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Összefoglalás. A Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szakosztály 1964-ben alakult. A szakosztály megalakulása Szepesi De-
zső nevéhez kapcsolódik. Az USA-ban megismert és ott azóta is alkalmazott (emission inventory, meteorological 
transmission, diffusion modelling) módszerek népszerűsítésével foglalkozik. A módszereket hazai viszonyok közötti al-
kalmazását kidolgozták illetve bemutatták Szepesi Dezső, Nárai Katalin matematikus és Cseh Melinda környezetmérnök. 
2008-ban Horváth László vette át a légszennyeződéssel foglalkozó szakosztály irányítását, majd 2014-ben Ferenczi Zita 
kapott felkérést a Társaságtól a Szakosztály irányítására. 

Abstract. The air environment farming department shaped up in 1964, the department's forming is associated with a name 
of Dezső Szepesi. The methods (emission inventory, meteorological transmission, diffusion model) have recognised and 
applied in US has been popularised by the activity of the Section. The application of methods among domestic circum-
stances were worked out and presented by Dezső Szepesi, Katalin Nárai mathematicians, and Melinda Cseh environment 
engineering. Later László Horváth took over the control of the Section dealing with the air pollution problem in 2008; Zita 
Zita received an invitation from the Society in 2014 to continue the Section’s management. 

 
Bevezetés. A MTESZ

9
-ben az utóbbi 50 évben tartott 

munkák végzése, előadások tartása 2 szekcióban zajlott: 
A Levegőkörnyezet-gazdálkodási Szakosztály 1964-ben 
alakult, ezzel a Magyar Meteorológiai Társaság egyik 
legrégebben létrejött szakosztálya. Megalakulása Szepesi 
Dezső nevéhez kapcsolódik. Az USA-ban megismert és 
ott azóta is alkalmazott (emission inventory, meteoro-
logical transmission, diffusion modelling) módszerek 
felhasználása képezi legfőbb profilját. Ezeket a módsze-
reket, hazai viszonyok között, a MTESz keretében, Sze-
pesi Dezső, Nárai Katalin matematikus és Cseh Melinda 
környezetmérnök dolgozták ki illetve mutatták be. 2008-
ban Horváth László vette át a légszennyeződéssel foglal-
kozó szakosztály irányítását. 2014-ben pedig Ferenczi Zita 
kapott felkérést a Társaságtól a szakosztály irányítására. 

A szakosztály főbb tevékenységei Szepesi Dezső irá-
nyítása alatt. A kezdetek és a motiváció: Fővárosban a 

                                                        
9
 MTESz: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö-

vetség. 1948-ban alakult meg a különböző szakmai szerveze-

tek egységes irányítása céljából.. Az MMT a kezdetektől egé-

szen 2012-ig volt tagja a Szövetségnek. 

fűtés szénalapú egyedi tüzelő berendezéseken alapult. 
Alacsony kéményeken kiáramló füst időnként elviselhe-
tetlenül magas kén-dioxid és korom koncentrációk kiala-
kulásához vezetett az 50-es 60-as években (1. ábra). 
Ezek a kedvezőtlen légszennyezettségi viszonyok arra 
ösztönözték a szakértőket, hogy kidolgozzanak egy ma-
gas pontforrás modellt. Ezzel a számítógépes modellel 
végzett számítások eredményeire alapozva több száz 
szennyező forráshoz illetve erőmhöz készült szakvéle-
mény. A 2. ábrán a százhalombattai erőmű és a kapcso-
lódó modellszámítás eredményei láthatók. Nemzetközi 
szinten a Meteorológiai Világszervezet és az Európai 
Gazdasági Bizottság felől is érdeklődés mutatkozott a 
szakmai tevékenységünk iránt. Ezekben a munkákban az 
USA-ból hozott ismeretek, illetve az osztályunkon 
(3. ábra) folyó kutatások alapján, évtizedeken keresztül 
részt tudtunk venni. Már az USA tanulmányút előtt el-
kezdtünk ún. transzmissziós adatbázisokat feldolgozni, 
modellezni és egy levegőkémiai labort kialakítani. A kö-
vetkező években indult el a zavaró szaghatás „kitettségi 
átlagidő” alapú modellrendszer kidolgozása, amely a he-
lyi szél valamint a hígulási és szagforrás viszonyoknak 
megfelelően nyújt reális képet a zavaró szagok terjedésé-
ről. A kifejlesztett szoftver az EIONET modell dokumen-
tációs adatbázisába is bekerült, 
http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=179 

A 4. ábrán a Dunakeszi hulladéklerakó, valamint egy bi-
harkeresztesi sertéstelep esetében a modellel számított 
zavaró szag hatásterülete látható.A szakosztály munkájá-
hoz kapcsolódóan meghatározásra kerültek az alap lég-
szennyezettség típusai is, amelyeket a következő módon 
definiáltunk: globális, hemiszférikus, kontinentális, regi-
onális és városi alap légszennyezettség (5. ábra). Regio-
nális és városi alap légszennyezettség kidolgozásának 
akkor van értelme, ha a felsőbb légrétegre kidolgozott 
fogalomkörhöz hasonlóan a levegőkörnyezet gazdálko-
dás alap összefüggései, az emisszió kataszter, a transz-
misszió, az immisszió értékek fogalmai elfogadásra és 
gyakorlati alkalmazásra kerülnek. A 6. ábrán egy példán 
keresztül mutatjuk be a regionális és a városi alap lég-
szennyezettség meghatározásának eredményeit. 

 

1. ábra. A kén-dioxid és a nitrogén-dioxid éves átlagos  
koncentrációjának alakulása Budapesten (Szepesi, Dezső, 

Fehér Viola és Mórik József mérései alapján 
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A szakosztály műkö-
dése során a fent emlí-
tett témák előadások 
keretében bemutatásra 
kerültek az érdeklődő 
hallgatóság számára. 
A munkában megfá-
radt Szepesi Dezső 
Horváth Lászlót java-
solta új elnöknek, akit 
a Szakosztály a 2008. 
január 31-i ülésén 
megválasztott, Balogh 
Beáta titkárral együtt. 
A Szakosztály új neve 
Levegőkörnyezeti 
Szakosztály (LKSz) 
lett. A vezetőséget a 
LKSZ 2010. novem-
ber 10.-i ülésén újra-
választották. 

A szakosztály ülései 
Horváth László irá-
nyítása alatt. 
2008. január 31.: 
Horváth László 
(OMSz): "Légkör és 
bioszféra közti nyom-
anyagcsere". 
2008. szeptember 25.: 
Detlev Möller (Bran-
denburgi Műszaki 
Egyetem): „On the 
History of the Scien-
tific Explora-tion of 
Fog, Dew, Rain and 
Other Atmospheric 
Water”. 
2010. november 10.: 
Előadás:  Mészáros 
Róbert (ELTE Meteo-
rológiai Tanszék): 

             

4. ábra: Dunakeszi hulladéklerakó (baloldal) és egy biharkeresztesi sertéstelep (jobboldal) esetében  
számított zavaró szag hatásterülete 

               

2. ábra. A százhalombattai erőmű (baloldal) és a modellszámítás eredményei: koncentráció eloszlások (jobboldal) 

 

3. ábra: Megbeszélés a 70-es években, a regionális levegő és csapadék-
minőség mérő állomás létesítésére (VITUKI, Kecskemét Komlósi Telep). 
Nárai Katalin, Várhelyi Gabriella (karba tett kézzel), Szepesi Dezső (ab-

lak előtt), Borlai Mária, Ficsor István, Gajzágó László (félig háttal) 
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„Folyamatos és eseti szennyezőanyag kibocsátás mo-
dellezése különböző skálákon”. 

2012. november 6.: Horváth László (OMSz) és 
Weidinger Tamás (ELTE Meteorológia Tanszék): 
„Bioszféra-légkör nyomgázcsere vizsgálatok Magyar-
országon (1978-2012); az eredmények rövid összefog-
lalása”. 

2012. december 13: Dézsi Viktor (OMSz): „Az OLM 
mérőhálózat eredményei: PM2,5 PAH, BC mérések”,  
Grosz Balázs (ELTE TTK): „A DNDC biogeokémiai 
modell magyarorszá-
gi adaptálása és ösz-
szekapcsolása a WRF 
numerikus model-
lel”,Machon Attila 
(OMSz): „A meteo-
rológiai tényezők ha-
tása a reaktív nitro-
génvegyületek fluxu-
saira az Alföldön”. 

2014. április 10: Móring 
Andrea (University of 
Edinburgh), Horváth 
László (OMSz): „Lég-
köri kén- és nitrogén-
vegyületek ülepedésé-
nek hosszú távú trendje 
Magyarországon”, 
Móring Andrea: A bir-
kák és az időjárás sze-
repe az ammónia kibo-
csátásban – a bárányok 
hallgatnak. 

A szakosztály főbb tevékenységei Ferenczi Zita vezeté-
sével. A szakosztály első ülésére 2015. január 21-én volt, 
címe: „A titokzatos PM nyomában, avagy amit a PM-ről 
tudni lehet” volt. Az ülésen, amely nagyon sok érdeklődő 
hallgatót vonzott, az alábbi előadások hangzottak el: 
 Varga Judit (Földművelésügyi Minisztérium): A PM10 
nemzetközi szabályozása 

 Kis-Kovács Gábor (OMSz): PM emisszió 
 Imre Kornélia (MTA Levegőkémiai Kutatócsoport): A 
légköri víztartalom hatása a PM10 koncentráció meg-
határozásában. 
 Gyarmatiné Mészáros Erzsébet (OMSz): Amit a PM10 
mérések mutatnak 
 Ferenczi Zita (OMSz): Határon túli források hatása a 
hazai PM szennyezettségre 

 Páldi Anna, Bobvos János, Beregszászi Tímea, Szalkai 
Márta (Országos Környezetegészségügyi Intézet):  

A kültéri légszennye-
zés egészségkárosító 
hatásai 

2015 tavaszi szezonjá-
ban május 27-én még 
egy ülést tartott a szak-
osztály, amelynek té-
mája a szennyező-
anyagok terjedésének 
modellezése volt. Ezen 
az ülésen két meghívott 
előadó mutatta be kuta-
tási eredményeit: Hor-
váth Zoltán, aki a Szé-
chenyi István Egyetem, 
Matematika és Számí-
tástudomány Tanszéké-
ről érkezett és a városi 
légszennyeződés méré-
sén, modellezésén ala-

puló irányítási rendszerét ismertette. A következő előadó 
Groma Veronika volt a Magyar Tudományos Akadémia 

Energiatudományi Kutatóközpont, Környezetfizikai La-
boratóriumából, aki PhD dolgozatát mutatta be, melynek 
címe:  
Liszt Ferenc repülőtér levegőminőségének vizsgálata 
mérési és modellezési eredmények alapján. Az előadások 
kapcsán az ülés második felében hosszasan elbeszélget-
tünk a felvetett témákról. 

 

 

5. ábra: Alap légszennyezettségi szintek hierarchiája (Szepesi, WMO) 

     

6. ábra: Magyarország regionális, valamint Budapest városi NO2 alap légszennyezettség. (LKGSZ BT. 2006) 


