házak felszereltsége szegényes. Más beltéri légszennyező
forrás lehet a dohánytermékek, a háztartási tisztító- és ápoló termékek, valamint a
testápolási cikkek. Számos, városban a lakosság idejének mintegy 90%-át zárt
térben tölti el. Ebből következik, hogy sok embernél a beltéri levegőszennyezésnek
való kitettség egészségre vonatkozó kockázata nagyobb, mint a szabadban. A
légszennyező anyagok nem csak az emberi egészségre lehetnek károsak, hanem az
élő szervezetekre, talajra, vízre és a környezetre is.

2.2.1. A városi klíma
Egyes városok éghajlatát számos természeti tényező alakítja, többek között a
magasság, a domborzat, a felszínborítás és a vízfelületek. A város növekedésével és
fejlődésével párhuzamosan jelentkező új tényezők (antropogén melegedés,
légszennyezés) megváltoztatják a város helyi klímáját hozzájárulva különböző
városi klímák kialakulásához.
A nagyszámú lakosság antropogén hő-kibocsátása, a várost jelképező beton,
aszfalt, tégla és kövek magasabb hőmérsékletet okoznak más, nem városi
településekhez képest. Az épületek nagy sűrűsége megváltoztatja a szél sebességét
és irányát és helyi légáramlás, úgynevezett városi szél alakul ki.
A városklíma számos természetes és antropogén tényező kölcsönhatásának az
eredménye. A légszennyezés, a városi felszíni anyagok, az antropogén hőkibocsátás a természetes tényezőkkel együtt okozza az éghajlati különbséget a
városok és a vidéki területek között. Továbbá a városok háromdimenziós
kiterjedésük révén hajlamosak a felszín közelében a hosszúhullámú sugárzást
12

visszatartani, így csökkentve a hosszúhullámú sugárzási veszteséget. Ez azt jelenti,
hogy nappal nagy mennyiségű energia tárolódik a városban, este azonban
fokozatosan sugárzódik ki a városból. Ez lelassítja az éjszakai lehűlést a városban a
vidéki területekkel szemben.
Másik fontos, a városklímát módosító tényező a légszennyezés, mely
megváltoztatja a városi levegő összetételét, csökkenti az áteresztő-képességet,
növeli az elnyelő-képességet, ennek következtében csökkenti a földfelszínre érkező
sugárzás mennyiségét. Más szavakkal, a levegőben lévő szennyezőanyagok
felfogják a napfényt és a levegőt kevésbé áthatolhatóvá teszik a napfény számára.
Ennek következtében kevesebb napsugárzás éri el a talajt. A városi légszennyezés
az ipar, a szállítás, a fűtés stb. által kibocsátott gázokat, szilárd anyagokat
tartalmazza. Általában a városközpont sokkal szennyezettebb, mint a külváros, de
ez függ az ipar elhelyezkedésétől és az utcai forgalom intenzitásától. Nappal a
legmagasabb légszennyezettségi értéket akkor figyelhetjük meg, amikor
legintenzívebb a közlekedés. Az év folyamán a legmagasabb koncentrációértékeket
télen figyelhetjük meg, amikor sok káros légszennyező anyagot bocsátanak ki a
különféle tüzelőanyagok elégetésével, azaz a városi fűtéssel. A fotokémiai szmog
viszont nyáron fordul elő, mikor a hőmérséklet a legmagasabb.
További fontos tényező még az antropogén hő, ami meghatározza a városi klímát.
Ezt a hőt télen a fűtés melléktermékeként (nyáron a légkondicionálással), vagy más
tevékenységgel (fosszilis üzemanyagok elégetésével, ipari termeléssel és
szállítással) juttatjuk a szabadba. Az antropogén hő mennyisége függ az egyes
lakosok által felhasznált energiától, a város népsűrűségétől, az ipartól és a város
helyzetétől.
A városban a párolgás hatékonyan lecsökkenhet, mivel a mesterséges felszínek
nem nyelik el úgy a vizet, mint a természetes környezet. Ennek ellenkezője
játszódik le, ugyanis esős időben a víz gyorsan lefolyik a városi csatornahálózaton,
a felszín pedig szinte azonnal megszárad. Így a hő nem használódik fel a párolgásra
(kevés víz esetében a párologtatás is szerény mértékű), hanem felmelegíti a város
levegőjét. Fontos azonban felismerni, hogy számos városban, vagy városrészben
jelentős mennyiségű növényzet javíthat ezen a helyzeten.
Az antropogén tényezők a városi klímára kifejtett hatása függ a város méretétől,
térbeli felépítésétől, népességétől, és az iparosodottságától. A kisebb városok
viszonylag alacsony épületekkel, zöld területeken szétterülve, gyárak és erőművek
nélkül kevésbé módosítják az éghajlatot, mint azok a városok, amelyekben magas
épületek találhatók.
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2.2.2. A városok antropogén (emberi eredetű) légszennyezettségének okai, forrásai
Az alapvető folyamat, melynek során az antropogén szennyező anyagok a légkörbe
kerülnek, nem más, mint a fosszilis üzemanyagok erőművekben, egyedi és
távfűtésben, valamint a gépjármű közlekedésben való elégetése Továbbá szennyező
anyagokat bocsát ki az ipar és a mezőgazdaság is.
Az emberi civilizáció kezdetén csak a kandallókból származó füst volt az
antropogén légszennyező forrás. Viszont a probléma fokozatosan növekedett. A
XX. században az ipar és a szolgáltatások dinamikus fejlődése számos intézményt
és gyárat hozott létre a városi és ipari területeken. Ennek velejárója volt a lakosság,
gépjárművek, épületek számának jelentős növekedése, városi koncentrációja. A
járműforgalom különös figyelmet érdemel a városokban, ahol az utcák, utak
sűrűsége sokkal nagyobb, mint a nem városi területeken. Számos fejlett ország
városában a közlekedés a legfontosabb légszennyező forrás. Az összes fentebb
említett paraméter rontja a városi életfeltételeket. Sőt, a városi légszennyezés
hozzájárul a fokozódó üvegházhatás és globális felmelegedés problémájához.
A fő szennyező források minden városban különbözhetnek egymástól, attól
függően, hogy milyen ipar települt oda, milyen intenzív a közlekedés, milyen fűtést
használnak stb. A városokban a légszennyezést alacsony források (pl. a házak
egyedi fűtése), magas források (pl. magas gyárkémények) és mobil források (autók,
buszok) juttatják a légkörbe.

2.3. Klímaváltozás: konferenciák, irányelvek, stratégiák
A környezetvédelem szinte egyidős a modern ember megjelenésével. A jégkorszak
után az emberi népesség növekedése települések, városok kialakulásához vezetett,
melyek ellátásához a természetes vegetációt átalakulása kezdődött meg
(szántóföldek, legelők létrehozása, bányászat, erdőirtás, öntözési rendszerek
kialakítása stb.). Az ipari forradalommal a városok népessége megnövekedett, s
megjelentek a közegészségügyi problémák. Az ipari termelés hatására
megkezdődött a környezet átalakítása is: talaj-, víz- és légszennyezés.
A környezet védelméért tett nemzetközi erőfeszítés első, jelentős lépése volt az
1972-es Stockholmi Konferencia, ahol az elfogadott alapelvekkel lefektették a
modern környezetvédelem alapjait. Meghatározták a fenntartható fejlődés fogalmát
(„a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit,
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is
kielégíthessék szükségleteiket” (EURÓPAI BIZOTTSÁG, 1983), megjelent a jövő
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generációk iránti felelősség igénye, továbbá, hogy minden embernek joga van az
egészséges és tiszta környezethez. Az eredmények azonban elmaradtak, mivel a
résztvevő országok azt tapasztalták, hogy az intézkedéseknek jelentős
költségvonzatai vannak, s sok esetben gazdasági érdekekkel ütköznek.
Az 1980-as években az ózonlyuk kialakulásának felismerése és a nagyobb
környezeti katasztrófák (Csernobil) következtében több nemzetközi egyezmény
született a károsanyag-kibocsátások megelőzésére. A következő konferenciát
azonban csak 1992-ben tartották meg Rio de Janeiróban. Az ENSZ
Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáján megszületett a Riói Nyilatkozat,
melyben általános elveket fogalmaztak meg az erőforrások hasznosításáról, a
környezet védelméről, a fenntartható fejlődésről és az egyes országok
együttműködésének alapelveiről. Megegyeztek egy új, bizottság, a Fenntartható
Fejlődés Bizottság (Commission on Sustainable Development) létrehozásában,
amely figyelemmel kíséri a konferencia határozatainak és ajánlásainak
végrehajtását. Magyarország kezdettől fogva tagja e bizottságnak. (CSETE-LÁNG,
2005). Magyarországon is megalakult a nemzeti Fenntartható Fejlődés Bizottság,
amely jelenleg is tárcaközi jelleggel működik. (SZŰCS, 2007). A konferencia a
fejlődő és fejlett országok között húzódó érdekellentétek miatt nem volt
kimondottan eredményesnek tekinthető (CSERESZNYE, 2011).
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása céljából fogadták el az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezményét 1992-ben, melyet szigorított és konkretizált a
nevezetes 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv szerint a fejlettebb
országok átlagosan már mintegy öt százalékos kibocsátás-csökkentést vállaltak a
2008-2012-es időszak átlagában az 1990-es szinthez képest. Az egyes országok
kibocsátás-csökkentési kötelezettségei számottevő mértékben eltérnek egymástól
(sőt néhány ország csak azt vállalta, hogy kibocsátásai nem vagy csak
korlátozottabb ütemben növekednek). A jegyzőkönyv már nem általában utalt az
üvegházhatású gázokra, hanem pontosan megjelölte a hat legfontosabb ilyen hatású
gázt, illetve gázcsoportot és azokat a gazdasági ágazatokat, amelyek leginkább
felelnek e gázok kibocsátásáért. A jegyzőkönyv számos olyan intézmény és eljárás
bevezetését írta elő, amelyek a kötelezettségek végrehajtását könnyíthetik meg.
Ezek közé tartozik azon tevékenységek (pl. az erdőtelepítések) számításba vétele,
amelyek hozzájárulnak a többlet CO2 légkörből való kikerüléséhez, a kibocsátási
jogok országok közötti adásvétele („emisszió-kereskedelem” mechanizmusa), a
kötelezettségek teljesítése más országokban való beruházások segítségével (az
együttes végrehajtás és a „tiszta fejlesztés” mechanizmusa) – ez a három ún.
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„kiotói mechanizmus”. A légkörbe bocsátott gázok mennyiségének 5,2%-os
csökkentését azonban nem sikerült teljesíteni, mivel a jegyzőkönyv életbe
lépésének feltétele, hogy 55 olyan ország ratifikálja az egyezményt, amely
együttesen a károsanyag-kibocsátás több mint 55%-áért felelős, nem teljesült,
mivel csak 37 ország írta alá (CSETE-LÁNG, 2005).
A gyakorlatban egyes országok a kibocsátások növekedésének korlátozását
határozták el, mások szinten tartást vállaltak, megint mások pedig jelentősebb
csökkentést irányoztak elő 2008-2012 időszakra (pl. EU 8%-ot, míg Magyarország
az 1985-ös állapothoz képest 6%-os kibocsátás-csökkentést vállalt fel (CSETELÁNG, 2005; IPCC, 2007). A jegyzőkönyvet 37 ország ratifikálta. Az USA (Kína
és India és még 160 ország) nem írta alá, Oroszország pedig csak szinten tartást
vállalt. E két ország felelős a világ károsanyag-kibocsátásának több mint 45%-áért
(CSETE-LÁNG, 2005).
2002-ben a johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencia elsősorban a
fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás kérdéseivel foglalkozott, eredménye pár
általános nyilatkozat volt, azonban a megújuló energiák kihasználásáról sem
sikerült megegyezni. A 2009-ben tartott koppenhágai klímacsúcs a jövő
szempontjából egyértelműen kudarcot vallott. A végeredmény egy háromoldalas
dokumentum lett konkrétumok, határidők nélkül.
2010-es mexikói éghajlat-változási konferencián, Cancunban a fejlett országok
elismerték, hogy 2020-ig az 1990-es kibocsátási szinthez képest 25-40%-os
csökkentést indokolt elérni. Továbbá valamennyi ország egyetértett abban, hogy
összességében az emberi eredetű üvegházhatású gázkibocsátásokat olyan szinten
kell maximalizálni, hogy az ipari forradalomhoz képest a globális átlaghőmérséklet
emelkedése 2 Celsius-fok alatt maradjon. A Természetvédelmi Világalap (World
Wild Fund for Nature: WWF) szakértői szerint azonban a jelenlegi vállalásokkal
körülbelül 3,2 °C fokos felmelegedés várható. A mexikói egyezmény szerint
valamennyi országnak csökkentenie kell a kibocsátásait, így a kiotói egyezményt
mindmáig nem ratifikáló Egyesült Államoknak és a nagy szennyezőnek számító
fejlődő országoknak (Kína, India, Brazília) is. A klímával kapcsolatos nemzetközi
tanácskozás legfontosabb eredménye, hogy a résztvevők formálisan elismerték a
további kibocsátás-csökkentés szükségességét, továbbá létrejött egy pénzalap a
fejlődő országok klímaváltozással kapcsolatos intézkedéseinek támogatására és
kialakították az erdőirtás és pusztítással kapcsolatos kibocsátások csökkentésére
vonatkozó pénzügyi rendszer alapelveit is. Ötévenként tudományos szintű elemzés
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készül majd a fejleményekről
(COP16/CMP6/MÉXICO, 2010).

és

a

további

szükséges

lépésekről

Fentiek tükrében a XXI. század emberének szükséges felismerni, hogy a
fenntarthatóság és a versenyképesség alapja egy jövőt megalapozó gazdasági
modellben az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, a megújuló
energiaforrások fokozott felhasználása és a saját megújuló erőforrások előtérbe
helyezése. Világszerte egyre növekvő energiaigényekkel, illetve a fosszilis
energiahordozók árának kiszámíthatatlan változásával állunk szemben.
Elengedhetetlenül szükség van egy koherens gazdasági modellre, amely magában
foglalja a zöld gazdaságon alapuló stratégiát, hiszen ez a fennálló helyzet a világ
egészét cselekvésre készteti. Az EU tagországai felismerték a kiutat, amelyet
irányelvek formájában, illetve hosszú távú stratégiai célkitűzésben került
megfogalmazásra. Az Európai Parlament és a tanács irányelve RED irányelv
2009/28/EK (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and the Council)
szükségessé tette Magyarországon is a nemzeti stratégia megalkotását, amely
tartalmazza az egységes formanyomtatványról szóló bizottsági határozatban
foglaltak szerinti formátumot is (2009/548/EK), továbbá Magyarország megújuló
energia stratégiáját veszi alapul (2148/2008. Kormányhatározat, 2008). Az új
stratégia figyelembe veszi az időközben bekövetkezett gazdasági recessziót,
valamint a gazdasági újjáépítést szolgáló új gazdaságfejlesztési prioritásokat.
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK szerint, hatályos levegőminőségi
irányelve célkitűzéseket határoz meg a légszennyezettségnek az emberi egészségre
és a környezet egészére gyakorolt káros hatásainak elkerülése, megelőzése vagy
csökkentése érdekében. Az irányelv XI. melléklete tartalmazza a különböző
légszennyező anyagokra, köztük a kisméretű szálló porra (PM10-re) vonatkozó
(éves és napi) határértékeket. Ezek betartása a 2005 utáni években (az EU több
tagállamához hasonlóan) Magyarország több légszennyezettségi zónájában is
gondot okozott, illetve okoz még napjainkban is. Az irányelv 22. cikke a határidők
betartásának elhalasztásának, valamint bizonyos határértékek alkalmazásának
kötelezettsége alóli mentességnek a lehetőségét adta meg azon célból, hogy
azokban az országokban, ahol a folyamatban lévő intézkedések biztosítják a
szennyezettség határérték alá szorítását 2011-re, ne induljon jogsértési eljárás.
Hazánk is élt e lehetőséggel, a tizenegy levegőminőségi zónából nyolcra nyújtott be
mentességi kérelmet (éves és napi határérték meghaladása miatt), amelyben
bemutatta, hogy milyen intézkedések várhatóak a határidőig.
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Klokner Zsuzsa (2011) szerint „Mentességet kért még 2008-ban Magyarország az
Európai Bizottságtól azért, hogy legyen idő az uniós határértékekre leszorítani a
levegő porszennyezését, mérsékelni az úgynevezett szálló por-koncentrációt. A
mentesség több zónára, így Budapestre is vonatkozik, de 2011. június 10-én lejárt.
Az elmúlt három évben a szennyezés egyre nőtt, a szükséges intézkedések pedig
csak a tervek szintjén léteznek.”
Az Európai Bizottság 2009 júliusában hozott döntésében öt zónánál hozzájárult a
kérelemhez, három zóna esetén azonban csak az éves határérték alól adott
mentességet, a napi határérték túllépése esetén nem látta garantáltnak, hogy a
határérték a mentességi időszak végére (2011. június) a megadott intézkedések
megvalósítása esetén betartható. E három zóna: Budapest és környéke, Sajó völgye,
valamint a kiemelt városok zóna (Szeged és Nyíregyháza), melyek tekintetében
hazánk ellen a Bizottság 2009 végén jogsértési eljárást. Magyarország a helyzet
megoldása érdekében halasztást kért, a probléma megoldása további intézkedéseket
igényel, amelyek még csak tervezetek szintjén létezik.
A határértéket meghaladó szennyezettségű területekre – a jogszabályban
foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi hatóság az önkormányzatok
bevonásával elkészítette a szennyezettség csökkentési programokat, amelyeknek
ütemezett végrehajtása biztosíthatja a levegő minőségének javítását. A programok
egy része olyan települési közlekedésre vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz,
amelyek végrehajtására az önkormányzatok rendelkeznek hatáskörrel (pl. zöld
zónarendszer, forgalomszabályozás, tömegközlekedés fejlesztés stb.), de hasonló
célt szolgál a településeket elkerülő utak megépítése is, amely a kormányzat
döntése alapján, jogszabályba foglalt ütemezés szerint valósul meg.
Elsődleges cél a 2008/50/EK irányelvben rögzített kisméretű részecskére
vonatkozó határértékek betartása az ország egész területén. A légszennyezettség
csökkentésére nemcsak a jogsértési eljárás alatt álló, hanem a mentességet kapott
zónákban is szükség van, mivel az átmeneti idő 2011. június 10-én lejárt, és ma
sem garantált a határérték betartása, amelynek várhatóan pénzbüntetés lesz a
következménye, hiszen folyamatosan hosszabbítást kért Magyarország a probléma
megoldása érdekében.

2.4. Megújuló energiaforrások
Világviszonylatban egyre többször kerül a figyelem középpontjába az alternatív
energiaforrások kutatása és fejlesztése annak következtében, hogy a fosszilis
energiahordozó készletek csökkennek, az üvegházhatású gázok kibocsátása
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folyamatosan növekszik. A megújuló energiaforrás olyan természeti jelenség,
melyből energia nyerhető ki, s újratermelődve ismétlődően rendelkezésre áll, s nem
károsítja a környezetet. A legfontosabb megújuló energiaforrások a következők:


napenergia,



szélenergia,



vízenergia,



ár-apály energia,



geotermikus energia,



biomassza.

Megkülönböztetünk kimeríthetetlen (szélenergia, napenergia, geotermikus energia,
vízenergia) és kimeríthető (pl. biomassza) megújuló energiaforrásokat. A
biomassza előállításához a termesztett nyersanyagok esetén mind az EU-ban, mind
pedig a harmadik országokban fenntarthatónak kell lennie. Ezért az EU direktíva
úgynevezett fenntarthatósági kritériumokat is megfogalmaz annak érdekében, hogy
a természetvédelmi területeket és értékes erdőket megóvja, továbbá, hogy ne az
üvegházhatású gázok kibocsátását növelő alapanyagok termelését ösztönözze. A
nem fenntartható bioüzemanyagok társadalmi költsége magas, nem járulnak hozzá
az éghajlatváltozás mérsékléséhez, valamint növelik biodiverzitásra és az
élelmiszerárakra nehezedő nyomást. Ehhez igazodva a bioenergiahordozók csak
abban az esetben számítanak be a kötelezettségek teljesítésébe és csak akkor
támogathatók, ha az alapanyagok nem származnak a biodiverzitás szempontjából
nagy értéket képviselő (pl. természetvédelmi területről, elsődleges erdőből, erdős
területekről, nagy biodiverzitású gyepterületekről) nagymennyiségű szenet
megkötő földterületekről, illetve tőzeges őslápokról. A közlekedésben felhasznált
bioüzemanyag1 előállítása során előnyt élvez a hulladékokból (pl. mezőgazdasági
eredetű vagy akvakultúrából származó, a halászati és erdészeti maradványoktól

Az irányelv megkülönbözteti a „bio-üzemanyag” és a „folyékony bio-energiahordozók” fogalmakat. Míg a bioüzemanyagokhoz a biomasszából előállított, folyékony vagy gáz halmazállapotú, közlekedésben használt
üzemanyagok tartoznak, addig a folyékony bio-energiahordozókat (pl. használt főzőolaj, állati zsiradék,
pálmaolaj, tallolaj) ugyan biomasszából állítják elő, de nem közlekedési energiaforrásként hasznosulnak.
1
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eltérő hulladékok) és maradékanyagokból előállított második generációs
bioüzemanyag, amelyet duplán számítanak be a tagállami kötelezettségekbe.
Szükséges csökkenteni a bioenergiahordozók fenntartható hasznosítása érdekében a
termesztésből származó nyersanyagok, valamint a hulladékokból és
maradványokból származó biomassza felhasználása során keletkező üvegházhatású
gázok kibocsátását. A kötelezettség teljesítésébe a bioüzemanyagok és folyékony
bioenergiahordozók (pl. zöldséghulladék, állati eredetű olajok, háztartási hulladék)
csak akkor vehetők figyelembe a kötelezettségek teljesítéséhez és csak abban az
esetben támogathatók 2011-től (a 2008 előtt beüzemelt gyárak esetében 2013-tól),
ha előállításuk és felhasználásuk a fosszilis energiahordozókéhoz képest legalább
35%-al csökkenti az ÜHG-kibocsátást. Az ÜHG-kibocsátást 2017-től már 50%-kal
(a 2017 után beüzemelt bioüzemanyag-gyárak esetében a 60%-kal) kell redukálni.
A most használatos általános technológia mellett egyedül a repce (38%) és a
kukorica (47-49%) felhasználása esetén érhető el 35%-ot meghaladó csökkenés, a
60%-os cél azonban egyik a jelenleg alkalmazott alapanyaggal sem valósítható
meg. A nyersanyagok előállítására is fenntarthatósági kritériumokat határoztak
meg, beleértve a földhasználat változásából eredő üvegházhatású gázok
kibocsátásának változását is. Ezen túlmenően, szociális (munkavédelmi)
kritériumokat is előírtak, ami az exportőr országok (pl. Brazília) számára nehezíti
meg a bioüzemanyag kivitelét az EU-ba. Megállapították továbbá, hogy az összes
bioüzemanyag egyre nagyobb hányada (konkrét mértéket nem írták elő) az ún.
második generációs bioüzemanyag legyen és/vagy növekedjen a „zöld” energiával
és hidrogénnel hajtott gépkocsik aránya (POPP–POTORI, 2011).
Az Európai Bizottság önkéntes alapon engedélyezné a megújuló energiák uniós
kereskedelmét, mert a tagországok eltérő fejlettséggel rendelkeznek a megújuló
energiaforrások területén. Ez a megoldás lehetőséget nyújtana az ilyen
energiaforrásokban szegény országoknak, hogy olyan más tagállamokban
finanszírozzanak beruházásokat, ahol a zöldenergia előállításának a költségei a
legalacsonyabbak, illetve a saját teljesítésükbe számíthatnák bele az így előállított
„zöld” energiát. Amennyiben előfordul, hogy a piaci kínálatot nyújtó tagország már
elérte, vagy túllépte a számára előírt célt, akkor valamely cég egy másik országban
vásárolhatna zöldigazolványokat (úgynevezett eredetgaranciát).
Európán kívüli uniós beruházásból származó „zöld” energia is elszámolható lesz,
amennyiben a szóban forgó ország is az Unióhoz hasonló standardokkal
rendelkezzen. Elfogadták a pénzügyi bírságok rendszerének főbb pontjait is, amivel
a 2020. évi nemzeti célkitűzéseiket nem teljesítő tagországokat fogják
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szankcionálni. Az ezekből származó pénz egy olyan alapba fog befolyni, amiből
azokat a tagországokat jutalmazzák, amelyek eleget tesznek a nemzeti
célkitűzéseknek. Az energia- és klímacsomag 2013-tól lép életbe. Az eddig
megfogalmazott aggályok miatt az EU 2009/28/EK számú irányelve a minden
tagállam számára kötelező 10%-os célkitűzést fenntartotta, de a közlekedési ágazat
teljes energiafogyasztásában és nem csak a bioüzemanyagok, hanem a megújuló
energiaforrások részarányában határozta meg. A célszázalékot fenntartható módon
kell teljesíteni, ami az idő előrehaladásával egyre szigorúbb követelményeket ró a
termelőkre és felhasználókra (az irányelv leszögezi, hogy a célszázalékot csak az
energiafelhasználás csökkentésével és az energiahatékonyság javításával
egyidejűleg lehet elérni).
Amennyiben kitekintést teszünk az EU határain kívülre, jól látható az Egyesült
Államokban a hasonló hangsúlyeltolódás. Bár a bioüzemanyag-program iránti
elkötelezettség továbbra is töretlen, erőltetett technológiaváltás várható 2022-ig. Az
USA-ban a 2022-re szükséges 36 milliárd gallon (133 milliárd liter) etanol
nagyobb része már nem kukoricából készül, a korszerűbb technológiával –
második, harmadik és negyedik generációs – előállított etanol 21 milliárd gallont
(79,7 milliárd liter) tesz ki. Ebből 13,4 milliárd gallon (50,9 milliárd liter)
energianövényekből, 0,5 milliárd gallon (1,9 milliárd liter) olajnövényekből (szója,
repce), 4,3 milliárd gallon (16,3 milliárd liter) növényi maradványból (szalma,
kukoricaszár, stb.) és 2,8 milliárd gallon (10,6 milliárd liter) fás szárú növényekből
készül. Az USA tehát korlátozza a kukorica felhasználását az etanol termelésben,
annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse az élelmiszer- és takarmányipar
nyersanyagellátását (POPP, 2010).
A megújuló energiakészletek túlnyomórészt helyi adottságokon múlnak,
használatuk csökkenti a felhasznált fosszilis energiahordozó mennyiségét, valamint
hozzájárulnak az energia-előállítás diverzifikációjához. A környezet és a
társadalom jövője érdekében a megújuló energiaforrások használatának növelése
alapvető érdekünk és egyben kötelességünk. Kiemelendő, hogy jelen technikai
fejlettségi szinten kiaknázásukhoz speciális és helyenként költséges létesítmények
szükségesek. Ennek elfogadtatása céljából a társadalom környezettudatosságát kell
erősíteni.
A megújuló energia, mint új gazdaságelméleti stratégia legfontosabb célja, hogy a
hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, az
energia elosztás és tárolás, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint elsődleges
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nemzetgazdasági célok együttes érvényesülését. Kiemelten fontos, hogy a fent leírt
célok elérése érdekében a lehető legnagyobb legyen az összhang.
Mivel kutatásaim jelentős célterülete pl. Budapest légszennyezettsége, aminek
egyik fő oka a közlekedés, így a megújuló energiaforrások közül a biomasszából
nyerhető folyékony motorhajtóanyag, a bioetanol és biodízel szerepe jelentős. A
biomassza – növényi és állati szervezetek által termelt szerves anyag – a
napenergia átalakított, újratermelődő formája. Az ember különböző változatokban
és célokra régóta hasznosítja a biomasszát, de jelentősége a fosszilis
energiahordozókkal való kényszerű takarékoskodás időszakába lépés óta nőtt meg.
Napjainkban elsősorban az energetikailag hasznosítható növényekkel, a
mezőgazdasági, erdészeti stb. hulladékokkal, melléktermékekkel kapcsolatban
használják a kifejezést. A biomassza, mint energiaforrás gyűjtőfogalmába a
következőket soroljuk:


hagyományos mezőgazdasági termények melléktermékei és hulladékai (pl.
szalma, kukoricaszár),



erdőgazdasági és fafeldolgozási hulladékok (pl. faapríték, nyesedék,
fűrészpor),



energetikai célra termesztett növények (pl. fűfélék, fák: akác, nyárfa, éger,
fűz;



takarmánynövények: cukorrépa, köles, rozs, repce);



másodlagos (állati) biomassza (pl. trágya).

A légszennyezettség csökkentésének várható módja a bioüzemanyagok arányának
folyamatos növekedése, ezért kitekintést teszek a biomassza termelés helyzetéről és
várható alakulásáról. POPP–POTORI (2011) a következő megállapítást tette: „A
biomassza felhasználásának módját összetétele és nedvességtartalma határozza
meg. Az alacsony nedvességtartalmú biomassza eltüzelhető, fűtőértéke magas. A
közepes nedvességtartalmú biomassza – jellemzően növényi vagy állati eredetű
hulladékok (pl. zöld növényi hulladék, állati eredetű szennyvíziszap, trágya)
gázosítható, biogáz előállítására kitűnően alkalmas. A magas nedvesség-, cukor-,
keményítő-, cellulóz- és olajtartalmú növényekből előállítható biomassza
elsősorban folyékony motorhajtóanyagként (közlekedés) hasznosítható.”
Szulmanné (2007) folyékony bioüzemanyagokról szóló áttekintésében fogalmazta
meg: „A biomasszából közvetlenül vagy megfelelő átalakítással olyan
energiaforrás nyerhető, amely folyamatosan megújul, hiszen a biomassza alkotói
rövid életciklusban, általában egy éven belül újból megtermelődnek. Így
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felhasználásával fosszilis energiahordozók (kőszén, földgáz, kőolaj) válthatók ki,
azaz megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás (fenntartható fejlődés). Az
így megtakarított fosszilis energiahordozók nem fokozzák a levegő szennyezettségét
és CO2 tartalmának növekedését (üvegházhatás, globális felmelegedés).
Napjainkban a biomassza – a szén, a kőolaj és a földgáz után – a világ negyedik
legnagyobb energiaforrása. Világviszonylatban a felhasznált energiának kb. 13%át, a fejlődő országokban mintegy 35%-át e forrásból nyerik.”
POPP–POTORI (2011) szerint: „Magyarország összes biomassza-készlete 350-360
millió tonnára tehető. Ebből mintegy 105-110 millió tonna elsődleges (növényi)
biomassza évente újratermelődik, az energiaszektor azonban ennek mindössze 3%át használja fel. A megújuló energia 2007-ben Magyarország primer
energiafelhasználásából 4,9%-kal (54,8 PJ), míg 2008-ban – becslések szerint –
5,3%-kal részesedett. A megújuló energiaforrások nagyobb része, 65%-a a
hőtermelésben, 33%-a a villamosenergia-termelésben, a fennmaradó hányad pedig
a bioüzemanyag-gyártásban hasznosult 2007-ben.”
Továbbá a megújuló energiaforrások 14,6%-os részarányának eléréséhez
Magyarországnak mintegy 8 millió tonna közvetlenül eltüzelhető szilárd
biomasszára lehet szüksége 2020-ban. Szakértői becslések, illetve az
Agrárgazdasági Kutató Intézetben készült számítások szerint biomasszából – az
erdőgazdálkodásból származó termékek és melléktermékek, illetve a még alig
hasznosított mezőgazdasági melléktermékek formájában – jelenleg is rendelkezésre
áll e mennyiség, energianövények telepítésére tehát legfeljebb lokális
megfontolásokból lehet szükség (POPP–POTORI, 2011).
Az emlékezetes 1973. évi kőolajválság döbbentette rá először a fejlett ipari
országokat a fosszilis energiától és hajtóanyagoktól való függés komoly
veszélyeire. Azóta a globális felmelegedés és a környezetszennyezés mérséklésére
irányuló törekvések miatt is egyre nagyobb szerepet kaptak a megújítható, biológiai
eredetű alternatív üzemanyagforrások alkalmazási lehetőségével kapcsolatos
kutatások. Napjainkra már bőségesen rendelkezésünkre állnak olyan gyakorlati
tapasztalatok, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a biomasszából, tehát
megújuló erőforrásból előállított bioüzemanyagok közvetlenül helyettesíthetik a
fosszilis tüzelőanyagokat a közlekedésben, és egyszerűen bevezethetők az
üzemanyag-ellátási rendszerekbe is.
Bioüzemanyagnak tekint a szakirodalom bármely, biomasszából nyerhető
üzemanyagot. Fő forrásai a speciálisan erre a célra termesztett növények vagy a
mezőgazdaságból, erdészetből, egyéb iparágakból adódó hulladékok,
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melléktermékek. A szakirodalom a biomasszából nyerhető üzemanyagot folyékony
halmazállapotú bioüzemanyagnak tekinti, amely gépjármű-hajtóanyagként
hasznosítható. A helyettesített üzemanyag fajtája szerint megkülönböztetünk:


bioetanolt, amely benzin-helyettesítőként alkalmazható, alapanyagát a
magas cukortartalmú (cukorrépa, cukornád), magas keményítőtartalmú
(kukorica, burgonya, búza) vagy magas cellulóztartalmú (szalma, fa, nád,
energiafű) növények adják,



biodízelt, amely gázolaj helyettesítőként alkalmazható, alapanyagát
olajtartalmú növények (elsősorban repce, napraforgó) alkotják, amelyekből
az olaj kisajtolható, és észterezés útján a gázolajhoz hasonló kémiai
tulajdonsággal rendelkező anyagot lehet előállítani.

Amíg a fosszilis üzemanyagok ára napról napra emelkedik és eddig
elképzelhetetlen árszinthez közelít nemzetközi szinten is, addig a tudományos világ
és a politikusok világszerte keresik a különböző érveket a bioüzemanyagok, mint
életképes energiatermelési lehetőség használatának előnyei és hátrányai
alátámasztásához. Ehhez hozzájárul, hogy az éghajlatváltozás jelensége ma már
valóság, környezeti katasztrófák okoznak különböző pusztításokat, elsősorban a
fejlődő országokban, ahol az érintett ország a globális felmelegedés okozta
jelenségek miatti sebezhetősége a legnagyobb (SOMOGYI, 2011).
Világviszonylatban több, olyan egymástól független tudományos, környezetvédő
csoport is létezik, amelyek a bioenergia mellett vagy ellen teszik le voksukat. Az
általuk felhozott érvek súlyosak, de érvényesek az adott szemszögből. És ez a
lényeg, hogy a bioüzemanyagok létjogosultsága mindig megközelítés kérdése, ami
a lencse minőségétől és optikájától függ. A bioüzemanyag mellett szóló érvek
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kontextusban:
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A világ nagymértékben kőolajfüggő, azonban a készletek végesek, ezért a
fosszilis energiahordozók helyettesítését mindenképpen indokolt
megoldani.



A bioüzemanyagok fejlődése és felhasználása lehetővé teszi a fosszilis
energiahordozók mennyiségének csökkenését a közlekedésben. (BAI, 2010)



A bioüzemanyagok használatával csökkenthető
mennyisége, tehát a fosszilis üzemanyagok
fokozatos helyettesítésével eleget lehet tenni
környezetvédelmi kötelezettségeinknek, illetve
betartásához is hozzájárul.

a légkörbe bocsátott CO2
bioüzemanyaggal történő
gazdasági, társadalmi és
a nemzetközi vállalások



Gazdasági szempontból vizsgálva a helyettesítésre alkalmas bioüzemanyag
képes csökkenteni az importőr országok kőolaj költségét.



A gépjárművek 96%-a olaj-alapú üzemanyagot használ fel és a kőolaj 60%ából készül folyékony motorhajtóanyag.



Ezzel párhuzamosan munkahelyek képződnek, bioenergetikai céllal pedig
energianövényeket lehet telepíteni, elsősorban marginális vagy a parlagon
hagyott területeken. (SOMOGYI, 2011)

POPP-SOMOGYI (2007) szerint a bioüzemanyag előállításának vannak hátrányai
is. „A mai technológiai szint mellett a bioüzemanyag-előállítás gyors növekedése
az USA és az EU külföldi olajfüggősége helyett bioüzemanyag- vagy külföldi
élelmiszerfüggőséget idézhet elő. A bioüzemanyag-gyártás adókedvezményt élvez, a
nyersanyagtermelők energianövény prémiumot kapnak, sőt a pihentetett területen
is termelhetnek energianövényt, a bioüzemanyagot fogyasztó gépkocsik pedig
néhány városban (pl. Svédországban) ingyenes parkolási lehetőséghez jutnak. Az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló bioüzemanyag
termelési költsége ma még túl drága. Hasonló költségek (és támogatások) mellett
más ágazatban nagyobb mértékű lenne a kibocsátott üvegházhatást okozó gázok
megtakarítása, sőt a növények tüzelőolajat is helyettesíthetnek a hőerőművekben.”
Problémát jelent a termelés során keletkezett CO2 is, mivel a jelenlegi jogszabályok
nem kötik az adókedvezményeket a termelési eljáráshoz. Így az előállításhoz
szükséges energia lehet biomassza vagy fosszilis energiahordozó is. A gyártókat az
adókedvezmények csak a termelési költség csökkentésére ösztönzik. A bioetanol és
biodízel energiatartalma alacsonyabb a benzinnél és dízelolajnál (az etanol a benzin
energiatartalmának 65%-át, a biodízel a dízelolaj energiatartalmának 91%-át
jelenti), így a vegyes üzemelésű gépkocsik több bioüzemanyagot fogyasztanak 100
kilométeren, mint a fosszilis energiahordozókból tankoló járművek.
Egyre inkább előtérbe kerülnek komolyabb tudományos bizonyítékok az emberi
tevékenységnek a Föld éghajlatára gyakorolt hatásairól. A fokozott üvegházhatás,
így ennek következményeként tapasztalható klímaváltozás egyik kulcstényezője a
CO2 kibocsátás, amely a fosszilis tüzelőanyagok egyre növekvő mértékű
felhasználása következtében kerül a légkörbe. A klímaváltozás hatása és
mérséklése sok konferenciának a fő témája, illetve kiemelt napirendi pontként
szerepel mind a tudomány, mind, pedig a politika asztalán. A tudósok egyetértenek
abban, hogy a CO2 kibocsátást világszerte legalább 50%-kal kellene csökkenteni,
mert csak így lassítható le a klímaváltozás üteme. Minden fosszilis fűtőanyag, így
az üzemanyag alapjául szolgáló kőolaj is tartalmaz szenet. A motorban történő
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elégése során a benzinben vagy gázolajban jelen lévő szén a levegő oxigénjével
reakcióba lépve CO2-t képez, amely a légszennyezettség mértékét növeli (POPP–
SOMOGYI, 2007). Az ÜHG kibocsátás mérésére mind a fosszilis, mind a
megújuló alapú elsődleges bioüzemanyagok tekintetében több módszer is létezik.
Ilyen az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja Technológiai Jövőkutatási
Intézetének (The Institute for Prospective Technological Studies - IPTS)
összehasonlító modellvizsgálata, Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet
(International Food Policy Research Institute - IFPRI) által elvégzett globális
kereskedelmi és környezeti hatásvizsgálata vagy az Európai Bizottság Közös
Kutatóközpontja Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézete által elvégzett
összevetése2 (EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2010).
Eltérő kutatási módszert megvizsgálva, de majdnem azonos végeredménnyel arra a
végső következtetés vonható le, hogy bármilyen alapanyagú is a bioüzemanyag, a
bioetanol esetében minimum 16% (búza), maximum 74%-os (fahulladék), míg a
biodízel esetén minimum 19%-os (pálmaolaj 2), maximum 56%-os (pálmaolaj 1)
ÜHG kibocsátás csökkentést lehet elérni a fosszilis üzemanyag kibocsátáshoz
képest.
A kibocsátás a termesztés helyszínétől, a feldolgozó technológia korszerűségétől és
a szállítási távolságoktól is függ nagymértékben. Egyértelműen kijelenthető, hogy a
bioüzemanyag-előállítás során a legnagyobb arányú ÜHG kibocsátást a
feldolgozási folyamat során tapasztaljuk. Ebben az esetben jórészt fosszilis energiát
használnak (pl. bioetanol előállítás során a desztilláció vagy az etanol
melléktermékeinek szárítása). Ha a bioüzemanyagokat tovább fejlesztik a jövőben,
akkor ezek az értékek tovább javulhatnak. A biotechnológiai kutatásokra szánt
költségvetési források jelentős mértékben hozzájárulhatnak a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás elősegítéséhez.

2

Brüsszel, COM(2010) 811 2010.12.22.
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Forrás: ECOFYS, 2010
2. ábra A bioüzemanyag alapanyagok életciklus alapján meghatározott ÜHG
kibocsátása a fosszilis üzemanyaghoz képest
A bioüzemanyagok termelésében az üzemanyag célú etanol részesedése 70%, a
biodízelé 25% (energia-egyenértékben). A politikai intézkedések ösztönző
hatásának köszönhetően a bioüzemanyagok globális termelése 2010-ben elérte a
103 milliárd litert, ebből 85 milliárd liter) volt az etanol és közel 18,5 milliárd liter
(16,5 millió tonna) a biodízel (2. ábra).
A globális etanoltermelés csaknem 80%-a a bioüzemanyagként kerül
felhasználásra, a fennmaradó részből szeszesitalt és ipari alkoholt gyártanak. Az
üzemanyag célú etanolelőállítás alapanyagának közel 65%-át a takarmánygabona,
35%-át a cukornád, 5%-át a melasz és egyéb nyersanyag teszi ki. Az üzemanyag
célú bioetanol legnagyobb előállítója az USA és Brazília a globális termelés 85%át képviseli. További példaként említhető az EU, Kína, Kanada és néhány ázsiai
ország (India, Thaiföld) etanolgyártása, de Közép-Amerikában és Afrikában is
érzékelhető a termelés növekedése.
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A biodízel-előállítás és -felhasználás ma főleg Európára és kisebb mértékben
Argentínára, Brazíliára és az USA-ra koncentrálódik, bár az utóbbi években több
ország is bekapcsolódott a biodízel-gyártásba. 2010-ben a 16,5 millió tonna
globális biodízel-termelésből az EU közel 9 millió, Brazília 2,1, Argentína 1,9 és az
USA 1,1 millió tonnát állított elő. Az EU-ban az összes üzemanyag-fogyasztáson
belül a gázolaj aránya már meghaladja a 60%-ot, ráadásul az EU gázolajból nettó
importőr, benzinből viszont nettó exportőr. A dízelolaj importja folyamatosan
emelkedik, 2010-ben már elérte a 22 millió tonnát. Jelenleg az import 80%-a
Oroszországból, 20%-a a Közel-Keletről származik. A gázolaj importjának
csökkentési szándéka is a biodízel gyors térnyerését feltételezi. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy az EU középtávon továbbra is a világ legnagyobb biodízelelőállítója marad. Ehhez a gázolajimport visszaszorítására való törekvés, a
dízelüzemű gépkocsik magas aránya mellett a gázolajra kivetett alacsonyabb
jövedéki adó (benzinéhez viszonyítva) is hozzájárul. Az EU biodízelgyártó
kapacitásainak 40-50%-os kihasználtsága alacsonynak mondható. Ennek oka, hogy
a fogyasztás még mindig messze elmarad a kapacitásoktól (ECOFYS, 2010).

2.5. Az energiafüggőség problémái
Bár a légszennyezettségi adatok energiafelhasználási problémák, de tekintettel arra,
hogy Magyarország helyzete energiafüggő, ez áttételesen befolyásolja a különböző
energiafelhasználás általános hatásait. Az EU energiafogyasztása 2006-2009 között
stabilitást mutatott, miközben mintegy 2,3%-kal csökkent a megtermelt
energiamennyisége ugyan ebben az időszakban. Így az 1997-es 45%-os mutatóhoz
képest 2009-re 54%-ra nőtt az energiafüggőségi ráta.
Az öt „csúcsfogyasztó” ország (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság,
Olaszország és Spanyolország) teszi ki az Unió energia-felhasználásának
kétharmadát. Az Unió legnagyobb energiatermelő országai – az Egyesült
Királyság, Németország, Franciaország és Lengyelország – az össztermelés
mintegy 60%-át állítják elő. A megtermelt energia legnagyobb része még mindig a
nukleáris erőművekből származik. Ezen kívül a termelés egyötödét teszik ki a
szilárd tüzelőanyagok (pl. szén) illetve a gáz, 15%-át pedig a megújítható
erőforrások és a nyersolaj. A legfontosabb gáz- és olaj-exportáló ország
Oroszország, az EU energiaforrás-importjának több mint egyharmadát fedezte.
Az energiaimport uniós szinten 2,3%-kal nőtt 2006-2009 között, amelynek
kétharmadát az olaj, 26%-át pedig a földgáz tette ki (EUROSTAT, 2008).
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Magyarországon a közel húsz éves intervallum alatt az energiatermelés visszaesett,
így a behozatal igen magasra emelkedett. Termelésünk az 1990. évi bázisévhez
képest 2009-re 30%-ot esett vissza, a legkevesebb 2004. évben volt, s csak 2007
óta tapasztalható folyamatos emelkedés (3. ábra).

Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás 2011
3. ábra Magyarország energiamérlege 1990-2009 között (Petajoule)
Energiaimportunk a termeléssel ellentétesen mozgott a vizsgált időszakban. 2009ben 12%-kal magasabb volt a behozatal a bázisévhez képest. A legmagasabb
behozatalunk 2006-ban volt, 35%-kal több az 1990. évi importnál. Az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkat követő években az energiaimportunk kiugróan
magas volt (850-884 Petajoule), az 2009-es alacsonyabb érték (733 Petajoule) már
mérséklődést mutat a gazdasági visszaesés következményeként (3. ábra).
E saját és importált forrás bőven fedezi a hazai energiafelhasználást. Az EU
csatlakozás után növekedett a behozatal. A vizsgált időszakban
energiafelhasználásunk változatos, de csökkenő tendenciát mutatott, a bázisévhez
képest 2009-re 13%-kal csökkent az ország fogyasztása. A 2000-es évben volt a
legalacsonyabb energiafogyasztásunk (1055,10 Petajoule), mely szinte megegyezik
a 2009-es fogyasztással (1055,80 Petajoule). Megjegyzendő, hogy a forrás (zöld) és
a felhasználás (világoskék) „hullámzása” majdnem párhuzamot mutat, s
különbségük pedig szinte megegyezik a kivitellel.
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A nemzetgazdaság energiafelhasználásában a rendszerváltás utáni években,
valamint a 2008-as világgazdasági válságot követően tapasztalható drasztikus 10,
illetve 6,3%-os visszaesés. Az energiafelhasználás 2010-ben 2,7%-kal nőtt az előző
évihez képest. Az energiafelhasználás ágazati szerkezete csaknem változatlan az
elmúlt évtizedben. A mezőgazdaság és az építőipar energiafelhasználása 20, illetve
14%-kal csökkent, míg az iparé 12%-kal növekedett (KSH, 2012).
Az energiaimport-függőség indikátora a hazai energiaigényekhez méri az importált
energiaforrások mennyiségét. Az indikátor számlálója a nettó import mennyisége,
ezt osztjuk a bruttó belföldi energiafelhasználás volumenével.
Energiaexportunk nem jelentős, 2009-ben a termelés 23%-ának megfelelő
kivitelünk volt, ami a bázisév másfélszerese. Az ezredforduló óta a kiviteli hányad
megemelkedett, jellemzően a csatlakozás utáni években volt a legmagasabb
exportunk, mely a válság következtében 2009-ben visszaesett.
Hazánk energiafüggőségi rátája 2009 évben 62,5%-os, amely az uniós átlag felett
van. Habár mind az energia-felhasználás, mind pedig a nettó import csökkent az
országban, a függőség kis mértékben nőtt 2005-höz képest. Energiatermelés
tekintetében Magyarország az össztermelés mindössze egy százalékát teszi ki,
amelynek nagy része nukleáris energia (EUROSTAT, 2008). Az EU több
tagállama, köztük Magyarország is függ az olaj- és földgázexportőr országoktól,
hazánk esetében Oroszországtól. Energiafelhasználásunk 42%-át a földgáz (évi 12
millió köbméter) teszi ki, melyet döntően importból szerzünk be.
Említést érdemel, hogy „míg a legtöbb tagállamban elsősorban a víz- és
szélerőművek termelnek zöldáramot, addig Magyarországon a szilárd biomassza
eltüzelésével nyert villamos energia adja a megújuló energiaforrásból előállított
áram döntő részét. A hazai erőművek alacsony hatásfoka miatt azonban a zöldáram
mindössze néhány százalékkal részesedik az összes villamosenergia-termelésből.
Ebből adódóan – a szél- és vízenergia-hasznosítás felfutásának csekély
valószínűsége miatt – a rendelkezésre álló biomassza hatékonyabb felhasználása
érdekében. a rendelkezésre álló biomassza hatékonyabb felhasználása érdekében a
jövőben elengedhetetlen lesz az erőművek hatásfokának a növelése, illetve az
elavult technológiával üzemelők kiváltása” (POPP–POTORI, 2011).
Hazánk energiatermelése az 1990-es évektől folyamatosan csökken, az
energiahordozók behozatala folyamatosan nő. A energiaforrásaink szűkössége
magyarázza, hogy tartósan nagy a belföldi felhasználásra vetített importfüggőség,
nagyobb az uniós átlagnál. A termelés és a behozatal közötti 2010-es arány 38–
62%. Az importon belül a szénhidrogének aránya a legnagyobb. A
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földgázfelhasználás aránya a 2010. évi hazai energiaellátásban 35%, és ez
Európában az egyik legnagyobb részesedés (KSH, 2012).

2.5.1. Budapest szálló por szennyezettsége, mint nagyvárosi
példa
Budapest Magyarország fővárosa, az ország politikai, művelődési, ipari,
kereskedelmi és közlekedési központja, valamint nevezetes gyógyfürdőváros. Az
EU nyolcadik legnépesebb városa. A főváros területe 525 km2.
Természeti adottságaiban meghatározó a Duna, Közép-Európa legnagyobb folyója,
amely észak–déli irányban, mintegy 30 km hosszan és 400 méteres átlagos
szélességgel folyamként szeli át a fővárost. A Duna a főváros vízszükségletének
bázisa (2010-ig egyben a keletkezett szennyvíz felének is befogadója volt) és
Európa egyik legjelentősebb vízi útja.
Budapest népessége 2011. január 1-jén 1 736 000 fő volt, az ország népességének
17%-a. A lakosság 54%-a (azaz 940.897 fő) nő (KSH, 2011). Az ország
legsűrűbben lakott települése, ahol 2010-ben egy km²-en 3278 ember élt, amely az
országos átlag (108 fő/km²) több mint harmincszorosa.
Budapest ezzel a lakosság számmal a jelentősebb európai városok közé tartozik,
jókora metropolisnak számít, a legnagyobb európai fővárosok – London, Párizs,
Berlin, Madrid és Róma – lakónépesség száma meghaladja a 2 millió főt.
Népsűrűség tekintetében viszont a magyar főváros átlagosnak mondható. Az
európai fővárosok népessége néhány kivétellel folyamatosan növekszik, e kivételek
között találjuk Budapestet is. A népesség elöregedése egyre jelentősebb gondot
jelent az európai fővárosok többségében. Budapesten a lakónépesség várható
élettartamának kitolódása és a termékenység változásának együttes hatására a
népesség korstruktúrája átalakult. Míg a 90-es évek elején a népesség 17%-át adták
a gyermekkorúak (0-14 évesek), addig 2009-re ez az arány 4 százalékponttal, 13%ra csökkent. Ezzel párhuzamosan az elmúlt húsz év során az időskorúak (65 év
felettiek) aránya 2 százalékponttal, 18%-ra emelkedett.

2.5.2. Közlekedés
A nagyvárosok egy ország közlekedési vérkeringésének a centrumai. Innen
indulnak sugaras irányba a vasúti és a közúti fővonalak, összeköttetést teremtve az
ország megyéivel és Európa jelentős nagyvárosaival. Az országos, esetenként
egyben Európát is átszelő utak fővárosba bevezető szakaszai rendkívül túlterheltek,
Budapest-centrikussága miatt nagy gondot jelent a hatalmas tranzitforgalom is.
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A budapesti nitrogén-dioxid kibocsátás mintegy 75%-a a gépjárművekből ered, az
ipari kibocsátás (pl. erőművek, távfűtés, szolgáltatások) részaránya mintegy 20%,
továbbá a lakossági egyedi fűtés kibocsátásaival lehet még számolni. Budapesten
az alapvetően közlekedési eredetű nitrogén-oxidok (nitrogén-dioxid) mellett az
inkább közlekedési eredetű szálló por-kibocsátás több mint 75%-a is a
gépjárműforgalom eredménye. A közlekedési eredetű levegőszennyezés (magában
foglalva a szálló por szennyezettséget is) a forgalmas utak mentén élő lakosság
körében nagyobb mértékben fejti ki a káros hatásokat. Az ipari kibocsátás (pl.
erőművek, szolgáltatások) részaránya mintegy 10%, továbbá a lakossági egyedi
fűtés kibocsátása is gyakorlatilag mintegy 10%-ot eredményez.
Érdekesség, hogy Budapest esetében az a jelenség is megfigyelhető (főleg a tavaszi
és nyári időszakokban), miszerint a szálló por egészségügyi határérték feletti
szintjének – bizonyos esetekben – egyértelműen globális (szaharai eredetű) okai is
lehetnek, további természetes eredetű források hatásai mellett (pl. talajerózió, távoli
vulkáni tevékenység, erdőtüzek).
Budapesten három jelentős átszellőzési csatorna van, amelyeken keresztül a
szennyezett levegőt a légmozgások kisöpörhetik a főváros légteréből. Az egyik
ilyen csatorna a Duna völgye, a másik a Hűvösvölgy térsége, a harmadik a budaörsi
légcsatorna. A belváros egyedi légcirkulációja, valamint a légcsatornának útját álló
beépítések következtében a városközpont átszellőzése kismértékű, vagy egyáltalán
nem valósul meg (IVS, 2008).
Budapesten 573 ezer személygépkocsit tartottak nyilván 2010 végén, a hazai
állomány 20%-át (4. ábra). A regisztrált személyautók száma az ezredfordulótól
2003-ig jelentősen emelkedett, ám azóta csökkenő tendenciát mutat. A budapesti,
dízel hajtóanyaggal működő személygépkocsik állománya 2006 óta növekedést
mutat. Becslések szerint 2011-ben a fővárosi állomány 20,7%-a dízel hajtású volt,
szemben a 2006. évi 15,6%-kal (KSH, 2011).
A
hazai
közlekedés
bioüzemanyag-felhasználásával
kapcsolatban
a
biohajtóanyagokra vonatkozó 2005. január 1-jén érvénybe lépett jogszabályi
környezet kezdett hatást gyakorolni. Magyarországon a bioüzemanyag előállítása,
felhasználása és szabályozása még kezdetlegesnek mondható. Más uniós
tagállamhoz hasonlóan a jövedéki adó és az áfa-szabályok gyakorolnak hatást a
bioüzemanyagok árára, illetve azok elterjedésére (SOMOGYI, 2011).
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Forrás: KSH adatbázisa alapján saját összeállítás, 2011
4. ábra Közúti személygépkocsi állomány száma év végén (db)
A 2009/28 EK irányelv csak a közlekedésben felhasznált megújuló energia
kötelező részarányát írja elő a tagországoknak, arról azonban nem rendelkezik,
hogy az összességében 10%-os részarányt milyen bioüzemanyag típusok
felhasználásával és milyen arányok mellett kell teljesíteniük.
A megújuló energiák várható összetétele a közlekedési ágazat területén
Magyarországon 2020-ban (1. Táblázat), energiatartalom alapján számítva 56,8%
bioetanol, 37,8% biodízel, 4,5% megújuló energiaforrásból előállított elektromos
energia (ebből 0,4 százalékpont a közúti közlekedésben kerül felhasználásra), 0,9%
egyéb bioüzemanyag, elsősorban a tömegközlekedésben és a hulladékszállításban
felhasznált biogáz lesz (POPP–POTORI, 2011).
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1. Táblázat
2020);

A megújuló forrásból származó energiák a közlekedésben (2005Me:ktoe
2005

2010

2015

2020

Megoszlás,
2020 (%)

Bioetanol/ETBE

5

34

106

304

56,8

Biodízel

0

110

144

202

37,8

0

0

0

0

0,0

0

0

0

2

0,4

0

6

15

22

4,1

Egyéb (biogáz)

0

0

1

5

0,9

Összesen

5

150

266

535

100,0

Megnevezés

Hidrogén
Megújuló
energiaforrásból
elektromos energia (közút)

előállított

Megújuló
energiaforrásból
elektromos energia (egyéb)

előállított

Forrás: Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve, 2011
A Nemzeti Cselekvési Tervben (NCsT) 2020-ra vállalt 16% bekeveréshez
szükséges bioetanol mennyisége 475 ezer tonna, a 6%-os bekeverésű biodízelé 230
ezer tonna körül alakul. Magyarországon a bioetanol alapanyaga, a kukorica
bőségesen rendelkezésre áll, de a feldolgozó kapacitás komoly növelésére van
szükség a NCsT-ben vállalt kötelezettség teljesítéséhez. Ezzel szemben a biodízel
esetében a vállalt mennyiség előállítása ma sem okozna gondot Magyarországon. A
NCsT-ben megfogalmazott vállalás betartásához 470 ezer tonna/év bioetanol
előállításra (és felhasználásra) van szükség. A hazai termelési mennyiségekből, a
nem élelmezési célt szolgáló többletekből kiindulva kijelenthető, hogy a bioetanol
teljes mennyisége hazai alapanyagokból könnyedén biztosítható. A szükséges
bioetanol mennyiség előállításához megközelítőleg 1,5 millió tonna kukorica
szükséges, habár az ehhez szükséges feldolgozó-kapacitás még nem áll teljes
mértékben rendelkezésre.
POPP-POTORI (2011) szerint „A cselekvési terv mind a bioetanol, mind a biodízel
teljes mennyiségének hazai gyártását irányozza elő. Az ehhez szükséges
alapanyagokat a magyar mezőgazdaság képes lesz előállítani, sőt, már ma is
megtermeli. Kukoricából, amely a kalászos gabonaféléknél lényegesen nagyobb
termésátlaga és jobb kihozatali mutatója miatt a hazai bioetanolgyártás elsődleges
alapanyagának tekinthető, jelenleg évi mintegy 400 ezer tonnát vesz fel a hazai
bioetanolipar. E terményből a takarmányozási, élelmezési és ipari felhasználáson
túl évi 2,5-3,5 millió tonna árualap áll rendelkezésre, amely mennyiség
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feldolgozatlanul exportra kerül. A 2020. évi cél teljesítéséhez szükséges 475 ezer
tonna etanol előállításához a 400 ezer tonna felett még 1,1 millió tonna, összesen
tehát 1,5 millió tonna kukorica szükséges. Ez 240 ezer hektáron, vagyis az 1,2
millió hektár körül kukoricaterület ötödén megtermelhető. Amennyiben a
szántóföldi növénytermesztés termelési szerkezete nem változik, továbbá az
állatállomány stagnál, a hazai igények kielégítésén felül még mindig évi 1,4-2,4
millió tonna kukoricát lehet a külpiacokon értékesíteni. Ez persze szintén
feldolgozható és etanolként is exportálható. A biodízelgyártás elsődleges
alapanyaga Magyarországon a repce. Repcemagból évi legalább 550 ezer tonna
előállításával számolhatunk, így az ország 2020. évre előrevetített biodízeligénye
hazai alapanyagból szintén kielégíthető”.

2.5.3. Háztartások
A háztartásoknak jelentős szerepe van a légszennyezettség terhelség
kialakulásában. Jellemzően az antropogén szennyezés és hőkibocsátás, amely a téli
időszakban a fűtés kapcsán a légkörbe kerülő szennyező anyagok, a nyári
időszakban, pedig a klimatizálás melléktermékeként figyelhető meg, továbbá más
egyéb szennyezés egyik fő kibocsátói a háztartások. Magyarország esetében a
háztartások nagyon kis része tartja szem előtt a környezetvédelmet, az
energiatakarékosságot, illetve a hulladék termelés csökkentését, amíg ez kb. 50-100
évvel ezelőtt sokkal kisebb méretű volt. A KSH adatbázisa szerint 2009-ben 3,8
millió háztartás volt Magyarországon, 793 ezer háztartás, az országos adat 20%-a
Budapesten. Az agglomerációs területeket is figyelembe véve a háztartások száma
már 1,2 millióra ugrik, így elmondható, hogy Budapesten és agglomerációjában él
a magyar háztartások majdnem egyharmada.
A magyar háztartások kiadásai folyamatosan emelkedtek, majd a 2008-as év
világgazdasági válsága megtörte a folyamatot (5. ábra). 2009-ben a háztartások az
összkiadás 22%-át a lakásszolgáltatásokra (vízellátás, villamos-energia, gáz és
tüzelőanyag) költötték, míg élelmiszerekre 17,6%-ot. A háztartások kiadásainak
13,7%-át teszi ki a közlekedésre és szállításra fordított költségek, melyek 2008-ban
voltak a legmagasabbak, amikor elérte a 15%-ot. Ez a fogyasztási csoport a 2008as törés óta csökken, melynek oka nyilvánvalóan a tartósan magas és folyamatosan
emelkedő üzemanyagárak. Az adatok alapján 2009-ben 3,8 millió háztartás közel
2000 milliárd forintot költött közlekedésre és szállításra, melynek több mint 60%-a
csak a járművek működtetésére fordított összeg. A lakásszolgáltatásokra fordított
kiadások növekedése nem szűnt meg, s a háztartások fő kiadási csoportjába
tartozik.
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Forrás: KSH adatok alapján, 2011
5. ábra Magyar háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása 1995-2009 között
(millió Ft)
Sajnálatos módon az egészségügyre fordított háztartási kiadások az utolsó helyet
foglalják el a vizsgált fogyasztási csoportok között. Az összkiadás 3,6%-át teszi
csak ki ez a csoport. A csoporton belül pedig a kórházi- és járóbeteg-ellátás
kiadásait jelentéktelenné teszi a magas, az egészségügyi kiadások 61%-át kitevő
(305 milliárd Ft) összeg, melyet a háztartások gyógyszerekre, gyógyhatású
készítményekre költik. Ennek okai lehetnek az elöregedett társadalom, a magas
gyógyszerárak, a média által sugárzott reklámok is, de ide vehetjük a
légszennyezettség és közlekedés okozta hatásokat is.
2000-2008 között a háztartási kiadásokból legnagyobb arányt képviselő két fő
termékcsoport az „élelmiszerek és alkoholmentes italok”, illetve a
„lakásszolgáltatás és energiakiadás” összes kiadáson belüli részesedése fordítottan
változott. Míg 2008-tól élelmiszerre egyre kevesebbet költöttek a háztartások,
addig az energia és lakásfenntartás folyamatosan egyre nagyobb hányadot tett ki a
háztartások költségvetéséből. 2000-ben a háztartások az összes kiadásukból
élelmiszerre 29,6%-ot, lakásfenntartásra 17,6%-ot, ebből energiára 11,0%-ot
fordítottak. 2008-ra 23,7, 22,3 és 14,5%-ra módosultak ezek az arányok. A
háztartások stagnáló vagy csökkenő bevételek esetén az élelmiszer-kiadásaikat
részben úgy is le tudják faragni, hogy az olcsóbb termékekre váltanak át, azokat
vásárolják meg. Ezzel szemben a lakásfenntartási és az energiakiadások lényegesen
rugalmatlanabbak, a háztartások sokkal nehezebben tudnak az egyre emelkedő
energiaárakhoz alkalmazkodni, ami jelentős terhet jelent számukra.
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Átlagosan az energiaköltség közel kétharmadát a fűtési költségek adják, de aránya
függ a fűtés módjától. Az energiakiadáson belül a fűtési költség aránya a földgázzal
fűtőknél az átlagoshoz hasonló, a hagyományos tüzelőanyagokat használóknál
kisebb (58,8%) – a melegvíz-előállításához jellemzően használt vezérelt árammal
működő villanybojler magasabb költsége miatt –, a távfűtéses lakásoknál pedig
jelentősen nagyobb (74,8%) a távfűtés nagyon magas ára következtében. A
távfűtéses lakások a legkisebb alapterületűek (55 m²-esek), mégis itt fizettek a
legtöbb fűtési díjat, és az egy fűtött m²-re eső fűtési költség is itt a legmagasabb. Ez
72 és 51%-kal nagyobb, mint a hagyományos tüzelőanyagokkal, illetve földgázzal
fűtők fajlagos költsége (KSH, 2010).
A háztartások lakásállományának szinte egészére (92,4% tulajdonosi jogcím
jellemző- (KSH, 2010). 2009-ben a háztartások 17%-a használt távfűtést, 38%-a
egyedi kazánfűtést, sajnos azonban 42%-uk az egyéb fűtési módot (szén, fa, stb.).
Az elmúlt évtizedet tekintve pozitívumként elmondható, hogy az egyedi
kazánfűtést használók aránya megduplázódott (2000-ben 25,6%), míg az egyéb
fűtést használók száma 20%-ot csökkent (2000-ben 52,2%).
2010-ben Magyarország teljes lakásállományán belül (4,3 millió – 2011. KSH)
csaknem minden ötödik otthon lakótelepen található. Az országosan 772 167
panellakás közel egyharmada Budapesten található (KSH, 2011). A lakótelepi
otthonok háromnegyede 1990 előtt épült, több mint fele kétszobás, főleg a fővárosi
panellakásokra jellemző a kis alapterület. Budapesten és a megyei jogú városokban
a földgázzal nem rendelkezők többsége távhővel fűti lakását. Budapesten 2009 óta
mintegy 238 ezer lakás kapcsolódik a távfűtési rendszerhez, továbbá 225 ezer lakás
van bekapcsolva a melegvíz-szolgáltatásba. A háztartások energiát használnak a
fűtéshez, a meleg víz előállításához, a világításhoz, a háztartási gépek
működtetéséhez és a főzéshez.
A háztartás második legnagyobb energiaigényt jelentő szolgáltatása a melegvízellátás területe (6. ábra). Az e területen felhasznált energiahordozók jelentős
eltérést mutatnak a fűtéshez képest. Megállapítható, hogy a szén, a tűzifa és az olaj
teljesen eltűnt az e területen való alkalmazásból. Megjelent viszont meghatározó
mértékben a vízfelmelegítésére a legkönnyebben átalakítható villamosenergia,
kisebb mértékben a távfűtés, a napenergia.
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Melegvíz előállításra használt tüzelőanyagok
Budapesten (% )
egyéb; 5

áram; 40

szén; 0

földgáz; 55

tüzifa; 0

olaj; 0

Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás, 2011
6. ábra Melegvíz előállításra használt tüzelőanyagok Budapesten
Mind Magyarországon (7. ábra) mind az EU-ban (8. ábra) 2009-ben a háztartások
energiafogyasztása volt meghatározó. Hazánkban a háztartások fogyasztása az
energiaforrások több mint 70%-át teszi ki, míg az EU-ban ez az arány csak 60%.
Az ipar részaránya is 36% az EU-ban, Magyarországon ez az érték az
energiafogyasztás csupán egynegyede. A háztartások energiafogyasztása
hazánkban az ezredforduló óta folyamatos emelkedést mutat. A technikai fejlődés
következtében a háztartásokban dinamikusan növekszik az elektromos árammal
működő berendezések száma. A villamosenergia napjainkban már általánosan
elterjedt.
A lakosság jövedelmei és kiadásai mind folyó áron, mind reálértéken folyamatosan
növekedtek. Az élelmiszerre fordított kiadások után a lakásfenntartási kiadások
jelentik a második legnagyobb kiadási tételt. A háztartási energiaköltségek a
lakásfenntartási kiadások közel kétharmadát teszik ki, amit nagymértékben
befolyásol az árszínvonal alakulása, valamint a háztartások infrastrukturális
ellátottságának változása.
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Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás, 2011
7. ábra Az ipar, a szállítás és a háztartások energiafogyasztása Magyarországon,
2009 (GWh)

Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás, 2011
8. ábra Az ipar, a szállítás és a háztartások energiafogyasztása az Európai
Unióban, 2009 (GWh)
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Az elmúlt évtized energiafogyasztásának egyik fő jellemzője a hagyományos
energiahordozók térvesztése volt. A háztartások fogyasztása a szilárd
tüzelőanyagoktól a gáz irányába tolódott el, a gázfogyasztáson belül pedig a
vezetékesgáz-fogyasztás nőtt a PB-gáz fogyasztásának rovására. Ezt egyrészt a
gázvezeték hálózat erőteljes növekedése, másrészt a gáz viszonylag kedvező ára
segítette elő. Ennek hatásaként a vezetékes gázra fordított kiadások az elmúlt
években folyamatosan nőttek.
A háztartásienergia-kiadáson belül a villamos energiára fordított részarány az
1990-es években nőtt meg erőteljesen, az ezredfordulót követő három évben
viszont már némi csökkenés volt kimutatható, döntően azért, mert az elektromos
áram fűtési célú felhasználása minimálisra esett vissza.
Növekvő jövedelemnél általában nő a lakások alapterülete, felszereltségük javul,
továbbá a tartós fogyasztási cikkek állományának, teljesítményének bővülésével az
energiafelhasználás is növekszik. Ugyanakkor ellentétes folyamatot indít, mivel a
jobb minőségű háztartási berendezések már energiatakarékosabbak is egyben.
Az energiaköltségek nagyságára két tényező gyakorol hatást: a háztartások mérete,
vagyis a benne élő személyek száma, valamint a lakás alapterülete, felszereltsége.
Az alacsony jövedelem mellett tapasztalható némileg visszafogottabb fogyasztás az
energiatakarékossági kísérletek következménye is lehet, ami bizonyos
háztartástípusokban – mint pl. a gyermekes, vagy a villannyal fűtő családoké –
erősen korlátozott. Miután a villamos energia felhasználása alapvető szükségletet
elégít ki, és az erre fordított kiadás rugalmatlanul reagál a jövedelem és az
árváltozás hatásaira egyaránt, a legszegényebbek népes háztartásainál megnöveli a
szegénység kockázatát. Feltehetően vannak, akik e kockázat enyhítése érdekében a
meglévő berendezéseiket a lehetőségekhez mérten kevesebbet használják.
Lakásfenntartásra a budapesti lakosság az átlagosnál 16%-kal költenek többet, a
vidéki városok háztartásainak kiadásai az átlagoshoz közeliek, a legkevesebbet
pedig erre a községekben élő családok fordítanak, ugyanis összességében 67 ezer
forinttal áldoznak kevesebbet lakásuk fenntartására, mint a fővárosiak (KSH,
2010).
A háztartások villamosenergia-felhasználásának egyik fő területét a vízmelegítés
jelenti. Jóllehet a villanybojlert használók aránya az elmúlt években jelentősen
csökkent, még mindig nagyon magas azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek a
kisebb bekerülési költségű, de drágábban üzemelő villanybojlerrel oldják meg a
vízmelegítést.
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A főzéshez használt energia szempontjából elmondható, hogy a háztartások
túlnyomó többsége (86%) gázzal főz, a villanytűzhelyek elterjedtsége nem jelentős.
Napjainkban a lakosság szűk, – többnyire jómódú – rétege rendelkezik új típusú
gáz/villany üzemű kombinált tűzhellyel (KSH, 2010).

2.5.4. Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás fontos kérdése a környezetvédelemnek. A hulladékok
kezelése, ártalmatlanítása és újra felhasználásának módjai, környezetre gyakorolt
hatásai nagymértékben befolyásolják a légszennyezettség mértékét. A termelési és
fogyasztási folyamatok elkerülhetetlen velejárója a közvetlenül vagy közvetve a
környezetet veszélyeztető hulladékok képződése. A hulladékot a keletkezés forrása
alapján az elosztási, fogyasztási tevékenységből származó települési, illetve a
termelő- és szolgáltatótevékenységből származó termelési hulladékok csoportjába
sorolják. Az utóbbin belül a környezetre gyakorolt hatásuk alapján
megkülönböztetik a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.
A hulladékok nyílttéri égetése is súlyosan terheli a levegő szálló por tartalmának
megnövekedését. Továbbá a szennyező anyagok légkörbe jutását a hulladékkezelés
folyamata is befolyásolja, vagyis a sok átrakás következtében nem CO2 barát a
begyűjtés és a megsemmisítés, nem zárt térben történik a folyamat.
A környezet védelmének általános szabályairól az 1995. évi LIII. törvény
rendelkezik, miszerint a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenységének
környezetre gyakorolt hatásaiért, vagyis a hulladékgazdálkodás által megjelelő
feladatok kezelése kiemelten fontos feladat. Törekedni kell arra, hogy a
hulladékban megjelenő anyag és energia legnagyobb arányban ismételten
felhasználhatóvá váljon, illetve a már nem felhasználható hulladék
energiahordozóként való felhasználása előtérbe kerüljön. Az 1,7 millió budapesti
lakos az ország legsűrűbben lakott „településén” éli mindennapos életét, energiát
fogyaszt, hulladékot termel, továbbá a főváros centrikusságából adódóan az ipar és
közlekedés is igen jelentős. Így a fejlett, jól-működő hulladékgazdálkodás
elengedhetetlen a főváros számára.
A környezetbe kibocsátott, nem kezelt hulladék szennyezi a talajt, a vizeket, a
levegőt, továbbá fertőzés kialakulásához vezethet, elterjedhetnek a rovarok,
rágcsálók és rontja az esztétikai hatást is.
Magyarországon évente közel 114 millió tonna hulladék keletkezik, ebből
körülbelül 90 millió tonna/év az ipari, mezőgazdasági vagy más gazdasági
tevékenységből származó termelési hulladék. A termelési hulladékokon belül
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megközelítőleg 3,5 millió tonna az évenként keletkező veszélyes hulladék
mennyisége. A kommunális szilárd hulladékok mennyisége közel 7-8 millió tonna,
melynek kétharmada lakossági eredetű hulladék, a többi az intézményeknél,
gazdálkodó szervezeteknél keletkezik. A szilárd hulladék mennyisége kb. 2-3%-kal
nő évente, s csak 80%-a kerül szervezett keretek között begyűjtésre (KSH, 2011).
A maradék sorsa ismeretlen, valószínűleg illegális lerakókra kerül. Hazánkban a
lakossági szilárd hulladék 0,5-0,7%-a veszélyes hulladéknak minősül.
A nemzetgazdasági ágak közül évek óta az építőipar termeli a legtöbb hulladékot
(9. ábra), 2009-ban az egész nemzetgazdaságban keletkezett hulladékmennyiség
majd 40%-áért felelős, ami 406,6 ezer tonna hulladékot jelent, ebből csupán alig
egy ezrelék a veszélyes hulladék mennyisége. Az építőiparon belül a fő
hulladéktermelés a különböző építések során történik, a bontási törmelék és
útépítés mellett. 2008-ban e nemzetgazdasági ág hulladék előállítási részesedése
még 60%-os volt, a 20%-os csökkenés oka az ingatlanpiac visszaesése volt (KSH,
2009).

Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás, 2011
9. ábra Keletkezett hulladék mennyiségének megoszlása a nemzetgazdasági
ágakban, 2009
42

A második hulladéktermelő ág a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, -kezelése 26%-os
részesedéssel, 2008-hoz képest 2009-ben megduplázódott e gazdasági ág
hulladékelőállítása. Víztermelésünk 2009-ben 633 millió m3 volt, melynek több
mint fele, 360,2 millió m3 a háztartások részére szolgáltatott vízmennyiség volt. A
szennyvíz elvezetés 524 millió m3 volt 2009-ben (KSH, 2009).
A bronzérmes feldolgozóipar hulladéktermelése 19%-ot tesz ki a nemzetgazdasági
ágak össztermeléséből. Az ágazaton belül a fő hulladéktermelők a gázgyártás és
villamos energia elosztás területei.

Forrás: KSH-stADAT táblák alapján, saját összeálítás 2011
10. ábra Veszélyes hulladék mennyisége megjelenési forma szerint 1991–2009
között (tonna)
Magyarországon keletkezett veszélyes hulladék mennyisége az ezredforduló óta
szinte folyamatosan csökkent (10. ábra). A veszélyes hulladékok az emberi
egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd hulladékok. Ide
tartoznak az oxidáló, gyúlékony, mérgező, rákkeltő, korróziót okozó, fertőző, stb.
anyagok, készítmények. 2009-ben a veszélyes hulladékok közel 70%-a szilárd,
20%-a folyékony hulladék volt. Az iszap tette ki a veszélyes hulladékok 11%-át. A
gáznemű veszélyes hulladékokat 2004 óta rögzítik, de részesedésük 3-6 ezrelék
között mozog (KSH, 2009).
2009-ben a veszélyes hulladékok közül a villamos energia, gáz, gőzellátás,
légkondicionálás területén keletkezett a legtöbb hulladék, 23,5 ezer tonna. A
veszélyes hulladékok előállításában a feldolgozóipar vezet. 2009-ben
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35,5 ezer tonna veszélyes hulladék keletkezett általa, míg a vízellátás ágazatából
19,4 ezer tonna (KSH, 2009).
Budapesten a kommunális hulladék egyik része a kukákba, majd a szeméttelepre,
másik része a lefolyókon keresztül a szennyvízhálózatba kerül. A fővárosban a
rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2009-ben 98,6% volt, az előző
évekhez képest a legalacsonyabb. Az ezredforduló előtt 100%-os volt az arány,
amit a szelektív hulladék-begyűjtés változtatott meg (HIR, 2011).
A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése az újrafeldolgozás egyik alapfeltétele. A
2020-ig meghatározott célérték szerint 50%-ra kell növelni a háztartásokból, illetve
az egyéb szervektől származó, a háztartásihoz hasonló üveg-, fém-, műanyag és
papírhulladék újrahasználatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának
arányát az Európai Uniós hulladékgazdálkodási rendelet előírásának megfelelő
intézkedési
területeken.
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(VM),
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) (KSH, 2012) szerint a
települési szilárd hulladék megoszlása a következő: hagyományosan gyűjtött
hulladék 79%, míg a szelektíven gyűjtött hulladék aránya 21%-ot tesz ki. A
települési szilárd hulladék mennyisége 2006 óta évről évre csökken, ezzel
párhuzamosan a szelektíven gyűjtött mennyiség (2009 kivételével) nő (KSH,
2012).
2009-ben közszolgáltatás keretében 771,5 ezer tonna szilárd és 245 ezer m3
folyékony hulladék lett elszállítva, sajnos a tendencia csökkenést mutat(KSH,
2010). Budapest lakossági hulladékának 60%-át égetéssel ártalmatlanítják, a
maradék nagy része lerakókba kerül, a hulladék töredékét hasznosítják csak újra
(FŐK, 2011).
Budapesten az egy főre jutó háztartási hulladék tömege évi kb. 240 kg (HIR, 2011),
esetenként duplája a vidéki településekhez, városokhoz képest. Az elsődleges –
nem lakossági – hulladék mennyisége évről évre növekszik Budapest területén (2.
Táblázat), 2009-ben már több mint 1 millió tonna keletkezett. Ebből a veszélyes
hulladék a 10%-ot sem éri el.
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2. Táblázat
(tonna)
Év

Keletkezett elsődleges hulladék Budapesten 2004-2009. között,
Veszélyes

Nem veszélyes

Összesen

2004

149 962

659 947

809 909

2005

156 496

884 548

1 041 044

2006

129 882

903 907

1 033 789

2007

92 280

710 435

802 715

2008

60 135

959 031

1 019 166

2009

92 242

977 938

1 070 180

Forrás: HIR-Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer, 2011

2.5.5. Légszennyezettség
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) munkáját Budapesten 11 állomásból
álló automata mérőhálózat segíti, melyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség üzemeltet. Az OMSZ-nál többek
között háttér szennyezettség mérést, adatkezelést, elemzést és adattovábbítást
végeznek. Káposztásmegyeren elhelyezték a 12. mérőállomást 2011 évben,
azonban az új mérőállomásról még nem közöltek számottevő adatokat.
Az OMSZ kutatói szerint a légkör CO2 tartalmának jelenkori növekedését a
mérések igazolták. Vitathatatlanul fennáll az üvegházhatás erősödésének, így a
globális éghajlatváltozásnak a veszélye. Erre való tekintettel a Meteorológiai
Világszervezet háttérlevegőszennyezettség-mérő hálózatában (GAW – Global
Atmosphere Watch) az alapállomások kötelező feladatává tették a légköri CO2
koncentráció folyamatos mérését. A legutóbbi időkig folyamatosan gyorsuló
növekedési ütem jelenleg évi mintegy. 0,45%. A mérések alapján ma az antropogén
eredetű CO2 mintegy a fele marad a légkörben, a többit az óceánok és a bioszféra –
részleteiben nem teljesen tisztázott folyamatok révén – felveszi.
A KSH adatai alapján a kén-dioxid szennyezettség egyértelműen csökkent, s a mért
koncentrációk évek óta folyamatosan az egészségügyi határérték alatt maradtak. A
kibocsátott kén-dioxid mennyisége 1995 és 2009 között 1 millió tonnáról 80 ezer
tonnára esett vissza, ami 90%-os csökkenést jelent (KSH, 2010). A visszaesés fő
okai a tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése, a szén használatánál a
kéntelenítő berendezések alkalmazása, valamint a háztartásokban a széntüzelés
visszaszorulása és a földgázfelhasználás előtérbe kerülésével. A kén-dioxid
kibocsátásának 95%-a a hőerőművekből, az ipari tüzelésből (szén, lignit és
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kőolajtermékek elégetéséből) és technológiából, valamint a lakosság
hőtermeléséből keletkezik. A kén-dioxid kibocsátása leginkább a savasodásért
felelős, valamint előidézője a téli szmog kialakulásának.
Az ábrán (11. ábra) látható, a kén-dioxid csökkenése, a nitrogén-oxid és az ülepedő
por magas koncentrációja. Az ülepedő por 2003-2007 között volt a legmagasabb,
míg a kén-dioxid koncentrációja majdnem nulla.

Forrás: KSH, OMSZ adatok alapján készítette: Ressinka Ágnes, környezettan BSc
szakos hallgató
11. ábra Budapest légszennyezésének alakulása 1990-2007 között
A légtérbe került nitrogén-oxidok (3. Táblázat) a kibocsátó forrástól nagy
távolságra eljutva leülepednek, és egy sor környezeti problémát okoznak: szerepet
játszanak a savasodásban, valamint megnövekedett koncentrációjuk révén a
fotokémiai füstköd (szmog) kialakulásában.
3. Táblázat Nitrogén-oxidok kibocsátása
Kg/fő

Magyarország
EU-27

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

23

18,6

19,2

19,6

20

19,9

18,5

18,2

18,3

18,4

17,9

20,2

20,7

18,9

36,3

30,5

30,3

29

28

27

26

25,4

24,7

24,5

23,9

23,2

22,7

Forrás: Eurostat., Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság,2011
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A légszennyező anyagok közül a nitrogén-oxidok kibocsátása is csökkent a vizsgált
időszakban. 1990 és 2009 között a kibocsátás 30%-ot csökkent, 238 ezer tonnáról
167 ezer tonnára. Általánosságként elmondható, hogy a nitrogén-oxidok
kibocsátásának forrása a közlekedés, továbbá a hőerőművek kibocsátása az összes
kibocsátás több mint egytizedét teszi ki. A 2009-es kibocsátás 65%-áért felelt a
közlekedés (12. ábra).

Forrás: KSH Kiadvány – Környezeti helyzetkép, 2008
12. ábra Nitrogén-oxidok kibocsátásának ágazati szerkezete
Magyarország erdősültsége 20,5%, melynek szénmegkötő képessége a szén-dioxidkibocsátás (4. Táblázat) 7%-át és az összes üvegházhatású gáz-kibocsátás 5%-át
ellensúlyozza. Ezzel az aránnyal hazánk jelenleg az európai országok élmezőnyébe
tartozik (KSH, 2010).
4. Táblázat Széndioxid kibocsátás
tonna/fő
1990 1995 1996 1997
Magyarország
EU-27

1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007

7

5,9

6,1

5,9

5,9

5,9

5,7

5,9

5,7

6,1

5,9

6,1

5,9

5,7

9,4

8,7

8,9

8,7

8,6

8,5

8,5

8,6

8,6

8,7

8,7

8,6

8,6

8,5

Forrás: Eurostat., Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság, 2011
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Hazánkban az 1990 és 2007 közötti években (13. ábra) a CO2 kibocsátások 20%kal, 72,1 millió tonnáról 57,6 millió tonnára mérséklődtek, így Magyarország –
mintegy automatikusan – teljesíti a kiotói jegyzőkönyv keretében vállalt CO2csökkentési kötelezettségét. 2008 és 2009 során a csökkenés folytatódott, így a
bázisévhez viszonyítva 2009-re 30%-os csökkenést értünk el. 2009-ben
Magyarország széndioxid kibocsátása (13. ábra) 50,4 millió tonna volt (KSH,
2010). Az egy főre jutó széndioxid kibocsátás hazánkban igen magas, 5,7 és 6,1
tonna között mozog, míg az EU-s átlag 8,6 tonna 2009- ben (KSH, 2010).

Forrás: KSH adatbázisa alapján saját összeállítás, 2011
13. ábra Magyarország széndioxid-kibocsátás mennyisége 1985-2009. között
(1000 tonna)
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Forrás: KSH Kiadvány – Környezeti helyzetkép, 2008
14. ábra Széndioxid kibocsátás ágazati szerkezete
A kibocsátott szén-dioxid mennyiségének 14,4%-a a háztartásokban (14. ábra)
használt fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik. A legszennyezőbb
források a hőerőművek (az energiaipar kibocsátása 20,4 millió tonna szén-dioxid
volt 2007-ben) (KSH, 2008). Az 1990 és 2007 közötti periódusban a közlekedéshez
kapcsolódó kibocsátások növekedtek a legnagyobb mértékben; az ipar és a
mezőgazdaság szén-dioxid kibocsátása jelentősen csökkent.
A szilárd anyagok a kén-dioxid magas koncentrációja mellett, lassú légmozgás és
alacsony hőmérséklet esetén az úgynevezett téli füstköd (szmog) előidézői. A 10
μm-nél kisebb átmérőjű részecskék felé forduló növekvő figyelem azok
egészségkárosító hatásának köszönhető. Ezen anyagok belélegzése számos súlyos
szív- és légzőszervi betegség (pl. tüdőrák) kialakulásában játszik szerepet.
Magyarországon 1995-2007 között folyamatosan csökkent az 1 főre jutó szilárd
anyag kibocsátás (5. Táblázat).
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5. Táblázat Szilárd anyag kibocsátás
kg/fő

Magyarország
EU-27

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15,1

13,8

13,4

12,6

12,7

12,8

12

11,7

12,3

9

8,9

8,2

6

27

28

30

..

..

..

..

..

..

27 ..

..

..

Forrás: Eurostat., Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság, 2011
A szilárdanyag-kibocsátás 1990 és 2007 között 205 ezer tonnáról 60 ezer tonnára
csökkent (15. ábra), ez egy lakosra vetítve 6 kg mennyiséget jelent. 2008-ban és
2009-ben a szilárd anyag kibocsátás 64, majd 80 ezer tonnára nőtt, ezekben az
években a lakossági részesedés elérte a 40%-ot (KSH, 2010).

Forrás: KSH Kiadvány – Környezeti helyzetkép, 2008
15. ábra Szilárd anyag kibocsátás ágazati szerkezete
A legnagyobb kibocsátó a közlekedés és a lakosság. A közlekedésben a
szilárdanyag-kibocsátás a tökéletlen égésből származik, és főleg a dízel üzemű
gépjárműveknél jelentős. A gumik és a fékek kopása ugyancsak számottevő
szilárdanyag-kibocsátást eredményez.
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Magyarországon jelenleg a közlekedés, az ipar és a lakosság a legnagyobb
kibocsátó. A közlekedés kibocsátása növekvő, a többi ágazat emissziói csökkenő
tendenciát mutatnak (16. ábra).

Forrás: Az ágazatközi PM10 csökkentési intézkedési program (VM, 2011)
16. ábra A szálló por (PM10) kibocsátás trendje 2002-2007. között
A szilárd anyag összes kibocsátás csökkenése az ipar és a hőerőművek
kibocsátásának jelentős visszaesésével magyarázható, bár részesedésük továbbra
sem elhanyagolható. A szilárd anyagok nagy koncentrációban – különösen a finom
(10 μm-nél kisebb) szemcsék – egészségkárosítók, elsősorban szív- és
tüdőbetegségeket okozhatnak.
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Forrás: KSH stADAT táblák alapján, saját összeállítás, 2011
17. ábra A városi lakosság veszélyeztetettsége szálló porra (1999–2008)
A szálló por népességszámmal súlyozott éves átlagos koncentrációja
A finom, azaz 10 μm-nél kisebb átmérőjű részecskék (PM10) a tüdő mélyébe
juthatnak, ahol gyulladást okozhatnak, illetve súlyosbíthatják a szív- és tüdőbeteg
emberek állapotát. A Környezetvédelmi Tanács 1996-ban elfogadta a Környezeti
levegő minőségéről szóló 96/62 EK keretirányelvet. A PM10 és egyéb környezeti
levegőszennyező anyagok határértékeire vonatkozó első származékos irányelv
(1999/30/EK) 40 µg/m³ éves határértéket állapít meg. 2008 év folyamán 33
alkalommal lépte túl a PM10 koncentráció az éves határértéket.
Az ábrán látható (17. ábra), hogy Budapest lakossága is mennyire magas szálló por
koncentrációban él. Az értékek meghaladják az uniós átlagot, ez alól csak a 2004.
év kivétel. Bár a különbség 2007-re és 2008-ra mérséklődött hazánk és az EU
között, így is magas határértékeket mutatnak, a megengedett éves határérték majd
70%-át.
A nemzetközi és a hazai szakirodalom és saját számításaim alapján bizonyítottnak
látom az első hipotézisemet. Vagyis a szálló por mennyiség komoly
környezetvédelmi probléma, de amíg Magyarországon 2003-ban (40,1/31,2) 28%kal volt magasabb a szálló por koncentrátum, mint az EU országaiban, addig 2008ban csak (27.1/26,8) 1,1%-kal.
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2.5.6. Az energiaforrások arányának változása és a
légszennyezettség összefüggése
Általános tény, hogy az energia felhasználásának szerkezete megváltozott, átalakult
az elmúlt 20 év folyamán.


A földgáz árának jelentős növekedése mellett is emelkedett a földgáz
aránya a háztartások energiafogyasztásában. Ebben döntő szerepet játszott,
hogy jelentősen nőtt a vezetékes gázzal ellátott települések száma (1996ban a települések 56%-a, 2008-ban 91,1%-a volt vezetékes gázzal ellátott).
A földgázhasználat széles körű elterjedését segítette, hogy a 80-as évek
végén, a 90-es évek elején nagymértékben támogatott volt a földgáz ára.
1996-ban a háztartások 61,7%-a rendelkezett földgázzal, 2008-ra viszont
76,5%-a, miközben 15,3%-kal emelkedett a földgáz háztartások által
felhasznált mennyisége. Ehhez hozzájárult a lakásállomány folyamatos
növekedése (1990-ben 3853,2 ezer, 2008-ban 4271 ezer lakás volt) és a
laksűrűség csökkenése (1990-ben a száz lakásra jutó népesség 269, 2008ban 235), valamint a lakások átlagos alapterületének növekedése (1996-ban
72 m², 2005-ben 78 m², bár az utóbbi években a növekedés üteme lassult az
újonnan épített lakások kisebb alapterületének következtében). Az egy
háztartásra jutó földgázfogyasztás a 13 év alatt 16,8%-kal emelkedett (30,9
GJ-ról 36,1 GJ-ra), az egy főre jutó földgázfogyasztás pedig 21,9%-kal
(11,4 GJ-ról 13,9 GJ-ra) nőtt. Növelte a földgázfogyasztás arányát az is,
hogy a háztartások egy része a villamos energiával történő melegvízelőállítás helyett átállt a korszerűbb és hatékonyabb energiafelhasználású
földgázzal működő készülékek használatára.



Csökkent a távhő aránya a háztartások energiafelhasználási szerkezetében.
Megkezdődött, illetve tovább folytatódott a többlakásos társasházak (és
főleg panelházak) leválása a magasabb költséggel működő távhőhálózatról,
ami szintén a háztartási földgázfelhasználás részarányának növekedését
jelentette. (Az árképzésben csak 2010-ben történt olyan központi
beavatkozás, ami valamit enyhített a távhőszolgáltatás versenyhátrányán.)
A távhő aránya a háztartások energiafogyasztásában az 1996. évi 18%-ról
2008-ra 10%-ra mérséklődött. Mindez a távfűtéses lakások összes
lakásállományon belüli aránycsökkenésének is a következménye. A paneles
építkezések megszűnésével új épületek már nem csatlakoznak a meglévő
távhőhálózatra.
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Nőtt a háztartások összes, illetve az egy háztartásra jutó villamosenergiafelhasználása, döntően amiatt, hogy a háztartások tulajdonában egyre több
elektromos készülék van. A háztartások életmódjában bekövetkezett
változások (pl. nyáron a lakások hűtésére jelentkező igény), a lakásalapterület növekedése, a lakásfelszereltség változásai, a vizsgált
időszakban közel negyedével (24,8%-kal) növelte az elektromos
energiafogyasztás mennyiségét (az egy háztartásra jutó fogyasztás 25,9%kal, az egy főre jutó fogyasztás pedig 31,3%-kal emelkedett). A növekedés
ütemét csak kismértékben befolyásolta az energiatakarékos készülékek és
technikák (pl. energiatakarékos háztartási gépek és égők) térhódítása (KSH,
2010).



A már 1996-ban is igen kis arányú tüzelőolaj-felhasználás 2008-ra
gyakorlatilag megszűnt, a koksz használata is elenyészővé vált. A szilárd
tüzelőanyagok részesedése a háztartások energiafelhasználásából
ugyanakkor lényegében nem változott, 1996-ban 29,1%-os, 2008-ban
30,3%-os arányt képviselt. Megváltozott viszont a szilárd tüzelőanyagfelhasználás belső szerkezete. Nőtt a tűzifahasználat súlya, míg 1996-ban a
teljes energiafelhasználás 17%-át fedezte a tűzifa és 10%-át az egyéb
szilárd tüzelőanyag, addig 2008-ban ez az arány a tűzifa esetében 27,1%, az
egyéb szilárd tüzelőanyagnál 0,8% volt (KSH, 2010).



Egyre
fontosabb
kérdéssé
válik
a
háztartások
alternatív
energiafelhasználása. A 2008. évi háztartási energia-felhasználásban már
megjelentek az ún. környezetbarát vagy alternatív energiahordozók. Így míg
a háztartások 0,1%-a jutott részben vagy teljesen napenergia segítségével
meleg vízhez, pelletet a háztartások 0,1%-a használt, a hőszivattyús fűtés fő
fűtésként azonban még nem volt kimutatható arányú.

2011. évben szembesülhettünk azzal a hírrel, hogy Budapest az Európai Unió 2.
legszmogosabb városa. Az eredmény egy uniós kutatás (Aphekom kutatás) során
született, szakemberek 25 európai városban vizsgálták az egészségkárosító
hatásokat és az ezzel kapcsolatos költségeket (Országos Környezetegészségügyi
Intézet, 2011). Az Egészségügyi Világszervezet szálló por koncentrációra
vonatkozó ajánlásának egyedül Stockholm felelt meg. A magyar fővárost viszont
csak Bukarest tudta megelőzni a leszennyezettebb városok kellemetlen
versenyében. A kutatás másik lényegi pontja, hogy számszerűsítette a
légszennyezés a közlekedési csomópontok közelsége, illetve a légúti és keringési
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megbetegedések kapcsolatát. A becslések szerint a gyermekkori asztmás
megbetegedések átlagosan 15-30%-a a forgalmas utak közelségéhez köthető.
A levegőben mért részecskeszennyezés (a PM10-koncentráció) 2011. évben már
március hónapban elérte az EU által megengedett 35 napot, amely két
nagyvárosban Budapesten és Miskolcon volt mérhető. Időszerű lenne, ha a szálló
por terheltség csökkentése érdekében a megfelelő intézkedéseket megtennék az
érintett hatóságok, hogy emiatt, az egyébként elkerülhető megbetegedéseket és
haláleseteket csökkentsék. Hazánkban évente körülbelül 16 ezer ember hal meg a
részecske-légszennyezés miatt. Ez az éves összes haláleset mintegy 12%-a. A friss
kutatások szerint a lakosság számához viszonyítva Magyarországon halnak meg a
legtöbben Európában a részecskeszennyezés miatt.
Légúti, daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedésekért egyaránt felel a
légszennyezés. Az EU által finanszírozott Francia Országos Közegészségügyi
Intézet (InVS) által koordinált Aphekom kutatás kimutatta (Országos
Környezetegészségügyi
Intézet,
2011),
hogy
a
részecskeszennyezés
csökkentésével, az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization:
WHO) ajánlásainak betartásával sok emberéletet menthetnénk meg. Tizenkét
ország 25 városát vizsgálták három éven keresztül. A kutatás szerint Bukarest után
Budapesten a legmagasabb az életvesztés a részecskeszennyezés miatt. A
gyermekkori asztmás megbetegedések 15-30%-a a forgalmas utak közelségéhez
köthető. Ha Budapesten a legapróbb részecskék (PM2.5) koncentrációját a WHO
által ajánlott szinten tartanánk, már azzal is átlagosan 19,3 hónappal, azaz több
mint másfél évvel nőhetne a lakosok várható élettartama. A Levegő Munkacsoport
azonnali és hathatós intézkedéseket vár a kormánytól és az érintett városok
vezetésétől a lakosok egészségét károsító légszennyezés csökkentése érdekében
(LEVEGŐ MUNKACSOPORT, 2011).
Budapesten az 1990-es évek óta több forgalomcsillapítási módszereket
alkalmaztak, személygépkocsiktól részben, vagy teljesen elzárt védett övezetek,
más néven alacsony kibocsátású zónák kialakítása történt. E területek a történelmi
városrészekben, idegenforgalmi látványosságok körzetében, belvárosban,
zöldövezeteknél lettek kialakítva (pl: Budai Vár, Római part, Óbudai sziget, V.
kerület belső harmada, Szent István Bazilika, Magyar Állami Operaház, Népliget,
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Margitsziget, Normafa, stb.). Az alacsony kibocsátású zónákban a forgalom
módosítását bevezető intézkedések által számottevően javult a levegő
szennyezettségének mértéke, a behajtási korlátozás szigorúsága függvényében 525%-os csökkenés történt a szálló por és nitrogéndioxidok kibocsátásában.3
A PM10 szennyezettség jelenlegi helyzetét olyan meghatározó tényezők
befolyásolják, mint a közlekedés, közületi és ipari erőművek, kis tüzelőberendezések.
A közlekedési jellemzők fő mutatói is jól bizonyítják az energiafelhasználás
változását. Nemzetközi kitekintésben 2009-ben a közlekedési szektor használta fel
az EU-27 végső energiafelhasználásának harmadát. A tagállamok közül különösen
Luxemburgban (61%) és Cipruson (53%) figyelemreméltó a közlekedés aránya
(NEMZETI ENERGIA-STRATÉGIA 2030, 2011).
Az ipari szektor energiafelhasználása a tíz év alatt 15%-kal csökkent, az összes
felhasználáson belüli aránya 29%-ról 24%-ra mérséklődött. A szektor aránya
domináns Szlovákiában, Csehországban, és a Skandináv országokban,
kiemelkedően magas Finnországban (42,1%). A vizsgált évben a lakosság, illetve a
szolgáltatások energiafelhasználásának aránya 27, illetve 13%-os volt az EU-27
tagállamaiban. A lakossági szektor magas aránya elsősorban Lettországban,
Romániában és Észtországban jellemző. (KSH, 2012).
Magyarországon az összes kibocsátáson belül közlekedésből származik a szálló por
(PM10) kibocsátás 43%-a. A közlekedési alágazaton belül a közúti közlekedés
felelős a részecske kibocsátás több mint 95%-ért. Az egyik legfontosabb
egészségkárosító tényező a közlekedési eredetű szálló por. A gépjárműállomány
dinamikusan emelkedik, ez alól a 2009. válság által meghatározott év csak kivétel,
azonban a csökkenés nem releváns. Az új járművek egyedileg egyre kevesebbet
szennyeznek, de ezt kompenzálja az állomány és a futásteljesítmény növekedése.
Az üzemben lévő járművek környezetvédelmi jellemzőinek romlására lehet
számítani a környezetvédelmi ellenőrzések műszaki vizsgába integrálásával és
gyakorlati megszüntetésével (VM, 2011).

3 Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 2008
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Fontos szempont, hogy a különböző emissziós modelleket megalapozó kutatások
eredményei szerint a nem kipufogógáz eredetű részecske kibocsátás jellemzően
nagy részarányú (50-85%), továbbá a PM10 kibocsátás szezonális változásának
mértéke 5-45%-kal magasabbak a nyári hónapok értékeihez viszonyítva (VM,
2011).
A hazai energiafelhasználásunk szerkezete az elmúlt időszakban jelentősen
átalakult, amely a közületi és ipari erőművek területén is jól látható. A
széntermelés, azon belül is a mélybányászat erősen visszafejlődött. A földgáz
felhasználás javára csökkent a széntüzelésű erőművek aránya. A jövőben a
megújuló energiaforrások, mint a napenergia, szélenergia, biomassza
felhasználásának növekedésével lehet számolni, de a jelenlegi árak mellett
változatlanul az energiahordozó import teszi majd teljessé továbbra is az
energiaigényeket. A hazai zónák és régiók esetében a levegőminőséget
számottevően befolyásoló erőművek esetében számos erőműnél történt az utóbbi
években olyan levegővédelmi nagyberuházás, amely a por-és egyéb káros anyag
kibocsátás- jelentős csökkenéséhez vezetett (Vértesi Erőmű, Dorogi Erőmű,
Nyíregyházi Erőmű, Dunamenti Erőmű). 2007. és 2008. év adatait vizsgálva a nagy
kibocsátók közül az AES Borsodi Hőerőmű, AES Tisza Erőmű Kft., és AES
Tiszapalkonyai Hőerőmű esetében a kibocsátás jelentős csökkenése tapasztalható.
Hazánkban az ipari eredetű porkibocsátásban az első tíz helyet az erőművek, a
cementgyártási és építőanyag gyártási ipar foglalja el.
Az elmúlt évtizedekben az energiafelhasználás terén, Magyarországon is lezajlott
egy fajta technikai forradalom, amely elsősorban a tüzelőanyag és az azt felhasználó
berendezés módosítását, korszerűsítését eredményezte – ugyanakkor ez nem járt
együtt a fajlagos energiafelhasználás csökkenésével, ennek következtében
megállapítható, hogy a korábbi pazarló energiafelhasználás még ma is fellelhető.
Ennek ellenére a tüzelőberendezések korszerűsödésével együtt a struktúra, a
szemléletmód sokat változott, ha nem is eleget.
Hazánkban 1990 és 2010 között csökkent a hazai fosszilis tüzelőanyag
felhasználás, ezen belül jelentősen visszaesett a szén, és növekedett a
földgázfelhasználás. Szinte egyedüli nagy szénfelhasználó a villamos energia
termelés maradt, míg a lakossági szénfelhasználás, mintegy a negyedére
mérséklődött. Gyakorlatilag megszűnt a háztartási tüzelőolaj felhasználás. Az
intenzív földgáz program keretében igen sok fogyasztó tért át a földgázzal való
fűtésre.
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Hazánkban a 2000. évi CXIXX. tv. és a 21/2001 (II.14.) Korm. rendelet
szabályozza a 140 kW illetőleg 500kW bemenő hőteljesítményt el nem érő ún.
„kistüzelő berendezések” ellenőrzésének kérdéseit. A törvény és a rendelet a leírt
feladatokat önkormányzati hatáskörbe utalja. Nem határozza meg a szabályozás
sehol sem a feladatok elvégzéséhez szükséges források helyét, azt sem, hogy a
szolgáltatás igénybevétele a lakosság részéről kötelező lenne. A háztartásokban,
különösen a vidéki családi házas övezetekben az alacsony kéménymagasság miatt a
füstgázok keveredése csak kismértékben történik meg, így a légzési zónában
feldúsulhatnak a légszennyező anyagok.
A városok távfűtéses övezeteiben a pontforrások kibocsátásai ellenőrzöttek. Az új
építmények esetében azonban az egyéni tüzelési megoldásokat választják.
Az emelkedő fosszilis tüzelőanyag-árak következtében a fatüzelés és a széntüzelés
is egyre gyakrabban fordul elő. Ez elsősorban vidéken és Budapest családi házas
övezetében jellemző. A fatüzelés szilárdanyag-kibocsátása lényegesen nagyobb a
gáztüzelésénél, amely kedvezőtlen hatásait a légszennyezettségi mutatókban is
megjeleníti.
„Nagy hidegben a lakosság szénnel vagy fával rásegít a gázfűtésre, ami súlyosbítja
a helyzetet. 2009-ben volt olyan nap, hogy Budapesten légköbméterenként 300 µg
fölötti értéket mértek. Az OMSZ kimutatásaira támaszkodva még korábban
többször kérte a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, hogy
környezeti adottságai okán Magyarország részesüljön egyéni elbírálásban – nyáron
ugyanis nem mutatnak a műszerek határérték-túllépést” (KLOKNER, 2011).
A kis tüzelőberendezéseken kívül a lakosság által végrehajtott, a kerti hulladékok
eltávolítására alkalmazott nyílt téri égetések járulnak még hozzá a PM 10
kibocsátáshoz. Az embertől, vagy az emberi tevékenységtől függő, illetve ember,
vagy emberi tevékenység okozta PM10 kibocsátó további források a következők:
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építkezések
raktározás
hulladék lerakás és kezelés
földutak kiporzása
mezőgazdaság diffúz forrásai
utak téli sózása és homokszórása, az utcai por felkavarodása
féksúrlódás és egyéb alkatrészkopás, kerék és útsúrlódás
kő és kavicsbányák
szekunder aeroszolok

2.5.7. Egészségügyi hatások
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 2009-es
tájékoztatója tartalmazza a főbb légszennyező anyagok lehetséges egészségügyi
hatásait, mely szerint:


a nitrogén-dioxid, mely a legnagyobb mennyiségben a gépjárművek
kipufogógázaiból származik, a földgáz-tüzelés mellett, csökkenti a tüdő
ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben, súlyosbítja az asztmás
betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez vezethet. A magas
koncentráció veszélyt jelent a kisgyermekek, asztmás betegek (a gyerekek
különösen), a vérkeringési rendszer és a légzőszervek betegségeiben
szenvedőkre. Megnövekedett koncentráció esetében kerülendő a
szellőztetés, a szabadban való tartózkodás, különösen a jelentős
gépjárműforgalom által érintett tereken, útszakaszokon.



a szálló por a levegőben szuszpendált szilárd és/vagy folyékony részecskék
elegye. A szálló port két nagy csoportra lehet bontani szemcseméret
alapján. Az egyik csoport a 10 μm átmérőjű szemcsék, amelyeket PM10-nek
nevezik, ezek a szemcsék lejutnak az alsó légutakba. A másik típus a 2,5
μm-nél kisebb átmérőjű szemcsék, azaz PM2,5. Ezek a „finom”
porszemcsék alkotják a belélegezhető frakciót, amelyek lejutnak a tüdő
léghólyagocskákba. A PM2,5 porfrakció másodlagosan keletkezett
aeroszolokból, égési termékekből és kondenzálódott szerves vagy fém
részecskékből áll, és a szálló por mutagén hatásáért, valamint savasságáért
felelős.

A PM10 frakció a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari
tevékenységből származó részecskéket tartalmaz. A PM10/PM2,5 arány függ az
egyes területeken az ipari tevékenység típusától, a fűtőanyagtól, a földrajzi és
időjárási viszonyoktól. Európában a szulfát és a szerves anyag a két fő szálló por
komponens, ami végül is meghatározza az évi átlagos PM10 és PM2,5
tömegkoncentrációját. Az egészségkárosító hatásokkal kapcsolatos emisszió
források a kipufogógáz és a széntüzelés. A szél fújta inert por – nagyobb
szemcsemérete miatt – kevésbé károsítja az egészséget.
A szálló por koncentráció rövidtávú emelkedése izgatja a szem kötőhártyáját, a
felső légutak nyálkahártyáját, köhögést és nehézlégzést válthat ki, majd a tüdőben
felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Növekszik az asztma és a krónikus
légcsőhurut miatti orvoshoz fordulás, illetve a szív-érrendszeri megbetegedések
száma. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja (különösen
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asztma, hörghurut esetében), csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel,
toxikus anyagokkal szemben. Veszélyezteti a légúti és keringési betegségben
szenvedőket, csecsemőket, gyermekeket és időskorúakat, az aktív és passzív
dohányosokat.


az Ózon (O3) erősen mérgező az állatvilágra és az emberi egészségre,
izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást
okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az
asztmát. A magas ózonkoncentráció a légzőszervek gyulladását is
kiválthatja, a pollenallergiás betegek tüneteit jelentősen súlyosbíthatja.
Veszélyt jelent elsősorban az idősekre és gyermekekre, a légúti betegségben
szenvedőkre (különösen az asztmások, tüdőbetegek) és szívbetegekre,
továbbá azon személyekre, akik gyakran végeznek fizikai munkát
szabadban (WHO, 2005).

Az EU által előírt intézkedések folyamatos betartásával Magyarországon
tendenciaszerűen csökkent a szálló por kibocsátás mennyisége 2002 és 2007 között
(16. ábra).

2.5.8. Szálló por terheltség hatásai
A legtöbb légszennyezettségi határérték túllépés Budapest esetében volt. A
határérték túllépések okai között hazánkban szerepe van a kedvezőtlen
meteorológiai tényezőknek (inverziós helyzet) a domborzati viszonyoknak
(medence jelleg, kis szintkülönbségek) valamint viszonylag gyakori 1,5 m/s alatti,
vagyis lassú szélsebességnek, amely a szennyező anyagok hígulási viszonyait
jelentősen rontja, ezt a régiók a meteorológiai adatok értékelésekor ki is mutattak.
Jelentős szerepe lehet emellett az országhatárokon átterjedő hatásoknak is, amelyek
az European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) modellezési adatai
alapján hazánkban, az egyes régiókban a 40–80%-ot is elérhetik. Magyarország
regionális alap szennyezettsége a környező országokhoz hasonló, mérsékelt
szennyezettségű területnek számít.
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A PM10 és PM2,5 24 órás átlagok (2003-2010)




Éves határérték: 40 (µg/m3):
24 órás (napi) határérték: 50 (µg/m3)
Megengedhető túllépések száma: 35 db

A 2003-2008 évek túllépései a következő mérőállomás helyszíneken fordultak elő
több egymást követő évben: Budapest Baross, Budapest Erzsébet, Budapest Gilice,
Budapest Honvéd, Budapest Kőrakás, Budapest Széna tér, Győr 1., Miskolc Búza
tér, Putnok, Salgótarján, Szeged.
Minden olyan övezetben, ahol bármely határértéket, célértéket vagy koncentrációs
felső határt, illetve ezek megfelelő túllépési tűréssel növelt értékét az eredmények
meghaladták, terveket és programokat kell létrehozni az emissziós határérték
teljesítése céljából.

PM2,5 szennyezés
A PM2,5 szennyezést jelenleg még csak négy automata mérőállomás regisztrálja, a
fővárosban és vidéken (6. Táblázat). Az értékek kielégítőek, de a telepítés óta a
tendenciát még nem lehet megítélni, hiszen egy-egy alacsonyabb átlagérték
adódhat a kedvezőbb időjárási körülményekből is. Ha a mérőhálózat jobban kiépül,
fontos szemmel tartani PM2,5 szennyezés értékeinek változását, mivel ez a
szennyező-komponens fokozott egészségi kockázatot jelent.
6. Táblázat PM2,5 koncentrációk alakulása (µg/m3)
Mérőállomás

2005

2006

2007

2008

2009

Bp.,(Erzsébet tér)

-

23,4

11,1

9,0

18,0

Esztergom

-

21,0

14,3

15,0

20,0

Győr,Szt. István út

-

21,1

17,6

14,0

16,0

Szeged

-

24,9

24,1

28,0

23,0

Forrás: KSH, Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, 2011
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PM10 szennyezés
2006-2010 közötti időszakot áttekintve: 2006-ban a PM10 24 órás (napi)
egészségügyi határérték túllépése (50 μg/m3) minden állomáson előfordult. A
leggyakoribb túllépés Miskolc, Búza téren volt (224), majd a budapesti állomások
következnek – Honvéd u.: (162), Kőrakás park: (161) 2006 évben (OLM, 2011).
A megengedett 35 túllépést a legtöbb mérőállomáson meghaladta a
légszennyezettség. 2007-ben a legtöbb túllépés Budapesten három hely: Erzsébet
tér (117), Honvéd telep (105) és Csepel (100) esetében volt (OLM, 2011).
2008-ban csökkentek a túllépések, a legtöbb túllépés ekkor már nem a fővárosban,
hanem két vidéki állomáson – Putnokon (100) és Miskolc, Búza téren (91) volt.
2009-ben az állomásokon határérték túllépés nem volt, és az átlagértékek is – egykét helyszín kivételével – stagnáltak, vagy csökkentek (OLM, 2011).
A PM10 szennyezés éves átlagának megengedett határértéke 40µg/m3. Az OLM
(Országos Levegő Munkacsoport) automata mérőállomásain regisztrált adatok
szerint 2003-2010 években a túllépést mutató helyszínek a következők voltak.
Az éves határérték túllépések javuló tendenciát mutatnak. Ugyanakkor 2003-2008
között még folyamatos túllépés volt tapasztalható Szegeden és Miskolc, Búza tér
esetében, valamint gyakoriak voltak a túllépések Budapest Honvéd telep, Budapest
Kőrakás utca és Salgótarján esetében. (7. Táblázat)
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7. Táblázat
µg/m3)

Mérőállomások adatai PM10 szennyezésre vonatkozóan (éves átlag,

Mérőállomás

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bp., Baross tér

62,2

54,5

47,5

41,5

40,0

*

n.a.

n.a.

Bp.,Erzsébet tér

*

43,2

54,6

23,4

46,3

32

n.a.

n.a.

Bp.,Gilice tér

56,4

31,9

44,7

37,6

30,2

32

30

28

Bp.,Honvéd

63,6

49,9

53,3

53,9

44,3

32

31

n.a.

Bp.,Kőrakás

43,3

37,3

46,8

53,5

42,8

39

31

n.a.

Bp.,Pesthidegkút

42,9

37,4

37

31,7

23,5

19

28

n.a.

Bp.,Széna tér

45,7

45,2

30,1

30,4

24,2

37

37

n.a.

*

*

46,6

42,4

41

35

n.a.

Dorog

59,5

39,9

37,8

42,2

31,1

31

33

n.a.

Győr2

*

32,7

41,5

29,3

29,5

20

26

32

Hernádszurdok

*

31,8

32,8

*

19,7

25

24

n.a.

Miskolc,Búza t.

49,7

53,0

57,1

62,3

41,0

41

36

45

Putnok

58,9

54,9

52,9

53

34,9

40,0

36

n.a.

Rudabánya

59,7

*

*

*

*

*

-

n.a.

Sajószentpéter

29,7

22,2

20,7

35,9

29,2

31

33

31

Salgótarján

62,2

50,5

25,4

41,9

41,3

36

36

32

*

31,1

34,6

36,3

29,8

28

28

30

Sz.batta1

49,6

28,7

30,4

29,2

22,0

19

23

23

Sz.batta2

*

*

30,3

27,7

27,8

23

23

n.a.

Szeged

51,2

41,8

46,2

44,8

42,7

41

38

33

Tatabánya E.u.

42,1

29,9

29,7

30,8

24,2

27

31

29

Veszprém

42,7

26,7

28,5

26,6

25,9

25

25

28

Bp.,Tétény

Sopron

Forrás: KSH, Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, 2012
Míg 2005 évben 21 mérőállomás közül 10-nél volt éves határérték túllépés, úgy
2008-ban már csak 3 mérőállomásnál, 2009-ben pedig már nem fordult elő
határérték túllépés (OLM, 2012).
Az adatok feldolgozása és kiértékelése időszakában rendelkezésre állt értékek
(2009-ig) országos átlagban javulást mutatnak. Azonban a néhány napja megjelent
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friss KSH statisztikák alapján látható, hogy a PM10 koncentráció a főváros több
mérési pontján is átlépte az egészségügyi határértéket (18. ábra).
100
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Széna tér

Pesthidegkút

Kőrakás park

Kosztolányi tér

Honvéd telep

Gilice tér

Gergely utca

Erzsébet tér

Csepel

Budatétény

2010
2011
Határérték

Forrás: KSH adatok alapján, saját összeállítás, 2012
18. ábra PM10 határérték (35 nap/év) túllépés
Budapest, 2010-2011
2011. november hónap elején ismét szmogriadó küszöbére került tíz magyarországi
város. 2011. november 3-án rohamosan romlani kezdett a légszennyezettség
Magyarországon. A legtöbb szálló port a levegőben Pécsett, Debrecenben,
Várpalotán és Nyíregyházán mérték, majd két nappal később Budapestet is elérte a
magas légszennyezettség, folyamatosan romlott a levegő minősége. Az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai szerint a szálló por (PM 10)
koncentrációja 21 városban – többek között Budapesten – lépte át a tájékoztatási
küszöbértéket, vagyis a még egészséges szint másfélszeresére emelkedett, 75
µg/m3-es mértékre. Ez csaknem az összes olyan város, ahol PM10-koncentrációt
mérő állomás található (OLM, 2011).
A szmogriadó szintje a 100 µg/m3 határérték, ennél magasabb értékeket összesen
tíz városban mértek ebben az időben,: Nyíregyházán (150,4), Pécsett (145,7),
Várpalotán (139,3), Debrecenben (136,9), Szegeden (118,7), Székesfehérváron
(114,1), Tökölön (109,4), Ajkán (106,2), Miskolcon (104,5), és Budapesten (a
Teleki téren 122,3) (OLM, 2011).
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A legrosszabb helyzet Nyíregyházán volt, ahol lényegében hat napig egyfolytában
szmogriadót rendeltek el. A többi városban ugyanabban az időben nem rendelték el
a szmogriadót. Annak enyhébb, tájékoztatási fokozata a következő városokban volt
érvényben 2011. november 3-án: Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Győrben,
Székesfehérváron és Várpalotán.
Budapesten ugyancsak 2011. november 3-án rendelték el a tájékoztatási szintet,
amelyet másnap is érvényben tartottak. Mivel azonban a mérések szerint az adott
időszak alatt az elmúlt egy napban három mérőállomáson is meghaladta a 100 µgos szintet a szálló por koncentrációja, tehát a helyzet nem változott, ezért az azt
követő napon el kellett rendelni a szmogriadót. Az akkori legutolsó mérések szerint
mind a 12 fővárosi mérőállomáson meghaladta a tájékoztatási szintet a szálló por
szintje. A VIII. kerületi Teleki téren az eltelt három nap alatt 100 felett volt a PM10koncentráció szintje (abban az időben mért legutóbbi eredmény 122,3 volt), az
Erzsébet téren 103,7, Csepelen pedig 113,7 (OLM, 2011).
A szmogriadóval foglalkozó kormányrendelet a porszennyezettségben három
határértéket határoz meg: az egészségügyi határérték a szálló por esetén 50 µg/m3,
tájékoztatási szint 75 µg/m3, a riasztási szint pedig 100 µg/m3. A magasabb
levegőszennyezettség a kisgyermekek, az idősebbek és a betegek, különösen a
krónikus légúti betegségben szenvedők egészségét veszélyezteti, nekik lehetőleg
kerülniük kell a szabadban való tartózkodást. A tájékoztatási szint átlépésekor a
lakosság figyelmét fel kell hívni a levegő szennyezettségére, a riasztási szint tartós
átlépése pedig szmogriadóhoz vezethet.
Szmogriadót akkor kell elrendelni, ha a riasztási szintet legalább két
mérőállomáson, két napon át meghaladja a szálló por koncentrációja, és ha fennáll
a veszély, hogy a légszennyezettség tartósan túllépi a határértéket. Budapesten a
szmogriadóhoz három mérőállomás adataira van szükség, kisebb városok esetében
pedig, ahol csak egy mérőállomás van, annak az adatait kell alapul venni.
Szmogriadó esetén a városok életbe léptetik saját szmogriadótervüket, amelyben
szerepelhet az autóforgalom korlátozása vagy lehetőség szerint alacsonyabb
kéntartalmú tüzelőanyagok használatának az előírása.
Az ÁNTSZ tanácsai szerint a szmogriadó által érintett városokban (19. ábra) élők
számára érdemes kerülni a tartózkodást a forgalmas útszakaszok környékén. A
tisztiorvosi szolgálat javaslatai szerint kerülni kell a gyerekekkel a szabadtéri
programokat, a kerékpározóknak pedig érdemes a munkavédelmi üzletekben
beszerezhető porvédő maszkot viselniük. A szellőztetésre ezekben a napokban a
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déli órák a legalkalmasabbak, mert ilyenkor kevesebb a fűtésből keletkező
égéstermék a levegőben (OLM, 2011).

Forrás: Google, 2011
19. ábra A 2011. november 2-i szmoghelyzet Magyarországon
A levegő szennyezettségét a levegőhigiéniás index alapján értékeli az Országos
Környezetegészségügyi Intézet (OKI). Az OKI négy szintet különít el a
légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján (20. ábra). Az
első elfogadható szint kódja a kék: ez esetben a szálló por koncentrációja
köbméterenként nem haladja meg az 50 µg-ot. A zöld, kifogásolt szint a
köbméterenként 50-75 µg közötti értéket jelöli. Narancssárga színnel jelzik az
"egészségtelen" kategóriát, a köbméterenkénti 75-100 µg közötti értéket jelent. A
legmagasabb, negyedik szint a piros színű "veszélyes" kategória, amely szerint a
légszennyező anyagok mennyisége köbméterenként meghaladja a 100 µg-ot. Az
önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelik el a tájékoztatási, illetve a
riasztási fokozatot (OLM, 2011).
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Forrás: www.koponyeg.hu
20. ábra Budapest légszennyezettsége 2011. november 4.

Forrás: www.koponyeg.hu
21. ábra Magyarország légszennyezettsége 2011. november 4.
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A 21. ábrán Magyarország légszennyezettsége látható 2011. november 4-én. A
színek jól mutatják hazánk területén a határértéken lévő légszennyezettség
eloszlását.
A mérőhálózat által rögzített (8. Táblázat), településenként a legmagasabb
értékeket tartalmazta 2011. november 4-én 8:00 és 11:00 között.
8. Táblázat 2011. november 4-i légszennyezettségi adatok
Nitrogéndioxid
(NO2)

Nitrogénoxidok
(NOx)

[µg/m³]

[µg/m³]

Ózon
(O3)

Szén-monoxid Kén-dioxid
(CO)
(SO2)

[µg/m³]

[µg/m³]

Szálló por
[µg/m³]

[µg/m³]

Magyarország

Eger

60.77

122.71

28.09

574.16

–

93.85

Esztergom

18.49

23.91

30.29

864.32

6.37

91.38

Győr

17.12

23.93

23.13

664.68

11.82

56.67

Hernádszurdok 52.11

86.07

–

1213.66

10.12

53.04

Kazincbarcika 30.01

59

10.62

802.35

4.4

63.54

Kecskemét

10.94

12.67

54.54

–

–

–

Miskolc

56.71

127.27

5.69

1450.47

17.9

77.87

Miskolc
(Görömböly)

–

–

3.93

2337.25

–

74.86

Oszlár

18.16

26.91

20.6

1077.22

4.19

92.29

Pécs

54.53

161.65

6.17

1177.11

25.81

77.5

Putnok

11.2

19.12

17.85

1053.33

25.26

64.36

Rudabánya

11.23

15.88

–

–

–

–

Sarród
(Fertőújlak)

9.13

10.94

40.1

–

1.25

15.6

Sopron

21.03

29.03

30.91

602.52

4.43

28.32

Tatabánya

35.57

67.59

21.87

807.32

15.92

75.44

Forrás: www.koponyeg.hu
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A szmogriadó elrendelésének szabályait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet, több miniszteri rendelet és a helyi önkormányzatok rendeletei
szabályozzák.
Magyarország területén a levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi
határértékek betartását az OLM mérőhálózat vizsgálja.
A kormányrendelet előírja, hogy rendkívüli levegővédelmi intézkedéseket kell
tenni, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó
szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy
területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, vagy
riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet). A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek
túllépéséről, valamint azok túllépésének megszűnéséről az érintett lakosságot
tájékoztatni kell a rádió, televízió, nyomtatott sajtó, internet útján, vagy a helyben
szokásos tájékoztatási módon. A jogszabály szerint szmogriadótervet (füstködriadó) kell készíteni minden 200 ezer főt elérő népességszámú városban (Budapest,
Debrecen, Miskolc, Szeged), illetve minden olyan településen, amelynek
belterületén (belterületének egyes részein) valamely légszennyezőanyag
koncentrációja meghaladja a hosszú időtartamú egészségügyi határértéket, vagy a
rövid időtartamú (60 perces, 24 órás) egészségügyi határértéket legalább két
mérőponton az esetek 30%-ában, vagy minden olyan településen, ahol a riasztási
küszöbértékek túllépésének veszélye fennáll.
A szmogriadótervet a környezet védelmének szabályairól rendelkező 1995. évi
LIII. törvény előírása szerint a helyi képviselő-testület alkotja, rendeletben fogadja
el. A szmogriadóterv tartalmi alapkövetelményeit a kormányrendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
A szmogriadótervben elrendelhető intézkedések meghatározása az érintett
önkormányzatok joga és kötelezettsége, ezeket az önkormányzatok a beavatkozási
lehetőségek függvényében határozzák meg. A jogszabály csupán példákat
tartalmaz a lehetséges intézkedésekre. Ezek szálló por esetén a következők
lehetnek:


A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források
üzemeltetőinek tevékenységük mérséklésére történő felszólítása, vagy
tevékenységük (különböző fokú) korlátozására vagy felfüggesztésére való
kötelezése.



A por kibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési
anyagok szállítása stb.) felfüggesztése.
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A lakosság és a közintézmények (az egészségügyi, szociális és oktatási
intézmények, valamint óvodák és bölcsődék kivételével) felszólítása a
település egész területén a szilárd és olajtüzelésű fűtőberendezés
használatának mérséklésére, a szmoghelyzet súlyosságától függően az
állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő
hőfokra történő maximalizálásával.



Megfelelő helyzetben a közterületek vízzel történő tisztításának elrendelése.
Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának elrendelése.

Közlekedést érintő intézkedések bevezetése, ezen belül:


átmenő forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülő útvonal(ak)
kijelölése;



általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás ideiglenes bevezetése;



a gépjárműforgalom korlátozása a megkülönböztető jelzést használó
egészségügyi és rendvédelmi szervek gépjárművei, továbbá az ügyeletet
ellátó orvosok, háziorvosok, házi gyermekorvosok, a betegszállítók és a
bentlakásos szociális intézmények működésének érdekében sürgős szállítási
feladatokat ellátók gépjárművei kivételével;



a gépjárműforgalom korlátozása a gépjárművek környezetvédelmi
besorolása alapján, figyelembe véve, hogy szálló por szennyezettség esetén
a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemű gépjárművek
fokozottabb korlátozása indokolt, illetve a legszennyezőbb gépjárművek
használatának megtiltása;



a gépjárműhasználat további korlátozása a rendszám páros-páratlan
besorolása szerint, a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével;



a tömegközlekedés és a nem motorizált közlekedés használatának előnyben
részesítésére történő felszólítás;



a parkolási lehetőségek időleges bővítése;



a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati
üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére történő felszólítás.

Az országos szabályozás keretjellegű, azaz szmoghelyzet esetén minden
településen az érvényes – és a fentiekben meghatározott rendben megalkotandó –
szmogriadóterv szerint kell eljárni. Egészen mások a beavatkozási lehetőségek egy
kisebb településen, ahol a meghatározó szennyezőforrás a lakossági fűtés, mint a
nagyvárosokban, ahol a közlekedés is hozzájárul a helyzet kialakulásához.
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Speciális esetben egyes ipari források kibocsátásai is hozzájárulnak a
szennyezettség növekedéséhez. Ezek miatt mindenhol a területre, a szennyezés
forrásaira tekintettel kell meghatározni a szükséges intézkedéseket. Azokon a
településeken, ahol nincs beavatkozási lehetőség, a lakosság tájékoztatása ezekben
az időszakokban a fő feladat.
Az energiafelhasználás kapcsán a légkörbe kibocsátott szennyezés és a légkörben
megtalálható szálló por mennyiségének koncentrációja minden évszakban
megjelenő probléma, amely a városi lakosságra különféle egészségügyi hatásokat
gyakorol. A téli szmog egyik meghatározó alkotóeleme a szálló por, amely
nemcsak önmagában, hanem a porszemek felületén megkötött mérgező anyagok,
baktériumok, vírusok miatt is veszélyes, hiszen azok így könnyebben bejutnak a
szervezetbe.
A szálló por esetében a mérőállomások a 10 mikronnál kisebb átmérőjű részecskék
(PM10) koncentrációját mérik. A por belélegzése leginkább a légzőszervi
betegségekben (asztmában, bronchitisben) szenvedőkre jelent komoly veszélyt, de
egészséges emberekben is csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel
szemben.
A por koncentrációjának már rövid távú emelkedése is izgatja a nyálkahártyát,
köhögést és nehézlégzést vált ki. Ezenfelül a tüdőbe jutó por gyulladásos
folyamatot indíthat el, amelynek következtében növekszik a vér alvadékonysága,
fokozott vérrögképződés is kialakulhat.
A szálló por közvetve növeli a vírusos megbetegedések kockázatát.
Ráadásul a szálló por nemcsak önmagában ártalmas, hanem a porszemek felületén
megkötött mérgező anyagok (pl. nehézfémek, karcinogén anyagok), baktériumok,
vírusok miatt is, hiszen azok így könnyebben bejutnak a szervezetbe.
A légúti kórral küzdők mellett ugyancsak érzékenyen érinti a szmog a keringési
betegségekben szenvedőket. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek és az
idősek.
A nagyvárosokban a szálló por fő forrása a fosszilis tüzelőanyagok égetése, a
közúti járművek által kibocsátott égéstermékek és a poros utak. A nagy
mennyiségű por nem csak az emberi egészségre káros, pusztítja a növényeket is,
mivel a levelekre rakódva gátolja a fotoszintézist, és elzárja a gázcserenyílásokat
(sztómákat). A nagy mennyiségű por káros az épületekre is.
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A finom por nagy koncentrációja ezen túl rontja a látási viszonyokat, megtöri,
illetve elnyeli a fényt, ezért aki a rossz légszennyezettségi helyzet ellenére mégis
autóba ül, annak számolni kell a vezetés közben felmerülő látási nehézségekkel.
A 2011. november eleji előrejelzések rámutattak a nitrogén-oxidok szintjének
emelkedésére is. A szmognak ez az összetevője is főleg a járművek
üzemanyagának égéstermékeiből, valamint a fűtésből származik.
A nitrogén-dioxid irritáló hatású gáz. A vegyület és reakciótermékei csökkent
tüdőfunkciót és különféle légzőszervi tünetek kockázatának növekedését okozzák.
Bár az asztmás betegek érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra, mint az egészségesek,
rendkívül magas nitrogén-dioxid-koncentráció esetén a légutak összeszűkülnek
mind az asztmás, mind a nem asztmás egyénekben. A nitrogén-oxidok magas
koncentrációja továbbá hozzájárul a szív és tüdő betegségeihez, és csökkenti a
szervezet ellenálló képességét a légúti fertőzésekkel szemben (FORGÁCS, 2004).
Forgács Anna doktori disszertációban foglaltakkal megegyezik a véleményem,
hogy a légszennyezettség egészségügyi hatásai mennyire összetettek és veszélyesek
az emberek egészségének alakulásáért. A tudományos disszertációban bemutatott
részleteket említeném az egészségügyi hatások című fejezetem részében. Fontos a
genetikai örökség,
hozzávetőlegesen 50-60%-ban felelős egészségünk
alakulásáért. A várható egészségi állapotot a szerző szerint még egyéni géntérkép
segítségével nem anticipáljuk. (FORGÁCS, 2004)
Egyes
népcsoportok
genetikai
állományai
reprezentatív
eljárással
feltérképezhetőek, amelyeket ebben a dolgozatban nem részletezek. A természeti
tényezők kvantifikálható elemekből állnak, országonként különbözők.
A levegőszennyezettség, a szennyező anyagok távozása függ az egyes országok
domborzati viszonyaitól, hiszen más egy olyan „medenceország”, mint
Magyarország (Kárpát-medence) „szellőzése” és megint más egy sziget, mint
Nagy-Britannia tisztulási sebessége. Figyelembe vesszük a széljárást, a tengerpart
hosszát, a hegyek magasságát és kiterjedését, valamint az adott ország földrajzi
elhelyezkedését, azaz a határos területek milyenségét). Földünk egyik legnagyobb,
globális problémája jelenleg az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése a
légkörben. Ez az általános felmelegedés súlyos problémáját idézi elő, mert
módosulnak az éghajlati rendszer sugárzási viszonyai, azáltal, hogy a levegőbe jutó
nagy mennyiségű széndioxid és nitrogén-oxid molekulák üvegházhatást idéznek
elő, visszaverik a Föld infravörös sugárzásának jelentős részét, így a hő nem tud
eltávozni (LADIK, 2003).
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Krecz (1999) szerint „az elmúlt 150 évben a nitrogén-oxid 13, a széndioxid
mennyisége 28, a metán koncentrációja, pedig 50%-kal emelkedett a levegőben.”
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) számításai szerint jelenleg évi közel 30
milliárd tonna széndioxid jut a levegőbe, ugyanakkor az ezredfordulón kevesebb,
mint 23 milliárd (ebből 55% az OECD tagországok kibocsátása), három évtizeddel
ezelőtt, pedig alig több mint 16 milliárd tonnát tett ki ez a mennyiség (IEA, 2011).
Üvegházhatású gáznak négyféle vegyületet hívunk: a széndioxidot, a metánt, a
nitrogén-oxidokat és a fluorgázokat. A fentiek negatív hatásai jól ismertek, most
csak a légszennyezettség egészségre gyakorolt közvetlen hatásával foglalkozom.
„Aerem corrumpere non licet”, azaz „A levegőt szennyezni nem szabad” mondta ki
már az ókorban egy római törvény.”
Megjegyzem, hogy már az ókori egyiptomiak is szenvedtek a légszennyezettségtől
- derítette ki egy brit kutató, aki a múmiák tüdőszövetét vizsgálta. A szálló por a
levegőben eloszlott finomszemcsés szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagok
gyűjtőneve. A szálló por még a legalacsonyabb koncentrációban is káros,
mikroszkopikus szemcséi izgatják a nyálkahártyát, köhögést, torokkaparást és
nehézlégzést kiválthatva. A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot
indíthatnak el, ennek következtében növekszik a vér alvadékonysága, fokozott
vérrögképződés alakulhat ki, jelentősen károsodnak a légutak hámszövetei az
alveolusok teljesen tönkremehetnek.. A légszennyezettséget ennél fogva szív- és
tüdőbetegségek, valamint daganatok okozójaként tartják számon - olvasható a
LiveScience tudományos hírportálon.
Noha a természetben, vulkánkitöréseknél, erdőtüzeknél is keletkeznek ilyen apró
részecskék, a légszennyezettséget alapvetően az emberi tevékenységgel,
mindenekelőtt a fosszilis üzemanyagok felhasználásával társítják.
Roger Montgomerie egyiptológus, a Manchesteri Egyetem doktoranduszhallgatója
tizenöt múmia tüdőszövetét vizsgálta. A múmiák a legkülönfélébb társadalmi
rétegeket képviselték - akadtak közöttük egyszerű munkások, akik a Líbiaisivatagban lévő Dakhla oázisban éltek, ahogy nemesemberek, papok és papnők is.
„A Lancet c. folyóiratban közölt egyik tanulmány szerint hozzávetőlegesen 40 ezer
ember hal meg évente Európa vizsgált három országában a levegőszennyezés
egészségkárosító hatása következtében, aminek a költségkihatása évente mintegy
50 milliárd euró (Medina-Placensia-Páldy szerk., 2003).
A közegészségüggyel foglalkozó néhány európai kutató, tanulmányában a
levegőszennyezés hosszú távú egészségkárosító hatásaként az asztmás rohamok, a
bronchitis, a szívrohamok és egyéb krónikus tüdő- és szívbetegségek, valamint a
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tüdőrák előfordulási gyakoriságának növekedését nevezi meg. Ebből kiindulva
1999-2000-ben útjára indították az úgynevezett APHEIS programot, melynek
keretében létrehoztak egy Európa nagy részére kiterjedő surveillance rendszert;
folyamatosan mérik a szennyezés egészségkárosító hatásainak időbeli alakulását
helyi, országos és európai szinten; végül egységesített jelentéseket készítenek
politikusok, szakemberek és a lakosság számára.
2000-2001-ben 12 ország 24 városában (köztük Budapesten, Párizsban,
Londonban, Bécsben, Rómában, Krakkóban stb.) tesztelték a rendszer bevezetését.
Egy 19 nagyvárost felölelő nemzetközi összehasonlítás során azt találták, hogy
Budapest közepes helyet foglal el az éves átlagos szálló por szennyezettségét
tekintve, és amennyiben sikerülne a napi átlagkoncentrációt 5 μg/m3-rel
csökkenteni (1999-ben a PM10 koncentráció átlaga 29,5 μg/m3 volt), úgy 100 ezer
főre számítva 5 halálesetet előzhetnénk meg (Medina-Placensia-Páldy szerk.,
2003). A kanadai Egészségügyi Minisztérium szerint a levegő szennyezettsége az
alábbi közvetlen egészségkárosodásokat okozhatja:


asztmás- és egyéb légzőszervi megbetegedések;



szívinfarktus, stroke és más keringési betegségek;



daganatos megbetegedések kialakulása;



szennyező anyagoknak és allergéneknek való fokozott kitétel (Healh
Congress Canada, 2003).

A magas légköri ózonkoncentrációt csökkentve ezek a gázok még számos más
módon is hozzájárulnak egészségünk rombolásához, úgy mint a fokozott ultraviola
sugárzás miatt bőrkárosodások, bőrrák, a szemen szürkehályog alakulhat ki,
valamint a sugárzásnak erősebben kitett emberek immunrendszerének működése is
megzavarodhat.
A U.S. Environmental Protection Agency (Amerikai Környezetvédelmi
Ügynökség- EPA, 2002) szerint a levegőszennyezettség neurológiai, szívkoszorúér,
máj, pajzsmirigy, légzőszervi, immunrendszeri és reprodukciós rendszeri
károsodást okozhat. Az EPA (2002) magas rákkockázatot tulajdonít a levegő
szennyezettségének. A kutatás során 32 ismert toxikus levegőszennyező anyagot
vizsgáltak (ebből 29 karcinogén) és a tanulmány szerint mintegy 20 millió
nagyvárosban élő amerikai számára (közülük sokan Los Angelesben, illetve San
Franciscóban élnek) a levegő szennyezettsége miatt a rák kialakulásának kockázata
százszorosa az EPA által elfogadhatónak tartott szintnek. Százezer amerikai közül
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egy, a szennyeződés miatti rák kialakulásával kell, hogy számoljon, miközben az
említett 20 millió, nagyvárosban élő kockázata hússzor akkora, azaz 1 az 5000-hez.
Megfigyelhető Magyarországon is az utóbbi évek tendenciája és a gazdasági válság
következtében a lakossági fűtési rossz irányba tolódtak el. Előtérbe kerültek a saját
készítésű vegyes tüzelésű, szennyezett levegőt kibocsátó készülékek.
A Journal of the American Medical Association 2002 márciusi számában megjelent
tanulmány szerzői 1982 és 1998 között, 16 éven át kísérték nyomon 500 ezer
felnőtt adatát az USA nagyvárosi övezeteiben. Elsősorban a szénnel fűtött
erőművek, a gyárak, és a dízelolaj hajtotta járművek által kibocsátott apró
légszennyező részecskék (amelyek mérete nem haladja meg a 2,5 mikront) és a
tüdőrák kapcsolatát vizsgálták. Mindeddig legerősebb epidemiológiai
bizonyosságot találtak a szennyezett levegőnek való kitétel és az ott lakók
magasabb tüdőrák, vagy szívbetegség okozta elhalálozási kockázata között. Az
adatokból kiszámították, hogy minden 10 μg/m3 apró légszennyező részecske 8%kal növeli a tüdőrákos halálozást és a szennyezettebb régiókban élők kockázata arra
nézve, hogy tüdőrák következtében haljanak meg, 12%-kal magasabb, mint az
átlagos. Azt is kimutatták, hogy a hosszú távú passzív dohányosok kockázatával
hasonlítható össze a nagyvárosi szennyezett levegőjű övezetekben élőké a tüdőrák
vonatkozásában (CA Pope et al., 2002).
Egy másik amerikai tanulmány szerzői azt állítják, hogy évente, 50 és 100 ezer
között van azon amerikaiak száma, akik a levegőszennyezettség miatt halnak meg
(Dockery DW, Pope CA, 1994). A World Resources egyik 1998-1999-es
könyvében megjelent adatok szerint a levegőt szennyező apró részecskék
koncentrációja ritkán megy 50μg/m3 fölé Észak-Amerikában és Nyugat-Európában,
ugyanakkor Közép- és Kelet-Európa néhány nagyvárosában gyakran meghaladja a
100μg/m3-es értéket (World Resources, 1998-99). A szerzők szerint a kisebb
részecskék általában károsabbak, mert könnyen bejutnak a tüdőbe, ott lerakódnak
és onnan a szervezet, már nem tudja eltávolítani azokat, így tüdő-, légzőszervi- és
asztmás megbetegedéseket okoznak. Az asztma kialakulásának veszélyét
bizonyították azok a kutatók is, akik a Lancet 2002. januári számában publikálták
vizsgálataik eredményét. Kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik csapatsportban
vesznek részt, és sokat sportolnak a szabadban, ott, ahol magas az
ózonkoncentráció, háromszor nagyobb kockázattal bírnak az asztma kialakulása
tekintetében (McConwell-Berhane-Gilliard, 2002).” A 2002-es kutatás azóta eltelt
időszakról frissebb publikációt nem találtam.
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Magyarországon az Országos Korányi TBC és Pulmonólógiai Intézet
adatbázisában lehet hasonló adatokhoz hozzájutni. Az asztmás (22. ábra) és
tüdőrákos (23. ábra) betegek számának alakulása látható az ábrákon Budapesten,
(100 000 lakosra) 2002-2008 közötti időszakban.
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Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonólógiai Intézet, 2011
22. ábra Asztmás megbetegedések Budapesten, százezer lakosra vetítve
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Forrás: Országos Korányi TBC és Pulmonólógiai Intézet, 2011
23. ábra Tumoros megbetegedések Budapesten, százezer lakosra vetítve
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3. ADATBÁZIS ÉS MÓDSZER
Ebben a fejezetben ismertetem a primer kutatásom alapjául szolgáló adatokat,
módszereket, módszertani eljárásokat, amelyek segítségével a megfogalmazott
hipotézisek igaz vagy hamis megállapításait bizonyítani tudom.
Olyan adatbázist állítottam össze, amelynek segítségével, illetve a megfelelő
módszertan választásával igazolni tudom hipotéziseimet. Az alapadatok
forrásaiként az alábbi hazai intézmények szolgáltak:


Központi Statisztikai Hivatal (KSH): Magyar háztartások fogyasztási
kiadásainak alakulása 1995-2009 között, Internetes kiadvány. A háztartások
energiafelhasználása 2008, Nemzetgazdasági ágazatban keletkező
hulladékok mennyiségéről adatok 2009, stADAT táblák kimutatásai szerinti
veszélyes hulladék mennyisége 1991-2009 között, Hulladékgazdálkodás
adatbázis, Környezeti helyzetkép 2008, Környezeti helyzetkép 2012,
Magyarország széndioxid-kibocsátás mennyisége 1985-2009



Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI): Biomassza kiadványa 2011,



Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) belső felhasználású anyagai



KVVM Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer
nemzetgazdálkodási ágak szerint 2004 és 2009 között



Független Ökológiai Alapítvány által közzétett grafikonok



Levegő Munkacsoport honlapján közzétett adatok



Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Társaság és Eurostat. által közzétett
nitrogén-oxidok kibocsátása adatok 2009, széndioxid kibocsátás, szilárd
anyag kibocsátás 2009,



Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Mérőállomásainak adatai 20032009



Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai 2011



Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tájékoztatója 2009



Kormányzati belső anyag



Budapest önkormányzatainak adatbázisai, Budapest Főváros Integrált
Városfejlesztési Stratégia 2008, Fővárosi Szmogriadó-rendelet



Országos Területfejlesztési Koncepció



Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Cselekvési Terve 2008

összesítése
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WHO kutatásai, tanulmányai



EU által finanszírozott Francia Országos Közegészségügyi Intézet (InVS)
által koordinált Aphekom kutatás 2011



saját készítésű táblázatok, grafikonok KSH által közzétett adatok alapján



A korreláció és regresszió számításokat az EU tagországok átlagadatainak
segítségével végeztem el, tekintettel arra, hogy hazai viszonylatban nem állt
rendelkezésre elegendő adat.

Általános kutatásom főbb módszereit egyszerűbb és összetettebb táblázatok
szerkesztését és grafikus ábrázolás különféle eszközeit, illetve a korszerű
matematikai és statisztikai módszereket alkalmaztam. Többek között lineáris és
nem lineáris korreláció és regresszió számítás módszereit is alkalmaztam.
A vizsgálatba vont tényezők közötti korreláció kimutatására az SPSS
programcsomag korrelációs mátrixát alkalmaztam. Vizsgálataimhoz az SPSS
programcsomagot használtam. A regressziós modellek futtatását az Enter
módszerrel végeztem, amelynek a lényege, hogy egyszerre lépteti be a modellbe az
összes megfigyelési változót.
A többváltozós regressziós modelleknél fontos a magyarázó változók egymásra
gyakorolt erős lineáris kölcsönhatásaiknak (multikollinearitásának) a kiszűrése. A
multikollinearitás mérésére a variációs infláló faktort (VIF) és a toleranciamutatót
alkalmaztam.
A variancia analízis módszerével (Ward-féle eljárás) vizsgáltam az egyes országok
csoportba sorolásának lehetőségét. A kapott eredmények segítségével nyert
dendogram alapján olyan olyan országcsoportokat határoltam le, amelyek a vizsgált
fontosabb mutatók (megújuló energiaforrás arány, a városi lakosság
veszélyeztetettségének szintje szálló porra) nagyjából azonos. Ezzel lehetőség nyílt
jövőbeni összefüggések, hasznosítható tanulságok megfogalmazására.
A korrelációs és regressziós számításokat az egyes vizsgált tényezők
kapcsolatainak feltárására alkalmaztam és a következő tényezők közötti vizsgálatot
elemeztem:


Szálló por koncentráció



Légúti betegségek aránya



Megújuló energiaforrások aránya és az asztmatikus megbetegedések.

A tényezők közötti kapcsolatot lineáris és nem lineáris regressziós függvények
számításával elemeztem.
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4. EREDMÉNYEK
4.1. A légszennyezettség jelentős környezeti problémává
vált
Szekunder kutatási eredményekkel bizonyítottam, hogy a légszennyezettség
jelentős környezeti problémává vált. A következő megállapítást tettem.
A légszennyezettségnek két fő fajtáját tudjuk megkülönböztetni, egyrészt
természetes, másrészt emberi (antropogén) légszennyezést. A természetes
szennyezés erdőtüzekből, vulkánokból, óceánokból, a kozmoszból és egyéb emberi
befolyásoltságtól mentes kibocsátásból származik, amíg az emberi, vagyis
antropogén szennyezés az emberek folyamatos tevékenységeiből származó napi
szennyezések kapcsán kerül a légkörbe. A természetes kibocsátáshoz a légkör
többé-kevésbé akklimatizálódott, hiszen ezek a folyamatok évszázadok óta jelen
vannak, azonban az emberi légszennyezés, mint az ipari szennyezés, a gépkocsi
használat, a hulladékégetés is azon problémák halmazát jelentik, amelyekhez a
légkör még nehezen sem tud hozzáigazodni.
A légköri szennyezés további alkotóelemei közé sorolhatjuk az aeroszolokat,
amelyek a legkisebb méretű részecskék, méretük 2,5 μm-nél is kisebbek. A
levegőben lebegve a legveszélyesebbek az emberi egészségre nézve, hiszen ugyan
az a kibocsátási forrása, mint a gázoknak, sőt kémiai úton is előfordulhatnak a
légkörben. Ez a folyamat télen jól megfigyelhető, amikor számos városban
tüzelőfát használnak fűtésre, amely a levegőben barna homályként fordul elő, mint
szennyezést okozva, hétköznapi néven korom kerül a levegőbe. Ez a folyamat jól
megfigyelhető a növényeken, illetve hótakaró esetén, megtelepszik a hórétegen
elszíneződést okozva.
A másik típusú, méretű légszennyezés 10 μm átmérőjű porszennyezés, ami az utak
kopásából, talaj eróziójából és az ipari tevékenységből származik. A szennyező
anyagok méretének előfordulási aránya függ az egyes területek ipari terheltségétől,
a légkörbe kerülő fűtőanyagtól és a földrajzi, időjárási viszonyoktól.
A városi klímát számos emberi és természetes adottság befolyásolja. A levegő
szennyezettsége függ a város domborzati helyzetétől, a lakosság mennyiségétől,
ipari fejlettségétől, a lakosság által kibocsátott hőmennyiségtől, illetve
népsűrűségtől és a zöld felületek mennyiségétől. Ha a városban aszfalt, tégla, vagy
beton található túlnyomó részt, akkor magasabb hőmérsékletet okoznak, mint a
vidéki, városon kívüli területek. Tehát jobban módosíthatják az éghajlatot.
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A nemzetközi fórumokon és klímacsúcson résztvevő országok formálisan
elismerték a szennyezés csökkentésének szükségességét. Sajnos még mindig az
expanzió van előtérben, ezért nagyon nehéz a nagy szennyezést okozó országokra
nehezedő csökkenő kibocsátás betartása.
Hazánkban az 1990-es évektől kezdve az energiatermelés visszaesett, ami
napjainkig megfigyelhető, így behozatalra szorult Magyarország. A behozatal
emelkedése főként az EU csatlakozás után növekedett. Összességében elmondható,
hogy 2000 és 2009 évben volt az ország energiafogyasztása a legalacsonyabb.
Energiaexportunk nem jelentős, főként a gazdasági válságnak köszönhető.
A Ward-féle eljárással (variancia módszerrel, 9. Táblázat) lefuttatott hierarchikus
klaszteranalízissel vizsgáltam a hipotézisemben megfogalmazott feltevést, amely
kimeneteként kapott dendrogram (24. ábra) alapján négy országcsoport jelölhető ki.
Az első csoportba 10 ország kerül bele, közöttük az EU-15 tagállamai (Belgium,
Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Írország), Bulgária és a Visegrádi négyek
(Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) is találhatók. Ezt az
országcsoportot a megújuló energiaforrások viszonylag alacsony aránya (7,57%-os
csoportátlag), valamint a fosszilis energiaforrások magas aránya (92,43%-os
csoportátlag) jellemzi (KSH, 2012).
A másik „légnépesebb” országcsoport kilenc országot foglal magában. Ezek közül
is találhatók az EU-15 tagállamai (Ausztria, Dánia, Portugália, Finnország) és az
EU-12 országai (Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovénia). Erre az
országcsoportra a megújuló energiaforrások magasabb aránya (24,2%-os
csoportátlag) a jellemző (KSH, 2012).
A harmadik országcsoport (Németország, Spanyolország, Olaszország, Anglia) a
légszennyezéssel kapcsolatba hozható megbetegedések kimagasló arányai (légúti
betegségek 36,825%, krónikus légzőszervi betegségek 22,125%) alapján különül
el. Itt azonban megjegyezendő, hogy ilyen fajta megbetegedések statisztikailag
kimutatott magas aránya nem feltétlenül a kedvezőtlen ökológiai helyzetre utal, a
magasabb színvonalú egészségügyi ellátás következménye is lehet (más
országokhoz képest több megbetegedést diagnosztizáltak).
Az utolsó országcsoport két észak-európai országot, Svédországot és Norvégiát
foglalja magában. Ezekre az országokra alacsonyabb légszennyezettség (a szálló
por átlagos koncentrációja: 17,0/m3), valamint a megújuló energiaforrások
viszonylag magas aránya (56,1%-os csoportátlag), valamint a nem fosszilis
energiaforrások alacsony aránya (43,9%-os csoportátlag) a jellemző (9. Táblázat).
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9. Táblázat Ward módszer
Eset összesítések

1

1

A megújuló
energiaforrások
aránya
4,60

Fosszilis
energiaforrások
aránya az
összenergián
belül
95,40

Légúti
betegségek
összesen
7,30

COPD
Krónikus
obstruktív
légzőszervi
betegségek
4,60

A városi lakosság
veszélyeztetettsége
szálló porra
29,00

Asztma
,20

2

11,60

88,40

3

8,50

91,50

53,00

2,70

1,70

,10

Bulgária

26,00

2,70

2,10

,10

4

5,00

Csehország

95,00

14,00

1,90

1,20

,10

5

Írország

12,30

87,70

26,00

20,20

8,30

1,00

6

2,70

97,30

23,00

,20

,10

,00

Luxemburg

7

7,70

92,30

30,00

5,30

4,40

,20

Magyarország

8

4,10

95,90

26,00

8,00

6,40

,10

Hollandia

9

8,90

91,10

35,00

10,80

8,30

,70

Lengyelország

10

10,30

89,70

25,00

1,10

,70

,10

Szlovákia

7,5700

92,4300

28,7000

6,0200

3,7800

,2600

1

19,90

80,10

17,00

3,50

3,00

,10

Dánia

2

22,80

77,20

13,00

,30

,20

,00

Észtország

3

34,30

65,70

20,00

,40

,30

,10

Lettország

4

17,00

83,00

23,00

,90

,80

,10

Litvánia

5

29,70

70,30

24,00

2,90

2,40

,10

Ausztria

6

24,50

75,50

25,00

6,50

2,70

,10

Portugália

7

22,40

77,60

30,00

6,90

5,40

,30

Románia

8

16,90

83,10

29,00

,60

,40

,00

Szlovénia

9

30,30

69,70

13,00

1,50

1,00

,10

Finnország

24,2000

75,8000

21,5556

2,6111

1,8000

,1000

1

9,80

90,20

22,00

34,90

24,10

1,70

2

13,30

86,70

26,00

34,10

13,80

,80

Spanyolország

3

8,90

91,10

33,00

30,80

21,50

,60

Olaszország

4

2,90

97,10

19,00

47,50

29,10

1,30

8,7250

91,2750

25,0000

36,8250

22,1250

1,1000

1

47,30

52,70

15,00

3,50

2,60

,10

Svédország

2

64,90

35,10

19,00

2,50

2,00

,10

Norvégia

56,1000

43,9000

17,0000

3,0000

2,3000

,1000

17,6240

82,3760

24,6000

9,4800

5,8840

,3240

Total
2

Total
3

Ward Method

Total
4

Total
Total

Mean

Mean

Mean

Mean

Mean

Ország
Belgium

Franciaország

Németország

Egyesült
Királys

Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
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Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
24. ábra Dendogram
A szekunder kutatások eredményének rendszerezése után, illetve a saját
számításaim alapján a H1-es hipotézisemet igazoltnak látom.
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4.2. A megújuló energiaforrások arányának változása és a
légszennyezettség terheltségi szintjének összefüggései
A H2 hipotézis bizonyítására korreláció és regresszió számításokat végeztem az EU
tagországok adatbázisára támaszkodva.
Vizsgáltam, hogy a nem fosszilis energiaforrások arányának növekedése
befolyásolja-e a szálló por koncentrációjának alakulását a városi lakosság esetében.
Az alábbi függvényt illesztettem:
Y1= a + b×x1
ahol: x1 = a nem fosszilis (megújuló) erőforrások aránya az összes
erőforrás felhasználásából%-ban
Y1 = a szálló por koncentráció (µg/m3) városi lakosság esetében
Az eredményeket regressziós táblázatban mutatom be (10. Táblázat). Az adatok
alapján a tényezők között gyenge, közepes összefüggés található, ami arra utal,
hogy jelenleg még a szálló por koncentrációban kevésbé érződik a nem fosszilis
energiaforrások arányának növekedése. Tehát az adatok alapján messzemenő
becsléseket csak nagy fenntartások mellett lehet végezni.

83

10. Táblázat Nem fosszilis energiaforrások össz energián belüli aránya és a
városi lakosság szálló por veszélyeztetettsége közötti regressziószámítás eredménye
Regressziós Modell összesítő táblázata
Modell
R
1

a

,353

Korrigált Rnégyzet
,087

R-négyzet
,125

Becslés
standard
hibája
8,08476

a. Független változó: Nem_fosszilis_energiaforrások_aránya_az_összenergián_belül

ANOVAb
Modell

1

Négyzetes
eltérések
összegei
214,644

Szabadságfok
1

Variancia
214,644

Hiba

1503,356

23

65,363

Összesen

1718,000

24

Regressziós modell

3,284

Az F-próba
empirikus
szignifikancia
szintje
,083a

,860

Az F-próba
empirikus
szignifikancia
szintje
,399

1,812

,083

F

a. Független változó: Nem_fosszilis_energiaforrások_aránya_az_összenergián_belül
b. Függő változó: A_városi_lakosság_veszélyeztetettsége_szálló_porra

Coefficientsa
Modell
Standardizálatlan együtthatók
B
1

Regressziós állandó

8,002

Standardizált
együtthatók

Standard hiba
9,301

Nem fosszilis
,201
,111
energiaforrások
aránya az
összenergián belül
a. Függő változó: A_városi_lakosság_veszélyeztetettsége_szálló_porra

Béta

t
,353

Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
A primer kutatásaim szerint a H2 hipotézis csak részben igazolható, mert a
megújuló energiaforrások növekedésével nem igazolható a szálló por
kibocsátás arányának csökkenése. A korrelációs együttható r=0,353, vagyis a
két tényező között gyenge kapcsolat van.
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4.3. Légszennyezettség
összefüggése

és

a

légúti

megbetegedések

A H3 hipotézis bizonyítására a korábbi szekunder kutatáson túlmenően a következő
tényezők közötti kapcsolatot is elemeztem:


A megújuló erőforrások arányának növekedésével csökken-e a szálló por
koncentráció mennyiségem ami végül is a légúti betegségek kialakulásában
jelentős mértékben közrejátszik.
Az alábbi függvényt illesztettem:
X = szálló por koncentráció PM10/m3
Y = légúti betegségek aránya ‰

A várt hatásoktól eltérően, ha 1%-al nő a nem fosszilis arány, 0,2 µg/m3-el nő a
szálló por koncentrátum (25. ábra, 26. ábra), tehát nem csökken a szennyezettség
koncentráció, ami elgondolkodtató és további kutatási munkát igényel.

Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
25. ábra Légúti betegségek aránya.
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Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
26. ábra COPD krónikus obstruktív légzőszervi betegségek aránya

Forrás: KSH adatok alapján saját összeállítás, 2012
27. ábra Asztma
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Regressziós számítást végeztem továbbá arra vonatkozóan, hogy a
légszennyezettség és a légúti betegségek között van-e statisztikailag igazolható
összefüggés. A számításokat az EU tagországok adatai alapján végeztem és az
alábbi függvényeket illesztettem:
Ŷi=a+bxi
Annak vizsgálatára, hogy a szálló por koncentrációjának kimutatható-e
statisztikailag igazolt hatása a légúti megbetegedések arányára a lineáris és nem
lineáris függvény illesztéseket végeztem.
A tényezők közötti kapcsolatokat lineáris exponenciális és hatványfüggvényekkel
is közelítettem. A tényezők közötti kapcsolatot kifejező korrelációs együtthatók,
indexek értéke csak gyenge kapcsolatot jelez (r,(i)=0). Ez azt mutatja a
várakozással ellentétben, hogy az európai országok szintjén értelmezve a szálló por
koncentráció és a légúti megbetegedések aránya között gyakorlatilag nem
mutatható ki igazolható kapcsolat.
Szinte alig változik a nem fosszilis energiaforrások aránya. A nem fosszilis
energiahordozókon belül a a megújuló energiaforrások modern alkalmazását kell
növelni.
H3 hipotézis számításaim szerint csak részben igazolható, mivel a megújuló
energiaforrások arányának növekedésével statisztikailag nem igazolható a
légúti megbetegedések számának csökkenése közötti összefüggés. Az
energiaforrások arányának növekedésével statisztikailag nem igazolható a
légszennyezettség csökkenése, illetve a légszennyezettség és a légúti
megbetegedések száma között sincs igazolható statisztikai összefüggés.
A légszennyezéssel összefüggő megbetegedések száma növekedett, azonban
statisztikai számokkal nem bizonyítható egyértelműen, hogy a megújuló
energiahordozók növekvő felhasználásával a betegségek száma, illetve a
légszennyezettség terheltségének mennyiségi szintje csökkenne.
A probléma azonban létező, és külön kutatási projektek indítása lenne
célszerű mélyebb és tudományos jellegű elemzéséhez.
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5. ÚJ, ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Új kutatási eredményeimet a hipotéziseimnek megfelelően az alábbiakban foglalom
össze:
A szálló por szennyezettség Európában és Magyarországon is jelentős
környezetvédelmi probléma az utóbbi években. 2003-ban Magyarországon a
szennyezettség jelentősen meghaladta az európai átlagot (EU-ban 31,2 µg/m3,
Magyarországon 40,1 µg/m3). A Magyarországon kiadott rendelkezések hatására
az EU-hoz viszonyítva jelentősen javult Magyarországon a helyzet és az EU
átlagára csökkent a légszennyezettségi szint (EU 26,8 µg/m3, Magyarország 27,1
µg/m3).
A Ward-féle eljárással (Variancia módszerrel) lefuttatott hierarchikus
klaszteranalízis kimeneteként kapott dendrogram alapján négy országcsoport
jelölhető ki. Az első csoportba 10 ország került, közöttük az EU-15 egyes
tagországai (Belgium, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Írország), az EU-12
egyes tagországai (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) is
találhatók. Ezt az országcsoportot a megújuló energiaforrások viszonylag alacsony
aránya (7,53%-os csoportátlag), valamint a nem fosszilis energiaforrások magas
aránya (92,47%-os csoportátlag) jellemzi.
A másik „légnépesebb” országcsoport kilenc országot foglal magába. Ezek közül is
találhatók az EU-15 egyes tagállamai (Ausztria, Dánia, Portugália, Finnország) és
az EU-12 egyes
tagországai (Észtország, Lettország, Litvánia, Románia,
Szlovénia). Erre az országcsoportra megújuló energiaforrások magasabb aránya
(24,2%-os csoportátlag) a jellemző a teljes energiafogyasztáson belül.
A harmadik országcsoport (Németország, Spanyolország, Olaszország, Anglia) a
légszennyezéssel kapcsolatba hozható megbetegedések kimagasló arányai (légúti
betegségek 36,825%, krónikus légzőszervi betegségek 22,125%) alapján került
elkülönítésre. Itt azonban megjegyezendő, hogy ilyen fajta megbetegedések
statisztikailag kimutatott magas aránya nem feltétlenül a kedvezőtlen ökológiai
helyzetre utal, a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás következménye is lehet
(más országokhoz képest több megbetegedést diagnosztizáltak).
Az utolsó országcsoport két észak-európai országot, Svédországot és Norvégiát
foglal magában. Ezekre az országokra alacsonyabb légszennyezettség (a szálló por
átlagos koncentrációja: 17,0 µg/m3), a megújuló energiaforrások viszonylag magas
aránya (56,1%-os csoportátlag), valamint a nem fosszilis energiaforrások alacsony
aránya (43,9%-os csoportátlag) a jellemző.
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Az országcsoport átlagokra vonatkozó adatok:
Korszerű matematikai-statisztikai módszerek segítségével kimutattam, hogy a
megújuló energiaforrások arányának növekedésével a feltételezésemmel
ellentétben nem csökkent a légszennyezettség terheltségi szintje. A számítások
alapján a tényezők között gyenge, közepes összefüggés található, ami arra utal,
hogy jelenleg még a szálló por koncentrációban kevésbé érződik a nem fosszilis
energiaforrások arányának növekedésének hatása. A korrelációs együttható értéke
0,353. Tehát az adatok alapján messzemenő becsléseket csak nagy fenntartások
mellett lehet végezni. Ha 1%-al nő a nem fosszilis arány 0,2 µg/m3-rel nő a szálló
por koncentrátum, tehát nem csökken a szennyezettség koncentrációja, ami
elgondolkodtató és további kutatási munkát igényel.
Elemeztem a szálló por koncentráció és a különböző légúti megbetegedések
(asztma, légúti betegségek) közötti összefüggést. Szekunder kutatási eredmények
alapján bizonyítottam, hogy a levegő por tartalmában bekövetkező csekély
emelkedés is köhögést, nehéz légzést vált ki, továbbá ha a szennyezés bekerül a
tüdőbe, akkor elindíthat különféle gyulladásos folyamatot, ami komoly légúti
betegségek kialakulásához vezethet. A szálló por mennyisége már kis mértékben is
káros, hiszen könnyen felszívódik a tüdőben, amely hosszú távon akár daganatok
kialakulásának egyik kiváltó okozójaként is számottevő, illetve a levegőszennyezés
hosszú távú egészségkárosító hatása megfigyelhető, amelyet a közegészségüggyel
foglalkozó néhány európai kutató is megnevez tanulmányokban.
Primer kutatásokkal vizsgáltam továbbá, a szálló por koncentrációnak és a légúti
megbetegedésekre gyakorolt hatását, lineáris exponenciális és hatványfüggvények
segítségével közelítettem. A tényezők közötti kapcsolatot kifejező korrelációs
együtthatók, indexek értéke csak gyenge kapcsolatot jelez (r,(i)=0). Ez azt mutatja
a várakozással ellentétben, hogy az európai országok szintjén értelmezve a szálló
por koncentráció és a légúti megbetegedések aránya között gyakorlatilag nem
mutatható ki igazolható kapcsolat.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
6.1. Következtetések
Napjaink egyik legfontosabb feladata, hogy a légkörbe kerülő károsanyag
kibocsátások mennyiségét folyamatosan csökkentsük, így a levegőben előforduló
szálló por mennyiség koncentráció is kisebb arányban okozna maradandó károkat
az élő szervezetekben. Szükség van a megújuló erőforrások használatára,
bioenergiahordozók előállítására.
A bioüzemanyagok nyersanyaga a nem mezőgazdasági területből mezőgazdasági
területté átalakított földterületen is előállítható. A földhasználat változásából
származó szénkibocsátást is beszámítják az adott bioüzemanyag ÜHGkibocsátásának összesített kalkulációjába a fenntarthatósági kritériumok
teljesítésének ellenőrzése során. Ha a művelésbe vont mezőgazdasági területen
állítják elő a szükséges nyersanyagot, akkor az kiszoríthatja más növények
(élelmiszer-, takarmány- és rostnövények) termesztését, ami végül a nem
mezőgazdasági földterület mezőgazdasági területté való átsorolásához vezethet. A
bioüzemanyag nyersanyaga iránt mutatkozó többletigény közvetett módon
földhasználat-változást idézhet elő.
Ez a közvetett hatás a mezőgazdasági nyersanyagok és helyettesítő termékeik iránt
mutatkozó globális kereslet változásában nyilvánul meg. A piaci árak változása
kihat a piaci szereplők magatartására, vagyis fokozott földhasználathoz vezethet. A
magasabb piaci ár ugyanakkor a művelésbe vont mezőgazdasági területek fajlagos
terméshozamának növelésére is ösztönöz. Érdemes végig gondolni, hogy milyen
kilátással bír a bioüzemanyag-előállítás a jövőben.
A bioüzemanyag-fogyasztás a fosszilis eredetű üzemanyagok 3%-át teszik ki
(energia-egyenértékben). Az optimista előrejelzések szerint 2035-re a világ
üzemanyag-felhasználásának legfeljebb 27%-át fedezi a bioüzemanyag. 2010-ben a
teljes gabonatermelés 8%-ból, a cukornádtermés több mint 10%-ból készítettek
bioetanolt. Véleményem szerint az etanolgyártás mellékterméke is jelentős - a
nedves és száraz gabonatörköly - ami a 2010. évi üzemanyag célú nettó gabonafelhasználás a globális termelés csupán 5%-át tette ki. Három vezető országot
érdemes megemlíteni a gabona-alapú etanolgyártásban az USA, az EU és Kína. Az
USA-ban a gabona 40, az EU-ban 4 és Kínában 1,5%-át használták fel
etanolgyártásra 2010-ben. Ezzel szemben Brazília kiemelkedik a cukornádra
alapozott etanoltermelés országai közül. Ez esetben megfigyelhető, hogy ha a cukor
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nemzetközi kereskedelmét a kínálati piac határozza meg, akkor a brazil
etanolgyártás csupán szerény mértékben befolyásolja a cukor világkereskedelmét.
Azonban az utóbbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a cukor
világkereskedelmében keresleti piac alakul ki, így a cukornádból készült etanol
mennyisége komoly hatást gyakorolt a cukor világpiaci áralakulására.
A biodízel gyártás hatása a globális növényolaj piacra már sokkal jelentősebb, mert
2010-ben a globális növényolaj-termelés 11%-át használták fel ilyen célra. Az
utóbbi időszakban az étolaj fogyasztása Kína esetében évi 7%-kal emelkedett. Az
Európai Unióban az előállított repceolaj 60%-ából készült biodízel. Észak- és DélAmerikában (USA, Argentína, Brazília) az elmúlt években többszörösére nőtt a
növényolaj biodízel célú felhasználása. A további fejlődés, illetve az iparág jövője
nagymértékben függ a technikai haladás ütemétől és a bioüzemanyagok környezeti
és társadalmi hatását vizsgáló kutatások eredményétől. Egyes előrejelzések szerint
a jövőben a közúti közlekedés energiaigényének jelentős részét nem az ásványolajvagy biomassza-alapú hajtóanyagok fogják kielégíteni, hanem a leginkább
környezetbarátnak tekintett hidrogéncellák, illetve elektromos akkumulátorok,
amelyek töltéséhez az áramot részben víz-, nap-, szél- és árapály- erőművekkel
állítják elő.
E fejlett rendszerek azonban technológiailag még nem kiforrottak, így a
bioüzemanyagoknak egyelőre van létjogosultsága. A különböző bioenergiaelőállítók között érezhetően élesedik a verseny a megszerezhető hitelekért. Az
előrejelzések szerint 2030-ra az összes bioenergia beruházás 70%-a a nap- és
szélenergiára jut, a bioüzemanyagok csupán 8%-ot fognak képviselni. A
hitelintézetek és bankok kisebb kockázatú üzleti befektetésnek vélik a nap- és
szélenergia elterjedésében, mert egyre több országban határoztak meg célértékeket
e bioenergia típusokra. Könnyebben tudják kiszámítani az input költsége az output
értéke (kötelező átvételi árak hosszabb időszakra). Ezzel szemben az első
generációs bioüzemanyagok inputára gyorsan változik, elsősorban a kínálat nagy
kilengési miatt. Továbbá a bankok számos negatív tapasztalatokat (amatőr
hozzáállás, veszteségek, kapacitástöbblet stb.) szereztek az első generációs
bioüzemanyag-gyártásról. A beruházások finanszírozása egyre inkább a fejlett
bioüzemanyag-gyártásra terjed ki.
A bioüzemanyagok energiamérlegét a számítások túlnyomó többsége pozitívnak
ítéli meg. A környezeti hatások megítélése az egyik legvitatottabb terület
világszerte. Komoly aggályok kerültek elő annak kapcsán, hogy a bioüzemanyagok
alapanyagainak gyártásához szükséges területek lekötése miatt élelmezési és egyéb
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ipari célokra új területek bevonása válik szükségessé, így jelentős környezeti károk
keletkeznek. Egyes elemzések szerint e károk (pl. az üvegházhatású gázok
felszabadítása) olyan mértéket ölthetnek, amely a bioüzemanyagok gyártásának
környezeti hasznát messze felülmúlja. Ugyanakkor az elemzések nem a nettó,
hanem a bruttó földlekötéssel kalkulálnak. A bioüzemanyagok gyártásának
elterjedése komoly etikai kérdéseket is előtérbe helyezett, hiszen a terményekért
versengés alakult ki az élelmiszer-, takarmány- és energiaipar között. A versengés
eredménye a termények árának emelkedését okozza, ami pedig azon elmaradott,
szegény országokat, térségeket sújtotta a leginkább, ahol a jövedelmek legnagyobb
hányadát költik élelmiszerre. Ennek következtében a bioüzemanyag-gyártást tehát
erről az oldalról is támadták és támadják, annak ellenére, hogy a szerepét az árak
emelkedésében kezdetben erősen túlbecsülték.
Egyértelműen látszik, hogy a hozamok lokális időjárási szélsőségek miatti
drasztikus ingadozása és a tőzsdei spekuláció nagyobb mértékben járultak hozzá az
árak kilengéseihez. Mivel a fejlett technológia már egyébként is, mezőgazdasági,
erdőgazdasági és humán melléktermékre, hulladékra épül, mentes e nemkívánatos
hatásoktól. Ugyanakkor a speciális energianövények előállítása továbbra is
földterületet köt le, de nagyobb hektáronkénti energiahozam mellett.
Mivel a bioüzemanyagok alapanyagának termelésére igénybe vehető földterület
növelése korlátokba ütközik, kulcskérdés a technológia fejlesztése.
Élelmiszerválság a jövőben is lesz a növekvő kereslet és a kínálat, elsősorban az
időjárás hatására bekövetkező fluktuációja miatt. Az élelmezés-biztonság
fenntartása fontos, ami azt jelenti, hogy globális szinten kell több élelmiszert
előállítani mindenki számára elérhető áron. Világméretű probléma, hogy ma közel
egymilliárd fő nem vagy csak részben tudja megvásárolni napi élelmiszerszükségletét holott az élelmiszer rendelkezésre áll. Ezzel ellentétben a másik
oldalon a fejlett országokban másfél milliárd fogyasztó esetében a megvásárolt
élelmiszer 20-30%-a hulladékba kerül. A növekvő olajáraknál folyamatosan
előtérbe kerül az energiabiztonság kérdése, ami a bioenergia-termelés
(bioüzemanyag és egyéb bioenergia) további növeléséhez vezet. A hektáronkénti
termelékenység javításával több élelmiszert tudunk termelni a környezet
veszélyeztetése nélkül.
Magyarországon a megújuló energiaforrások alkalmazása nemcsak kötelezettség
(4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i, a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló
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2009/28/EK irányelvének (továbbiakban: „Irányelv”, „RED Irányelv”) 4. cikkében
foglalt nemzeti jelentéstételi kötelezettségnek történő megfelelés), hanem a
gazdasági fejlődéshez vezető út kiemelkedő lehetősége, kitörési pontja.
Magyarország számára a zöldgazdaság fejlesztése egy szükségszerű igény,
tekintettel a fosszilis energiahordozók felhasználásából adódó problémák miatt,
másrészt a gazdasági élet fellendülését eredményezi munkahelyek teremtésével,
továbbá az egészséges környezet megteremtésének irányába történő elmozdulását
segíti nagymértékben.
POPP (2011) szerint az Európa 2020 stratégia öt fő irányvonalat tűz ki célul:
foglalkoztatás, kutatás és innováció, éghajlatváltozás és energia, oktatás,
szegénység elleni küzdelem. A meghatározott célokat és határszámokat
országokként csoportosíthatják. A stratégiában kiemelt szerepet kap a „20/20/20”
éghajlat-energiaügyi cél teljesítése, amely szerint az EU tagállamai vállalták, hogy
2020-ig uniós szinten legalább 20%-kal (kedvező feltételek esetén 30%-kal)
csökkentik az üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátását, 20%-ra növelik a megújuló
energiaforrások részarányát (a megújuló energia 2009-ben 10%-kal részesedett az
összes energiafelhasználásból), továbbá 20%-kal növelik az energiahatékonyságot
az 1990-es szinthez képest. Ugyanakkor a közlekedésben a megújuló
energiaforrásoknak 10%-os részarányt kell képviselniük a felhasznált összes
energiából. Az Európai Unió a bioüzemanyag-termelés és -felhasználás
ösztönzésének alapjait a 2003/30/EK irányelvben fektette le, amely 2010-re 5,75%os részesedését tűzte ki célul, a teljesítés azonban 4,71%-ot ért el.
Továbbá osztom FARKASNÉ (2008) véleményét a megújuló energiák
hasznosítására vonatkozó megoldások kapcsán, hogy napjainkban számos
hátránnyal bírnak. Ma a legnagyobb problémát a megújuló energiából előállított
villamosenergia-termelésen belül, a villamos energia raktározása okozza. Ugyanígy
gondot jelent a rendszer szabályozhatósága, ezen belül az időjárási viszonyoknak
lévő kitettség miatt a folyamatos és egyenletes rendelkezésre állás.
A nagyvárosokban és főként Budapesten a közlekedési eredetű légszennyezés a
legnagyobb tehertétel a lakosság számára, jelentős részecske-, nitrogén-oxid és
ózonszennyezést okozva, vidéken pedig az avarégetés, fűtés és az ipari
kibocsátások, továbbá a hulladékégetők, erőművek által kibocsátott szennyezés.
Ha nem hozunk hatékony intézkedéseket a légszennyezés tartós mérséklésére – a
Levegő Munkacsoport ezekért küzd – akkor olyan magas szintet is elérhet a levegő
szennyezettsége, mely rövid távon is komoly egészségkárosítással és nagy számú
elhalálozással jár. Ilyenkor hatósági intézkedés keretében – szmogriadó –
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korlátozni kell a legfontosabb szennyező tevékenységeket, a közlekedést, fűtést és
az ipari kibocsátásokat.
Budapest levegőminőségének javítására szükség van és ez elkerülhetetlen, melyet a
város történetének első szmog-riadója is jelez. A megelőzés kulcsa az intézkedési
programokban és a minél szigorúbb levegőtisztaság-védelmi jogszabályokban
lehet.
Az Ágazatközi PM10 Csökkentési Intézkedési Program és Akcióterv alapján
elsődleges feladat a városi háttérben és a helyi szinten mérhető, az emberi
tevékenységnek betudható PM10 források közül a közlekedésből származó
kibocsátások csökkentése.
Jelenleg a közlekedés kibocsátásai növekvőek. Bár a személygépkocsi állomány, és
ezen belül a dízelüzemű gépkocsik száma is – a gazdasági helyzet változásait
követve változó intenzitással – folyamatosan növekszik, mégis továbbra is mintegy
70%-ban részesednek a tehergépkocsik és az autóbuszok a közúti gépjárművek
részecske kibocsátásából.
A világon a ma közlekedő 820 millió gépjárművek száma 2035-ra várhatóan 1,7
milliárd darabra emelkedik. Jelenleg a gépjárművek 96%-a fosszilis üzemanyagot
használ. A közlekedés várható energiaigényének meghatározása igen sok
bizonytalansági tényezőt rejt magában, ami befolyásolja a bioüzemanyagok
felhasználását is. Ezen tényezők közé sorolhatóak az olajár alakulása, az
autógyártási technológiák fejlődése, az energia-hatékonyság javulása, illetve az
elöregedett autópark és a közösségi közlekedés modernizációja.
Ha a nemzetközi kitekintést végzünk, jól látható, hogy az utóbbi években Brazília
elkezdte a tetszőleges etanol-benzin keverékkel működtethető flex fuel vehicle,
vagyis a vegyes üzemelésű járművek gyártását (az etanol és benzin mindenkori
áraránya határozza meg a keverék árát). 2010-ben a világszerte forgalomban levő
820 millió járműből mintegy 20 millió darab rugalmas üzemelésű gépjármű volt
(90% Brazíliában és az USA-ban közlekedik, az EU-ban arányuk 0,5%).
Brazíliában az új gépkocsik közel 100%-a már vegyes üzemelésű jármű. Az is igaz,
hogy a tetszőleges etanol-benzin keveréket kínáló üzemanyagkutak lefedettsége
országos szinten is kiváló. Ennek ellenére az autógyárak addig nem érdekeltek a
növényi motorhajtóanyaggal üzemelő gépkocsik gyártásában, amíg az
üzemanyagkutak nagy többsége nem árulja a hozzájuk való üzemanyagot, az
olajipari vállalatok viszont azzal indokolják a kivárást, hogy megfelelő autópark
híján csupán kicsi volument tudnak eladni bioüzemanyagból.
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Az USA-ban a rugalmas üzemelésű gépjárművek csupán töredéke használ E85-ös
üzemanyagot. Itt egyértelműen joghézagról van szó, mert abból a feltételezésből
indultak ki, hogy a vegyes üzemelésű gépjárművek értékesítésének növekedése
maga után vonja az E85-ös bioüzemanyagot forgalmazó üzemanyagkutak
szaporodását.
Ha az európai országokban a vegyes üzemelésű gépjárművek elterjedését egyéb
kedvezménnyel is elősegítik, úgy mint Svédországban, ahol ingyenes parkolási
lehetőséget kapnak, és mentességet élveznek a belvárosba történő behajtási adó –
„dugóadó” – alól (pl. Stockholm, Göteborg). Ha a belvárosi behajtási adó alóli
felmentés célja a gépjárműforgalom csökkentése (pl. időveszteség, zaj és
légszennyezés), feltehetjük a kérdést, hogy miért élveznek kivételt a vegyes
üzemelésű gépjárművek? Hogy milyen mértékben környezetbarát a vegyes
üzemelésű gépjármű, attól függ, hogy E85-öt, tiszta benzint vagy benzin-etanol
keveréket fogyaszt-e a jármű. Ennek ellenőrzése gyakorlatilag szinte
megoldhatatlan, így a kedvezmény alapja a vegyes üzemelésű gépjármű E85-ös
üzemanyag-fogyasztásának képessége és nem a ténylegesen elfogyasztott
üzemanyag etanoltartalma. Európában a rugalmas üzemelésű gépkocsik aránya a
mai 0,5-ről 1%-ra nő 2020-ra.
Ma az EU átlagában a benzinben a bioetanol aránya alacsonyabb, mint a
gázolajban a biodízelé (energia-egyenértékben). Becslések szerint 2020-ra az EUban 14 milliárd liter bioetanolra lesz szükség a 10%-os bekeveréshez.
A bioüzemanyagok felhasználása során további problémát jelent a gépjárművek
gyártói számára, hogy hogy a bioüzemanyagot felhasználó országok, sőt egy
országon vagy országcsoporton belül (pl. USA és az EU) az egyes államok
különböző időpontokban egymástól eltérő üzemanyag-keveréket vezetnek be,
amivel nem tudnak azonnal azonosulni, hiszen minimum öt év szükséges a
magasabb arányú biokomponensek fosszilis üzemanyagba történő bekeverésére.
Sokszor előfordul a fogyasztók megtévesztése a feltüntetett árak és a jelölés
tekintetében, hogy az üzemanyagkutaknál a fogyasztó nem is tudja, hogy milyen
újabb üzemanyag-keveréket tankol (jelölés nem megfelelő) és/vagy mennyibe kerül
energia-egyenértékre (fűtőértékre) átszámítva. További problémát okoz a
fogyasztóknál a gépkocsik meghibásodása a nem megfelelő keverék többszöri
használata esetében.
Átfogó jelenség, de még az EU-ban sincs világos és harmonizált szabályozás az
etanol specifikációjáról (a denaturálás és benzin-etanol keverék osztályozása
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tekintetében). Ez azt eredményezte, hogy az üzemanyag célú etanol döntő része
vegyi anyagként kerül az EU piacára alacsony vámtarifa mellett.
Az elektromos meghajtású gépjárművek szerepet játszhatnak a jövőben, de
elterjedésük függ a fogyasztói szokásoktól és az akkumulátor feltöltésének
lehetőségeitől. A fogyasztók 80%-a a munkahelyére jár a kocsival, akik nem
érdeklődnek az elektromos vagy hibrid gépjármű iránt. Az akkumulátor
technológiája is javításra szorul, mert az elektromos meghajtású kocsiban nehéz
feladat a klímaszabályozás.
Az Európai Unió üvegházhatású gázkibocsátása a European Environment Agency
egyik 2002-es tanulmánya szerint 82%-ban széndioxid, 8-8%-ban metángáz és
nitrogénoxid és 2%-ban fluorgáz. Mindezekből levonható, hogy a legfontosabb
kérdés a széndioxid kibocsátás visszaszorítása lenne. A káros kibocsátás forrásai
elsősorban az energiaipar és a közlekedés, hiszen gázolaj, vagy nyersolaj
elégetésekor keletkezik széndioxid. A Nemzetközi Energia Ügynökség becslése
alapján egyrészt 2030-ig az energia iránti kereslet évente átlagosan 1,7%-kal fog
nőni, így a világa jelenleginél kétharmaddal többet fog fogyasztani energiából;
másrészt a fosszilis fűtőanyagok domináns energiaforrások maradnak és a növekvő
kereslet 90%-át teszik majd ki.

6.2. Javaslatok
A szálló por terheltség csökkentése érdekében az alábbi javaslatokat teszem:


A hagyományos dízelüzemű gépjárművek sűrített földgáz (CNG) üzemre
történő átállítása nem csak a levegőszennyezés csökkentését eredményezi,
de a zajkibocsátásra is kedvező hatással van. Első lépésben a
városi/elővárosi autóbusz állomány mind teljesebb körének átalakítása
szükséges, majd a kommunális üzem járműveinek bevonása. Továbbá a
taxik és a közszolgáltatásban üzemelő járművek gázüzemre való átállítása is
elengedhetetlen. A sűrített gáz üzemű járművek elterjedése érdekében
támogatni kell az infrastrukturális és technológiai beruházásokat. Fent kell
tartani a hajtóanyag kedvezményes jövedéki adó kulcsát, további
támogatási formák és eljárásrendek kidolgozását kell kezdeményezni, s
ehhez meg kell határozni a támogatás alapjaként szolgáló műszaki
követelményrendszert.

A CNG üzem esetén a PM szennyezés a gázolaj üzemhez képest 80%-kal csökken.
Egy 100 db-os CNG flotta 100 huszonéves autóbusz kivonása mellett 3,9 tonna és
a kompatibilis új dízel járművel szemben is 0,09 tonna PM csökkenést eredményez.
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Az autógáz (LPG) folyékony halmazállapotú szénhidrogén gázok elegye,
amelyet gépjárművek üzemanyagaként, valamint fűtésre használnak. Az
LPG üzem alkalmazása mind az egyéni autózás, mind a szállító –
szolgáltató ágazat esetében jelentős mértékben csökkenti mind a PM10,
mind a NOx szennyezés mértékét, különösképpen városi területeken,
alacsony sebesség mellett. A töltő infrastruktúra kiépítettségére alapozva e
gázüzemű autók részaránya növekedhet. Visszatartó erő az átalakításban a
rendszer beépítési és speciális vizsgáztatási költsége, amelynek
csökkentésével az átalakítások száma emelkedhetne. Továbbá felül kell
vizsgálni az LPG gépjárművek mélygarázsokban történő parkolásának
tilalmát, ugyanis a napjainkban alkalmazott LPG rendszerek szivárgási
kockázata kisebb, mint a benzines autókból esetében a benzingőz párolgás.



Támogatni kell a kedvező környezeti hatással bíró hibrid nehéz
tehergépjárművek és személygépjárművek beszerzését. Ösztönző rendszer
kialakításával elősegíthető az áruszállító és kommunális feladatokat ellátó
tehergépkocsik vásárlása. A hibrid tehergépkocsik beszerzési ára 25-30%kal magasabb az azonos besorolási kategóriába tartozó dízel üzeműekhez
képest.

A hibridüzem a városi forgalomban biztonsággal lehetővé tesz 25-30% üzemanyag
megtakarítást, és azonos besorolási kategória mellett egy dízel üzemű járművel
szemben 30%-os PM szennyezés kibocsátás csökkenést jelent. Éves szinten egy
500 db-os dízel-hibrid flotta 500 db huszonéves tehergépkocsi kivonása mellett
19,3 tonna, de még a kompatibilis új dízel járművel szemben is 0,2 tonna PM
csökkenést eredményez.
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Az elektromos kötött-pályás és nem kötött-pályás közlekedést növelni kell,
ezen járművek használatával lényegében megszűnik a motor eredetű
részecske kibocsátás, továbbá a fékezési energia felhasználásával a fékbetét
kopás is minimalizálható. Elsősorban a városmagok, történelmi
városrészek, zöldövezetek, csillapított forgalmú zónák közlekedésében
alkalmazandók,
megfelelő
jogszabályi
és
műszaki
feltételek
megteremtésének biztosításával.



A forgalomcsillapítást elősegíti a lakóterületeken bevezetett 20 vagy 30
km/órás sebességkorlátozás, mely intézkedésnek a PM10-csökkenés mellett
más kedvező hatásai is vannak: csökken az egyéb légszennyezés, a
balesetveszély, a zaj, nagyobb biztonságban érzik magukat az utcán az
emberek, különösen a gyerekek és az idősek. Az intézkedés révén elérhető

PM szennyezés-csökkenés az adott útszakaszon bevezetésre kerülő
korlátozás megvalósításának függvénye, a korábbi terheléshez
viszonyítottan akár 15-25%.


A hazai autóbusz állomány meghatározó részét teszik ki azok a korszerűtlen
járművek, amelyek esetében sem részecskeszűrő felszerelésére, sem pedig
motorcserére nincs lehetőség. A hazai buszállomány közel fele az EURO I
és az alatti kategóriába tartozik, amelyek esetében nem lehet szó
részecskeszűrő felszereléséről. A BKV buszállományának több, mint 70%-a
alkalmatlan utólagos részecskeszűrő berendezés beépítésére, ezeket a
buszokat le kell cserélni.

Komoly környezeti problémát jelentenek elsősorban a fővárosban a városnéző és
turistabuszok, amelyek többsége szintén a korszerűtlen környezetvédelmi osztályba
tartoznak. Önkormányzati hatáskörbe tartozó szabályozási körbe tartozó
intézkedésként megoldást jelenthet ezen buszok közlekedtetésének magas
díjszinten történő megállapítása, amennyiben nem felelnek meg a
környezetvédelmi normának. A járműállomány fiatalítása, az autóbuszok cseréje
elengedhetetlen a kibocsátások csökkentése érdekében. Kb. 7000 darab
korszerűtlen autóbusz kiváltására kidolgozandó a támogatási program költségvetési
kereteinek meghatározása. Egy új busz bekerülési költsége kb. 60 millió Ft.
A jelzett kategóriákba tartozó autóbuszok PM10 kibocsátása 133 tonna (2009-es
állományadatok figyelembe vételével). Egy korszerű autóbusz PM10 kibocsátása
kb. 30-szor kisebb, mint egy EURO I kategóriás autóbuszé.


A dízelmotorral felszerelt, használt autóbuszok, tehergépkocsik és egyéb
haszongépjárművek, valamint személygépkocsik részecskeszűrővel történő
utólagos felszerelésével a légszennyezettség nagymértékben csökkenthető
lenne. E megoldás elősegítéséhez alaposan átgondolt, megtervezett
ösztönző rendszer bevezetése szükséges, a fent már említett
adókedvezmény intézménye mellett. Fővárosunkról szó lévén a
részecskeszűrők alkalmazását ki kell terjeszteni a vasúti vontató
járművekre, hajó- és építőgép állományra is. A részecskeszűrők hatására 34%, 150-210 tonna PM szennyezőanyag kibocsátásának csökkenése érhető
el.



A városi közlekedésben az elektromos gépkocsik elterjedése időszerű lenne
a környezetterhelés szempontjából. Az elektromos meghajtású gépjárművek
szerepet játszhatnak a jövőben, de elterjedésük függ a fogyasztói
szokásoktól és az akkumulátor feltöltésének lehetőségeitől. A fogyasztók
99

80%-a a munkahelyére jár a kocsival, akik nem érdeklődnek az elektromos
vagy hibrid gépjármű iránt. Az akkumulátor technológiája is javításra
szorul, mert az elektromos meghajtású kocsiban nehéz feladat a
klímaszabályozás.


A közutakra kerülő por mennyiség csökkentése érdekében
◦ be kell vezetni a szilárd burkolattal nem rendelkező területekről felhajtó
járművek kerekei által felhordott, a szilárd burkolatú útra juttatott
sárszennyeződés, továbbá a kitermelt föld, homok vagy bontási
hulladék szállítása során szétszóródó rakomány megelőzését szolgáló
intézkedéseket, szigorításokat, mivel ezen szennyeződések a
későbbiekben szálló por formájában szennyezést okoznak. A cél elérése
érdekében a KRESZ és szabálysértési törvény módosítása szükséges,
továbbá lehetőséget kell adni az építési munkálatok területén
megvalósítható tisztító szakaszok létrehozására.
◦ A járművek és a szél által a talajról behordott porszennyeződést a
közszolgáltatásként működő úttisztításnak hatékonyan meg kell
szüntetnie. A közutak és közterületek folyamatos tisztán tartása nem
csak a levegőt tartja tisztábban, de a környezetet is, s az esztétikai hatást
növeli.
A közforgalmú közlekedés vonzereje növekszik, amennyiben használatával
az eljutási idő rövidebb, mint az egyéni közlekedési mód (személygépkocsi)
esetében. Ennek érdekében függetleníteni kell a közforgalmú közlekedés
járműveit a torlódásoktól. A közforgalmú közlekedés vonzerejének
növelésével csökkenthető az egyéni közlekedés használók száma és így a
levegőszennyezés. Ennek eléréséhez kormányzati együttműködésre,
költségvetési és EU-s támogatásra van szükség. Továbbá elengedhetetlen
egy jól átgondolt város-tervezés, - fejlesztés.



Népszerűsíteni indokolt a nem motorizált közlekedési módokat a városi és
elővárosi közlekedésben. Fent kell tartani a meglévő kampányokat, újabb
népszerűsítő rendezvényeket kell szervezni (bérelhető városi bicikli
rendszer kialakítása).



Átfogó környezetgazdálkodás stratégiájának kialakítását hosszú távú
ütemezésben és ésszerű betartható intézkedéssel alátámasztva.
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Az EU tendenciáját követve szükségessé vált az épületek energiaracionalizálása, működtetési költségük csökkentése (fűtéskorszerűsítés),
illetve ezáltal az ÜHG kibocsátás csökkentése.



A környezetkímélő távfűtési rendszer előnybe részesítése, a lakosság
részére versenyképessé tétele, amely más egyéb szennyező fűtési mód
használatánál kedvezőbb.



A város szerkezetének tudatos tervezése, kialakítása és beépítési
engedélyeztetése környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.



A városi zöldterületek, szigetek kialakítása, amely az antropogén
hőkibocsátást elnyeli.



Szükséges kidolgozni/tovább kell fejleszteni a házi komposztálás
elterjesztését szolgáló támogatási rendszert. A kerti hulladékok égetésének
megtiltásával az összes PM10 kibocsátás kb. 2,5%-a spórolható meg. Ez a
szabályozás nincs érvényben, bevezetését javaslom a szálló por csökkentés
érdekében.



Nagy hangsúlyt szükséges fektetni a társadalom környezettudatos
viselkedéskultúrájának kialakítása, oktatása érdekében.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
A kutatás fő célterülete Magyarország légszennyezettségi problémája. A probléma
kört általánosan vizsgálom, azonban a szálló por kibocsátás Magyarország esetében
különös képet fordítok Budapest bemutatására, illetve az ottani problémák
megoldására, tekintettel arra, hogy Magyarország nagy mértékben főváros
centrikus. A kutatási munkám, illetve a PhD értekezésem célja kettős, egyrészt
annak bizonyítása, hogy Magyarországon és főként a nagyvárosokban a
légszennyezettség szálló por tartalma (Particular Matter - PM10) évente többször
túllépi az EU által előírt egészségügyi határértéket, amely általában a
légszennyezettség által előidézett megbetegedéseket okoz, hangsúlyt fektetve a
légszennyezettség általi megbetegedésekre. Az emberiség az elmúlt közel 200 év
alatt a különböző tevékenységeivel súlyosan veszélyezteti a föld klímáját, ezzel
együtt az élet minőség is romlik a földön. A globalizáció a helyi problémákat
világméretűvé terítette. Magyarországon, Budapesten és a nagyobb városokban az
életminőséget jelentősen befolyásolja a levegő szennyezettsége.
A téli szmog egyik meghatározó alkotóeleme a szálló por, amely nemcsak
önmagában, hanem a porszemek felületén megkötött mérgező anyagok,
baktériumok, vírusok miatt is veszélyes, hiszen azok így könnyebben bejutnak a
szervezetbe. A szálló por esetében a mérőállomások a 10 mikronnál kisebb
átmérőjű részecskék (PM10) koncentrációját mérik. A por belélegzése leginkább a
légzőszervi betegségekben (asztmában, bronchitisben) szenvedőkre jelent komoly
veszélyt, de egészséges emberekben is csökkenti a tüdő ellenálló képességét a
fertőzésekkel szemben.
Továbbá célom annak bemutatása, hogy ésszerű városfejlesztéssel,
környezetvédelmi beruházások alkalmazásával, olyan mértékben csökkenthető a
légszennyezettség, hogy a város át tud alakulni egy XXI. századi egészséges,
kulturális életvitellel rendelkező élhető európai nagyvárossá.
H1: A szálló por (PM10) szennyezettség Magyarországon az egyik legnagyobb
környezetvédelmi probléma, bár Magyarország az EU-csatlakozás óta az EU
átlagértékeihez képest e területen jelentős javulás következett be.
H2: A megújuló energiaforrások arányának növekedésével a teljes energiafelhasználáson belül jelentősen csökkent a légszennyezettség terheltségének
mennyiségi szintje.
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H3: A légszennyezettség, mint környezeti szennyezettség szoros kapcsolatot mutat
a légúti betegségek számának növekedésével.
Adatbázis és Módszer fejezetben ismertetem a primer kutatásom alapjául szolgáló
adatokat, módszereket, módszertani eljárásokat, amelyek segítségével a
megfogalmazott hipotézisek igaz vagy hamis megállapításait bizonyítani tudom.
Olyan adatbázist állítottam össze, amelynek segítségével, illetve a megfelelő
módszertan választásával igazolni tudom hipotéziseimet. Az alapadatok
forrásaiként az alábbi hazai intézmények szolgáltak.
1. A szálló por szennyezettség Európában és Magyarországon is jelentős
környezetvédelmi probléma az utóbbi években. 2003-ban Magyarországon
a szennyezettség jelentősen meghaladta az európai átlagot (EU-ban 31,2
µg/m3, Magyarországon 40,1 µg/m3). A Magyarországon kiadott
rendelkezések hatására az EU-hoz viszonyítva jelentősen javult
Magyarország pozíciója és lecsökkent a légszennyezettségi szint az EU
átlagára ( EU 26,8 µg/m3, Magyarország 27,1 µg/m3)
2. Korszerű matematikai-statisztikai módszerek segítségével kimutattam, hogy
a megújuló energiaforrások arányának növekedésével a feltételezésemmel
ellentétben nem csökkent a légszennyezettség terheltségi szintje.
A környezetbe jutó szennyezés hatására kialakuló környezeti kár nemcsak az
emissziótól, hanem a környezeti feltételektől is függ. Gazdaságpolitika szempontok
alapján kell vizsgálni a területfejlesztés, az agglomerációs burjánzás
megakadályozásának kérdéseit és stratégiai környezeti hatásvizsgálatnak kell
megelőzni a fejlesztési tervek elkészítését.
Közgazdasági szempontból különféle eszközök és intézkedések bevezetése lenne
szükséges (pl. gépkocsiadók, környezetbarát közlekedési módok támogatása, P+R
parkolók kialakítása, korszerű motorral rendelkező gépkocsik adómentessége,
dugódíjak).
Adminisztrációs eszközök segítségével (buszsávok kialakítása, sétálóutcák
kiépítése, autómentes napok számának emelése, autó műszaki követelmény
szigorítása, kerékpárút hálózat bővítés, üzemanyagár emelése) csökkenthető
közlekedésből adódó szennyezettség.
Intézményi és műszaki háttér fejlesztése szükséges, hogy a környezeti tudatosság
fejlődjön. A tömegközlekedés fejlesztése, a meglévő buszpark cseréje,
korszerűsítése (kevesebb környezeti kárt okozó és/vagy bioüzemanyagok
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használatának elterjedése) segítheti a lakosság öko-érzékenységének magasabb
fejlettségi szintre történő emelkedését és környezettudatosabb életvitel kialakulását.
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8. SUMMARY
The main object of the research was the problem of air pollution in Hungary. This
problem has been generally examined; however, the particulate emission in
Hungary, Budapest has been emphasized and introduced in the view of local
problems, given the fact that Hungary is highly capital-centric. The research work
and the PhD thesis is twofold, firstly to show that in Hungary and especially in
large cities, the particulate content of the air pollution (Particulate Matter - PM10)
exceeds the health limit, as prescribed by the European Union, several times a year,
which results diseases caused by air pollution,the aim of the research work, and the
PhD thesis is dual, first is to prove that the particulate content of the air (PM10) in
the capital city, Budapest, exceeds several times a year the health limit, which is
greater than the European average, and therefore generates living problems in the
city, and also with the emphasize of the diseases caused by the air pollution. In the
past 200 years, the humanity with its various activities means a serious threat to the
Earth's climate, deteriorating the quality of life at the same time. The globalization
made the local problems world-wide known. In Hungary as well as in Budapest
and in larger cities, the quality of life is significantly affected by the air pollution.
Particulate is one of the dominant components of winter smog , which is not only
by itself, but with all the toxic materials like bacteria, viruses attached to the
surface of the motes are also dangerous, because they are making it easier to get
into the body.
In the case of the particles the different stations measuring the concentration of
those particles which are smaller than 10 micro diameters (PM10).
Inhalation of dust mostly threats those who are suffering in respiratory diseases
(asthma, bronchitis), but also endangers healthy people: it reduces the resistance of
lung's, to fight against infections.
My aim is to show, that with rational urban development and with the application
of environmental investments, the air pollution can be reduced to the extent that the
city can evolve into a healthy, liveable European cultural metropolis in the 21 st
century.
H1: The particulate matter (PM10) pollution in Hungary is one of the largest
environmental problems, but since the Accession of Hungary to the European
Union improvement has occurred in this area compared to the EU average.
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H2: With the increases of renewable energy resource ratios a significant decrease
had been observable in the volume level of air pollution regarding to the total
energy consumption.
H3: Air pollution, as environmental pollution, shows a close correlation with the
increasing number of respiratory diseases.
In the Database and Methodology chapter, primary data are presented which were
the base of my primer research with methods and methodologies that allows
proving hypotheses’ true or false conclusions.
With the help of the database and the appropriate methodology I can prove my
hypothesis. The basic data are sourced from domestic institutions which were the
following.
1. In the recent years, the particulate matter pollution in Europe and in Hungary is a
major environmental problem. In 2003, the Hungarian contamination was
significantly higher than the European average (EU 31.2 µg/m3, Hungary 40.1
µg/m3). Due to the regulations in Hungary, their position has improved, and the air
pollution level has nearly reached the EU average (EU 26.8 µg/m3, Hungary 27.1
µg/m3).
2. With the help of advanced mathematical and statistical methods I could show
that the ratio of renewable energy increases, contrary to my assumption, that it does
not reduce the pollution load level.
Environmental damage - caused by the contamination which gets into environment
- not only depends on the emission but on the environmental conditions. Regional
development has to be examined in terms of economic policy, the prevention of
proliferation of commuter issues and strategic environmental assessment are
necessary to precede the development plan.
In the economical point of view various tools and arrangements needed to be
installed (for instance: car taxes, environment-friendly modes of transport to
support the development of P + R parking, modern tax free motor vehicles and so
called “traffic jam” taxes). With the help of administrative tools (bus lanes, build
pedestrianized streets, increase the number of car-free days, increase the severity of
car technical requirements and fuel prices, enlarge the cycle route networks etc.)
due to reduced traffic pollution.
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Institutional development and technical background is necessary to develop
environmental awareness. The development of public transport, the existing bus
fleet replacement and modernization (less environmental damage and / or increased
usage of biofuels) may support the population to bring their eco-sensitivity to a
higher level and developing a more environmental conscious life.
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