
Regionális Légszennyezettségi Mérőrendszer (RLM)

A Képviselő-testület 2007. októberi ülésén döntött arról, hogy konzorciumi partnerként részt 
kíván  venni  az  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség (Győr továbbiakban: Felügyelőség) által konzorcium vezetőként - az „Európai 
Területi Együttműködés” (ETE) 3. Célkitűzés – Határon Átnyúló Együttműködés Ausztria-
Magyarország kiírására - benyújtott projektben.

A konstrukció megjelenése jelentősen elhúzódott, így a pályázat ténylegesen 2008. év végén 
került benyújtásra.
A megvalósítani kívánt projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig, a magyar–
osztrák  határ  mentén  húzódó,  a  levegő  szennyezettségét  figyelő  monitoring  hálózat 
kialakítása.  Ez  öt  mérőállomás  beszerzését  és  rendszerbe  állítását  továbbá  a  monitoring 
tevékenység  (működtetését)  5  évig  való  finanszírozását  jelenti.  A  Szentgotthárd  mellé 
tervezett hulladékégető kapcsán is, az itt működő Ipari Parkok miatt is izgalmas és érdekes ez 
a pályázati lehetőség.

I.
A pályázat és a résztvevők

Az Észak-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség,  Győr 
(továbbiakban: Felügyelőség) konzorcium vezetőként nyújtotta be a pályázatot az „Európai 
Területi Együttműködés” (ETE) 3. Célkitűzés – Határon Átnyúló Együttműködés Ausztria-
Magyarország kiírására 2008-ban.

További projekt partnerek: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Amt der Burgenlandischen Landesregierung

Projektmenedzser szervezet: Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft.– az Omega-csoport tagja.
A szentgotthárdi mérőállomás tervezett helyszíne a szennyezettségi térkép és a mérési sorozat 
eredményei alapján kerül majd meghatározásra a későbbiekben.

A  tervezett  magyarországi  telepítési  pontokat  a  következő  térképen  pirossal  jelöltük: 
Mosonmagyaróvár, Sarród, Szombathely és Szentgotthárd



II.
Költségek

1. 1 db mérőállomás kialakításának költsége 2010 évben becsülve bruttó 87 millió Ft. Az 
Önkormányzat 311/2010. számú határozatában biztosította az  5%-os önerőt (15.876 
euro,) 275,- Ft/euró árfolyamon számolva x 15.876 euró = max. 4.365.900,- Ft-ot, 
melyet a kifizetés ütemében (azaz 2 év alatt, 2011-2012.) kell a kedvezményezettnek 
fizetnie.

2. Az  Önkormányzat,  mint  kedvezményezett  2007-ben  nyilatkozott  arról,  hogy  a 
pályázat befejezése (lezárása) után (2 évi üzemeltetési költség része a pályázatnak) 5 
évig hozzájárul a mérőállomás üzemeltetéséhez.

Az  1.  számú  melléklet  3.  Költségek  pontja  részletezi  1  db  mérőállomás  kialakításának 
összköltségét 2007-ben kalkulált áron.
Az éves becsült üzemeltetési költség 1 db mérőállomásra vetítve kb. 5,5  millió Ft, mely az 
alábbiakból tevődik össze:



Megnevezés egységár éves költség

karbantartás, szerviz 150.000 Ft/1 hó 1 800 000 Ft
kalibráló gázok a műszerekhez, illetve vivőgáz 350.000 Ft/1 év 350 000 Ft
Áramellátás 250 000 Ft
fogyóanyagok eszközök biztosítása: 

NOx monitor: pumpa kimeneti szűrő 20.000 Ft/3 hó 80 000 Ft
NO konverter 250.000 Ft/2 év 125 000 Ft
Szállópormonitor: szűrőpapír tekercs 20.000 Ft/1 év 20 000 Ft
O3 monitor: belső zéro töltet 20.000 Ft/1 év 20 000 Ft
ózon szelektív szűrő 40.000 Ft/év 40 000 Ft
CO monitor: belső zéro töltet 25.000 Ft/6 hó 50 000 Ft
SO2 monitor: belső zéro töltet  (2 db / műszer) 25.000 Ft/ 6 hó 100 000 Ft
BTEX monitor: előfókuszáló cső 90.000 Ft/ 6 hó 180 000 Ft
BTEX monitor: gyűjtőcső  (2 db/ /műszer) 70.000 Ft/6 hó 280 000 Ft
Kalibrátor: null levegő szűrőkészlet 150.000 Ft/2 év 75 000 Ft
Monitorokhoz (5db) mintabemeneti szűrő (1db/monitor) 1.000 Ft/2 hét 260 000 Ft

Az üzemeltető utazási költsége 920 000 Ft
Üzemeltető munkadíja, egyéb költségei: 1 092 000 Ft

Összesen: 5 642 000 Ft

A két  év  utáni  fenti  üzemeltetési  költségek fedezetére  a  következő  megoldásokat  lehetne 
alkalmazni gyakorlati tapasztalat alapján:

- Megállapodni  a  KvVM-mel,  hogy az  Országos Légszennyezettségi  Mérőhálózat 
(OLM)  részeként  biztosítsa  a  Minisztérium  az  üzemeltetési  költségeket  (erre 
Szentgotthárdnak jó esélye van tekintettel a 66/2007.(VI.27.) OGY határozatra).

- A  területen  levő  nagyobb  légszennyező  vállatokat  bevonni  az  üzemeltetési 
költségekbe, hiszen ezzel Ők is bizonyítani tudják, hogy működésük során mekkora 
terhelést rónak a környezetre.

- Újabb pályázat keretein belül lehet pályázni további üzemeltetési költségre.

III.
A projekt előnyei

• Az önkormányzatok számára a programban való részvétel előnyei:

- a település levegőminőségi állapotának, a változásoknak a gyors nyomon követése, 
a lakosság tájékoztatása esetleges veszélyhelyzetek kialakulása (szmog) esetén.

- Szentgotthárd  esetében  a  levegő  ismert  minősége  akár  turisztikai  vonzerőt  is 
jelenthet;  az  ipari  park,  a  határátkelő,  a  főközlekedési  út  közelsége  viszont 
feltétlenül indokolja a légszennyezettségi adatok folyamatos ismeretét (a költségek 
közt szereplő közönség tájékoztatási  rendszer  az Önkormányzat,  ill.  a  lakosság 
kültéren elhelyezett kijelzőn való folyamatos tájékoztatását jelenti)

- Az önkormányzat környezetvédelmi programjainak megalapozása valós adatokkal

- A  környezeti  monitoring  rendszert  az  önkormányzat  felhasználhatja  előnyös 
környezeti adottságainak hangsúlyozására marketing céllal. A jó minőségű talaj, a 
tiszta levegő, a geotermikus energia elérhetősége újabb befektetőket és lakosokat 
vonz a területre, indukálva ezzel a térség gazdasági fejlődését. Az önkormányzat 



környezeti jellemzőinek tudatában, hasonlíthatja magát más földrajzi területhez és 
így  versenyezhet  a  befektetőkért.  A  hiteles  forrásokból  származó  adatokra 
támaszkodva alakíthat  ki  magáról  kedvező képet.  Hasznos lehet bármely olyan 
termelő  tevékenység  áruinak  marketing  kommunikációjában,  mely  termék, 
szolgáltatás  minőségét,  színvonalát  nagymértékben  befolyásolják  a  természeti, 
környezeti jellemzők.

- a projekt által nyújtott előnyökhöz képest nyilvánvalóan alacsony az önrész

• A felügyelőségek számára a programban való részvétel előnyei:

- felügyelőségi  (állami)  szinten  a  projekt  előnye  lehet  az  előzőekben  kifejtett 
határon átnyúló szennyezések kontrollálása.

- a terület levegőminőségi állapotának nyomon követhetősége, az intézkedési tervek 
kidolgozásához adatbázis képzése.

• Az adatok elemzése, felhasználása a következő célokat is szolgálja

- Az önkormányzaton belüli  döntéseket segítő információk biztosítása, amelyek 
egyrészt  a  helyi  gazdasági,  természeti,  egészségügyi  és  szociális  környezet 
fejlesztését  szolgálhatják  másrészt,  pedig  újabb  vállalkozások  betelepülését 
segíthetik elő

- A  vállalkozók  pontosabb  és  részletesebb  informálását  az  önkormányzat 
működésében  rejlő  üzleti  lehetőségekről  (pl.  ajánlattételi  lehetőség  jelzése  a 
vállalkozók  felé,  az  aktuális  feltételeknél  jobb  ajánlatok  megfogalmazása  az 
önkormányzat felé, stb.)

- A  települést  jellemző  információk  azon  köre  (gazdasági,  oktatási,  szociális, 
egészségügyi, környezetvédelmi stb.), melyek különböző vállalkozók működését, 
piacszerzését (marketing tevékenységét) eredményesebbé, célirányosabbá teheti

• Köztudott,  hogy  ma  már  minden  környezeti  hatással  bíró  beruházás  környezeti 
hatástanulmány köteles. Az illetékes hatóságokhoz benyújtandó tanulmányban be kell 
mutatni a környezet jelenlegi állapotát, a környezetben lejátszódó –majd a beruházás 
hatására módosuló- folyamatokat, melyekhez a Környezeti monitoring rendszer által 
szolgáltatott adatokat hasznosíthatja a tanulmány készítője.

• A  hatástanulmányokat  elemző  és  a  terveket  engedélyező  hatóságok  számára 
elengedhetetlen,  hogy biztosak  legyenek a  hatástanulmány alapjául  szolgáló  adatok 
megbízhatóságában.

Szentgotthárd, 2010. december

Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport



1.számú melléklet
1. Légszennyezettség mérése
A projekt célja határmenti légszennyezettségi mérőrendszer kialakítása a helyi és a határon 
átterjedő légszennyezettség folyamatos mérésére.
A pályázat keretein belül egy előzetes (mobil laboratóriummal történő) felmérés alapján 4 
magyarországi  és  1  ausztriai  településen  folyamatos  légszennyezettséget  és  meteorológiai 
paramétereket  mérő  állomás  kerülne  telepítésre.  Ezt  követően  lehetővé  válik  24  órás, 
folyamatos  mérések  végzése  SO2,  CO,  NOx,  O3,  BTEX,  szállópor(PM10,  PM2,5) 
komponensekre,  valamint  szállópor  mintából  időszakonként  poliaromás  szénhidrogén  (= 
PAH) vegyületek és nehézfém (pl. ólom, kadmium, arzén) tartalom meghatározásra.
A meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás 
napsugárzás,  UVA,  UVB)  mérése  a  szennyeződés  keletkezésének  ill.  terjedésének 
meghatározására nyújt hasznos információt.

2. Költségek
A 2007-ben becsült bruttó költség összetétele - 1 db mérőállomásra vetítve- az alábbi volt, 
ez magasabb árfolyamon számolva kb. 87 millió Ft-ot fog jelenteni:

- előzetes felmérés (légszennyezettség térkép) 4 MFt

- mérőállomás (konténer+műszerek+telepítés) 55 MFt

- közönségtájékoztató rendszer (kültéri+beltéri) 5 MFt

- üzemeltetési költség (2 év) 11 MFt

- PR költségek                                                                                            1   MFt  

Összesen: 76
 MFt

A felmerülő költségek 5%-a önerő (kb. 4,365 MFt) , melyet a kifizetés ütemében (azaz 2 év 
alatt) kell a kedvezményezett önkormányzatnak fizetnie.

3. Jogszabályi hivatkozások:
• 1995. évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályai

- A 47. § (2) bekezdése értelmében minden önkormányzatnak legalább kétévente felül 
kell vizsgálnia a település környezetvédelmi programját.

- A törvény 48.  § (2)  bekezdése előírja,  hogy az önkormányzatok környezetvédelmi 
tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét ill. környezeti állapotát érintő terveinek 
tervezetét  megküldik  a  szomszédos  önkormányzatoknak  és  a  területi 
környezetvédelmi hatóságnak, aki 30 napon belül szakmai véleményéről tájékoztatja 
az önkormányzatot.

• Az  Országgyűlés  66/2007.(VI.27.)  OGY határozata  a  Szentgotthárd  és  térsége 
környezeti állapotának megóvásáról és javításáról

• 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet 
9. § A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai 
közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 



Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 
összhangban, együtt összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Közösségek 
következő jogszabályaival: 

a) a Tanács 96/62/EK irányelve a környezeti levegőminőség értékeléséről és 
ellenőrzéséről; 

b) a Tanács 97/101/EK határozata a tagállamokban a légszennyezés mérését végző 
egyedi mérőállomások és a mérőhálózatok által szolgáltatott információk és adatok 
kölcsönös átadásának megteremtéséről; 

c) a Tanács 1999/30/EK irányelve a kén-dioxidra, a nitrogén-dioxidra, a nitrogén-
oxidra, a szálló porra és az ólomra vonatkozó levegőminőségi határértékekről; 

d) a Tanács 2000/69/EK irányelve a benzolra és a szén-monoxidra vonatkozó 
levegőminőségi határértékekről; 

e) a Tanács 92/72/EGK irányelve az ózon által okozott levegőszennyezésről. 

• Segítséget nyújt az önkormányzatok törvényben előírt tájékoztatatási kötelezettségének 
megtételére.  Az  önkormányzat  megfelelhet  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács 
2000/69/EK irányelvének,  mely  a  Környezeti  monitoring  rendszerben  mért  levegő 
szennyezettségi adatok mérését kötelezővé teszi

• 314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes   
környezethasználati engedélyezési eljárásról

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=4&sid=30&hid=1354
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=4&sid=30&hid=1354

