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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Ferencváros Önkormányzata 2009. óta üzemeltet egy légszennyezettség mérő eszközt a 

Ferenc körút – Üllői út sarkán található Panasonic üzletben.  

A mérőállomás üzemeltetése az elmúlt években sok gonddal járt, a rendszeres karbantartás 

ellenére is előfordult, hogy a berendezés nem mért több napon keresztül, ezért újabb 

szervízelésre volt szükség és az adatok feldolgozása is csak többletmunkával valósulhatott 

meg. 

 

Továbbá az alkalmazott vizsgálati eljárás eredményei nem tekinthetők összehasonlíthatónak 

az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adataival, figyelembe véve azt, hogy a 

berendezés üzemeltetése nem felel meg a 6/2011. (I.14.) VM rendelet előírásainak. A 

mérőeszközök telepítésére vonatkozó előírások összefoglalója megtalálható a Fővárosi 

Környezeti állapotértékelés Levegőminőség című fejezetének függelékében. (32. oldal, 13. 

táblázat). 

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala ebben az évben olyan levegőminőségi kísérleti 

vizsgálatokat indított, amelynek eredménye alapján eldönthető lesz, hogy Budapesten 

megfelelő sűrűségű-e a folyamatosan működő mérőpontok elhelyezése, továbbá, hogy van-e 

olyan terület, ahol a folyamatos mérési eredmények mellett lényegesen magasabb terhelés is 

éri a lakosságot. 

 

Mivel kerületünkben jelenleg nincs folyamatosan működő – a fenti vonatkozó jogszabály 

előírásainak megfelelő – levegőminőségi mérőpont, ezért a Fővárosi Önkormányzat által 

finanszírozott kísérlet, amit az Országos Meteorológiai Szolgálat mobil laboratóriuma végez, 

kiterjedt Ferencvárosra is, a következőképp: 

- az egy helyszínen végzett tavaszi-nyári és az őszi-téli időszakokban végzett 

vizsgálatok eredményei összehasonlíthatók lesznek az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat által validált, a kormányhivatalok által folyamatosan mért, majd a 

környezetvédelemért felelős minisztérium által közzétett és az OMSZ által elemzett 

adatokkal; 

- a helyszíni NO2, O3, PM10, PM2,5 folyamatos mintavételekre és vizsgálatokra, 

továbbá a benz(a)pirén, összes szén, szerves szén koncentrációnak meghatározásához 

szükséges szakaszos mintavételekre és a minták laboratóriumi vizsgálatára, valamint a 

vizsgálati eredmények értékelésére az ajánlattevő cég rendelkezik akkreditált 

státusszal; 

- a mintavételek, vizsgálatok és az értékelés az érvényes akkreditálási okiratban 

rögzített eljárások szerint fog történni; 

- egy helyszínen egy őszi-téli és egy tavaszi-nyári 30-30 napos időszakokon keresztül 

fog zajlani a mérés. 

 

Az önkormányzati együttműködés keretében megkezdett első mérési időszak már meg is 

történt augusztus hónapban a Ferencvárosi Művelődési Központ udvarán. A kapott 

eredmények segítségével választ találhatunk arra, hogy indokolt-e a kerületbe telepíteni újabb 

állandó fővárosi mérőpontot, vagy melyik jelenlegi fővárosi adatai – esetleg milyen 

korrekcióval – felelnek meg a ferencvárosi környezeti levegő állapotának. Mivel a fenti 

műszaki eljárás eredményeképp a ferencvárosi környezeti levegő állapota az OLM-adatok 

felhasználásával is bemutathatóvá fog válni, ezért indokolatlan továbbra is fenntartani a 

Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemeltetett légszennyezettség mérő eszközt, különösen akkor, 



 

ha annak mérési elve, így a kapott és korábban közölt eredmények ma már nem felelnek meg 

a vonatkozó hatályos jogszabályi követelményeknek. 

 

Továbbá önkormányzatunk felvette a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő 

Egyesület civil szervezettel a kapcsolatot, hogy csatlakozzunk „Mérj velünk” kampányukhoz.  

A lakosság számára is elérhető készülékek, a részecskék mérete alapján a műszerek kétféle 

úgynevezett szállópor típus mérésére alkalmasak, ezek a PM2.5 és PM10. 

Egy eszköz ára jelenleg 24.000 Ft, karbantartásukra nem kell külön szerviz céget alkalmazni, 

az alacsony árnak köszönhetően több mérőpont kialakítására is lehetőség nyílik, amely egy 

egész hálózatot képezne a kerületben. 

 

A Magyarországon mért adatok nemzetközi honlapok térképén követhetők a közösségi 

kutatás ( social science research) jegyében, de van kifejezetten magyarországi internetes 

térkép is, melyet a MetNet meteorológiai szervezet működtet. 

Minél több ilyen típusú készülék kerül kihelyezésre, annál megbízhatóbb adatokkal egészíti ki 

a mérőhálózat az európai szabványnak megfelelő hivatalos mérőállomások adatait. 

 

A kampányhoz való csatlakozás során első lépésben a munkacsoport tanácsára felkerestük a 

kerületben található köznevelési intézmények vezetőit a lehetőséggel, mérjék fel, melyek azok 

az általuk fenntartott intézmények, ahol megfelelő körülmények és igény is lenne egy ilyen 

berendezés működtetésére. 

Ezek az intézmények azért előnyösek, mert a szülők általában saját maguk hozzák, viszik 

gyerekeiket, így egyrészt okunk van a figyelmüket felhívni a légszennyezésre, amit részben 

ők okoznak, ha autóval érkeznek, másrészt fogékonyak a gyermek egészséges környezetének 

témájára. 

Ha valaki a saját szemével látja, közvetlen közelében hogyan alakul a levegő minősége, az 

alakíthat a hozzáállásán, tevékenységén. 

 

A berendezések üzembe helyezésében, a megfelelő működtetésükhöz szükséges információk 

átadásában és a térképekre való felkerülésben a Levegő munkacsoport munkatársai 

segítenének. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2021. október 7.  

 

 

           Reiner Roland 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1.) a Ferenc körút – Üllői út sarkán található légszennyezettség mérő berendezés használatát 

megszünteti; 

 

2.) támogatja a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által biztosított mérési lehetőség 

folytatását a téli időszakban; 

 

3.) támogatja a Ferencvárosban található köznevelési intézmények számára légszennyezettség 

mérő berendezés beszerzését; 

 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


