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A levegőminőség javítása egy világméretű kihívás. Rémisztő adat, hogy Európában 2014-ben 
428.000 ember idő előtti haláláért volt felelős a levegő magas szállópor koncentrációja és 
sajnos ez Magyarországon is komoly problémát jelent. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) 2015-ben jelentette, hogy Magyarországon évente 13.000 ember halála 
hozható összefüggésbe a lebegő részecske szennyezettséggel. Sajnos ez emelkedő tendenciát 
mutat, mivel ugyanez a szervezet 2017-ben 17.300 főre tehető mértékű elhalálozást közölt. 
Azonban ennek, az önmagában is magas számnak két-háromszorosát teszik ki a különböző, 
sokszor krónikus megbetegedéssel járó esetek, amelyek a levegőszennyezettségre vezethetők 
vissza. Az európai országok közül csak Macedóniában, Koszovóban, Szlovákiában, a Cseh 
Köztársaságban és Romániában rosszabb a helyzet, mint hazánkban.  

Az emberi szervezetet alkotó sejteknek folyamatosan energiára van szüksége. A sejtek 
energiatermelése oxidatív kémiai folyamatokon alapul, azért a szervezetnek folyamatos 
oxigén-ellátásra van szüksége. Ennek szolgálatában áll a légzés. 

Rávilágít a levegőminőség fontosságára, hogy egy ember élete során mintegy 250 millió liter 
levegőt lélegez be. (14 légvétel/perc értékkel számolva 525.600 perc alatt (365 nap) 7.358.400 
a légvételek száma. 0,5 liter/légvétel levegőmennyiséggel számolva ez mintegy 3.679.200 
liter levegő belélegzését jelenti évente. 67,2 átlagéletkorra vetítve 247.242.240 liter levegőt 
használ fel az ember élete során). Belátható, hogy a belélegzett levegő minősége jelentősen 
befolyásolhatja az egészségi állapotot.  
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1. Ábra: A légköri levegő gázösszetétele 
 

Az 1. ábrán látható a levegő átlagos összetétele. A levegő azonban nem csak az ábrán 
feltüntetett gázok keveréke, hanem jelentős mennyiségű vizet és lebegő részecskéket, 
aeroszolokat, bioaeroszolokat is tartalmaz. A levegőben diszpergálva található lebegő 
részecskék rendkívül változatos képet mutatnak: lehetnek szerves vagy szervetlen eredetűek, 
ásványi anyagok, korom, hamu, por, emberi és állati eredetű sejttörmelékek, emberi és állati 
ürülék eredetű részecskék, mikroorganizmusok és az ezekből származó sejttörmelékek illetve 
metabolitok stb. Számos, önálló helyváltoztatásra képtelen kórokozó képes a levegő 
aeroszoljain megtapadni és a széllel nagy távolságokra eljutni, ami jelentős tényező lehet 
egyes járványos betegségek terjedésében. De nem csak fertőző ágensek tapadhatnak meg az 
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aeroszolok felületén, hanem különböző allergének (allergiát kiváltó), radioaktív és más 
karcinogén (daganatkeltő) anyagok is. A nagykiterjedésű erdőtüzek esetén jelentős 
mennyiségű bioaeroszol képződik és jut el a széllel akár több ezer kilométer távolságra.  

 

 
 

2. Ábra: A levegőben található lebegő részecskék méretét szemléltető ábra 
 

A levegőben található lebegő részecskék egészségre gyakorolt hatása igen jelentős. A lebegő 
részecskék mérete és alakja határozza meg elsősorban azt, hogy milyen mértékű kockázatot 
jelentenek (2. ábra). A szervezet rendelkezik bizonyos fokú védelemmel. A felső légutakban 
található szőrök és nyálka (mucociliáris rendszer) akadályozza meg, hogy a levegőben 
található lebegő részecskék az alsóbb légutakba jussanak. A 10 µm-nél nagyobb részecskék 
nagyrésze fennakad ezen a védelmi rendszeren és a kilégzés során vagy más módon 
(tüsszentés, orr fújás stb.) elhagyják a szervezetet. Azonban, ha túlzott mértékű a levegő por 
és füst szennyezettsége és/vagy az ennek való kitettség hosszabb ideig tart, ez a védekező 
kapacitás kimerül. A 10-2,5 µm (durva frakció) a gégébe, illetve a gége körüli régióba, míg a 
0,1-2,5 µm (finom frakció) az alveolusokba (alveolusok: léghólyagocskák a tüdőben, ahol a 
belélegzett, oxigénben dús és elhasznált, szén-dioxidban dús vér találkozik és megtörténik a 
gázcsere) penetrálnak és gyulladást okozhatnak. Különösen veszélyesek a <0-1µm 
(ultrafinom frakció) részecskék, amelyek képesek átjutni az alveolusok kapillárisain és akár 
trombózist (érelzáródást) is okozhatnak. (3. ábra)  
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3. ábra: A lebegő részecskéknek a légutak különböző régióiba történő penetrációja 
elsősorban méretfüggő  

 
Tudományos eredmények támasztják alá, hogy a magas szállópor koncentráció (szállópor: 
<2,5 µm lebegő részecskék, amelyek nem ülepednek ki a levegőből, hanem hosszú ideig 
képesek a levegőben megmaradni – tehát, nem csak por, hanem például a finom korom 
részecskék is ide tartoznak, ezért az elnevezés félrevezető) és a különböző keringési- és 
légzőszervi megbetegedések közvetlen és erős összefüggést mutatnak egymással, beleértve a 
daganatos megbetegedéseket is.  

A lebegő részecskék koncentrációja mérhető (4. ábra), kifejezésére a pm (particulate matter) 
mérőszám szolgál, a mértékegység általában a µg/m3. Szabvány rögzíti a pm2.5 és a pm10 
értékek mérésének módját, de további frakciókat is mérnek a gyakorlatban, például pm1.0 (a 
pm utáni szám a részecskefrakció µm-ben kifejezett méretét jelöli). 

 

 

4. Ábra: A levegőben lebegő részecskék koncentrációjának mérésére szolgáló 
professzionális mérőműszer 
 

A WHO 2006-ban deklarálta, hogy amennyiben a pm2.5 részecskék koncentrációja >10µg/m3, 
annak negatív hatása van az egészségre, megnövekszik a kardiovaszkuláris- és a daganatos 
tüdőbetegségek előfordulása. Ha a koncentráció >35µg/m3 és a kitettség hosszabb távú, ennek 
hatására 15%-kal tovább nő a kardiovaszkuláris- és tüdődaganatos betegségek előfordulása 

Az Európai Bizottság 2008-ban célul tűzte ki, hogy éves átlagban 25 µg/m3-re kell a szállópor 
koncentráció mértékét csökkenteni 2010-ig. 2015-től ezt a koncentrációt határozták meg, mint 
legfelső megengedett határérték. Sajnos hazánk ettől jelentősen elmarad. Ennek oka összetett, 
de alapvetően az emberi szemléleten múlik, hogy lehet-e ezen változtatni.  
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5. Ábra: Nagyrédén, 2018. augusztus 31-én (pénteken), 20:38 órakor, nyitott ablak 
mellet a lakásban mérhető értékek 

Mind a közlekedés, mind az ipari- és mezőgazdasági termelés jelentős mennyiségű port juttat 
a légkörbe. Emellett azonban sajnos az utóbbi években egyre többen térnek vissza a szén, 
illetve fa alapú téli tüzeléshez, aminek következtében a fűtési időszakban elfogadhatatlan a 
levegőszennyezés mértéke. Ennek közép és hosszabb távon biztosan káros hatása lesz a 
lakosság egészségi állapotára nézve. Országos szinten kellene ez ellen tenni. 
Ismeretterjesztésre, gazdasági intézkedésekre volna szükség. Ezen kívül azonban jelentős 
mennyiségű szilárd anyag kerül a levegőbe a különböző kerti hulladékok elégetése során is (5. 
ábra). Csak fokozza a veszélyt, ha a kerti hulladékok mellett veszélyes anyagokat is 
gondolkodás nélkül a tűzre dobnak a felelőtlen emberek. Ilyenkor olyan, az egészségre 
rendkívül veszélyes, toxikus anyagok is a levegőbe jutnak, mint például a dioxin, policiklusos 
aromás szénhidrogének, illó szerves vegyületek vagy akár egyes toxikus nehézfémek. 
Egy külföldi tanulmány szerint 10 kg kerti hulladék elégetésével 1 kg szén-monoxid (CO), 1 
kg korom és pernye, 25 g aldehid és 5 g policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) kerül a 
levegőbe. A CO kibocsátás háromszor, négyszer nagyobb, mint egy alapjáraton járó autó 
esetében. 
A fentiek rávilágítanak, hogy ezzel nem csupán az a gond, hogy a füst büdös és sok embernek 
egyszerűen nehéz azt elviselnie, hanem ami ennél fontosabb: a rossz levegőminőség 
közvetlenül és közvetve számos súlyos, krónikus akár életveszélyes megbetegedésért is 
felelős. Különösen veszélyeztettek a gyermekek, akik sokkal intenzívebben lélegeznek, mint a 
felnőttek, hiszen növekedésben lévő szervezetük sok energiát igényel, aminek előállításához 
több oxigénre van szükség. Az idősekre nézve is káros a szennyezett levegő, hisz a 
szervezetük ellenállóképessége gyakran meggyengül. A betegségből való felgyógyulás is 
elhúzódik minden esetben, ha a környezeti feltételek elmaradnak a kívánatostól. Biztosra 
vehető, hogy az emberek többsége szenved a levegőszennyezéstől. 

Mindannyiunk személyes felelőssége tehát átgondolni, hogy mit tehetünk a jobb 
levegőminőségért. A XXI. században nem lehet azzal érvelni, hogy „falun mindig is égettek 
az emberek és semmi bajuk nem volt”. Valójában az a helyzet, hogy nem tudták akkoriban, 
hogy milyen mértékű a levegőszennyezéshez kötődő halálozások száma, hiszen nem voltak 
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korszerű diagnosztikai módszerek, nem végeztek erre irányuló alapos adatgyűjtést és 
tudományos vizsgálatokat sem. Nem álltak rendelkezésre statisztikai adatok. A változtatáshoz 
nem volt adott a technika, infrastruktúra sem, így nem lehetett fogalmuk a lehetséges 
alternatívákról. Ma azonban, amikor már ismerjük a levegőszennyezés kártételét, amikor 
lehetőség van a korszerűbb tüzelésre, gondoskodni lehet a háztartási- és kerti hulladékok 
rendszeres elszállításáról, sürgős szemléletváltásra van szükség azok részéről, akik mereven 
ragaszkodnak az égetéshez. Ezen nem lehet másként változtatni, mint személyes belátással. 
Ugyan van törvényi szabályozás is érvényben, miszerint: „Kt. 22.§ (2) A levegőt védeni kell 
minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet 
sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget 
károsító módon terheli.” De az eddigi tapasztalatok szerint sajnos ez nem elegendő. Ahogy 
mondani szokták: „minden fejben dől el”. Ha az ember számára fontos a saját és gyermekei, 
szerettei egészsége, talán az a legjobb, ha maga is megtesz mindent annak érdekében, hogy a 
különböző károsító tényezők visszaszoruljanak. Ezzel mindenki csak jól járhat!   
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