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1. Légszennyező anyagok emissziója 
 

A kibocsátások során különböző gázok, aeroszol részecskék, vagy biológiai anyagok kerülnek 

a légkörbe számos természetes és antropogén forrásból. Ezen elsődleges légszennyezők 

módosítják a légkör természetes összetételét. A kibocsátást befolyásolja a légkör állapota, a 

kibocsátott légszennyező fizikai és kémiai tényezői és – antropogén kibocsátás esetén – 

különböző technológiai paraméterek is. A légkörbe jutó légszennyező anyagok mennyisége 

ráadásul jelentős tér- és időbeli változást is mutat. Az időjárási helyzet és a légkör állapotának 

függvényében a légkörbe jutó légszennyezők a forrás helyétől akár nagy távolságra is 

elszállítódhatnak, országhatárokon átnyúló környezeti problémákat okozva. E transzmissziós 

folyamtok során, összetett kémiai reakciók révén másodlagos légszennyezők (pl. ózon) is 

kialakulhatnak. 

1.1 Az emissziós források típusai 
 

A légköri emissziónak számos különböző forrása létezik, pl. ipar, energiaellátás (erőművek, 

finomítók, égetők, gyárak, fosszilis tüzelőanyag-kitermelés, termelési helyek stb.), szállítás, 

állatok és emberek, mezőgazdasági tevékenységek, természetes és kezelt növényállomány, 

talaj stb. (EEA Technical Report, 2009). A kibocsátási források három fő típusa a következő: 

Pontforrás: egyetlen, rögzített pont (pl. kémény, gyárkémény), ahonnan a légszennyező 

anyagok folyamatosan vagy eseti módon (pl. ipari baleset során) kerülnek a légkörbe. 

Területi forrás: légszennyező anyagok kibocsátása egy adott területről (pl. város, erdőtűz). Az 

emisszió leltárak (kibocsátás-nyilvántartások) a területi forrást általában egy közigazgatási 

területre vonatkoztatják, például egy országra, egy régióra, vagy egy szabályos rácsra adják 

meg. 

Vonalforrás: általában a közlekedésből származó kibocsátások pl. egy út, vasútvonal, vagy 

egy tengeri útvonal mentén. 

 

Az elsődleges légszennyező anyagok kibocsátását természetes vagy antropogén forrásokra is 

oszthatjuk. A természetes folyamatok során a légkör folyamatosan kölcsönhatásba lép más 

szférákkal (pl. bioszféra, litoszféra, hidroszféra), és ezek a szférák egyaránt forrásai és nyelői 

lehetnek a légköri szennyezőknek. Ezt a kvázi egyensúlyi állapotot az emberi tevékenység 

erősen befolyásolja. Az ember által okozott (antropogén) kibocsátások főként a világ 

népességének energia- és élelmiszerellátásával kapcsolatosak. 
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1.2 Emisszió leltárak 
 
A kibocsátási források nagy változatossága és összetettsége miatt a különböző forrásokból 

származó kibocsátásokat nem lehet pontosan megadni. A gyakorlatban a légköri kibocsátások 

általában a (fő) források és a forrástípusok kiválasztott, vagy reprezentatív mintáin végzett 

mérések alapján becsülhetők. Ezeket a becsült kibocsátásokat emisszió leltárakba gyűjtik. Egy 

emissziós leltár három fő forrástípust tartalmazhat: pont, területet és vonalforrásokat. Néhány 

esetben azonban a kibocsátási nyilvántartások egy adott területre vonatkoznak. Számos 

emissziós leltár és proxy-adatbázis érhető el, melyek különböző vizsgálatokra (például a 

levegőminőség elemzésére, vagy az éghajlatváltozással kapcsolatos tanulmányok 

készítéséhez) használhatók. Európában a „European Monitoring and Evaluation Programme” 

(EMEP) koordinálja a nemzeti kibocsátási adatok gyűjtését és közzétételét. 

 

1.2.1 EMEP emisszió leltár 
 

A legfontosabb légszennyezők emissziós leltárait az EMEP CEIP (Centre on Emission 

Inventories and Projections – http://www.ceip.at/) alprogramja kezeli részletes térbeli 

felbontásban (0.1° × 0.1° földrajzi szélesség-hosszúság, WGS84 koordináta rendszerben). 

2017 óta az EMEP adatok a 30°É – 82°É szélesség és 30°NY – 90°K hosszúság közötti 

területet fedik le. A szabályos rácsra rendelkezésre állnak a főbb gáznemű légszennyező 

anyagokra, az aeroszol részecskékre, a nehézfémekre és a perzisztens szerves vegyületekre 

vonatkozó adatok. Az 1., 2. és 3. ábra az ipar, a közúti forgalom és az egyéb, nem ipari 

tüzelésből származó PM2,5 kibocsátást mutatja 2016-ra, egy 0,1° × 0,1°-os felbontású 

szabályos rácson. 

Az EMEP emissziós leltárak aggregált kibocsátási szektorokat használnak (GNFR –

Nomenclature for Reporting aggregation for Gridding) a szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátási szektorai alapján. A 14 aggregált szektort (antropogén kibocsátás) és a 

szektorokhoz tartozó néhány példat (a több mint 100 NFR közül) az 1. táblázat foglalja össze. 

A nemzeti jelentések ezeken kívül más szektorokat is tartalmazhatnak, melyek nem 

szerepelnek a nemzeti emisszió összesítésében, ilyenek pl. a nemzetközi tengeri hajózás vagy 

természetes kibocsátási források (pl. vulkánok, erdőtüzek és más temészetes források). 
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Table 1: Aggregált emissziós szektorok (GNFR) az EMEP emissziós leltárakban és néhány ezekhez 
kapcsolódó példa. 
 

Kód GNFR szektor NFR példa 

A Energiatermelés Villamosenergia és hőtermelés 
B Ipar Feldolgozó ipar kibocsátása  
C Nem ipari tüzelés Lakossági fűtés  
D Fugitív Szivárgások ipari tevékenység során 
E Oldószer Kémiai termékek 
F Közúti közlekedés Személygépkocsik 
G Hajózás Belvízi hajóutak 
H Repülés Nemzetközi légi közlekedés 
I Nem közúti közlekedés Vasút 
J Hulladék Városi hulladék égetés 
K Mezőgazdaság, állattenyésztés Trágya kezelés 
L Mezőgazdaság, egyéb Égetés 
M Egyéb  
 Nem meghatározott ágazatok  

 

 
1. ábra: Az ipari szektor éves PM2.5 kibocsátása Európában, 2016-ban, 

 0,1° × 0,1°-os térbeli felbontású EMEP rácson  
(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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2. ábra: A közúti közlekedés szektor éves PM2.5 kibocsátása Európában, 2016-ban, 

0,1° × 0,1°-os térbeli felbontású EMEP rácson  
(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 

 

 
3. ábra: A nem ipari tüzelés szektor éves PM2.5 kibocsátása Európában, 2016-ban, 

 0.1° × 0.1°-os térbeli felbontású EMEP rácson  
(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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Az EMEP-CEIP az egyes ágazatokból származó összes szennyezőanyag-kibocsátást is 

összefoglalja. A 4. ábra az Európai Unió (EU28) és Magyarország ágazati részesedését 

mutatja az NOx teljes kibocsátására 1990 és 2016 között. 

 

 
4 ábra: Az egyes szektorok teljes NOx kibocsátása az Európai Unióban (felső ábra) és Magyarországon 

(alsó ábra) 1990 és 2016 között  
(Forrás: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 

 
Az 5. ábra az Európai Unió (EU28) és Magyarország ágazati részesedést mutatja az PM2.5 

teljes kibocsátására 1990 és 2016 között. 
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5 ábra: Az egyes szektorok teljes PM2.5 kibocsátása az Európai Unióban (felső ábra) és 

Magyarországon (alsó ábra) 1990 és 2016 között  
(Forrás: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 

1.2.2 Nemzeti emissziós leltárak - Magyarország 
  
Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Nemzei Emissziós Leltárak Osztálya 

készíti a kibocsátási leltárt – National Emission Ceiling Directive – Informative Inventory 

Report (Kis-Kovács et al., 2017). Az NECD-IIR 15 légszennyező anyag teljes éves 

kibocsátásáról ad becslést egy 0,1° × 0,1°-os felbontású horizontális rácson, Magyarországra. 
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6. ábra: Az ipari (felső ábra), közúti közlekedés (középső ábra) és a nem ipari tüzelés (alsó ábra) 

szektorok NOx kibocsátása 2015-ben Magyarországon egy 0,1° × 0,1°-os felbontású rácson 
(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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7. ábra: Az ipari (felső ábra), közúti közlekedés (középső ábra) és a nem ipari tüzelés (alsó ábra) 
szektorok PM2.5 kibocsátása 2015-ben Magyarországon egy 0,1° × 0,1°-os felbontású rácson 

(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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A nemzeti emissziós jelentéseket és a részletes nemzeti emissziós adatbázisokat a határokon 

átnyúló levegőszennyezésről szóló egyezmény (ECE/EB.AIR/97) szerint, a kibocsátási 

adatokról szóló iránymutatások alapján készítették el. A jelentések és az adatok elérhetők a 

következő oldalon: http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/. 

A 6. és a 7. ábra a nemzeti nyilvántartásokból nyert adatok felhasználásával az NOx és a 

PM2.5 éves kibocsátás térbeli eloszlását mutatja Magyarországon. Az ábrák különböző 

szektorok kibocsátását mutatják egy szabályos rácson. 

 

FUA-Budapest területre összpontosítva, a 8., 9. és 10. ábra az adott régió éves 

összkibocsátását mutatja egy szabályos rácson. Az ábrákon az ipar, a közúti közlekedés és a 

nem ipari tüzelés szektorok 2015-re vonatkozó éves NOx és a PM2.5 kibocsátásának térbeli 

változékonysága szerepel a szabályos rácson. Ugyanakkor a levegőminőség napi elemzéséhez 

és előrejelzéséhez a kibocsátási források részletesebb térbeli ismeretére van szükség. 

 

A kibocsátási leltárakat elterjedten használják különböző környezeti modellek bemenő 

adatbázisaként. Az elsődleges szennyező anyagok emissziójának ismeretében, meteorológiai 

mezők felhasználásávasl és kémiai határfeltételek alapján a kémiai-terjedési modellekkel a 

légszennyező anyagok koncentrációjának tér- és időbeli változásai becsülhetők.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a CHIMERE levegőkémiai modell használatával 

szimulálja Budapest és a környező területek (nem fedi le az egész FUA-régiót) 

levegőminőségét (Ferenczi et al., 2014). 

 

A FUA-Budapest régióban az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által kifejlesztett 

SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potential on Air) levegőminőségi modellel 

szimuláltuk a kibocsátáscsökkentés hatásait. A modell a 0,1° × 0,1°-os felbontású kibocsátási 

leltárakat felhasználva szimulálja a koncentráció mezőket a CHIMERE levegőkémiai 

modellel meghajtava, 7 km × 7 km-es térbeli felbontásban (Menut et al., 2013). A CHIMERE 

modell meteorológiai bemenő mezőit az ECMWF (Európai Középtávú Időjárás-előrejelzési 

Központ) adatai szolgáltatják. A SHERPA modellel végzett szimulációk során három szektor 

(ipar, közúti közlekedés és nem ipari tüzelés szektorok – mint pont, vonal és területforrás) 

kibocsátási értékeit 20–20%-kal csökkentettük, és a kibocsátáscsökkentések hatását vizsgáltuk 

az átlagos NOx és a PM2,5 koncentráció mezőkre (11–13. ábrák). 
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8. ábra: Az ipari szektor NOx (felső ábra) és PM2.5 (alsó ábra) kibocsátása 2015-ben 

egy 0,1° × 0,1°-os rácson FUA-Budapest területre 
 (Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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9. ábra: A közúti közlekedés szektor NOx (felső ábra) és PM2.5 (alsó ábra) kibocsátása 2015-ben 

egy 0,1° × 0,1°-os rácson FUA-Budapest területre 
 (Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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10. ábra: A nem ipari tüzelés szektor NOx (felső ábra) és PM2.5 (alsó ábra) kibocsátása 2015-ben 

egy 0,1° × 0,1°-os rácson FUA-Budapest területre 
(Adatok forrása: Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/) 
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11. ábra: Az NOx és a PM2.5 átlagos koncentráció mezőinek válzozása FUA-Budapest területen az 

ipari szektor 20%-os emisszió csökkentésének hatására.  
SHERPA modellel végzett szimulációk.  

 

 
12. ábra: Az NOx és a PM2.5 átlagos koncentráció mezőinek válzozása FUA-Budapest területen az 

közúti közlekedés szektor 20%-os emisszió csökkentésének hatására.  
SHERPA modellel végzett szimulációk.  

 

 
13. ábra: Az NOx és a PM2.5 átlagos koncentráció mezőinek válzozása FUA-Budapest területen az 

nem ipari tüzelés szektor 20%-os emisszió csökkentésének hatására.  
SHERPA modellel végzett szimulációk.  
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2. Pontforrás FUA-Budapest területen 
 
A legtöbb pontforrás általában a fővárosban található. A legnagyobb források jellemzően 

erőművek, gyárak, melyek többsége a pesti átmeneti és külvárosi övezetben található. Néhány 

fővároson kívüli ipari terület is jelentős mértékben hozzájárul a FUA teljes kibocsátásához. A 

legnagyobb kibocsátók általában a Duna mentén találhatók (pl. Duna-Dráva Cement Kft. Vác, 

Samsung akkumulátorgyár, Göd, Olajfinomító, Százhalombatta, Erőmű, Százhalombatta), de 

elszórtan néhány más ipari területen is magas a szennyezőanyag kibocsátás. A pontforrásokra 

vonatkozó kibocsátási adatok az OKIR LAIR rendszerből (Országos Környezetvédelmi 

Információs Rendszer, Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszermodul) kérdezhetők le.  

2.1 Pontforrások CO kibocsátása 
 
A FUA-Budapest területen található CO pontforrások helyét a 14. ábra, míg a legnagyobb 

kibocsátók helyét (az éves CO kibocsátás 1000 kg-nál több) a 15. ábra mutatja.  

 

 
14. ábra: Szén-monoxid (CO) pontforrások FUA-Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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15. ábra: A legnagyobb szén-monoxid (CO) kibocsátók (éves kibocsátás több mint 1000 kg) 

FUA-Budapest területén 2017-ben. 
 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 

 

A 2. táblázat a FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb CO pontforrást és éves 

(2017-re vonatkozó) kibocsátásukat tartalmazza. A CO pontforrások helyét Budapeseten és 

Zuglóban rendre a 16. és 17. ábra mutatja.  

 

2. táblázat: FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb CO pontforrás és 2017-es éves 
kibocsátásuk  

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

Emisszió (kg/év) Pontforrás Település/kerület 
683472 Vasöntöde Budapest 04. 
681429 Elektromos gép gyártó üzem Iklad 
353764 DDC Váci Gyár Vác 
261376 Dunai Finomító Százhalombatta 
177897 Csepel II. Erőmű Budapest 21.  
116877 Solymár I.Téglagyár Budapest 03.  
91787 Kispesti erőmű Budapest 18.  
88262 Újpalotai Gázmotoros Erőmű Budapest 15.  
85290 Fűtőerőmű Budapest 17.  
75398 Őrbottyáni téglagyár Őrbottyán 
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16. ábra: Szén-monoxid (CO) pontforrások Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

 
17. ábra: Szén-monoxid (CO) pontforrások Zugló területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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2.2 Pontforrások NOx kibocsátása  
 

 
18. ábra: Nitrogén-oxidok (NOx) pontforrásai FUA-Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

 
19. ábra: A legnagyobb NOx kibocsátók (éves kibocsátás több mint 1000 kg) 

FUA-Budapest területén 2017-ben. 
 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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A FUA-Budapest területen található NOx pontforrások helyét a 18. ábra, míg a legnagyobb 

kibocsátók helyét (az éves NOx kibocsátás 1000 kg-nál több) a 19. ábra mutatja.  

 

 
20. ábra: NOx pontforrások Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

 
21. ábra: NOx pontforrások Zugló területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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Az NOx pontforrások helyét Budapeseten és Zuglóban rendre a 20. és 21. ábra mutatja. A 3. 

táblázat a FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb NOx pontforrást és éves (2017-re 

vonatkozó) kibocsátásukat tartalmazza. 

 

3. táblázat: FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb NOx pontforrás és 2017-es éves 
kibocsátásuk.  

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

Emisszió (kg/év) Pontforrás Település/kerület 
1207305 Dunai Finomító Százhalombatta 

627313 DDC Váci Gyár Vác 
375656 Csepel II. Erőmű Budapest 21. 
249225 Hulladékhasznosító mű Budapest 15. 
194313 Újpesti Erőmű Budapest 04. 
158154 Kelenföldi erőmű Budapest 11. 
154250 Újpalotai Gázmotoros Erőmű Budapest 15. 
148353 Füredi úti fűtőerőmű Budapest 14. 
145120 Dunamenti Erőmű üzemi területe Százhalombatta 
119429 Kispesti erőmű Budapest 18. 

2.3 Pontforrások SOx kibocsátása 

A FUA-Budapest területén található SOx pontforrások helyét a 22. ábra, míg a legnagyobb 

kibocsátók helyét (az éves SOx kibocsátás 1000 kg-nál több) a 23. ábra mutatja.  

 

 
22. ábra: Kén-oxidok (SOx) pontforrásai FUA-Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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23. ábra: A legnagyobb SOx kibocsátók (éves kibocsátás több mint 1000 kg) 

FUA-Budapest területén 2017-ben. 
 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 

 

 
24. ábra: SOx pontforrások Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 



23 
 

 

 
25. ábra: SOx pontforrások Zugló területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

Az SOx pontforrások helyét Budapeseten és Zuglóban rendre a 24. és 25. ábra mutatja. A 4. 

táblázat a FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb SOx pontforrást és éves (2017-re 

vonatkozó) kibocsátásukat tartalmazza. 

 

4. táblázat: FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb SOx pontforrás és 2017-es éves 
kibocsátásuk.  

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

Emission (kg/year) Point source City/district 
345941 Dunai Finomító Százhalombatta 
52509 Hulladékhasznosító mű Budapest 15. ker. 
46652 Solymár I.Téglagyár Budapest 03. ker. 
15035 DDC Váci Cementgyár Vác 
12180 Lámpagyár Dunakeszi 

7946 Észak Budai Fűtőmű Budapest 03. ker. 
4039 Csepel II. Erőmű Budapest 21. ker. 
2633 Váci telephely Vác 
2472 Őrbottyáni téglagyár Őrbottyán 
1813 Virágkertészet Monor 
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2.4 Pontforrások szilárd anyag kibocsátása 
 

 
26. ábra: Szilárd anyag pontforrásai FUA-Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

 
27. ábra: A legnagyobb szilárd anyag kibocsátók (éves kibocsátás több mint 1000 kg) 

FUA-Budapest területén 2017-ben. 
 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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A FUA-Budapest területén található szilárd anyag pontforrások helyét a 26. ábra, míg a 

legnagyobb kibocsátók helyét (az éves kibocsátás 1000 kg-nál több) a 27. ábra mutatja.  

 

 
28. ábra: Szilárd anyag pontforrások Budapest területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
 

 
29. ábra: Szilárd anyag pontforrások Zugló területén és éves kibocsátásuk 2017-ben. 

 (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 
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A Szilárd anyag pontforrások helyét Budapeseten és Zuglóban rendre a 28. és 29. ábra 

mutatja. Az 5. táblázat a FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb SOx pontforrást és 

éves (2017-re vonatkozó) kibocsátásukat tartalmazza. 

 

5. táblázat: FUA-Budapest területén található 10 legnagyobb szilárd anyag pontforrás és 2017-
es éves kibocsátásuk.  (Az adatok forrása: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 

 
Emission (kg/year) Point source City/district 

55324 DDC Váci Gyár Vác 
21252 Dunai Finomító Százhalombatta 
21186 Építőipari telephely Dunavarsány 
15993 Szárazvakolat gyár Bugyi 

9835 Faipari Üzem Tápióság 
7721 MH Altiszti Akadémia Szentendre Kiserőmű Szentendre 
6128 Takarmánykeverő telep Csévharaszt 
5443 Sóskúti homokbánya Sóskút 
5372 Műanyagfeldolgozó üzem Budapest 09. 
3748 Központi major (Terményszárító) Baracska 

2.5 Pontforrások összegzése  
 
FUA-Budapest területén a legtöbb pontforrás az ipari tevékenységgel kapcsolatos. Az ipari 

területek térbeli elhelyezkedését a FUA területén a 30. ábra mutatja.  

 

 
 

Figure 30: Ipari területek FUA-Budapest területén 
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Mind a pontforrások száma, mind a kibocsátott mennyiségek tekintetében a CO és az 

NOx nagyobb szerepet játszik a FUA-Budapest régió teljes kibocsátásában. A kén-oxidok 

(SO2 + SO3) kibocsátása nem jelentős. A szilárdanyag-kibocsátás csak néhány pontforrás 

esetén magasabb, különösen az agglomerációs zónában, és kevésbé jelentős a fővárosban. 

A pontforrások pontos helye és a kibocsátott anyag mennyisége ismeretében és ezen 

adatok felhasználásával a légköri-kémiai modellekel történő becslés pontosítható.  

3. Vonalforrások FUA-Budapest területén 
 
A vonalforrások közül FUA-Budapest térségében a legjelentősebb ágazat a közúti közlekedés, 

különösen a fővárosban és a főutak mentén. A szállítás, a légi közlekedés és az ún. offroad 

ágazatok (pl. vasút) kevésbé járulnak hozzá a teljes közlekedés eredetű kibocsátáshoz, és 

általában csak egy kisebb területre korlátozódnak (pl. repülőtér). A 31. ábra a közlekedési 

rendszerek (közúti, vasúti, kikötői és repülőterek) eloszlását mutatja a FUA-Budapest 

régióban. E meglehetősen inhomogén rendszer kibocsátásának nagy pontossággal történő 

becslése nehéz feladat az összetettsége és jelentős időbeli változékonysága miatt. 

 

Az emissziós leltárak nem jellemzik a forgalom tér- és időbeli változásait. A részletesebb, 

forgalomhoz kapcsolódó kibocsátás ún. top-down vagy bottom-up módszerekkel írható le. 

A top-down módszer keretében a levegőminőségi méréseken alapuló kibocsátási leltárakat és 

egy nagy felbontású légköri terjedési modellt felhasználva hosszú távú szimulációkkal 

kaphatunk részletesebb képet egy adott régió közlekedési kibocsátásáról. (lásd például Kuik et 

al., 2018). 

A bottom-up módszer egy légköri terjedési és egy részletes forgalmi modell csatolásán 

alapul (lásd például He et al., 2016, Ibarra-Spinoza et al., 2018). Ennél a módszernél GPS-

alapú forgalmi információk is felhasználhatók a tényleges levegőminőség-becslés bemeneti 

adataként (Ibarra-Espinosa, 2017). 

A forgalomhoz kapcsolódó kibocsátás közvetett adatokkal is finomítható. Ilyen lehet 

például az egyes településeken az úthálózat hossza, ami alapja lehet a részletesebb 

levegőminőségi szimulációknak. A 32. ábra a FUA-Budapest minden településén az adott 

településhez tartozó úthálózat hosszát mutatja. 

A kibocsátás-nyilvántartások szabályos rácson, 0,1° × 0,1°-os felbontásban 

hozzáférhetők. Ezzel szemben, a település-alapú felbontás (földrajzi koordináták és az adott 
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településre vonatkozó adatok) felhasználásával finomítható lehet a közúti közlekedéshez 

kapcsolódó kibocsátás térbeli eloszlása. 

 

 
Figure 31: Közlekedési hálózatok FUA-Budapest régióban: szürke vonalak: utak és utcák, fekete 
vonalak: autópályák és vasutak, piros terület: folyami kikötő, narancssárga területek: repülőterek. 

 

 
Figure 32: Utak hossza FUA-Budapest településein  

(Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal) 
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Egy másik lehetőség a GPS-alapú forgalmi információk felhasználása a tényleges 

kibocsátási értékek becslésére. Ennek a módszernek az előnye, hogy reálisabb információt 

nyújt a tényleges forgalomról, de csak a levegőminőség nagyon rövid távú előrejelzésére 

alkalmazható. GPS-alapú információk lehetséges forrásai: 

 Waze Connected Citizens Program - https://www.waze.com/hu/ccp 

 Maplink - http://transito.maplink.global/, ami adatokat szolgáltat a Google Térkép és a 

Google Biq Query részére - https://cloud.google.com/bigquery/ 

E módszer másik hátránya a hatalmas adatbázis, ami nagymértékben növeli a számítási időt. 

A közlekedési emisszió térbeli szerkezete a városi forgalmat leíró forgalmi modell, vagy 

zajtérkép segítségével is finomítható: 

Forgalmi modell: Budapest Közlekedési Központ - Egységes forgalmi modell: 

https://bkk.hu/apps/docs/bkk_forgalmi_modell.pdf 

Zajmodell: Stratégiai zajtérkép Budapestre és ingázó zónára: 

https://geoportal.budapest.hu/home/alkalmazasok/kornyezetvedelem/strategiai- 

zajterkep-2007 / 

Az adatbázisok beépíthetők a légköri terjedési modellekbe (l. pl. CHIMERE), mint a 

közúti közlekedés input adatai  (l. pl. Labancz et al., 2012).  
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4. Diffúz forrásokból (lakossági fűtésből) származó emisszió 
 
A kommunális fűtés az egyik legnagyobb környezetvédelmi probléma Magyarországon és 

FUA-Budapest területén is. A fűtési emisszió az őszi-téli időszakban jelentkezik, azonban az 

időjárási viszonyok függvényében esetenként súlyos levegőminőség romlást okozhat. 

A kibocsátás-nyilvántartások a kommunális fűtést a „nem ipari tüzelés” szektorként kezelik 

egy szabályos rácson, amelynek a felbontása 0,1° × 0,1°. Ennek az adatállománynak a 

finomításához több más adat (pl. lakások száma, fűtés típusa, a tűzhely kora stb.) ismeretére 

lenne szükséges. Ennek a komplexitásnak köszönhetően a fűtési emisszió becslése nagy 

bizonytalansággal terhelt. 

Ugyanakkor a kibocsátás-nyilvántartások néhány közvetett adattal ez esetben is 

finomíthatók. Egy ilyen adat lehet például az egyes településeken a lakások száma (33. ábra), 

azt feltételezve, hogy lakásszám és a fűtési kibocsátás között valamilyen kapcsolat áll fenn. 

 

 
 

Figure 33: Lakások száma FUA-Budapest településein 
(Adatok forrása: központi Statisztikai Hivatal) 

 
Ugyanakkor a fűtési rendszer típusa nem feltétlenül korrelál a lakosság és a lakóhelyek 

számával (pl. a lakosság nagy része a fővárosban él, de a jelentős kibocsátással járó faégetés 

jellemzőbb az agglomerációban). Ezért a Központ Statisztikai Hivatal adatai alapján, a 

települések lakossága, lakástípusai, valamint az egyes járásokra jellemző fűtési módok alapján 

meghatároztuk a települések fafűtéses szobáinak számát (34. ábra).  
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Figure 34: Fafűtéses szobák szám FUA-Budapest településein 
(Adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal) 

 

Felhasználva az adatokat az emissziós leltár súlyozható az egyes települések szintjére.  
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5. Az emissziós források időbeli változékonysága  
 
A kibocsátás-nyilvántartások általában egy adott rácscellára (például 0,1° × 0,1°) és egy teljes 

évre vonatkoznak, a kibocsátott szennyezőanyag mennyiségét például Mg év–1-ben megadva. 

A légköri kémia-transzport modellekben egy előfeldolgozó modul alakítja át a kezdeti 

bemeneti adatokat az adott modell felbontására (pl. 7 km × 7 km a CHIMERE modell esetén), 

egységnyi időre és felületre (pl. g cm–2 s–1). Az átalakítás során a kibocsátások homogén 

időbeli eloszlását feltételezik. Néhány esetben azonban az időbeli változékonyság 

pontosabban is megadható. 

 
 Pontforrások kibocsátásának időbeli változékonysága: 

A pontforrások elsősorban valamilyen ipari tevékenységhez kapcsolódnak. A gyárak 

általában csak éves kibocsátási adatokat szolgáltatnak, és az időbeli változékonyság 

nem ismert. Ha az ipari tevékenység folytonos, akkor a homogén időbeli eloszlás 

megfelelő lehet. Ha az éves, heti vagy napi termelési ciklus ismert, az emissziós értékek 

időbeli változása is meghatározható. 

 Vonalforrások kibocsátásának időbeli változékonysága: 

A forgalom napi, vagy heti (munkanap, hétvége) és éves változása tipikus mintákkal 

jellemezhető (lásd például Kisgyörgy, 2014), vagy részletes forgalmi modell 

segítségével írható le (lásd például Ntziachristos et al., 2000). 

 Diffúz források (kommunális fűtés) kibocsátásának időbeli változékonysága: 

A külső levegő hőmérséklete és a fűtési igény között erős kapcsolat mutatkozik. A 

kommunális fűtésből származó kibocsátás időbeli változása becsülhető az 

energiafogyasztás és a helyi/regionális meteorológiai adatok között kapcsolat 

parametrizálása révén. 
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6. Összefoglalás 
 
A legfontosabb légszennyező anyagok különböző ágazatokból (ipar, nem ipari fűtés, közúti 

forgalom stb.) származó éves kibocsátási adatai megtalálhatók az Országos Meteorológiai 

Szolgálat által készített nemzeti kibocsátási jegyzékekben (Kis-Kovács et al., 2017). A 

kibocsátási adatok éves mennyisége szabályos, 0,1° × 0,1°-os felbontású rácson érhetők el. 

E rendelkezésre álló adatállomány alapján a fő levegőszennyező anyagok kibocsátását a FUA-

Budapest térségre kiterjedő rácshálózatra (35. ábra) származtattuk. 

 

 
35. ábra. FUA-Budapest térséget lefedő szabályos rács. Az éves emissziós adatok minden egyes 

rácscellára rendelkezésre állnak. Fekete cellák: FUA, piros és kék cellák: Budapest, kék cella: Zugló 
és környéke. 

 

Az egyes rácscellákra vonatkozó kibocsátási adatokat összesítettük a teljes FUA-ra és 

Budapestre (36. ábra). Összehasonlításképpen, a Zugló kerületet lefedő rácscellában lévő 

kibocsátási értékeket is bemutatjuk a 36. ábrán. 

Az összesítés alapján az NMVOC és az NOx esetében FUA-Budapest fő kibocsátási 

szektora a közúti forgalom, míg más komponensek esetén (CO, SOx, PM2,5 és PM10) a 

legnagyobb kibocsátást a nem ipari tüzelés (pl. lakossági fűtés) okozta 2015-ben. 

Sajnos a kibocsátás időbeli dinamikája – általában – nem ismert. Durva becslés alapján a 

kibocsátás időbeli állandósága feltételezhető. A levegőminőség-szimulációk azonban 

pontosabb tér- és időbeli felbontású bemeneti emissziós adatok felhasználásával finomíthatók. 

Jelen tanulmányban e közvetlen és közvetett adatokra mutattunk be néhány lehetséges példát. 
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36. ábra: Három szektorból (ipar, közúti közlekedés, nem ipari tüzelés) származó légszennyezők 

(szén-onoxid – CO, nem metán illékony szerves vegyületek – NMVOC, nitrogén-oxidok – NOx, kén-
oxidok – SOx és aeroszol részecskék – PM2.5 és PM10) kibocsátása  a FUA, Budapest és Zugló 

területén 2015-ben kilo-tonnában (kt). A skála nem egységes az egyes ábrákon! 
Megjegyzendő, hogy a megadott adatok a rácscellák által lefedett területekre vonatkoznak, ami kissé 

eltér a közigazgatási területektől. 
 (Adatok forrása: http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/) 
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