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ÖKOMENEDZSER HÁLÓZAT

Hiányosságok - A levegőminőségi tervek végrehajtásának GAP analízise

1. Tudományos háttér hiánya: a helyi tervezéshez szükséges emissziós és immissziós adatok a 

leghatékonyabb intézkedések meghatározásához

2. Pénzügyi források hiánya – Számos projekt indult a levegőminőség javítására az adott 

levegőminőség vagy az AQP-k mélyreható/alapos elemzése nélkül

3. Ismeretek hiánya a környezetbarát, energiatakarékos lakossági fűtésről és a környezetbarát 

közlekedésről

4. Együttműködési nehézségek a szereplők között
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ÖKOMENEDZSER HÁLÓZAT

1. Döntéshozók támogatása helyi adatokkal és modellel

2. Légszennyezés-megelőzési tanácsadói hálózat 

létrehozása

3. A pénzügyi források felhasználási hatékonyságának 

növelése

4. A környezettudatosság növelése, érzékenyítés

5. A lakosság támogatása a levegőminőség javítását 

célzó pályázatok hatékony benyújtásában

6. A tudásátadás és a bevált gyakorlatok terjesztése 

országos és nemzetközi szinten
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ÖKOMENEDZSER HÁLÓZAT

Ökomenedzserek a 10 partner településen és egyéb 

partnereknél – 23

Ökomenedzser irodák

Ökomenedzser Tudásközpont (EKC) a HOI-ban

Rendszeres találkozók, képzések – személyesen, 

on-line, e-learning

Negyedéves jelentések

Félévente EKC audit

Levegőminőségi tervek felülvizsgálata

Döntéstámogató eszköz használata
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS

2019. január 1. 2021. november 18.Környezetbarát fatüzelés napja (AMKE)

• Osztrák Kályhás Szövetség (ÖKV) indította útjára, hazánkban 2017- 2019 között megrendezték

• a környezetbarát fatüzelést megismertető, népszerűsítő programsorozat

• Népszerűsítést végezték: Ökomenedzser Hálózat munkatársai és a Magyarországi Cserépkályhások,

Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestületének (MACSOI) tagjai

Bővebb információ: http://www.hungairy.hu/node/118

http://www.hungairy.hu/node/118
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

Lakossági tüzelésből származó emisszió: adatok forrása az OMSZ

rácsponti adatbázis: nemzetközi jelentési kötelezettség: 0.1° (~ 10km) térbeli felbontás

=> térbeli felbontás finomításának eredménye: 1km-es térbeli felbontás  

a számítási mód  lehetővé teszi, hogy az alábbiak szerint válasszuk külön az adatokat:

tüzelőanyag : fa, gáz, szén

tüzelőberendezés : kazán, kályha

lakóhely típusa : családi ház vagy nem családi ház

PM10 NOx
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

Jelenleg nem áll rendelkezésre lakossági tüzelésre vonatkozó modell (mint amilyen 

a közlekedés esetében van!). Csak az OMSZ által kidolgozott adatbázis áll 

rendelkezésre.

A különböző forrás típusokok szétválasztásával lehetővé válik, hogy meghatározzuk 

az egyes típusok hozzájárulásának mértékét a kialakuló légköri koncentrációhoz. 

Függ:

• milyen adatok állnak rendelkezésre

• levegőminőségi terv
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

Miskolcra rendelkezésre álló emissziós adatok:
• Közlekedési

• Lakossági tüzelés: fa, gáz, szén

Miskolci elvárás: Határozzuk meg, hogy mekkora a kerti hulladék égetésének hatása Miskolc 

levegőminőségére.

A kerti hulladék égetés vizsgálatához szükséges adatok:
• Hol jellemző a kerti hulladék égetés? 

• Mikor jellemző ez a tevékenység? 

• Mennyi kerti hulladék kerül elégetésre? 

• Mennyi szennyezőanyag kibocsátást eredményez egy egységnyi kerti hulladék elégetése? 
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

Kerti hulladék égetés: Miskolc által szolgáltatott adatok

Hol: A területhasználati térképek alapján került azonosításra 

az a terület, ahol a kerti hulladék égetés valószínűsíthető.

Mennyit és mit: becslés: 50 kg / alkalom + szakirodalom 

áttekintése (emissziós faktorok)

Egy érdekes tanulmány Angliából:

=> az elégetett zöld hulladék mennyisége függ a kert 

méretétől!
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

250 m felbontású raszter a hulladékégetés területén

A rétegek (terület használat, házak) egymásra helyezése 

annak érdekében hogy meghatározzuk: 

# házak / 62500 m2 (250mx250m)

Raszterenkénti átlagos kert méret

Ahol nincs ház, ott kert sincs

Az angol adatok használata az elégetett hulladék 

mennyiségének meghatározásához (rács cellánként 

évente elégetett hulladék)

Emissziós faktor - szakirodalomból
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

Meteorológia: OMSZ

Háttérszennyezettség: RIO

Az input emisszió felbontása:

Közlekedés (zajtérkép + helyi flotta adatok)

Lakossági tüzelés - fa

Lakossági tüzelés - gáz

Lakossági tüzelés - szén

Kerti hulladék égetés

=> Minden egyes hatás hozzájárulása kiszámítható a teljes koncentrációhoz
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ
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DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ



19

Babcsány Ildikó

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Nemzetközi Projektek Igazgatósága

+36 30 726 1551

hungairy@hoi.hu

www.hungairy.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

facebook.com/hungairy

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE 

programjának támogatásával valósul meg.


