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AKTUALITÁSOK – HÍREK A SAJTÓBÓL
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A HUNGAIRY LIFE INTEGRÁLT PROJEKT

Projekt időtartama: 2019.01.01. – 2026.12.31.

Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Együttműködő partnerek: 19 projektpartner

Országos Meteorológiai Szolgálat, VITO - Flemish Institute for Technological Research NV 

(BE), A Mindennapi Kultúráért Egyesület, Miskolci Egyetem,10 önkormányzat és szolgáltató 

vállalataik: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, 

Szolnok, Tatabánya

A projekt költségvetése: 15 967 741 €

Európai uniós támogatás: 60%

20262019

Cél: Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével
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HERMAN OTTÓ INTÉZET NONPROFIT KFT. KAPCSOLÓDÓ 

TEVÉKENYSÉGEI

• A 2030-as Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) 

népszerűsítése

• hozzájárulás az OLP felülvizsgálatához

• kommunikációs anyagok fejlesztése

• szemléletformálás

• rendezvények szervezése
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A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

Ökomenedzser 

hálózat létrehozása és 

üzemeltetése

Mezőgazdasági és 

egyéb forrásból 

származó

A lakossági 

kibocsátások 

csökkentése pilot 

akciók 

megvalósításával

kibocsátások 

csökkentése

pilot akciók 

által

kibocsátások

csökkentése 

pilot akciók 

által

Szemléletformálás

és 

képzések

A levegőminőségi 

tervek felülvizsgálata 

és a levegőminőség 

nyomon követése, új 

kapacitások kiépítése

Hálózatépítés, 

tudásközvetítés

MenedzsmentA projekt társadalmi 

és gazdasági 

hatásának nyomon 

követése

Átfogó tevékenységek

Kiegészítő akciók

Közlekedési 

eredetű
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ÖKOMENEDZSER HÁLÓZAT

2019. január 1.
• cél: kapacitásépítés az önkormányzatoknál

• koordinátor: Ökomenedzser Tudásközpont (HOI)

• ökomenedzserek száma: 23 fő

• alapozó képzések (szakmai, kommunikációs,

menedzsment)

• e-learning tananyagok fejlesztése

• havi rendszerességgel találkozók kerülnek megrendezésre

• monitoring
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LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA

2019. január 1.
2020

2022

2024

2026

kidolgozása 

folyamatban

kormányhivatal 

felé felterjesztve

elfogadva, 

publikálva (2019)

elfogadva, 

publikálva (2021)

elfogadva, 

publikálva (2021)

elfogadva, 

publikálva (2020)

elfogadva, 

publikálva (2020)

elfogadva, 

publikálva (2020)

elfogadva (2020)

elfogadva (2020)
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ATMO-PLAN – DÖNTÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZ

2019. január 1. 2021. november 18.
• egy webes alkalmazás a levegőminőség javítását célzó intézkedések

levegőminőségre gyakorolt hatásának meghatározásához

• emisszió (közlekedés, lakossági szektor) csökkentésének hatását vizsgáljuk

• fejlesztés lépései: emissziós adatbázisok fejlesztése, légszennyezettségi

alaptérképek elkészítése, webes felület kialakítása

• közlekedés esetén változtatható paraméterek: közlekedési hálózat (pl. utak

lezárása), gépjárműforgalom (járművek száma), gépjárművek típusának

megoszlása, járművek sebessége

Lánchíd lezárása
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PILOT TEVÉKENYSÉGEK ORSZÁGSZERTE

• új mérőállomások Békéscsaba, Kaposvár

• rakodási hely foglalási rendszer Budapest

• távhőszolgáltatás fejlesztése Budapest

• véderdő telepítése Debrecen

• lakossági kibocsátások csökkentése Miskolc

• zöldfelületi kataszter létrehozása Pécsett

• közösségi kerékpáros rendszer kialakítása Békéscsaba, Eger és Tatabánya

• intelligens közlekedési rendszer Szolnok

• információs mérőkapuk Tatabánya

• okos parkolási rendszer Pécs

• valós idejű levegőminőség monitoring – Miskolc, Kaposvár
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PMMONITORING.HU
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MEZŐGAZDASÁGI ÖNKÉNTES PROGRAM

Jógyakorlatok 
gyűjteménye

Önkéntesek 
toborzása és 

képzése

Önkéntes 
program

2019 2020 2021 2022 …

• Alacsonyabb kibocsátással jellemezhető technológiák

• Növénytermesztés és állattenyésztés

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bevonása

• Két munkaértekezlet került megtartásra 2020-ban

• További munkaértekezletek megtartására van szükség

• Jógyakorlatok alkalmazása

• Nyomon követés

• Jógyakorlatok gyűjteményének fejlesztése
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TŰZIFA ELLÁTÁSI LÁNC OPTIMALIZÁLÁSA

• Hogyan javítható a tűzifa ellátási lánc?

• átfogó tanulmány elkészült

• helyi szintű felmérések  Békéscsaba, Eger

• kérdőíves felmérés (országos, 10 település)

• online munkaértekezlet az érintettek bevonásával

Tervek:

• intézkedési terv kidolgozása két településre (Békéscsaba, Eger)

• intézkedési terv nyomon követése

• nemzeti stratégia kidolgozása
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

felnőttek

gyermekek

környezetbarát szilárd tüzelés

komposztálás, zöldhulladék kezelése

háztartások energiahatékonysága

kerékpáros közlekedés

elektromobilitás

környezettudatos autóvezetés

szakmai háttértanulmány

útmutató önkormányzatok részére

kommunikációs anyagok

képzések a partnerek számára

Kiemelt témakörök Eredménytermékek

Célcsoportok



14

ORSZÁGOS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI KAMPÁNYOK I.

Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap (szeptember 7.)

• Online oktatási csomag (óravázlat, oktatási segédletek) került összeállításra, mely elérhető a pedagógusok számára

• Célcsoport: általános iskolás gyermekek és az őket tanító pedagógusok

• Mintaórák kerültek megtartásra számos partnertelepülésen 2020-ban és 2021-ben is

• Elérések száma: ~1500 gyermek

Bővebb információ: http://www.hungairy.hu/node/74

http://www.hungairy.hu/node/74
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ORSZÁGOS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI KAMPÁNYOK II.

KomPOSZTold (2021-2022)

komposztálás népszerűsítése a partner településeken

különböző akciók: 

- keretosztás a lakosságnak

- keretosztás oktatási intézményeknek

- ismeretterjesztő előadás

- pályázat kiírása

- közösségi komposztáló pont kialakítása

- aprítógép beszerzése bérbeadás céljából

Bővebb információ: http://www.hungairy.hu/node/105

http://www.hungairy.hu/node/105
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ORSZÁGOS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI KAMPÁNYOK III.

2021. november 18.

1. Ne csak tekAIRj, láss is! (2021)

Pályázatot hirdettünk a lakosság részére, melynek során egy rövid videón keresztül

bemutathatták azokat a természetes vagy épített látványosságokat, melyekkel a

kerékpározás során találkozhatunk.

2. TekAIRd körbe! (2022)

Egy játékos verseny keretében próbáljuk a kerékpárral történő közlekedést 

megszerettetni a gyermekekkel.

3. TekAIRj a városodért! (2022)

Egy verseny, melyben minden egyes kerékpárral megtett kilométer számít. 

Bővebb információ: http://www.hungairy.hu/node/109

http://www.hungairy.hu/node/109
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ORSZÁGOS SZEMLÉLETFORMÁLÁSI KAMPÁNYOK IV.

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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MONITORING: TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK FELMÉRÉSE 

Általános lakossági kérdőív

Témakörök:

• Légszennyezettséggel kapcsolatos általános kérdések

• Zöldhulladék kezelésével kapcsolatos kérdések

• Fűtéssel és energiahatékonysággal kapcsolatos kérdések

• Környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos kérdések

• Általános és szociodemográfiai kérdések

Kitöltők száma: 1852 fő

Nem reprezentatív felmérés.

Kitöltési időszak: 2020. szeptember 16. - 2020. november 30.
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Ön szerint hogyan változott a levegőminőség a 

településen az elmúlt két évben?

részletes jelentés elérhető a projekt honlapján

Bővebb információ: http://www.hungairy.hu/node/95

http://www.hungairy.hu/node/95
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Bezegh Barbara

Nemzetközi Projektek Igazgatósága

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

+36 20 2656066

Bezegh.barbara@hoi.hu; hungairy@hoi.hu

www.hungairy.hu

https://www.facebook.com/LIFEIPHUNGAIRY

https://www.instagram.com/hungairylifeip

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

mailto:szigeti.tamas@hoi.hu
mailto:hungairy@hoi.hu
http://www.hungairy.hu/
https://www.facebook.com/LIFEIPHUNGAIRY
https://www.instagram.com/hungairylifeip

