
Kedves Olvasóink!

Sajnos, szokatlanul hosszú idő telt el legutóbbi találkozásunk óta. Nagyon szerettük volna, hogy 
az idei őszre tervezett mindkét számunkkal előállhassunk még az ünnepek előtt, de sajnos, végül 
egyik sem sikerült. Szándékainkkal ellentétben így most nem a tervezett újabb pécsi különszámot, 
hanem egy hagyományos lapszámot ajánlunk szíves figyelmükbe, azzal, hogy hamarosan a 
következő is megjelenik majd. 

A 2010. év 3. füzetében az első helyet egy települési környezeti problémákkal foglalkozó, 
gyakorlatközeli, de szilárd elméleti megalapozottságú írás foglalja el, a települési 
levegőminőséggel kapcsolatos problémákat elemezve (szerzői Szűcs János és Nagyváradi László). A 
második tanulmány Szügyi György munkáját dicséri, és szerb-magyar kontextusban vizsgálja a 
határokon átnyúló közös gazdaságfejlesztési projektek lehetőségeit. Végül, de nem utolsó sorban 
Szabó Lajos a településfejlesztés és a közlekedésregionálizáció kapcsolatának elméleti és 
gyakorlati kérdéseiről elmélkedik. 

Itt kell egy mondatot ejtenünk arról, hogy csapatunkban kisebb változások történtek: a 
szerkesztőbizottsághoz M. Császár Zsuzsa csatlakozott, míg a tördelési feladatokat - a főszerkesztő-
helyettes nagy megkönnyebbülésére - Szentirmai László vette át. 
Mint mindig, most is kérem Önöket, fogadják sok szeretettel lapunkat és a benne foglaltakat. 
Technikai okokból megkésve és utólag, de ennek ellenére ez úton is eredményekben gazdag új évet 
kívánunk mindenkinek!

Szűcs János- Nagyváradi László

Térinformatikai és matematikai-statisztikai módszerek használata 
települési kutatásokban – Jászberény környezetállapot 
vizsgálatának példáján

Bevezetés

A Jászság legfontosabb településének, Jászberénynek jelenlegi iparára a leginkább az 1950-es 
évek extenzív iparfejlesztése, illetve az 1990-es évek rendszerváltása gyakorolta a legerőteljesebb 
hatást. A szocialista iparfejlesztés következtében a jászsági lakosok tömege jutott megbízható és 
állandó jövedelemhez, azonban a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorultak. A 
rendszerváltást követő privatizáció során a város legnagyobb üzemének új tulajdonosa nemcsak a 
jelenlegi szennyezők minimalizálására törekedett, hanem a múlt káros örökségeinek nem csekély 
anyagi áldozat árán való felszámolását is vállalta. 1990-től számos új kis és közepes vállalkozás 
jelent meg a településen. A bekövetkezett gazdasági változások közvetett módon a környezetre is 
hatást gyakorolnak.

A rendszerváltás után a közép-európai országokban kiemelten fontos szerepet kapott a 
környezetvédelem, ezen belül a légkör védelme. A Jászság centrumának tekinthető Jászberényben 
a légszennyező anyagok immissziójának tanulmányozására lehetőséget nyújtanak a városba 
telepített három mérőállomás adatai. Emellett a városban bejelentésre kötelezett pontforrások 
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pontos helyének meghatározásával, a meteorológiai adatok figyelembevételével, továbbá az 
üzemeltetők által készített jelentésekben szereplő értékek alapján lehetőség van a 
szennyezőanyagok transzmissziójának modellezésére, illetve az emissziós és immissziós értékek 
térinformatikai és matematikai statisztikai módszerekkel történő feldolgozására. 

Kiemelendő, hogy a település környékén meglehetősen kevés erdő található, viszont annál több 
legelő és szántó. A város keleti részén egyetlen nagyobb üzem működik, mely, elsősorban műanyag-
feldolgozással foglalkozik, és hatással lehet a mérésekre. 

A kutatás célkitűzései:
• településkutatásokat segítő térinformatikai, matematikai-statisztikai módszer bemutatása
• a módszerrel végzett környezetállapot-vizsgálata eredményének bemutatása
• terjedési modell előállítása Jászberény területére
• a pontforrások hatásai és a város levegőminősége közötti összefüggések vizsgálata
• a város légszennyezettségének értékelése.

A vizsgálat során felhasznált adatok az 1990-2007 közötti időszakból álltak rendelkezésre.

Anyag és módszerek

Jászberényben a környezetvédelmi előírások alapján megközelítőleg négyszáz bejelentésre 
kötelezett pontforrás található. A pontforrások túlnyomó többsége kürtő és kémény. A források 
kibocsátásairól negyedévente jelentés készül, amelyeket az üzemeltetők általában anyagmérleg 
segítségével határoznak meg (az adatok 2002-től 2007-ig állnak rendelkezésre). A források közül 
mintegy háromszáznak a pontos helyszínét primer adatgyűjtésként GPS segítségével határoztuk 
meg, a fennmaradó, körülbelül száz helyszín koordinátáit pedig szekunder adatgyűjtést 
alkalmazva, közelítő értékekkel helyettesítettük. A pontokat egyedi azonosítóval láttuk el, amely 
kapcsolatot létesített a helyszínek és az adatok között, így lehetővé téve az emissziós mennyiségek 
térképi megjelenítését. A jelentések tartalmazzák a kibocsátott anyagok nevét, hőmérsékletét, 
térfogatáramát a források azonosítóját, magasságát, az emissziós pont felületét és az üzemórák 
számát. A szennyező anyagok eloszlását Gauss-modellel közelítettük. 

Mivel a szennyezők koncentrációja jelentős mértékben függ a meteorológiai paraméterektől, 
ezért egy makrót írtunk, amelyben inputként a felhasználó által megadott meteorológiai 
paraméterek és a pontforrások adatai szerepelnek. A város területét 50m*50m-es cellákra bontva 
az eljárás kiszámítja minden rácsponton a pontforrások által okozott immissziót. Outputként egy új 
munkalapon megjelennek a rácspontokra számított koncentrációk, továbbá a rácspontok EOV 
koordinátái. A módszer előnye, hogy a település egy tetszőleges pontjának koordinátáit ismerve a 
felhasználó meg tudja határozni, hogy mekkora hatást gyakorolnak a források az adott területre. 
Emellett a koordináták és az immissziós értékek ismeretében lehetőség van a térképi 
megjelenítésre különböző térinformatikai szoftverek alkalmazásával. A terjedési modell az összes 
bejelentett anyagra és tetszőleges meteorológiai körülményekre alkalmazható. A vizsgálatokat 
NO2-ra és SO2-ra végeztük el, részben mert ezek nagyon jelentős szennyezők, másrészt mert az 
emissziós adatok vizsgálata mellett a jászberényi immissziós mérőállomásokéi is rendelkezésre 
állnak. A számítások során a leggyakoribb jászberényi meteorológiai jellemzőket, 2,5m/s 
szélsebességet, észak-nyugati szélirányt és 6-os stabilitási paramétert vettünk figyelembe. 
Emellett ettől eltérő adatokkal is lefuttattuk a programot, hogy megvizsgáljuk, a különböző 
körülmények hogyan befolyásolják a levegőminőséget.

A terjedési modellen kívül matematikai statisztikai módszereket is alkalmaztunk. Az immissziós 
mérőállomások adatait t-próbával hasonlítottuk össze. Ezen kívül a belvárosi mérőállomás adatait a
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hét napjainak megfelelően hét diszjunkt halmazra osztottuk, majd varianciaanalízis alkalmazásával 
vizsgáltuk, hogy a várható értékek között kimutatható-e eltérés. További vizsgálat tárgyát képezte 
a városi szilárdanyag emisszió is. A szilárd anyagok ülepedési sebessége jelentősen függ a 
szemcsemérettől, amelyekről a jelentések nem tartalmaznak információt, így terjedési modell 
alkalmazása csak nagy hibakorláttal lenne lehetséges. Ehelyett az emissziós értékek elemzésére 
leíró statisztikai módszereket alkalmaztunk, és az ülepedő por értékeit hasonlítottuk össze szintén 
t-próbával. 

Eredmények

A források térbeli elhelyezkedése részben tükrözi az ipari területek kiterjedését, emellett a 
főutak mentén sűrűn elhelyezkedő emissziós pontok figyelhetők meg, elsősorban az itt található 
autószalonok szárítókabin-elszívói miatt. A belvárosi források főként a bejelentésre kötelezett 
kazánoknak tudhatók be. Az emissziós pontok magassága döntő módon befolyásolja a 
környezetükben mérhető szennyezőanyag-koncentrációt. A jászberényi pontforrások magasságának 
gyakoriság-eloszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy a településre nem jellemzők a magas 
kémények, kürtők, az anyagok túlnyomó többsége a föld felszínétől 3-15m távolságra kerül a 
légkörbe (1. ábra).

Nitrogén-oxid emisszió mintegy 80%-a közlekedési eredetűnek tekinthető, emellett fűtési 
időszakban elsősorban a gáztüzelés során keletkező mennyiség növeli a kibocsátást. Az ipari 
eredetű szennyezések közül Jászberényben csak a fémmegmunkáláshoz kapcsolódó folyamatokat 
érdemes megemlíteni. A terjedési modell segítségével megállapítható, hogy a bejelentett források, 
átlagos körülmények között csak lokális mértékben képesek meglehetősen enyhe hatást gyakorolni 
a település levegőminőségére. Észak-nyugati szélirány esetén az enyhén szennyezett levegő 
gyakorlatilag elkerüli a várost (2-4. ábra). A legkedvezőtlenebb szélirány a nyugati, de ebben az 
esetben is elhanyagolható mértékű a levegő szennyezése. 

1. ábra: A jászberényi bejelentésre kötelezett pontforrások 
magasságának gyakorisága (Forrás: szerk. Szűcs J.)
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A kibocsátási adatok az idő függvényében viszonylagos homogenitást mutatnak, a város nyugati 
felének dominanciájával. A bejelentett források szerény hatását alátámasztja az a tény is, hogy 
fűtési és nem fűtési időszakban is a belvárosban a legnagyobb a koncentráció, majd ezt követi a 3-
as számú mérőhely adatainak átlaga, és végül a legnagyobb bejelentett kibocsátókhoz 
legközelebbi, 2-es számú mérőhelyen a legalacsonyabbak az imissziós értékek. 95%-os 
megbízhatósági szinten a t-próbák szignifikáns eltérést mutatnak ki az immisszió mérőállomások 
adatai között. Ebből a közlekedés dominanciájára lehet következtetni. A korrelációs együtthatók, a 
mérőhelyek közötti értékek gyenge kapcsolatára engednek következtetni fűtési és nem fűtési 
időszakban is. Mivel a belvárosban mért értékek a legmagasabbak, és a legtöbb emberi 
tevékenység a hét napjainak megfelelő periodicitást mutat, a mért értékeket a hét napjainak 
megfelelően csoportokba lehet sorolni, és meg lehet vizsgálni, hogy kimutatható-e a csoportok 
értékei között jelentős eltérés. Az eredményeket fűtési és nem fűtési időszakban 95%-os 
megbízhatósági szinten szórásanalízis alkalmazásával vizsgálva nem bizonyítható jelentős eltérés a 
csoportok között. A belvárosi NO2 immissziós értékekből szerkesztett empirikus eloszlásfüggvényből 
megállapítható, hogy 85 µg/m3 24 órás határérték betartásának a valószínűsége 1.

2. ábra: A NOx-ot immisszió és az izokoncentrációs vonalak 0,5 µg/m3 sűrűséggel 
ábrázolva valamennyi forrás együttes működését és átlagos meteorológiai 
körülményeket feltételezve 2006. 2. negyedévében (Forrás: szerk. Szűcs J.)
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3. ábra. A NOx immisszió és az izokoncentrációs vonalak 0,5 
µg/m3 sűrűséggel ábrázolva valamennyi forrás együttes 
működését és az észak-keleti széliránytól eltekintve átlagos 
meteorológiai körülményeket feltételezve 2006. 2. 
negyedévében (Forrás: szerk. Szűcs J.)

4. ábra: A NOx immisszió és az izokoncentrációs vonalak 0,5 
µg/m3 sűrűséggel ábrázolva valamennyi forrás együttes 
működését és átlagos meteorológiai körülményeket 
feltételezve 2006. 4. negyedévében (Forrás: szerk. Szűcs J.)
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A savas esők kialakulásáért leginkább felelősnek tartott kén-dioxiddal kapcsolatosan történtek a 
legkedvezőbb változások mind országos, mind helyi szinten. A Jászberényhez közel található 
visontai Mátrai Hőerőműben füstgázleválasztót helyeztek üzembe, ami valószínűleg kedvezően 
befolyásolja a város levegőminőségét. A bejelentett pontforrások kibocsátását vizsgálva 
megfigyelhető, hogy csak a város nyugati részén (5. ábra) van kén-dioxid emisszió, a többi forrás 
egyáltalán nem emittálja ezt a szennyezőt. A terjedési modell a források közelében szintén nagyon 
alacsony, néhány µg/m3 immissziós értékeket ad meg, és észak-nyugati szél esetén ez a szennyező 
sem a város felé terjed. Az immissziómérő-állomás adatait t-próbával 95%-os megbízhatósági 
szinten vizsgálva, fűtési és nem fűtési időszakban is a belvárosi mérőhely adatainak átlaga bizonyul 
a legnagyobbnak. Fűtési időszakban a másik két mérőhely adatai egyenlőnek tekinthetők, míg 
fűtésmentes periódusban a 2-es számú mérőhely adatai nagyobbnak bizonyulnak a 3-as számúénál. 
A mérőhelyek adatai között a korrelációs együtthatók a kén-dioxid esetén mutatják a legszorosabb 
kapcsolatot, fűtési időszakban közepesen erős, nem fűtési időszakban nagyon erős kapcsolat, 
csaknem függvényszerű összefüggés van az adatsorok között. 

Jászberényben 1984 és 1995 között zajlott le egy fűtéstechnika-korszerűsítési program, 
amelynek következtében a város lakásainak 90%-gázfűtésre tért át. Ha a gázfűtéssel rendelkező 
lakások számát és az átlagos téli SO2 adatok kapcsolatát vizsgáljuk, akkor a korrelációs együttható 
értéke -0,56, amely közepesen erős kapcsolatra enged következtetni. A kedvező hatások 
eredményeként az immissziós értékek valamennyi állomás esetén csökkentek, és napjainkban már 
meg is szűnt az SO2 koncentráció mérése. A kén-dioxid koncentráció 24 órás átlag határértéke 125 
µg/m3, amit nem lépnek túl. Amennyiben 95%-os szinten szórásanalízis segítségével 
összehasonlítjuk a hét napjainak megfelelően diszjunkt halmazokba sorolt adatokat, akkor 
megállapítható, hogy nem mutatható ki eltérés az értékek között. Ebből, és a terjedési modell 
által számított adatokból is következik, hogy az antropogén tevékenység mára már nem befolyásolja 
jelentősen a városi SO2 koncentrációt.

5. ábra: a SO2 immisszió és az izokoncentrációs vonalak 0,5 µg/
m3 sűrűséggel ábrázolva valamennyi forrás együttes 
működését és átlagos meteorológiai körülményeket 
feltételezve 2006. 4. negyedévében a város nyugati részén 
(Forrás: szerk. Szűcs J.)
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A városi szilárd anyag emisszió - vizsgálatakor a rendelkezésre álló adatokból nem készíthető 
megbízható terjedési modell, ennek ellenére egyszerűbb térinformatikai és statisztikai 
módszerekkel is számos eltérés megfigyelhető az előbbi anyagokhoz képest. A legfeltűnőbb 
különbség, hogy a térbeli és időbeli homogenitás megszűnik, a dominánsabb ipari terület szerepe a 
vasútvonal melletti területtől eltekintve csökken. Ezzel szemben néhány új terület kerül előtérbe, 
elsősorban a város délkeleti, illetve délnyugati területén, míg a keleti részén elhanyagolható az 
emisszió. Kibocsátás gyakorlatilag csak a város belső kerületeiben nincs (6. ábra). Mindemellett az 
egymást követő időszakokban a jelentős mennyiségi módosulás és az arányok eltolódása figyelhető 
meg, ami a cégek egyenetlen megrendeléseinek, illetve az idénymunkáknak tudható be. 
Amennyiben az ülepedő por immissziós értékeit az idő függvényében vizsgáljuk, a kén-dioxidhoz és 
a nitrogén-dioxidhoz hasonlóan éves periodicitás figyelhető meg, azonban az előbbi szennyezőkkel 
ellentétben nyári maximumokkal és téli minimumokkal. A t-próbákat szintén 95%-os megbízhatósági 
szinten elvégezve, a mérőállomások adatainak várható értékei egyezőnek tekinthetők, amiből az 
következik, hogy a település viszonylag egyenletes porülepedésnek van kitéve. A mérőállomások 
adatai közötti összefüggéseket jellemző korrelációs együtthatók a helyszínek gyenge kapcsolatáról 
tanúskodnak. A városban működő immissziómérő állomások az utóbbi években kizárólag ülepedő 
por esetén jeleztek határérték átlépést, amelyek nyári időszakban, elsősorban a belvárosban, 
feltehetően a közlekedés hatására jelentkeztek. A 16g/m2*(30 nap) határérték betartásának 
valószínűsége, a belvárosban 0,85.

6. ábra: A szilárd anyagot emittáló pontforrások 
elhelyezkedése Jászberényben (Forrás: szerk. Szűcs J.)
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Következtetések

A rendelkezésre álló adatok segítségével terjedési modellt alkalmazva lehatároltuk Jászberény 
azon területeit, amelyekre a pontforrások a legjelentősebb hatást gyakorolják. A feldolgozott 
immissziós adatok alapján megállapítható, hogy a városban az utóbbi években az ülepedő por 
kivételével az immissziós határértékek betartásra kerülnek, összességében a levegőminőség jónak 
tekinthető. A pontforrások levegőkörnyezetre gyakorolt hatása nem jelentős. A városi közlekedés és 
fűtési emisszió vizsgálata további kutatás tárgyát képezi.
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