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1. Bevezetés
„A mennyiség teszi a mérget“
Paracelsus
Közvetlen környezetünk, ezen belül a légkör is számtalan vizsgálat tárgya. A vizsgálatokból
ismert, hogy a Földet körülvevő levegőburok számos gáz keverékéből áll, melyeket a
mennyiség időbeli és térbeli állandósága alapján állandó (pl. nitrogén, oxigén, argon), változó
(pl. széndioxid, metán, hidrogén és ózon) és erősen változó (pl. vízgőz, szénmonoxid) gázok
csoportjaiba sorolhatjuk (Péczely, 1979.).
A természetes összetevők mellett számos olyan anyag is található a levegőben, mely káros
hatása miatt a légszennyező anyagok csoportjában tartozik. Légszennyezőnek kell tekinteni
származásuktól és állapotuktól függetlenül azokat az anyagokat, melyek olyan mennyiségben
jutnak a légkörbe, hogy azzal az embert, az élővilágot és környezetünket kedvezőtlenül
befolyásolják, vagy anyagi kárt okoznak /1. melléklet/. Ezek forrásukat tekintve lehetnek
természetes eredetűek (pl. vulkáni tevékenység), illetve antropogén eredetűek (ipar,
közlekedés, háztartások). Bár az atmoszféra hatalmas hígító kapacitással rendelkezik, mégsem
lehet úgy tekinteni, „mint egy óriási kanálist” (Munn és Bolin 1971). A Föld légkörének
szennyezést felvevő és öntisztító kapacitása véges, mely egyre érezhetőbben jelentkezik, s itt
elég, ha csak az ózonlyukra, a felmelelegedésre, vagy a szmogra gondolunk.
Az ózonnak, mint nyomgáznak különös jelentősége van a légkörben. Amennyiben a Föld
légköre homogén vastagságú lenne, 8 km-es vastagsággal bírna. Ebből a teljes ózontartalom,
melynek 90%-a a sztratoszférában található, egy 3 mm-es réteget képezne, vagyis a
troposzférikus ózon csupán 0,3 mm (Fiedler, 2001.). E majd elhanyagolhatónak tűnő
mennyiség ellenére is a légkörrel kapcsolatos fogalmak közül három esetben (ózonlyuk, a
növekvő üvegházhatás, fotoszmog) az ózonról és szerepéről beszélünk. Míg egyik oldalon az
egész világra kiterjedő törekvések figyelhetők meg a sztratoszférikus ózon védelmében, addig
a felszínközelben a magas ózonkoncentráció többek közt egészségromboló hatása miatt nem
kívánatos.
Korábban az ózont pozitív dologként emlegették, melyről még verseket is írtak: „Légy
üdvözölve élet gáza…” (Johannes Trojan – Ének az ózonról). Az ózondús erdei levegő
gyógyító hatásúnak, az általános egészségi állapotra pozitívan hatónak számított (BBF,
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1996.). Egy ideje tudjuk azonban, hogy ez a gáz nem csak pozitív hatással rendelkezik, így
Paracelsus fent említett állítása, az ózonra is igaz.
A nyári félév folyamán Európa sok pontján mérnek relatív magas felszínközeli ózonértékeket,
s majd minden évben rendelnek el valahol a kontinensen fotokémiai szmogriadót. Bár 1975ben már írnak Magyarországon is az ózon negatív hatásáról (Kovács Margit, 1975.), valós
tettek ill. mérõállomások létesítése ezt csak jóval később követi, sőt van aki még a 80-as
években is megkérdőjelezi a felszínközeli ózon létét: „Ózon a Föld felszíne közelében
legfeljebb nyomokban fordulhat elő, mert esetleges keletkezése alkalmával, pl. villámláskor, a
levegőben jelenlevő oxidálható anyagokkal rögtön reagál. Ezért csekély mennyiségben sem
halmozódhat fel, és ú.n. „ózondús levegő“ nem fordulhat elő (Kocsmáros et al., 1980.).
Állandó monitoros mérés a kilencvenes évek elejétől folyik hazánkban, nyilvánosságra
azonban a mérési eredményekből igen kevés jut. Majd minden nyáron hallani, olvasni a
médiákban a szomszédos országokban elrendelt szmogriadóról, de arról, hogy nálunk e téren
mi a helyzet, nincs híradás. Ennek egyik oka, hogy a mérések csak részben kerültek
kiértékelésre, illetve az eredményeket csak szaklapokban publikálták, ami a nagy
nyilvánossághoz nem jut el. A jelentéseket sokszor olyan időbeli elcsúszással, és olyan
felbontásban közölték, hogy az már nem igazán hordozott különösebb információt.
Doktori munkám célja a magyarországi helyzet bemutatása egyfelől a méréseket végző
szervezetek munkáján, másfelől a mérési eredmények kiértékelésén keresztül, képet adva
ezzel a hazánkban folyó felszínközeli ózonmérésről, valamint annak nehézségeiről.
Disszertációm második felében a szegedi ózonhelyzetet, és az azzal kapcsolatos problémákat
mutatom be, majd egy passzívmérős kísérlet kapcsán arra keresek választ, mennyire releváns
a Szegeden működő ózonmonitor adata a város egészére. Munkám befejezésében a
felszínközeli ózonnal kapcsolatos további feladatokról és lehetőségekről írok.
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2. Az ózon felfedezése és kutatásának rövid története
Ózont illetően az első írásos említést az Iliászban találhatjuk, ahol Homérosz a vihar
alkalmával jelentkező jellegzetes szagról ír (Lemmerich J., 1990.). Ezen első említéstől
eltekintve az ózon „története” van Marum holland fizikussal 1786-ban kezdődik, aki
mesterségesen képzett villámokkal végzett kisérletei alatt jelentkező sajátos szagról számolt
be. Valójában azonban Christian Friedrich Schönbein bázeli kémia professzor 1839-ben
fedezte fel az ózont (Herrmann, 1982), vagy ahogy levelezéseiben emlegette az ózonizált
oxigént.
Kutatásainak alapját a tudósokat már régóta foglalkoztató, villámlások idején jelentkező
különös szag adta. Ő az ózont először a klórhoz és brómhoz hasonló aktivitása miatt
halogénnek, majd a nitrogénnek egy a hidrogénnel alkotott vegyületeként gondolta akkor,
amikor Berzelius is a nitrogént még vegyületnek tartotta. A már említett szagot későbbi
kutatásai során elektolízises vízbontásnál érezte, minek következtében az ózont a hidrogén
egyik oxidációs változataként, egy bizonyos hidrogénszuperoxidként tartotta számon (Nolte,
1999.). Végül vizsgálatai alapján az ózont az oxigén egy különleges változataként értelmezte.
Úgy hitte, hogy az oxigén atom három különböző, egy semleges inaktív és két aktív formában
létezik - a pozitív töltésű az ózon, a negatív töltésű pedig az ún. antozon (Gersulp, 1998.).
Arra, hogy több atom kombinációjaként az oxigénből molekula képződhet, nem gondolt.
Kutatásaival kapcsolatban állandó levelezésben állt Liebiggel, Faraday-el és Berzeliussal
/1. ábra/, velük együtt próbálta megfejteni az ózon kémiai mivoltát. Az első ózonnal
kapcsolatos tudományos ismereteket és feltevéseket összefoglaló monográfia 1856-ban jelent
meg /2. ábra/(Burns, 1997.).

1. ábra: Schönbein levelezéseinek gyűjteménye

2. ábra: Az első ózonmonográfia címoldala
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Schönbein gyanította, hogy a légkörben állandóan jelenlévő ózon oxidáló hatása miatt a
földfelszínről kibocsátott légszennyező gázok és gőzök mennyiségét csökkenti, és jelentős, az
emberek tevékenységére is kiható szereppel bír. Munkája során az ózon különböző jellegzetes
hatásait észlelte, úgy mint a nyálkahártyára, s így a légutakra gyakorolt, nagyobb
mennyiségben gyulladást okozó iritációs hatást (Schönbein, 1850-es évek), valamint a
színekre gyakorolt fakító hatást (Nolte, 1999.).
„Ha azonban az ózon a légkörben állandóan előforduló gáz, akkor annak oxidáló mivolta a
légkörbe kerülő oxidálható gáz- és gőzformájú anyagokra hatással van. Hogy a szerves
anyagok bomlásából származó gázok milyen negatív hatással bírnak az emberi szervezetre,
arról még keveset tudunk. Az azonban biztos, hogy a tiszta levegő légzésre alkalmasabb, mint
a miazmával teli, minek következtében gyanítható, hogy a légköri ózon ebből a szempontból a
légtisztaságban fontos szerepet játszik, minek köszönhetően az ózon a fiziológusok és az
orvosok szempontjából is érdekes lehet.” (Schönbein, 1850-es évek)
Különböző módszerekkel próbálták bizonyítani, hogy olyan járványos megbetegedések, mint
például a kolera azon helyeken, ahol magas az ózontartalom, nem jelentkezik. Ez is mutatja,
hogy a természetes ózont annak idején pozitívan értékelték, ekkor jelent meg az „ózondús jó
erdei levegő” kifejezés is (Lauscher, 1984).
Schönbein 1850-ben fejleszti ki az „ózonoszkópikus“ papírt (Gersulp, 1998), ami egy a
levegő ózonkoncentrációjának kimutatását segítő káliumjodid-keményítős reagenspapír.
Kedzi 1875-ös feljegyzéseiből a reagenspapír készítéséről is képet kaphatunk, mely szerint 10
rész keményítőhöz 200 rész tiszta vizet adtak, s addig melegítették, míg zselés állagú nem lett.
Ezután káliumjodidot oldottak fel benne, s a kapott masszát egy ecsettel papírra vitték
(Lauscher, 1983). Sütőben szárították, majd száraz helyen fénytől védve tárolták az
expozícióig. Expozíció kezdetén a 3,8 cm széles és 10 cm hosszú tesztpapírt tiszta vízzel
benedvesítették és egy diffúz napfénynek és szabad légáramlásnak kitett, de direkt napfénytől
védett helyre függesztették ki. Az expozíció során a levegőben lévő ózon a káliumot oxidálta,
s az így szabaddá váló jód a megadott észlelési idő eltelte után - mely lehetett pár óra, egy
nap, hét ill. hónap - a reagenspapír desztiláltvízbe merítésekor a keményítővel reagált. Az
ennek hatására megjelenő kék színt egy kék színskálához hasonlítva, megkapták az adott
minta 0 (fehér) és 10 (sötét ibolyakék) közötti „Schönbein-számát“ (Kedzie, 1875). Schönbein
tudta, hogy a regaenspapír nem csak ózonra reagál, ez volt az alapja annak is, hogy sok tudós
4

megkérdőjelezte a papír ózon okozta kékszíneződését. A kételkedők miatt Schönbein
biztosabb kimutatási módszer után kutatott, illetve próbálta a káliumjodidos papír
használhatóságát bizonyítani.
„Több okból is különösen kívánatos lenne egy módszer, melynek segítségével a levegő
ózontartalma biztosabban meghatározható. Ezt kívánni azonban egyszerűbb, mint teljesíteni.
A későbbiekben biztosan találnak egy ilyen analitikus módszert, ami valószínű volumetrikus
lesz, ehhez viszont egy ózont vonzó anyag szükséges, mely az oxidáció során vagy
elszíneződik, vagy elszíntelenedik. Amíg azonban egy ilyen módszert találunk addig meg kell
elégednünk a jódkáliumos ózonoszkóppal, mely a levegő ózontartalmának csökkenését illetve
emelkedését mutatja” (Schönbein, 1850-es évek)
Egy párhuzamosan végzett kísérlet keretében, káliumjodidos és talliumoxidos papírt használt.
Ebben a kísérletben kimutatta, hogy a papírok kékülését ill. barnulását ózonon kívül klór és
bróm okozhatja, mivel ezek azonban tudomása szerint a légkörben tisztán nem, csak mint
vegyület vannak jelen, ezek mérést befolyásoló hatását teljességgel kizárja. A talliumoxidos
változat bevezetése alacsonyabb érzékenysége miatt – 24 órás expozíciós időt igényelt elmaradt (Schönbein, 1850-es évek). Később a káliumjodidos reagenspapírnál más gázok
hatását is megfigyelték, ezért a mérést végzőket figyelmeztették, hogy a papírt ne tegyék
lehetséges kénsavkibocsátó helyekhez, például égő szén közelébe, mert az a papír színét
halványítja (Linvill, 1980).
A papír érzékenységét a meteorológiai elemek is befolyásolták, mely ugyancsak támadási
lehetőség volt a Schönbein-módszerrel szemben. Nedvesebb környezetben a papírnak erősebb
színe lett, magasabb hőmérsékletnél a papíron lévő reagensanyag jobban reagált ózonra
(Pavelin et al. 1999.). További problémaként jelentkezett az ózonoszkóp szélsebességre való
érzékenysége, azaz hogy az ózonreakció a szélsebességgel nőtt (Bauer, 1912.). Reslhuber egy
éven át folytatott kremsmünsteri megfigyelései alapján készített az ózontartalom és a
meteorológiai jelenségek összefüggését vizsgáló munkája szerint az ózontartalom
alacsonyabb légnyomás és hőmérséklet esetén illetve magas légnedvességű, borult de nem
vagy csak kicsit csapadékos, Cumulostratussal és Cirrostratussal jellemezhető napokon
magasabb. Az ózonszint azon napokon a legmagasabb, amikor jégkristályképződés figyelhető
meg (Reslhuber, 1854). Erős havazás esetén, a levegő nedvességtartalmának növekedésével,
igen magas értékeket kaptak, ezt Schönbein – ma már ezt tudjuk, tévesen - a magas
ózontartalomnak tulajdonította (Schönbein, 1850-es évek).
5

„Az ózontartalom éves szinten a hideg hónapokban magasabb, a melegebb hónapokban
alacsonyabb, napi szinten nappal alacsonyabb mint éjszaka.” (Reslhuber, 1854)
Az ózonnal kapcsolatos kutatásokat nem mindenki fogadta egyértelműen pozitívan, amit
Schönbein munkájában is megemlít: „ Még mindig vannak, akik a levegő ózon tartalmát
megkérdőjelezik, vagy éppenséggel letagadják“
(Schönbein, 1850-es évek)
két példa az ellenzők táborára:
„Az ózon atmoszférikus léte problema-

„Megfontolva, hogy a légköri ózon léte

tikus, a Schönbein féle reagenspapír pedig

nem bizonyított, sőt ennek létezését újólag

inkább egy durva hygroszkóp sem mint

Schöne valószínűtlennek tartja, nem tudni

ózonométer.”

minek kell egyáltalan még ’ózonmeg(Schöne,1880.)

figyeléseket’ végezni”
(Pernter, 1880.)

Széleskörű levelezései során Schönbein gyakran küldött sajátkészítésű (Kreil, 1858.)
reagenspapírt is a borítékban, ezzel is segítve a módszer elterjedését (Nolte, 1999.). Az ún.
Schönbein-papírokkal 1853-tól az 1920-as évekig Európa /3. ábra/(Haszpra, 1993.), Ázsia és
Amerika több száz városában végeztek főképp egyetemi professzorok, gyógyszerészek és
orvosok ózonmegfigyeléseket (Bojkov, 1986.).

3. ábra: A napi maximális ózon-koncentráció évi átlaga
Európában a XIX. században
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Az 1850-es évek végéig a Schönbein módszer volt az egyetlen ózonmérési módszer. Az első
változtatás 1858-ban történt, mikor Franciaországban egy 24 órás átlagot adó arzenitos mérési
módszert

kezdtek

alkalmazni

(Nolte,

1999.).

A

XIX.

században

alkalmazott

reagenspapíroknál három értékskála létezett, a schönbeini 0-10-es skála, az 1874-ben
megjelenő Lender féle 0-14-es és a Bérigny-Salleron féle 0-20-as változat. Utóbbinál a
papírra kerülő anyag is töményebb volt (Bojkov, 1986).
Schönbein kutatásaival párhuzamosan, és azt követően igen sokan foglalkoztak az ózonnal.
Hosszas vizsgálódás után, 1898-ban fedezték fel az ózon három atomos molekula formátumát
(BBF, 1996.), 1913-ban mutatták ki, hogy a legtöbb ózon a sztratoszférában található és 1965
–ben állították fel az ózon fotokémiai képződésének teóriáját (NOAA, 1995.).
Az állandóan emelkedő környezetterhelés miatt a troposzférikus ózonkoncentrációnál
évenkénti

0,5-1

ppb-s

emelkedő

tendenciát

figyeltek

meg.

Alapkoncentrációként

talajközelben 30-90 µg/m3-t becsülnek (Siebert, 1995.), az e fölötti mennyiség az emberi
tevékenységre vezethető vissza /4. ábra/(Kuttler et al.,1996.).

4. ábra: Közép-Európa különböző pontjain 1850 óta végzett felszínközeli
ózonkoncentrációmérés történelmi sora
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3. Felszínközeli ózon – keletkezése, előfordulása, hatása
A Van Marum által 1785-ben a szaga által észlelt gázt először valójában Schönbein bázeli
professzor 1839-ben fedezte fel és mutatta ki reagenspapírral (Schönbein-papír). Szúrós szaga
miatt a görög ozein = bűzleni szó alapján e három atomos oxigén molekulát (O3) (Sonneman,
1992), mely a légkör egyik legfontosabb nyomgáza, ózonnak nevezte el. Koncentrációtól
függően, szegfű, széna, klór illetve nitrogénoxidokhoz hasonló szagúnak mondják, mégis
valószínűsíthetően maga a gáz szagtalan, és csak az ózonból képződő nitrogénoxidok idézik
elő e szagérzetet. A fluor mellett ez a legerősebb ismert oxidáns (Römp Lexikon, 1983.),
melynek következtében az ózon a légszennyezőanyagokra gyakorolt erős oxidáló hatása miatt
a légkör tisztításához is hozzájárul.(UIS, 1995).
A légkörben lefelé haladva egyre
több oxigén áll rendelkezésre az
ózon képződéséhez, így az nagyobb
koncentrációban van jelen az alsóbb
légrétegekben.

Ugyanakkor

a

sugárzás energiája részben éppen az
ózon miatt lefelé haladva gyengül,
ezért egy bizonyos magasság alatt
már

nem

tud

lejutni

belőle

számottevő mennyiség.
5. ábra: A légköri ózon vertikális eloszlása

Ennek köszönhetően a légkörben lévő ózon túlnyomó része (90%) a 10-50 km közti
magasságban, a sztratoszférában található. Legnagyobb koncentrációban a 15-25 km-es
magasságok között van jelen, és az UV-sugárzás abszorbeálásával ennek részbeni szűréséért
felelős, ezt a részt szokták ózonpajzsnak nevezni (Nagy et al., 2003.). A troposzférában a
légköri ózon csupán kb. 10%-a fordul elő, ennek nagyobb hányada az alsó légrétegekben
keletkezik s csupán elenyésző része sztratoszférikus eredetű (SUT, 1996. a) /5. ábra/ (Nagy
et al., 2003.). Hogy ezen belül mekkora a természetes folyamatok következtében - csendes
kisülések, villámlások, növényi emisszió átalakulása útján - keletkező ózon mennyisége, az
csak nehezen megbecsülhető, hisz alig létezik oly méréssor, melyet az antropogén
ózonképzés ne befolyásolt volna. Felszínközelben ózon a természetes mód mellett, még
technikai úton - sugárzással (lézernyomtató, fénymásoló használatakor), elektromos
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kisüléssel (pl.: magasfeszültségű vezetékek koronakisülésekor), termikus folyamatoknál
(égetéses folyamatoknál, heggesztésnél), valamint légszennyező anyagokból fotokémiai úton
keletkezhet (Werner, 1992.). Az ózonkoncentráció fotokémiai úton történő emelkedése a
napsugárzás hatására meginduló levegőkémiai reakció következménye, melynek során a főleg
antropogén

eredetű,

nagyrészt

a

közlekedésben,

háztartásban,

iparban

keletkező

légszennyezőanyagokból (NOx, VOC, CO) ún. fotooxidok /ózon, peroxiacetilnitrát,
aldehidek/ keletkeznek (Lungenliga, 1997.) /2. melléklet/.
Úgy a sztratoszférában, mint a troposzférában az ózon keletkezés alapreakciójaként az atomos
és molekuláris oxigén gyors reakciója a jellemző.
M a kémiai reakcióban nem résztvevő inert
anyag (pl. N2, CO2 ), mely csupán az energiaés töltés- megtartáshoz szükséges. Mivel
O2 + O + M → O3 + M

(1)

molekuláris

oxigén

koncentrációban

a

van

légkörben
jelen,

a

nagy
reakció

szempontjából az atomos oxigén keletkezése az
érdekes.
Ennek két módja van:
a,

A molekuláris oxigén a nagy energiájú UV-C,
vagy másként extrém ultraibolya sugárzás
hatására

O2 + hv (λ < 242 nm) → O + O

(2)

történő

fotodisszociációja

(2)

mennyiségi szempontból leginkább a közepes
földrajzi szélességek trópusi sztratoszférájára
jellemző folyamat, és az (1)-es reakcióval
párban

a

sztratoszférikus

ózonképződés

alapreakcióját adják.
A képződéssel egyidőben jelentkező ózon-visszabontási és transzport folyamatok hatására
eltérő, egy sztratoszférikus maximummal jellemezhető függőleges ózoneloszlás figyelhető
meg. Az ózon-maximum globálisan és évszakosan átlagolva 23-25 km-es magasságban
található, ez azonban a napsugárzás beesési szöge, azaz a felszínre érkező szoláris energia és a
troposzférikus és sztratoszférikus cirkuláció miatt földrajzi szélesség és évszak függő.
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b,

Az

UV-B

és

UV-A

sugárzás

hatására

meginduló nitrogéndioxid fotodisszociáció (3)
főképp a troposzférára jellemző, és az (1)-es
NO2 + hv (λ < 380 nm) → NO + O

(3)

reakcióval párban a felszínközelben és a szabad
troposzférában

jelentkező

ózonképződési

forma.
Az

így

képződött

ózon

azonban

a

fotodisszociáció hatására keletkezett, illetve
NO + O3 → NO2 + O2

(4)

légszennyezőforrásokból érkező NO-al ismét
NO2 –á titrálódhat (4).

A fent említett reakciók közül az (1), (3) és (4) egy önmagát gyorsan beszabályozó egyensúlyi
rendszert képez, melyben az ózon keletkezés az NO2 / NO aránytól és a sugárzásintenzitástól
függ. Magas ózonértékek eléréséhez magas NO2 / NO arány szükséges, amihez olyan
reakciók jelenléte kell, melyek állandóan NO-t juttatnak az NO2 – „tárolóba” vissza /6. ábra/.

6. ábra: Ózonképződése elsődleges légszennyezőanyagokból (Lungenliga, 1997.)

Itt kapnak szerepet többek közt az oldószerek, petrolkémiai tevékenységek és a növényi
emisszió során a levegőbe kerülő illékony szerves vegyületek pl. szénhidrogének (RH) - R a
szerves maradékokat jelöli - és a szénmonoxid lebontásakor keletkező szerves maradékok
(peroxyradikálok RO2, HO2).
RH + OH → R + H2O

CO + OH → CO2 + H

R + O2 → RO2

H + O2 → HO2

RO2 + NO → NO2 + RO

(6)

HO2 + NO → NO2 + OH

(7)
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A (6), (7), (3) és (1) reakciók egy rendszert alkotva irányítják az ózonképződést, bár a (7)
reakció során keletkező HO2 ózonnal is reakcióba léphet, minek hatására nem ózon képző,
hanem lebontó folyamat (8) indul meg.
HO2 + O3 → 2O2 + OH

(8)

Hogy a (7) reakció közben ózonképző, vagy bontó folyamat indul-e meg, az a rendelkezésre
álló NO mennyiségétől függ. A szerves vegyületeknél azt is figyelembe kell venni, hogy
azokat csoporttól függően különböző reakciósebesség jellemezi. Az alkoholok és az olefinek
ózonképző potenciálja kisebb, mint az aromásoké. Ez azt jelenti, hogy míg OH-val (hydroxilradikál) történő reagáláskor az alkoholoknál 1, az olefineknél 2, addig az aromásoknál 4-6
peroxiradikál (HO2, RO2) képződik. Ennek következtében kedvező fotokémiai helyzetben
nagy VOC-emitálók közelében lokálisan a legreaktívabb szerves vegyületek és a
nitrogénoxidok reakciójából pár óra alatt igen magas ózonértékek alakulhatnak ki.
Ózonon kívül, a fenti reakciók során más fotooxidok is keletkeznek, így például HNO3,
hidrogénperoxid és peroxynitrat (BUWAL, 1989.). Minthogy ezek nem közvetlenül emittált
anyagok, másodlagos légszennyezőknek nevezik őket (UBA, 1997.). Mind koncentrációjában,
mind hatásában ezek között az ózon jelentős szerepet játszik, minek következtében ezen
anyagok jelzővegyületének tekintik (UIS, 1995).
Az ózont ppb-ben mérik (1 ppb azaz 1 billiomod (10-9) térfogatrész = 1/1.000 ppm). Ezt
különösen akkor alkalmazzák, ha különböző légszennyezőanyagok összegét vizsgálják, vagy
ugyanazon

légszennyezőanyagok

különböző

tengerszint

feletti

magasságban

mért

mennyiségét akarják összehasonlítani. 1 ppb ózon ugyanis 6-700 méteren (950 hPa nyomás és
9°C mellett) 1,95 µg/m3, míg 4000 méter felett (653 hPa nyomás mellett és -8 °C-on) 1,42
µg/m3 (BUWAL, 1996.). Felszínközelben azonban e keveredési arányt gyakran cserélik fel az
1m3-nyi levegőben lévő ózonkoncentrációt megadó µg-os mennyiséggel (1µg = 0.000 001g).
Átszámításnál durván 2 x[µg/m3] = 1 x [ppb] (UIS, 1996.) /3. melléklet/.
Átszámítási forma:

Az

ózonképződés

3
µg/m = R*T*10 ² ppb
p*M

egy

reverzibilis

folyamat,

ahol: R = gázállandó [8,314 J/(K*mol)]
T = hőmérséklet K-ben
p = aktuális légnyomás
M = molmennyiség [g/mol]
azaz

képződés

és

visszabomlás.

A visszabontásban a légköri kémiai reakciók mellett a száraz depozíció, vagyis az
elszállítódás után a felszínnel való érintkezés hatására beinduló ózonbontó reakció is fontos
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szerepet kap. Utóbbinál meghatározó tényező a felszín struktúrája, és reaktivitása, ami pl.
vízfelszín, nyílt terület illetve erdő esetén jelentős depozíciósebességkülönbséget mutat – víz
felett a reakció sebessége jóval lassabb, mint növénnyel borított területen. A két folyamat
emellett erősen függ a meteorológiai feltételektől, valamint a prekurzorok (NOx, VOC, CO)
koncentrációjától és összetételétől. Az ózon pár órás időtartamtól akár több napig is
megmarad a légkörben, minek következtében napsütésben gazdag tartós anticiklonális nyári
periódusban, magas napi hőmérséklet, alacsony légnedvesség és gyenge szél esetén magas,
akár a sztratoszférában előforduló mennyiséget is elérő (Claude, 1996.) ózonkoncentrációk
alakulhatnak ki. Az ózon keletkezéséi és transzport folyamatairól a 7. ábra (SUT, 1996.)
segítségével kaphatunk képet.

7. ábra: Ózon a légkörben

A hőmérséklet a reakciósebességre és a prekurzorok emissziósrátájára van hatással. Egy
szmogkamra kísérlet szerint, melyben a hőmérséklet szerepét vizsgálták, 140 µg/m³ feletti
értékek csak 20 °C fölött, 160 µg/m³ feletti értékek csak 25 °C fölött jelentkeznek. A magas
12

hőmérséklet azonban nem jár automatikusan magas ózonterheléssel együtt, hisz az
ózonhelyzet alakításában sok más mellett például a légnedvesség is fontos szerepet kap. Mint
feljebb már említettem, az alacsony légnedvesség kedvez a magas ózonértékek
kialakulásának. Nyáron gyakran előfordul, hogy bár még anticiklon szabályozza az időjárást,
de az ózonértékek már csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek oka a közeledő ciklon okozta
labilis rétegződés, és az ez által jelentkező zivatarhajlam növekedéséből adódó, 1-2 nappal az
időváltozás előtt jelentkező légnedvességnövekedés. Az említettek mellett a szélsebesség
szerepe sem elhanyagolható. Nagyon alacsony szélsebességnél, illetve szélcsendnél az
ózontranszport hiánya és az elsődleges légszennyezők felgyülemlése miatt, nagy
szélsebességnél pedig a hígitóhatás miatt csökken le az ózonkoncentráció. Magas
ózonkoncentráció kialakulásához a közepes erősségű szél kedvező (Fabian, 1997.).
Mivel az ózon képződéshez időre van szükség, nem elhanyagolható az ezen idő alatt fellépő
planetáris határfelületen belüli, illetve e réteg és a szabad troposzféra közti termikus és
mechanikus turbulenciák hatására beinduló függőleges és vízszintes transzport. Ha lakott
területek elsődleges légszennyezőkkel terhelt levegője, melyben napsugárzás hatására a
fotokémiai folyamat beindul, tisztább levegőjű területekre érkezik, lecsökken a primér
légszennyezők emissziója, azaz az NO / NO2 arány az NO2 javára tolódik el, s a reaktív
telítetlen és aromás szerves vegyületekkel beinduló reakciók során az ózonterhelés tovább
emelkedik. E képződési folyamat napnyugtával ér véget.
Nyári anticiklonális idő esetén naplementekor, a felszínközeli légrétegek lehülésével egy a
konvekciót megakadályozó záróréteg (talajközeli inverzió) alakul ki. A rétegen belül, mely
városon kívüli szabad területen a felszíntől kb. 20 méterig, városban ennél kicsit nagyobb
magasságig tart, a kémiai reakciók és száraz depozíció hatására az ózonszint lecsökken. A
záróréteg feletti „tárolórétegben”, mely a talajközeli első inverziós rétegtől kb. 1500-2000m
körüli inverzióig terjed, konvekció hiányában azonban az ózon az éjszaka folyamán a talaj
közelében kibocsátott NO-dal nem tud reakcióba lépni, lebomlása nem következik be, s így a
terhelés szintje alig változik. Az itt megmaradt, napközben képződött ózon horizontális
transzport útján az éjszaka 100-200 km-es utat is megtehet és napkelte után, a záróréteg
megszűnésével újra a felszínközelbe keveredhet. Szélsebességtől és iránytól függően így
emelve, vagy csökkentve a helyi ózonkoncentrációt. Derűs időben az egymást követő
napokon napsugárzás hatására újra és újra beinduló fotokémiai reakciók következtében
fokozatosan igen magas ózonterhelés alakulhat ki. Az emelkedő tendenciát az ózonképző és
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csökkentő folyamatok egyensúlyba kerülése illetve, és ez az általánosabb, az időjárás
megváltozása szakítja meg (BUWAL, 1989.).
A felszínközelben felhalmozódott ózon, melynek átlagos élettartama a planetáris
határfelületen belül nyáron 3-8, télen több 10 nap (természetesen a fennmaradási idő
depozíciótól és a kémiai lebontástól függően nagy változatosságot mutat) /1. táblázat/
(Fiedler, 2000.) még kis szélsebesség esetén is - mely 300 méteres magasság felett a hiányzó
súrlódás miatt szép időben is előfordul - akár több száz kilométeres távolságokba is
elszállítódhat (Rose et al., 1993.).
1. táblázat: Fotokémiai ózonképzés időbeli és térbeli léptéke
térbeli

időbeli
pár óra

prekurzorok
NOx, legreaktívabb VOC

pár nap
(nyári epizódok)

NOx, VOC

évszak, év

NOx, kevéssé reaktív
VOC, metán, CO

lokális
regionális,
kontinentális
globális

planetáris
határfelületen
belül
a szabad
troposzférában

Az ózonkoncentráció alakulásánál egy napi-, heti- és éves menetet figyelhetünk meg. A napi
menet kissé eltolódva, de a sugárzás és a hőmérséklet napi menetét követi, napi minimum
normál esetben a hajnali órákban, napi maximum 13h és 18h között várható. A napi menetet
erősen befolyásolja az állomások elhelyezkedése, így a városokban, a síkvidéken és a
hegyekben a helyzet teljesen eltérő /8. ábra/ (SUT, 1996. b).
A

városi

ill.

iparnegyedi

állomásnál,

ahol

a

lokális

képződés

van

túlsúlyban,

viszonylag rövididejű terhelést
figyelhetünk meg. A reggeli
forgalom

által

emitált

légszennyezőanyagok átalakulásához bizonyos idő kell, így a
kora

délelőtti

emelkedés

a

ózonszintnapsugárzás

hatására meginduló függőleges
légcserével magyarázható.
8. ábra: Napi menet – idő UTC-ben (Berlin)
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Az ezután jelentős elcsúszással koradélután, délután jelentkező ózoncsúcs a fotokémiai és
kémiai ózonprodukció terméke. Mennyisége a délután folyamán és este a napsugárzás
intenzitásának csökkenésével és az azt követő naplementével, valamint a délutáni közlekedés
által kibocsátott nagy mennyiségű NO-dal történő reakció során viszonylag gyorsan
lecsökken (Kuttler et al., 1996.).
Igen gyenge változó irányú szél esetén azonban előfordulhat, hogy a városban
elszennyeződött levegő a városon kívülre kerül, majd néhány óra múlva ismét visszaáramlik.
A lezajló kémiai átalakulások során a városi szennyezőanyagokból ózon képződik, ha ez
visszaáramlik a városba és ott a már meglévő szennyezettséget tovább növeli, akkor ennek
kimagaslóan nagy koncentráció kialakulása lehet a következménye (Sándor, 1996.). Az
urbánus ózonképződésnél beszélni kell a városi zöldfelületek jelentőségéről is, mely az
odaszállított antropogén légszennyezők mellett jelentős mennyiségű egyedi biogén
szénhidrogén-termelése miatt magas ózonképző képességgel bír. Azt azonban, hogy e
területeken a helyi szerves prekurzor termelés, vagy az emitánsforrás távolsága miatti NO
hiány a befolyásolóbb tényező, még nem sikerült tisztázni (Kuttler et al., 1996.).
A délutáni egyszeri csúccsal jellemezhető napi ózonszintváltozás mellett időnként egy ún.
anomális, két ózonmaximummal jelentkező ózonmenet is előfordul. Az első (fő) csúcs
koradélután jelentkezik, a második pedig az éjszaka második felében, ami fotokémiai
reakcióval nem magyarázható. Ilyen két esetben fordulhat elő. Az egyik esetben a kialakulás
oka az éjszakai városi hőszigettel, és az azáltal a város és külterülete közt beinduló helyi
szélrendszerrel, a másik esetben a függőleges légtranszporttal függ össze, mikor is a
keveredési réteg feletti tárolórétegből a hőmérsékleti inverzió időleges „összeesése” „breakdown of stability” - miatt nagy mennyiségű ózon jut a felszínközelbe (Kuttler et al.,
1996.).
Síkvidéki szabad területre, ahol az elsődleges légszennyezőanyagok közül a NO csak kis
mértékben emittálódik, nagyrészt szél útján szállítódik az ózon, s mivel a lebontáshoz
szükséges anyagok - mint helyi jelentős ózoncsökkentő csupán a talaj, a növények stb. által
végzett „száraz depozíció” említhető - ott nincsenek „elegendő” mennyiségben, az
ózonterhelés hosszabb ideig megmarad. Ez egy átlagos nyári napon az ózonmaximum déltől
estig (kb 11.30-tól 19.30-ig) terjedő plató formájú jelentkezéséhez vezethet (Fezer, 1995.).
Bár a helyben termelődött biogén szénhidrogének fotokémiai oxidációjával beindulhat egy
NO-oxidáció és ezzel a lokális ózonprodukció, azonban az alacsony szénmonoxid15

koncentráció miatt csak kis mennyiségű NO2 – oxigén atom leadó – termelődik, azaz a helyi
ózonképző potenciál kicsi (Kuttler et al., 1996.).
Különösen magas értékek jellemzik a hegyi/erdei állomásokat, ahol a magasabb szintér miatt
erősebb a sugárzás és hasonlóan a síkvidéki állomásokhoz az ózonnal reakcióba lépő gázok
hiánya miatt az ide szállított ózon lebomlása lassabban megy végbe. A tengerszint feletti
magasság növekedésével, az elsődleges légszennyezőanyagok fokozatos csökkenésével, és a
hegy-völgyi szél által a magasabb régiókból szállított ózondús levegő miatt a jellegzetes napi
menet fokozatosan megszűnik (BUWAL, 1989.). A 2000m feletti állomások esetén a helyi
ózonképződés és ózonlebomlás már alig játszik szerepet a helyi koncentráció alakításában, itt
egész év folyamán 40-60ppb közti értékeket mérnek, s a napi menet nagyjából kiegyenlített.
Ez az érték a szabad troposzféra alig változó természetes alapkoncentrációját mutatja (Sándor,
1996.).
Városi állomásoknál sokszor egy markáns heti ózon-menetet is megfigyelhetünk, hét közepi
(kedd, szerda) minimummal és a kevesebb redukcióban résztvevő emittáns miatt jelentkező
10-20%-al magasabb hétvégi maximummal. Ezt nyáron, amikor ez a különbség
markánsabban észlelhető „vasárnapi jelenségként” említik (BBF, 1996.).
A

fotokémiai

reakciókat

meghatározó

napsugárzás intenzitás éves menetének
megfelelően az ózonnál egy jellegzetes
éves menet is megfigyelhető, a maximum
nyáron, a minimum télen jelentkezik. Ezen
belül a fotokémiai úton beinduló lokális
ózonképződés áprilistól, május elejétől
szeptember végéig, október közepéig fejti
ki hatását /9. ábra/ (Fuchs, 1994.).
9. ábra: A felszínközeli ózon sematikus
éves menete háttérállomásokon

Igen ritka esetben és lokálisan, ősszel és télen hidegfrontok idején is előfordulhatnak rövid
idejű – gyorsan emelkedő, de gyorsan is süllyedő, nem csak nappal jelentkező ózoncsúcsok.
Ezek azonban nem a felszínközeli fotokémiai átalakulással, hanem bizonyos különleges
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meteorológiai helyzetek következtében létrejövő sztratoszférikus intrúzióval, azaz ottani
légtömegek felszínrejutásával hozhatóak kapcsolatba (BUWAL, 1998.).
A május és szeptember közötti időszakban több napon át tartó intenzív napsugárzással
jellemezhető anticiklonális helyzetben jelentkező nagyon magas ózonértékek esetén nyári
szmogról beszélünk. Ez a fotooxidánsok feldúsulását jelenti, s ezért fotoszmogként,
fotokémiai szmogként is említik. Mivel e szmognak jelentős része ózon (70-80%),
ózonszmognak is nevezik (Dietrich T., 1998.). A fotooxidánsok „vezér anyagául” szolgál, így
az ilyen irányú légszennyezés illetve szmoghelyzet megitélése végett e gáz mennyiségét
mérik (Sándor, 1996.). Gyakran nevezik Los-Angeles szmognak is, ez a világszerte ismert
elnevezés a ’40-es évekből származik, mikor elsőként Los-Angelesben 400 µg/m3 feletti
ózonértékeket mértek (BBF, 1996). Az ózonszmog periódusok időtartama, időjárásnak, s
ezen belül a nyári anticiklonális helyzetek hosszának megfelelően igen eltérő. Ezen, napról
napra emelkedő 180µg/m3 feletti ózonértékekkel jellemezhető időszakok általában több napig
tartó napsugárzásban gazdag időjárás hatására jelentkeznek (TÜV, 1991.). Egy európai
környezetvédelmi jelentés szerint majd 330 millió EU polgár van évente minimum egyszer
kritikus ózonterhelésnek kitéve (Dobris2), ez is jól mutatja a “veszélyeztetettség” fokát.
Amint azt a 7. ábra is mutatja, a széndioxidhoz hasonlóan az ózon is üvegházgáz, mely a
felszínről

visszaverődő

sugárzás

egy

részét

elnyelve,

hozzájárul

az

atmoszféra

felmelegedéséhez. Számítások szerint relatív alacsony részaránya ellenére az antropogén
üvegházhatás 7 - 8%-áért felelős (SUT, 1996. b). Az üvegházi gázok aránynövekedésének
következtében emelkedő hőmérséklet az ózon keletkezéséhez vezető reakciók sebességét is
növeli, s ezzel egy állandó pozitív visszacsatolás alakul ki (BBF, 1996.). A felsoroltakon
kívül az ózon részben a savas esők kialakulásáért is felelős (Crystal, 1993.).
Az ózon más légszennyezőanyagokhoz hasonlóan az emberi szervezetre is kihatással van.
Gyenge oldékonysága miatt akár 90%-ban is lejuthat a tüdő alsóbb traktusaiba, melynek
következtében elsősorban a léghólyagocskák felületén (alveolák) fejti ki hatását (FGJSU,
1997.). Koncentrációtól és időtartamtól függően, gyulladásos reakciót, nyálkahártyairitációt
okozhat, melynek következtében köhögés, rövidlégzés, mellkasi fájdalom léphet fel.
Magasabb koncentrációk fáradékonyságot, fejfájást, rosszullétet, ún. száraz szem érzetet,
illetve immunrendszer-gyengülést okozhatnak. A kérdés, hogy okoz-e az ózon asztmát vagy
allergiát, vagy csak ezek hatását erősíti, erősen vitatott. Több tanulmány vizsgálta a forgalmas
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utak mellett élő asztmás betegek esetgyakoriságát, összehasonítva az utaktól távol lakó
asztmásokéval. Livingstone és Strachan nem találta gyakoribbnak a forgalmas utak mellett
élő asztmások tüneteit, míg mások (Nitta és Reitmar) szignifikáns összefüggést bizonyítanak.
Megint mások az ózont mint nem specifikus kiváltó faktort említik, mely csak egy bizonyos
rosszabbodást okoz (OHI, 1997.). Különösen magas ózonterhelés esetén a légúti rákos
megbetegedések rizikójának emelkedésével ill. géntoxikus öröklődéskárosító hatással
számolnak, ezt azonban eddig csak állatkísérleteknél tudták bizonyítani (UBA, 1997.).
Becslések szerint a lakosság kb. 10-15%-a (BMU, 1996.). ózonra fokozottan érzékeny, arról
azonban, hogy mely személyek sorolhatók e rizikócsoportba, a vélemények erősen
megoszlanak.

Egyesek

szerint

a

szabadban

tartózkodó

személyek

(gyerekek,

mezőgazdaságban dolgozók, sportolók) (Greenpeace, 1997.), valamint az idős és beteg
emberek

a

legérintettebbek

(Siebert,

1995.),

mások

szerint

az

ózonérzékenység

személyfüggő, s így nem lehet ilyen irányú általános kijelentéseket tenni. Magas ózonterhelés
esetén az erre érzékenyebb személyeknek nem ajánlott a szabadban történő megerőltető
munkavégzés. Trenga és Koenig szerint a zsíroldékony E-vitamin és a vízoldékony C-vitamin
eredményesen csökkentik a légutak oxidatív károsodását (Baranyanet, 1997.). A
károsodásoknál azonban nem szabad elfelejteni, hogy egyszerre több légszennyezőanyag
hathat, s a felismerhető következmények csak bizonyos idő elteltével jelentkeznek.
A megnövekedett ózonkoncentráció a növényeknél is károsító hatású, így többek között
sejtfunkciós és növekedési zavarokat, a betegségekkel (gombák) és streszfaktorokkal
(szárazság, fagy, állati kártevők) szembeni ellenállóképesség csökkenését, a levélzet krónikus
és akut károsodását (elszíneződés, vízfoltok) /10. ábra/ (Langebartels et al., 1996.), a
biodiverzitás valamint a terméshozam faj és terület szerinti csökkenését, minőség romlást és a
tárolhatóság korlátozódását okozhatja (Lefohn et al., 1997.) /2. táblázat/ (Natsch, 1994.).

10. ábra: Nekrózisos dohánylevél
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Időbeli jellegzetességének következtében a magasabb ózonértékekkel jellemezhető időszakok
a vegetációs periódusban, azaz tavasszal és nyáron jelentkeznek, így a károsodások
elsősorban a mezőgazdasági területeken figyelhetők meg. Bár a fiatal még osztódó szövetek
érzékenyebbek, a rövid ideig tartó károsodások után jobban regenerálódnak, mint az idősebb
szövetek.
2. táblázat: Ózonnal szembeni érzékenység
nagyon érzékeny
paradicsom, dohány,
bab, burgonya, dió,

közepesen érzékeny

Gyengén érzékeny

borsó, uborka, kukorica, zeller, eper, répa, nyírfa,
erdeifenyő

lucfenyő

lucerna, platán

Kísérletekkel kimutatták, hogy már 80µg/m3-es ózonkoncentráció is pl. paradicsom esetén
10%-os, tavaszi búzánál 30%-os terméscsökkenéshez vezethet (Siebert, 1995.). /11. ábra/
(BUWAL, 1994.)

11. ábra: Ózonterhelés hatása a gabonahozamra

A szabad természetben élő növények érzékenységéről még csak igen kevés információ áll
rendelkezésre, azonban valószínűsíthető, hogy a régebben erdőpusztulásként, ma újszerű
erdőkárként említett a `80-as évektől megfigyelhető jelenségben is felelőssé tehető az ózon.
(Prinz, 1985), (Stein, 1996.) Ez részben természetes is, hisz a magasabban fekvő területeken
jelentkező intenzívebb UV-sugárzás miatt itt több ózon keletkezik. A csak hosszabb idő után
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megjelenő ózontüneteket, mivel időben elhúzódva jelentkeznek Memory-Effekt-nek nevezik.
Az erdő károsodásához elég egy bizonyos fokú elsődleges ózonkárosítás, mely a későbbi
savaseső hatását - többek között a levelekből való ásványanyagkimosódást – elősegíti (GSF,
1996.). Az ózon az élőlényeken kívül bizonyos festékek, gumik és műanyagok károsítója is,
melyeket részben tönkretesz, részben kifakít (BUWAL, 1994.).
Az ózonnak azonban nem csak negatív hatása ismeretes, hanem igen hasznos gyakorlati
alkalmazási módjai is, mint például víz- és szennyvízkezelésnél, erőművek hűtővizének
fertőtlenítése, az iparban a papírpépek fehérítése, élelmiszeriparban a szagtalanítás, tartósítás
és a gyógyászatban a bőrbetegségek kezelése. A negatív hatások azonban, melyeket a
felszinközeli ózon a klímára, az élőlényekre és az anyagokra gyakorol, az ózon további
hatásvizsgálatának,

kutatásának

és

monitoringozásának

ill.

a

magasabb

immisszióskoncentrációk elleni intézkedések meghozásának szükségességét mutatja.
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4. Kimutatási lehetőségek
Az ózon koncentrációjának meghatározásához, veszélyhelyzet jelzéséhez, ill. ennek
előrejelzéséhez, az okozott környezeti károk felméréséhez ill. a nagyobb károsodást megelőző
intézkedések

meghozatalához,

valamint

a

levegőtisztaságvédelmi

intézkedések

hatékonyságának ellenőrzéséhez fontos e gáz mennyiségének ill. térbeli és időbeli
megoszlásának mérésekkel történő feltérképezése. Schönbein óta erre sok új módszert
dolgoztak ki, így a szemikvantitatív reagenspapírtól, a különböző quantitatív mérésekig passzívmérő, Lidar-system, UV-Absorpció - széles a skála, ezen módszerek pontossága
azonban igen eltérő.
A kimutatási lehetőségeket időbeli felbontás, próbavétel és hatáselv alapján csoportosíthatjuk.
Időbeli felbontás alapján megkülönböztethetünk állandóan adatot szolgáltató analóg és
meghatározott időegységenként történő adatszolgáltatást végző digitális, valamint próbavétel
alapján aktív és passzív műszereket/módszereket. Az aktív módszer alatt egy műszeren
keresztül adott idő alatt, adott mennyiségű levegő átpumpálásával illetve átszívásával történő
légszennyezőanyag mennyiségmeghatározását értjük, a passzív módszernél pedig az
analizálandó anyag turbulens diffúzió vagy permeáció útján kerül a műszerhez.
Hatáselv alapján megkülönböztetünk kémiai, biológiai és fizikai módszereket. A kémiaiaknál
elszíneződés alapján kvalitatív illetve félkvantitatív módon mutatható ki az ózon mennyisége,
ilyen, a 2. fejezetben említett elkékülő káliumjodid keményítőt tartalmazó papíron kívül a
thalliumhidroxidulos papír, a kaliumjodid piros lakmuszpapiron (Houzeau), a lila színt
felvevő Tetramethylparaphenylendiamin oldat (Wurster), a sötét lila színre váltó
aranykloriddal átitatott papír (Böttger) valamint az elbarnuló mangánszulfáttal átitatott papír
(Anonym). Kvantitatív úton, laboratóriumi beméréssel/titrálással mérte az ózon reakcióját
Schönbein indigókék szulfosavval, Soret arzénos savval és Houzeau jóddal (Werner, 1992.).
A biológiai módszereknél bioindikátorokat alkalmaznak, ezek olyan élőlények ill.
élőlényközösségek, melyek életfunkciója adott környezeti faktorokkal olyan szoros
korrelációban áll, hogy ez ennek kimutatására alkalmazhatóak (Halbwachs et al, 1991.). A
bioindikátorok előnye, hogy bizonyos karakterisztikus elváltozásokkal a légszennyező
anyagok immisszióméréssel ki nem mutatható vegetációra gyakorolt veszélyét mutatják, s
hogy a drága és ezért csak pontszerű monitoros vizsgálattal szemben lehetőséget nyújt a
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területet lefedő, kis raszteros immissziós hatásvizsgálatra. Hátrány, hogy e módszer
előrejelzésre nem alkalmas, hisz a kapott érték a megelőző időszakra vonatkozik, továbbá
nehézséget jelenthetnek a meteorológiai adottságokból eredő a növény érzékenységét - a
gázcserenyílás nagyságát - befolyásoló különbségek, úgy mint a relatív páratartalom és a talaj
nedvességtartalma, ezek azonban megfelelő előkészítés mellett standardizálhatóak (Wäber et
al., 1996.). Ózon kimutatására több biomonitornövényfaj speciális fajtáját alkalmazzák, ezek a
következőek: dohány – Nicotina Tabacum var. Bel W 3, bokor bab - Phaseolus vulgaris var.
Pinto, kis csalán - Urtica urens - vad formája, spenót - Spinacia oleracea Var. Monnopa
(Arndt et al. 1985.) nyárfa - Populus x euramericana var. Gelrica (Arndt et al. 1992.) valamint
a búza, a mályva és a lóhere (Schafler, 1998.). Mivel az ózonképződést a sugárzás intenzitása
befolyásolja, s így a magasabb ózonértékek elsősorban május elejétől szeptember végéig
várhatóak, az ózonbioindikátorok ezen időszakban alkalmazhatóak (VDI, 2000.). Az
expozíciósidő általában 2 hét, melynek elteltével az exponált növényeknél kárfelmérést
végeznek, és új példányokat tesznek a helyükre (Arndt et al., 1985.). Az egyes növények adott
leveleinek százalékos nekrózisfokát vizsgálják, az eredményből az adott növény illetve
állomáson található azonos növényfaj példányainak átlagkárosodási fokára, az állomások
összátlagából pedig a vegetációs periódus terheltségi fokára következtetnek (Franzaring,
1997.) Az állomások ezen eredményeinek és egy UV-monitor paralellméréseinek
összehasonlításával hatáskataszter készíthető, melyben a szennyezőanyag idő- és helybeli
eltérései jeleníthetőek meg. Az ilyen hatáskataszter segítséget nyújthat légtisztaságvédelmi
tervnél a területet és annak ökoszisztémáját illető antropogén változások értékeléshez és az
ahhoz tartozó prognózis készítéshez /4. melléklet/.
A fizikai módszerek közt az UV- fotometriás módszer a ma legelterjedtebb mérési forma,
melynél az ózon tartalmú mintán 254 nm hullámhosszú UV-fényt vezetnek át (az ózon
molekulának 253,7 nm-es hullámhosszon elnyelési maximuma van) és ennek abszorbcióját
vizsgálják. Itt az ózonkoncentráció a Lambert-Beer törvény értelmében arányos a
fényelnyelés mértékével. A mérés során a műszerben lévő higanylámpa fényét előszőr az
ózon tartamú levegőmintán, majd egy ózonmentes levegőmintán engedik át. Az ózon tartalmú
légoszlopban lejátszódott abszorpció által legyengített fénysugár, és a tiszta levegőn
átbocsájtott fénysugár egy detektorhoz jut, ahol a beérkező sugárzás energiává változik. Az
így mért elektromos áramot a műszer azonnal keveredési mennyiségarányba számítja át. A
mérési pontosság fokozása céljából az UV fényforrás intenzitását egy "referencia UV
detektor" közvetlenül ellenőrzi és a lámpa elhasználódásával kapcsolatos intenzitáscsökkenést
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e tartományban kompenzálja. A levegőminta-vezetékbe hőmérséklet- és nyomásérzékelők
vannak beépítve, és a mindenkori aktuális értékeket figyelembe véve normál állapotra
korrigálják a mért értéket. Az ezen a módon 5 másodpercenként gyűjtött adatokból 30 perces
középértéket képeznek és ezeket rögzítik.
1992 óta ózonkimutatásra az Európai Unióban előírás alapján ezt a módszert alkalmazzák, s a
vonatkozó mérési szabvány (MSZ 221456-26) alapján hazánkban is az ózon koncentráció
mérése UV-fotometriás módszerrel történik. Alkalmazott monitorfajták: Environnement,
Horiba, Thermo, MLU. A műszerek jelentős anyagi és személyi ráfordítást, folyamatos
szervizelést igényelnek, ami nem engedi meg kis raszteros mérőhálózat kiépítését.
Egy további csoportot képez a távérzékeléses ózonkoncentrációmeghatározás, vagyis a Föld
felszínéről illetve szatellit segítségével a világűrből alkalmazott spektrofotométer és a Lidarmódszer, ahol sem aktív, sem passzív úton nem kerül levegőmintavételre sor. A Lidarrendszer esetében ózoneloszlásvizsgálat végett a légkör alsó 4 km-es részének lézeres
vertikális ózonmérése történik. Itt a műszer egy rövid lézersugarat bocsájt ki a troposzférába,
és a visszavert fény intenzitásából és időtartamából számítják ki az ózonmolekulák
mennyiségét és távolságát. Minél kevesebb fény verődik vissza, annál magasabb az
ózonkoncentráció (FHG, 1997.).
Mint azt a 3. fejezetben is említettem, annak alapján, hogy az állomás az emisszióforráshoz
képest hogyan helyezkedik el, megkülönböztetünk regionális háttérállomást, városi
háttérállomást, ipari háttérállomást és közlekedési állomást. A regionális háttér állomás –
lakott területtől, közlekedési útvonalaktól távol lévő monitor, ahol a mért adatok becsült
érvényessége a mérőállomástól számított 100 km-es rádiuszú körrel lefedhető területre
vonatkozik. Ez persze Európa különböző területein eltérő lehet, és a meteorológiai
paraméterek, mint pl. szélirány is befolyásolhatja. A városi háttérállomás ipari és közlekedési
emissziótól nem közvetlenül befolyásolt városi területen helyezkedik el, míg az ipari háttér
bizonyos ipari létesítmény, a közlekedési, pedig nagyobb forgalmú út közelében található.
Annak a ténynek megfelelően, miszerint az immisszió az emisszióforrások közelében a
legnagyobb, az ózont ellenőrző levegőtisztasági monitorokat gyakran tévesen az emittálók
közelében helyezik el. Ez az ózonmérés esetében azért hibás, mert minél közelebb van egy
mérőpont a közlekedési utakhoz, annál meghatározóbb a mért adatoknál a helyi közlekedés
által kibocsátott elsődleges szennyezők mértéke, és a kibocsátás ideje. Így az ózon speciális
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karakterisztikájából fakadóan a belvárosban (nagy forgalmú utak közelében) mért értékek
jóval alacsonyabbak, mint a város más pontjain (kertövezetben, parkokban, ligetekben)
mértek. Ezen állítást igazolja a frankfurti Környezetkutató Intézet 1986-ban végzett vizsgálata
is, melyben egy nagy forgalmú úttól különböző távolságban (1-100m) és 3 magassági szinten
mérték különböző emissziók és az ózonimmisszió mértékét /12. ábra/ (ZUF, 1987.).

12. ábra: Mért értékek 3 magasságban, az úttól 0-100 méter távolságban

Az ózon jellegzeteségének megfelelően, a többi légszennyezőanyagtól eltérően mindhárom
vizsgált magasságban az úttól való távolodással a mért értékek növekednek, mely tény a
légtisztaságvédelmi monitorok elhelyezésének jelentőségét mutatja.
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5. Ózonmanagement Európában
5.1. Jogi szabályozás
Az EU területén két alapvető ózonnal kapcsolatos törvény van életben. Az egyik a 2002-ben
átdolgozott 1992-ben hozott „Irányelv az ózon által előidézett légszennyezés esetére”
(92/72/EWG), a másik az 1996-ban kibocsátott „Levegőminőség ellenőrzési és értékelési
irányelv“ (96/62/EG). Az előbbi, mely 2003. szeptember 9-től van érvényben (2002/3/EG), az
adatgyűjtést és szolgáltatást, az utóbbi, a levegőminőségi kritériumokat és a kitűzött célok
elérése érdekében alkalmazandó intézkedéseket tartalmazza. Az Unió területére a fenti
törvény értelmében az alábbi határértékek érvényesek /3. táblázat/.
3. táblázat: Küszöbértékek, határértékek
Vonatkoztatási
idő
Egészségügyi határérték
(melyet a mért értékek hosszabb
ideig nem haladhatnak meg)
/számított időtartamok: 0-8h, 8-16h,
16-24h, 12-20h/

8h

Küszöbérték
2003.09.09.-ig

3

Küszöbértékek
2003. 09.09.-től
120 µg/m3

110 µg/m

(célkitűzés 2010-re :
max. 25 átlépési nap
az évben)

Határérték a vegetáció védelmére

1h
24h

200 µg/m3
65 µg/m3

Lakosság értesítése
(ezen érték meghaladása különösen
érzékeny személyeknél korlátozott
egészségügyi hatással járhat)

1h

180 µg/m3

180 µg/m3

1h

360 µg/m3

240 µg/m3

Szmogriadó kihírdetése
(az emberi egészséget
mérték)

veszélyeztető

a megadott értékek 293 Kelvinre és 1013 hPa-ra érvényesek

AOT40*

*magyarázat lásd alább a szövegben

Ezen törvénykezés ózonnal kapcsolatos része 2003. szeptemberétől átveszi a 110 µg/m³-es 8
órás határérték felváltásával a WHO által az ismert egészségügyi szimptómák jelentkezési
határértékeinek ismeretében ajánlott 8 órás 120 µg/m³-es határértéket (WHO, 1996.) mint
egészségügyi határértéket. Ezzel kapcsolatban 2010-re és 2020-ra előirányozott tervekket
közöl. Ennek értelmében a felszínközeli ózon koncentráció 2010-re három éves átlagban nem
haladhatja meg 25 napnál többször, 2020-ra pedig éves szinten (a tagállamokra nem kötelezõ
érvénnyel) egyszer a 120 µg/m³ nyolc órás átlagot. Bevezetésre került továbbá, mint közép
illetve hosszútávú célérték a vegetáció védelmét szolgáló légszennyezettség ökológiai
határértéke is -AOT40 - melyet a májustól júliusig terjedő időszak 1 órás értékeiből
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számolnak. Az AOT40 a 80 µg/m³-t meghaladó órás koncentráció értékek és a 80 µg/m³ órás
koncentráció (határérték) különbségének összegét jelenti az adott időszakban, 8 és 20 óra
között végzett mérések eredményeinek órás átlagából számolva. Ez mint célérték 2010-re
18000 µg/m³ x óra, 5 éves átlagban, 2020-re pedig 6000 µg/m³ x óra Egy új szmogriadó
határértéket is bevezettek, az eddigi 360 µg/m³-es órás átlagot, mint riadóküszöbértéket 240
µg/m³ órás átlagra csökkentették le (Amtsblatt der EG, 2002.). Az új rendelkezések és
programok, már a kibővült Európai-Unióra, így hazánkra is vonatkoznak.
Az új érték kötelezően 2003. év őszén lépett érvénybe, az azt megelőző nyáron az államok
azonban ezt már szabadon alkalmazhatták, ha akarták. Ausztria július 1-el, más állam mint pl.
Németország „taktikusan” 2003 őszétől alkalmazza az új értéket. A rövidtávú
intézkedésitervek, valamint bizonyos intézkedéseket érintő határértékek megszabása az egyes
tagállamok hatáskörébe tartozik, ami a szmog határértékeknél például azt jelenti, hogy
minden állam maga dönti el, ilyen esetekben van-e egyáltalán valami teendő, és ha igen, mi.
Ausztria és Németország épp most vizsgálja felül szmogriadó tervét, és gondolja át a többek
közt forgalomkorlátozással járó intézkedések megszüntetését.
5.2. Mérőállomások, mérőhálózat
Az Európán belüli regionális környezeti terhelés feltérképezése és „kezelése” miatt az EU
fontosnak tartja a tagországok környezetvédelmi adatainak begyűjtését és együttes
kiértékelését. Ennek érdekében 1990-ben létrehozta az Európai Környezetvédelmi
Ügynökséget (EEA), melynek feladata többek között, a légtisztaságvédelem területén az EU
környezetvédelmi határozathozatalok alátámasztására objektív, megbízható környezetvédelmi
információ-szolgáltatás biztosítása, amelyet az Eionet adatbank segítségével teljesít. 1994ben e szervezeten belül létrehozták az Európai Levegőminőségi Központot (ETC-AQ) – ma,
az európai emissziós központtal (ETC-AE) összevonva az Európai Levegő és Klímaváltozás
központ (ETC/ACC) - mely még célzottabban irányíthatja a légtisztaságvédelmi munkát, és
az ehhez alkalmazott modellek harmonizációját.
E munkához Phare Levegőminőségi Központ (PTL/AQ) néven 1997-ben csatlakozott az EUPhare programjában résztvevő többi, akkori tervek szerint 12 társulandó Kelet-európai
országgal együtt Magyarország is. A PTL/AQ-n belüli közös munka a régió
környezetvédelmi

adatszolgáltatásának

koordinálását

és

az

EU-csatlakozás

miatti

jogharmonizációt segítette (EEA, 2001c.).
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Az európai légtisztaságvédelmi mérőhálózat kiépítése az 1980-as évek második felében
kapott nagyobb lendületet, s ez a munka a `90-es években is dinamikusan folytatódott. Amíg
1995-ben EU területen 858 mérőműszer szolgáltatott felszínközeli ózon adatokat, addig 2002től a monitorhálózat fejlesztésnek és a Phare és más (Norvégia, Svájc) megállapodásoknak
köszönhetően ez a szám már 1718-ra /13. ábra/(EEA, 2002.), majd 2003-ban 1805-re
emelkedett - így megteremtve a regionális intézkedések meghozatalának jobb alapfeltételeit
/4. táblázat/.
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13. ábra: Az EEA által feldolgozott adatokat szolgáltató állomások térképe (2002)

Mivel a társulandó országokban a `90-es évek előtt évtizedekig a légtisztaságvédelem nem
játszott fontos szerepet, az ilyen irányú adatminőség sem volt mindig megbízható. A
szükséges fejlesztéshez a légtisztaságvédelmi monitorok egy részét Phare támogatással az
1990-es évek elején telepítették, ezzel megalapozva a ma működő monitorhálózat kiépítését.
Mind a tag, mind a társulandó országoknál a telepítéseknél sokáig gondot jelentett, hogy az
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egyes országokban az állomások típus szerint igen eltérően oszlottak meg, ezen probléma
megoldásán azonban folyamatosan dolgoznak.
4. táblázat: Az EEA központba érkező adatokat szolgáltató monitorok megoszlása kiválasztott
években típus szerint
ipari illetve nem
regionális háttér
városi háttér
közlekedési
összesen
ismert
1995
249
209
263
137
858
1997
291
332
189
264
984 + 92
2001
444
811
397
190
1686 + 156
2003
497
857
312
139
1624 + 181
+ Phare és más állomások

5.3. Határérték átlépések
Az Európai Tanács 92-es ózon-törvényének értelmében a tagállamok kötelesek minden évben
az előző évi ózonterhelésről, az egészségügyi határérték átlépésekről - azok számáról, idejéről
és nagyságáról - a Környezetvédelmi Hivatalnak (EEA) jelentést adni. Ezen jelentésekből a
tárgyévet követő időszakban az ügynökség kontinensre kiterjedő kiértékeléseket készítve
minden évben „Air pollution by ozone in Europe in summer” címmel egy „ózon évkönyvet”
jelentet meg. Ez kvalitatív áttekintést nyújt az adott év nyári félévében történt határérték
átlépésekről és az adott ország monitorállomásainak érintettségéről. Ennél természetesen
figyelembe kell venni, hogy a különböző államok által működtetett monitorhálózat más, más
arányban tartalmaz városi illetve regionális állomásokat, ami az eredményre kihatással lehet,
illetve, hogy minden állam csak bizonyos számú, kiválasztott állomásainak adatait közli.
A határérték átlépések időbeli megoszlása meteorológiai tényezőknek megfelelően változó,
emellett természetesen a földrajzi helyzet és az állomás karakterisztika is befolyásoló,
általában a legtöbb átlépési napot D-Európában júliusban, Nyugat és Közép-Európában
augusztusban észlelték, állomás típus szerint leggyakrabban regionális háttér- (rural) illetve
városi háttérállomásokról (urban). Az É-európai EU-tagállamokban (Finnország, Dánia,
Svédország, Írország), valamint a még nem EU Lettországban, Észtországban és Norvégiában
eddig még soha nem észleltek egyetlen küszöbértékátlépési napot sem.
Az információs küszöbérték – 180 µg/m³ órás átlag átlépése viszonylag gyakori, 1997-ben az
összes EU állomás 41%-nál, 1998-ban 61%-nál fordult elő ilyen eset. 1999-ben 12 EU- és 7
nem EU-országból érkezett hasonló jelentés, míg 2000-ben az összállomásszám 29%-nál,

29

2001-ben 35%-nál, 2002-ben 33%-nál, és végül 2003-ban a vizsgált 31 ország közül 23-ból,
az állomások 68%-nál jelentettek ilyen értékeket.
Azon időszakokat, mikor a legtöbb európai monitorállomásról egyszerre 180 µg/m3 feletti
órás ózonkoncentrációátlagokat jelentenek, ózonepizódoknak nevezik. 1997. és 2003. között
ezek a következő időszakok voltak:1997. augusztus 10-14, 1998. augusztus 9-12, 1999. július
29.-augusztus 4., 2000. június 19-22., 2001. június 24-27., 2002. június 17-22., 2003.
augusztus 8-13.
A második, azaz a riasztási-határérték korábban 360 µg/m³ órás átlag volt, ennek átlépése
Európában viszonylag ritkán fordult elő, éves szinten ahogy azt az 5. táblázat is mutatja egykét esetben és akkor is általában csak a mediterrán országokban. Az új EU szabályzat 2002/3/EG – alapján 2003. végén bevezetett riasztási küszöböt - 240 µg/m³ órás átlag - 2003ban 15 országban, az információs határértéket meghaladó értéket jelentő állomások 27%-án
lépték át az észlelt adatok, ami azt mutatja, hogy az új érték bevezetése után várhatóan
gyakrabban számolhatunk ózonszmog-riasztással.

1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003

5. táblázat: A korábbi riasztási határérték feletti napok 1997 és 2003.
között a mért órás abszolút maximummal
Görögoszág
Athén
1997.06.18. 13h
383 µg/m³
Görögoszág
Athén
1998.07.2-3., 29.
425 µg/m³
Franciaország
Le Havre
1998.08.7. 11h
405 µg/m³
Olszország
Gherardi
1999. 06. 20, 23.
361-365 µg/m³
Ilyen ózonterhelés ebben az évben sehol nem jelentkezett Európában.
Franciaország
Marseille
2001.03.21.
387 µg/m³
közelében
Olaszország
2001.08.
369 µg/m³
Spanyolország
2001.11.
470 µg/m³
Franciaország
Rognac l. B.
2002.06.19.
372 µg/m³
Olaszország
Meda
2002.06.22.
377 µg/m³
Spanyolország
Puertollano
2002.06.13., 22.
370-391µg/m³
Franciaország
Sausset les Pins 2003.08.03.,5.
363-417 µg/m³
Olaszország
Varenna
2003.06.12.
368 µg/m³
Románia
Chiciu
2003.06.14.
394 µg/m³

Adatok az EEA éves jelentései alapján: EEA 1999., EEA 2000., EEA 2001., EEA 2002., EEA 2003.

5.4. Európai levegőminőségi adatbankok
Az EU-szervezetek által összegyűjtött légtisztaságvédelmi adatok különféle interneten
elérhető adatbankokban megtalálhatóak. Ózonadatok szempontjából az alábbi adatbankok
lehetnek érdekesek:
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AirBase – Európai Környezetvédelmi Ügynökség légtisztaságvédelmi információs rendszere
–

mely

két

korábbi

EU-adatbank

információira,

az

APIS

(légszennyezettségi

információsrendszer) és a GIRAFE (légtisztaságvédelmi hálózatok és mérőállomások
metainformációi)

támaszkodik.

AIRBASE

-

(ETC,

2000.)

http://etc-

acc.eionet.eu.int/databases/airbase.html
AIRview – AIR quality Visualisation Instrument for Europe on the Web - az EIONET
(Környezetvédelmi információs és megfigyelő hálózat) partnerek által rendelkezésre
bocsájtott

szabadon

alkalmazható

internetes

adattár.

összehasonlítható

európai

http://www.etcaq.rivm.nl/databases/airview.html

EUROAIRNET

–

Az

adatbank

célja

az

objektív,

légtisztaságvédelmi információk biztosítása, melyhez az állomásokat adott kritériumok
alapján választják ki. További kitétel a 6 hónapon belüli adatszolgáltatási kötelezettség
(EUROAIRNET, 1998.).
5.5. Magyarország képe Európában
Bár hazánk is részt vesz az ózonnal kapcsolatos EU-Phare munkában, az európai
jelentésekben ebből nem sok jelenik meg. Magyar részről annak ellenére, hogy hazánk 50
helyen ózont is mérő állomással rendelkezik az 1997-es év kivételével, amikor 11 állomás
megemlítése mellett 5 állomás mérési eredményeit továbbították, csupán 2 állomás egy
regionális háttér és egy városi közlekedési állomás adatait bocsájtják az EEA rendelkezésére
(K-Puszta 1997-től, Szeged 2001-től) (AIRview, 2004.). Az ezen értékek alapján készített
jelentés ennek megfelelően torzít. A 2003-as jelentés szerint 180µg/m³ feletti órás átlag az
állomások 100%-án összesen 4 napon jelentkezett, a maximum órás átlag 186 µg/m³ volt,
amit

K-Pusztán

mértek

(EEA,

2003.).
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6. Magyar ózonhelyzet a valóságban

6.1. Jogi szabályozás
Az első ózonra vonatkozó magyarországi szabályozást a környezeti levegő tisztasági
követelményeiről szóló MSZ 21854-1990 és az azt módosító 21456-26:1994 szabvány
rögzítette,

ebben

a

környezeti

levegőszennyezettségének

levegő

mértékére

egészségügyi

(lásd

szempontból

egészségügyi

megengedhető

határérték)

vonatkozó

követelmények szerepeltek. Ennek alapján ózonnál a 24 órás határérték 100 µg/m³, a félórás
határérték 110 µg/m³.
Az EU-csatlakozás előkészítéseként a jogharmonizációval többek között a környezetvédelmi
előírásokat is meg kellett változtatni, így az új levegőtisztasági előírásokon belül a
felszínközeli ózonra is új szabályzat érvényes, amit 2001. július 1-től a 14/2001. (V.9.) KöMEüM-FVM együttes rendelete határozz meg. A rendelet szerint, mely az EU 92/72/EGK
alapján készült, az adatokat a korábbi 25 °C helyett 20 °C-ra kell vonatkoztatni, a már korábbi
1013 hPa mellett. Változás továbbá, hogy bár az egészségügyi határérték 110 µg/m³ maradt,
de nem félórás, hanem 8 órás középértéket kell számolni. A törvényi szabályozás szerint
„nem átfedő mozgó átlag 0-9,00, 8,00-17,00, 16,00-1,00, 12,00-21,00“ (Magyar Közlöny,
2001/53), mely később 0- 8, 8-16, 16-24, és 12-20 óra közti átlagszámításra változott
(Motika, 2003.).
„Az Európai Unió a tagállamok számára a jogharmonizációs folyamat során lehetőséget ad az
irányelvek követelményeinél szigorúbb nemzeti szabályozás megtartására, hisz az enyhébb
határértékek átvétele visszalépést jelentene a levegőtisztaságvédelmi követelmények
rendszerében.”(KÖM, 2001). Ennek alapján a 2001-es rendeletben Magyarország ózonegészségügyi határértékként megtartotta az EU 120 µg/m³-rel szemben a 110 µg/m³-t. Mivel a
magyarországi 2001-es határ- és küszöbértékeket az 1992-es EU rendeletre alapozták, és
közben az EU 2002-ben új küszöbértéket határozott meg (érvényes 2003. szeptember 9-től)
a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően a magyar határozat is átdolgozásra került
(a határozat még megjelenés alatt áll, tervezett életbelépés 2004. első félév). Az új
változatban a 110µg/m³-es érték helyett Magyarország is átveszi a 120µg/m³-es határértéket
/6.

táblázat/.
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Bevezetésre került továbbá mint közép illetve hosszútávú célérték hazánkban is a vegetáció
védelmét szolgáló légszennyezettség ökológiai határértéke -AOT40 (lásd 5.1. fejezet)
(KvVM-ESzCsM-FVM, 2004.).
6. táblázat: Határértékek Magyarországon
1990-től

2001. 07.01.-től

2004-től

110 µg/m³

-

-

-

110 µg/m³

120 µg/m³ *,**

Egészségügyi határérték (napi átlag)

100 µg/m³

-

-

Szmog – tájékoztatási küszöbérték (1 órás átlag)

200 µg/m³

180 µg/m³

180 µg/m³

Szmog – riasztási küszöbérték (1 órás átlag)

400 µg/m³

360 µg/m³

240 µg/m³

Egészségügyi határérték (30 perces átlag)
Egészségügyi határérték (8 órás átlag)

* 2009. december 31-ig egy naptári évben, három éves vizsgálati időszak átlagában, 80 napnál többször nem szabad túllépni.
2010. évtől kezdve egy naptári évben, három éves vizsgálati időszak átlagában, 25 napnál többször nem szabad túllépni.
2020. évtől egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma.
** A maximum értéket a 8 órás mozgó átlagértékekból kell kiválasztani az órás átlagok alapján. Az íly módon számított 8 órás
átlagokat arra a napra kell vonatkoztatni, amelyen a 8 órás időtartam végz ődik, tehát bármelyik nap első vizsgálati periódusa
a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig
tart.

Egy bizonyos törvényileg előírt légszennyezettségi szinttől, melynek értékét a 6. táblázat
mutatja, az ózonszmoggal kapcsolatos rendelkezések lépnek életbe. A legújabb rendelkezés
(KvVM-ESzCsM-FVM, 2004.) alapján a tájékoztatási küszöb maradt 180µg/m³-nek, mely 3
egymást követő óra során észlelt túllépés esetén érvényes, ekkor a lakosságot a szmogriadótervben foglaltak szerint tájékoztatni kell /5. melléklet/. Amennyiben a légszennyezettség 72
órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, illetve ha 3 egymást követő óra során 240
µg/m³-ot meghaladó túllépés jelentkezik a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó
intézkedéseket kell tenni.
2001 előtt a szmogriadóterv készítési kötelezettség csupán lakosszám szerint alakult,
önkéntes alapon persze minden város készíthetett ilyet. A ´90-es években így szmogriadó
intézkedése csak a fővárosnak, majd 2000-től Pécsnek és Miskolcnak volt. A korábbi
budapesti szmogriadó azon esetben volt elrendelendő, amennyiben a monitorhálózat
állomásai közül két állomáson 3 órán keresztül elérte, illetve meghaladta az immissziósérték
az egyes fokozatok határértékeit és az időjárási helyzetben lényeges változás nem volt
várható, tehát az OMSZ előrejelzése volt a szmogriadó elrendelésének egyik alapja. A gond
csak

az

volt,

hogy

a

fővárosban

2002-ig

2 szabványos mérőműszer működött, és abból az egyik közlekedési volt, így az adott
küszöbérték elérése nem is volt valószínű. Az új EU-direktíva szerinti riasztási küszöb, illetve
a budapesti mérőhálózat átalakulása miatt a szmogriadó-terveket is át kellett dolgozni. Az új
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budapesti rendelet 2003. szeptembertől /6. melléklet/, a pécsi 2004. február 1-től érvényes,
Miskolc terve még átdolgozás alatt van.
A 2001-es szabályzat annyiban változtatott a szmogriadó-terv készítési kötelezettségen, hogy
„Azokon a területeken (településeken), ahol a szmoghelyzet kialakulásával számolni kell és a
légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerüléséhez és
az esemény tartósságának csökkentéséhez azonnali beavatkozási – beleértve a tájékoztatást és
a riasztást – füstködriadó tervet (szmogriadó-terv) kell kidolgozni és végrehajtani” (Magyar
Közlöny, 2001/16.). A szmogriadó-tervet legkésőbb 2003.június 30-ig kellett elkészíteni. A
szmogriadó-terv készítésének alapjául a 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 5. számú melléklete
szolgál (Magyar Közlöny, 2001/16.) /6. melléklet/. Egy másik kitétel szerint a 200 000 főt
meghaladó

lakosszámú

városoknak

automatikusan

szmog-tervet

kell

készíteniük,

Magyarországon ilyen város csak kettő van (2000-ben Budapest - 1747 305 fő, Debrecen 208 848 fő).
Az 2001. július 1-én hatályba lépett, magyar jogszabályi előírások szerint az ország egész
területét zónákra kell osztani, és a zónakijelöléshez az ózon vizsgálatát is el kell végezni
(Magyar Közlöny, 2001/16.). Ez a zónabesorolás (A-F) a 2004-es rendeletben két az
ózonterhelés alapján kijelölendő zónacsoporttal egészül ki (KvVM-ESzCsM-FVM, 2004.)
/7. melléklet/. A fenti vizsgálatok és előírások alapján a szmogrendelet kidolgozásának
kötelezettsége várhatóan a már említetteken kívül további településekre is kiterjed majd.
Addig is a tájékoztatási küszöbérték elérésekor a lakossági tájékoztatást szmogriadó-terv
hiánya esetén is meg kell tenni (KvVM-ESzCsM-FVM, 2004.).
A lokális intézkedési tervek készítése - mint azt már igen sok vizsgálatban bebizonyították ózonszmog esetén nem túl hatásos, hisz a felszínközeli ózon nem lokális probléma,
széljárástól függően az egy pontban megjelenő terhelés gyorsan eljuthat az ország más
pontjára.

Épp ezért sok nyugat-európai országban csak nagyobb területekre, régiókra

készítenek intézkedési tervezetet. Magyarországon viszont az elrendelési törvénykezés miatt polgármesteri kötelezettség - csak lokális tervek készülnek.
6.2. Mérőhálózat Magyarországon
Hazánkban az első felszínközeli ózon észleléseket a XIX. század közepén végezték
Schönbein-módszerrel, ennek köszönhetően rendelkezünk többek közt Sopronban 1874-től
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1881-ig, valamint Szegeden 1855-56 között naponta kétszeri mérésből származó adatsorral
(Haszpra L., 1993.). A XIX. sz. vége XX. sz. eleje után legközelebb a felszínközeli ózonnal
kapcsolatos magyar kutatások az 1980-as évek közepén indultak meg.
Az OMSZ 1987-ben csatlakozott a nyugat-európai országok EUREKA kutatási programjának
környezetvédelmi projektjéhez, mely EUROTRAC néven, ezen belül is a TOR (Tropospheric
Ozone Research) programban az Európa feletti troposzférában lévő, környezeti hatások
szempontjából lényeges nyomanyagok, így többek között a troposzférikus ózon és
prekurzorainak terjedését és átalakulását vizsgálta mérésekkel és modellszámításokkal,
választ keresve arra, hogyan alakul térben és időben az ózonkoncentráció Európa felett, és ez
hogyan függ össze az elsődleges szennyezőanyagok kibocsátásának területi és időbeli
eloszlásával, illetve mi lesz a sorsa az Európa felett keletkező többlet ózonnak és milyen
részarányt képvisel a sztratoszférikus ózon a felszínközelben megfigyelt ózonmennyiségben
(Haszpra L., 1989.). Ezen vizsgálattal kapcsolatban a 20 mérőállomásból álló hálózat egyikét
- magyarországi állomások közül az elsőt – egy regionális háttérállomást 1990 januárjában
telepítették a Méntelek/K-Puszta nevű OMSZ állomásra, mely Közép-Európában akkor az
egyik legkeletibb állomás volt (Haszpra L., 1991). A projekt adataiból - 1990-es, és az 1993.
ill. 1995. ápr-szept.-i adatok - készült térképek az ózonkoncentráció fokozatos kelet felé
történő növekedését mutatják, ez a tendencia azonban nálunk már nem volt ennyire
egyértelmű. E trend határát valahol nálunk, illetve tőlünk kicsit nyugatabbra valószínűsítették,
bár ezt bizonyítani nem tudták (Haszpra L., 1998.). 1991-ben az Osztrák Környezetvédelmi
Hivatal a Pannon-sík egy magasabb pontján jelentkező légszennyezettségi háttérterhelés
felmérésére telepítette a Bakonyban lévő Kőris-hegyre hazánk második ózonmonitorját, ezek
az adatok végül azonban nem kerültek sehol kiértékelésre (Spangl, 2003.)
1992-ben Magyarország a Phare-program finanszírozásával további 22 darab ózont is mérő
monitort kapott, melyeket 1993-tól a 2001-ben történt Környezetvédelmi Minisztérium
hatáskörébe történő átadásig az ÁNTSZ működtetett. Ezek segítségével kezdtek a városokban
ózonszintet mérni. Az említett állomások közül 5 darab mobil mérőbusz, melyek része
azonban sokszor különösen a `90-es évek végén anyagi és más okokból kihasználatlanul a
központok udvarán állt. Hasonlóképp a 90-es évek elején, azaz a Phare-program kezdetével
nagyjából egyidőben a Sajó-völgyben kb. másfél évig a japán Jica-program keretében
végeztek teljeskörű környezetvédelmi felmérésen belül 7 mérőhelyen feszínközeli ózonmérést
is. A projekt befejezése után ezen műszerek egy részét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
ÁNTSZ és az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség kapta meg, és működteti
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azóta.
A Phare- és a Jica-programok műszertelepítései után 1996-tól aztán folyamatosan új OMSZ
és KÖFE mérőállomások épültek ki, ezzel bővítve a monitorhálózatot.
Az ezredfordulóra a korábbi fővárosi mérőhálózat életkora meghaladta a 10 évet,
korszerűsítésre – cserére, felújításra - volt szükség, és a központi adatkezelő rendszert is át
kellett alakítani illetve ki kellett építeni. Ennek érdekében a levegőtisztasági mérőhálózat EU
konform korszerűsítését közel 2 millió euróba kerülő műszerfejlesztési és adatfeldolgozás
fejlesztési programmal PHARE- és KvVM-forrásokból finanszírozták (Kovács, 2003.).
A munka tárcaközi nehézségek stb. miatt a tervezettnél 2 évvel később nagyjából 2003-ra
fejeződött be. Az új budapesti rendszerben a korábbinál több, két mérőállomás helyett kilenc
ponton történik ózonmérés. A telepítési koncepció alapján, a zsúfolt gépjármű forgalommal
terhelt területek mellett /belső mérőkör/ annak kiegészítésére, a központi városmagtól
távolabb eső lakóterületeken az agglomerációk levegő minőségének kontrollálására egy külső
mérőkör került kialakításra. Változás továbbá, hogy a korábbi városi háttérállomásként
szolgáló Laborc utcai állomás a környék nagymértékben megnövekedett forgalma miatt
Pesthidegkútra került áthelyezésre (KvVM, 2003.).
Összességében Magyarországon a 2003-as fejlesztés befejezésével az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ), a Környezetvédelmi Felügyelőség (KÖFE) és ez utóbbi megbízásából
szerződéses alapon az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) végez más
légszennyezőanyagmérés mellett ózonmérést is 10 helyen a fővárosban, és további 37 állandó
ponton lévő valamint 3 mobil állomással az országban. 7 másik állomáson végeztek ezenkívül
korábban rövidebb ideig méréseket, és rövid távon még 4 helyen terveznek monitortelepítést
/14., 15. és 16. ábra, 8. melléklet/.
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14. ábra: Városi állomás – Bp. Kosztolányi tér

15. ábra: Regionális háttérállomás-Fertőújlak
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16. ábra: Felszínközeli ózon mérését végző állomások Magyarországon (2003.)
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A hazánkban működő monitorok közül 6 háttérszennyezettséget vizsgáló regionális állomás,
melyet részben az OMSZ, részben a KÖFE működtet. A többi vagy közlekedési, vagy városi
háttérállomás. Mivel a műszerek ózon mellett más légszennyezőanyagokat is mérnek melyek legnagyobb mértékben forgalmas helyen jelentkeznek - gyakori az állomások
forgalmas út menti elhelyezése. Ahogy azt a korábbi fejezetekben bemutattam a helyválasztás
ózonmérés szempontjából meghatározó, hisz azon a ponton, ahol magas bizonyos elsődleges
légszennyezők /CO, NO, VOC/ aránya, ott az ózon gyorsabban elbomlik, s alacsonyabb
értékek jelentkeznek, mint másutt, például a város egy kevésbé forgalmas területén /parkban,
játszótéren/. Telepítés esetén azonban a légszennyezettségi terhelés mellett olyan mellékesnek
tűnő dolgokat is figyelembe kell venni, mint a megközelíthetőség, az áramellátás, a
telefonkapcsolat kiépíthetősége, a területhasználati lehetőség és nem utolsó sorban a
vagyonbiztonság.
Az ózonméréssel foglalkozó szervezetek financiális helyzete korábban igen eltérő volt.
Az ÁNTSZ a mérésekre az egészségügyi tárcától kapta a fedezetet, tájékoztatásuk szerint a
szükséges összeg kb. 1/3-át, a többit önerőből az ÁNTSZ-nek kellett előteremteni. A KÖFE
és az OMSZ ózonmérés szempontjából már korábban is a Környezetvédelmi Minisztériumhoz
tartozott, a KÖFE támogatottsága azonban hasonló volt mint az ÁNTSZ-é. A mérőműszer
telepítését követő állandó karbantartás, és alkatrészcsere költségei igen jelentősek, néhány
állomáson már maga a működtetés költsége problémát jelentett. Így lehetséges például, hogy
egy állomás teljes 1995-ös adatállománya csak azért nem hiteles, mert abban az évben többek
közt financiális okokból a gépet nem tudták kalibrálni, ezt a helyzetet mutatja az alábbi két
idézet

is.

„A mérőhálózat gazdasági lehetőségei sohasem voltak bőségesek, jelenleg azonban
kritikusak.
Az on-line monitorok alkatrész és szervíz hiányában sorra leálnak” (Várkonyi et al., 1999.)
„ Az állomás választhat, karbantart vagy kalibrál, a kettő együtt anyagilag nem oldható meg”.
Egy 2000. decemberében hozott határozat alapján, hosszas huzavona után és jelentős
csúszással 2002-re az ÁNTSZ monitorok is a Környezetvédelmi Minisztérium kezelésébe
kerültek. Budapest esetében azonban a KÖFE 2002. február 1-től évenként megújítandó
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megbízásos szerződés alapján a működtetést az ÁNTSZ-nél hagyta (Kovács, 2003.). A
21/2001-es rendelettel pedig a finanszírozás is tisztázódott, a méréses vizsgálathoz a
mérőhálózat telepítése és fenntartása, valamint az egyéb vizsgálati módszerek feltételeinek
biztosítása állami feladat lett (Magyar Közlöny, 2001/16.).
6.3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Az adatfeldolgozás első lépése az adatsor ellenőrzése, validálása kell illetve kellene, hogy
legyen. Bár az állomások adatait sok helyen a központokban ellenőrzik, mégis sokszor
teljesen irreális „kiugró” adatok maradnak benn mint érvényes mérések, s ezek gyakran a más
szervek által továbbfeldolgozott és megjelentetett értékelésben is szerepelnek.
A mérést végző szervezetek mind anyagi, mind munkaerő szempontból közismerten nehéz
helyzetben voltak, így röviddel ezelöttig csak nehezen jutott lehetőség az adatok valós és
alapos ellenőrzésére. A belátható időn belüli validálás a későbbi kiértékelések szempontjából
elengedhetetlen, már csak azért is, mert az adott alközpontokban még tudják, hogy mikor mi
volt a műszerekkel, mikor miért mért a gép túl alacsony illetve túl magas értéket. Ezen
információk azonban idővel elvesznek, s így sokszor megmagyarázhatatlan helyzeteknél csak
találgatni lehet.
A 2002-es monitorátadással sokszor az információk nem kerültek átadásra, ennek
következtében pl. a DEDUKÖFE nem tudja, miért volt 2000-ben olyan nagy számú
adatkiesés Komlón (Fiszter, 2003). A külön infók elveszésével sokszor az adatok
valósságának megítélése és a kiértékelés is nehezebb illetve lehetetlen. Ezen segít az
üzemeltetési napló, melynek vezetését az utóbbi években tették gyakorlattá.
Az állomások különböző évi adatainak, illetve különböző állomások bizonyos évi
adatsorainak összehasonlítása is segítséget adhat bizonyos hibák, különbségek kiszűrésére.
Így derült ki, hogy még 2003-ban is - egy állomás adatait állítólag az aktuális, az ózonnal egy
időben mért hőmérsékletre vonatkoztatva (Fedor, 2003.) adták meg – a plusz információt
viszont csak későbbi rákérdezésre, mikor az állomások adatainak összehasonlításakor az
állomás adatai furcsán magasak voltak. Az eltérés magyarázott okának esélye azonban a
műszerek hivatalos szabványban leírt működési elve alapján - MSZ 21456-26 - kérdéses.
Hasonlóképp derűlt fény egy mérőpont áthelyezésre, egy állomás egymást követő 3 évi
adatainak módosított, de egyező sorára, illetve egy adatsor két állomásra való megadására,
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ppb és µg/m³ keveredésre, vonatkoztatási hőméréséklet keveredésre, és alapos adatvizsgálat
útján volt hasonképp kiszűrhető a fordított sorrendben betett adatok sora, valamint a hiányok
jelzése nélkül összecsúsztatott mérési sor.
A vonatkoztatási hőmérséklettel kapcsolatos nehézség oka az, illetve az volt, hogy bár a
törvényi előírás 2001. júliusig 25°C-ra vonatkoztatott határértékeket adott meg, a szervezetek
különböző vonatkoztatási hőmérsékletet alkalmaztak (0°C, 20°C, 25°C) a ppb-ről µg/m³-re
való átszámításnál. Szegeden például 1997. és 2000. között a különböző években mind a
három vonatkoztatási értéket alkalmazták, ami mint azt a 17. ábra mutatja, magasabb
értékeknél jelentős eltérést okoz. Ha ez az adatoknál nincs valamilyen módon feltüntetve,

µg/m³

kiértékeléskor, és más állomásokkal való összehasonlításkor ez hibás eredményeket okoz.
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17. ábra: Értékváltozás vonatkoztatási idő és hőmérséklet tükrében
(Szeged 1997. június 13.)

A 2001-es szabályozás szerinti vonatkoztatási hőmérséklet és idő megváltoztatásával a napi
menet kiegyenlítettebb lett, a határérték átlépéseknél pedig azon napok nem szerepelnek, ahol
a korábbi számításnál rövid (1 félórás) és csak kismértékű határérték átlépés volt.
Hasonlóképp kiszűrődnek ezáltal a furcsa egy félórás megugrások is.
Hosszú időtartamú mérések esetén kalibráció, karbantartás, meghibásodások stb. miatt mindig
előfordul adatkiesés. A hiányzó adatok arányát, eloszlását kiértékeléskor figyelembe kell
venni, nem mindegy ugyanis, hogy csak nyáron, csak télen, vagy az egész évben egyenletesen
elszórva hiányoznak az adatok, hisz ez különböző mértékben befolyásolja az adatokból
képzett átlagok eredményét.
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Korábban átlag képzéshez előírás szerint az adott időszakra lehetséges mérések minimum
75%-nak (éves ÁNTSZ levegőminőségi kiértékelés szerint kívánt adatérvényesség 70%)
rendelkezésre kellett állnia. Sajnos feltehetően figyelmetlenségből néha ennél jóval kevesebb
adatból is átlagoltak. Extrém esetben például (Budapest Baross-tér – 2000. január) adott
hónapban 31 napból csak 4-en volt ózonmérés, mégis számoltak rá havi átlagot (ÁNTSZ,
2000.). A hatályos jogszabály alapján 2001. nyarától az értékeléshez minimálisan 90 %-os
adatmennyiség szükséges /9. melléklet/. A régi adatokra vonatkozóan viszont nincs olyan
elõírás, hogy azokat az új 90%-os rendelkezésre állás szerint kellene átértékelni (Fiszter,
2003), így az összehasonlíthatóságnál erre is tekintettel kell lenni.
Meghibásodások esetén tartalék készülék hiányában többször, több helyen hosszú hónapokon
át nem volt mérés. Hosszas hiányok esetében nem marad más, mint a többi állomás adataival
való összehasonlítás, és az adott időszak meteorológiai eseményeinek vizsgálata, amivel
legalább a valószínűsíthető tendenciára következtetni lehet .
Minőségbiztosítás miatt a nullázás és az autómatikus rekalibráció mellett a műszereket,
mérőrendszereket központilag is ellenőriztetni, pontosíttatni kell. Az ellenőrző kalibrálást
félévenként, valamint a mérőrendszerek, mérőeszközök üzembe helyezése, átalakítása,
javítása után minden alkalommal el kell végeztetni (2001/17). Bár hazánkban a KVI
működtetésében már korábban is létezett egy kalibrációs központ, ennek igénybevétele a
monitorok egy kézbe kerüléséig több állomás esetében anyagi okok miatt kivitelezhetetlen
volt. A mérőműszerek Környezetvédelmi Minisztériumhoz kerülése után, az EU-csatlakozás
előkészítéseként, a monitorhálózat egységesítése céljából létrehozták az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózatot (OLM), ezen belül a hálózat nemzeti referencia
laboratóriumában a Környezetgazdálkodási Intézetben akkreditált kalibráló laboratórium
végzi a kalibrálásokat, és szervezi a mérőhálózaton belüli adatok összehasonlíthatóságát
szolgáló körméréseket, összehasonlító méréseket, valamint az

adatok nemzetközi

összehasonlíthatóságára nemzetközi körméréseket (Bozó et al., 2001.).
Az adatokat 2002-ig VEDD programmal dolgozták fel, ez azonban csak meghatározott
kiérétékeléseket tett lehetővé. Az adatok más programba való konvertálása több helyen igen
nehézkes, hosszadalmas illetve lehetetlen volt, és ha ez sikerült is, programozási hiba miatt a
korábbi validálások (javítások, érvénytelenítések) elvesztek, ami sok gondot okozott (Motika,
2001.). Így annak ellenére, hogy a szándék meg volt: „A mérésekre fordított munka és pénz
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akkor térül meg, ha az eredményeket széles körben felhasználjuk, és ezek segítségével a
hatóságok célszerűen, és hatékonyan tudnak beavatkozni a levegő minőségének javítása
érdekében” (Várkonyi et al., 1997.), az adatok csak igen szűk körben maradtak.
Tovabbi software hiba miatt a program a február 29.-i dátumot sem tudta kezelni - a február
mindig 28 napos volt, ami szökőévnél adatvesztést okozott (Éliás, 2001.). A VEDD
programról az adatbegyűjtésnél és feldolgozásnál első terv szerint a Scan Air 2000 programra,
majd pár hónapos eltéréssel, ezzel majdnem párhuzamosan a TECHNIdata programra tértek
át és megkezdték a monitor állomások egységes adatkezeléssel rendelkező, országos on-line
rendszerének kiépítését, mely még folyamatban van.
A mérési adatok tudományos célra korábban is ingyenesen kiadhatóak voltak, azonban az
adatszolgáltatás régen különösen, de még most is sokszor elég nehézkes. A szervezetek
egymásnak sem igazán adtak/adnak információt, így fordulhat elő, hogy a háttérállomások
többségét működtető OMSZ két, más szervezet által üzemeltetett regionális háttérállomás
adatait nem kapja meg, azaz országos „ózonkép” kialakítása nem, vagy csak részben
lehetséges. Hasonló példa a többi szervezeteknél is előfordult, ahol nem csak más szerv, de
egy megyén belül a légtisztaság védelmét ellenőrző osztály sem kapta meg a nyers adatokat,
csak a félórás mérések alapján számított napi átlagokat, azt is csupán egy hónapos késéssel és
csak %-os (nem konkrét) értékekkel. A határátlépésekről egyáltalán nem kapott információt,
így szükség esetén esélye se lett volna a szmogrendelet betartására (Kelemen, 2001.). A
fentieket igazolja az alábbi idézet is:
„A levegőtisztaságvédelemért felelős szervek közötti jelenlegi együttműködés kívánni
valókat
hagy maga után.” (Várkonyi et al., 1999.)
Munkám során a korábbi években egyes intézetek pénzt kértek az adatokért, mások csak
féléves átlagokat adtak. Léteztek persze pozitív példák is, ahol megkeresésre az adatokat
azonnal
E-mailen rendelkezésre bocsájtották és pár állomás esetében, de ez ritka volt (Szeged, Eger),
a friss mérési eredményeket interneten is meg lehetett tekinteni. Többször adatkérés esetén,
mikor a munkámhoz a Phare-monitorhálózat állomásaitól félórás átlagokat kértem az
Egészségtudomány

című

folyóiratban,

valamint

az

OKI

homepage-en

(http://www.joboki.hu/levego/) megjelenő adatokat, vagyis az állomások fűtési és nem fűtési
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félévre vonatkozó átlagát ajánlották. Ezt tudományos munkához sem információértéke, sem
időbeli megjelenése (adott időszakra általában féléves, éves csúszással, extrém esetben még
másfél év után sem volt adat) miatt nem igen lehetett használni, amit egy budapesti példával
is szemléltetnék.
Laborc u. 1997. Nem fűtési félév átlaga
Legmagasabb havi átlag
Legmagasabb napi átlag
Legmagasabb félórás átlag
110 µg/m³-t meghaladó félórás
átlagok száma a félévben

67 µg/m³
75 µg/m³
85 µg/m³
162,3 µg/m³
542 db
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Budapest esetében a jelentésben ráadásul több éven át - 1993. és 1996. között - a féléves
jelentésekben nem is a két ÁNTSZ állomás, hanem az OKI állomás „nem szabvány“
méréseinek

eredményét

adták

meg

(http://www.joboki.hu/levego/phare2.htm#OKI)

(Egészségtudomány, 1994/1995/1996.)
A 2001-es szabályozás alapján (Magyar Közlöny, 2001/16.) a mérőhálózat rendszeres
működése során képződő adatokat a KGI- Környezetvédelmi Intézetébe kell eljuttatni, itt
történik országos szinten az adatok összegyűjtése, végső validálása, archiválása és
kiértékelése. Innen rendszeres adatfrissítés keretében a Környezetvédelmi Minisztériumba, az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe, valamint egy részük az Európai Unió
illetékes szervezetéhez (ETC-AQ European Topic Center – Air Quality ) kerül továbbításra
(Bozó et al., 2001.). Az EEA-hoz mint azt az 5. fejezetben is írtam, a felszínközeli
ózonmérések közül - az 1997-es évet kivéve, mikor 11 állomás megemlítése mellett 5 állomás
adatsora került kiadásra (ETC-ACC, 2003.), - csupán K-Puszta és Szeged adatait továbbítja
Magyarország. A kiválasztásnál fontos volt, hogy az állomás rendben működjön és hogy a
KGI-vel jó komunikációs kapcsolatban legyen - internet (Kovács, 2003.). A K-pusztán mért
adatok alapján teljesíti továbbá az OMSZ az EMEP (Európai Monitoring és Értékelési
Program) és a WMO GAW (Global Atmospheric Watch) által előírt adatszolgáltatási
kötelezettséget (Bozó et al., 1998.).
Az OLM internetes megjelenítése 2003 végétől a http://www.ktm.hu/nmc/ - Nemzeti
Levegőminőség Vizsgáló Rendszer cím alatt található. Ebben órás illetve napi átlagként az
állomások 2003-as érvényesített légszennyezettségi adatai is szerepelnek, alkalmazhatóságuk
azonban még nem teljes érékű. Állításomat a 2003. április 1. – július 30. közötti szegedi
adatok (KÖFE – KvVM) összehasonlításával tudom igazolni. A 2904 db adatnál (órás
átlagok)

147

esetben

volt

az

ATIKÖFE

adatsor

alapján

adatkiesés

kalibrálás,

adatérvénytelenítés stb miatt. E 147 esetből 79-nél szerepel a minisztériumi adatsorban
adathiány helyett valamilyen érték 1 és 12526,1 között. Az irreálisan magas adatok még
kiszűrhetőek, de a legtöbb idegen adat a normál adattartományban mozog, így ezek kiszűrése
kontroladatsor nélkül esélytelen. Ennek alapján bár a KvVM rendszerében majd az összes
állomás 2003. évi adatainak valamely része szerepel (van amelyik januártól, van amelyik
augusztustól, van amelyik júliusig, van amelyik októberig), a fent említett probléma miatt, az
ebből adódó hibás kiértékelés elkerülése végett az adatbázis alkalmazása nem lehetséges.
Mint írtam a legtöbb probléma kiküszöbölése folyamatban van, de a fent említett dolgok a
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2001 előtti adatok felhasználhatóságára rányomják bélyegüket, az új adatoknál pedig az utóbb
említett adathiány helyére becsúszó értékek nehezítik a valós kiértékelést, így munkám
következő részében, az adatok minősége miatt bizonyos hibafaktor beszámítandó. A
kiértékelések során a különböző évi adatok összehasonlíthatósága miatt a korábbi 25°C-ra
érvényes mérési eredményeket is a 2001-től érvényben lévő vonatkoztatási hőmérsékletre,
azaz 20°C-ra számítottam.
6.4. Magyarországi adatok kiértékelése
A felszínközeli ózon fotokémiai keletkezésének következményeként jellegzetes szinusz
hullámhoz hasonló napi és évi menetet figyelhetünk meg, amit alapvetően 2 dolog befolyásol,
ez az időjárás és a légszennyezettség. A napi menet, ahogy azt a 3. fejezet 8. ábrája és az
1997-es mérési adatok alapján a téli és nyári félévre készített 18. és 19. ábra is mutatja,
általában hajnali, kora reggeli minimummal és délutáni maximummal jelentkezik,
jellegzetességei helytől és időtől függenek, ami azt jelenti, hogy a téli időszakban a napi
menet amplitúdója kisebb, mint nyáron és a hegyi állomásokon mért ózon koncentráció napi
menete simább/kiegyenlítettebb, mint a síkvidéki állomásokon mérteké.

240

200

µg/m³ [ 20 °C ]

Bp. Laborc
Bp. Laborc

160

K-Puszta
K-Puszta

120

Szeged
Szeged

80

Nyírjes
Nyírjes

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

0

1

40

18. ábra: Kiválasztott magyarországi állomások átlagolt napi felszínközeli ózon menete (vonal) és az
adott órában az évben mért legmagasabb ózon koncentráció (pont) a téli félévben

A hegyi állomásra példát mutató nyírjesi monitor adatai mellé egy regionális háttér – KPuszta, egy városi háttér - Bp. Laborc u., és egy közlekedési állomás - Szeged adatait vettem.
Ahogy azt a diagramok is mutatják, az átlagolt napi felszínközeli ózonmenet (vonal) és az
adott órában a félévben mért legmagasabb ózonkoncentráció (pont) a téli és nyári félévben is
az állomáskarakterisztikának megfelelően, jól elkülönülő képet mutat.
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A fűtési félévben a hegyi állomás adatait kivéve, nagyságrendi eltéréssel, de párhuzamos
amplitudóval jellemezhető a fennmaradó 3 állomás napi menete. Mind a legmagasabb átlagolt
érték, mind a legmagasabb órás érték a regionális síkvidéki állomáson jelentkezik, különbsége
azonban a hegyi állomáshoz képest sem egyik, sem másik értéknél nem számottevő, és ahogy
azt a téli félévre vonatkozó diagram is mutatja ez az „elsőség” csupán a délutáni, esti órákra
korlátozódik, különben a hegyi állomás értékei a legmagasabbak. Az 1997-es fűtési félévi
adatok 20 °C-ra és órás átlagra számított értékei alapján Nyírjesen a napi amplítudó átlagolt
minimum értéke 60,2 µg/m³, maximumértéke 71,8 µg/m³, a legmagasabb mért érték pedig
132,9 µg/m³ volt, míg K-Pusztán az adatok 42,2 µg/m³, 73,6µg/m³ és 144,9 µg/m³-el kicsit
nagyobb amplitudó beli változatosságot mutatnak.
Bár a nyári félévben az állomások egymáshoz viszonyított koncentráció beli jellege
megmarad, de a a fotokémiai reakciók ózonképző mértékének felerősödése, és a városban
jelentkező napi forgalom időbeli megoszlásának erősebb befolyásoló jellege miatt, mind a
reggeli - délelőtti emelkedés, mind a délutáni - esti csökkenés meredekebb amplitúdófutáshoz
vezet, mint a közlekedési terheléstől nem közvetlenűl érintett regionális háttérállomásnál. Az
adott órában mért legmagasabb félórás érték az adott év időjárási jellegétől erősen függ, így a
diagramokon jelölt adatok nagyságából messzebb menő következtetések az általános
csúcsterhelésre nem vonhatóak le.
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19. ábra: Kiválasztott magyarországi állomások átlagolt napi felszínközeli ózon menete (vonal) és az
adott órában az évben mért legmagasabb ózon koncentráció (pont) a nyári félévben

A havi átlagokból kirajzolódó éves kép Magyarországon az éghajlatnak megfelelően, az É-i
féltekére jellemző téli minimummal és nyári maximummal mutatkozik. Az egyes évekre így
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kapott „ózonkép” az anuális időjárási sajátosságok következtében /10. melléklet/ különböző
struktúrával, és különböző nagysággal jellemezhető, amit a regionális háttérállomások illetve
bizonyos kiválasztott városi állomások 1990 és 2003. közötti mérési eredményeinek havi
átlagaiból készült, az ózon hosszú távú változékonyságát bemutató diagramok is jól
szemléltetnek /20. és 21. ábra/.
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20. ábra: Az ózon hosszú távú változékonysága az ország regionális háttérállomásain 1990-2003.
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21. ábra: Az ózon hosszú távú változékonysága az ország kiválasztott városi állomásain 1990-2003.
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A legmagasabb havi ózonkoncentrációkkal a `90-es évek elején - 1991-1995 között - az
Osztrák Környezetvédelmi Hivatal által Kőris-hegyen üzemeltetett mérőállomás adatai tűntek
ki, az itt, és máig az országban észlelt legmagasabb havi átlag 128,2 µg/m³ volt. Az említett
állomást a ma is működő monitorok közül K-Puszta, és az 1996-tól üzemelő Farkasfa követi.
Farkasfa esetében meg kell azonban jegyezni, hogy a monitor időnként, például 1997.
februárjában nem megmagyarázható adatsort produkált, azaz az adatok valóságtartalma nem
mindig 100 százalékos (Ferenczi, 2003.).
A már említett állomásokat alacsonyabb nyári és magasabb téli maximumokkal a hegyi
állomások jellegzetességét mutató Nyírjes, majd Hortobágy és végül a két KÖFE állomás –
Fertőújlak és Majláthpuszta követi. Az utóbbi kettő elkülönülése nem egyértelműen jelent
ilyen jellegű koncentrációkülönbséget, de erre majd a fejezet végén térek vissza.
A városi állomások diagramja nem csak a havi átlagok különböző éves jellegét szemlélteti, de
néhány állomás esetében az adatvalósságot is megkérdőjelezi. Például ilyen a többi évtől, és
más állomásoktól teljesen eltérő menet jelentkezik 1996-ban Pécs-Boszorkány út, és 19961997-ben Budapest Baross-tér monitorjánál. Ugyancsak kérdőjeles számomra, az ÁNTSZ
Baross téri méréseiből származó 2000-es adatsor, és az itt jelentkező, a többi állomás adatait
„túl licitáló“ csúcsérték. Ennek okát azonban a nyers adatok összehasonlítása alapján
ellenőrizni nem tudtam, mert a minisztériumból Budapest 2 állomására kapott félórás
átlagokat tartalmazó adatsor az első félévben végig megegyező értékeket tartalmaz.
Mivel nagyobb mennyiségű adatot csak 1997-től kaptam, az utóbbi 7 év havi adatainak
részletesebb ábrázolására van csak lehetőségem /11. melléklet/, ezekből is az utolsó 3 év
hiányosabb, aminek a fejezet elején említett nehéz adathozzáférhetőség az oka. Amint azt a
melléklet

egyes

oldalai

is

mutatják,

az

időjárási

különbségekből

adódó
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/10. melléklet/, a maximum havi átlag illetve átlagok eltérő időbeli (május és augusztus
közötti) jelentkezéséből egy-egy évre jellemző felszínközeli ózonterhelési kép - azaz a havi
átlagokból kirajzolódó éves futás jellege - nagy általánosságban a legtöbb állomásnál
megegyező illetve hasonló. Az éves menetben majd minden évben megjelenő júliusi,
menetbeli törés meteorológiai okra vezethető vissza.
A havi adatok ábrázolása a területi- illetve sajátosságkülönbségek szemléltetése mellett
lehetőséget ad az esetleges kirívóan hibás adat kiszűrésére, vagy legalább is a furcsán eltérő
értékek megkérdőjelezésére, valamint hiányos adatsorú állomások legalább részbeni
megjelenítésére.
Az állomás sajátosságnak megfelelően általában a legmagasabb értékekkel a piros színnel
jelölt regionális háttérállomások jellemezhetőek, azért csak általában, mert e képből a fent
már említett Majláthpuszta és több évig Fertőújlak adatsora kilóg. A regionális
háttérállomásokat nagyságban, egymástól nem teljesen elváló rendben némi átmeneti
keveredéssel a városi állomások közül a zöld színnel jelölt városi háttérállomások követik. A
helyi sajátosságokból, és a néha nem egyértelmű állomáskarakterisztikából eredően a
diagramban kék színnel jelölt közlekedési állomások és a városi háttérállomások ózonterhelés
beli szétválása sokszor nem egyértelmű.
Szeged adatainak jelölésére, a jobb láthatóság és összehasonlíthatóság érdekében külön színt
használtam (sárga). Szeged annak ellenére, hogy kimondottan közlekedési állomáskarakterű,
a legtöbb évben a városi állomások felső közép mezőnyében helyezkedik el. Kivételt képez ez
alól a 2003-as év, melynek jellegére egyértelmű magyarázatot nem tudok. Több helyről
jelezték, hogy kalibrálási, méréstechnikai gondjaik voltak, így a regionális háttérállomások
értékeit is meghaladó Várpalota és Ajka. Hasonlóképp igen meglepő Győr és Dorog éves
ózonképe, ahonnan a korábbi években a 2003. év első részében is mutatkozó, feltűnően
alacsony értékekkel jellemezhető menet után majdnem a regionális háttérállomások értékeivel
vetekedő adatokat kaptam.
Az 1997-2000-es havi adatok átlagából készült éves ciklus /22. ábra/ minimuma november,
decemberben, maximuma a különböző állomásoknál eltérően, május és augusztus között
jelentkezik.
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22. ábra: Kiválasztott magyarországi állomások átlagolt éves felszínközeli ózon menete
1997-2000 adatai alapján (Bp. Laborc, K-Puszta, Nyírjes, Szeged)
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A vizsgált állomások közül a legmagasabb átlagolt maximum ózonkoncentráció K-Pusztán
jelentkezett 96,3 µg/m³-el május hónapban, míg a legalacsonyabb maximum a közlekedési
karakterrel

jellemezhető

győri

monitorállomásnál

31,2

µg/m³-el

júniusban

volt.

A minimum/maximum relációvizsgálata is, azaz az évben jelentkező legalacsonyabb és
legmagasabb értékű hónapok aránya, a fenti öt állomás esetében jól érzékelhetően mutatja az
állomások karakterisztika különbségéből eredő terhelési megoszlás különbségét. A regionális
állomások minimum/maximum relációja alacsonyabb, legalacsonyabb értékű 2,1-el a hegyi
állomás, majd ezt 2,5-el a síksági regionális állomás követi. A városi állomások
aránymutatója 3,2 és 3,6 között oszlik meg. A városi háttérnek számító Laborc u. értéke 3,2, a
közlekedési jellegű Szegedé és Győré 3,3 illetve 3,6.
Az éves ózonátlagok értékeléséhez adathiány miatt csupán a hosszabb időintervalumra
érvényes adatsorokat választottam /12. melléklet/. A felszínközeli ózon karakterisztikájának
megfelelően a legmagasabb éves átlagok itt is a regionális háttérállomásoknál, míg a
legalacsonyabbak a közlekedési állomásoknál jelentkeznek. Bár a időjárási, transzport és
képződési-bomlási folyamatok eltérése miatt a trend nem egységes, némely hasonlóság azért
fellelhető a menetekben. Általánosan a maximum az 1998-as évben jelentkezik, K-Pusztánál
77,7, Laborc u-ban 59,1 µg/m³-es éves ózonkoncentrációval.
A Magyarországon létező leghosszabb adatállományt K-Puszta monitorállomása szolgáltatta
(1991-2003.), itt a 13 évet átölelő sornál az adatokon végzett trendvizsgálat eredménye
szerint, és hasonló mód, bár eltérő mértékben a legtöbb állomásnál, a talajközeli ózon
koncentráció éves átlagában, kis mértékű emelkedő tendencia figyelhető meg. Mivel azonban
az adatsor futását az évek meteorológiai jellege, és a trend alakulását a számított időtartam
befolyásolja – ha a trendvizsgálatot nem 1990-től, hanem 1997-től végzem, az emelkedő
tendencia helyett csökkenő jelentkezik - hosszabbtávú következtetés az adott évekre számított
trendből nem vonható le.
Egy összefoglaló országos kép alkotása a sok adathiány miatt a monitoros mérések alapján
nehézkes, és nem is tanácsos. Ennek egy másik módját választotta egy KGI-OMSZ projekt,
mely a KÖM finanszírozásával 2002-ben az ország 12, 2003-ban ennél valamivel több
pontjára kiterjedő 4x1 hetes passzívmérős felmérésen alapuló értékek modellezését végezte.
A mérőpontok zöme regionális háttér jellegű volt, de városok is, így pl. Szeged, is bekerültek
a vizsgálatba. Az adatok térképi ábrázolása és interpolációja alapján kapott kép a következő:
Az ország NY-i és középső részén a legmagasabb az érték, ennek oka az elsőnél a más
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országokból érkező transzmisszió, míg a másodiknál Budapest emissziós terhelése, vagyis a
főváros DK-i irányba elhúzódó, Dabas-Kecskemét környékén lecsapódó füstfáklyája. Az
ózon általi légterhelés az É-i khg-ben a legalacsonyabb, ami a napsütéses órák alacsony
számával és magasabb csapadékmennyiséggel magyarázható. A 2002. nyarán végzett ózonmérési kampány eredményeinek térképes ábrázolását az 23. ábra mutatja (Bozó, 2003.).

23. ábra: A felszínközeli ózon-koncentráció eloszlása (2002 július 22.-augusztus 19.)

A 2003-as felmérés adatai munkám lezárásáig még nem kerültek végleges kiértékelésre, így
ezek eredményét megtekinteni nem volt módom.

6.5. Különlegességek, érdekességek az adatokban
a, A majláthpusztai mérőállomás a Dráva partján a töltés mellett található, elhelyezkedése
alapján háttérállomásként lenne besorolható, adatai viszont inkább a közlekedési állomások
adataival mutatnak hasonlóságot. Az értékek feltűnően alacsony voltát az üzemeltetők is
észlelték, de magyarázatot nem tudtak rá (Vörös J. , 2001.).
b, Fertőújlak és Illmitz ózont is mérő monitorállomása egymástól 9 km távoltságra a Fertő-tó
keleti védett zónájában helyezkedik el, mindkettő jellegzetes ÉNY-i és DK-i fő
szélirányokkal jellemezhető, aminek köszönhetően a regionális ózonképződésben mindkét
állomásnál a fő befolyásoló tényező a Bécsben és környékén kibocsátott elsődleges
légszennyezés. Háttérállomások esetén az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az
állomástól vett 100 km-es (az osztrák Környezetvédelmi Hivatal 70 km-es) rádiuszú körrel
lefedhető területre veszi érvényesnek a mért adatot, ennek megfelelően a két regionális
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háttérállomás adatainak egymásra érvényesnek kellene lenniük, vagy legalább is
hasonlítaniuk kéne. Ez azonban Fertőújlak és Illmitz esetében az adatok alapján nem látszik
igaznak. Mivel adatokat Fertőújlak esetében csak
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1997-2000-ig, illetve 2003-ra kaptam - a 2001-2002-es időszakban bár volt mérés, az adatok
átkonvertálása Excel formátumba egyelõre nem volt lehetséges (Lautner, 2003.) - ezen
időszakok történéseit tudtam vizsgálni. Az Illmitz-i adatokat az Osztrák Környezetvédelmi
Hivatal bocsátotta rendelkezésemre.
A 24. ábrán a két állomás adatainak diagramos ábrázolása látható. Itt feltűnő módon az 19971998-as évek havi adatai viszonylag egyforma futásúak, ami azután az azt követő két évre
egyáltalán nem mondható el. A magyarországi adatok az éves ózonkép jellegét megtartva
nagyjából az Illmitz-i értékek felének-kétharmadának felelnek meg.
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24. ábra: Illmitz és Fertőújlak felszínközeli ózon méréseinek havi átlaga

A fent említett eltérés a magas értékek jelentkezésében is megfigyelhető. Illmitz esetében a
180 µg/m3 órás átlagot meghaladó napok számát vizsgálva az említett időszakon belül 1998.
és 2000. említendő, az első esetben ötször, a második esetben 8-szor volt ilyen nap, ezek
közül a 200 µg/m3 órás átlagot is meghaladó nap 2000-ben volt egy alkalommal, az abszolút
maximum 2000.08.16.-án 205 µg/m3-es ózonterheléssel jelentkezett. Az azonos időszakban
Fertőújlakon mért adatok „némi“ eltérést mutatnak. 1997-ben a legmagasabb órás átlag 197,6
µg/m3 volt - a 180 µg/m3 feletti időszak 5 órán át tartott, míg 1998-ban a maximum órás átlag
174,8 µg/m3-al jelentkezett. 1999-ben éves szinten az adatmennyiség 58% volt - hiányos,
vagy teljesen hiányzik a június, július, és az augusztus utáni időszak, így itt a csúcsértékek
vizsgálata lehetetlen. Az ezt követő évben - 2000-ben - az abszolút maximum órás átlag
135,3 µg/m3 volt.
Az 1999., 2000-es adatviszonyulás méréstechnikai magyarázatát látszik alátámasztani az 25.
és 26. ábra, melyek a 2000. auguszusi illetve a 2003. augusztusi adatsorok összehasonlítását
szolgálják. Az első ábrán jól látható a feltűnően állandó mértékű értékkülönbség, ennek
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valószínűsíthetően kalibrációs problémában eredő oka a második ábra tanusága szerint 2003ra megszűnt.
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25. ábra: Illmitz és Fertőújlak órás ózon átlagai 2000. augusztus
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26. ábra: Illmitz és Fertőújlak órás ózon átlagai 2003. augusztus

Hasonlóképp bizonytalanságot rejt magában a városi háttér és a közlekedési állomásoknál sok
helyütt az elhelyezéséből adódó értéknagyságot befolyásoló tényező, melyre a 8. fejezetben,
Szeged példáján majd visszatérek. Ez utóbbi probléma megoldásával kapcsolatban a
szükséges fejlesztések címszó alatt már 1997-ben szerepelt a Nemzeti Környezetegészségügyi
Akcióprogram beszámolójában a települési ózonmérőhelyek reprezentativitásának ellenőrzése
és szükség szerinti áthelyezése, valamint a településeken kívüli háttérszennyezettséget mérő
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állomások számának növelése (OKI, 2000.), ez azonban sajnos máig nem valósult meg.
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7. Magas ózonértékek Magyarországon
7.1. Határérték átlépések Magyarországon
A határérték átlépések megítélésénél annak ismeretében, hogy az ózonszabályozás
változtatásával 2001. júliustól az egészségügyi határérték a korábbi 25 °C-ra vonatkoztatott
30 perces 110 µg/m3-ről először 20°C-ra érvényes 110µg/m3 8 órás átlagra, majd a már
elkészült, de még elfogadás alatt álló, 2004-től érvényes új szabályozásban ugyancsak
20°C-ra érvényes 120µg/m3 8 órás átlagra módosult, munkámban mégis a legelső, azaz a
félórás értéket veszem alapul, mivel a vizsgált időszak nagyobb részében ezen értékre
vonatkozó előírás volt hatályban.
Hazánkban magas ózonkoncentrációk már a tél végi, kora tavaszi (február, március)
napsütésben gazdag száraz anticiklonális időszakban is előfordulnak, az időjárási
jellegzetességeknek megfelelően azonban a határérték túllépések általában májustól
augusztusig, ezen belül is július és augusztus hónapokban a leggyakoribbak. Az ezt követő
hónapokban (szeptember és október) az ilyen esetek előfordulása ritkább, bár az ú.n.
„vénasszonyok nyarán”, néha igen magas értékek is jelentkezhetnek.
Az összes magyarországi állomás közül, és ezen belül a regionális háttérállomások közül is a
legtöbb határérték átlépést általában minden évben K-pusztán tapasztalják, és itt mérik
sokszor a legmagasabb félórás ózonátlagot is, melynek okát a Budapest és az M5-ös által
produkált légszennyezés helyi lecsapódásával – Budapest füstfáklyája - magyarázzák
(Ferenczi et al., 1998.). Az adott években mért legmagasabb félórás ózonkoncentrációk, és az
évben jeletkező 110 µg/m3 feletti félórák számának (korábbi egészségügyi határérték)
megítéléséhez a 7. és 8. táblázatokban K-Puszta adatai mellé egy városi háttérállomás Budapest Laborc u. - adatait vettem figyelembe. A táblázatok szürkén sraffozott mezőiben a
rendelkezésre álló adatok százalékos mennyisége több hónapnál nem éri el a 75%-ot, így az
adott értékek csak tájékoztató jellegűek.
Úgy a magas átlagértékkel jellemezhető félórák esetében, mint a havi átlagok
összehasonlításánál is jól látható az

ózonterhelés jellegzetes állomáskarakter szerinti

különbsége, vagyis az, hogy az alapterhelés és ennek megfelelően a magas ózonkoncentrációval jellemezhető félórák száma a lakott területektől, s így az elsődleges
légszennyezőforrásoktól távolabb lévő regionális háttérállomásokon jóval magasabb mint a
városi állomásoknál. Az abszolút maximum érték, azaz az az évben mért legmagasabb félórás
koncentráció azonban nem törvényszerűen itt a legmagasabb.
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A fenti két állomás és Szeged kivételével az adathozzáférhetőségem az 1997-2000-es
időszakra korlátozódik. Ezen adatsorok kiértékelése alapján a fent említett években
Magyarországon mért legmagasabb félórás ózonterhelés 292 µg/m3 volt, ezt 1998.
augusztusában Oszláron mérték /13. melléklet/.
A vizsgált adatok alapján elmondható, hogy az igazán magas, 200 µg/m3 feletti értékek
hazánkban viszonylag ritkán, és akkor is csak rövid időre jelentkeznek. A legtöbb esetet
K-Pusztáról jelentették, ahol szinte minden évben előfordul 100 ppb, azaz 200 µg/m3 körüli,
illetve azt meghaladó érték. Itt a legmagasabb ózonkoncentrációt eddig 1996-ban 269,8 µg/m3
–el regisztrálták.
7. táblázat: A K-Pusztán és Budapest Laborc u.-ban mért legnagyobb félórás
felszínközeli ózonkoncentrációk
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
K-Puszta
Bp. Laborc

249,4

211,1

217,8 195,8 252,1 211,9 269,8 240,2 251,1 186
250
228
191
189
201
162,4 201
170

194,1 196,3 201,5 187,5
229
190
201
199

Az adatok vonatkoztatatási hőmérséklete 25 °C. Forrás: ÁNTSZ „A főváros levegőszennyezettsége - a monitor-hálózat adatai alapján” és az
OMSZ félórás adatai.

8. táblázat: A K-Pusztán és Budapest Laborc u.-ban észlelt 110 µg/m3 –ot meghaladó ózonkoncentrációval
jellemezhető félórák száma az adott évben
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
K-Puszta
Bp. Laborc

2059

1531

1511

1597

2237

1786

1914

2723
552

3056
1374

1706
854

2328
738

1752

2769

1880

Az adatok vonatkoztatatási hőmérséklete 25 °C. Forrás: 1997 –ÁNTSZ nyers adatok, 1998- Népszabadság melléklete, 1999 - Budapest
környezeti állapotáról címü kiadvány, 2000 – nyers adatok a KÖM-ből

K-Puszta 110 µg/m3-t meghaladó félórás méréseinek nagyság szerinti megoszlását vizsgálva
megállapítható, hogy az adott félórás ózonkoncentrációk jelentős része minden évben a 120160 µg/m3 közti intervallumban helyezkedik el /27. ábra/.
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27. ábra: K-Puszta 110 µg/m3 feletti félórás átlagainak nagyság szerinti megoszlása
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Az ezt meghaladó értékek jelentkezési gyakorisága csak az ú.n. ózongazdag években
számottevőbb, az igazán magas koncentrációjú 240 µg/m3-t meghaladó félórák száma pedig
kevés. A vizsgált 14 évből ilyen 5-ben jelentkezett, ott is csupán éves szinten 1-5 órás
időtartammal.
A városi ózonterhelés megítélése hazánkban elég különböző. Van ahol a Budapest Laborc u-i
átlépés számot minimálisnak (Baranka Gy., 1999.), van ahol - a vizsgált városok közül
többnél - a nyári ózonkoncentrációt jelentősnek tartják (NKP, 1996.). Ez persze, ahogy a 28.
ábra is mutatja, nézőpont kérdése, hisz a városokban mért átlépési gyakoriság a regionális
háttérállomás adatainak „alig” harmada-negyede, de az ott élő emberek egészségére nézve ez
is kedvezőtlen.
A határérték túllépési félórák számának napon belüli megoszlását mutató diagramon is
markánsan jelentkezik a fent már említett állomástípus különbség. K-Pusztán, mint emitens
távoli regionális háttérállomáson mind az esetszámok nagysága, mind időbeli megoszlása
nagy mértékben eltér a többi ábrázolt állomás adatától.
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28. ábra: Határérték túllépési félórák számának napon belüli megoszlása
Magyarország különböző állomásain 1997-ben

A városi állomásokkal ellentétben, itt a nap majd minden félórájában jelentkezett
egészségügyi határérték feletti érték, és az esetszám, mint már feljebb említettem
háromszorosa, négyszerese a városi értékeknek. Hasonlóképp különbség mutatkozik a városi
háttér és a közlekedési állomások esetében is, ami az eltérő elsődleges légszennyező
mennyiségi ellátottság miatt, egyrészt a délelőtti eseteket mutató görbe futása eltérő
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meredekségében, másrészt a délutáni meneteltérésben jelentkezik. Ez utóbbira jó példa a
szegedi állomás adatait mutató görbe futásában látható a délutáni forgalmi csúcsidőben
(MESZ 17h) jelentkező menettörés.
Az új 110µg/m3 8 órás átlagra számolt határértékek bevezetetésével az esetszám érthetően
lecsökkent. K-Pusztán, a korábbi évi adatok ilyen szempontú feldolgozása alapján 1998-ban,
mint az eddigi „csúcsévben” 136-szor, míg 1999-ben 65-ször, 2001-ben pedig 60-szor volt
ilyen eset. Nagyjából hasonló a lakossági tájékoztatás 1 órás mérőszámának - 180µg/m3 órás
átlag alakulása is, a legmagasabb esetszám az 1996-2001-es időszakon belül 1998-ban 36
volt, majd az ezt követő 3 évben alig 1-2. (Bozó, 2003.).
7.2. Határérték átlépések időbeli és nagyságbeli megoszlása az évben és az országban
(1997-2000.)
Munkám egy részét az 1997-2000. közötti 4 év során Magyarországon végzett ózonmérések
eredményeinek összegyűjtése, és kiértékelése alkotta. Ebben a mérést végző szervezetek
korábbi megosztottsága és a számítástechnikai hiányosságok miatti akadozó adatszolgáltatás
sok nehézséget okozott. Ez az oka annak is, hogy bár hazánkban a kilencvenes évek óta egyre
több helyen folyik felszínközeli ózonmérés, az eredmények országos összehasonlítása még
soha nem történt meg.

Az ország 32 állomásának 1997. és 2000. év közötti ózonméréseit a határérték túllépések
megjelenési ideje, tartama és nagysága alapján vizsgáltam. Mivel a túllépések gyakoriságát és
mértékét a mérőhelyek típusa, és az ebből adódó elsődleges légszennyezőanyag-mennyiségi
különbség igen erősen befolyásolja, a regionális háttérállomásokat a városi háttér és
közlekedési állomásoktól különválasztva vizsgáltam. Sajnos 2000-re az adatok megszerzése
még nehézkesebb volt, mint az azt megelőző években, így ott csak az állomások egy részénél,
számszerint 17-nél tudtam ezen vizsgálatot elvégezni. Az értékek és a hiányzó állomások
előző években más állomásokhoz tapasztalt viszonyulása alapján azonban következtetni lehet
a 2000-ben jelentkező magyarországi helyzetre is.
A határérték átlépésekkel kapcsolatos országos helyzet meghatározása a több helyen sokszor,
illetve tartósan jelentkező adathiány miatt a szokásos kiértékelési módszerekkel kicsit
nehézkes, hisz a százalékos határérték átlépési gyakoriság, az abszolút maximum illetve a
98%-érték meghatározás nem a valós képet adná. Ezért egy a 14.-15. mellékletben szereplő
táblázatos összehasonlítási módszert választottam, mely lehetőséget nyújt a korábbi
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egészségügyi határértéket meghaladó félórával jellemezhető napok szemléltetésére. Az adatok
a korábbi előírásoknak megfelelően 25 fokra vonatkoznak.
Vizsgálatom során a határérték átlépések mértékét és időtartamát is figyelembe vettem.
Az áttekinthetőség miatt bizonyos csoportosításra volt szükség, így egy öt fokozatú színskálát
alkalmaztam az adott koncentrációtartományok, és fehér-fekete sraffozott mezőt a hiba illetve
a még nem üzemelő monitor miatti adathiányok szemléltetésére. Ez utóbbi jelölését azért
tartottam fontosnak, mert így az adott állomáson nem jelentkező határérték átlépés, ha ez
géphibából ered, jelezhető. Külön jelöltem azon napokat is, ahol műszerhibából, vagy egyéb
más okból nagyszámú adathiány és a nap fennmaradó részén határérték átlépés is jelentkezik,
hisz valószínűsíthető, hogy itt az adott napon az adatkiesés nélkül magasabb érték, illetve
nagyobb félórás esetszám fordult volna elő. Az ilyen napokat a részletes táblázatban a mért
ózonértéknek megfelelő színérték mellett, a hibákat jelölő sraffozással is elláttam, az
összefoglaló táblázatban pedig az adott kategóriáknál egy plusz jel után tüntettem fel.
Az ország különböző pontjain végzett méréseknek ez a fajta összehasonlítása az ú.n. kiugró
értékek kiszűrésében is segítséget nyújt, hisz a mérőhely karakterisztikájából, az aktuális
időjárásból és a kiugró értékek lokalitásából következtetni lehet az adott adat
valóságtartalmára.
Azon napokhoz, mikor a monitor több mint 5 órán át 110 µg/m3 -es határérték fölötti
koncentrációt mért egy x-et tettem, mutatva, hogy ott tartósabb ózonterhelés jelentkezett.
Mint munkámban több helyen említettem, a felszínközeli ózon jellegzetessége, hogy nagyobb
légszennyezettségű

területeken

alacsonyabb

koncentrációban

jelentkezik,

minek

következtében ott a határérték átlépések is kisebb számban, mértékben és gyakorisággal
jelennek meg. Természetesen a monitor helyzete nem száz százalékosan befolyásoló tényező,
hisz a képződött ózon a szél útján több 10 illetve 100 km-es távolságra is szállítódhat, s így
rövid időre és ritkán, de közlekedési állomásoknál is kiugróan magas koncentrációk
jelentkezhetnek. Mégis nagy általánosságban megállapítható, hogy mind gyakoriságban, mind
nagyságban a határérték átlépések a regionális háttérállomásoknál a legjelentősebbek, ezt
követik a városi háttér- és végül a közlekedési háttérállomások. Az ipari háttérállomásnál a
helyzet nem ennyira egyértelmű, itt leginkább az adott ipari létesítmény jellege, és az ennek
következtében itt kibocsátott légszennyezőanyagok összetétele a befolyásoló, illetve a
monitor állomáskarakterisztikájának valóssága. Például Győr esetében is előfordul ipari és
közlekedési jelző is. Végül a monitort a működtető szervezet információja alapján
közlekedésiként vettem figyelembe. Oszlár besorolása is problematikus, hisz a falu határában
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lévő, Tiszaújvárostól távolabb, de a Tiszai Vegyi Kombinát füstfáklyájában elhelyezkedő
monitorja (Éliás, 2000.) mért értékeinek nagysága és megjelenési ideje, valamint a járulékos
információk alapján regionális háttérállomásnak vehető, hivatalos besorolása viszont ipari
mérőállomás.
Az ózonkoncentrációk mellett a meteorológiai eseményeket: a hőmérsékletváltozást (erős
lehűlés, felmelegedés, hőség), a csapadékosságot és a Hess-Brezowsky illetve a Péczely féle
makroszinoptikus helyzeteket, vagyis a nyomási mező különböző megjelenési formáit leíró
kategóriákat is jelöltem a táblázatban, hiszen az elsődleges légszennyezőanyagok mértéke
mellett

az

időjárás

a

legmeghatározóbb

ózonkoncentráció

alakító

tényező.

A makroszinoptikus helyzetekhez tartozó „kódkulcs” a 16. mellékletben található.
A vizsgált évek ózonmenete illetve ózonterhelése igen eltérő, ami a meteorológiai jellemzők
eltérőségével magyarázható. 1997. és 1998. időjárásában lényeges kialakító tényező volt az
ENSO jelenség és az ennek következtében jelentkező hőség - 1998. az utóbbi 1000 év
legmelegebb éve volt (Schönwiese, 2001.). Az ózongazdag éveket két hűvösebb, és ennek
következtében viszonylag „ózonszegény“ év követte. Ezek közül is 1999. volt az alacsonyabb
terhelésű, ami a nyári nagy csapadékossággal magyarázható. A már említett, a dolgozatom
mellékletében található 1998-as és a 2000-es évre vonatkozó táblázatok egy ózongazdag és
viszonylag ózonszegény év különbségét szemléltetik.
Az éven belüli megoszlásnál jellemző a kora tavaszi és a szeptembert követő őszi csupán a
regionális háttérállomásokon jelentkező, ott is csak sporádikusan fellépő magasabb
ózonértékek, de ezek időtartama nem igen haladja meg az 5 órát. Az általában tavasz közepén
jelentkező jelentősebb felmelegedésig - az említett állomásokon túl - a városi állomásoknál
csak a napfényben gazdagabb vidékek városaiban, D- és K-Magyarországon mutatkoznak
határérték fölötti adatok. Ezt követően bizonyos időszakokban, különösen kánikulai meleg
esetén jól megfigyelhető, majdnem az ország egész területén egyidőben jelentkező az
egészségügyi-határértéket meghaladó ózonkoncentrációk lépnek fel. Ez a tény is alátámasztja
az ózonprobléma regionális, országos kezelésének szükségességét.
Háttérállomásokon

a

határérték

átlépések

jelentkezése

viszonylag

gyakori,

így

ózonperiódusnak azt az időt vettem, amikor számos városi állomáson is magas ózonterhelés
volt. Ilyen a vizsgált években 3-7 alkalommal fordult elő, időtartamát tekintve pár naptól egykét hétig terjedtek. Különösen hosszú és magas értékekkel jellemezhető periódusok évi 1-2
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alkalommal, az időjárásnak megfelelően néhány naptól néhány hétig tartó nyugodt meleg idő
mellett május és szeptember között, jól látható epizódok formájában jelentkeztek. Erre példa
az 1998-as augusztusi epizód, amikor több városi állomásnál is a Magyarországon viszonylag
ritkán előforduló 180 és 240 µg/m3 közötti csúcsértékeket mértek. Ehhez hasonló, általában
országhatárokat átlépő egyidejűleg sok állomáson, de különböző mértékben észlelhető
jelenség valamilyen formában minden évben fellép (lásd 5.3. alfejezet), erőssége az adott év
időjárási körülményeitől függ. Az utóbbi években 2 ilyen nagyobb ózonepizód jelentkezett,
1998. augusztusában és 2003. augusztusában, melyekről részletesebben a következő
alfejezetben írok.
Az állomások közti különbség jobb áttekinthetősége érdekében az országos kiértékelésre
példaként a 14. és 15. mellékletben szereplő 1998. és 2000. év táblázata mellé, minden évre
egy összegző táblázatot készítettem, kiegészítve az adott évben az állomáson mért
legmagasabb félórás értékkel, az átlépési félórák számával és a rendelkezésre álló
adatszázalékkal /13. melléklet/.
Mint látható, a vizsgált évek mindegyikében a leggyakoribb az első két nagyságrendi
kategóriába tartozó határérték átlépések száma (110 és 160µg/m3), ezen belül a rövidebb ideig
tartó esetek csak ritkán lépik át a 140µg/m3-es határt. Az ennél magasabb terhelésű félórák a
városi állomásoknál csupán sporádikusan, igen kis számban és főleg a fővárosban, illetve a
Dunától K-re jelentkeznek. A korábbi szmog-határértékként szereplő 200µg/m3-t se a városi,
se a regionális háttér állomások közül nem lépte át egy sem jelentős mértékben, vagyis a
korábbi magyarországi állomáshálózat adatai és az érvényes határérték alapján inkább egy
viszonylag magas alapterhelésre, de csak ritkán kiugró értékekkel jelentkező csúcsidőkre
lehetett számítani.
A határérték átlépéssel jellemezhető napok megjelenési ideje a városokban majdnem
kizárólag a vegetációs periódusra korlátozódik, s a várostól távoli mérőhelyek közül is csak
Farkasfa, K-Puszta és a kérdéses besorolású Oszlár esetében figyelhető meg nagyobb számú,
de nem jelentős eltérés. Ami a határérték átlépési félórák mennyiségét illeti, - a
nagyságrendileg elkülönülő regionális háttérállomások mellett - ezek száma csak néhány
városban jelentősebb, például a majdnem mindig legmagasabb éves városi esetszámot jelentő
Laborc utca után Szeged e „rangsorban” második-negyedikként a felső középmezőnybe
tartozik. A kiértékelésnél természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a monitorok
rendelkezésre álló adatszázalékában jelentkező, sokszor jelentősnek mondható különbséget,
mely e kialakított képet nagymértékben befolyásolja. Meghatározó továbbá a monitor
elhelyezése, vagyis karakterisztikája is, melynek jelentőségét a 9. fejezet mutatja majd.
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7.3. Ózonszmog Magyarországon?
„Rossz szabályozás, rossz műszerek - Többször volt már szmoghelyzet, csak nem tudtunk
róla. A jelenlegi szabályozás és a használhatatlan műszerek miatt nem jelentettek
szmoghelyzetet Budapesten.” (Népszabadság, 2001.)
Számos európai országban, többek között Németországban és a szomszédos Ausztriában is
állandó nyári témaként és problémaként jelentkezik az ózonszmog és az ezzel kapcsolatos
szmogriadó esélye. Bizonyos modellszámítások alapján arra lehet következtetni, hogy ilyen
esetek hazánkban is előfordulhatnak, eddig azonban ilyen intézkedést soha nem alkalmaztak
az országban.
A 29.ábrán Európa azon részét jelölik sraffozással, ahol a főként modellszámításokkal
dolgozó német-holland Phoxa-modell (Photochemical Oxidants and Acid Deposition) szerint
az órás átlagos ózonkoncentráció elérheti a 150ppb-t azaz 300µg/m3-t, hazánkat is e területhez
sorolják. Kereszttel jelölik továbbá azon területeket, ahol az ezt meghaladó, 400 µg/m3 feletti
ózonkoncentrációk fellépésével lehet számolni. Ha a térkép ezen pontjait az 5. fejezet 5.
táblázatával összevetjük, sok helyen a kettő fedi egymást.

29. ábra: PHOXA-modell
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A valós helyzet feltérképezésére 1985-ben az u.n. OXIDATE-Projekt keretében a
modellszámítások alátámasztásául egy Ny-Európában 25 állomásból álló mérőhálózatot
hoztak létre. A mérések azt mutatták, hogy a szennyező források területi eloszlása és az
uralkodó éghajlati viszonyok miatt Európában a felszínközeli ózonkoncentráció határozott
ÉNy-DK-i

gradienssel

rendelkezik,

azaz

az

ózonkoncentráció

Nyugat-Európából

Magyarország felé haladva számottevően növekszik (Haszpra L., 1991.).
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által közölt EMEP (Co-operative Programme for
Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europa)
számítás alapján az ózonkoncentrációk területi eloszlásánál Magyarország a maximum szélén
elhelyezkedve a közepesen szennyezett országok közé tartozik, majd egész területén a
felszínközeli ózonkoncentráció nyáron 52ppb feletti napi, és ennek megfelelő félórás, órás
átlagértékekkel jelentkezhet (Dobris2, 1998.) /30. ábra/. A számolt értékeknél, azok mért
adatokkal való összehasonlításánál azonban a modellnél bizonyos felülbecslést tapasztaltak
(Feketéné, 1994.), így az ábra inkább csak tájékoztató jellegű.

30. ábra: Nyári napi maximumok 5 évi átlaga EMEP-150-Raster alapján /EMEP-Modell/
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7.4. Egy európai ózonepizód jelentkezése Magyarországon
a, 1998. augusztus
1998. augusztusa a szokásosnál

szárazabb és melegebb volt. A majdnem kizárólag

anticiklonok által uralt időszakon belül a hónap első felében egész Európában jelentkező
magas hőmérséklettel jellemezhető periódus kedvező volt a fotooxid képzéshez és
felgyülemléshez,

melynek

köszönhetően

a

kontinens

nagy

részén

igen

magas

ózonkoncentrációk jelentkeztek, Európa számos pontján mértek rekord ózonértékeket, és
rendeltek el szmogriadót. Az Európai Környezetvédelmi Hivatal által készített jelentés alapján
az epizódon belül az augusztus 9-12-i időszakban sok európai monitorállomásról jelentettek
180 µg/m3 feletti órás értékeket /31. ábra/.

31. ábra: Egy európai szmogepizód – 1998. augusztus 9-12.
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Ezen a térképen egyáltalán nem, egy későbbi hasonlóképp 1998. évről készített ábrán csak
K-Puszta monitoradatával, - egyetlen pont, ahol az ózonkoncentráció órás szinten 20°C-ra
vonatkoztatva a 200µg/m3-t meghaladta - szerepel az ország (ebben az évben csak innen adott
Magyarország az EEA-nak információt).
Az említett ózonepizód csúcsideje nálunk augusztus 12-13-án jelentkezett /14. melléklet/.
A maximális ózonkoncentrációt mind félórás, mind órás átlagban Oszláron mérték

-

augusztus 12.-én 274µg/m3 (20°C-a számítva 279µg/m3) órás, és augusztus 13-án 292µg/m3
félórás értékkel. Ahogy az a mellékletként szereplő országos kiértékelésnél látszik, a 27
állomás közül - ahonnan erre az évre adatot kaptam a fent említett napokon 5 nem működött,
a fennmaradó monitorok közül melyből egy csak részben mért - összesen 17 állomáson
jelentkezett egészségügyi határérték feletti koncentráció. Ebből 12-én 3-nál volt 180µg/m3,
további 5-nél 200 µg/m3, és egynél 240 µg/m3 feletti félórás érték. Az ezen a napon mért
információs határérték (ekkor még csak EU területen volt érvényben) feletti koncentrációval
jellemezhető állomások 20 °C-ra és egy órás időtartamra számított ózonmenetét a 32. ábra
mutatja. A napi menet összehasonlítása alapján azonban lehetséges, hogy Vác 180µg/m3
feletti adata kiugró, hibás érték. 13-án “már csak” 4 helyen fordult elő az országban 180µg/m3
feletti félórás átlag. Budapest Laborc u. esetében a csúcs nem augusztus 12-én, hanem egy
napos csúszással 13-án jelentkezett (201 µg/m³), napi átlagban azonban 12-e volt a
kiemelkedő (111 µg/m³).
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32. ábra: Azon magyarországi állomások, ahol 1998. augusztus 12-én az ózonkoncentráció a 180 µg/m3-es
órás EU információs határértéket meghaladta (volna)
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Az adott napok értékeit vizsgálva az országban egy viszonylag éles nyugat-keleti szétválás
figyelhető meg, A legmagasabb havi ózonterhelés is, ahogy azt a 11. melléklet 1998-ra
vonatkozó oldala is mutatja, majd az összes mérőhelyen augusztusban jelentkezett, a
maximum havi átlag Oszláron volt 109,6 µg/m³-el, ezt követte K-Puszta 103 µg/m³-el.
b, 2003. augusztus
Hasonlóképp az 1998-as epizódhoz 2003. nyarán, a különösen tartós hőséggel jellemezhető,
szokatlanul forró, napos augusztusi időjárás hatására hosszantartó periódusban magas értékek
jelentkeztek. Az ózonterhelés Európa nagy részén az utóbbi 10 év rekordját jelentette.
Augusztusban Európa országaiban mért legmagasabb ózonterhelést az alábbi 33. ábra
mutatja.

33. ábra: 2003. augusztusban mért legmagasabb ózon terhelés Európa országaiban (EEA, 2003b)

A magas augusztusi ózonértékek nálunk is megfigyelhetőek voltak, egyes szakemberek
szerint „talán az eddigi mérések között a legmagasabb értékek 2003. augusztus elején voltak“
több mérõállomáson is az országban. A fő epizódot az EEA augusztus 3. és 10. között
jelentette,

ez

az

időszak

nálunk

is

több

helyen

180µg/m³-ot

meghaladó

órás
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ózonkoncentrációkkal jelent meg. A legmagasabb csúcsértékek a legtöbb monitornál azonban
nem ekkor, hanem pár nappal később, augusztus 14-én fordultak elő. A 2003-ra általam
megismert 15 állomás adatsorából négynél voltak e napon 180µg/m³ feletti, kettőnél 200
µg/m³ feletti és egynél 240 µg/m³ feletti órás értékek. A 33. ábrán látható kép így kicsit
változik, vagyis Magyarországon is a szomszéd államokéhoz hasonló terhelés jelentkezett.
A fenti ábránál azonban figyelembe kell venni, hogy hazánk az EEA-nak csak 2 állomás K-Puszta és Szeged – adatait továbbítja, így a térképet annak alapján készítették.
Mint ahogy e fejezben bemutattam, a néhány évenként majd egész Európa területén
jelentkező, viszonylag tartós extrém meleg időjárás és megfelelő makroszinoptikus helyzetek
mellett a nyugat-európai ózonepizódok idején Magyarországon is a szokásosnál magasabb
ózonértékek jelentkezhetnek, de a leginkább Ny- és D-Európában fellépő 3-400 µg/m³-es
ózonterhelés - valószínűsíthetően az eltérő légszennyezettségi adottság miatt - hazánkban
eddig nem jelentkezett.
Így az előző alfejezetben szereplő szmoggal kapcsolatos állítások eddig, legalább is a mérések
alapján nem igazolódtak be. Hozzá kell azonban tenni, hogy például a korábbi budapesti
monitorállomás elhelyezés – Laborc u., Baross tér – vizsgálatok szerint se szmogelőrejelzést
(Baranka Gy., 1999.), se a fővárosi ózonhelyzet feltérképezését, és egy esetleges
szmoghelyzet kihírdetését nem tett lehetővé. Jó példaként szolgálnak erre az 1997-es évi
budapesti mérések, ahol amíg a városközpontban a korábbi egészségvédelmi határértéket (110
µg/m3 félórás átlag) az említett évben a mért adatok csak egyszer haladták meg, addig ilyen
értékeket a másik állomáson több mint 552-szer regisztráltak. Emlékeztetőül megjegyzem: a
riadó valamely fokának kihirdetéséhez, az egyik kitétel szerint 3 állomás egyidejű szmoghatárérték jelentése szükséges. A 2004. közepéig várhatóan elfogadásra kerülő EU
jogharmonizáció keretében lecsökkentett szmog-határértékek és a 2003-ban működésbe
léptetett felújított és kibővített mérőhálózatnak köszönhetően várhatóan a jövőben az időjárás
függvényében nálunk is számolni kell a riadó esélyével.
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8. Az ózonhelyzet bemutatása Szeged példáján
8.1. Ózonmérés Szegeden a XIX. században
Schönbein ózonnal kapcsolatos kutatásieredményeiről többek közt a bécsi Tudományos
Akadémián is beszámolt, minek következtében 1853-ban a Monarchia Meteorológiai Intézete
is csatlakozott a Schönbein vezette európai ózonmegfigyelésekhez.
“Schönbein bázeli professzor 1853. szeptember 12-én Bécsben tett látogatása alkalmával,
felkérte az intézetet az ózonmegfigyelésekre, melyet a schönbeini instrukciók alapján
végeztek. Az “ozonométert” a maximum- minimum hőmérő közelében, naptól és esőtől védve
helyezték el. A papírok cseréje mindig reggel, és este 6 órakor történik.” (Kreil, 1858.)
A K. u. K. területén az említett évben 6 állomáson kezdtek ózonméréssel foglalkozni (Krakkó,
Kremsmünster, Senftenberg, Stanislau, Bécs és Szeged). Hogy a magyar városok közül miért
éppen Szegedre esett a választás, azt sajnos az irodalmi források hiányossága miatt nem lehet
kideríteni. Az egyetlen esetleges magyarázat, hogy 1853-ban indították a város meteorológiai
állomását, s mint új állomás, egyben az ózonmérés lehetőségét is megkapta. Az állomások
számát fokozatosan növelték, így a Monarchia területén 1854-ben 9, 1855-ben 17 és 1856-ban
már 24 ózont is mérő állomás működött, az akkori Magyarországon Szeged mellett 1855-től
Besztercebányán és Selmecbányán, 1856-tól Budán folytattak ózonnal kapcsolatos
megfigyeléseket /34. ábra/.

34. ábra: Magyarországi meteorológiai megfigyelőállomások az 1850-es években
(aláhúzva azon állomások neve, ahol ebben az időben Schönbein-módszerrel ózonmérést végeztek)
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Az ezt követő időszak ózonméréseiről nem tudhatók részletek, mivel a mérési adatokat
közzétevő Bécsi Császári és Királyi Központi Meteorológiai és Földmágnesességi Intézetnél
megjelenő évkönyv kiadása 1857 és 1864 között szünetelt, az azutáni új kiadásban pedig
ózonadatok már nem szerepelnek (Schmalhofer, 2001.).
Az Osztrák-Magyar Monarchia területén a 11-es Schönbein-skálát használták. Napjában
kétszer értékelték ki a papírokat, mely segítségével egy „nappali“ és egy „éjszakai“ értéket
jegyeztek fel. Szeged esetében az észlelés 10 és 18 órakor történt, melyek alapján napi és havi
átlagokat is számítottak. A mérések adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat
könyvtárában található „Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und
Erdmagnetismus“ évkönyvekben találhatjuk. Itt a mérési eredmények mellett a mérést végző
személy nevét illetve a mérés földrajzi helyét is közlik, ennek alapján tudjuk, hogy a szegedi
méréseket a 37°48’-as K-i hosszúsággal és a 46°10’-es É-i szélességgel jellemezhető ponton
végezték, melynek Toiseben megadott tengerszint feletti magassága 43,3. (Kreil, Karl 1858.).
A földrajzi hosszúságot 1911-ig Hierro szigetétől - a Kanári-szigetek legnyugatibb szigetétől számították, így az akkori 37°48’ ma 19°38’ -et jelent. A magasságot pedig toiseben adták
meg, 1 toise= 1,94903 méter azaz 43,3 toise 84,4 méterrel egyenlő. A mérési hely adatainak
alapján azt hihetnénk, hogy a méréseket a mai Kelebia közelében végezték, feljegyzésekből
tudjuk azonban, hogy az észlelési hely Szeged volt - a 30 perces eltérés belefér az akkori
mérések pontosságába.
Az akkori város a mai Nagykörúton belül, a Ballagitó sor - Alsónyomás sor – Katona József
u. – Boros József u. – Bakay u – Teréz u. – Damjanich u. – Körtöltés u. – Makkoserdő sor –
Rózsa u. – Tarján széle – Lugas u. – Etelka sorral behatárolható területen helyezkedett el
/35. ábra/. Beépítettségét, mely a maihoz képest jóval „szellősebb” volt és szerkezetét a
36. ábra szemlélteti.
A méréseket Dr. Altstädter Móricz, az 1853-ban Szegeden „meglakosíttatott“ ezredorvos
(Városi jegyzőkönyv - jegyzői szám 6244/1853) végezte 1853. november 2.-től az akkori
katonai kórháznál, mely valószínűsíthetően a várban – a Széchenyi teret ábrázoló kép bal
oldán, a térképen x-el jelölve -, a katonaság akkori lakhelyén működött (Fáry I., 2001.). Teljes
adatsor csak az 1853-tól 1856-ig terjedő időszakra található, azonban egy későbbi ilyen irányú
utalásból tudjuk, hogy az 1860-as évek végéig folytattak a városban ózonmegfigyeléseket.
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35. ábra: Szeged szabad királyi város térképe 1853. (Gaál E., 1991.)

36. ábra: A Széchenyi-tér 1861-ben (Gaál E., 1991.)
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“ Szeged. Dr. Altstaedter úr közleményei 1861.év júliusban végződnek. 2 évi félbeszakítás
után több ezredesi orvos az észleleteket ismét megindította és 6 éven át folytatta. Remélhető
és fölötte kívánatos, hogy az Alföld ezen fontos állomásán az észlelések biztos kezekbe
fognak jutni.” (Schenzl, 1871)
Bár mint fentebb említettem, Szegedre vonatkozóan 4 év mérési eredményei találhatóak az
évkönyvekben, e 4 évre vonatkozó adatok sem teljesek. Az első és az utolsó év adatai
hiányosak, az 1855-ös évnél pedig a légnedvességi adatok hiányoznak, ami a Schönbeinszámok átszámításához szükséges lenne, így munkámhoz az 1854-es adatokat használtam.
A Schönbein-mérések mai értékre való átváltása az az első kvantitatív ózonadatokat
szolgáltató 1875-ben a Párizs melletti Montsouris-ban megkezdett arzenites mérésekkel
párhuzamosan

egy

évig

végzett

Schönbein-papiros

megfigyelések

összehasonlító

vizsgálatával kapott korrekció segítségével vált később lehetővé (Lauscher, 1983.). Az első
korrigációsdiagrammot az 1980-as években Linvill, Hooker és Olson készítette oly módon,
hogy a XIX. századi leírások alapján előállított „Schönbein-papír“ szinértékeit különböző
légnedvesség (20%-100%) és ózon-mennyiség mellett vizsgálták.
Megállapították, hogy a légnedvesség és a
papír szinváltása között az összefüggés nem
lineáris. A vizsgálat alapján elkészített
diagram

lehetővé

tette

a

relatív

légnedvesség ismeretében a Schönbeinszámok ppb-re való átváltását (Linvill et al.,
1980.), hibája volt viszont, hogy azon
átváltott értékek melyekhez 75% alatti
relatív légnedvesség tartozott túl magasak
lettek.

A

hiba

korrigálásával

tübben

próbálkoztak, végül az 1990-es években
Pavelin egy új átszámítási diagrammot
dolgozott ki. Jelenlegi ismereteink szerint
ez a változata a helyes /37. ábra/ (Pavelin

37. ábra: Pavelin-féle diagram

et al. 1999.), ezt alkalmaztam munkámhoz
is.
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Az ipari fejlődés ózonkoncentrációra gyakorolt hatása becsülhető, ha a XIX. században mért
adatokat a mai, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által a szegedi Kossuth
Lajos

sugárúton

mért

adatokkal

összevetjük

/38.

ábra/.

Teljes

bizonyosságú

összehasonlíthatóságot természetesen nem várhatunk, hisz a Schönbein-papírral csak
kvalitatív illetve félkvantitativ méréseket, megfigyeléseket tudtak végezni, azonban ez is
felbecsülhetetlen értékű, mivel ez az egyetlen módszer mellyel az iparosítás előtti
ózonértékekre következtetni lehet.
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38. ábra: Az 1854-ben Szegeden végzett Schönbein-féle ózonmérések átszámított értékeinek
összehasonlítása 1997-2003. havi átlagainak átlagával

A diagramon az áprilisi adatok nem szerepelnek, itt ismeretlen okból az összes lehetséges
mérés harmada hiányzik, azaz az április havi adat információs értéke nem teljes.
Természetes úton ózon sztratoszférikus transzport következtében ún. tropopauzatörések során,
különlegesen intenzív konvektív celláknál, villámlások alkalmával, valamint növények által
kibocsajtott szénhidrogének átalakulásával kerül a felszínközelbe. A sztratoszférikus
lekeveredés leginkább koratavasszal, míg az utóbbi kettő nyáron befolyásoló tényező.
A troposzférikus ózonkeletkezés mértékét a prekurzor immisszió mellett a napsugárzás
intenzitása és a hőmérséklet is befolyásolja, melynek következtében egy jellegzetes, nyári
maximummal jellemezhető éves menet figyelhető meg. Az egykori szegedi észlelések adatai
szerint a XIX. században az ózonszint kiegyenlített volt, nem volt olyan hatalmas eltérés a téli
és nyári koncentrációban mint ma, a havi átlagok a 10-14 ppb közti intervallumban mozogtak.
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Amíg az év eleji és végi havi átlagok 150 év eltéréssel is hasonlóak, addig a XX. század
végére, XXI. század elejére a nyári hónapok ózon mennyisége az egykori több mint
kétszeresére növekedett. Ennek magyarázata, hogy a XIX. századi adatok a természetes úton
keletkező ózon mennyiségét mutatják, míg a mostani ózonszint meghatározó része az iparból
és a közlekedésből származó légszennyezőanyagok (nitrogénoxidok, szénmonoxid valamint
nem-metán illékony szerves vegyületek) fotokémiai átalakulásával keletkezik. Megfigyelések
alapján éves szinten 0,5-1%-os ózonszintnövekedés mutatható ki, mely tendencia
természetesen nem kötelező érvényű, hisz megfelelő intézkedésekkel az elsődleges
légszennyezők, és így az azokból képződő ózon mennyisége is csökkenthető.
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8.2. Felszínközeli ózon Szegeden a XX-XXI. században
8.2.1.Szeged adottságai
Szegedre és környékére a meleg-száraz klíma jellemző, vagyis a nyár meleg, aszályra
hajlamos,

bőséges

a

napfény,

aránylag

kicsi

a

páratartalom

és

a

felhőzet.

A napsütéses órák száma magas, évente átlagosan 2100 órát süt a nap, ami miatt a várost a
“napfény városának” nevezik. Az évi csapadékmennyiség alacsony (520-550 mm).
A városnak uralkodó széliránya nincs, leggyakoribb az északnyugati szél. Az időjárásban
jelentkező havi átlagok alapján kirajzolódó évek közti különbséget, illetve a szélirány 19972003-ra átlagolt értékeit a 17. melléklet, az 1997-2003. közötti évek időjárási sajátosságait
pedig a 10. melléklet szemlélteti.
A város területe mentes az orográfiai hatásoktól (tengerszint feletti magassága 78-85 m közé
esik). Beépítettségének területi különbségeit a 39. ábra mutatja (Unger, 1995.)

a, belváros (2-4 em. házak)
b, lakótelepek (5-10 em. házak)
c, kertes családi házak (1-2 em.)
d, ipari területek
e, zöld területek

39. ábra: Szeged fő városmorfológiai típusai

Szeged levegőminőségét az ipari technológiákból, hőtermelésből, gépjárműforgalomból és a
mezőgazdasági tevékenységből származó légszennyező anyagok befolyásolják. Az ipari
légszennyezőanyagok közül kiemelt figyelmet igényelnek a szerves oldószerek és a város
külterületén található jelentősebb szénhidrogén-kitermelés és feldolgozás. A MOL RT
Nagyalföldi Kőolajfeldolgozó algyői üzemegységében kibocsátott NOx, CO és CH4 jelentős,
Szeged és Tápé lakóterületeit közvetlenül is terhelő légszennyezést jelent (Délterv, 1997.).
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A város főbb ipartelepei az ÉNY-i területeken helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy az ipari
eredetű légszennyeződést az északias és nyugatias áramlások - az úthálózat irányítottsága és a
tiszavölgyi csatorna feltételezhető szívóhatása miatt is – éppen a városközpont felé viszik
(Unger J., 1995.).
Az emitált légszennyezőanyagok 70%-a közlekedési eredetű (Délterv, 1997.). Az elavult
műszaki állapotú gépjárművek és a nagymértékű tranzitforgalom következtében csúcsidőben
a város túlterhelt pontjain - pl. Budapest/Kecskemét irányában az elsőrendű főútnak számító
Kossuth Lajos sugárúton, ahol a légtisztaságvédelmi monitor is található - erőteljes
légszennyezés tapasztalható (Szeged Város Környezetvédelmi Programja, 1997). A belterületi
légszennyeződést Szeged földrajzi sajátossága, a Tisza folyóra, mint tengelyre épült
sugárutas-körutas rendszer is fokozza, hisz a forgalom koncentráltan a városmag felé irányul.
A felsoroltakkal együtt is levegőtisztaságvédelmi szempontból az országban Szeged az egyik
legkevésbé szennyezett nagyváros, helyi sajátosság azonban a magas porszennyezés.
A fentiekben leírt légszennyezési helyzet szemléltetésére a jelentkező forgalmi terhelésről
forgalomszámlálás

alapján

legutoljára

2000-ben

készült

térképet

a

szegedi

pontforráskibocsátó telephelyek 1998-ra önkéntes alapon jelentett emissziós adataival
egészítettem ki /18. melléklet/ (a MOL telepekre VOC adatokat sajnos nem kaptam). Ezen
térképen is jól kivehető Szeged légszennyezésének regionális megoszlása, és jól látható, hogy
a KÖFE mérőállomás - melynek légszennyezettségi helyzetét és annak éves változatosságát a
19. melléklet mutatja - pontosan ezen telepek közelébe települt. Bár telephelyek
szempontjából igen tarka a kibocsátói kép, az adatok alapján a városnak 3 nagy
légszennyezője van, melyek az „ismert“ pontforráskibocsátás majd felét produkálják.
8.2.2. Monitortelepítés, üzemeltetés
Szegedre 1997-ben került az első, s máig egyetlen légszennyezettséget mérő monitorállomás
–

ezen

belül

egy

Thermo

49C

típusú

ózonmérő,

melyet

az

Alsó-Tiszavidéki

Környezetvédelmi Felügyelőség a város egyik nagy forgalmú sugárútja mellett működtet.
Mivel egy ilyen mérőállomás beszerzése és működtetése költséges, a szegedi állomás
létesítésében nagy szerepet játszott ill. játszik a szponzori támogatás. A mérőállomás
telepítéséhez és működtetéséhez a Környezetvédelmi Minisztérium mellett számos cég,
például a MOL (egyszeri beruházási támogatás), a DÉLTÁV (ingyenes telefonvonal) és a
DÉMÁSZ járult, illetve járul hozzá. Ez utóbbi

társaság térítés mentesen biztosít a

konténerhez áramot, s talán ami még lényegesebb, a DÉMÁSZ Kossuth Lajos sugárút 89.
számú telepén az állomáshoz helyet /40. és 41. ábra/.
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40. ábra: Légtisztaságvédelmi monitor a Kossuth Lajos sugárúton

41. ábra: Kossuth Lajos sugárút - a monitor szomszédsága

Furcsamód a város vezetősége annak idején nem tartotta a mérőállomást olyan fontosnak,
hogy telepítéséhez helyet biztosított volna. Az elhelyezést megelőző helykérelmeket – az
eredetileg tervezett telephely a Széchenyi-tér illetve Mars-tér lett volna - ki tudja milyen
megfontolásból, de elutasította. A mérőkonténer jelenlegi elhelyezése a nagyforgalmú út és a
helyi adottságokból következő zártság miatt ózonmérés szempontjából nem ideális.
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8.2.3. Mérési nehézségek, hibák
A monitornál gyakran jelentkeznek meghibásodások, melyek elhárítása tendereztetés stb.
miatt néha heteket, hónapokat is igénybe vesz, ezen időszakra így az adatok is hiányoznak.
A műszer időnkénti meghibásodása mellett hibaforrásként szerepel még többek között az
áramszünet (1997. június 23.-július 10.) és a meleg. Mivel a mérőkonténerben elhelyezett
műszerek nem bírják a nagy meleget, nyáron gyakran leállnak /42. ábra/, ami azt jelenti,
hogy a műszerek sokszor pont akkor mondanak csütörtököt, mikor a legnagyobb szükség
lenne rájuk, azaz május és szeptember között a Szegeden nem ritkán előforduló meleg
napokon. Ez utóbbi probléma még 2003-ban is jelentkezett, az azóta beépített új
légkondicionáló remélhetőleg a jövőre nézve e gondot megoldja.
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42. ábra: Hőség mint hibaforrás - 1998. június 3-10.

Az ózonmérés szempontjából fontos nem fűtési félév adatellátottsága a fent leírtak miatt igen
változó, a legtöbb hibafélóra 1998-ban jelentkezett (4232 db félórás adat – azaz a lehetséges
mérések majdnem negyede hiányzik), azóta a helyzet szerencsére nagymértékben javult /20.
melléklet/.
Szeged hiányzó adatai - tudva természetesen, hogy az ózonkoncentrációt a helyi sajátosságok
nagymértékben befolyásolják, más állomások menetéből bizonyos megszorítások mellett
„pótolható”. Szeged és K-Puszta, illetve Szeged és Szolnok ózonmenetgörbéjének futása
sokszor hasonlóságot mutat, így hosszabban fellépő adathiány esetén e kettő adatai alapján
következtetni lehet ezen időtartam szegedi történéseire. Ez persze nem konkrét értékeket
jelent, csupán egy valószínűsíthető menetre kell gondolni, ahol a határérték átlépés esélye és
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mértéke megbecsülhető. A szegedi ózonadatsorban néha túl magas (kiugró), illetve túl
alacsony (lehúzó) értékek is jelentkeznek. Ezeket az egyértelműen nem a menetbe illő
adatokat, melyek hosszabb monitorhibák, kalibrációs munkák után jelentkeznek az elsődleges
adatvizsgálatnál, azaz kiértékelés előtt törölni kell. A rövid idejű megugrások egy részére
esetleg magyarázatot jelenthet az ú.n. „Hürth-hatás“, amelyet a hasonló nevű Köln közelében
lévő állomáson időről időre anticiklonális meleg időszakban kis szélsebesség mellett
jelentkező, a termikusan gerjesztett napszakosan változó szélrendszernek és egy a közelben
fekvő kőolajfeldolgozó üzem VOC emissziójának "köszönhető" rövid idejű lokális
ózoncsúcsairól neveztek el (Wichmann et al., 1994.). Ennek kiderítéséhez illetve
bizonyításához azonban behatóbb vizsgálatra és más állomások széladataira is szükség lenne.
8.2.4. A közlekedés és az ózonmenet összefüggései
Más légszennyezőanyagokkal ellentétben az ózon nagy forgalmú utak mentén nem, vagy csak
kis mértékben jelentkezik egészségkárosító mennyiségben, így nagyvárosok esetében a
levegőminőség ellenőrzési pont kiválasztásakor erre figyelemmel kell, illetve kellene lenni.
Elvileg a monitor közelében 10 méteres távolságon belül nem lehet sem utca, sem égetőmű
(Amtsblatt der EG, 2002.). Szeged esetetében, ahogy azt említettem a mérőállomás az egyik
majdnem legnagyobb közlekedési terhelésű út mentén helyezkedik el.
A 2000-es forgalomszámlálás egyik vizsgálatipontja épp a Damijanich u. Kossuth Lajos
sugárút kereszteződésénél, tehát a KÖFE monitor közelében volt, így az ottani
forgalomterhelés megítéléséhez az utolsó ilyen jellegű felmérés alábbi táblázatban szereplő
adatai is segítséget nyújtanak /9. táblázat/.

9. táblázat: Motorizált forgalom adott napon 6 és 18 óra között

Személygépkocsi
busz (normál és csuklós)
tehergépkocsi (könnyű és nehéz)
tehergépkocsi (pótkocsis)
nyerges szerelvény
motorkerékpár
speciális
összesen

2000.08.13
vasárnap
8722
413
93
18
66
343
1

2000.08.16
szerda
19395
908
680
217
355
609
7

9656

22171
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A heti forgalmi menet különbségének bemutatására, egy hétvégi és egy hétközi nap adatait
választottam. Ennek alapján jól érzékelhető a hétköznapokon jelentkező nagy forgalmi
terhelés, illetve a két nap forgalmi jellegének különbsége. A légtisztaságvédelmi monitor által
mért elsődleges légszennyezőanyagok koncentrációjának alakulására sajnos e napokon
géphiba miatt nincs adat, így az ilyen jellegű összehasonlítás nem lehetséges. Ugyancsak az
adatok hiányossága miatt nem lehet a heti ózonmenet és a heti forgalmi megoszlás
összehasonlítását elvégezni, mivel a forgalomszámlálást 4 hónapon belül 4 egymástól
független napon végezték. Az ózonkoncentráció és a forgalom közti összefüggés kimutatására
ezért a hét napjainak megfelelő felosztásban 2000. év nem fűtési félévének adatait vettem
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43. ábra: Elsődleges légszennyezők és az ózon heti menete Szegeden
2000. nem fűtési félév napi átlagai alapján

A diagramon mindegyik légszennyezőanyagnak jól érzékelhető heti menete van. Az ózonnál a
minimum a hét közepén (szerda, csütörtök), a maximum a hétvégén jelentkezik, a
koncentrációkülönbség

majdnem

20

%,

ami

a

hétvégén

mutatkozó

kisebb

gépkocsiforgalommal, és az ennek következtében alacsonyabb emisszióval jelentkező
redukálóanyag mennyiségével magyarázható.
Ennek ellentétes képét figyelhetjük meg a többi immissziónál, vagyis az elsődleges
légszennyezők és az ózon koncentrációjának jól látható egymásrahatása jelentkezik.
A határérték átlépések héten belüli megjelenésének vizsgálatakor azonban a napok közötti
ilyen szempontú terhelésben semmilyen szabályosság nem lelhető fel, ami a meteorológiai
tényezők meghatározó szerepének tulajdonítható.
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8.2.5. Napi, havi, éves adatok
Mivel a 6. fejezetben más állomásokkal összehasonlítva Szeged ózonkoncentrációjának téli
és nyári félév szerinti napi menetét /18. és 19. ábra/, havi átlagaiból mutatkozó hosszútávú
változékonyságát /21. ábra/, valamint az egyes években a havi átlagok alapján más
állomásokhoz viszonyított alakulását /11. melléklet/ már részben ismertettem, ezzel itt
részletesebben nem foglalkozom.
A korábbi, a többi állomás adatmennyisége miatt csupán egy évre korlátozódó a nem fűtési
félév napi ciklusát érintő vizsgálatot, a Szegeden rendelkezésre álló 7 éves mérési adatsor
alapján újra elvégeztem. Ahogy azt a 44. ábra is mutatja, az átlagolt napi felszínközeli
menetben nagyobb különbség a két görbe futásában nem figyelhető meg. Jól látható az
állomástípus jellegzetességéből adódó a reggeli lassabb emelkedő tendencia után megjelenő
viszonylag lapos a délután folyamán 2 óra és és 5 óra között alig változó koncentrációval
jelentkező plató szerű napközbeni futás, amit egy esti relativ gyors csökkenés követ. A
minimum reggel 6 h-kor, a maximum 16 órakor jelentkezik. A diagramon szereplő, az adott
órában mért legmagasabb ózonkoncentrációk esetében a nagyobb időintervalum miatt
jelentkező nagyobb változatosság következtében jelentősebb eltérés figyelhető meg, az
értékekből kapott menet jellege azonban némi eltéréssel de hasonló.
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44. ábra: Nyári félév napi menete (napi ciklus) 1997. illetve a 7 év átlagában,
valamint ezen időintervallumok adott órában mért abszolút maximumai

A havi átlagokból kirajzolódó éves menetek az időjárás és az elsődleges légszennyezők
eltérésének /lásd 17. és 19. melléklet/ megfelelően különböző futamjelleggel mutatkoznak.
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Évtől függően a legmagasabb havi átlag április és augusztus között eltérő időben, de
leggyakrabban július illetve augusztus hónapban jelentkezik /45. ábra/. Szegeden az eddigi
legmagasabb havi ózon átlagot 2003. augusztusában 20 °C-ra számított 79,3 µg/m³-rel
mérték.
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45. ábra: Havi átlagokból kirajzolódó éves ózonmenetek (1997-2003.)

Az éves és nyári félévi átlagok futása /12. melléklet/ az állomáskarakternek megfelelően
Szegeden a városi háttér és regionális háttér állomások koncentrációjánál alacsonyabb szinten,
de azok futásához igazodva alakult. Az első csúcs 1998-ban jelentkezett, itt azonban nincs
meg a szükséges adatszázalék, így ez nem kerülhetett a diagramos kiértékelésbe. Trend
szempontjából Szegednél is egy igen gyenge, de emelkedő jelleg figyelhető meg.
8.2.6. Gyakorisági eloszlás
Az ózonadatok gyakorisági eloszlás szempontjából való vizsgálatakor a 2002-es évet
példaként véve megfigyelhető, hogy az értékek 92,7%-a a 0 és 90 µg/m³ közti tartományban
helyezkedik el, a 90 és 120 µg/m³ közti 5,4%-ot tesznek ki, míg e fölött a mérések 1,9%-a
található. Az éven belül a gyakoriság eloszlása a sugárzásnak és hőmérsékleteknek
megfelelően szabályosságot mutatva „V alakot“ képez /46. ábra/, amíg januárban és
november-decemberben az értékek több mint 4/5-e a legalacsonyabb kategóriába tartozik,
addig ugyanezen osztályban nyáron csupán a mérések kb. 1/7-e sorolható, ezzel ellentétben a
hőmérséklet emelkedésével fokozatosan növekvő majd szeptembertől csökkenő mértékű a
120 µg/m³-ig terjedő tartomány. Az e fölötti értékek megjelenése és annak hónap szerinti
jelentkezése igen sporádikus
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46. ábra: A mérési adatok gyakorisági eloszlása a hónapban (2002.)

Az időjárás szeszélyességének megfelelően az eltérő évek ózonkoncentráció megoszlása is
változatos, amit az alábbi diagram is jól mutat /47. ábra/. A kiértékelésből 2003. adatai
hiányoznak, mivel az időközi adatgyűjtőcsere következtében megnehezülő utólagos
adatfeldolgozás munkám lezárásáig még nem fejeződött be.
A csoportosítás alapján kialakult nagyságbeli sorrend minden évnél megegyező, vagyis a
legalacsonyabb koncentrációkat képező kategóriába tartozó adatok jelentkeznek a legnagyobb
számban – ide átlagban a mérések 45%-a tartozik, az azt követő nagysági megoszlás átlag 30,
15 és 5 %-al fokozatos.
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47. ábra: A mérési adatok gyakorisági eloszlása az évben (1997-2002.)
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Ez a mérési adatokat felosztó kategóriák közötti nagyjából hasonló arány a hat vizsgált évből
4-re igaz, a másik két év közül 1998-ban a jelentős adathiány, 1999-ben meg
valószínűsíthetően a különös meteorológiai adottság miatt alakult a kép másként. Ahogy azt a
47. ábra is szemlélteti, a különböző években fellépő határérték átlépési esetszám és annak
mértéke erősen eltér, ami időjárási események éves változatosságával magyarázható – lásd 10.
melléklet.
8.2.7. Határérték átlépések Szegeden
A Szegeden észlelt korábbi egészségügyi határértéket meghaladó, azaz a 110 µg/m3 feletti
20 °C-ra vonatkozó órás, illetve zárójelben a 25 °C-ra vonatkozó félórás átlagok éves, havi és
nagyságrend szerinti megoszlását, valamint az adott nyári félév meglévő adatszázalékát a
20. melléklet táblázata mutatja. Azon hónapok mezői, ahol a rendelkezésre álló adatok
mennyisége nem érte el a korábbi kitétel szerint szükséges 75%-ot, szürke színnel, ahol az új
előírás szerinti 90%-ot, ferde számmal jelöltem. A vizsgált 7 évben általában április és
szeptember között, ezen belül is a nap folyamán hosszabb ideig tartó magas értékek túlnyomó
részben májusban és a nyári hónapokban jelentkeztek. Előfordult, hogy határértékátlépéseket
már február - márciusban, és meleg ősz esetén még októberben is észleltek, de ez igen ritka.
A 2003-nál kérdőjellel álló hónapok (február-március) a KGI féle adatsorban szereplő, de a
szegedi ezen időszakra a fent leírt okból még nem megkapott „nyers adatok“ miatt nem
leellenőrzött határértékátlépéseket jelöli.
A legtöbb átlépési nap még a korábban említett nagy adathiány ellenére is 1998-ban volt 63
nappal, a legalacsonyabb esetnapszám pedig 22-vel 2000-ben jelentkezett. Az átlépési órák
illetve félórák tekintetében is 1998. van az élen 351 órával (680 félóra), ami természetesen
megint csak tájékoztató jellegű, hisz mint azt a kérdőjel is mutatja a monitor leállásából
származó adatkiesés e szám alakulását nagyban befolyásolta. A városban eddig mért
legmagasabb órás felszínközeli ózon érték 188,5 µg/m³ volt, ezt 2003. szeptemberében
észlelték. Mivel azonban a korábban említett adathiányok e képbe bezavarnak, nem
mindenképpen volt ez a legmagasabb koncentráció, ami a városban jelentkezett.
1998-ban - ahogy az az 14. mellékletből kivehető - például pont az országos csúcsokat
produkáló ózonepizód jelentkezési idejének nagyobbik első felében Szegeden nem volt mérés.
Hasonlóképp megemlítendőek a magas értékeket produkáló forró időszakokban – például
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2003. június 22-én - a túlforrósodás miatti méréskiesések, így a valós és a lehetséges esetszám
közötti különbséget csak becsülni lehet.
A hatértékátlépések számának és nagyságának megítéléséhez a 7. fejezet 7.-8. táblázatában
szereplő K-pusztai és budapesti adatok, valamint a 13. melléklet táblázatai is segítenek. Az
átlépési órák nagyság szerinti megoszlását vizsgálva jól követhető a már a gyakoriságnál
említett fokozatosság /47. ábra/, azaz az alacsonyabb kategóriák nagyobb aránya. Az igazán
magasnak számító koncentrációk a monitor mérései alapján csupán egy-két esetszámmal
jelentkeznek a városban. A határérték átlépések napon belüli megjelenését Szeged esetében a
2000-es évre más állomásokkal összehasonlításban a 7. fejezet 28. ábráján már bemutattam,
az évek közti változatosságot, mely nem is annyira a megjelenési időben, mint inkább a
megjelenési gyakoriságban mutatkozik a 48. ábra diagramja szemlélteti.
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48. ábra: Határértékátlépések megoszlása éves bontásban a nap 24 órájában

Mint

jellegzetes

közlekedési

állomás,

határérték

átlépései

valamivel

szűkebb

időintervalumban jelentkeznek, mint a városi háttér vagy a regionális háttér állomásoknál. A
viszonylag ritkán éjszaka illetve kora hajnalban fellépő eseteket (melyek a kimondottan
kánikulai években jelentkeznek – 1998., 2003.) leszámítva a határérték átlépések fő ideje
közép-európai idő szerint 10 és 20 óra közé, azaz nyári időszámítás szerinti 11 és 21 óra közé
tehető. A legmagasabb esetszámú óra az évek folyamán kismértékben eltérően, 15 és 18 óra
(MEZ) között jelentkezik.
Az 1997-2003. között mért 110 µg/m³ feletti ózon koncentrációval jellemezhető órák nagyság
szerinti bontásban való napon belüli megoszlását vizsgálva /49. ábra/ egy jól látható
elkülönülés figyelhető meg. Az első kategóriába tartozó 110 és 140 µg/m³ közötti értékek
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viszonylag nagy számmal (1162 óra) és a nap összes órájában, bár eltérő mértékben jelennek
meg. Az ezt követő kategóriák mind esetszámban, mind megjelenési időben szűkebb
kiterjedésűek. A 7 év alatt 190-szer észleltek 140-160 µg/m³, 50-szer 160-180µg/m³, míg
„csupán“ 3-szor 180 µg/m³ feletti órás értéket. Időbeli megjelenésben az igazán magas
koncentrációk 11 és 19 óra között, ebből is inkább a 15-18 óra közötti időszakban
jelentkeznek.
110-140 µg/m³

átlépési félórák száma [20°C 1h

180

140-160 µg/m³
160-180 µg/m³

160

x > 180 µg/m³

140
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3 4

5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ido [MEZ]

49. ábra: A 7 év határérték átlépéseinek napon belüli megoszlása nagyság szerinti bontásban

Mint említettem az éjszakai határérték átlépési esetek jelentkezése igen ritka, ezek a
különösen magas hőmérsékletű napokat követő meleg éjszakákon megjelenő viszonylag
alacsony, de 110µg/m3-t meghaladó ózon koncentrációkkal jelentkező esetek. Az éjszakai
határértékátlépésre példa az 1998. július 24-25-e.
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50. ábra: Éjszakai határérték átlépések Szegeden 1998. július 24-25.
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Ekkor a nappali 37 °C-t meghaladó, és még este 20 órakor is 30°C fölötti hőmérséklet
hatására a hajnali órákig 110-130 µg/m3 feletti értékeket mértek. A diagramon jól
megfigyelhető a hőmérséklet menetgörbéjét pár órás időelcsúszással követő ózonkoncentráció
alakulása, és egy 24-én este csak igen rövid ideig jelentkező ózonszintesés, amit a hirtelen
beálló szélcsend okozott.
Az ún. határérték átlépési napok (lásd 7.2. fejezet) megoszlását, és más állomásokhoz való
viszonyulását a 13.-14.-15. melléklet mutatja. Szeged esetében a 7 évből 4-en jelentkezett
160 µg/m3 feletti koncentrációval jellemezhető nap (1997. - 2 nap, 1998. – 6 nap, 2002. – 2
nap, 2003. – 9 nap), vagyis az igazán magas értékek jelentkezése Szegeden nem gyakori. A
110 µg/m3-ot meghaladó de a 160 µg/m3-ot nem elérő koncentrációjú napok megjelenésének
gyakorisága viszonylag magas, a többi magyarországi állomáshoz viszonyított gyakoriságánál
a május-augusztusi időszakban sokszor Laborc u., K-Puszta és Szeged egyidejű esetfellépése
figyelhető meg. Megfigyelhető továbbá, hogy sokszor Európa más államaiban illetve
Magyarország több pontján egyszerre jelentkező határérték átlépés illetve ózonepizód
Szegeden valami okból elmarad, illetve ha meg is jelenik csupán nagyon alacsony értékekkel.
Példa erre 1998. április 1-2., augusztus 12., 2000. június 20-23., és 2003. augusztus 14. Ennek
az oka valószínűleg igen sokrétű, így alaposabb vizsgálatok nélkül csak találgatni lehet.
1998. augusztusában bár a hőmérséklet fokozatos napról-napra emelkedő jellege
megfigyelhető – 12-én a maximum hőmérséklet 33 °C fölött volt - az ózonkoncentráció
viszonylag alacsony szinten maradt, amit az ”ózonbontó” magas por terhelés és a tartósan a
Kossuth Lajos sugárút felől fújó szél okozhatott. A 2003. augusztusi esetben országosan a
legtöbb állomáson augusztus 14-én mérték a legmagasabb csúcsértékeket, Szegeden azonban
megint csak nem e napon, hanem augusztus 9-én jelentkeztek a hónapon belüli csúcsok.
A 110 µg/m³-es félórás, illetve órás határérték 2001-el illetve 2004-el megszünt, az új 8 órára
vonatkoztatott átlag (2004-től 110µg/m³ helyett 120µg/m³). Az első, azaz 110µg/m³-re
vonatkozó határértéket Szegeden a 2003-as évben összesen 35 esetben haladta meg az
ózonkoncentráció, a legmagasabb 8 órás átlagot augusztus 9-én mérték 168,9µg/m³-rel.
A meteorológiai paraméterek és az ózonkoncentráció alakulásának összefüggését a napi
átlagoknál vizsgálva, a Hess-Brezowsky makroszinoptikus helyzetek közül az anticiklonális
nyugati helyzet (Wa) és a Közép-Európa felé kiterjeszkedő, középpontjával az Északi-tenger
felett lévő anticiklon (HNa) esetén jelentkeztek a legmagasabb napi értékek, a Péczely féle
makroszinoptikus helyzeteknél a Brit-szigetek feletti anticiklon (AB) emelkedik ki a sorból. A
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határérték átlépéseket vizsgálva az első beosztásból a már a napi átlagoknál említett Wa és
HNa helyzetek mellett az anticiklonális DNY-i helyzet (Swa), és a Közép-Európa feletti
zonális magasnyomású „híd”(BM), a második felosztásnál a brit szigetek (AB), a NyugatEurópa (Aw), Fennoskandinávia (AF), illetve a Kárpát-medence felett (A) elhelyezkedő
anticiklon említendő, vagyis leginkább azon időszakok, amikor a nagy légtömegtranszport a
tartósan anticiklon hatása alatt álló Ny-európai régió felől érkezik.
A 110µg/m³ feletti félórák megjelenésekor észlelt hőmérsékletek 20 és 35°C között voltak, a
koncentráció emelkedésével bár a sáv szűkűl, de mindkét irányból, azaz nem a legmagasabb
hőmérsékleteknél jelentkezik a legmagasabb ózonterhelés. Szélsebességnél is kevert a kép,
magasabb ózonértékek 0,2 - 4,6 m/s-os szélsebesség közötti adatok mellett voltak, a fő
szélsebességi intervalum az 1-2,5 m/s közötti értékekkel jellemezhető. A relatív
légnedvességnél az évek során 18 és 100% közötti értékek mellett észleltek egészségügyi
határérték feletti adatokat, itt is, a magasabb ózonértékek felé a légnedvesség egy viszonylag
fokozatos sávszűkűlése észlelhető, de teljes szabályosság nem jelentkezik – 160µg/m³ feletti
értékek 22 és 55% között, 180 fölöttiek 25 és 31% között jelentkeztek. Széliránymegoszlás
szerint pedig, ahogy azt az 51. ábra is szemlélteti, a kisebb mértékű határérték átlépések bár
erősen eltérő mértékben, de minden szélirányszektorban jelentkeznek – nagyjából az 5.
szektortól a 15-ig azonban kisebb arányban, mint amilyen arányban a nyári félév
széliránygyakorisága alakult. A 160 µg/m³ és afeletti értékek már jól megfigyelhetően a
KDK és DNY közötti irányból egyáltalán nem, a két szomszédos szektorból minimális
mennyiségben jelentkeznek, vagyis ha a monitornál az út felől fúj a szél, az ilyen
koncentrációk jelentkezése kizárt.
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51. ábra: Szélirány és a határérték átlépés nagysága 7 év adatai alapján
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8.2.8. A megszokott mérési időszaktól eltérő időben jelentkező rendkívűl magas értékek
Szegeden 2003. szeptember 17-18-án (szerda, csütörtök) nem csak az évszakhoz, de az
állomás általános adataihoz viszonyítva is, különösen magas ózonértékeket mértek. A
maximum órás átlag, mely a tárgyévben is a legmagasabbnak számított, 18.-án délután középeurópai idő szerint 15 (azaz nyári időszámítás szerinti 16) órakor 188,6µg/m³-el, illetve azt
követően 2 órával később 182,4µg/m³-el jelentkezett. Az eset napon belüli jelentkezésének
ideje, és futása is normálisnak mondható, bár meglepő, hogy az említett különösen magas
értékek után minden este kb. 21 órától a mérési értékek 0 közelébe, illetve 0-ra csökkentek.
Más állomásokkal való több napos összehasonlításnál /52. ábra/ az ózonmenet napi jellege
hasonló képet mutat, azonban mind szeptember 14-16-án , mind 18-án a szegedi értékek
bizonyultak a legmagasabbnak.
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52. ábra: Szeptemberi ózonepizód – 2003. szeptember 13-20.

A Szegedhez legközelebb lévő magyarországi állomás K-Puszta, ott, mint a többi példaként
vett állomásnál is a két említett nap közül 17-én, a vizsgált hosszabb időszakban pedig 19-én
és 20-án mérték a legmagasabb órás átlagot (17-én 150µg/m³, 19-és és 20-án 148µg/m³).
Mivel az Európai Környezetvédelmi Hivatal ózonjelentése csak az április-augusztusi
időszakra korlátozódik, erről az estetről nem készült a kontinensre érvényes kiértékelés. Egy
osztrák jelentésből tudható viszont, hogy az epizód Ausztriában is jelentkezett, ott a
legmagasabb értékek a szeptember 20-23-i időszakra esnek, és bár a mérési értékek a
szeptemberi szokásoshoz képest ott is különlegesen magasnak számítottak, az abszolút
maximum pár mikrogram híján nem érte el a szmog tájékoztatási küszöbértéket (UBA
Ausztria, 2003.).
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A szegedi esetet, illetve a mért komponensek alakulását vizsgálva feltűnő az elsődleges
légszennyezők koncentrációjának alakulása. Az értékek feltűnően magasak /53. és 54. ábra/,
a mért adatok azonban az ATIKÖFE munkatársa szerint valósnak vehetőek.
Meglepő a CO és az NOx valamint az NO igen magas volta, mennyiségük szeptember 16-tól
viszonylag fokozatosan emelkedett. A legmagasabb értéket mindháromnál 20-án, a második
legmagasabbat 18-án mérték. Az NO2 mennyiség csúcsa 18-án volt. Feltűnő még, hogy a
primér immissziók koncentrációja minden nap 19 órakor (MESZ) kezd emelkedni, a csúcs 22
óra tájban jelentkezik. A megugrások idején a szélsebesség 0,6 m/s-ra csökkent, és egész idő
alatt olyan erősségű is marad, ami furcsa, de egyöntetűen jelentkező „esemény”.
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53. ábra: Elsődleges légszennyezők koncentrációjának alakulása 2003. szeptemberében
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54. ábra: Ózon és NO2 koncentrációjának alakulása 2003. szeptemberében
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Ami az időjárás alakulását illeti, 2003. év szeptemberében egy hideg periódus után az ország
egész területén meleg volt. A légnyomás adatait tekintve a 14-21. közötti napok végig a
magas nyomású – anticiklonális időszakban (1021-1028 hPa) sorolhatóak. A Hess-Brezowsky
féle makroszinoptikus helyzetek értékelése alapján egy majd egy hétig tartó BM helyzet után
– Európa feletti zonális magasnyomású „híd”, 17-től hosszabb időre anticiklonális délnyugati
helyzetre változott. A Péczely kódok szerint 17-én Ny-Európa, 18-án ismét a Kárpát-medence
felett helyezkedett el a magasnyomású légköri képződmény. Ez követően az anticiklon
központja egy napra K-Európa, végül 20-21-én megint a Kárpát-medence fölé helyezkedett.
A melegedés mint azt az 55. ábra is mutatja, Szegeden 14-től fokozatosan 22-23-ig tartott,
18-án a maximum hőmérséklet 26°C, míg 23-án 30°C volt. A napsütéses órák száma 17-én
volt a legmagasabb. Csapadék az egész említett időszak alatt nem hullott, a relatív nedvesség
alacsony maradt, a legalacsonyabb 17-18-án, s a két nap közti éjszaka volt.
Szeged és környékének hőmérséklete sokszor kiemelkedik az országos átlagból, ez azonban a
különösen magas ózonértékre nem ad magyarázatot, hisz mint írtam, pár nappal később jóval
melegebb volt, az ózonkoncentráció mégis nagy különbséggel a 18-i alatt maradt, 23-án a
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55. ábra: Szeged kiválasztott légszennyező és időjárási mutatója 2003. szeptember 14-24.

Az időjárási összetevők közül a szelet vizsgálva, annak iránymegoszlásánál 14-e estétől 17-e
délelőttig, ahogy azt az 56. ábra is mutatja.
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56. ábra: Szélirány és szélsebesség valamint az ózonkoncentráció 2003. szeptember 14-24.

Az adatok 95%-ában a szél az É - ÉÉK-i szektorból egyre csökkenő szélsebességgel fújt. Ezt
követően pár órás átmenettel 17-én kora estétől 18-án reggelig a szél az igen szűk 344-348
szög-fok sávból (Béke-telep iránya) érkezett, majd szeptember 18. reggeltől egész lassan a
szélirány az É-ÉÉNY-i szektorból az ÉÉNY-NYÉNY-i szektorba tért át /57. ábra/, azaz
déltől Öthalom (5. sz. főút) felől érkezett a levegő délutánig, vagyis az ózoncsúcsértékek
jelentkezéséig. Kora este azután ismét a 344-348 szög-fok közötti szűk sávra korlátozódott a
szélirány, gyorsan lecsökkent az ózonterhelés és ezzel egy időben megugrott az elsődleges
légszennyezők koncentrációja. A szélsebesség 17-e estétől 19-e délig 0,6-0,9 m/s (2,2-3,2
km/h) között mozgott, azaz a hónap többi adatának eloszlásától is erősen eltérően majdnem
szélcsend volt.
Azt hogy a kiemelkedően magas szegedi ózonkoncentrációt mi okozta, azt nehéz
egyértelműen eldönteni, valószínűsíthetően azonban az ok a szélirányban és sebességben
keresendő, ahogy e kettőben keresendő a magas elsődleges légszennyezési koncentráció oka
is. A prekurzorok megugrása gyaníthatóan egy, a mérőpont közelében elhelyezkedő
pontforrásból származó terhelés volt, mely normál esetben a monitor adataiban az általában
nagyobb szélsebesség miatt nem mutatkozik. A 18-i magas ózonkoncentráció oka pedig
feltehetően a szélcsend közeli helyzetben és a szűk nagy zöld felületekkel, és a légszennyezői
térkép /18. melléklet/ adatai szerint alacsony helyi elsődleges emisszióval jellemezhető
sávból érkező szélirányban keresendő.
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57. ábra: Szélirány 2003. szeptember 18-án déltől 18 óráig

© FÖMI, 1992.

A rendelkezésre álló adatok és az egyszeri esemény alapján azonban sem a kibocsátóforrás
nem meghatározható, sem a magas ózonterhelés nem interpretálható. A pontosabb
behatároláshoz egy alapos vizsgálatra, többek közt egy trajektória számításra volna szükség.
8.2.9. Tervek, ózonprojektek Szegeden
A levegőminőség javításáról szóló 1079/93-as kormányhatározat alapján az önkormányzatnak
levegőtisztaságvédelmi intézkedési tervet kell készítenie. (SZVKP, 1996.). A Délterv átlat
készített városrendezési terv elsősorban a tranzit útvonalak várost elkerülő szakaszainak és
egy

harmadik

szegedi

híd

megépítésének

fontosságát,

valamint

az

ésszerű

forgalomszervezéssel, alternatív üzemanyagok (PB- és földgáz) bevezetésével történő
levegőminőségromlás csökkentést, illetve e tendencia megállításának szükségességét
hangoztatja (DÉL, 1997.).
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Ahogyan azt a határérték átlépésekről szóló részben írtam, Szegeden 2003-ig nem jelentkezett
180 µg/m³ feletti ózonkoncentráció, így a városra korábban szmogriadóterv nem készült, mint
mondták, nincs „rá szükség“. „Mivel Szegednek nincs ipara, leginkább az autók kipufogógáza
szennyezi a levegőt, de ez eddig nem ért el olyan értékhatárt, ami miatt komolyabb
intézkedéseket kellett volna megtenni.“ (Magyar Hírlap, 2000.)
A 2003-ban jelentkező magasabb értékek hatására e vélemény megváltozott, bár mint
bemutattam az 1997-2003-as időszakban nem mindenképp a 2003-as évben jelentkezett a
legmagasabb ózonterhelés a városban. A terv készülőben van, ezzel kapcsolatban viszont több
probléma is felmerült. Már régebb óta ismert, hogy a monitor elhelyezés nem túl szerencsés,
és az is, hogy sem a korábban ismertetett szmogriadóelőírások értelmében, sem Szeged
légszennyezési felméréséhez a most üzemelő egy monitor nem elég. A 2003. nyara óta a
katasztrófavédelem is sürgeti az újabb monitorok felállítását, de sem ezekre, sem a ma
működő, de már elavult monitor lecserélésre fedezet egyenlőre nincs (Motika, 2003.). Az
önkormányzat 2003-as ilyen irányú próbálkozása az angol DEFRA pályázat útján nem járt
sikerrel (Rácz, 2004.). KÖFE vonalról is tervben volt korábban egy hasonlóképp pályázat
útján beszerzett mobil állomás üzembeállítása, de ez is elutasításra került (Motika, 2003.).
A monitor adatait több helyen is nyilvánosságra hozzák, azonban a legtöbben erről nem
tudnak. A város két pontján - az ATRIUM-Házban és a Tescoban - kivetítőn jelenik meg a
monitor épp aktuális, illetve az adott hétre vonatkozó napi átlagainak adata. Ezen kívűl a friss
adatokat az ATIKÖFE internetoldalán http://www.atikofe2.deltav.hu, illetve kb. féléves
időcsúszással az Európai Környezetvédelmi Hivatal honlapján http://air-climate.eionet.eu.int/
lehet figyelemmel kísérni. Meglepő azonban, hogy az EEA nyilvántartásban a monitor mint
városi háttér szerepel -lásd 5. fejezet 13. ábra.
Ami a szegedi ózonprojekteket illeti, az utóbbi időben több is működött a városban. Az egyik
az EU támogatásával és a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vezetésével 2001. és
2004. között Kelet-Magyarország 5 városában - Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán,
Békéscsabán és Szegeden folyó Life-program keretében végzett biomonitoros – angolperje és
dohány – por és ózon felmérés. Az eredmények kiértékelése még folyamatban van. A másik a
KGI által végzett országos passzívmonitoros felmérés, melynek egyik mérőpontja Szegedre
került. A mérő 2001-2002-ben, így a 6. fejezet 23. ábrájának alapjául szolgáló
adatgyűjtéskor a Felső-Tiszaparti KÖFE telephelyen, 2003-ban a Kossuth Lajos sgt-on, a
monitor mellett került elhelyezésre, részletesebben lásd 6.4. alfejezet.
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