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… a tudomány nem magyarázni próbál, alig próbál in-
terpretálni – a tudomány főként modelleket állít fel. 

A modellen olyan matematikai konstrukciót értünk, amely – 
bizonyos szóbeli értelmezést hozzáadva – leírja a megfigyelt 
jelenségeket. Az ilyen matematikai konstrukciókat kizárólag 

és pontosan az igazolja, hogy működnek. 

 
NEUMANN JÁNOS 
A fizika módszere 

Válogatott tanulmányok 
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Előszó 

A civilizált emberi élet ma már elképzelhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű 
energia felhasználása nélkül. Az energia mindenütt jelen van az életünkben. Energiát 
veszünk magunkhoz a táplálékkal, energiát használunk a fűtéshez, a világításhoz, a köz-
lekedéshez. Energia hajtja a gépeket, és minden általunk használt tárgy energiát testesít 
meg. A történelem során az emberiség egyre több olyan anyagi változást igényelt, ami 
külső energia bevitelét tette szükségessé. A növekvő igények kielégítése növekvő energia-
felhasználással és ezzel együtt a természeti és az épített környezet növekvő szennyezett-
ségével járt és jár ma is. Az energia napjaink egyik legfontosabb erőforrássá vált. Kellő 
mennyiségben és alacsony áron való rendelkezésre állása ma a gazdaság működésének 
alapvető feltétele. Elképzelni is rettenetes, hogy milyen változások következhetnek be 
akkor, ha ez a feltétel nem teljesülne. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy Földünk 
energiahordozó készletei végesek és a környezet is tűrőképessége határához ért. Mind-
ezek az okok arra késztetnek bennünket, hogy alaposan gondoljuk át energiafelhasználá-
sunk módját. A legfontosabb, hogy javítsuk technológiai hatékonyságunkat, ami magá-
val vonja a felhasznált energia és a kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének, így a 
környezet terhelésének csökkenését. 
Az új évezred küszöbén a környezet és a fenntartható fejlődés egyáltalán nem ellent-

mondásmentes összefüggései váltak kulcskérdésekké. A környezetvédelem diktálta szük-
ségszerűség, hogy minden, a környezetre jelentős hatást gyakorló beruházás előtt a tech-
nológia, telepítési hely, üzemanyag stb. kiválasztásában a környezetvédelem szempontjai 
is érvényesüljenek. A döntés akkor tekinthető optimálisnak, ha a társadalom szintjén 
jelentkező összes költséget számításba véve az az adott körülmények között az elérhető 
legkisebb. Ez azt jelenti, hogy nem elégséges a beruházó saját költségeit figyelembe ven-
ni, hanem a tevékenység következtében (nem feltétlen a telepítés közvetlen közelében) 
bekövetkező egyéb hatások költségeit is fel kell tárni. Ilyen hatásnak tekinthetők az em-
beri egészségben, az élővilágban, az épített művi környezetben stb. bekövetkező kedve-
zőtlen változások. A kedvezőtlen hatások megelőzése érdekében végrehajtott intézkedé-
sek költségeit szintén fel kell tárni. 
Egy tevékenység hatására bekövetkező károk vizsgálata igen bonyolult, és több, nehe-

zen körülírható és körülményesen megoldható, valamint néhány – a tudomány jelenlegi 
fejlettségi szintén – megoldhatatlannak tűnő problémát is felvető cselekmény. Rendelke-
zésre álló ismereteink az esetek döntő többségében elegendőek ahhoz, hogy kisebb na-
gyobb bizonytalansággal meghatározzuk az adott kibocsátás hatására a tér különböző 
pontjaiban egy adott szennyezőanyag koncentrációját. Az első komoly kérdés az, hogy 
az így kiszámított térbeli és időbeli szennyezőanyag eloszlás alapján valamilyen modell 
alkalmazásával meghatározzuk, milyen hatása van a szennyező anyagnak a vizsgált kör-
nyezeti elemre (ami az előzőek szerint emberi egészség, növény- és állatvilág, épületek 
stb.) és mekkora kárt okoz abban.  
Ha ismernénk a hatást kárrá konvertáló modellt (hatás–károsodás modell), akkor a 

következő megoldandó nagy feladat a különböző formákban megjelenő károk azonos, 
összehasonlításra és összegzésre alkalmas értékmérőben való kifejezése. E közös értékmé-
rő a pénz. Az 1990-es évek elejétől kezdődően a kutatás előterébe került az ún. „hatás–
kár” és „kár–költség” összefüggések feltárása. A kutatás eredményeképpen ma már szá-
mos szennyezőanyag–környezeti elem párosra ismertek e függvények. A pénzértékben 
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kifejezett kár az alapja az össztársadalmi költségek valós felmérésének, ez pedig elenged-
hetetlen feltétele a korábban célként megjelölt legkedvezőbb döntés meghozatalának. 
Az energiafelhasználással és energiaátalakítással összefüggő környezetterhelés vizsgála-

ta hatalmas terület. Az e területen belüli valamennyi összefüggés feltárása rendkívüli 
feladat és messze meghaladja ezen értekezés korlátait, ezért vizsgálataimat az energetika 
egy jól körülhatárolható, matematikai modellekkel meglehetős pontossággal uralható 
részére koncentráltam. Ez a területet az erőművek által a levegőbe kibocsátott szennye-
zőanyagok okozta környezetterhelés hatásainak leírása, e hatások pénzbeni kifejezése és 
megjelenítése az erőművi energiaátalakítási folyamat, végső soron az értékesített energia 
(villamos energia vagy hő) költségeiben. 
A kutatási terület e behatárolását és aktualitását az előbbieken túl az is indokolja, 

hogy átalakulóban van a magyar villamosenergia-rendszer. Az átalakulás kettős: egy-
részt a korábbi államilag szabályozott piac helyébe egy kereskedelmi megállapodásokon 
alapuló, egyes fogyasztók számára szabad hozzáférést biztosító piaci modell lép; más-
részt egyre inkább terjednek a kisebb teljesítményű kombinált ciklusú, esetenként meg-
újuló energiaforrásokat elégető erőművi egységek, melyeket az energiaszállítási költségek 
csökkentése végett a fogyasztók közelében helyeznek el. Az „igazságos és méltányos” pia-
ci verseny alapvető feltétele az energiafejlesztés költségeinek pontos megjelenítése, ám 
ahogy az erőmű által okozott hatások kiterjednek az erőmű határain túlra, úgy az ener-
giaátalakítás költségeinek feltárását is ki kell terjesztenünk az erőművek környezetére. E 
feladat megoldása ugyanakkor felvet egy újabb megválaszolandó kérdést: Mekkora terü-
leten bekövetkező károkért tartoznak felelősséggel az erőművek, azaz mekkora hatásterü-
leten jelentkező károsodások költségeit kell a villamos energia költségeibe beépíteni? 
A fogyasztóközeli (beágyazott) energiaátalakítás megítélése is összetett feladat. Egy-

részt az energiaszállítás költségei csökkenthetők, másrészt épp a fogyasztókhoz való kö-
zelség miatt a légkörbe kibocsátott szennyezőanyagok nem tudnak olyan mértékben fel-
hígulni, mint a fogyasztótól távolabb elhelyezkedő és általában nagyobb teljesítményű 
forrásokból származó kibocsátások. Ennek az lesz a következménye, hogy lokálisan, a 
kiserőmű környezetében, a légszennyezettség – akár igen jelentős mértékben – növekedni 
fog. A növekvő környezetterhelés azután különféle nemkívánatos hatások formájában 
(légzőszervi megbetegedések gyakoriságának növekedése, az épületek szerkezeti anyagá-
nak károsodása stb.) fog megjelenni.  
A bemutatásra kerülő kutatási munkát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Energetika Tanszékén (2002. július 1-től Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék) végeztem. Az 1995-től 1998-ig terjedő időszakban doktori ösztöndíjasként, a 
doktori képzés abszolutóriumának megszerzése után 1998-1999 között vállalati ösztöndí-
jasként, majd 1999-től egyetemi oktatóként vettem és veszek részt ma is a Tanszék ok-
tató és kutató munkájában. Kezdetben az energiaellátás és a gazdaság kapcsolatrendsze-
rének feltárásával foglalkoztam, majd 1996-tól kezdődően bekapcsolódtam a Tanszék 
környezetvédelmi témájú kutatási és ipari megbízásos tevékenységébe. Az energiaellátás 
és a gazdaság kapcsolatrendszerének vizsgálata során kidolgoztam egy, az energiaterve-
zésben alkalmazható, alapjaiban új vizsgálati és tervezési módszert, mely az „energetika–
gazdaság–társadalom–természet” közötti összefüggések alkalmazásán alapul. E módszer 
feltáró elemzése és az időközbeni környezetvédelmi témájú ipari megbízásokból leszűrt 
tapasztalatok hívták fel a figyelmemet az értekezés címében megnevezett kutatási témá-
ra, mely az előbbi átfogó kutatási terület jól körülhatárolható része. Az értekezésben 
bemutatott téma kapcsolódik az OTKA T 046339 nyilvántartási számú kutatási felada-
tához. 

* * * 
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A doktori értekezés egy hosszabb kutatási fázis lezárása, és ugyanakkor egy újabb ku-
tatási fázis megkezdése is, ezért kiváló alkalom leltár készítésére, hol is tartok és milyen 
lépcsőfokokon jutottam el idáig, kiknek tartozom köszönettel. Ehelyütt szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik e munka elkészítéséhez hozzájárultak. Elsősorban 
azoknak szeretném hálás és őszinte köszönetemet kifejezni, akiktől az elmúlt években a 
legtöbbet tanultam, és akiktől munkám során számtalan hasznos észrevételt és biztatást 
kaptam. Kiemelt köszönet illeti Dr. Gács Ivánt, aki e téma tudományos vezetőjeként 
számos tanáccsal, építő jellegű kritikával látott el és mindvégig segítséget nyújtott kitű-
zött kutatási célom elérésében.  
 

* * * 
 
Alulírott Bihari Péter kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó sze-
rint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a 
forrás megadásával megjelöltem. 
 
Budapest, 2007. január 25. 
 
         Bihari Péter 
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Rövid összefoglalás 

A harmadik évezred küszöbén egyre fontosabbá válik a fejlődés fenntarthatóságának 
biztosítása, melynek egyik előfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű energia ren-
delkezésre állása. Az energetikai ipar feladata, hogy e létszükségleti elemet biztosítsa. E 
feladatának ellátása során az energetika az egyik legnagyobb koncentrált szennyező-
anyag kibocsátóvá vált, így az iparág átfogó megítélésének kialakításához elengedhetet-
len a környezettel való kölcsönhatásának vizsgálata. Az energetikai technológiák társa-
dalmi elfogadtatásához ma már hozzátartozik a fogyasztók megfelelő tájékoztatása a 
várható hatásokról és kockázatokról. Ugyancsak szükségessé teszi e kölcsönhatások vizs-
gálatát az iparág új helyzete: a verseny megjelenése az energiahordozók piacán. A ver-
senypiacon az egyes termékek közötti választás kimenetele alapvetően annak árától függ, 
így nem lehet ez másként a különböző technológiákkal előállított villamos energia eseté-
ben sem. Ezért kiemelten fontos feladat az energiahordózók árában az összes – társa-
dalmi szinten mért – költséget megjeleníteni. A költségek e szemléletmód alapján messze 
túlnyúlnak az erőművek határain, azokba be kell építeni a környezeti elemekben esett 
károk (azok elhárításának, helyreállításának stb.) költségeit. Ez azt jelenti, hogy a már 
üzemelő és a még csak tervezési fázisban lévő energiaátalakító létesítmények esetében 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. Ennek során: meg kell határozni a környezetbe 
kikerülő szennyezőanyagok fajtáit és azok mennyiségét; meg kell határozni a szennyező-
anyagok eloszlását a környezetben; fel kell mérni a szennyezőanyagok és környezeti ele-
mek kölcsönhatásából származó károsodásokat; a károsodásokhoz pénzértéket rendelve 
meg kell határozni az ún. külső vagy környezeti költségeket, majd be kell építeni azokat 
az energiaköltségekbe. 
Ebben a dolgozatban egy olyan eljárásrendszert mutatok be, mely alkalmas az előző-

ekben leírt feladatok végrehajtására: az energetikai létesítmények légkörbe kibocsátott 
szennyezőanyagai által okozott környezetkárosodás felmérésére, annak értékelésére és az 
erőművi energiaátalakítás költségeiben való megjelenítésére. Az általam kidolgozott 
komplex és integrált módszer négy modell alkalmazásán alapul: forrás, terjedés, dózis-
károsodás és károsodás-költség modell. A bemutatásra kerülő forrás modell alkalmas a 
változó intenzitású kibocsátások megfelelő leírására; a terjedésszámítási eljárás a leg-
újabb kutatási eredmények figyelembevételével készült (a korábbiakhoz képest javult a 
pontossága és megbízhatósága); a dózis-károsodás modell a kémiai, fizikai és biológiai 
folyamatok figyelembevételével teremt kapcsolatot a környezetet érő szennyezőanyag-
terhelés és a környezeti elemek károsodása között; a károsodás-költség modell a károkat 
egységesen, az energiaköltségekbe beépíthető pénzértékben fejezi ki. Az ismertetendő 
eljárásrendszer az eddig megfogalmazott feladatok ellátásán túl – a genetikus algoritmu-
sok segítségével – alkalmas az energiaátalakító létesítmények egyes jellemzőinek megha-
tározására. 

Kulcsszavak: energetikai környezetterhelés, légköri szennyezőanyag terjedés, környe-
zetkárosodás, károsodás értékelés, környezeti költségek, genetikus algoritmusok 
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Short summary 

With the arrival of the third millennium, it becomes more and more important to pro-
vide a sustainable development. Energy industry has to supply the necessary amount 
and quality of energy for this progress. While fulfilling this task, it has become a con-
centrated emitter of pollution, thus it is vital to examine its interaction with the envi-
ronment, before appreciating this segment of the industry. Nowadays the means of gain-
ing social acceptance of energy technologies include the proper information about the 
possible risks and threats. The new situation in the energy sector makes these investiga-
tions also important: competition between energy carriers. On a competing market, the 
choice between the products is based on the prices. The same applies to the market of 
electricity, produced by different technologies. Therefore, it is imperative to include all 
the costs that occur on the level of society in the prices of energy carriers. This aspect of 
cost extends way beyond the borders of the power plant. The expenses of eliminating 
and repairing the damage of environment have to be included. It means that an envi-
ronmental impact study has to be prepared for the currently operating energy-
conversion plants as well as for the ones in the planning phase. During this, the type 
and amount of emitted pollution has to be allocated, the pollution distribution in the 
environment has to be calculated and the damage in the environment, caused by the 
pollutants, has to be evaluated. Afterwards a certain amount of price, an external cost, 
has to be paired with the damages to include them in the cost of energy. 
The thesis describes a system of methods suitable for accomplishing the above-

mentioned tasks. It describes how to measure, evaluate and internalize the damage of 
the environment caused by the air pollutants emitted by energy conversion facilities. 
This complex and integrated method consists of four distinct models: Source, Dispersion, 
Dose-damage and Damage-cost. The Source model can handle varying intensity emis-
sions, while the dispersion calculation is based on the recent scientific achievements, 
resulting in better reliability and accuracy. Dose-damage model connects pollution level 
to environmental damage considering the appropriate chemical, physical and biological 
reactions. Damage-cost evaluation translates harms to costs, which then can be included 
in the cost of energy. This system, aside all the previously mentioned features, can pro-
vide—with the use of genetic algorithms—indexes to help the evaluation of energy-
conversion facilities. 

Keywords: energy load of environment, air pollution transportation (transmission), 
damage of environment, damage valuation, environmental costs, genetic algorithm 
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Jelölések 

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése, vala-
mint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek 
jelölése – ahol lehetséges – megegyezik az MSZ 2147:2002 jelöléseivel, valamint a nem-
zetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyará-
zata első előfordulási helyüknél található. 
 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

c koncentráció (concentration) kg/m3  
C éves költség (annual cost) Ft/a 
DC  a károsodás fajlagos költsége (specific cost of damage) Ft/… 

EC  külső (környezeti) költség (external /environmental/ cost) Ft/a 

PC  energiafejlesztési költség (production cost) Ft/a 

TC  energiaszállítási költség (transportation cost) Ft/a 

d dózis (dose) kg·s/m3 

Ad  területi dózis, környezetterhelés (area dose, environmental load) kg·s/m 

D károsodás (damage)  

sd  belső kéményátmérő (stack inside diameter) m 

E energia (energy) J 

Eɺ  energiaáram (energy flow) J/s=W 

bF  felhajtóerő-fluxus paraméter (buoyancy flux parameter) m4/s3 

mF  impulzus-fluxus paraméter (momentum flux parameter) m4/s2 

g nehézségi gyorsulás, 9,80665 (acceleration due to gravity) m/s2  

sh  a forrás geometriai (építési) magassága (physical stack height) m 

sh′  a forrás leáramlással korrigált magassága  
(release height modified for stack-tip downwash) m 

h∆  járulékos forrásmagasság (plume rise) m 
H effektív forrásmagasság (effective stack height) m 

pH  a füstfáklya középvonalának magassága  
(height of the plume centerline) m 

*L  MONIN-OBUKHOV hossz (MONIN-OBUKHOV length) m 
A táblázat folytatódik. 
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A táblázat folytatása. 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

N BRUNT-VÄISÄLÄ frekvencia, 
1 2d

d
g

z

 θ    θ
 1/s 

p nyomás (pressure) Pa 
qɺ  hőáramsűrűség (heat flux) W/m2 
Q pillanatnyi szennyezőanyag-áram (emission rate) kg/s 

Q  időszakra átlagolt szennyezőanyag áram (average emission rate) kg/s 

hQɺ  a forrás hőkibocsátása (heat emission from source) W 

R ülepedési ellenállás-tényező (deposition resistance factor) s/m 
s légköri stabilitás tényezője (stability parameter) 1/s2 

aT  környezeti hőmérséklet (ambient temperature) K 

sT  kilépő gáz hőmérséklete (stack gas exit temperature) K 

*T  dinamikus hőmérséklet (dynamic temperature) K 

t hőmérséklet (temperature) 
időpont (time) 

°C 
s 

mu  szélsebesség a szélmérőhely magasságában  
(wind speed measured at reference anemometer height) m/s 

su  szélsebesség a forrás geometriai magasságában  
(wind speed adjusted to release height) m/s 

*u  felszíni súrlódási sebesség (surface friction velocity) m/s 

dv  depozíciós (kiülepedési) sebesség (deposition velocity) m/s 

gv  gravitációs ülepedési sebesség (gravitational settling velocity) m/s 

sv  füstgáz kilépési sebesség (stack gas exit velocity) m/s 

*w  konvektív sebesség (convective velocity) m/s 

x szélirányban mért távolság (downwind distance) m 
y szélirányra merőlegesen mért távolság (crosswind distance) m 
z felszínre merőlegesen mért távolság (height above ground level) m 

E E E, ,x y z  koordináták a földhöz rögzített rendszerben  
(coordinates in the system fixed to earth) m 

iz  keveredési rétegvastagság (mixing height) m 

mz  a szélmérőhely magassága (anemometer height) m 

0z  felszíni érdesség-magasság (surface roughness length) m 

 



 xiv 

 
 
Görög betűk 
 
 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

1β  légbeszívási együttható, 0,6 (entrainment coefficient) 1 

DRγ  dózis-károsodás függvény meredekségi paramétere 

(slope of the the dose-response function) 
…/(kg·s/m3) 

ε  fajlagos kibocsátási tényező (emission factor) kg/J 
ϕ  fajlagos leválasztási tényező (removal factor) 1 

κ  VON KÁRMÁN-állandó, 0,4 (VON KARMAN constant) 1 

Λ  kimosódási tényező (precipitation scavenging ratio) 1/s 
λ  csapadékintenzitás (precipitation rate) mm/h 
µ  dinamikai viszkozitás (dynamic viscosity) Pa·s 

ν  kinematikai viszkozitás (kinematical viscosity) m2/s 

θ  potenciális hőmérséklet (potential temperature) K 
ρ  sűrűség (density) kg/m3 

dρ  tükrözési tényező (surface reflection factor) 1 

yσ  vízszintes szóródási együttható (lateral dispersion coefficient) m 

zσ  függőleges szóródási együttható (vertical dispersion coefficient) m 

τ  időtartam (duration) s 
ζ  CORIOLIS-jellemző, 10–4 (CORIOLIS parameter) 1/s 

( )ψ  stabilitási korrekciós függvény (stability adjustment function) 1 

 
 
indexek (ha eltérő értelmezés nincs feltüntetve) 
 i  szennyezőanyag 
 j  forrás 
 m  környezeti elem 
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1. Bevezetés és célkitűzések 

1.1. Módszertani alapelvek  

A gazdasági fejlődés és a civilizált emberi élet egyik elsődleges létfeltétele a megfelelő 
mennyiségű és minőségű energia rendelkezésre állása. Az energetika (energiaátalakítás, -
szállítás, és -szolgáltatás) feladata ennek biztosítása. Az energetika és a gazdaság helyze-
te, fejlődése és fejlesztése, valamint a tágan értelmezett környezet között számtalan és 
igen sokrétű kölcsönhatás és összefüggés van. A gazdaság hatékony működésének és fej-
lődésének, továbbá a környezetkárosodás megelőzésének előfeltétele, hogy megalapozott 
– az igényekkel, a forrásokkal és a környezeti határfeltételekkel egyaránt összhangban 
lévő – fejlesztések valósuljanak meg. Az energia-, kiemelten a villamosenergia-források 
létesítése rendkívül tőke- és időigényes vállalkozás. Ugyancsak erőforrás-igényes az ener-
giaellátással járó környezetvédelmi feladatok megoldása. Mindezekből következően az 
energetikai tervezés nem korlátozható pusztán magának az energiaellátásnak a vizsgála-
tára, a folyamatokat és jelenségeket komplex módon, a gazdasági-társadalmi-technikai-
természeti környezetre is kiterjedően kell vizsgálni (BIHARI, 1997). Egy ehhez hasonló 
módszer alkalmazásának szükségességére hívja fel a figyelmet NORRIS (2001) is, javasla-
ta azonban csak az energiaellátási láncban (kitermelés – átalakítás – szállítás – végső 
hasznosítás) résztvevő energiahordozók és szennyezőanyagok életciklusának költség-
haszon elemzésen alapuló vizsgálatára irányul. Az előzőekben megnevezett részrendsze-
rek közötti alapvető kapcsolatokat az 1–1. ábra mutatja, ahol a további vizsgálatok tár-
gyát képező részrendszereket és kapcsolatokat kiemeltük. A mindenütt jelenlévő techni-
ka alrendszer nincs külön jelölve. 
Amikor gazdaságról, gazdasági fejlődésről van szó gyakran találkozunk a fenntartható 

fejlődés kifejezéssel. Mit is jelent ez pontosan? A fejlődésnek olyan útját kell megtalál-
nunk és folyamatosan ezen is maradnunk, melynek során nem terheljük túl környeze-
tünket, nem következnek be visszafordíthatatlan változások. Ezek a hatások megnyilvá-
nulhatnak mind a természeti, mind pedig a társadalmi-gazdasági környezet 
túlterhelésében. Egy ponton túl mindkettő valamilyen katasztrófához vezethet. Célunk 
tehát, hogy rendelkezésre álló eszközeinkkel a fejlődést olyan határok között tartsuk, 
melyek nem vezetnek környezetünk visszafordíthatatlan károsodásához. A helyes út 
megtalálásához azonban ismernünk kell azokat a kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, me-
lyek a fejlődést meghatározzák. Az emberi tevékenységek távlati hatásinak komplex 
vizsgálatára hívja fel a figyelmet MOSER és PÁLMAI (1999) könyve is. 
A fejlődést meghatározó kapcsolatok és kölcsönhatások feltárásához, a döntések meg-

hozatalához a valóságot valamilyen egyszerűsített formában leírhatóvá és kezelhetővé 
kell tennünk, azaz modellt kell alkotnunk. Valamennyi emberi döntés a valóságnak va-
lamilyen fokú absztrakciójára, azaz modellre épül. A modellek lehetnek tisztán gondola-
ti, az emberek tudatában maradó modellek. Ezek a gondolkozási modellek komplex, vál-
tozékony és szavakkal gyakran ki sem fejezhető modellek. Ahhoz, hogy a gondolkozási 
modelleket közölni lehessen, ki kell azokat fejezni a kommunikáció valamely eszközével. 
A társadalmi, gazdasági és műszaki folyamatokat célszerűen matematikai modellekkel 
írjuk le, melyeket azok bonyolultsága miatt számítógépes modellekké alakítunk és a szá-
mítógépes modelleket oldjuk meg. A modern számítástechnikai eszközök lehetővé teszik 
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a bonyolult, sok kapcsolatot és kölcsönhatást figyelembe vevő modellek felállítását és 
megoldását. 

 GAZDASÁG és TÁRSADALOM 

FOGYASZTÁS TERMELÉS 

termékek és szolgáltatások 

pénz 

munka és tőke 

pénz 

ENERGETIKA 

Energiaellátás 
rendszere 

Természeti 
erőforrások 

TERMÉSZET 

munka és tőke 

pénz 

energia 

szennyezés károsodási folyamatok 

szennyezés 

 
1–1. ábra. A „gazdaság-társadalom-természet” részrendszerek közötti alapvető kapcsolatok 

(kiemelve a vizsgálat tárgyát képező rendszerek és kapcsolatok) 

 
A jelenleg alkalmazott energiaellátás tervezési (a továbbiakban röviden: energiaterve-

zési) módszerekhez képest – melyek az esetek többségében a trendek egyszerű extrapolá-
lását jelentik – ez a komplex megközelítésen alapuló módszer képes kezelni az egyes 
rendszerek közötti lényeges kölcsönhatásokat, belső visszacsatolásokat, ezáltal egy részle-
tesebb és árnyaltabb képet kaphatunk az energetika jövőbeni helyzetéről. Szintén felró-
ható a jelenlegi energiatervezési eljárások hiányosságaként az, hogy azok energetika kör-
nyezeti hatásaival egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen (az energiahordozók 
kitermelése során bekövetkező természetkárosodás, ill. a kibocsátott szennyezőanyagok 
mennyisége) foglalkoznak. 
A tervezési folyamat felépítésére számtalan javaslat született már, melyek leírását 

IAEA (1984, 1985), GKI (1996), KORÁN (1980), MEADOWS ET AL. (1986) és CORMIO ET 
AL. (2003) műveiben találhatjuk meg. E módszerek, attól függően, hogy az azokat kidol-
gozó kutatócsoport milyen összetételű volt, különböző részterületeket kezelnek kiemel-
ten. Ilyen részterület például a népesség szocio-kulturális igényeinek változása, az ener-
giaellátás strukturális változása, makroökonómiai fejlődéspályák stb. Egyben azonban 
minden modell közös: a lehetséges energiaellátási alternatívák tervezési folyamatából 
hiányzik a várható környezeti hatások visszacsatolásként való figyelembevétele. Ezért a 
tervezési folyamatot az 1–2. ábrának megfelelően ki kell egészíteni (BIHARI, 1998). Mint 
az az 1–2. ábrán látható, minden energetikai tervezés alapja a politikai-gazdasági prog-
nózis elkészítése, ami magában foglalja a szocio-kulturális változások számbavételét is. E 
kiinduló feltételezések után lehetséges a gazdasági változások előrejelzése, majd erre ala-
pozva az energiaigények becslése. Az energiaigények közelítő ismerete után tervezhető az 
energiaellátási rendszer. Ebben a fázisban adjuk meg, hogy az egyes energiaigényeket 
milyen energiahordozókkal és milyen átalakítási folyamatokkal fogjuk kielégíteni. Az 
eredményül kapott energiaellátási rendszer felépítése visszahat a korábbi fázisokra is, 
ezért esetenként szükséges lehet azok újbóli vizsgálata. A véglegesnek mondható ener-
giaellátási rendszer ismeretében következhet annak környezetre gyakorolt hatásainak 
elemzése, majd ha szükséges az egyes korábbi fázisok korrekciója is. 
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Politikai -gazdasági 
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1–2. ábra. Az energiatervezési folyamat fázisai a visszacsatolásokkal 

 
Az energetikai tervezés igen fontos része a környezetre gyakorolt hatások átfogó fel-

mérése, melyet a továbbiakban – a vizsgálat időpontjától függetlenül – környezeti hatás-
vizsgálatnak nevezek. A környezeti hatásvizsgálatnak a környezeti elemek teljes skálájá-
ra (levegő, víz, talaj, élővilág, épített környezet stb.) ki kell terjednie. A teljes környezeti 
hatásvizsgálatot annak összetett volta miatt csak több tudományág (gazdasági, műszaki 
és természettudományi) művelői közösen képesek elvégezni. E vizsgálat legnagyobb fi-
gyelmet érdemlő része a légkörbe kikerülő szennyezőanyagok terjedésének és várható 
hatásának vizsgálata. Ennek oka az, hogy a levegő az a szállító közeg, mely az 
energiaátalakító létesítmény (erőmű, fűtőerőmű, fűtőmű, hulladékégető stb.) által kibo-
csátott szennyezőanyagokat a szennyező forrás környezetének szinte minden pontjára 
képes eljuttatni. 
 

 

Terjedési 
modell 

Dózis-
károsodás 
modell 

Emisszió Immisszió Károsodás Károsodás
-költség 
modell 

Környezeti 
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1–3. ábra. A levegőkörnyezeti hatásvizsgálat részfolyamatai 

 
A levegőkörnyezeti hatásvizsgálat maga is több részfolyamatra bontható (BIHARI, 

GÁCS, 2002) – ahogy azt az 1–3. ábra mutatja –, melyeket modellekkel írunk le. 
A részmodellek a következők:  

Szennyezőanyag kibocsátási modell, mely megmutatja, hogy a felhasznált energiahor-
dozóból az alkalmazott energetikai és környezetvédelmi technológia mellett mennyi 
szennyezőanyag kerül a környezetbe. Ezt a továbbiakban röviden forrás modellnek neve-
zem. A forrás modell matematikai eszközökkel 

 ( ), ,1i i j i j j
j

Q E= − ϕ ε∑ ɺ  (1.1) 

formában írható fel, ahol iQ  az i-edik szennyezőanyagból kibocsátott mennyiség (emisz-

szió), jEɺ a j-edik energiahordozó által reprezentált energiaáram, ,i jϕ  az alkalmazott 

technológiától függő leválasztási fok, míg ,i jε  a fajlagos szennyezőanyag képződési muta-

tó energiahordozó–szennyezőanyag páronként. A modell ezen kívül szolgáltat még más, 
fontos adatokat is, melyek részletes leírása a 3.1. alfejezetben található. 

Terjedési modell, mely a szennyezőanyagok légköri transzmisszióját írja le. Bemenete 
a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége és minősége, paraméterei technológiai, geo-
metriai, környezeti és egyéb, esetenként nem is számszerűsíthető jellemzők, eredménye 
pedig a szennyezőanyag térbeli és időbeli eloszlása (immisszió). Formálisan a 

 ( ) ( ), , ,b, , ,i k i i k i
k

c x y z t Q c= +∑ T  (1.2) 



 4 

alakban írható fel, ahol ( ), , ,ic x y z t  az i-edik szennyezőanyag koncentrációja az ( ), ,x y z  
koordinátájú pontban a t-edik időpillanatban, ,k iT a k-adik forrásból kibocsátott i-edik 

szennyezőanyagra vonatkozó transzmissziós függvény, ,bic az i-edik szennyezőanyag na-

gyobb léptékű és/vagy a vizsgált forrástól független lokális légszennyezési folyamatokból 
származó ún. háttér-koncentrációja. A terjedési modellekkel részletesen a 3. fejezet fog-
lalkozik. 

Dózis-károsodás modell, mely a szennyezőanyag és a vizsgált környezeti elem közötti 
kölcsönhatás eredményeképpen jelentkező változásokat (az esetek többségében károsodá-
sokat) adja meg. A bekövetkező változások függnek a szennyezőanyag koncentrációjától, 
a behatás idejétől, valamint a környezeti elem sajátosságaitól. A változások leírása kör-
nyezeti elemenként változó: pl. mezőgazdasági haszonnövények terméshozamának, épü-
letek szerkezeti integritásának, egyes megbetegedések előfordulási gyakoriságának, akut 
és krónikus megbetegedések miatti halálozások számának változása stb. A dózis-
károsodás függvény bemenete a környezeti elemet érő terhelés, azaz a dózis. A dózis nem 
más, mint a koncentráció időbeli integrálja, vagyis 

 ( ) ( )
0

, , , , , di id x y z c x y z t t
τ

= ∫ , (1.3) 

ahol ( ), ,id x y z  az i-edik szennyezőanyag dózisa az ( ), ,x y z  pontban a vizsgált τ  időtar-
tam alatt. A szennyezőanyag károsító hatását elvileg már a dózis meghatározásakor – a 
fenti lineáris dózisfüggvénytől eltérő számítási módszerrel – is figyelembe lehetne venni, 
azonban a környezeti elemek egyedi sajátosságainak leírására a károsodási függvényt 
választottam. A károsodás mértékét matematikai eszközökkel a  

 ( ) ( ),, , , ,m m i i
i

D x y z d x y z =  ∑R  (1.4) 

egyenlettel tehetjük kiszámíthatóvá, ahol ( ), ,mD x y z  az ( ), ,x y z  helyen lévő m típusú 
környezeti elemben bekövetkező összes károsodás, ,m iR az m típusú környezeti elem dó-

zis-károsodás függvénye az i-edik szennyezőanyaggal való kölcsönhatásra. A dózis-
károsodás modellek részleteit a 4.1. alfejezet ismerteti 

Károsodás-költség modell, mely az egyes környezeti elemekben bekövetkező károsodá-
sokat egységesen az összehasonlítható és összegezhető pénzértékben fejezi ki. A modell 
bemenete a környezeti elemekben bekövetkező károsodás nagysága, kimenete pedig en-
nek pénzbeni értéke. A károsodás miatti költségeket az összes környezeti elemre kiterje-
dően, a vizsgált létesítmény(ek) teljes hatásterületén kell összegeznünk. Ennek megfele-
lően a teljes környezeti költség 

 ( ) ( )E D, , , , , dm m m
m A

C C x y z D x y z A
 
 = ⋅ ρ ⋅ 
  

∑ ∫  (1.5) 

formában írható fel, ahol D,mC  az m típusú környezeti elemben bekövetkező kár fajlagos 

költsége, míg ( ), ,m x y zρ  a sűrűségfüggvénye. A károsodás-költség modellt részleteiben az 
5.1. alfejezet mutatja be.  
Mint látható, a környezeti hatásvizsgálat egy többlépcsős folyamat, ahol a részfolya-

matok (modellek) be- és kimenetei igen sok paramétertől függnek. Dolgozatomban egy 
olyan komplex és integrált (e fogalmak magyarázatát lásd a 2. fejezetben) hatásvizsgála-
ti eljárást mutatok be, mely alkalmas a már üzemelő létesítmények környezeti kockáza-
tainak felmérésére, valamint az eljáráson belüli visszacsatolás segítségével a tervezés 
alatt álló létesítmények paramétereinek meghatározására. E hatásvizsgálati és tervezési 
folyamat felépítését az 1–4. ábra mutatja. Az ábrán feltüntettem az 1–3. ábrán szereplő 
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részmodellek mellett azokat a külső paramétereket és folyamatokat, melyeket a vizsgálat 
során figyelembe vettem. 

 

Forrás 
modell 

Létesítmény(ek) 
− technológia, 
− üzemanyag, 
− elhelyezkedés, 
− üzemmenet 

Kibocsátás 

Terjedési 
modell 

Környezeti  
feltételek: 

− felszín, 
− meteorológia, 
− kikerülési folyama-

tok, 
− érzékenység, 
− elemsűrűség 

Immisszió 

Dózis-károsodás 
modell 

Károsodás 

Károsodás-
költség modell 

Paraméterek 
Modellek és 
eredmények Elvégzendő feladatok 

Költségek 

A környezeti 
elemek 
egyedi sajá-
tosságai 

Externális 
költségek 

Internalizál-
ható externális 

költségek 

Az energetikai létesítmé-
nyek technológiai és egyéb 
adatainak ismeretében 
meg kell határozni az 
egyes szennyezőanyag ki-
bocsátásokat. 

Terjedésszámítást kell vé-
gezni minden szennyező-
anyagra és forrásra, meg-
határozva a szennyező-
anyag koncentrációjában 
bekövetkező változásokat. 

A környezeti elemek egyedi 
sajátosságainak figyelembe-
vételével meg kell határozni 
azok károsodásának mérté-
két. 

A megfelelő értékelési mód-
szerekkel a károsodásokat 
pénzértékké kell alakítani, 
majd ezek egy részét beépí-
teni az energiaátalakítás 
költségeibe. 
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1–4. ábra. A külső költségek meghatározásán alapuló tervezés folyamata 

 
A felsorolt modellek, az azokat leíró alapegyenletek látszatra igen egyszerűnek tűnnek, 

azonban e felszín mögött igen összetett és bizonytalansággal terhelt összefüggéshalmazok 
állnak. A felsoroltak közül a legkevésbé megbízhatónak a dózis-károsodás modell tekint-
hető, ezt követi a terjedési modell. Ennek oka egyrészt az eredményeket meghatározó 
tényezők nagy számában és azok többé-kevésbé „pontos” értékében, másrészt a leírandó 
kölcsönhatások és folyamatok bonyolultságában található. A forrás és a károsodás-
költség modellek megbízhatósága jónak mondható, mivel ezek nagyszámú mérési és meg-
figyelési adat statisztikai feldolgozásán alapulnak és az eredményeket befolyásoló ténye-
zők száma is kisebb, mint az előzőleg említett két modell esetében. Mindezek okán a 
kapott végeredmények (külső költségek) csak egyfajta becslésnek tekinthetők, melyek 
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bizonytalansága az alkalmazott modellek és felhasznált adatok pontosságának és meg-
bízhatóságának növelésével csökkenthető. 

1.2. A kutatási terület körülhatárolása 

Az előzőekben körülírt kutatási feladat meglehetősen nagy területet ölel fel, ezért ponto-
san tisztázni szükséges, hogy melyek azok a részfeladatok, melyek e dolgozat keretein 
belül megoldhatók, és melyek azok melyek a későbbiekben, esetleg több szakterület mű-
velője által együttesen válnak megoldhatóvá. Ebben a dolgozatban 
– csak az erőművekből a légkörbe kibocsátott szennyezőanyagokkal foglalkoztam, 
– csak pontszerű szennyezőforrásokat vizsgáltam, 
– csak folyamatos, üzemszerű kibocsátásokat tételeztem fel, nem foglalkoztam baleseti 
kibocsátások leírásával; 

– csak azon szennyezőanyagokkal foglalkoztam melyek erőművi kibocsátásból származó 
elsődleges szennyezőanyagok és hatásuk felméréséhez kellő számú – statisztikailag ér-
tékelhető – megfigyelés áll rendelkezése (nem toxikus és nem radioaktív por, kén-
dioxid, nitrogén-oxidok); 

– nem foglalkoztam a szennyezőanyagok terjedés közbeni átalakulási folyamataival és a 
másodlagos szennyezőanyagok keletkezésének leírásával; 

– kellő mennyiségű adat és tapasztalás hiányában, a kezelhetőség érdekében elhanya-
goltam az egyes szennyezők együttes megjelenésekor fellépő szinergikus hatásokat; 

– a költségmodellek felállításánál a használhatóságra és az egyszerűségre törekedtem, 
így figyelmen kívül hagytam a különféle finanszírozási technikákból származó járulé-
kos költségtényezőket. 
Mindezen elhanyagolások mellett is számos megoldandó probléma maradt, ugyanakkor 

az előbbi felsorolásban kitűzött határok utat mutatnak a jövőbeni továbbfejlesztés lehe-
tőségei felé. 

1.3. A feladatok megfogalmazása 

Kutatásaim célkitűzése az volt, hogy egy egységes (komplex és integrált) modell- és eljá-
rásrendszert (és számítógépi programot) dolgozzak ki az energetikai eredetű légszennye-
ző anyagok okozta hatások költségekké alakítására és az így meghatározott környezeti 
(külső) költségeknek az energiafejlesztés költségei közé való beépítésére (internalizálás). 
Az ennek érdekében elvégzendő feladatok és megválaszolandó kérdések a következők: 
− A forrás modell egyes nyitott kérdéseinek (üzemmenet és üzemidő) megfelelő figye-
lembevétele. Korszerű járulékos forrásmagasság számítási eljárás keresése. 

− Olyan lokális terjedési modell kidolgozása, mely alkalmas több, egymástól nem elha-
nyagolható távolságra lévő energetikai pontforrásból származó szennyezőanyag terje-
désének együttes vizsgálatára és a jelenleg alkalmazott modelleknél pontosabb. 

− A szennyezőanyag kibocsátók felelősségi területének, azaz a forrás(ok) hatásterületé-
nek meghatározására szolgáló kritériumrendszer alapelveinek és magának a kritéri-
umrendszernek a kimunkálása. 

− Dózis-károsodás modell kidolgozása a főbb energetikai eredetű elsődleges légszennye-
ző anyagok (SOX, NOX, CO és nem toxikus por) és egyes környezeti elemek kapcsola-
tára. 
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− Károsodás-költség modell elkészítése, mely alapul szolgál a külső költségek és a szol-
gáltatott energia teljes költségének meghatározásához. 

− Módszer kidolgozása az energetikai létesítmények legkisebb költséget eredményező 
tervezéséhez (elhelyezés, technológiai jellemzők stb.). 
A megnevezett modellek többségénél figyelembe kellett vennem bizonyos magyaror-

szági sajátosságokat, pl. a meteorológiai adatgyűjtés rendszere (terjedési modell), a kör-
nyezeti elemek fajtái, azok érzékenysége (dózis-károsodás modell), valamint értékük 
megítélése (károsodás-költség modell) stb. Az eljárásrendszert és a részmodelleket úgy 
készítettem el, hogy azok megfeleljenek a következő kívánalmaknak: 

− az alkalmazott módszerek – a lehetőségekhez mérten – legyenek egyszerűek és 
könnyen átláthatók; 

− az adatigény szorítkozzon a legszükségesebb adatokra, melyek kellő pontosságúak 
és megbízhatóságuk is megfelelő; 

− az eredmények az ésszerűség határain belül legyenek pontosak; 
− a részmodellek úgy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy bármelyik bármikor cserélhe-
tő legyen; 

− az egész eljárás legyen könnyen és gyorsan alkalmazható. 
A szolgáltatott eredmények megbízhatósága a részmodellek pontosságától, ill. bizony-

talanságaitól függ. Ezért elvégzem – mérési adatokat felhasználva – a kulcsfontosságú 
szennyezőanyag terjedési modell megbízhatóságának vizsgálatát. A kidolgozott model-
lekkel szemben támasztott két követelmény: a pontosság és az egyszerűség egymással 
némileg ellentétes. Ezen ellentét feloldására a következő a megoldást választottam: Min-
den lehetséges esetben a részmodelleknek két változatát dolgoztam ki. Egy egyszerűbb, 
gyorsabb, kisebb adatigényű alternatívát a tervezési célú számításokra, amikor az ismert 
adatok száma csekély, megbízhatóságuk esetenként kérdéses, valamint pontosabb, bo-
nyolultabb, nagyobb adatigényű változatot a meglévő létesítmények ellenőrzésére, ami-
kor a rendelkezésre álló adatok száma nagyobb, megbízhatóságuk jobb. Ez a kettősség a 
későbbiekben a dolgozat egészén végigkövethető. 
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2. Tudományos előzmények 

A jelenleg alkalmazott hatásvizsgálati és értékelési módszereket célszerű azok komplexi-
tása és integráltsága alapján vizsgálni. Egy módszer komplexitásán (összetettség) azt kell 
érteni, hogy az előző fejezetben megnevezett négy fő részfolyamatból mennyit alkalmaz 
az értékelés során. Az integráltság (egységesség) fogalma ebben az esetben azt takarja, 
hogy az alkalmazott részfolyamatok (részmodellek) hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A 
kapcsolat lehet laza (alacsony fokú integráltság), amikor az egyes részmodellek eredmé-
nyeit egymástól – helyben vagy időben – elkülönítve dolgozzák fel, és az egyik modell 
kimenete közvetlen formában nem minden esetben használható fel egy másik modell 
bemeneteként. A részmodellek közötti legszorosabb együttműködés (magas fokú integ-
ráltság) akkor valósul meg, amikor a teljes vizsgálatot egy egységes rendszerben, egy-
azon programmal végzik el. Teljes komplexitású (mind a négy fő részfolyamatot model-
lező) és magas fokon integrált rendszer ez idáig nem létezett, ezért ennek elkészítését 
tekintettem fő feladatomnak. 

2.1. Hatásvizsgálati módszerek 

Az energetikai eredetű légszennyezés megítélésére alkalmazott módszerek közel fél évszá-
zados múltra tekintenek vissza, ugyanakkor a komplex és integrált, hatás- és kockázat-
elemzési eljárások közül a legrégebbit is az 1980-as évek végén dolgozták ki. A hatás-
vizsgálati módszerek két csoportra oszthatók aszerint, hogy figyelembe veszik a 
környezetet érő káros hatásokat és azok költségeit vagy nem. Azokat az eljárásokat, me-
lyeknél a hatások és károk, valamint azok költségeinek átfogó felmérése nem része a 
módszernek egyszerűsített, míg amelyeknél igen, összetett értékelési módszereknek ne-
vezzük. Az egyszerűsített módszerek azon a feltételezésen alapulnak, hogy a hatás és a 
kár, ill. annak költsége arányos a kibocsátott szennyezőanyag mennyiségével vagy kon-
centrációjával. A következőkben – a teljesség igénye nélkül, csak a legismertebbeket em-
lítve – áttekintést adok e módszerekről, röviden jellemezve azokat, kiemelve előnyeiket 
és hátrányaikat. 

2.1.1. Egyszerűsített értékelési módszerek 

Az egyszerűsített értékelési módszerek két csoportra oszthatók, az értékelés alapját ké-
pező mennyiség alapján. Így megkülönböztetünk kibocsátás (emisszió) és koncentráció 
(immisszió) alapú értékelési módszereket. E módszerek közös jellemzője az alacsony 
komplexitás: az emisszió alapú megközelítés esetében csak a forrás modell alkalmazására 
van szükség, míg az immisszió alapú eljárás már megkívánja a terjedésszámítás elvégzé-
sét is. A módszerek integráltsága igen magas, hiszen vagy egyetlen, csatlakozások nélküli 
eljárásról (emisszió alapú), vagy két egymáshoz szorosan kapcsolódó modell alkalmazá-
sáról van szó. 
Az emisszió alapú megközelítésre jó példát jelent LONTAY (1997) cikke. A szerző ja-

vaslatában az emisszió jelenik meg környezetterhelésként, figyelmen kívül hagyva a 
szennyezőanyagok terjedését és kölcsönhatását a környezeti elemekkel. Az ilyen mértékű 
egyszerűsítés alkalmazása nagyobb teljesítményű, helyhez kötött források esetében nem 
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megengedhető. Ugyanakkor előfordulhatnak olyan eseteket is (pl. kisteljesítményű moz-
gó források), amikor más értékelési lehetőségre nincs vagy csak aránytalanul nagy ráfor-
dítás esetén lenne mód. Hasonló gondolatmenettel közelítik meg a problémát egyes ma-
gyar jogszabályok (jelenleg a 14/2001. KöM-FVM-EüM együttes rendelet és a 21/2001. 
Korm. rendelet).  
A környezetterhelés értékelésében és tervezésében előrelépést jelentett az immisszió 

alapú értékelési módszerek megjelenése. E módszerek – alapvetően helyesen – a környe-
zeti elemekre gyakorolt hatás szempontjából a szennyezőanyagok koncentrációjának 
meghatározását és a határértékekkel való összehasonlítását tűzik ki célul, de magát a 
hatást nem határozzák meg. Az egyik ilyen értékelési eljárás (GÁCS, 1988) alkalmas a 
forrás egy paraméterének (a kémény magasságának) meghatározása, mégpedig úgy, hogy 
maximális koncentrációnak tekinti a megengedett koncentrációt és terjedésszámítás al-
kalmazásával meghatározza azt a legkisebb kéménymagasságot, mellyel a határérték 
még betartható. Egy másik eljárás (SZEPESI, 1981), az előbb említettnél összetettebb, 
alkalmas a városi levegőklíma tervezésére. A légszennyezés értékelésében megjelenik egy 
új mennyiség, a túllépési gyakoriság. Ez a szám azt mutatja meg, hogy éves szinten mi-
lyen hosszú időtartamon keresztül magasabb a szennyezőanyag légköri koncentrációja, 
mint a megengedett (egészségügyi) határérték.  
Az előző két módszernél átfogóbb megközelítés leírását találjuk meg MOSER és PÁL-

MAI (1999) könyvében. Ennek lényege, hogy a környezet állapotának jellemzésére egy 
ún. környezetminőségi mutató bevezetését javasolja. Ezt a mutatószámot úgy kell meg-
szerkeszteni, hogy a környezeti állapot–véges skálaérték (pl. 0..1) hozzárendelés egyér-
telmű függvénykapcsolat legyen, ugyanakkor feleljen meg az ilyen típusú függvényekkel 
szemben támasztott PARETO-elvnek. Az elgondolás szerint a környezetminőségi állapot-
jellemzők meghatározásakor a szennyezőanyag koncentrációján kívül figyelembe kell 
venni a szennyezőanyagokkal kölcsönhatásba lépő környezeti elemek érzékenységét, ill. 
károsodásuk bekövetkeztének valószínűségét, de erre leírt módszer nem található. Ha-
sonló gondolatmenettel jut el a környezetszennyezési index, mint komplex környezetál-
lapot-jellemző bevezetéséhez KHANNA (2000). 
Az előzőekhez képest továbblépést jelent FLIEGE (2001) módszere, mely alkalmas lég-

szennyező források optimális (legkisebb környezeti kárt eredményező) elhelyezésének 
tervezéséhez. Az eljárás lényege röviden: meghatározza a vizsgált forrás kibocsátását, 
terjedésszámítást végez minden forrásra és szennyezőanyagra; a vizsgált területet régiók-
ra osztja fel úgy, hogy minden régióhoz csak egyfajta környezeti elemet rendel (homogén 
régiók), majd régiónként meghatározza a károsodás mértékét, figyelemmel a kémiai és 
biológiai folyamatokra. Az eljárás régiónkénti károsodásokat súlyfaktorokkal összegezve 
ad meg egy, a környezet károsodására jellemző mennyiséget, hasonlóan az előző (MOSER 
és PÁLMAI, 1999) módszerhez. Az optimálás célfüggvénye az össz-károsodás minimálása, 
a módosítható paraméter, pedig a források elhelyezkedése. Megjegyzendő, hogy a telep-
hely változtatás költségei egyáltalán nem jelennek meg az eljárásban, holott erre szükség 
lenne. 
Összességében véve megállapítható, hogy a vizsgált eljárások – esetenként túlzottan 

nagyvonalú – egyszerűsítésekkel írják le a szennyező források és szennyezőanyagok, va-
lamint a környezeti elemek közötti kapcsolatokat. Ugyanakkor az egyszerűsített értéke-
lési módszerek alkalmazásának – hiányosságaik ellenére – van létjogosultsága, mégpedig 
az előzetes, gyors döntéseket igénylő feladatok megoldása során (pl. előzetes környezeti 
hatásvizsgálat). Szintén az ilyen típusú módszerek alkalmazandók azokban az esetekben, 
melyeknél nincs mód (elegendő idő, vagy pénz) az összetett értékelési módszerek adat-
igényének kielégítésére.  
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2.1.2. Összetett értékelési módszerek 

Az összetett értékelési módszereket a vizsgálat alapvető szemléletmódja alapján két fő 
csoportba soroljuk: forrás oldali és környezetközpontú. A forrás oldali megközelítésben 
együttesen jelenik meg a károsodások és a károsodások megelőzése, a szennyezőanyag 
kibocsátás csökkentése érdekében hozott intézkedések (pl. technológiai módosítás, levá-
lasztó és tisztítóberendezések beruházása és üzemeltetése) költségei. A cél ebben az eset-
ben e költségek összegének minimálása. Egy ilyen értékelési eljárásra vonatkozó javasla-
tot ad GÁCS (1988) és néhány USA-beli szakember (DOE/EIA, 1995). Komoly hátránya 
az ilyen típusú módszereknek, hogy nem írnak le ok-okozati kapcsolatot a vizsgált forrás 
által kibocsátott szennyezőanyag és a károsodások között. Ezek az eljárások csak akkor 
adnak képet a vizsgált folyamatok költségeiről, ha a vizsgált területen található összes 
szennyezőforrásra azonos emissziós előírások vonatkoznak, a megelőzési költségek az el-
érhető legkisebbek, valamint a növekmény megelőzési költségek szennyező-forrásonként 
azonosak. Amennyiben a felsorolt feltételek nem teljesülnek, úgy az a költségek túlbecs-
lését eredményezi. Ezek az eljárások mára már túlhaladottá váltak, az alkalmazásból 
kiszorultak. 
A környezetközpontú megközelítés a károsodási költségek optimális (társadalmilag még 

elfogadható) értéken tartását helyezi a vizsgálat középpontjába, és ennek rendeli alá az 
egyéb döntések meghozatalát. A károsodási költségeket középpontba helyező értékelő 
módszereket a feladat megoldásához alkalmazott szemléletmód alapján további két cso-
portba sorolják: fentről-lefelé és lentről-felfelé1 típusú eljárások. Az utóbbit újabban élet-
ciklus elemzésen alapuló megközelítésnek (Life Cycle Analysis Approach, rövidítve: LCA 
vagy LCAA) is nevezik. A módszer rövid ismertetése megtalálható PEARCE (2001) cik-
kében, továbbá az eljárás teljes leírása az MSZ ISO 14040:1997 szabványban. A fentről-
lefelé módszereket – alkalmazott szemléletmódjuk okán – a továbbiakban károsodás 
vagy röviden kárelvű módszereknek nevezem. A kidolgozott módszerek ötöde forrás olda-
li, míg négyötöde környezetközpontú megközelítést alkalmaz. A környezetközpontú eljá-
rások csoportján belül dominálnak (84%-os részaránnyal) a szennyezőanyag-életciklus 
modellek (SUNDQVIST, 2000). 

2.1.2.1. Károsodás elvű megközelítések 

A károsodás elvű módszerek működését jól szemlélteti a 2–1. ábra. Az eljárás első szaka-
szában felmérik a vizsgált területen (ország, országrész, több országon átnyúló régió 
stb.) bekövetkezett összes kárt és azok költségeit. Ennek módja statisztikai felmérésekkel 
és az irodalomban közzétett adatok feldolgozásával történik. A következő fázisban – 
szintén irodalmi adatok alapján – szétválasztják a károkat és az azokat előidéző hatáso-
kat a vizsgált folyamatokhoz (pl. energiaátalakítás, közlekedés stb.) köthető és azoktól 
független hatásokra. Ezzel párhuzamosan felmérik a szennyezőforrásokból származó ki-
bocsátásokat, majd e két mennyiség hányadosát képezve egy szennyezőanyag mennyi-
ségre fajlagosított kár vagy hatás mutatót állítanak elő. 
Ez a megközelítés amellett, hogy igen egyszerű számos hátránnyal rendelkezik. Nem 

különbözteti meg az egyes szennyezőanyagokat és azok hatásait; figyelmen kívül hagyja 
a szennyezőanyagok terjedését; nem alkalmas előzetes vizsgálatokra. A módszer egysze-
rűsége ugyanakkor lehetővé teszi, hogy regionális szinten kapcsolatot teremtsen a kibo-
csátás és a károk között. Az ilyen típusú eljárások kifejlesztése volt az első lépés az ösz-
szetett értékelési módszerek megalkotása során. A 80-as évek végén és a 90-es évek 
elején számos intézmény és kutató dolgozott ki ilyen vagy ehhez hasonló értékelési mód-

                                      
1 E megközelítésben „fent” a környezeti elemek (a károsodottak), „lent” a kibocsátó források (a károsí-

tók) találhatók. 
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szert. Ezek közül részletesebb említést a Világbank keretén belül végzett munka érde-
mel. 

 Hatások és károk költségeinek 
felmérése a vizsgált területen 

Hatások és károk  
szétválasztása 

Szennyezőanyag kibocsátás 
felmérése 

Fajlagos kár meghatározása: 
kár/szennyező anyag 

 
2–1. ábra. A kárelvű megközelítés folyamata 

 
A Világbank (THE WORLD BANK, WB) égisze alatt folyó kutatások két fő részre bont-

hatók: kapcsolatkeresés az egészségügyi hatások (megbetegedések gyakorisága, halálozási 
ráta változása stb.) és a szennyezőanyagok kibocsátása, ill. koncentrációja között, ill. az 
egészségügyi károk gazdasági értékének meghatározása. A dózis-károsodás vizsgálatokra 
jó példa CROPPER és munkatársainak (CROPPER ET AL., 1997) Delhiben végzett vizsgál-
ta, mely a légszennyezésre visszavezethető halálozások száma és a szálló por koncentrá-
ciója közötti összefüggéseket tárta fel. Az egészségügyi hatások gazdasági értékelésére 
DIXON (1994) és OSTRO (1994) tanulmányában található eljárás. Az utóbbi időben a 
Világbank kutatói is olyan eljárás kifejlesztésén dolgoznak, mely a széttagolt modelleket 
valamilyen mértékben integrálja. Ennek a kutatásnak az eredményeit ismerteti LVOVSKY 
ET AL. (2000) tanulmánya. Az ott bemutatott eljárás szemléletmódja közelít az életcik-
lus alapú szemléletmódhoz ugyan, de még mindig a károk felmérése az elsődleges, a töb-
bi feladat ennek van alárendelve (pl. a terjedésszámítás rendkívül kezdetleges). Megjegy-
zendő, hogy a Világbank kutatói között túlnyomó többségben azok vannak, akik a 80-as 
évek végén és a 90-es évek elején élenjártak a károsodáselvű módszerek kidolgozásában. 
MATTHEWS (1999) közgazdasági doktori értekézésében egy, az Egyesült Államok teljes 

területére kidolgozott módszert mutat be, mely hasonlóan a korábban említett kutatók 
eljárásaihoz statisztikai adatgyűjtésen alapul. A továbblépés az előzőekhez képest ebben 
az esetben az egyes ok-okozati hatások szétválasztása. KALIKA és FRANT (1999) cikkében 
egy újfajta megközelítésbe helyezi a kárelvű értékelési eljárást. Javaslatuk szerint e mód-
szer alkalmas az energiarendszer legkisebb költség elvén való tervezésére. Az eljárás sze-
rint a lehetséges energiaellátási alternatívák költségében megjelenik egy, a környezeti 
károkat a kibocsátás függvényében kifejező költségtag és a legkisebb költséget eredmé-
nyező változat megkeresése ennek figyelembevételével történik.  
 

2.1.2.2. Életciklus alapú megközelítések 

A kilencvenes évek közepe óta az életciklus alapú értékelési módszerek mindinkább ki-
szorítják a korábbi eljárásokat. Ennek oka a kárelvű szemléletmód túlzott egyszerűségé-
ben és igen erősen korlátozott alkalmazhatóságában keresendő. Ezt a megközelítési mó-
dot az Egyesült Államok energiaszolgáltató vállalatainak megbízásából dolgozták ki, 
majd ezt vették át és fejlesztették tovább más kutatók. Említést érdemlő kutatások az 
Európai Unión belül a XII. főigazgatóság irányítása alatt, valamint a távol-keleten a 
Dél-Ázsiai Gazdasági és Környezetvédelmi Program keretében folynak.  
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EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az Egyesült Államokban a 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején végzett, és 

mindmáig sokat hivatkozott vizsgálat, és az ennek megállapításai alapján kidolgozott 
EXMOD (externality model) hosszú időn keresztül szolgált mintául más, hasonló vizsgá-
latokhoz. ROWE és munkatársai a következő lépések sorozatával határozták meg az 
egyes energetikai technológiák külső költségeit (ROWE ET AL., 1996). Először felmérték a 
vizsgált területet, annak jellemzőit, valamint az energetikai létesítményeket és meghatá-
rozták a szennyezőanyag kibocsátásokat. A következő lépésben a terület és a kibocsátá-
sok jellemzői alapján meghatározták a környezetben bekövetkező változásokat, majd 
azokat egészségügyi és környezeti hatásokká alakították. Az utolsó lépésben a hatások-
hoz költségeket rendeltek. 
Az első átfogó, az előzőnél teljesebb metodikai leírást a Kongresszus (U. S. Congress) 

mellett működő Technológiai Értékelési Hivatal (Office of Technological Assessment, 
OTA) összefoglalójában találjuk (OTA, 1994). Ebben a dokumentumban már világosan 
megjelenik a vizsgálati módszer négyes tagolása (emisszió-immisszió-hatás/kár-költség), 
ugyanakkor a tanulmány károk költséggé alakítási eljárásának leírása mellett említést 
sem tesz a forrás és a terjedési modellekről. Ebben a dokumentumban jelenik meg vilá-
gosan két fontos megállapítás: egyrészt a környezeti károk költségeit be kell építeni az 
energiaköltségekbe (internalizálás), másrészt a módszert fel lehet használni a legkisebb 
költség elvén való tervezésre a környezetet érő károk és az erőművek környezetvédelmi 
célú beruházási költségeinek szembeállításával. 
Az Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy, DOE) Energetikai Információs 

Ügynöksége (Energy Information Agency, EIA) által közzétett tanulmány (DOE/EIA, 
1995) két fajta megközelítést közöl a külső költségek meghatározására. Az egyik a károk 
megelőzése érdekében hozott intézkedések költségeit, a másik a károk közvetlen felméré-
se útján kapott költségeket építi be az energiaköltségekbe. Az ismertetett módszerek 
továbbra is az emisszió és a költségek között próbálnak meg kapcsolatot keresni, figyel-
men kívül hagyva a szennyezőanyagok terjedését és kölcsönhatását a környezettel. Eb-
ben a vonatkozásban erősen hasonlítanak a kárelvű módszerekre. 
A gépjárművek által kibocsátott szennyezőanyagok okozta talajközeli ózon és szálló 

por szennyeződés hatásainak felmérésére kifejlesztett módszert ismertet a Környezetvé-
delmi Hivatal (EPA) tanulmánya (AKESON ET AL., 1999). Annak ellenére, hogy elsődle-
gesen közlekedésből származó kibocsátásokra dolgozták ki a módszert, az más források-
ból származó szennyezőanyagokra is adaptálható. Terjedésszámítást nem tartalmaz, a 
forrás modell alapján – átlagszámítási eljárásokkal – ad becslést az immisszióra. Az eljá-
rás a dózis-károsodás függvényt egy exponenciális összefüggéssel írja le, a károsodási 
költségek megállapításánál pedig a megelőzésre fordítandó összegekből indul ki. 
EURÓPAI UNIÓ 
A CURTISS és RABL (1996, 1996b) szerzőpáros által ismertetett eljárás rendkívül leegy-

szerűsített modelleken alapul, de ugyanakkor komplex megközelítést alkalmaz. Alkalma-
zási területe a pontforrásokból származó szennyezőanyagok hatásának vizsgálatára kor-
látozódik. A részmodellek egymáshoz való integráltsága alacsony fokú és ebből 
származik az eljárás nem kielégítő megbízhatósága. Becslésekre, közelítő kárfelmérésre 
alkalmas, tervezésre, optimális paraméterek meghatározására nem. 
EXTERNE (EC, 1999) Az Európai Unió Bizottságának XII. (tudományos, kutatási és 

fejlesztési) főigazgatósága már 1995 óta foglakozik az energetikai létesítmények külső 
költségeinek felmérésével. Ezt a munkát az ExternE (Externalities of Energy) projekt 
fogja össze, mely a tagországok többségének együttműködésén alapul. A kidolgozott el-
járás teljesen komplex és közepesen integrált. A szennyezőanyagok terjedésének modelle-
zésére az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala által kifejlesztett ISC modellt 
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(U. S. EPA, 1995) alkalmazzák. A többi részmodellt az EU tagországaiban, elsősorban 
Németországban (a károk költséggé alakítása) és Franciaországban (dózis-károsodás mo-
dell) fejlesztették ki. A nemzeti sajátosságok figyelembevétele érdekében a projektben 
résztvevő tagországok mindegyike elkészítette saját ExternE implementációját. A mód-
szer jelentős hátránya, hogy nagymértékben leegyszerűsíti a vizsgált folyamatokat: köz-
vetlen kapcsolatot állít fel az emisszió és a károsodás között, annak ellenére, hogy terje-
désszámítás is része az eljárásnak. A szennyezőanyag koncentrációját és a környezeti 
elemek sűrűségét egyenletes, átlagos értékkel veszi figyelembe a teljes vizsgált területen 
(uniform world model). 
SPADARO (1999) a CURTISS és RABL által, valamint az ExternE projekt keretén belül 

kidolgozott eljárás megbízhatóságát javította a részmodellek továbbfejlesztése és kibőví-
tése útján. A fejlesztés és bővítés a közlekedésből származó kibocsátások és újabb kör-
nyezeti elemek kezelését, valamint az integráltság fokának növelését eredményezte. A 
továbbfejlesztés ellenére ez a módszer sem alkalmas tervezésre, és az alapvető részmodel-
lek (forrás és terjedés) sem változtak. A modellfejlesztések eredményeit és a részmodel-
leket számos publikáció ismerteti (RABL 1999, 1999b, RABL ÉS SPADARO 1999, 2000). 
FOUQET ET AL. (2001) tanulmányában az ExternE projektnek a környezeti elemek ér-

tékelésével foglalkozó részének vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: az értékelés módszerét a 
környezeti elemek piacának kidolgozásában látja. Szintén nagy teret szentel e tanulmány 
a módszer bizonytalanságainak elemzésére, a hiányos adatok és ismeretek alapján kapott 
eredmények megbízhatósági értékelésének. A dolgozat legnagyobb részét az EU követen-
dő környezetpolitikájának jövőbeli irányára vonatkozó megállapítások és javaslatok te-
szik ki, melyeket a szerzők az ExternE projekt eredményeiből szűrtek le. 
HOWARTH ET AL. (2001) tanulmányában a kárelvű és az életciklus alapú értékelési 

módszer egyfajta keverékét találjuk. A dolgozat első részében a szerzők az általuk vá-
lasztott módszerrel a globális klímaváltozás és az emisszió jogi eszközökkel történő sza-
bályozása közötti kapcsolatot kívánják feltárni, ebből következően „csak” a szén-dioxid, a 
metán és a dinitrogén-oxid kibocsátással és azok hatásaival foglalkoznak, terjedésszámí-
tást nem alkalmaznak. A tanulmány ezen része bemutatja a szerzők által a globális klí-
maváltozás hatásainak értékelésére kidolgozott modellt. A dolgozat második része az 
első részben nem vizsgált szennyezőanyagok és a környezeti elemek károsodása közötti 
kapcsolatokat vizsgálja Hollandia területén. A szerzők javaslatot tesznek az értékelési 
módszereknek a politikai döntéshozatali folyamatba való beillesztésére. Az gazdasági 
értékelés módszerének részleteit PEARCE és HOWARTH (2000) tanulmánya ismerteti. 
Az ausztriai Laxenburgban működő Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemző Intézet-

ben (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA) fejlesztett RAINS 
(Regional Acidification INformation and Simulation) modell – melyet a kontinentális 
léptékű európai savasodás vizsgálatára fejlesztettek ki –, a környezet állapotát jellemző 
indikátorok (koncentráció, ülepedés, nagytávolságú légköri transzport, országos légköri 
szennyezőanyag-mérlegek stb.) meghatározásán túlmenően arra is alkalmas, hogy köz-
gazdasági becsléseket, forgatókönyv-számításokat végezzünk meglévő, ill. tervezett forrá-
sok esetén a környezetben okozott várható károk mértékének költségeire vonatkozóan is. 
E modell felhasználásával és nemlineáris optimálási eljárások alkalmazásával előállítha-
tók a legkisebb költségráfordítással megvalósítható, a levegőminőségben legtöbb javulást 
hozó emisszió csökkentési (térbeli) kiosztások európai léptékben. (VAN DER SLUIJS, 1996) 
OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) 
Az OECD keretén belül a Nukleáris Energiaügynökség (NEA, Nuclear Energy 

Agency) koordinálja az erőművi energiaátalakítás külső költségeivel kapcsolatos kutatá-
sokat, ide értve a nem nukleáris technikákat is. A kutatások eredményeképpen egy sajá-
tos, a kárelvű és az életciklus alapú módszerek főbb tulajdonságait egyesítő módszert 
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dolgoztak ki. Az értékelési eljárás alapelveit FURUHOLT cikke (FURUHOLT, 2001) ismer-
teti. A szerző egyik igen fontos megállapítása a következő: ugyanazon környezeti hatás-
hoz országonként más és más környezeti költség rendelődik, ezért valamely területen 
elvégzett vizsgálat eredményei nem alkalmazhatók más földrajzi területen. 
VOSS tanulmányában (VOSS, 2001) az életciklus alapú vizsgálati módszer alkalmazá-

sának kiterjesztését javasolja az energetikai technológiák összehasonlítására és verse-
nyeztetésére. A gazdasági értékelésnek PEARCE szerint (PEARCE, 2001) a globális felme-
legedés és az emberi életben és életminőségben bekövetkező károkra kell 
összpontosítania. A felmelegedés mint globális, az életminőségben bekövetkező változá-
sok mint lokális hatások veendők figyelembe.  
Az életciklus alapú értékelési eljárás részletes leírását VIRDIS cikkében találjuk meg. 

(VIRDIS, 2001). A szerző szerint az alkalmazott módszereket folyamatosan fejleszteni és 
egységesíteni kell. A komplex értékelési eljáráshoz több tudományág eredményeinek fel-
használására van szükség: mérnöki tudományok, környezettudomány és gazdaságtudo-
mány. A cikkben több esettanulmány megállapításai is megtalálhatók, ezek közül az 
egyik erőművi technológiák külső költségeit ismerteti. A vizsgálat során a következő 
környezeti hatásokat vették figyelembe: egészségügyi hatások, mezőgazdasági hatások, 
az épített környezet károsodása, zaj, savasodás és eutrofizáció valamint globális felmele-
gedés. A 2–1. táblázatban a vizsgálat eredményei láthatók, 2000. évi, németországi ára-
kon. A legnagyobb relatív (az előállítási költséghez viszonyított) külső költséget a lignit-
tüzelésű erőmű eredményezte, ugyanakkor abszolút értékben is itt a legnagyobb e 
költségtag értéke. Mivel az életciklus alapú megközelítés az energiahordozó teljes életcik-
lusa alatt végbemenő hatásokat veszi figyelembe, így a fotovillamos energiaátalakításnál 
sem hagyhatók figyelmen kívül a cellák gyártásakor létrejövő szennyezőanyagok és azok 
hatásai. Ez magyarázza a többi megújuló energiát hasznosító technológiához képest ma-
gas külső költséget. Az összes költséget figyelembe véve a legkisebb költséget eredmé-
nyező erőművi technológia az atomerőmű, ezt követi a kombinált ciklusú gáz-gőz erőmű, 
majd a szénerőmű. Mint látható, a megújuló energiákra épülő technológiák még az ösz-
szes költséget figyelembe véve sem versenyképesek a „hagyományos” hőerőművi techno-
lógiákkal szemben. 
EEPSEA (ECONOMY AND ENVIRONMENT PROGRAM OF SOUTH EAST ASIA) 
A délkelet ázsiai térség feltörekvő gazdaságaiban és különösen Kínában egyre fonto-

sabb szerepet játszik az energetikai beruházások tervezésében a környezeti hatások vizs-
gálata. Szemben az amerikai és európai tendenciákkal, ahol az utólagos vizsgálatok do-
minálnak, ebben a térségben a létesítmények tervezése folyamán, a hatások előzetes 
felmérésére, a döntéselőkészítő folyamat részeként alkalmazzák a kárfelmérő módszere-
ket. Ennek a célkitűzésnek az életciklus alapú modellek tesznek eleget, így ezek alkalma-
zása kizárólagos. A módszerek alkalmazásáról esettanulmány formájában ORBETA ET AL. 
(2000), valamint ZANG SHIQIU és DUANYANXIN (2000) cikke számol be, a módszertani 
kérdésekkel FREEMAN ET AL. (2000) írása foglalkozik. Az EEPSEA teljesen önálló kuta-
tást és modellfejlesztést csak a kár-költség kapcsolatok vonatkozásában végez a helyi 
sajátosságok miatt, a többi részmodellt más forrásból veszik át, és nagymértékben leegy-
szerűsítik. A károk meghatározásakor dominál az emberi egészségben bekövetkező hatá-
sok vizsgálata, míg a többi környezeti elemben bekövetkező változások és károk megha-
tározása teljesen háttérbe szorul vagy elmarad. Az EEPSEA által kidolgozott módszer 
korlátozottan ugyan, de alkalmas lenne tervezésre is, azonban ilyen alkalmazásokról 
egyik idézett tanulmány sem számolt be. 
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2–1. táblázat. Erőművi technológiák belső és külső költségei 

Erőműtípus 
Előállítási (internális) 
költség, €-cent/kWh 

Külső (externális) 
költség, €-cent/kWh 

A külső költség az elő-
állítási költség %-ban 

SZÉN 3,4 2,6 76 
LIGNIT 3,7 3,8 103 
GG 3,9 1,1 28 
PWR 2,8 0,2 7,1 
PV 59,2 0,8 1,4 
SZÉL 6,91 0,09 1,3 
VÍZ 9,93 0,07 0,7 

A táblázatban rövidítéssel szereplő erőműtípusok a következők (a teljesítmények minden esetben 
nettó villamos teljesítmények): SZÉN: széntüzelésű erőmű kénleválasztóval (FGD) és NOx leválasz-
tással (SCR), 508 MW teljesítménnyel, 43% hatásfokkal; LIGNIT: lignittüzelésű erőmű FGD-vel és 
SCR-rel, 935 MW teljesítménnyel és 40,1% hatásfokkal; GG: kombinált ciklusú gáz-gőz erőmű 
778 MW teljesítménnyel és 57,6% hatásfokkal; PWR: nyomottvizes atomerőmű 1 375 MW teljesít-
ménnyel; PV: lakossági fotovillamos energiaátalakító amorf Si cellákkal, 5 kW csúcsteljesítménnyel; 
SZÉL: szélerőmű 1 MW teljesítménnyel, 5,5 m/s átlagos szélsebesség mellett; VÍZ: vízerőmű, 
3,1 MW teljesítménnyel. 

 

2.1.3. Összefoglalás, következtetések 

Természetesen az eddig bemutatott értékelési módszereknél jóval több áll rendelkezésre, 
azonban ezek metodikailag nagymértékben hasonlók a korábban megnevezett módsze-
rekhez. SUNDQVIST (2000) értekezésében 39 módszert vizsgált meg. Vizsgálatának célki-
tűzése a különféle módszerekkel kapott külső költség értékek összehasonlítása volt, me-
lyet statisztikai eszközökkel végzett el. Megállapításai a következők voltak: 

— a legnagyobb külső költségeket a megelőzési költségeket középpontba helyező 
módszerek (abatement cost approaches) eredményeznek; 

— több módszer egyenlőtlenül vesz figyelembe egyes hatásokat, valamint olyan költ-
ségeket is számításba vesznek, melyek külső költségként való figyelembe vétele vi-
tatható; 

— a módszerek alapossága jelentős mértékben különbözik, annak függvényében, 
hogy a módszer kidolgozói milyen célokat tekintettek elsődlegesnek; 

— a kapott eredmények (külső költségek) minden esetben függvényei a helyi sajátos-
ságoknak; 

— a különböző módszerek eltérő eredményeket adnak, abban az esetben is, ha a be-
menő adatok azonosak; 

— vannak módszerek melyek csak alaposságukban térnek el egymástól, mégis eltérő 
eredményeket adnak; 

— az alapfeltevések eleve meghatározzák az eredményeket. 
A SUNDQVIST által vizsgált módszerekkel kapott külső költségeket mutatja a 2–2. ábra 

(az értékek 1998-as árszinten értendők). Mint látható az értékek szórása rendkívül nagy, 
amit az előzőekben leírtak magyaráznak. 
Annak érdekében, hogy képet kapjunk a jelenleg alkalmazott módszereknek a 

1.3. alfejezetben kitűzött feladatok megoldására való alkalmasságáról, célszerű azokat 
komplexitásuk, integráltságuk és tervezésre való alkalmasságuk alapján vizsgálni. Ennek 
a vizsgálatnak az eredményét tartalmazza a 2–2. táblázat. A táblázatban feltüntetett 
eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált 15 eljárás közül teljes komplexitást 
mindössze három módszer tud felmutatni, miközben integráltságuk ennek ellenére magas 
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fokú. Átfogó energetikai tervezésre egyik módszer sem, ugyanakkor valamely kiválasz-
tott paraméter legkedvezőbb értékének meghatározására négy eljárás alkalmas. Szemlé-
letes képet kapunk a vizsgált eljárások jellemző tulajdonságairól, ha azokat a komplexi-
tás–integráltság síkon helyezzük el, ahogyan azt a 2–3. ábra mutatja. Az ábráról 
leolvasható, hogy a magasan integrált módszerek kevésbé komplexek és viszont, a teljes 
komplexitású módszerek integráltsága csak közepes. A korábban megfogalmazott célki-
tűzéseknek megfelelően, tehát célom egy olyan értékelési eljárás kidolgozása, mely telje-
sen komplex és magas fokon integrált.  
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2–2. ábra. Külső költségek értéktartománya (maximim-középérték-minimum)  
különböző energiahordozók és -források esetén (a biom. biomasszát jelent)  

 
2–2. táblázat. A vizsgált értékelési módszerek főbb jellemzői 

Rövid jel Publikáció(k), ahol a módszer 
leírása megtalálható 

Típus Integráltság 
foka 

Komplexitás Tervezésre 
alkalmas-e? 

L LONTAY, 1999 E magas 1 korlátozottan 
MJ 14/2001. KÖM-FVM-EÜM R. és 

21/2001. KORM R. 
E magas 1 nem (bírság 

meghatározás) 
SZ SZEPESI, 1981 I magas 2 nem 
G GÁCS, 1988 I magas 2 korlátozottan 
M&P MOSER ÉS PÁLMAI, 1999 I+ közepes 3 nem 
F FLIEGE, 2001 I+ magas 3 korlátozottan 
WB DIXON, 1994, OSTRO, 1994, 

CROPPER, 1997 és LVOVSKI, 2001 
D közepes 2 (3) nem 

EXMOD ROWE ET AL., 1996 LC (D) közepes 3 nem 
US1 OTA, 1994, DOE/EIA, 1995 LC (D) közepes 2 nem 
US2 AKESON ET AL., 1999 LC (D) közepes 3 nem 
MA MATTHEWS, 1999 D közepes 2 nem 
K&F KALIKA és FRANT, 1999 D magas 2 korlátozottan 
C&R CURTISS és RABL, 1996, 1996B LC közepes 4 nem 
ExternE EC, 1999 LC közepes 4 nem 
RAINS VAN DER SLUIJS, 1196 LC (D) magas 3 nem 
OECD FURUHOLT, 2001, VIRDIS, 2001, 

VOSS, 2001, PEARCE, 2001 
LC (D) közepes 3+ nem 

EEPSEA FREEMAN ET AL. (2000), ORBETA 
ET AL. (2000), ZANG SHIQIU és 
DUANYANXIN (2000) 

LC (D) közepes 4 nem 

A típusok jelölésére alkalmazott rövidítések: E emisszió alapú, I immisszió alapú értékelési módszerek, 
D (damage) kárelvű, LC (life cycle) életciklus alapú szemléletmódok. A tervezési alkalmasság megítélésére 
a következők szolgálnak: nem: tervezésre egyáltalán nem alkalmas, korlátozottan: csak egyfajta paraméter 
meghatározására (pl. technológia, telephely vagy kéménymagasság) alkalmas. A + jel bizonyos mértékű 
továbbfejlesztést jelent, az alapok változatlansága mellett. 
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2–3. ábra. Az értékelési-elemzési módszerek elhelyezkedése a komplexitás-integráltság síkon. 

A rövidítések magyarázatát lásd a 2–2. táblázatban 

 
A vizsgált értékelési módszerek elemzése alapján az alábbi megállapításokat teszem: 
— többségük integráltsága nem éri el a megkívánható magas fokot; 
— egyes eljárások részmodelljei túlhaladottá váltak, vagy módosításra szorulnak (kü-
lönösen igaz ez az alkalmazott szennyezőanyag-terjedési modellekre); 
— egyik sem tartalmaz – mai szinten elfogadható, több paraméter értékének egyidejű 
meghatározására is alkalmas – belső visszacsatolást, optimumkereső eljárást; 
— a kárelvű módszerek túlzott mértékben leegyszerűsítettek, közvetlen kapcsolatot 
teremtenek a kibocsátás és a károk, ill. azok költségei között, figyelmen kívül hagy-
ják a környezeti elemek sajátosságait, valamint a szennyezőanyagok terjedési fo-
lyamatait; 
— az életciklus alapú módszereken is erősen érződik a kárelvű módszerek néhány jel-
legzetessége: igény a lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésre, törekvés az emisz-
szió-kár összerendelésekre. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a jelenleg alkalmazott módszerek a kitűzött cé-
loknak és kívánalmaknak nem, vagy csak részlegesen felelnek meg, kiegészítésük és to-
vábbfejlesztésük szükséges. 

2.2. A részmodellek áttekintése 

Amint azt az 1.1. alfejezetben is írtam, az átfogó környezeti hatásvizsgálati és értékelési 
eljárások négy részmodell (eljárás) alapján épülnek fel. Magának a teljes értékelési eljá-
rásnak a megbízhatósága is attól függ, hogy mennyire megbízhatók az alkalmazott 
részmodellek. Ebben az alfejezetben a négyből három részmodellt vizsgálok meg részlete-
sebben. Ezek a következők: légköri szennyezőanyag terjedésszámítási módszerek, a kü-
lönféle szennyezőanyagok és a környezeti elemek közötti kölcsönhatások következtében 
végbemenő változásokat matematikai eszközökkel leíró modellek, valamint a környezeti 
elemekben bekövetkező elváltozásokat pénzértékké konvertáló eljárások. Az emissziós 
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(forrás) modellekre ehelyütt nem térek ki, mivel ezek a modellek rendelkeznek legkisebb 
bizonytalansággal és alapvetően berendezés- és technológiafüggők. 

2.2.1. Terjedésszámítási módszerek 

2.2.1.1. A modellek osztályozása 

A szennyezőanyagok légköri terjedésének számítása kiemelt fontosságú része a hatás-
vizsgálat folyamatának, ezért a következőben áttekintem a jelenleg alkalmazott modell-
típusok és modellek főbb jellemzőit. A terjedési modelleket felépítésük (matematikai 
módszerek) és alkalmazási területük (térbeli és időbeli kiterjedésük) és céljuk (klímavál-
tozás, ipari szennyeződés vizsgálata stb.) alapján többféleképpen is osztályozhatjuk. Az 
egyik osztályozási módszer a modellek alkalmazási célja és területe alapján ad áttekin-
tést az egyes eljárások használhatóságáról.  
A terjedési modelleket térbeli és következésképpen időbeli kiterjedésük alapján 
— lokális, 1..100 km, 1..24 h, 
— lokális-regionális, 20..2 000 km, 3 h..3 d, 
— regionális-kontinentális, 200..10 000 km, 3..10 d, 
— globális, 800..40 000 km, >1 a 

osztályokba sorolják. Jellemzően a kibocsátás időbeli kiterjedtségének alapján a fentie-
ken túl megkülönböztetnek epizodikus (pl. baleseti kibocsátás) és statisztikus (nagyobb 
időtartamot átfogó) modelleket. Az egyes modellekből származó eredményeket különféle 
célokra használhatjuk. E célokat és az azok eléréséhez használható terjedési modelleket 
összefoglalóan a 2–3. táblázat mutatja. 
A szennyezőanyag terjedési modelleket belső felépítésük és az alkalmazott matemati-

kai módszerek alapján is lehet csoportosítani. Ennek megfelelően a következő csoportok 
állíthatók fel GÁCS (1998), MOUSSIPOULOS (1996) és SZEPESI (1989) alapján. 

Gauss-típusú füstfáklya és puff modellek azon a feltételezésen alapulnak, hogy a füst-
fáklyán, ill. a puff-on belül a szennyezőanyag koncentrációja vízszintesen és függőlegesen 
két független Gauss-eloszlásfüggvénnyel (valójában a normális eloszlás sűrűségfüggvé-
nyével) írható le. Ezek a modellek a legismertebbek és legelterjedtebbek. Pontos szél és 
diffúziós együtthatók esetén a legmegbízhatóbb terjedési modellek. Alkalmasak a folya-
matos és pillanatszerű kibocsátások lokális (inkább a füstfáklya modellek) és regionális 
(inkább a puff modellek) hatásának vizsgálatára. 
A félempirikus és statisztikai modellek, amint azt a nevük is sugallja, a matematikai-

statisztika módszereit felhasználva teremtenek kapcsolatot a meteorológiai paraméterek 
és a levegőminőség között. A statisztikai modellekre jellemző, hogy a felállításuknál fel-
használt adatokhoz közel eső értéktartományban adnak csak megfelelő eredményt. Va-
gyis azoktól jelentősen eltérő körülmények között nem alkalmazhatóak. 
A determinisztikus és receptor modellek legegyszerűbb formájukban az emissziós ada-

tok és az okozott koncentráció értékek között határoznak meg arányos kapcsolatot mé-
rési eredményekre alapozva. A receptor modellek a megfigyelés helyén mért koncentráció 
értékéből indulnak és haladnak visszafelé a kibocsátó forrásokig a tömegmegmaradás 
tételét és a kémiai átalakulási egyenleteket alkalmazva. 
A sztochasztikus modellek statisztikai és félempirikus eljárásokon alapulnak, melyek 

segítségével trendeket, periodicitásokat és kölcsönhatásokat tárnak fel a levegőminőség 
és a meteorológiai megfigyelések között, annak érdekében, hogy megbecsüljék a légszeny-
nyezési események várható kimenetelét. E modellek alkalmazása meglehetősen korláto-
zott (hosszabb időtávra nem alkalmazhatók), mivel nem veszik figyelembe a szennyező-
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anyag kibocsátás és a levegőminőség közötti tényleges ok-okozati kapcsolatokat, ugyan-
akkor jól használhatók a valós idejű, rövid távú előrejelzések készítésére, amikor a mért 
meteorológiai és levegőminőségi jellemzők jutnak fontos szerephez. 
 

2–3. táblázat. Terjedési modellek osztályozása alkalmazási célok szerint 

 A modell térbeli kiterjedtsége 

Alkalmazási cél globális 
regionális-
kontinentális 

lokális-
regionális 

lokális 

globális klímaváltozás ×    
ózoncsökkenés × ×   
savasodás  ×   
nutrifikáció  ×   
szmog keletkezés  × ×  
mérgező anyagok transzportja  × × × 
települési levegőminőség   × × 
ipari légszennyezés   × × 
baleseti légszennyezés  × × × 

 
Az Euler-i szemléletű modellek a földhöz rögzített koordinátarendszerben vizsgálják a 

szennyezőanyagok terjedésének folyamatát a diffúzióegyenlet numerikus megoldásával, 
alkalmasak nagyléptékű meteorológiai folyamatok modellezésére is. 
A Lagrange-i szemléletű modellek, melyek az Euler-i modellek alternatívái, az áramló 

közeggel együtt mozgó koordinátarendszerben írják le a szennyezőanyag hígulási folya-
matait. Ezek a modellek légköri transzporton és diffúzión kívül különösen is alkalmasak 
a szennyezőanyag ülepedés, kimosódás, kémiai reakciók, vagyis a szennyezőanyag lég-
körből való kikerülésének vizsgálatára. 
A globális áramlási modelleket az időjárás előrejelzés elősegítésére fejlesztették ki. 

A szennyezőanyagok terjedése és a meteorológiai viszonyok szoros összefüggése tette 
alkalmazásukat lehetővé a globális légszennyezési problémák vizsgálatában. Ezen model-
lek jellemzője az óriási számítási igény, így a hatalmas tudományos számítógépek hasz-
nálata. 
A fizikai modellek szélcsatornában, folyadéktérben végzett léptékhű modellezések. Al-

kalmazásuk összetett domborzat vagy városi környezet hatásának vizsgálatakor szükség-
szerű. (Különös jelenségek, mint például a városi hősziget vagy a völgyi szél vizsgálatára 
is alkalmasak.) 
A numerikus modellek számítógéppel, a véges differenciák módszerének alkalmazásá-

val szolgáltatnak hasonló eredményt a fizikai modellekhez, ugyanakkor sokkal költségha-
tékonyabban. A modellezéshez használt CFD (computational fluid dynamics) szoftverek 
(a szakterületi elnevezéssel élve kódok) a vizsgált környezet pontos leírását igénylik, így 
az általuk szolgáltatott eredmények megbízhatósága nagymértékben függ a bemeneti 
adatoktól. Alkalmazási területük lényegében azonos a fizikai modellekével. 
A légszennyezés terjedési modellek alkalmazási területük szerint a következő négy 

csoportba sorolhatók: 
1. hatósági, szabályozási modellek, melyek célja, hogy a döntéshozó hatóságok e 

modellek eredményei alapján ítéljék meg az egyes létesítmények környezetre gya-
korolt hatását, ugyanekkor e modellek kifejezetten jól alkalmazhatók tervezési 
feladatok elvégzésére; 

2. politikai, döntéstámogatási modellek, melyek nagyobb léptékű környezeti hatá-
sokról adnak képet, segítve ezzel hosszabb távú a politikai-gazdasági döntések 
előkészítését és meghozatalát; 
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3. közönségtájékoztatási modellek, melyek a lakosság gyors és kielégítő tájékoztatá-
sát szolgálják – általában – közvetlen környezetének levegőminőségéről; 

4. tudományos-kutatási modellek alkalmazási területe a legszélesebb, e modellek 
többségéből lesznek később az előző három csoportba sorolt modellek, de ezek al-
kalmasak az egyedi, baleseti kibocsátások vizsgálatára is, összetettségük és nagy 
adatigényük miatt tervezésre nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmasak. 

Az egyes modellek alkalmazási területéről nyújt átfogó képet a 2–4. táblázat, melyben 
az egyes cellákban szereplő számok az előbbi felsorolás sorszámai. 
 

2–4. táblázat. Terjedési modellek alkalmazási területei 

Térbeli kiterjedés globális 
regionális-
kontinentális 

lokális-
regionális 

lokális 

Típus  
Gauss-típusú   1, 2 1, 2, 3, 4 
félempirikus és statisztikus   1, 2, 4 1, 2, 3, 4 
determinisztikus és receptor   2, 4  
sztochasztikus   2, 4  
Euler-i szemléletű 2, 4 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 
Lagrange-i szemléletű  2, 4 4 4 
globális 2, 3, 4    
fizikai    2, 3, 4 

 
MOUSSIPOULOS (1996) tanulmányában 15 lokális terjedésszámítási módszert ismertet, 

melyek kivétel nélkül Gauss-típusú füstfáklya vagy puff modellek. Ezen kívül az Egye-
sült Államokban kifejlesztett, szintén lokális vizsgálatokra alkalmas AERMOD 
(U. S. EPA, 2004), CALPUFF (SCIRE ET AL., 2000), ISCST3 és ISCLT3 (U. S. EPA, 
1995), MESOPUFF (U. S. EPA, 1994) és FDM (U. S. EPA, 1992b), továbbá a német-
országi terjedésszámítási eljárás, az AUSTAL2000 modell (BMU, 2002; AUSTAL2000, 
2005) is mind Gauss-típusúak. Hasonlóképpen Gauss-típusú a Magyarországon szabvá-
nyosított terjedésszámítási eljárás, jelenleg az MSZ 21457:2002, MSZ 21459:1980 és az 
MSZ 21460:1980, amely lényegében azonos az AERMOD algoritmusaival. Megállapítha-
tó tehát, hogy a kitűzött céloknak egy Gauss-típusú modellel lehet a legjobban eleget 
tenni, mivel e típusra áll rendelkezésre a legnagyobb alkalmazói tapasztalat, szakirodal-
mi háttér. Ugyanakkor megemlítendő, hogy a terjedésszámítás során figyelembe vett 
jellemzők tekintetében e modellek igen eltérőek. Ilyen jellemző a forrás típusa (pont, 
vonal vagy területi), a járulékos kéménymagasság számítása, a szennyezőanyagoknak a 
légkörből való kikerülése (ülepedés és kimosódás), szilárd szennyezőanyagok kezelése, 
domborzat befolyása, szórási paraméterek meghatározása, meteorológiai jellemzők keze-
lése stb.  

2.2.1.2. Gauss-típusú lokális modellek 

A következőkben áttekintem a legelterjedtebb Gauss-típusú modellek főbb jellemzőit, 
előnyeit és hátrányait valamint alkalmazási területüket, ill. korlátaikat. Az előbbiekben 
említett több mint húsz terjedési modell közül az öt jelentősebbet, valamint a hazai és 
személyes érintettség okán a munkahelyemen – részben általam – kifejlesztett APOPRO 
modellt vizsgálom meg részletesebben. Az elemző összehasonlítás a következő jellemzők-
re terjed ki: 
— a modell által kezelt források típusa (pont, vonal, területi és térfogati); 
— terjedésszámítás módja (füstfáklya vagy puff); 
— vizsgálható időtartam (órás, napi, ill. éves); 
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— járulékos kéménymagasság meghatározására szolgáló formula; 
— légköri stabilitás leírása; 
— szilárd szennyezőanyagok terjedése és kiülepedése; 
— domborzati hatások figyelembe vétele; 
— meteorológiai adatrendszer. 
 
ADMS (CERC, 2004) 
Az ADMS (Advanced Dispersion Modelling System) fejlesztése az 1990-es évek elejére 

nyúlik vissza. A modell kidolgozását az Egyesült Királyságbeli Cambridge 
Environmental Research Consultants Ltd. (CERC) végezte. A fejlesztés célkitűzése egy 
hatósági és tervezési használatra alkalmas (tervezés alatt csak a kéményméretezés érten-
dő) terjedésszámítási modell kidolgozása volt. Mivel a fejlesztés az Egyesült Királyság-
ban történt, így a modell meteorológiai és felszíni/domborzati adatrendszere is ehhez 
igazodik, ami megnehezíti a használatát más országokban. A részletes jellemzőket a 2–
5. táblázat mutatja. Ez a programrendszer egyidejűleg 100 forrás és 10 szennyezőanyag 
kezelésére képes és a forrás legfeljebb 20 km sugarú környezetében ad használható kon-
centrációértékeket, ugyanakkor alkalmas az egymástól nem elhanyagolható távolságra 
lévő források egyidejű kezelésére. 
 

2–5. táblázat. Az ADMS terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): ADMS 
a modell által kezelt források: pont, vonal, területi, térfogati 
terjedésszámítás: füstfáklya (folyamatos) és puff (eseti kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: órás, napi, éves 
járulékos kéménymagasság: megmaradási egyenletek numerikus megoldása 
légköri stabilitás leírása: MONIN-OBUKHOV hossz és keveredési rétegmagasság alapján 
szilárd szennyezőanyagok: kezeli 
domborzati hatások: csak Anglia, Wales és Skócia 

meteorológiai adatrendszer: 
csak Anglia, Wales, Skócia és Franciaország, valamint 
előfeldolgozás után AMS szerinti adatok is használhatók 

 
AERMOD (U. S. EPA, 2004) 
Az 1991. évben az Amerikai Meteorológiai Társaság (American Meteorological 

Society, AMS) és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (U.S. 
Environmental Protection Agency, EPA) megállapodott a planetáris határréteg elmélet 
alkalmazásáról a légköri szennyezőanyag terjedés modellezésében. Ennek érdekében lét-
rehoztak egy munkacsoportot, mely a szervezetek nevei alapján az AERMIC nevet kap-
ta (AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee). Ez a munkacsoport a ko-
rábbi tapasztalatok alapján fejlesztette ki az AERMOD terjedési modellt, mely nevét az 
AERMIC Model szavak kezdete alapján kapta. A fejlesztés kifejezett célja az volt, hogy 
leváltsák a későbbiekben ismertetésre kerülő ISC modellt, felhasználva annak alkalmazá-
si tapasztalatait. A modell jellemzőit összefoglalóan a 2–6. táblázat tartalmazza. A terje-
désszámítást végző program FORTRAN nyelvű forrásával együtt szabadon hozzáférhe-
tő. 
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2–6. táblázat. Az AERMOD terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): AERMOD 
a modell által kezelt források: pont 
terjedésszámítás: füstfáklya (folyamatos kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: órás, napi, éves 
járulékos kéménymagasság: PRIME modell (SCHULMAN ET AL., 2000), ill. Weil-formula 
légköri stabilitás leírása: MONIN-OBUKHOV hossz és keveredési rétegmagasság alapján 
szilárd szennyezőanyagok: nem kezeli 
domborzati hatások: részleges, kiegészítő modullal (AERMAP) teljessé tehető 
meteorológiai adatrendszer: AMS szerint, előfeldolgozást igényel (AERMET) 

 
APOPRO (GÁCS ET AL., 1997, 1999, 2000, BIHARI, GÁCS, 2002b) 
Az 1996. évben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából az 

BME Energetika Tanszéke és az ETV-ERŐTERV Rt. közös modellfejlesztésbe fogott, 
melynek célja, az akkor hatályos szabványok (MSZ 21457:1980 és MSZ 21459:1980 és 
FEKETE ET AL., 1983) szerinti terjedésszámítási programrendszer elkészítése volt. A 
programrendszer az Air POllution PROgram szavak kezdetei alapján az APOPRO nevet 
kapta Ezt a programrendszert 1997 és 2001 között a környezetvédelmi felügyelőségek 
hatósági ellenőrző munkájuk során alkalmazták. A programrendszer és a modell tovább-
fejlesztése 2004-ig folytatódott, ennek során elláttam hatásterület meghatározó algorit-
mussal, a légköri stabilitás kezelésének kibővítésével, valamint meteorológiai és szilárd 
szennyezőanyag kezelési alrendszerekkel. Részletes tulajdonságait összefoglalóan a 2–
7. táblázat tartalmazza. Ez a programrendszer egyidejűleg 15 egymáshoz közel lévő pont-
forrás és 10 szennyezőanyag egyidejű kezelésére képes, valamint a forrás legfeljebb 
50 km sugarú környezetében ad használható koncentrációértéket. 

2–7. táblázat. Az APOPRO terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): APOPRO 
a modell által kezelt források: pont 
terjedésszámítás: füstfáklya (folyamatos kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: órás, éves 
járulékos kéménymagasság: HOLLAND és CONCAWE (GÁCS, 1988) 
légköri stabilitás leírása: SZEPESI- és PASQUILL-GIFFORD-féle stabilitási kategóriák 
szilárd szennyezőanyagok: kezeli 
domborzati hatások: kezdetleges 
meteorológiai adatrendszer: stabilitás és szélsebesség irány szerinti együttes gyakorisága 

 
CALPUFF (SCIRE ET AL., 2000) 
A CALPUFF modellt (californian puff model) az Egyesült Államokban működő Earth 

Tech Inc. fejlesztette ki a Californian Air Resources Board (CARB) támogatásával. Ez 
egy Lagrange-i szemléletű Gauss-típusú puff modell, mely hatósági célokat szolgál és 
alkalmas folyamatos, valamint eseti kibocsátások vizsgálatára. Az eseti kibocsátások 
esetén részletes (óránként mért) meteorológiai jellemzőkre van szükség a számításokhoz. 
A fejlesztés kezdete az 1987. évre nyúlik vissza, amikor a CARB megbízást adott az 
Urban Airshed Model (UAM) továbbfejlesztésére az elérhető legfrissebb tudományos 
eredmények felhasználásával. A puff típusból adódóan ez a modell a szennyezőanyagok 
nagytávolságú (több száz kilométer) transzmissziójának meghatározására is alkalmas, 
természetesen a megfelelő meteorológiai és domborzati adatok ismeretében. Az amerikai 
szokásoknak megfelelően e program esetében is az adatok előfeldolgozására, valamint az 
eredmények utófeldolgozására van szükség, hogy a felhasználó számára értékelhető jel-
lemzőkkel szolgáljon. A modell tulajdonságait a 2–8. táblázat mutatja. A terjedésszámí-
tást végző program FORTRAN nyelvű forrásával együtt szabadon hozzáférhető. 
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2–8. táblázat. A CALPUFF terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): CALPUFF 
a modell által kezelt források: pont, vonal, területi és térfogati 
terjedésszámítás: puff (folyamatos és eseti kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: tetszőleges 
járulékos kéménymagasság: BRIGGS 

légköri stabilitás leírása: 
PASQUILL-GIFFORD-féle stabilitási osztályok, ill.  
MONIN-OBUKHOV hossz és keveredési rétegmagasság 

szilárd szennyezőanyagok: kezeli 
domborzati hatások: részletes geográfiai adatok alapján, előfeldolgozással 
meteorológiai adatrendszer: AMS szerinti adatok előfeldolgozással (CALMET) 

 
ISC3 (U. S. EPA, 1995) 
Az ISC3 (Industrial Source Complex) terjedésszámítási módszer az egyik legelterjed-

tebb a világon. Alapvető számítási módszereit számos más terjedésszámítási módszer 
vette át változtatás nélkül, vagy adaptálta a helyi viszonyokhoz. A korábbi magyaror-
szági szabványokban leírt algoritmusok, melyeket az APOPRO modell is használt, alap-
vetően megegyeznek az ISC3 algoritmusaival. Amint a modell neve is mutatja kifejezet-
ten ipari szennyezőanyag kibocsátások vizsgálatára fejlesztették ki. A CALPUFF 
modellel ellentétben csak folyamatos kibocsátások vizsgálatára alkalmas. A részleteket a 
2–9. táblázat tartalmazza. E modell nagyfokú elterjedtségét annak köszönheti, hogy nem 
igényel komplex bemenő adatokat sem a felszín leírására, sem pedig a meteorológiai ada-
tok megadására, szemben az ADMS, AERMOD és CALPUFF modellekkel. A terjedés-
számítást végző program FORTRAN nyelvű forrásával együtt szabadon hozzáférhető. 

2–9. táblázat. Az ISC3 terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): ISC3 
a modell által kezelt források: pont, területi és térfogati 
terjedésszámítás: füstfáklya (folyamatos kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: órás, éves 
járulékos kéménymagasság: BRIGGS 
légköri stabilitás leírása: PASQUILL-GIFFORD-féle stabilitási kategóriák 
szilárd szennyezőanyagok: kezeli 
domborzati hatások: egyszerű domborzati korrekció 
meteorológiai adatrendszer: stabilitás és szélsebesség irány szerinti együttes gyakorisága 

 
AUSTAL2000 (AUSTAL2000, 2005; BMU, 2002) 
A német levegőtisztaságvédelmi jogszabály a „Technische Anleitung zur Reinhaltung 

der Luft – TA Luft” (BMU, 2002), és az ez alapján készített terjedésszámítási rendszer 
az AUSTAL2000 (2005) (AUSbreitungsmodell TA Luft) az 1986-ban kiadott TA Luft 
által leírt modell továbbfejlesztésével jött létre. Az elkészített szoftver a GNU GPL sze-
rint szabadon hozzáférhető a forráskóddal együtt. A jelentős továbbfejlesztés ellenére 
egyes hiányosságok és belső ellentmondások, melyeket tanulmányainkban (GÁCS és BI-
HARI, 1998c, 1999) megemlítettünk, továbbra is a modellben maradtak. A részletes jel-
lemzők a 2–10. táblázatban megtalálhatók. 
Az irodalomban számos olyan tanulmány található, melyek az előbbiekben felsorolt 

modellek mérési eredményekkel, ill. egymással való összehasonlításáról adnak áttekin-
tést. Az egyes modellek jobb értékelése érdekében a következőkben néhány tanulmány 
főbb megállapításait tekintem át. Az AERMOD és az ISC3 terjedésszámítási módszert 
hasonlítja össze az U.S. EPA (2003) jelentése, melynek fő megállapításai a következők. 
A síkvidékű körülmények között, amikor a domborzat és az épületek hatása nem jelen-
tős, a két modell közel azonos (az ISC3 által számított értékek 80..110%-a között) 
koncentrációeloszlást ad eredményül, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az AERMOD 



 24 

sokkal komplexebb meteorológiai paraméterezést kíván meg, mint az ISC3. Abban az 
esetben, ha a domborzati hatásokat is figyelembe kell venni, az AERMOD rendre ki-
sebb, esetenként jelentősen (20..30%) kisebb koncentrációértékeket ad eredményül, mint 
az ISC3. A számítógépi futásidőket összehasonlítva az AERMOD-nak ugyanazon számí-
táshoz (pontforrás esetén) 8,5-ször több időre van szüksége, mint az ISC3-nak (mindkét 
programot ugyanazon a számítógépen futtatták). 
 

2–10. táblázat. Az AUSTAL2000 (TA Luft) terjedésszámítási módszer jellemzői 

Jellemző(k): AUSTAL2000 (TA Luft) 
a modell által kezelt források: pont, vonal, területi 
terjedésszámítás: füstfáklya (folyamatos kibocsátás) 
vizsgálható időtartam: órás, éves 
járulékos kéménymagasság: hőkibocsátástól és stabilitástól függő formulák 

légköri stabilitás leírása: 
KLUG-MANIER-féle stabilitási osztályok a MONIN-OBUKHOV 
hossz és a felszíni érdesség függvényében 

szilárd szennyezőanyagok: korlátozottan kezeli (csak négy méretosztályt) 
domborzati hatások: figyelembe vesz 

meteorológiai adatrendszer: 
diszperziós osztály és szélsebesség irány szerinti együttes gya-
korisága 

 
A CALPUFF és az ISC3 összehasonlításáról számol be az U.S. EPA (1998) tanul-

mány, melynek lényegi megállapításai a következők: 
— alacsony pontforrások esetében (30 m alatt) a két programmal számított koncent-
rációértékek lényegében azonosak; 

— a pontforrás magasságának növekedésével (100 m felett) a CALPUFF modellel 
számított koncentrációértékek jelentősen (100..200%-kal, az ISC3 értékeihez ké-
pest) meghaladják az ISC3 modellel számított értékeket; ez a különbség a forrástól 
távolodva tovább növekszik (300..400%-ig); 

— a puff típus terjedési modellek nagy hátránya jelentős számítási időigény a füstfák-
lya típusú modellekhez képest, ez a CALPUFF és az ISC3 viszonyában (a puff-ok 
számától függően) 200..6000-szeres számítási időt jelent, ugyanakkor az eredmé-
nyek lényegében ugyanazok (alacsony források esetén); 

— a puff típusú modellek nagy előnye, hogy időben változó meteorológiai állapotokat 
is képesek kezelni, leírhatóvá válik a szennyezőanyag nagytávolságú transzportja, 
de csak abban az esetben, ha a megfelelő meteorológiai mérési adatok rendelkezés-
re állnak. 

A koncentrációeloszlások tekintetében hasonló a következtetésre jut az U.S. EPA 
(1998b) tanulmány is, itt azonban az eredmények közötti eltérés jóval kisebb, csupán 
néhány százalék.  
Az ADMS 3 modell más modellekkel (AERMOD és ISC3), valamint mérési eredmé-

nyekkel (Kincaid, Indianapolis és Prairie Grass) való összehasonlításáról számol be a 
CERC (2001) tanulmánya. Ennek főbb megállapításai a következők: 
— a mérési eredményekkel való legjobb egyezést az ADMS 3 eredményei mutatták; 
— az AERMOD koncentrációértékei rendre és jelentősen kisebbek, mint a mérési 
eredmények; a vizsgált modellek közül ez bizonyult a legrosszabbnak; 

— az ISC3 eredményei egyes esetben kisebbek, egyes esetben nagyobbak voltak a mé-
rési eredményeknél, de az AERMOD-hoz képest jobb egyezést mutattak. 

SAX ÉS ISAKOV (2003) cikkükben az AERMOD és az ISC3 modellek megbízhatóságát 
vizsgálva megállapították, hogy kis kibocsátású források esetén az AERMOD sokkal ér-
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zékenyebb a bemenő adatokban rejlő bizonytalanságokra és kevésbé megbízható, mint 
az ISC3. 
Figyelemre méltó összehasonlítást találunk RIDDLE ET AL. (2004) cikkében, ahol egy 

CFD kód (FLUENT) és az ADMS 3 terjedésszámítási módszer összehasonlításáról ol-
vashatunk. Síkvidéki körülmények és stabil légállapot mellett vizsgálták egy 30 m magas 
forrásból származó szennyezőanyag kibocsátás okozta talajközeli immissziót. Meglepő 
módon a két számítási módszer szinte azonos eredményt szolgáltatott. Megállapították, 
hogy a CFD modellezés nem lehet alternatívája egy Gauss-típusú terjedésszámítási mód-
szernek egyszerű felszín esetén, egyrészt a sokkal nagyobb bemenő adatigény, másrészt a 
lényegesen nagyobb számítási idő miatt. 
Az előbbiekben leírt részletes ismertetések és összehasonlítások alapján levonható kö-

vetkeztetések nagy segítséget jelentenek a modellfejlesztésben. Mivel a célom egy olyan 
terjedési modell megalkotása mely – egy nagyobb elemző-tervező eljárásrendszer része-
ként – az alacsony (50 m alatti), ill. a nem túl magas (150 m alatti) pontforrások legfel-
jebb 50 km sugarú környezetében szolgáltat megbízható eredményeket ezért a következ-
tetéseimet és az új modellel szembeni elvárásaimat is ebből a nézőpontból fogalmaztam 
meg. 
1. A konzervatív (füstfáklya típusú), viszonylag „kis” adatigényű ISC3 típus terjedési 
modell még mindig megbízhatóbb, mint a „nagy” adatigényű, fizikailag „pontosabb” 
AERMOD. 

2. Nem érdemes a puff-típusú modellek fejlesztésével foglalkozni, mivel csak kis távol-
ság vizsgálatára van szükség és e tartományban a puff modell azonos eredményt 
szolgáltat a konzervatív füstfáklya modellel. Szintén a puff-típusú modellek ellen 
szól a relatíve nagy számítási idő. Mivel a terjedésszámítási modell egy komplex 
tervezési eljárás része, aminek keretében esetenként több száz alternatívát is meg 
kell vizsgálni, puff modell alkalmazása esetén a számítási idő elfogadhatatlanul 
nagy lenne. 

3. A légköri stabilitás leírására, a szóródási paraméterek meghatározására a diszkrét 
stabilitási kategóriák mellett a planetáris határréteg elmélet szerinti paraméterezés 
(súrlódási sebesség, MONIN–OBUKHOV hossz, konvektív sebességi skála és keveredé-
si rétegmagasság) alkalmazása is indokolt. 

4. A járulékos kéménymagasság meghatározására a megmaradási egyenletek numeri-
kus megoldása látszik célszerűnek, azonban az előzőekben felsorolt (2. pont) okok 
miatt ezt – a számítási idő csökkentése miatt – egy egyszerűbb formulával szüksé-
ges kiváltani, mely lehetőség szerint a numerikus megoldással azonos eredményt 
szolgáltat. 

5. A komplex domborzat leírása (digitális térkép) magyarországi viszonyok között ma 
még rendkívül drágán érhető csak el. Ez kiválható az érdességi paraméter megfele-
lő megválasztásával, egyszerűsített domborzatleírás használatával és egyéb korrek-
ciókkal. 

6. A meteorológiai adatrendszer esetén alkalmazkodni kell a hazai viszonyokhoz, ezért 
átjárási lehetőséget kell teremteni a diszkrét stabilitási kategóriák és az előbbiek-
ben említett (3. pont) légkörparaméterek között. 

2.2.1.3. A hatásterület 

Az elkészítendő elemző-tervező eljárásrendszer egyik lényeges és tisztázandó kérdése a 
hatásterület meghatározása. A jelenleg hatályos jogszabály (20/2001. (II. 14.) KORM. 
kormányrendelet) szerint megkülönböztetnek közvetlen és közvetett és teljes hatásterüle-
tet. Ez utóbbi az előző két hatásterület, mint halmaz egyesítésével hozható létre. A köz-
vetlen hatásterület alatt az egyes hatótényezőkhöz rendelhető területeket kell érteni, me-
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lyek a földbe, vízbe levegőbe való anyag- vagy energia-kibocsátások terjedési területei az 
érintett környezeti elemben, valamint a föld, víz, élővilág és épített környezet közvetlen 
igénybevételének területei. A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövet-
kező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési terüle-
te. Közvetlen hatásterületnek azt a területet kell tekinteni, ahol a környezet igénybevé-
telét tervezik, és ahol a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az 
érintett környezeti elem állapotában. A közvetett hatások területeinek nagyságát hozzá-
vetőleges becsléssel kell meghatározni a rendelkezésre álló adatok és feltételezett hatásfo-
lyamatokról való korábbi tapasztalatok és tudományos ismeretek alapján, figyelembe 
véve az érintett környezeti elem közvetítőképességét és érzékenységét. A teljes hatáste-
rületnek azt a területet kell tekinteni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések 
alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (pozitív 
vagy negatív) állapotváltozás várható, figyelembe az egyes hatások erősségét, időtarta-
mát és esetleges összegződésüket. 
Légszennyező pontforrás esetén a vonatkozó jogszabály (21/2001. (II. 14.) KORM. 

kormányrendelet) csak a közvetlen hatásterület meghatározásának módját szabályozza 
meg a rendelet 5.§. 5. pontjában. „A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete a vizs-
gált légszennyező forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a forrás által 
kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében várható, a vonatkoztatási idő-
tartamra számított, szabványokban rögzített módon meghatározott, a légszennyező for-
rás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya ten-
gelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás 
a) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

vagy 
b) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb; vagy 
c) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (a terhelhetőség a légszennyezettségi határér-

ték és az alap légszennyezettség különbsége).” 
Ez a hatásterület meghatározási módszer „több sebből is vérzik”, ahogyan azt cik-

künkben megállapítottuk (BIHARI és PATAKY, 2001), mivel csak egyféle meteorológiai 
állapotot vesz figyelembe és csak a határértékhez viszonyít (a terhelhetőség is közvetet-
ten a határértéket jeleníti meg), valamint felnagyítja az egyébként nem jelentős hatáso-
kat, így igen nagy kiterjedésű hatásterületet állapít meg. Az előzőekben említett kor-
mányrendelet hatálybalépése előtt a jogszabályok több helyen is hivatkoztak a 
hatásterületre anélkül, hogy annak meghatározásának módját megadták volna. Ebben az 
időszakban tanszékünk és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség együttműkö-
désével született meg a hatásterület első és 2001-ig alkalmazott definíciója. Ez a módszer 
(GÁCS és BIHARI, 1997) a rendeletben foglaltnál sokkal összetettebb, többféle meteoroló-
giai állapotot és az éves meteorológiai statisztikai jellemzőket is figyelembe veszi. Esze-
rint a légszennyező forrás hatásterületének meghatározása a következő. 
„A számítások eredményei alapján minden szélirányra meg kell határozni azt a távol-

ságot, ahol a forrástól távolodva a számított koncentráció a következő határok alá csök-
ken: 
1. a kritikus meteorológiai állapotra számított szélirány szektorra átlagolt talajközeli 
koncentráció az ugyanerre az állapotra meghatározott maximális érték 20%-a alá, 

2. a leggyakoribb meteorológiai állapotra számított szélirány szektorra átlagolt 
talajközeli koncentráció az ugyanerre az állapotra meghatározott maximális érték 
60%-a alá, 

3. az évi átlagos talajközeli koncentráció az évi átlagra meghatározott terhelhetőség 
10%-a alá, 



 27 

4. az évi átlagos talajközeli koncentráció az évi átlagra meghatározott maximális ér-
ték 50%-a alá. 

A fenti négy módon meghatározott távolságok közül szélirányonként a legnagyobbat 
kell kiválasztani és abban a szélirányban az adja a hatásterület ilyen irányú kiterjedését. 
A hatásterület az így kapott 16 pontot összekötő sokszög által határolt terület.” Ezen 
kritériumrendszer jelentős hátránya, hogy a kibocsátás csökkenésével – egyéb adatok 
állandósága mellett – a hatásterület kiterjedése nem változott. Előállhatott az az eset, 
amikor a számított maximális koncentráció értéke a megengedett érték alig 0,1%–át érte 
el (a kimutathatóság határán mozgott), miközben a kritériumrendszer akár több 10 km 
kiterjedésű hatásterületet állapított meg. 
Az említett hátrányok kiküszöbölése érdekében elvégeztük a fenti kritériumrendszer 

átfogó elemzését és érzékenység vizsgálatát, melyről (BENYÓ, 1998) és (GÁCS ET AL., 
1999) számol be. E vizsgálatok eredményeképpen a hatásterületre következő definíció 
született. 
„A számítások eredményei alapján meg kell határozni azt a távolságot, ahol a forrástól 

távolodva a számított koncentráció a következő határértékek alá csökken: 
1. a kritikus meteorológiai állapotra a számított maximális érték 10%-a, 
2. a leggyakoribb meteorológiai állapotra a számított maximális érték 60%-a, de leg-

alább a rövididejű immisszió határérték 5%-a, 
3. az évi átlagos talajközeli koncentrációra a számított maximális érték 50%-a, de 

legalább az évi átlagra vonatkozó immisszió határérték 2%-a és legfeljebb a terhelhető-
ség 10%-a. 
Az első két esetben a határérték alá csökkenés távolsága független a széliránytól, míg 

az évi átlag vizsgálatát minden szélirányra külön-külön kell elvégezni. A fenti módokon 
meghatározott távolságok közül szélirányonként a legnagyobbat kell kiválasztani és ab-
ban a szélirányban az adja a hatásterület ilyen irányú kiterjedését. A hatásterület az így 
kapott 16 körcikk együttese.” 
SZEPESI DEZSŐ és szerzőtársai (SZEPESI ET AL., 1996) javaslata szerint a hatásterület a 

forrástól távolodva meghatározott azon legnagyobb távolság, ahol a koncentráció az 
alábbi határok alá csökken: 
— ha az alapterhelés ( basec ) nem nagyobb a levegőminőségi határérték ( normc ) 40%-

nál, akkor a hatásterület kritériuma: max

norm

0,1
c
c

> , ahol maxc  a vizsgált forrásokból 

eredő maximális koncentráció; 
— ha az alapterhelés a levegőminőségi határérték 40%-nál nagyobb, akkor a hatáste-

rület kritériuma max base

norm

0,5
c c

c
+

> , 

ahol maxc  és normc  rövid (órás) átlagolási idejű koncentrációk. 

SÁMI LAJOS eljárása (SÁMI, 1996) szerint a vizsgált emisszió forrástól mérhető hatás-
távolság a legkedvezőtlenebb (rövididejű) emisszió, ill. transzmissziós paraméterek (sta-
bilitás, szélsebesség, felszíni érdesség-magasság stb.) alapján számított maximális kon-
centráció 5%-ra csökkenésének távolsága. (A hatásterület számításnál a füstfáklya 
tengelye alatti rövididejű talajközeli koncentrációt kell meghatározni.) Ez a kritérium 
javaslat túlzottan leegyszerűsített, az egészségügyi határértéktől független hatást értékel. 
A hatásterület sugarát irreálisan kitolja, az elhanyagolható kis hatások súlyát megnöveli. 
Az előzőekben leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a hatásterület meghatározásának 

módja megújításra szolgál, hiszen egyik hivatkozott módszer, ill. javaslat sem tesz ma-
radéktalanul eleget, az egyébként előremutató 20/2001. (II. 14.)  KORM. rendeletben 
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foglalt elveknek. E megújítás két lépésben kell történjen, először a hatásterület meghatá-
rozásának elveit kell tisztázni, majd ezen elvek alapján magát a kritériumrendszert kell 
meghatározni. Ennek részleteit az értekezés 4.1.2. alfejezete tartalmazza. 

2.2.2. Károsodás függvények 

A légszennyezésnek a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatása már hosz-
szú idő óta vizsgálat tárgya. A mezőgazdasági haszonnövényekben és haszonállatokban 
bekövetkező károsodások és levegőszennyezés mértéke közötti kapcsolatról olvashatunk 
KOVÁCS (1977) és DÄSSLER (1979) könyvében. Mindkét műben az immisszió és a kör-
nyezeti elemekben bekövetkező akut és krónikus hatások közötti kapcsolatot vizsgálva 
adnak javaslatokat a káros hatások megelőzésére. Kizárólag az ököszisztémákat érő ter-
heléssel (immisszió) és az azokra adott válaszreakciókkal foglalkozik ODZUK (1987) 
könyve, anélkül, hogy konkrét összefüggést állapítana meg a hatások és károk között.  
A környezeti elemekben a szennyezőanyaggal való kölcsönhatás miatt bekövetkező 

változások az ún. dózis-károsodás (dose-response vagy exposure-response) függvényekkel 
jellemezhetők. E függvények lehetséges alakjait szemlélteti a 2–4. ábra. A szakirodalom-
ban a függvény elnevezésében legtöbbször a dózis (dose) kifejezés szerepel, azonban ez 
nem egyezik meg a korábban definiált pontos dózis fogalommal, értelmezése függ a káro-
sodott környezeti elemek fajtájától. 
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2–4. ábra. Dózis-hatás (károsodás) függvények alaptípusai 

1: lineáris, 2: eltolt lineáris, 3: nemlineáris,  
4: nemlineáris serkentő hatással (fertilizációval) 

 
A gyakorlatban, mivel normál körülmények között a kis dózisok (alacsony koncentrá-

ciók) vizsgálata szükséges és egyben elégséges is, kezdetben a bizonytalanságok miatt 
legtöbbször a lineáris károsodási függvényt alkalmazták. Érdemes azonban megjegyezni, 
hogy egyes megfigyelések (DÄSSLER, 1979; DÍAZ, 1999; RABL és SPADARO, 1999; KOVÁCS, 
1977 és EC, 1998) szerint SOx és NOx szennyezőanyagok és mezőgazdasági haszonnövé-
nyek kapcsolatában értelmezhető a „negatív károsodás” fogalma (a 2–4. ábra 4 számú 
hatásfüggvényének a vízszintes tengely alatti része), ami azt jelenti, hogy nagyon kis 
dózisú szennyezés még kifejezetten hasznos is lehet. Ennek az a magyarázata, hogy a 
szennyezőanyag a növény fejlődéséhez szükséges (táp)anyagokat tartalmaz. Egyes növé-
nyek esetében kedvező hatás ugyan nem, de bizonyos mértékű tolerancia megfigyelhető 
(KOVÁCS, 1977; DÄSSLER, 1979), melyet az ábra 2, ill. esetenként 3 számú függvényalak-
ja ír le. 
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Törökországi vizsgálatok eredményét ismerteti ZAIM (1999) cikke, ahol a kén-dioxid és 
szálló por koncentrációjában bekövetkező változásoknak a lakosság egészségi állapotára 
gyakorolt hatásáról olvashatunk. Lineáris dózis-hatás függvény meredekségi értékei is 
megtalálhatók e cikkben. Svédországi statisztikai felmérések eredményét közli HOLMÉN 
ET AL. (1997) tanulmánya, ahol az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének gyakori-
sága és a légszennyezés közötti kapcsolatot elemezték. A megállapítás ebben az esetben 
is hasonló az előzőkhöz: lineáris kapcsolat figyelhető meg a vizsgált mennyiségek között. 
Korcsoporti halálozási gyakoriságok és a légszennyezettség közötti kapcsolatról ad tájé-
koztatást ODRIOZOLA ET AL. (1998) cikke, mely az eddigiekhez hasonlóan lineáris kap-
csolatot tár fel. Szintén a lineáris kapcsolatot alátámasztó elemzést közöl kínai vizsgála-
tok eredményeire támaszkodva AUNAN és PAN (2004). 
A hollandiai Nemzeti Népegészségügyi és Környezetvédelmi Intézetben (RIVM, 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) az OECD támogatásával végzett kutatás 
eredményeiről számol be TEN BRINK (2000) tanulmánya. A vizsgálat célja az ökosziszté-
ma értékelhetőségének vizsgálata volt. A természeti sokféleség jellemzésére bevezették a 
természetitőke-index (NCI, natural capital index) mennyiséget, mellyel a természeti 
környezet mennyiségi és minőségi jellemzői egyaránt leírhatók. A természetitőke-index 
az  

NCI = (ökoszisztéma mennyiség)×(ökoszisztéma minőség) 
egyenlet szerint értelmezhető, ahol az ökoszisztéma mennyisége a vizsgált a terület rész-
aránya, míg a minősége a jelenlegi és jövőbeli minőségi mutatóinak hányadosa. Mindkét 
mennyiség 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Az NCI elvileg alkalmas a különféle létesít-
mények jövőbeli hatásának jellemzésére, azonban gyakorlati szempontból nehézséget 
jelent az ökoszisztéma minőségi jellemzőjének meghatározása. Ez a tanulmány Magyar-
ország esetében a múltbeli (érintetlen) állapothoz képest az ökoszisztéma (természetes 
környezet: erdők, mezők stb.) relatív nagyságát 0,14, míg minőségi mutatóját 0,02 ér-
tékben állapítja meg, így hazánk természetitőke-indexe a múltbeli állapothoz képest 
0,28%.  
COX (1999) cikkében a környezetszennyezésből eredő kockázat jellemzésére a belső dó-

zist javasolja, mely a tényleges dózis mellett a vizsgált környezeti elemek egyedi sajátos-
ságait, érzékenységét is figyelembe veszi. A módszer hátránya, hogy az egyedi jellemzők 
többségében csak kísérleti úton határozhatók meg. CURTISS és RABL (1996, 1996b) a 
bizonytalanságok ellenére a lineáris dózis-károsodás függvények használata mellett ér-
velnek azok egyszerűsége miatt. YIM és szerzőtársai (YIM ET AL., 1991) különféle energe-
tikai technológiákhoz rendelnek károsodási (kockázati) mutatókat, azonban nem a kibo-
csátott szennyezőanyag függvényében, hanem a kiadott villamos energia mennyiségére 
vonatkoztatva. Ez a fajta hozzárendelés nem veszi figyelembe a kibocsátás és a károso-
dás közötti ok-okozati kapcsolatokat, csupán nagyszámú megfigyelés statisztikai feldol-
gozásából eredezteti a kockázati mutatókat. 
MUSSELMAN és munkatársai 16 évnyi kutatómunka után tették közzé megfigyeléseiket 

a légszennyezés (ózonszennyezés) és a mezőgazdasági haszonnövények terméshozama 
közötti kapcsolatról (MUSSELMAN ET AL., 1987). A vizsgált nagyszámú haszonnövény 
esetében kivétel nélkül lineáris kapcsolatot találtak a légszennyezés és hozamcsökkenés 
között. OBERDÖRSTER (2001) megállapította, hogy szálló por esetében az ultrafinom 
(<0,1 μm) mérettartományba eső szemcsék jelentik legnagyobb veszélyt az emberi 
egészségre, mivel ezek lerakódnak a légzőszervekben. Az ilyen szemcsék leginkább a dí-
zelüzemű belsőégésű motorokból származnak, ill. másodlagos szennyezőként is keletkez-
hetnek pl. kén-dioxidból. PANYACOSIT (2000) tanulmányában szintén a szálló por kon-
centrációja és az akut halálozás, valamint a krónikus megbetegedések gyakorisága 
közötti kapcsolatot vizsgálta. Megállapítása szerint lineáris kapcsolat tételezhető fel a 
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koncentráció és a kockázati jellemzők között. Szintén a lineáris dózis-károsodás függvény 
használatát ajánlja RABL (1999c).  
Az Egyesült Államok 88 nagyobb városában, 1987-től 1997-ig terjedő időszakban a 

légszennyezés (szálló por) és halálozás közötti kapcsolat vizsgálatának eredményeiről 
számol be DOMINICI ET AL. (2002) tanulmánya. A szerzők egy nemlineáris (négyzetes, ill. 
köbös) dózis-károsodás függvényt állapítottak meg statisztikai elemzéseik alapján. A 
legkisebb halálozási ráta változás nem minden esetben a legkisebb koncentrációnál volt 
megfigyelhető. A légszennyező pornak is bizonyos egésszégstimuláló hatása. Egészség-
ügyi statisztikai adatok feldolgozása útján egy exponenciális és köbös függvény kombi-
nációjaként előállított dózis-károsodás függvényt ismertetnek DOMINICI és szerzőtársai 
(DOMINICI ET AL. 2003). DOMINICI eredményeihez hasonló, nagyszámú és nagy időtávot 
átfogó vizsgálatok eredményeképpen POPE és munkatársai szintén exponenciális jellegű 
hatásfüggvényt állítottak fel a halálozási kockázat növekedése és a légszennyezettség 
mértéke között (POPE III ET AL., 2002). CIFUENTES és munkatársai (CIFUENTES ET AL., 
2000, 2000b) Chile-ben végzett vizsgálatok alapján exponenciális dózis-károsodás függ-
vény használatát javasolják az egészségügyi károk becslésére. A Világbank kutatói által 
Indiában, Delhiben végzett felmérés (CROPPER ET AL., 1997) szoros kapcsolatot talált a 
porszennyezés és légzőszervi és keringési rendszeri akut halálozások száma között. A ku-
tatás fő megállapítása, hogy 100 μg/m3 koncentráció emelkedés a halálozási rátát átlago-
san 6%-kal növeli, ugyanakkor a dózis-károsodás kapcsolatot egy exponenciális függ-
vénnyel írták le. 
PETROESHEVSKY és munkatársai (PETROESHEVSKY ET AL., 2001) Ausztráliában vég-

zett vizsgálatok eredményeképpen megállapították, hogy szennyezőanyag koncentráció 
emelkedése az egészségügyi kockázat növekedésével jár, alacsony koncentrációknál azon-
ban pozitív egészségügyi hatás is megfigyelhető. Ez abban mutatkozik meg, hogy az ala-
csony koncentrációjú szennyezőanyag stimulálja a szervezet ellenálló képességét, ami 
ezáltal könnyebben birkózik meg a nagyobb koncentrációkkal és egyes allergénekkel. Ezt 
a hatást négyzetes, ill. köbös hatványfüggvénnyel lehet leírni. 
A mesterséges környezetnek (fém, üveg és ásványi anyagok) a légszennyezésből eredő 

károsodását az eddig ismertetett függvényekkel ellentétben egy koncentrációt, időtarta-
mot és relatív légnedvességtartalmat is magában foglaló hatványfüggvénnyel írják le 
(LEUENBERGER-MINGER ET AL., 2002; TIDBLAD ET AL., 1997). 
A dózis-károsodás vizsgálatokkal foglalkozó szakirodalmi források áttekintése alapján 

levonható az a következtetés, hogy a különböző folyamatokra eltérő típusú függvényeket 
javasolnak az egyes szerzők. Különösen az utóbbi öt évből származó irodalmi források 
helyezik előtérbe a nemlineáris összefüggések alkalmazását. A különféle károsodások ka-
tegorizálását és a leírásukra alkalmazható függvénytípusokat a 2–11. táblázat tartalmaz-
za. Ahol több típus használata is lehetséges, ott a leginkább javasoltat kurzív szedéssel 
kiemeltem. 

2–11. táblázat. Károsodási függvények típusai 

Károsodott környezeti elemek Károsodást leíró függvény 
emberi egészség és élet lineáris, exponenciális, probit 
természetes élővilág lineáris, exponenciális 
mezőgazdasági haszonnövények lineáris, hatványsor 
mesterséges (épített) környezet többváltozós hatványsor 

 
A szakirodalom nem egységes a károsodást kiváltó mennyiség alkalmazásában, ami a 

dózis értelmezésének fogalmi zavarában mutatkozik meg. Ezt az mutatja, hogy humán-
egészségügyi, a természetes élővilágban bekövetkező és a mezőgazdasági károsodás ese-
tén dózis alatt az éves átlagos koncentráció változását, ill. a halálozási ráta változása 
esetén a rövididejű koncentráció változását értik. Ezekkel szemben az épített környezet 
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károsodása esetén a szennyezőanyag dózisa alatt a bcτ  mennyiséget értik, ahol c a 
szennyezőanyag átlagos koncentrációja a vizsgált τ  időtartam alatt, b pedig a környeze-
ti elem és a szennyezőanyag kölcsönhatására jellemző állandó. 

2.2.3. Károsodás értékelési eljárások 

2.2.3.1. Környezeti elemek értékelése 

A károsodás értékelési eljárások kulcskérdése a környezeti elemekben bekövetkező károk 
pénzértékké konvertálása, azaz a fajlagos károsodási költség meghatározása. Olyan kör-
nyezeti javak esetében melyeknek létezik piaca ez nem jelent túlzottan nagy gondot. 
Ilyen elemek pl. a mezőgazdasági haszonnövények, az épített környezet szerkezeti ele-
mei: a kiesett termés, a szerkezeti anyagok felújításának és pótlásának költségét viszony-
lag egyszerűen meg lehet határozni. Azonban vannak nem piaci környezeti elemek (pl. 
erdők, emberi élet és egészségi állapot), melyekhez szintén hozzá kell rendelni valamilyen 
fajlagos költséget. A nem piaci természeti erőforrások értékelésére a közgazdaságtan 
több módszert is kidolgozott: az élvezeti ár módszert, az utazási költség módszert, vala-
mint a feltételes értékelés módszerét (contingent valuation method, CVM), mely utóbbi 
a leginkább elfogadott és alkalmazott (KEREKES, 1998). A feltételes értékelés az emberek 
megkérdezésén alapul, miszerint egy bizonyos haszonért (pl. a tisztább levegőért) meny-
nyit hajlandóak fizetni (fizetési hajlandóság, willingness-to-pay, WTP) vagy, hogy 
mennyiért hajlandóak elviselni (willingness-to-accept, WTA), mekkora kompenzációt 
igényelnek a környezetminőség romlásáért. A feltételes értékelés magyarországi alkalma-
zásáról és alkalmazhatóságáról MARJAINÉ (2000, 2001) számol be.  
Az emberi egészség átmenetet képez a piaci és a nem piaci javak között, mivel tényle-

ges piaca nincs, de a károsodásának értékelésében a kevésbé megbízható feltételes érté-
kelés helyett az eredeti állapot visszaállításának – a gyógykezelés és a munkából való 
kiesés – költségeit veszik figyelembe. Az emberi élet értékének jellemzésére kivétel nélkül 
a statisztikai életérték szolgál, melyet CVM technikával állapítanak meg (pl. EC, 1998). 
Mivel az értékmegállapítás az emberek megkérdezésén alapul, így abban meglehetősen 
sok szubjektív elem is szerepet játszik, ami az értékek nagy szórásában mutatkozik meg. 
Mivel a CVM felméréseket nem lehet (vagy nem érdemes) minden vizsgált országban 
elvégezni, ezért az így kapott fajlagos károsodási költségek átszámítására valamilyen 
módszerre van szükség. Az ezzel foglakozó szakértők kivétel nélkül az egy főre jutó brut-
tó hazai termék (gross domestic product, GDP) alapján történő átszámítást javasolják. 
Ennek megfelelően az A országban megállapított fajlagos károsodási költség B országban 
használható értéke a 

 cap,B
D,B D,A

cap,A

n
GDP

C C
GDP

  =   
 (2.1) 

egyenlettel határozható meg, ahol a capGDP  az egy főre jutó GDP. Az n kitevő értéke 

általában 1, az eltérések kiemelése érdekében egynél nagyobb is lehet, ill. csökkentése 
érdekében egynél kisebb. 

2.2.3.2. Környezeti költségek megállapítása 

Az első átfogó környezeti költségek felmérésével foglalkozó vizsgálatok az emberi életre 
és egészségre összpontosítottak. Az ezen vizsgálatok során alkalmazott értékelési mód-
szerek összevontan kezelték a dózis-károsodás és károsodás-költség számítási eljárásokat. 
A Világbank szakértői által a fejlődő országokban végzett felmérések eredményei 
(OSTRO, 1994; DIXON 1994; LVOVSKY ET AL., 2000), különösen a fajlagos költségadatok, 
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melyeket CVM-WTP felméréssel határoztak meg, máig iránymutató jellegűek. Az álta-
luk javasolt rendkívül egyszerű külső (egészségügyi) költség meghatározási módszer az 

 E D, pop CR, ,m m j m
m j

C C N g c= ∆∑ ∑  (2.2) 

egyenlettel írható le, ahol popN  a vizsgált területen található népesség nagysága (fő), 

CRg  a koncentrációváltozás és a károsodás kapcsolatára jellemző mennyiség (tkp. a line-
áris koncentráció-hatás függvény meredeksége), c∆  a vizsgált terület egészére jellemző 
átlagos koncentrációváltozás. Az m index az m típusú környezeti elemet (itt egészség-
ügyi hatást) jelenti, míg j a szennyezőanyagok futóindexe. A módszer hátránya az egy-
szerűségében rejlik. A teljes vizsgált területet koncentrált (népesség), ill. átlagos paramé-
terekkel jellemzi (koncentráció), figyelmen kívül hagyja a behatás időtartamát és csak 
lineáris hatásfüggvényt alkalmaz. 
A Világbank által alkalmazott módszernél valamelyest „pontosabb”, de még mindig 

nagymértékben leegyszerűsített károsodás, ill. költség-meghatározást javasol CURTISS és 
RABL (1996, 1996b), RABL ET AL. (1998), valamint SPADARO (1999). A szerzők által ja-
vasolt és alkalmazott „egyenletes világ” modell (uniform world model, UWM) továbbra 
is egy egységként kezeli a teljes vizsgált területet és a következő egyszerűsítésekkel él: 
— a vizsgált környezeti elemek (receptorpontok) sűrűsége állandó, azaz 

( ) uni, ,x y zρ = ρ , 

— minden dózis-hatás (valójában koncentráció-hatás) függvény lineáris, meredeksége 
CRg , 

— a szennyezőanyag depozíciós sebessége állandó ( )dep dep,uni, ,v x y z v= , 

— a vizsgált térfogat olyan nagy, hogy az összes kibocsátott szennyezőanyag a térfo-
gaton belül marad. 

A depozíciós sebesség a depozíciós áram (a légkörből kikerülő szennyezőanyag tömeg-
árama) és a talajközeli koncentráció hányadosaként írható fel 

 
( )

( )
dep

dep

, , 0

, , 0

m x y
v

c x y
=
ɺ

, (2.3) 

formában, ahol depmɺ  a felületegységre időegységenként lerakódó anyag mennyisége 

kg/(m2 s) egységben. Mivel a koncentrációt kg/m3 egységben mérjük, így a depozíciós 
sebesség mértékegysége m/s. A depozíciós sebesség alapvetően a szennyezőanyag fajtájá-
tól és a környezet jellemzőitől függ, a koncentrációtól függetlennek tekinthető. Az 
anyagmegmaradás törvénye értelmében 

 depd
A

Q m A= ∫ ɺ , (2.4) 

ebből következik, hogy a vizsgált területre jellemző teljes környezeti költség formálisan a 

 CR, , uni,
E D,

dep,

m j m
m

jm j

g Q
C C

v

ρ
= ∑ ∑  (2.5) 

egyenlettel határozható meg, ahol m a környezeti elemek, j pedig a szennyezőanyagok 
indexe. Ez a módszer az eljárási láncból teljes mértékben kiiktatja a terjedésszámítást, a 
vizsgálati területet elvileg – a tömegmegmaradási tétel teljesülése érdekében – végtelen 
nagyra terjeszti ki. 
Az EEPSEA által alkalmazott módszer (ZANG SHIQIU és DUANYANXIN 2000) az eddi-

giektől a területi felbontás finomságában és a ténylegesen alkalmazott terjedésszámítás-
ban tér el. A vizsgált területet a forrástól való távolság alapján több nagyobb egységre 
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osztja és e területrészekre határoz meg átlagos koncentrációváltozást. Mindezek alapján 
a teljes környezeti költség a  

 ( )E D, , , CR, , , ,i j i k i i j i j k
i j k

C C A Q g= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ρ∑ ∑ ∑  (2.6) 

egyenlettel határozható meg, ahol i a szennyezőanyag, j a károsodás típus, míg k a vizs-
gált területrész indexe; ,i kA  az i-edik szennyezőanyagnak a k-adik területen lejátszódó 

diszperziós folyamatára jellemző mennyiség (egy arányossági tényező az emisszió és a 
területre jellemző átlagos koncentráció között), CR, ,i jg  a szennyezőanyag által okozott j 

típusú károsodás lineáris károsodási függvényének meredeksége és , ,i j kρ  a k-adik terüle-

ten az i-edik szennyezőanyag által előidézett j típusú károsodásnak kitett környezeti 
elemek sűrűsége. 
Az EXTERNE módszere (EC, 1998; RABL ÉS SPADARO, 2001) a vizsgált területet 

10×10 km2-es egységekre osztja fel a lokális, és 100×100 km2-es részekre a regionális 
vizsgálatokhoz. A környezeti költség meghatározása lényegében megegyezik az EEPSEA 
(2.6) egyenlet szerinti módszerével. Magyarországi viszonyok között, különösen a kis 
egységteljesítményű beágyazott erőművi egységek esetén ez a felosztás túlzottan nagy-
léptékű. Az ExternE is az előzőekhez hasonlóan lineáris koncentráció-károsodás hatás-
függvényekkel számol. Az EEPSEA és az EXTERNE módszerével azonos eljárást alkal-
maz az EXMOD (ROWE ET AL., 1996). 

2.2.4. Összefoglalás, következtetések 

A tudományos előzményeket áttekintve a vizsgált átfogó értékelési módszerek és rész-
modellek közös jellemzője az egyszerűsítésekre való erőteljes törekvés. Ez az egyszerűsí-
tés időként odáig fajul, hogy egy lényegi részmodellt – a terjedésszámítást – kihagynak 
az eljárásból, így az egyes részfolyamatokat nem lehet nyomon követni. A szakirodalmi 
források elemzése rávilágít arra, hogy hol és milyen formában kell, ill. lehet a környezeti 
költségek meghatározására szolgáló módszert megújítani, ill. kiegészíteni. 
Az elkülöníthető négy részfolyamatot szét kell választani, ugyanakkor egy egységes 

rendszerbe kell integrálni. Az integráció azért szükséges, hogy az egyes részmodellek 
kapcsolódási felületeinek (bemenő és kimenő adataiknak) kialakítása is egy kézben össz-
pontosuljon, így bármely részmodell egyszerűen cserélhető anélkül, hogy ez a teljes rend-
szer ismételt felépítését tenné szükségessé. 
Az eddig elkészített értékelési módszerek egyike sem alkalmas közvetlen tervezésre, 

ezért egyik fő célkitűzésem, hogy egy, az energetikai létesítmények főbb paramétereinek 
meghatározására is alkalmas módszert dolgozzak ki. Mivel ez egy rendkívül számítás-, 
következésképpen időigényes folyamat, ezért bizonyos egyszerűsítésekre is szükség van, 
de nem olyan mértékben, mint azt az előzőekben említett eljárásokban teszik. A számí-
tási időt a paraméterkeresésre alkalmazott genetikus algoritmussal kívánom csökkenteni.  
A károsodási folyamatokkal kapcsolatos újabb kutatások arra hívják fel a figyelmet, 

hogy a lineáris dózis-károsodás függvény mára túlhaladottá vált, elegendő információ áll 
rendelkezésre a valós folyamatok pontosabb leírásához. Az egyre nagyobb számú vizsgá-
lat eredményeképpen csökkent károsodást jellemző valószínűségi változók bizonytalansá-
gi sávja. A károsodási függvények bemenő paraméterében meglehetősen nagy követke-
zetlenség figyelhető meg az irodalmi forrásokban. Az általam elkészítendő károsodást 
leíró modell (függvény) független változója egységesen és következetesen a dózis lesz. 
Az uniformizált modelleket alkalmazó kutatók maguk is elismerik, hogy eljárásuk 

számos fontos részfolyamatot nem kezel megfelelően, de elosztott paraméterű modellek-



 34 

kel összehasonlítva e közelítéseket elfogadhatónak tartják. Azt azonban nem teszik hoz-
zá, hogy az elosztott paraméterű modellek is nagymértékű egyszerűsítéseken alapulnak 
és sokkal közelebb állnak az uniformizált világhoz, mint a valósághoz. A modern számí-
tástechnikai eszközök ma már lehetővé teszik a valóság mind pontosabb leírását, az ed-
dig elhanyagolt részfolyamatok figyelembevételét.  



 35 

3. Szennyezőanyag forrás és terjedési modell 

A légkörbe kerülő szennyezőanyagok okozta hatások felmérésére és tervezésére alkalma-
zott modell-rendszer kulcseleme a szennyezőanyag forrás és terjedési modell. A forrás 
modell adja meg a kibocsátás mennyiségi és minőségi jellemzőit, időbeliségét, valamint a 
terjedésszámítás szempontjából nélkülözhetetlen effektív forrásmagasságot. A terjedési 
modell a forrás modell adatai alapján a légköri szennyezőanyag eloszlást (az 
immissziómezőt) adja eredményül. Amint az a 2.2.1. szakaszban leírtakból is látszik e 
modellek tekintetében áll rendelkezésre a legátfogóbb tudományos háttér és tapasztalat. 
A bőséges kínálat ellenére a magyarországi sajátosságok, valamint a modell felhasználási 
célja miatt egy új, a Gauss-típusú modelleken alapuló forrás és terjedésszámítási mód-
szert dolgoztam ki.  
A forrás és terjedésszámítási modell kidolgozása több részfeladatra osztható, úgymint 
1. forrás modell: a kibocsátott szennyezőanyag pillanatnyi és átlagos értékének és 
forrás hőkibocsátásának meghatározása, valamint a szennyezőanyagok minőségi 
jellemzőinek leírása; 

2. járulékos kéménymagasság: a füstfáklya emelkedő szakaszának leírása, az effek-
tív kéménymagasság meghatározása; 

3. terjedést és a füstfáklya alakját befolyásoló tényezők: légköri stabilitás és szél-
mező, valamint a domborzati viszonyok és a felszín örvényességet fokozó hatá-
sának leírása; 

4. immissziómezőt befolyásoló tényezők: a szennyezőanyagnak a légkörből való ki-
kerülési folyamatainak leírása. 

A terjedésszámítási eljárással szemben támasztott főbb követelmények (pontosság, 
megbízhatóság, gyorsaság) között az adatigény és a módszerek szempontjából ellentétes 
célkitűzések jelennek meg. A pontosság és a megbízhatóság azt diktálja, hogy a lehető 
legszélesebb körben, lehetőleg pontos mérésekkel állapítsuk meg az egyes bemenő adato-
kat és a fellelhető legpontosabb és validált számítási módszereket alkalmazzuk. A gyor-
saság ezzel szemben az kívánja, hogy az adatigény szorítkozzon legszükségesebbekre, 
valamint a számítási módszerek is legyen egyszerűek. A két kívánalom közötti ellent-
mondást a következő módszerrel oldottam fel. A terjedésszámítás szempontjából kétféle 
számítás eljárást dolgoztam ki: 
— tervező számítást, melynek adatigénye minimális és a lehetőségekhez mérten egy-
szerű összefüggéseket használ; 

— ellenőrző számítást, mely a hozzáférhető adatok teljes körét felhasználja a legpon-
tosabbnak ítélt számítási módszerekkel. 

Ezt a felosztást indokolja még az a tény is, hogy a tervezési fázisban a vizsgált léte-
sítmény, ill. környezetének egyes paraméterei nem ismertek (pl. kimért szélprofil), vagy 
csak becsülhetők, valamint e fázisban esetenként akár több ezer terjedésszámítást is el 
kell végezni különböző paraméterekkel. Ezt véges és elfogadható időn belül csak a mód-
szer megfelelő egyszerűsítésével lehet elvégezni.  
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3.1. A terjedésszámítás alapösszefüggései 

A szennyezőanyagok légköri terjedése formálisan egy olyan : n
֏T R R  transzmissziós 

függvénnyel írható le, amelynek számos bemenő paramétere van – közülük néhány ke-
véssé számszerűsíthető –, kimenete pedig egy négyváltozós eloszlás, az immissziómező: 

 ( ) ( ) ( ), , ,b, , , , , ,i k i i k i
k

c x y z t Q c x y z t= +∑ T , (3.1) 

mely kifejezésben k a források, míg i a szennyezőanyagok futóindexe, bc  a 
hattérkoncentráció vagy más elnevezéssel az alap légszennyezettség. Ez a kifejezés termé-
szetesen csak akkor használható, ha egyes források egymástól való távolsága elhanyagol-
hatóan csekély. A transzmissziót (a szennyezőanyagoknak a légkörben való elkeveredését 
és elszállítódását) befolyásoló paraméterek négy csoportba sorolhatók: 
1. a forrást jellemző adatok: építési magasság és kilépő átmérő, elhelyezkedés, füst-
gázáram és hőmérséklet, szennyezőanyag kibocsátás és annak időbeli változása; 

2. szennyezőanyagok jellemzői: kémiai tulajdonságok, ülepedési jellemzők, szilárd 
anyagok esetében annak méreteloszlása; 

3. felszíni környezet jellemzői: domborzat, beépítettség, a vegetáció tulajdonságai; 

4. meteorológiai jellemzők: szélirány, szélsebesség és stabilitás, valamint ezek gyako-
risági függvényei, a környezeti levegő hőmérséklete és nedvességtartalma, a nap-
szak és az évszak. 

A szennyezőanyag egységnyi térfogatban található mennyiségének változását – olyan 
derékszögű koordinátarendszert alkalmazva, ahol a forrás az (x=0,y=0,z=0) pontban 
található – a következő differenciálegyenlet ír ja le: 

 dx y z
c c c c c c

K K K u v q S
t x x y y z z x z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + − + − Λ +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
, (3.2) 

ahol Kx, Ky, Kz a diffúziós állandók a három térirányban, S pedig a forrástag. A baloldal 
és a jobboldal első három tagja a FICK-féle diffúziós törvény inhomogén és anizotrop 
diffúzió esetére. A jobboldal negyedik és ötödik tagja a szél és az ülepedés szállító hatá-
sát veszi figyelembe (az eltérő előjel a dv  sebesség fordított előjelű értelmezéséből adó-
dik). A hatodik tag a szennyezőanyag légkörből való, az ülepedésen kívüli kikerülési fo-
lyamatok (pl. kimosódás) intenzitását írja le. Végül az utolsó tag a forráserősséget adja 
meg. Általános esetben egy S(x,y,z,t) időben változó térbeli eloszlás lehet. A leggyakrab-
ban előforduló stacionárius pontforrás esetén: 

 ( )
0, 0, 0, 0

, , ,
, 0, 0, 0

x y z
S x y z t

Q x y x

 ∀ ≠ ∀ ≠ ∀ ≠=  = = =
 (3.3) 

A differenciálegyenlet baloldala helyébe nullát írva és a helyfüggő együtthatók helyébe 
olyan algebrai kifejezést helyettesítve amely a helyfüggést leírja, a differenciálegyenlet – 
a helyfüggéseket leíró függvények bonyolultságától függően – analitikusan vagy numeri-
kusan megoldható. Természetesen általános törvényszerűségek leírására az analitikus 
megoldás alkalmas, de egyszerű, áttekinthető analitikus megoldást csak akkor kapunk, 
ha számos egyszerűsítő feltevést és közelítést alkalmazunk. Tételezzük fel, hogy egy 
adott tetszőleges x távolságig eljutva a szennyezőanyag részecskéknek a füstfáklya tenge-
lye körüli szétszóródása – az örvények általi szétszállítás véletlenszerű jellege következ-
tében – mindkét irányban GAUSS-eloszlás szerint alakul, amelyek legvalószínűbb értéke 
y=0, ill. z H=  helyen figyelhető meg. Ekkor az adott távolságú síkban a szennyező-
anyag koncentrációt a 
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kettős GAUSS-eloszlás írja le. Az M állandó értékét úgy kell megállapítani, hogy az össze-
függés eleget tegyen az anyagmegmaradás törvényének, azaz forrástól tetszőleges síkon 
áthaladó szennyezőanyag-áram azonos legyen a forráserősséggel, azaz az időegység alatt 
kibocsátott szennyezőanyag mennyiséggel. A síkon időegység alatt egy u vastagságú lég-
réteg halad át, a benne levő szennyezőanyag mennyisége: 

 ( ) ( ), , d du z c x y z y z
∞ ∞

−∞ −∞

⋅∫ ∫ . (3.5) 

Miután a GAUSS-eloszlás integrálja −∞ -től +∞ -ig egy, de a (3.4) összefüggésben a 
GAUSS-eloszlás egy M állandóval is meg van szorozva, következésképpen a (3.5) kifejezés 
értéke uM , ami azonos kell legyen a Q forrásintenzitással. Ebből 
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M
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a magasság függvényében átlagolt szélsebesség, 1 0z =  és 2z H=  helyettesítéssel. Így a 
transzmissziós függvény korrigálatlan formában 
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formában írható fel. Ez a Gauss-típusú füstfáklyamodell akkor válik igazán használható-
vá, ha 

– ismerjük a szóródási együtthatók egyes esetekben helyettesítendő értékeit, 

– ismerjük a forrás effektív magasságát, 

– kiegészítjük a kikerülési folyamatokat leíró korrekciós tagokkal és együtthatókkal. 

A következő alfejezetekben részletesen bemutatom az előbb felsorolt mennyiségek 
meghatározására alkalmas módszereket. 

3.2. Meteorológiai jellemzők 

A terjedésszámításhoz szükségünk van a légkör egyes jellemzőit leíró mennyiségekre, ill. 
függvényeire. Ezek általában a következők: 
— stabilitás (a légkör szerkezete, függőleges rétegződése); 
— határréteg vastagsága (keveredési magasság, inverziós záróréteg magassága). 
— szélmező (a szélsebesség magasság szerinti függvénye); 
A felsorolt jellemzőkre vonatkozóan a szakirodalmi források többféle számítási lehető-

séget is megadnak. A következőkben röviden áttekintem ezeket a módszereket, megvizs-
gálom alkalmazhatóságuk lehetőségét. Figyelemmel a korábban bemutatott célkitűzések-
re, egyes esetekben új – általam felállított számítási – módszereket adok meg. 
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3.2.1. Stabilitás 

A szennyezőanyagok légkörben való elkeveredése döntő mértékben a légkör stabilitásától 
függ, melyet annak függőleges hőmérsékleti rétegződése határoz meg. Lényegében három 
egyensúlyi (stabilitási) állapotot lehet megkülönböztetni, úgymint semleges, stabil és 
labilis. Semleges egyensúlyi állapotban függőlegesen elmozduló légtömeg azonos hőmér-
sékletű és sűrűségű lesz a környezetével, így bármely magasságban megmaradhat. Labilis 
állapotban az elmozduló légtömeg emelkedéskor nálánál nagyobb, süllyedéskor pedig 
nálánál kisebb sűrűségű környezetbe jut, ezért eredeti helyéről gyorsulva távolodik. Az 
ilyen egyensúlyi állapot jó átkeveredést biztosít, így csökkenti a szennyezőanyagok kon-
centrációját. Stabilis egyensúlyi állapotban az emelkedő légtömeg nálánál kisebb, míg a 
süllyedő nálánál nagyobb sűrűségű környezetbe kerül, ezért igyekszik visszatérni kiindu-
lási helyzetébe. Ebben a helyzet alakulhatnak ki a legnagyobb szennyezőanyag koncent-
rációk. 
A stabilitás jellemzésére többféle módszer, ill. mutatószám szolgál. A leggyakrabban 

alkalmazott PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle stabilitási osztályokat talajközeli szélmé-
rés és megfigyelés (nappal besugárzás, éjjel kisugárzás, ill. felhőzettel takart égbolthá-
nyad) alapján lehet megállapítani, ahogyan azt a 3–1. táblázat mutatja. Az egyes stabili-
tási kategóriákhoz a következő légállapotok tartoznak: A: erősen labilis, B: mérsékleten 
labilis, C: gyengén labilis, D: semleges, E: gyengén stabilis, F: mérsékelten stabilis, F* 
vagy G: erősen stabilis. A SZEPESI-féle stabilitási indikátor – elvileg – magassági hőmér-
séklet-mérés alapján határozható meg, mégpedig a 3–2. táblázat mutatta értékeknek 
megfelelően. Mint látható, a PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle stabilitási kategóriák és 
a SZEPESI-féle stabilitási indikátorok egymásnak többé-kevésbé megfeleltethetők a 3–
3. táblázat szerint. 

3–1. táblázat. A PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle stabilitási kategóriák 

Nappal Éjszaka 
Besugárzás, W/m2 Felhővel való fedettség, kisugárzás, 

W/m2 

Felszín közeli 
szélsebesség, 

m/s 

erős 
≥ 550 

mérsékelt 
550..190 

gyenge 
≤190 

4 8≥  

10> −  

<4/8 
42< −  

≤1,9 A A-B B F* F* 
2,0..2,9 A-B B B(-C) E F 
3,0..4,9 B B-C C D E 
5,0..5,9 C C-D D D D 

≥ 6 C D D D D 

 
A légkör stabilitása jellemezhető a RICHARDSON-szám értékei alapján is, melyet a 
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összefüggés definiál, ahol 
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a potenciális hőmérséklet2, mely összefüggésben 0p = 100 kPa, R = 287,05 J/(kg·K) a 
száraz levegő specifikus gázállandója és pc = 1005 J/(kg·K) a száraz levegő izobár fajhő-

je. Ennek megfelelően stabilitási állapotokat a 3–4. táblázat szerinti kategóriákba lehet 
besorolni. 
 

3–2. táblázat. A SZEPESI-féle stabilitási indikátor 

Stabilitási 
indikátor Légállapot stabilitása 

T
z

∆
∆

, K/100 m 

1 erős inverzió <–1,50 
2 inverzió –1,50..–1,01 
3 gyenge inverzió 

stabil 
–1,00..–0,51 

4 negatív izoterm –0,50..–0,01 
5 pozitív izoterm 0,00..0,50 
6 normális 

gyengén stabil, 
semleges 

0,51..1,00 
7  labilis >1,00 

 

3–3. táblázat. A PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle stabilitási kategóriák és  
a SZEPESI-féle stabilitási indikátor közötti megfeleltetés 

PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle  
stabilitási kategória 

SZEPESI-féle stabilitási indikátor 

A nincs megfelelő 
B 7 
C 7 (6) 
D 6 
E 5 és 4 
F 3 és 2 

F* (G) 1 

 
3–4. táblázat. A stabilitási kategóriák besorolása a Ri-szám alapján. 

A Ri szám értéke a légkör stabilitása 
Ri 0,25>  erősen stabil 
0 Ri 0,25< ≤  stabil 
Ri 0=  semleges 
0,03 Ri 0− ≤ <  labilis 
Ri< 0,03−  erősen labilis 

 
A legújabb keletű terjedésszámítási eljárások amellett, hogy továbbra is használják a 

PASQUILL-GIFFORD(-TURNER)-féle stabilitási kategóriákat, a légállapot stabilitásának 
jellemzésére az  

 a ,a 03
* *

H

pc T
L u

gq

ρ
= −

κ ɺ
 (3.11) 

egyenlettel definiált MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hosszt vezetik be. Ezt alkalmazza 
az AERMOD (U.S. EPA, 2004), az MSZ 21457:2002 és az ADMS (CARRUTHERS és 
DYSTER, 2004). Ebben a kifejezésben aρ = 1,225 kg/m3 a levegő sűrűsége, 

,apc = 1012 J/(kg·K) a levegő fajlagos hőkapacitása, 0T  a levegő hőmérséklete a felszín 

közelében (0..10 m magasságban) és Hqɺ  a vertikális hőáramsűrűség, melyet az 
MSZ 21457:2002 előírásai alapján lehet meghatározni. A súrlódási sebességet (ami a 

                                      
2 az a hőmérséklet, melyet adott nyomású, sűrűségű és hőmérsékletű száraz levegőelem felvesz, ha adia-

batikus folyamat során nyomása 100 kPa lesz 
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felszínközeli légrétegben fellépő impluzus-fluxus erősségének sebesség dimenziójú mérő-
száma) a MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossz ismeretében, iteratív úton lehet csak 
meghatározni az 

 m
*

m m 0

0 * *

ln

u
u

z z z
z L L

κ
=

      − ψ + ψ       

 (3.12) 

egyenlet szerint. Az egyenletben szereplő további mennyiségek meghatározásai a Függe-
lék 8.1. alfejezetében találhatók.  
Az előzőekben bemutatott MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossz alapján megkülön-

böztethető légállapotokat a 3–5. táblázat tartalmazza. Ugyanebben a táblázatban tün-
tettem fel a korábban bemutatott stabilitási kritériumokat, annak érdekében, hogy a 
különböző eljárásokkal meghatározott jellemzők között átjárási lehetőséget mutassak be, 
melyre a korábbi adatok (pl. meteorológiai-statisztikai adatok) felhasználása miatt van 
szükség. Mivel a 3–5. táblázatban a MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossznak csak az 
előjelére szerepel megkötés, a pontosabb tájékozódás érdekében szükségünk lehet olyan 
összerendelési táblázatra, mely részletesebb stabilitási hossz értékeket ad meg. Ilyen át-
váltási táblázat a TA-LUFT (BMU, 2002) jogszabály mellékletében található. Az ott sze-
replő adatokat tartalmazza a 3–6. táblázat. 

3–5. táblázat. Stabilitási kritériumok 

Stabilitási 
osztály 

MONIN–OBUKHOV-
féle stabilitási 

hossz 

PASQUIL-GIFFORD-TURNER-
féle stabilitási kategória 

Ri-szám 
SZEPESI-féle stabi-
litási indikátor 

A –1,0..–0,7 - 
B –0,5..–0,4 7 labilis * 0L <  
C –0,17..–0,13 7 (6) 

semleges *L → ∞  D 0 6 

E 0,03..0,05 5 és 4 
F 0,05..0,11 3 és 2 stabil * 0L >  

F* (G) 0,11..0,16 1 

Amint az az előbbi ismertetésből is látható a légkör stabilitásának jellemzésére szolgá-
ló módszerekben két tendencia figyelhető meg: 

— az osztályok (kategóriák) száma csökken (7-ről 3-ra) 
— a vizuális megfigyelés és kisszámú adat mérése helyett előtérbe kerül a több 
mennyiség mérésen, ill. számításán alapuló stabilitás meghatározás. 

Mindezek a tények azt eredményezik, hogy a stabilitás meghatározása egyre bonyolul-
tabbá válik és egyre több adatot, valamint számítást igényel. Az általam kifejlesztett 
terjedésszámítási modellben a MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossz alapján meghatá-
rozott stabilitási osztályokat fogom felhasználni, annak ellenére, hogy e módszer igényli 
a legtöbb számítást és bemenő adatot, mivel a számítás e fázisában „melléktermékként” 
jelentkező súrlódási sebességre a későbbiekben még szükség lesz a keveredési rétegvas-
tagság és a szennyezőanyagok ülepedésének meghatározásához.  
A 3–6. táblázathoz hasonló átszámítási módszer található XU és CARMICHAEL (1998) 

cikkében, mely szerint a MONIN-OBUKHOV-féle stabilitási hossz, valamint a felszíni ér-
desség-magasság között az 

 0
*

1 baz
L

=  (3.13) 

ZANETTI-féle egyenlet teremt kapcsolatot, ahol az a és b együtthatók a légköri stabilitás 
függvényei. Értéküket a PASQUILL-GIFFORD-féle stabilitási osztályok függvényében a 3–
7. táblázat tartalmazza. 
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3–6. táblázat. A MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossz a PASQUILL-GIFFORD-féle  

stabilitási osztályok és a felszíni érdesség-magasság függvényében 

felszíni érdesség-magasság, 0z , m stabilitási 
osztály 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2 
A –4 –5 –7 –10 –14 –22 –34 –45 –56 
B –10 –13 –19 –25 –34 –55 –83 –110 –137 
C –25 –32 –45 –60 –81 –130 –196 –260 –326 
D ∞ 
E 25 31 44 60 83 139 223 310 406 
F 7 9 13 17 24 40 65 90 118 

 
3–7. táblázat. A ZANETTI-féle (3.13) egyenlet együtthatói 

stabilitás a b 
A –0,0875 –0,1029 
B –0,03849 –0,1714 
C –0,00807 –0,3049 
D 0 0 
E 0,00807 0,3049 
F 0,03849 0,1714 

 

3.2.2. Határréteg és keveredési rétegvastagság 

A planetáris határréteg (planetary boundary layer, PBL) a légkör (azon belül a troposz-
féra) azon része, melyet a felszínen zajló folyamatok (súrlódás, anyagátadás, hőátvitel, a 
szennyezőanyagok kibocsátása, valamint a tereptárgyak áramlásmódosító hatása) befo-
lyásolnak. A troposzféra planetáris határréteg feletti részét szabad légkörnek nevezik. A 
határrétegre jellemző turbulencia mechanizmusától függően két típus különböztethető 
meg: a nappali vagy konvektív (convective boundary layer, CBL), valamint az éjszaki 
vagy stabil (stable boundary layer, SBL). Az erős napsugárzás okozta felhajtóerő a tur-
bulens folyamatok hajtóerejének fő forrása a konvektív határrétegben. Az így előálló 
erőteljes feláramlás következtében az anyag- és energiaátadási folyamatok igen jelentőssé 
válnak. Kontinensünkön a planetáris határréteg vastagsága néhány száz métertől 
2..3 km magasságig terjed. A planetáris határréteget egy stabil felső réteg (inverziós 
záróréteg) határolja. A határréteg térbeli és időbeli szerkezetét a 3–1. ábra szemlélteti. 
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3–1. ábra. A határréteg térbeli és időbeli szerkezete 
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A konvektív és a stabil határréteget további rétegekre lehet osztani a potenciális hő-
mérséklet függőleges rétegződése szerint, melyet a 3–2. ábra (SIEBERT ET AL., 1997) mu-
tat. Ennek megfelelően megkülönböztetünk felszín közeli, keveredési és beszívási réteget. 
A felszíni réteg vagy más néven PRANDTL-réteg teszi ki a CBL 5..10%-át. Erre a ré-

tegre jellemző, hogy a turbulens áramok (hő, impulzus) alig változnak, hőmérsékleti pro-
filja adiabatikus. A keveredési réteg, mely a CBL 50..80%-át teszi ki, fontos szerepet 
játszik a szennyezőanyagok transzportfolyamataiban. Az erre a rétegre jellemző erőteljes 
függőleges átkeveredés miatt a meteorológiai jellemzők állandó értékűnek tekinthetők. A 
CBL 10..30%-át elfoglaló beszívási réteg biztosítja a szabad légkör és a határréteg közöt-
ti légcserét. A stabil vagy éjszakai határrétegben a szél nyíró hatása az egyetlen olyan 
folyamat, mely turbulenciát okozhat. Ebben a rétegben egyensúlyban vannak a turbu-
lenciát előidéző és azt gátló, megsemmisítő folyamatok. Mivel a turbulencia gyenge, 
ezért más hatások (pl. kisugárzás) befolyásolják e réteg szerkezetét. A keveredési réteg-
vastagság meghatározásának módját, az alkalmazott összefüggéseket és az egyes mód-
szerek összehasonlítását a Függelék 8.1.2. alfejezete tartalmazza. 
 

 

θ 

z 

zs 

zi,min 

zi,max 

zi 

 
3–2. ábra. A potenciális hőmérséklet függőleges változása konvektív határrétegben. 

zs a felszín közeli, zi,min a beszívási réteg alsó, zi,max a felső,  
míg zi a beszívási réteg közepe a PBL becsült magassága 

 

3.2.3. Szélmező és szélprofil egyenlet 

3.2.3.1. Vertikális szélprofil egyenletek 

A terjedésszámítás során fontos ismernünk a szélsebesség magasság szerinti változását. 
Ezt a változást a szélprofil egyenlet írja le, melynek legegyszerűbb formáját – többek 
között – a korábban hatályos magyar szabványban (MSZ 21457-2:1980), valamint FE-
KETE ET AL. (1983) könyvében találjuk meg. Eszerint a szélsebesség a felszíntől mért 
magasság függvényében az  

 ( ) m
m

p
z

u z u
z

  =    
 (3.14) 

egyenlettel határozható meg, ahol p az ún. szélprofil-kitevő. A szélprofil kitevő maga is 
lehet függvény. A legegyszerűbb esetben a terület jellegétől, valamint a légkör stabilitá-
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sától függ az értéke. Az ISC modellben (U.S. EPA, 1995) a 3–8. táblázat szerinti értéke-
ket találjuk. 

3–8. táblázat. A szélprofil-kitevő értékei az ISC modellben. 

A szélprofil kitevő (p) értéke PASQUILL–GIFFORD-féle 
stabilitási kategória beépítetlen területen beépített területen 

A 0,07 0,15 
B 0,07 0,15 
C 0,10 0,20 
D 0,15 0,25 
E 0,35 0,30 
F 0,55 0,30 

 
A korábbi szabvány szerint, mely módszert az APOPRO rendszer is alkalmazza, a 

szélprofil kitevő értéke a SZEPESI-féle stabilitási indikátortól ( )SzS , valamint a mz  ma-

gasságban mért mu  szélsebességtől függ a 

 ( ) ( ) m2 0,206
Sz m Sz Sz, 0,595 0,032 0,0028 up S u S S e−= − −  (3.15) 

egyenlet (GÁCS, 1988) szerint. A (3.14) és (3.15) összefüggések nem alkalmazhatók, ha 
mu <1 m/s. 

Az újabb keletű egyenletek – melyek az AERMOD, az ADMS és a CALPUFF model-
lekben is megtalálhatók – az ún. logaritmikus szélprofilt alkalmazzák. Ezek közös jellem-
zője, hogy 

 ( ) ( ) ( )

( )

0

0 * 0 i
0

i i

0,

ln , , ,

,

z z

z
u z f u z z L z z z

z

u z z z

 ≤     = ⋅ + ψ < ≤     >

∑  (3.16) 

általános formában felírhatók, ahol ( )f u  egy a szélsebességtől és stabilitási jellemzőktől 

függő mennyiség, általában *u κ , a ( )0 *, ,z z Lψ  stabilitási korrekciós (más elnevezéssel: 

univerzális) függvény pedig egyenletenként igen változatos képet mutat. Az elterjedteb-
ben alkalmazott szélprofil egyenleteket a Függelék 8.1.3. szakasza ismerteti. A későbbi-
ekben használt konvektív sebesség ( )*w  meghatározásának módját a Függelék 

8.1.4. szakasza tartalmazza. 

3.2.3.2. Szélprofil egyenletek összehasonlítása, következtetések 

Megvizsgáltam, hogy (3.14) szerinti, valamint a Függelék 8.1.3. szakaszában ismertetett 
egyenletek azonos bemenő paraméterek esetében milyen vertikális szélprofilt eredmé-
nyeznek. Az összehasonlítás alapján megállapítottam, hogy labilis légállapotban az egyes 
módszerek által szolgáltatott eredmények jó egyezést mutatnak, míg stabil és semleges 
állapotban az eltérések igen jelentősek, amit az egyenletek eltérő felépítése és paraméte-
rezése magyaráz. Mivel a vonatkozó szakirodalom ma már egyértelműen a logaritmikus 
szélprofilt preferálja, ezért célszerűnek látszott egy olyan összefüggés kidolgozása, mely 
egyrészt a logaritmikus profil pontosságát nyújtja, másrészt diszkrét stabilitási osztá-
lyokkal használható. Mindezek érdekében, hogy a szokásos stabilitás paraméterezési 
módszerekkel és a meglévő statisztikai adatokkal (PASQUILL–GIFFORD–TURNER féle sta-
bilitási osztályokkal) kompatibilis legyen a szélprofil számítási módszere, a következő 
egyenletet állítottam fel, a (3.14) egyenletnek a 3–8. táblázat szerinti kitevőkkel és az 
ADMS modellben található formulák által szolgáltatott eredményei alapján: 
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* PGT
0 i

0

i i
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u z S
A z B z z

z zu z

u z z z

    + + ≤  κ=    >

, (3.17) 

ahol 0,0539A =  és 0,1572B = , míg PGTS  a PASQUILL–GIFFORD–TURNER-féle stabilitá-
si osztály sorszáma (A osztály esetén 1, B esetén 2 stb.). A fenti egyenlet [ ]-ben lévő 
részének második tagja helyettesíti a MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hossztól függő 
korrekciós tényezőket, mentesítve a felhasználót az *L  sok esetben körülményes és ne-
hézkes meghatározásától. 
Mivel a terjedészámítási módszernek, így az abban alkalmazott számítási összefüggé-

seknek kettős követelményt kell kielégíteniük, így kétfajta szélprofil egyenletet alkalma-
zok a következőkben. A tervező jellegű számítások esetében, amikor az ismert mennyisé-
gek száma csekély, akkor a stabilitás paraméterezésétől függően a (3.14) alapegyenletet a 
3–8 .táblázat szerinti, ill. a (3.15) egyenlettel számított szélprofil-kitevőkkel. Abban az 
esetben, ha mérések alapján a szükséges mennyiségek rendelkezésre állnak (a felszíni 
súrlódási sebesség meghatározható, pontos felszíni érdesség-magasság stb.), akkor a 
(3.17) egyenlet szerinti logaritmikus szélprofil egyenletet, figyelemmel a stabilitási krité-
riumok egymás közötti, a 3–5. táblázat szerinti megfeleltetésére. 

3.2.4. A meteorológiai statisztikai adatrendszer 

A hosszabb időtávot átfogó vizsgálatokhoz szükség van olyan statisztikai adatbázisra, 
mely az egyes meteorológiai jellemzők (stabilitás, szélsebesség és szélirány) együttes elő-
fordulását adja meg. A terjedésszámítási modellnek ez egy erősen országspecifikus része. 
A korábban bemutatott terjedési modellek, mivel többségében az Egyesült Államokból 
származnak, az ott elfogadott statisztikai adatrendszert alkalmazzák. Ez az adatbázis az 
év minden órájára tartalmazza az előbbiekben felsorolt jellemzők értékeit. Magyarorszá-
gon ezzel szemben egy egyszerűbb, rendezett, de épp emiatt információvesztett adatbá-
zis férhető hozzá. Az adatvesztés abban áll, hogy a rendezés következtében eltűnik az 
adott állapot fennállásának időpontja, csak időtartama marad meg. Ennek az adatbázis-
nak a felépítését szemlélteti a 3–9. táblázat. A táblázat egyes celláiban az adott stabili-
tás, szélsebesség és szélirány együttes előfordulásainak óraszámait találjuk meg.  
A Magyarországon szokásos felosztás 16 szélirányt (ezeket a táblázatban angol elneve-

zésükből származó rövidítésükkel adtam meg), 7 szélsebesség kategóriát (ezeket a szélse-
besség-tartomány legvalószínűbb értéke reprezentálja), valamint a stabilitás paramétere-
zésétől függően 6 (PASQUILL–GIFFORD–TURNER-féle osztályok, ezek az újabb keletű 
adatok), ill. 7 (SZEPESI-féle kategóriák, régebbi adatok) esetet. Ez összesen 672, ill. 784 
adatot (időtartamot) jelent, melyek összege az év hossza, azaz 8760 h. Magyarországon 
a MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hosszt tartalmazó statisztikai adatrendszer nem hoz-
záférhető, ezért szükségesek a korábban bemutatott átszámítási összefüggések. Egyes 
esetekben nem áll rendelkezésre csak szélsebesség, ill. szélirány gyakoriság. Ekkor a 3–
9. táblázat szerinti mátrix adatait NÁDHÁZI (1998) módszerével lehet előállítani. 
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3–9. táblázat. Meteorológiai adatmátrix (stab.: stabilitás) 

  Szélirány 
 stab. NNE NE ENE E ESE SE … N 

A 1 4 2 6 4 6  3 
…         
D 32 44 38 50 38 50  27 
…         

sz
él
se
be
ss
ég
: 

1 
(0
..1
,5
) 
m
/s
 

F 9 15 15 22 17 22  8 
A 14 21 11 12 7 12  19 
…         
D 130 135 116 104 59 62  106 
…         

sz
él
se
be
ss
ég
: 

2,
5 
(1
,5
..3
,3
) 

m
/s
 

F 15 25 17 27 16 15  10 
… 

A 0 0 0 0 0 0  0 
…         
D 0 0 0 0 0 0  0 
…         

sz
él
se
be
ss
ég
: 

16
 (
>
13
,9
) 

m
/s
 

F 0 0 0 0 0 0  0 

 

3.3. A forrás modell kiegészítései 

A terjedésszámítás szempontjából a forrás modellnek két alapvető fontosságú paramétert 
kell szolgáltatnia. Az egyik a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége, a másik pedig a 
forrás effektív magassága. A kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének meghatározási 
módszere attól függően, hogy üzemelő vagy tervezett létesítményről van eltérő módszer-
rel történik Már meglévő létesítmény esetén a legkézenfekvőbb módszer a mérés útján 
történő emisszió meghatározás, mivel ezt a hatályos jogszabályok is előírják. Tervezési 
stádiumban lévő létesítmények vonatkozásában két eshetőséget kell megkülönböztetni: 
1. a tervezés előrehaladott fázisban van, pontosan ismert az alkalmazott energetikai 
és környezetvédelmi technológia és a felhasznált energiahordozó összetétele, így 
számítással meghatározható a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége; 

2. a tervezés korai fázisban van, az alkalmazott technológiákról és anyagösszetételek-
ről csak feltételezések, ill. becslések állnak rendelkezésre. 

A második esetben, amikor az előzetes környezeti hatásvizsgálatnak arra kérdésre kell 
választ adnia, hogy érdemes-e a továbbiakban is foglalkozni a terv megvalósításával, a 
tervezőnek szüksége lehet a különféle technológiákra vonatkozó fajlagos emissziós és le-
választási tényezők ismeretére. 

3.3.1. Kibocsátási jellemzők 

A forrás modellben a pillanatnyi szennyezőanyag kibocsátás az i-edik szennyezőanyagból 

 ( ) ( ) ( ), ,
1

1
p

i i j i j j
j

Q t E t
=

= − ϕ ε∑ ɺ , (3.18) 

ahol p a felhasznált energiahordozók száma. A kibocsátás meghatározáshoz ismernünk 
kell 

– a felhasznált energiahordozó pillanatnyi energiaáramát: ( )jE tɺ , 
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– a j-edik energiahordozóból felszabaduló/keletkező i-edik szennyezőanyag fajlagos 
mennyiségét ( ),i jε , valamint 

– az energetikai és az ahhoz – esetlegesen – kapcsolódó környezetvédelmi (leválasz-
tó) berendezésre jellemző fajlagos leválasztási tényezőt ( ),i jϕ . 

A felhasznált energiahordozó energiaáramát a berendezés hatásfoka és hasznos telje-
sítménye ismeretében határozhatjuk meg, figyelemmel arra, hogy a hatásfok az esetek 
többségében a teljesítmény függvénye, azaz 

 ( ) ( )
( )

P t
E t

P
=

η
ɺ . (3.19) 

Egyes esetekben a keletkezés és leválasztási tényezőket nem lehet ilyen egyszerű mó-
don szétválasztva kezelni, hiszen egyes technológiák esetében már tüzelés közben is vég-
bemegy bizonyos természetes leválasztódás. Ebben az esetben az ε  tényező értéke ezt a 
részfolyamatot is magában foglalja. 

3.3.1.1. Fajlagos kibocsátási tényezők 

Az ε  fajlagos kibocsátási tényező értéke alapvetően a felhasznált energiahordozó össze-
tételétől, valamint az energetikai (tüzelési) technológiától függ. Üzemben lévő berende-
zés esetén ennek értéke általában méréssel és/vagy számítással meghatározható. A ter-
vezés előrehaladottabb fázisában lévő berendezések esetében részletes tüzeléstechnikai 
számítások eredményeképpen szintén meghatározhatóvá válik a kibocsátási tényező ér-
téke, hiszen ekkor már ismert a technológia és a tüzelőanyag összetétele. A tervezés ko-
rai fázisában lévő létesítmények esetén az emissziós tényezők meghatározásához az iro-
dalmi forrásokban közölt adatok használhatók fel. A legátfogóbb gyűjtemény az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala által gondozott AP42 elnevezésű, 
„Compilation of Air Pollutant Emission Factors” című kiadványban (U.S. EPA, 1995b). 
Hazai viszonyok esetenként irányadó számértékként felhasználhatók a mindenkor hatá-
lyos vonatkozó jogszabályokban rögzített, a füstgázban mérhető koncentrációként meg-
adott megengedett emissziók.  
Szilárd szennyezőanyagok esetében nem elegendő a kibocsátott szennyezőanyag meny-

nyiségét ismerni, szükség van még annak méret szerinti eloszlására, hiszen az ülepedési 
jellemzők alapvetően méret (tömeg) függők. A valóságos viszonyokat annál jobban tud-
juk megközelíteni, minél több méretosztályra végezzük el a csoportba sorolást. A méret-
osztályok számának növelése azonban egyrészt növeli a számítási időt, másrészt nem 
mindig áll rendelkezésre megfelelő eszköz annak meghatározására. Az egyes technológi-
ákhoz tartozó szemcseméret eloszlásokra BEDE és GÁCS (1975) kutatási jelentésében, 
GÁCS (1988) kandidátusi értekezésében találhatunk iránymutató számértékeket. A 
szemcseméret eloszlás minimális csoportszámát többen (GÁCS, 1988; BENYÓ, 1998; GÁCS 
és BIHARI, 2001b, 2001d, 2002) is vizsgálták. A vizsgálatok eredményeképpen a minimá-
lis (az eredményekre még csekély befolyást gyakorló) csoportszámot 7 és 10 között hatá-
rozták meg. A korábban hivatkozott AP42 kiadvány csupán 3 csoportos felosztást al-
kalmaz. A méret szerinti eloszlásban egy csoportot közepes mérete és részaránya ad 
meg. 

3.3.1.2. Fajlagos leválasztási tényező 

A fajlagos leválasztási tényező ( )ϕ  esetében hasonló a helyzet, mint az emissziós fakto-
roknál. Minél korábbi fázisában járunk a tervezésnek, ill. létesítésnek, annál inkább az 
irodalmi forrásokra vagyunk utalva. A fajlagos leválasztási tényezők technológiánkénti 
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és szennyezőanyagonkénti bontásban (egyes technológiák nem csak azokat a szennyező-
anyagokat választják le, melyekre azokat kifejezetten tervezték) az  

– Environmental Engineers Handbook (LIU, 1999), 

– Control of pollutants in flue gases and fuel gases (ZEVENHOVEN és KILPINEN, 
2004) 

című kiadványokban megtalálhatók. 

3.3.1.3. Időszakra átlagolt kibocsátás 

A hosszabb időtartamokat átfogó vizsgálatokhoz, amennyiben nem áll rendelkezésre tel-
jes éves meteorológiai adatbázis, hanem csak annak előfordulási időtartamokat tartal-
mazó rendezett formája, akkor az átlagos szennyezőanyag kibocsátást és átlagos 
hőkibocsátást kell alapul venni. Az időszakra átlagolt kibocsátásokat formálisan a 

 ( )
0

1
dQ Q t t

τ

=
τ ∫ , (3.20) 

ill. 

 ( )h h

0

1
dQ Q t t

τ

=
τ ∫ɺ ɺ  (3.21) 

kifejezések szerint kell meghatározni. Meglévő berendezések esetén, ahol ismert maga az 
üzemmenet is ez nem okoz nehézséget. Tervezési fázisban lévő létesítmények vizsgálatá-
hoz először is vezessük be az erőműtechnikában is használt 
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load-factor (csúcskihasználási tényező) mennyiséget, de most nem a kiadott teljesít-
ményre, hanem a felhasznált tüzelőhőre vonatkoztatva, mely így burkoltan a hatásfok-
függést is tartalmazza. E mennyiség és a (3.18) egyenlet alapján a τ  hosszúságú időtar-
tamra jellemző átlagos szennyezőanyag emisszió 

 ( )maxQ LF Q t = ⋅   . (3.23) 

Nem túlterhelhető berendezés esetén  

 ( ) nom

nom

max
P

E t  =   η
ɺ , (3.24) 

ahol a nom index a névleges (nominális) értékeket jelenti. Tervezési fázisban az LF té-
nyező értékének megválasztása kellő körültekintést és tapasztalatot igényel. Általában 
alapüzemű létesítménynél 0,85..0,6, menetrendtartónál 0,6..0,15 közötti, míg csúcserő-
műnél 0,15 alatti. 

3.3.2. Járulékos és effektív forrásmagasság 

A járulékos és az effektív kéménymagasság meghatározása a terjedésszámítás első lépése. 
A pontforrásból a légkörbe kijutó gáz általában a forrás geometriai magasságánál feljebb 
emelkedik. A füstfáklya főbb jellemzőit mutatja a 3–3. ábra, ahol a széliránnyal együtt-
mozgó DESCARTES-féle derékszögű koordinátarendszerben láthatók az egyes koordináta 
irányok (x iránya mindig azonos az u széliránnyal), a magassági méretek valamint a szó-
ródási együtthatók (ezeket lásd a 3.5.1. szakaszban) értelmezései. Az ábrán S-sel jelöltem 
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a virtuális forráspontot, melyet akkor alkalmazok, ha a füstfáklya xf hosszúságú emelke-
dő szakászában nincs olyan tereptárgy, mely azt megzavarná. Ez az emelkedés két okra 
vezethető vissza: egyrészt a kibocsátott gáz és a környezeti levegő közötti sűrűségkü-
lönbségből származó felhajtóerőre, melyet a gáz és a levegő közötti hőmérséklet, ill. ösz-
szetételbeli különbség idéz elő; másrészt a kilépő gázsugár impulzusából származó emelő-
erőre. A forrás geometriai magasságának és a járulékos kéménymagasságának összegét 
effektív forrásmagasságnak nevezzük: 
 sH h h= + ∆ . (3.25) 

A járulékos és effektív forrásmagasság meghatározásánál – a számítási módszert te-
kintve – két esetet érdemes megkülönböztetni.  
1. Relatíve alacsony forrás beépített területen, ahol a forrás közelében annak geo-
metriai magasságával közel azonos vagy annál magasabb tereptárgyak találhatók, 
melyek a füstfáklya emelkedő szakaszát megzavarhatják. 

2. Magas források, ahol a forrás közelében nincs azzal összemérhető nagyságú terep-
tárgy. 

Az első esetben a terjedésszámítás során szükségünk van a füstfáklya emelkedő szaka-
szának leírására is, ezért a járulékos és effektív forrásmagasság (a füstfáklya középvona-
lának magassága) összefüggése egy függvényként lesz leírható, ahol a független változó a 
forrástól mért távolság, azaz 

 ( ) ( )p sH x h h x= + ∆ , (3.26) 

míg a második esetben elegendő a virtuális forráspont meghatározása, azaz ekkor a ter-
jedésszámítási eljárás során a járulékos és effektív forrásmagasság állandó értékű. 
 

 
3–3. ábra. A füstfáklya jellemzői és helyzete a koordinátarendszerben 
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A járulékos kéménymagasság értékét számos tényező befolyásolja, úgymint  
— a kibocsátott gáz sűrűsége, 
— hőmérséklete és 
— sebessége; 
— a környezeti levegő sűrűsége és 
— hőmérséklete, 
— a légállapot stabilitása, valamint 
— a szélsebesség. 

A füstfáklya trajektóriájának számítására szolgáló összefüggések többsége felírható a 

 ( ) ( ) ( )( )b 0m
1 3

m b 0 0
a aah x h x h x h a h∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆  (3.27) 

egyenlet szerinti formában, ahol ( ) ( )m m s *, , , ,h x f F u u x∆ = …  az impulzuserőből, míg 

( ) ( )b b s *, , , ,h x f F u u x∆ = …  a felhajtóerőből származó emelkedés a forrástól vett távol-

ság függvényében. A távolságtól független emelkedés pedig ( )0 s s s a s, , , , ,h f u v d T T∆ = …  
formális függvénnyel írható le. A (3.27) egyenletben szereplő m b 0, , ésa a a tényezők érté-
ke leggyakrabban 3, de pl. a (8.40) szerinti HOLLAND- és a (8.42) szerinti CONCAWE 
formulában értékük 0. Az a  tényező értéke –1, 0 vagy 1. 

3.3.2.1. Empirikus és félempirikus formulák 

Az irodalomban fellelhető járulékos kéménymagasság formulák általában nem veszik 
számításba az itt felsorolt összes tényezőt, hanem azok közül csak néhányat emelnek ki. 
A Függelék 8.2. alfejezetében áttekintést adok a korábban már említett terjedésszámítási 
módszerekben alkalmazott járulékos kéménymagasság formulákról. 

3.3.2.2. Differenciálegyenlet-módszer 

A járulékos kéménymagasság meghatározásának másik útja, ha különböző empirikus és 
félempirikus formulák helyett felírjuk a füstfáklya emelkedő szakaszára vonatkozó diffe-
renciálegyenlet-rendszert és azt alkalmasan választott numerikus módszerrel megoldjuk. 
Ezt az utat követi az Ausztráliában kidolgozott TAPM (The Air Pollution Model) 
(HURLEY, 2005; HURLEY ET AL., 2005), valamint az ADMS (ROBINS ET AL., 2004), to-
vábbá empirikus formuláinak továbbfejlesztésére alkalmazták a CALPUFF modellben is 
(SCIRE ET AL., 2000). Ez az egyenletcsoport tulajdonképpen megmaradási és geometriai 
egyenleteket takar, úgymint anyag-, energia- és impulzus-megmaradás. A differenciál-
egyenleteket minden esetben numerikus módszerrel oldják meg e modellek, ami termé-
szetesen azt eredményezi, hogy a számítási idő egy egyszerű formulába történő behelyet-
tesítéshez képest akár több százszoros is lehet. Nyilvánvaló, hogy e módszer nagyobb 
pontossága mellett nem felel meg az általam támasztott célkitűzéseknek, egyrészt a 
hosszabb számítási idő, másrészt a részletesebb paraméterezés miatt. 

3.3.2.3. Módszerek összehasonlítása 

A megfelelő járulékos kéménymagasság számítási módszer kiválasztása érdekében össze-
hasonlítottam az egyes empirikus és félempirikus formulák által szolgáltatott eredmé-
nyeket. A számítások során a következő kiinduló adatokat használtam fel: 

— forrás geometriai magassága: sh = 120 m, 

— környezeti hőmérséklet: aT =283,15 K, 

— kilépő füstgázsebesség: sv = 4; 8; 12; 16 m/s, 
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— kilépő átmérő: sd =2; 4; 6; 8; 10 m, 

— kilépő füstgázhőmérséklet: sT =350; 400; 450; 500 K, 

— szélsebesség: su = 1; 3; 5; 7; 9; 11 m/s, 

— légállapotok: labilis, semleges és stabil. 
A fenti adatcsoport 500 különböző eset vizsgálatát jelentette stabilitásonként, ami ösz-

szességében 1500 számítást eredményezett. Az értékelés alapja az átlagos járulékos ké-
ménymagasságtól való 

 ,
1

1 m

j i j
i

h h
m =

∆ = ∆∑  (3.28) 

eltérés, ahol i az alkalmazott módszer, míg j a vizsgált eset indexe. A vizsgált módszerek 
közül a továbbiakban azt tekintettem leginkább elfogadhatónak, melyre az 
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minőségi mutató (GÁCS, 1988) minimális értéket szolgáltatott, ahol 
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az átlagtól való eltérések középértéke, 
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az átlagtól való eltérések négyzetes középértéke, 
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az átlagtól való relatív eltérések középértéke, míg 
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az átlagtól való relatív eltérések négyzetes középértéke.  
Mivel a járulékos kéménymagasság formulák eltérő felépítést mutatnak labilis, semle-

ges, ill. stabil légállapotokra, ezért a vizsgálatokat is e szerint végeztem el. Külön-külön 
meghatároztam, hogy melyik formula szolgáltatja a legjobb eredményt stabil, labilis és 
semleges állapotban, valamint a minőségi mutató értékét összegezve kiválasztottam azt 
a formularendszert, melyet a továbbiakban alkalmazni fogok. A minősítés alapját képező 
eredményeket a 3–10. táblázat tartalmazza.  
 

3–10. táblázat. Járulékos kéménymagasság-formulák összehasonlításának eredményei 

i módszer elnevezése , stabiliΩ  , semlegesiΩ  , labilisiΩ  iΩ  

1 HOLLAND  11,03 3,834 3,593 18,46 
2 CONCAWE 0,471 1,516 1,661 3,648 
3 ISC3 0,348 2,162 2,098 4,608 
4 CALPUFF 2,993 0,323 0,355 3,671 
5 AERMOD, MSZ 21457-7:2002 0,241 24,66 2,437 27,34 
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A stabilitásonkénti részeredmények alapján látható, hogy az egyes formulák által szol-
gáltatott járulékos kéménymagasságok – kivéve a korlátozottabb javasolt alkalmazási 
területű HOLLAND-formulát – az átlagtól és egymástól viszonylag csekély mértékben tér-
nek el. Ez javarészben annak köszönhető, hogy ezek az igen népszerű BRIGGS-formula 
leszármazottainak tekinthetők, kivéve a CONCAWE-formulát. 
Az iΩ  eredmények alapján megállapítható, hogy stabil légállapotban az AERMOD és 

az MSZ 21457-7:2002 modelljében alkalmazott, semleges és labilis légállapotban a 
CALPUFF modellben alkalmazott, míg összességében CONCAWE formula szolgáltatta 
a legjobb minőségi paraméterű összefüggést. A CONCAWE formula előnye, hogy adat-
igénye szerény, a stabilitásra kevésbé érzékeny, hátránya, hogy nem alkalmas a füstfák-
lya emelkedő szakaszának leírására. Épp e hátránya miatt fogom alkalmazni a további-
akban az AERMOD és CALPUFF modellek egyenleteit a következők szerint. Stabil 
légállapotban a füstfáklya emelkedő szakaszának leírására a (8.59), míg maximális emel-
kedésnek kiszámítására a (8.61) egyenletet, valamint az ezekhez kapcsolódó feltételi 
egyenleteket. Semleges és labilis légállapotban az emelkedő szakaszra a (8.56), míg a 
végleges emelkedési magasság kiszámítására ezt a formulát a (8.53) egyenlet szerinti 
helyettesítési értékkel, figyelemmel a csatlakozó feltételi egyenletekre. A járulékos ké-
ménymagasság számítás ilyen módon való megoldása (ti. adott légköri viszonyokra az 
arra leginkább megfelelő formula alkalmazás) általánosan elterjedt gyakorlat, pl. ilyen 
„építkező” jellegű az AERMOD is. 

3.4. A felszín befolyása és paraméterezése 

3.4.1. Domborzati korrekció 

A Gauss-típusú füstfáklya leírást használó terjedésszámítási módszerek jelentős korrek-
ciók nélkül nem használhatók erősen tagolt, igen egyenetlen felszín feletti terjedés mo-
dellezésére. A domborzatnak kettős áramlásmódosító hatása van. Egyfelől – mechanikai 
gátként – tereli az áramlást, másfelől a felszín különböző mértékű felmelegedése miatt 
maga is különféle áramlásokat okoz. Áramlást módosító hatásuk lehet a nagykiterjedésű 
vízfelületeknek (tengerek, tavak) is. 
A füstfáklya méretéhez képest nem túlzottan jelentős terepegyenetlenségek esetén – ez 

a helyzet Magyarország számos térségében – ezek hatását igen egyszerű módszerekkel 
vehetjük figyelembe. Így például az enyhe (legfeljebb 10..15% emelkedésű) terephullá-
mok esetén a füstfáklya e hullámokkal párhuzamos terjedése tételezhető fel. Amennyiben 
domborzati viszonyok szükségessé teszik a korrekciót, úgy azt a szélcsatorna vizsgálatok 
(BERNÁTH, 1998) alapján felállított  
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egyenlet (GÁCS ET AL., 1999) szerinti számított korrigált füstfáklya-középvonal magassá-
gának a koncentrációeloszlást leíró egyenletbe történő helyettesítésével valósíthatjuk 
meg. Az egyenletben szereplő mennyiségek értelmezése a 3–4. ábra szerinti: 1x  az emel-
kedő kezdete, 2x  a vége, α  a lejtő dőlésszöge, Th∆  a szintkülönbség, 

( ) 0,8524
z T0,8818 tgH h

− = ⋅ ∆ ⋅ α   pedig a zavartalan áramvonal felszíntől mért magassá-

ga. 
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3–4. ábra. Egyszerű, emelkedő típusú felszínmodell 
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3–5. ábra. Segédábra a domborzati korrekció egyenleteinek értelmezéséhez 

 
Nagyobb emelkedésű hegy vagy domboldal mentén azonban az áramlás jellemzői is 

megváltoznak. Ennek a módosult áramlásnak a talajszinti koncentrációra csökkentő és 
növelő hatása egyaránt lehet, a meteorológiai állapottól, illetve a vizsgált terület jellegé-
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től függően. Erre az esetre az AERMOD leírásban (U.S. EPA, 2004) található korrekciós 
eljárás. 
Vizsgáljuk a 3–5. ábra szerinti egyszerű domborzati modellt! Legyen a koncentráció a 

domborzat által befolyásolt területen ( )T R, ,c x y z , míg sík területen a receptorpontnak a 

forrás talppontjához képesti Rz  magasságban ( )F R, ,c x y z , valamint a domborzati elem 

felszínéhez képesti Pz  magasságban ( )F P, ,c x y z . Ezen mennyiségek segítségével a  

 ( ) ( ) ( ) ( )T R F R F P, , , , 1 , ,c x y z c x y z c x y z= Φ ⋅ + − Φ , (3.35) 

ahol ( )0,1Φ ∈  súlyozótényező. E tényező kiszámítására az AERMOD nem ad egyértel-
mű módszert, csupán annyit közöl, hogy semleges és labilis légállapotban értéke 0,5. Sta-
bilis légállapotban, amikor a szennyezőanyag átkeveredése nem olyan intenzív, akkor 
nyilvánvaló, hogy az összefüggésben növelni kell a ( )F R, ,c x y z  mennyiség súlyát. E meg-

fontolás alapján a stabil légállapotokban Φ =0,75 értékkel fogok számolni a továbbiak-
ban. 

3.4.2. Felszíni érdesség-magasság 

A hatályos MSZ 21457-1:2002 szerint a felszíni érdesség „a felszín  feletti azon magasság, 
ahol a légszennyezés-terjedési számítások során használt függőleges (vertikális) szélsebes-
ségprofil a felszíni súrlódás miatt 0 értéket vesz fel.” Ez a definíció természetesen feltéte-
lezi a logaritmikus – (3.16) egyenletnek megfelelő – szélprofil alkalmazását. A szóródási 
együtthatók, a szélprofil és az ülepedés meghatározásánál paraméterként jelenik meg a 
felszíni érdesség-magasság 0( )z . E paraméter meghatározása kellő körültekintést és ala-
posságot igényel, mivel számértékének megválasztása komoly befolyást gyakorol az elő-
zőekben felsorolt mennyiségekre. A felszíni érdesség-magasság értének meghatározására 
két módszer kínálkozik. Az egyik az MSZ 21457-1:2002 definíciójából következően a 
szélprofil kimérése, a másik a domborzati környezeti elemek (vegetáció, épített tereptár-
gyak stb.) felmérése útján történő számítás vagy tapasztalati becslés. A szélprofil meg-
határozás nem minden esetben vihető keresztül, különösen tervezési fázisban lévő léte-
sítmények esetében, ahol a telephely is változó lehet.  
Abban az esetben, ha csak a felszín jellegéről van információnk, akkor a HURLEY 

(2005b), THOMSON (2003), az MSZ 21547–4:2002, MÖLDERS (2001), SCIRE ET AL. 
(2000a) TSYRO és ERDMANN (2000), FDM User Guide (U.S. EPA, 1992b), PERRY ET AL. 
(1990) forrásokban hozzáférhető adatokat használhatjuk fel a számításaink során. Ezek 
az irodalmak sok esetben azonos felszín típusra eltérő értéket közölnek, egyes esetekben 
az eltérés igen jelentős, akár tízszeres is lehet (különösen kis érdességű felszíneknél). A 
3–11. táblázatban az érdesség-magasság azon értékeit tüntettem fel, melyek a felsorolt 
források többségében azonos vagy közel azonos értékkel szerepeltek, ill. jelentős eltérés 
esetén azt az értéket, mely a források többségében lényegében azonos számértékkel sze-
repelt. Egyes irodalmak [pl. PERRY ET AL. (1990)] a vegetációval borított területekre 
évszakfüggő értéket közölnek. 
A felszín típusának meghatározásában a helyismeret, ill. ennek hiányában térkép, ill. 

műholdfelvételek nyújtanak segítséget. Az Európai Unión belül a felszínborítás típusá-
nak meghatározásában a CORINE (COoRdinate INformation on the Environment) fel-
színborítási adatbázis (LC, Land Cover Database; EEA, 2006) nyújt segítséget. Ebben 
az adatbázisban digitális térképek formájában megtalálhatók a felszínborítási adatok. 
Ezeket az adatokat természetesen nem csak a felszíni érdesség-magasság meghatározásá-
hoz, hanem a későbbiekben a környezeti elemeket érő károk felmérésénél is használhat-
juk. Magyarország felszínborítási térképét mutatja a 3–6. ábra, a színek magyarázatát – 
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melyek közül néhány nem jelenik meg ezen az ábrán –, pedig a 3–7. ábra. A 3–
11. táblázatban [ ]-ben feltüntettem az egyes általam alkalmazott felszíntípusok 
CORINE szerinti besorolási számát is. 
 

3–11. táblázat. Az érdesség-magasság paraméter számértékei különféle típusú felszínekre 

Felszín típusa 0z , m 

1. jégtakaró [335] 0,0001 
2. hótakaró sík felszínen 0,0003 
3. vízfelszín [511–523] 0,0003 
4. sík talaj növényzet nélkül [331] 0,003 
5. alacsony vegetáció, füves puszta [321, 333] 0,005 
6. közepes vegetáció sík területen [322] 0,02 
7. füves-fás-bokros vegetációs sík területen [323–324] 0,05 
8. mezőgazdasági terület (aktív) [211–213, 221–223, 231, 241–244] 0,15 
9. magas vegetáció (fák nélkül) [323] 0,25 
10. ritkás erdő alacsony (∼ 9 m) fákkal [311, 312] 0,8 
11. közepes sűrűségű erdő, középmagas (∼ 17 m) fákkal [311, 312] 1,7 
12. sűrű erdő, magas (∼ 25 m) fákkal [311, 312] 2,5 
13. kistelepülés, elszórt alacsony épületek [111] 0,85 
14. falu, kisváros [112] 0,75 
15. város (közepes) [111] 1,0 
16. nagyobb város (1–6 emeletes épületek) [111] 1,5 
17. nagyváros, magas épületek, toronyházak [111] 2,0 
18. iparterület alacsony épületekkel [121–124, 131–133] 1,2 
19. iparterület magas épületekkel [121–124, 131–133] 1,75 
20. domborzati elemek: dombok 1,0 
21. domborzati elemek: alacsony hegyek 5,0 
21. domborzati elemek: hegyek 10,0 

 

 
3–6. ábra. Magyarország felszínborítási térképe a CORINE rendszerben (EEA, 2006) 
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 111 összefüggő település  311 lombhullató erdő 
 112 nem összefüggő település  312 tűlevelű erdő 
 121 ipari és kereskedelmi terület  313 vegyes erdő 
 122 szárazföldi közlekedési hálózat  321 természetes gyep/rét 
 123 kikötő  322 törpecserjés/cserjés 
 124 repülőtér  323 sclerophyl növényzet 
 131 bánya  324 átmeneti erdős/cserjés 
 132 lerakóhely, meddőhányó  331 homok (sivatag, tengerpart) 
 133 építési munkahely  332 csupasz szikla 
 141 városi zöldterület  333 ritkás növényzet 
 142 rekreációs létesítmény  334 leégett terület 
 211 nem öntözött szántóföld  335 gleccser, jég- vagy hóborítás 
 212 állandóan ötözött szántóföld  411 szárazföldi mocsár 
 213 rizsföld  412 tőzegláp 
 221 szőlőültetvény  421 tengermelléki mocsár 
 222 gyümölcsösök  422 sósmocsár 
 223 olajfa ültetvény  423 árapály terület 
 231 rét, legelő  511 folyó 
 241 egynyári mezőgazdasági kultúrák  512 tó (egyéb állóvíz) 
 242 komplex művelési szerkezet  521 tengerparti lagúna 
 243 mezőgazdasági és term. ter.  522 folyótorkolat 
 244 erdészet  523 tenger, óceán 

3–7. ábra. Színmagyarázat a 3–6. ábrához a CORINE szerinti kódokkal 
(term. ter.: természetes terület) 

3.4.2.1. A felszíni érdesség-magasság megállapítása 

Homogén felszíntípus esetén az érdesség-magasság meghatározása a Függelék 
8.3. alfejezetében ismertetett egyenletekkel történhet. Különösen nehézzé válhat az ér-
desség-magasság meghatározása nagyobb távolságú terjedésszámítás során, amikor a 
füstfáklya útja során többféle, egymástól erősen eltérő felszíntípus felett halad el. Ebben 
az esetben célszerű a teljes vizsgált területet egyetlen átlagos érdességi paraméterrel jel-
lemezni, melyet effektív érdesség-magasságnak szokás nevezni. Az átlagszámítást többfé-
le módon is el lehet végezni, kezdve az egyszerű számtani középértéktől más, bonyolul-
tabb módszerek felé haladva. Legkézenfekvőbbnek a területarányos súlyozású számtan 
középérték meghatározása tűnhet, azonban a szakirodalmi források tanúsága szerint e 
módszer nem vezet elfogadható eredményre. AXE (2003) szerint az egyszerű területará-
nyos súlyozású effektív érdesség meghatározás során túlreprezentálttá válnak a nagyobb 
érdességű területek. Ezt elkerülendő célszerű a területarányos súlyozású logaritmikus 
átlagérték használata. Hasonló vélemény fogalmazódik meg RIDDER ET AL. (2004) és 
JASINSKI és CRAGO (1999) cikkében is. Az említett szerzők azonban nem egységesek a 
súlyozott logaritmikus átlagolás kifejezésében, ezért a javaslatokat figyelembe véve az 
alábbi módszerrel fogom a továbbiakban a vizsgálat terület átlagos effektív érdességi 
paraméterét meghatározni: 
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ahol 0,jz  a j-edik jA  nagyságú terület érdesség-magassága. Felvetődhet még a kérdés, 

hogy abban az esetben milyen eljárásrend a követendő, ha az egyes szélirányokban egy-
mástól igen eltérő érdességű területek jelennek meg. Ebben az esetben két lehetőség kö-
zül választhatunk. Az egyik, hogy irányonként eltérő effektív érdességgel számolunk, a 
másik, hogy a teljes területre határozunk meg egyetlen effektív érdességi paramétert. 
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Elegendő tapasztalat hiányában a modellemben az utóbbi (globális effektív) érdesség-
meghatározási módszert fogom alkalmazni. 

3.4.2.2. Módszerek összehasonlítása 

A megfelelő érdességszámítási módszer kiválasztása érdekében összehasonlítottam a 
Függelék 8.3. alfejezetében bemutatott eljárások által szolgáltatott normalizált érdességi 
paramétereket, melyet  

 0
0

e

z
h

ζ =  (3.37) 

egyenlettel definiáltam. Megvizsgáltam, hogy a Fλ  paraméter függvényében P 0,2λ =  
(a korábban említett források szerint legjellemzőbb érték) felvétele mellett hogyan válto-
zik 0ζ  értéke. A számítások eredményét – figyelemmel az egyes módszerek eltérő értel-
mezési tartományára –, a 3–8. ábra mutatja. Az eredmények alapján megállapítható, 
hogy az egyes módszerek – a COUNIHAN egyenlet kivételével – viszonylag szűk sávban 
szóródó eredményeket szolgáltatnak. A RAUPACH és BOTTEMA egyenletek magasabb 
tereptárgyak esetén némileg kisebb érdesség-magasság értéket szolgáltatnak, mint a li-
neáris kifejezést tartalmazó LETTAU egyenlet. A MACDONALD-féle számítási módszer 
szerint az érdesség-magasság Fλ =0,15 és 0,2 között maximumot vesz fel, azután terü-
letsűrűség növekedésével csökkenő tendenciát mutat. Mivel ezek a függvények mérések-
kel validált módszerek, megállapítható, hogy a beépített terület érdesség-magassága nem 
egyenesen arányos az épületek magasságával ( F ehλ ∼ , ha P .állλ = ), így a COUNIHAN-
féle módszer alkalmazása nem célszerű. 
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3–8. ábra. Különböző módszerekkel számított 0ζ  normalizált felszíni érdesség-magasság  

a Fλ  területsűrűségi paraméter függvényében 

 
A különböző módszerekkel meghatározott érdesség-magasságok átlagértékét két esetre 

is meghatároztam. Az egyik a 3–8. ábrán átlag-1-gyel jelölt görbe az összes feltüntetett 
módszerrel, míg az átlag-2 a COUNIHAN-féle módszer kivételével a többivel számított 
érték átlagának grafikonja. Az átlag-2 grafikont függvénnyel az alábbi egyenlet szerint 
lehet közelíteni 
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ahol 0 0,0193a = , 1 0,6232a = , 2 1, 4086a = − és 3 1,1106a = . Mindezek alapján a továb-
biakban az általam kifejlesztett terjedésszámítási módszerben a felszíni érdesség-
magasság meghatározására  

— tervező jellegű számításnál, amikor a paraméterek jelentős részére csak becslés áll 
rendelkezésre, a 3–11. táblázat szerinti adatokat vagy a (3.38) egyenlet; 

— ellenőrző jellegű számításoknál, ha elegendő adat áll rendelkezésre, akkor a (8.83) 
vagy a (3.38) egyenlet 

szerinti összefüggésekkel számított értékeket fogom felhasználni. 

3.5. Terjedésszámítás 

A transzmissziós függvény kidolgozása során arra törekedtem, hogy az legyen alkalmas 
több szennyezőforrás kezelésére, illeszkedjen a magyarországi meteorológiai adatgyűjtés 
sajátosságaihoz, legyen egyszerű, ugyanakkor kellően pontos. E követelményeknek való 
megfelelést egy Gauss-típusú modell alkalmazásával lehet teljesíteni, melyet ebben az 
alfejezetben részletesen bemutatok. 

3.5.1. Szóródási együtthatók 

A szennyezőanyagok légkörben való elkeveredését a Gauss-típusú füstfáklya modellekben 
a szóródási együtthatók jelenítik meg. A hígulási folyamatok ilyen módon való figyelem-
bevétele azon az igazolt feltevésen alapul, miszerint a füstfáklyában a szennyezőanyag 
koncentrációja a szélirányra merőleges függőleges és vízszintes irányokban a Gauss-féle 
normáleloszlás szerint alakul. Ezt szemlélteti a 3–3. ábrán a „hálófelület”, mely a kettős 
normáleloszlás sűrűségfüggvényeiből állítható elő. E feltételezésnek megfelelően a füst-
fáklya függőleges és vízszintes kiterjedése az erre az eloszlásra jellemző szórások ( yσ  és 

zσ ) értékei alapján határozható meg. E szóródási paramétereknek (szokás még a disz-
perziós tényező elnevezés) olyan légréteg áramlási viszonyait kell jellemeznie, melyben a 
hígulási folyamat végbemegy. A diszperziós tényezők és a meteorológiai viszonyok közöt-
ti kapcsolatot a stabilitás, a felszíni érdesség-magasság, a keveredési rétegvastagság és 
esetenként a domborzati viszonyok teremtik meg. A szóródási együtthatók általános 
függvénye az előzőek alapján formálisan 

 ( )i 0, , , , ,f x stabilitás z H z domborzatσ =  (3.39) 

módon írható fel. A tényleges egyenletek annyiban térnek el az általános formától, hogy 
nem a felsorolt összes paramétert veszik figyelembe, valamint stabilitásonként eltérő 
felépítésűek lehetnek. A szélprofil egyenletekhez és a járulékos kéménymagasság formu-
lákhoz hasonlóan, a szóródási együtthatók tekintetében is több összefüggés közül vá-
laszthatunk. A választást a terjedés körülményei (pl. a felszín típusa és tagoltsága) és a 
rendelkezésre álló adatok befolyásolják.  

3.5.1.1. Számítási módszerek 

Az első – nagymértékben elterjedt –, szóródási együtthatókra vonatkozó összefüggéseket, 
ill. diagramokat PASQUILL és munkatársai az 1960-as években állították össze. Ezek elő-
ször diagram formájában jelentek meg, melyeket TURNER (1964) közleményében is meg-
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találhatunk, ahol a stabilitási osztályokat még számokkal jelölték. A szóródási együttha-
tók számításának több évtizedét áttekintő cikkében TURNER (1997) továbbra is a 
PASQUILL-féle összefüggések, ill. azok kismértékben korrigált változatai mellett áll ki, 
annak ellenére, hogy időközben számos más kutató is publikálta a maga összefüggéseit. 
Ugyanezt a véleményt osztja – más módszerekkel való számítások eredményeit a 
PASQUILL-féle eredményekkel összehasonlítva – korábban megjelent cikkében IRWIN 
(1983) is.  
A korábban hatályos magyar szabvány a NOWICKY-féle összefüggés használatát javasol-
ja, mely a PASQUILL- és a MCELROY-féle összefüggésekhez képest kismértékű továbbfej-
lődést jelent, mivel közvetlenül figyelembe veszi a felszíni érdesség-magasság örvénykeltő 
hatását a 0z  paraméternek az összefüggésbe emelésével (SZEPESI, 1981; FEKETE ET AL., 
1983). A PASQUILL-féle összefüggések megjelenése után nem állt meg a szóródási együtt-
ható „evolúciója”, sorra születtek újabb, egyre több paramétert figyelembe vevő és egyre 
bonyolultabb felépítésű számítási összefüggések, melyeket a Függelék 8.4. alfejezetében 
mutatok be részletesen.  

3.5.1.2. Módszerek értékelése 

A NOWICKY-féle eljárás hátránya, hogy alkalmazási területe meglehetősen korlátozott, 
mivel az alkalmazhatósági határként megjelölt 0 2000H z =  érték, magas források és 
alacsony érdesség-magasság esetén könnyen elérhető. Szintén e formula hátrányaként 
róható fel, hogy a PASQUILL–GIFFORD stabilitási osztályokra alkalmazva ugyanazon be-
menő paraméterekkel, nem reprodukálja – sem számszerűleg, zσ  esetén pedig jellegében 
sem (az egyenlet felépítéséből következően), ahogyan azt a 8–9. ábra mutatja – a 
PASQUILL-féle eredményeket. Mindezek alapján a NOWICKY-féle formula használata elve-
tendő. Az eredeti PASQUILL-féle kifejezések, szemben a NOWICKY-féle egyenletekkel, nem 
veszik figyelembe a felszíni elemek örvénykeltő hatásának magasság-függését (a 

( )0ln H z−  tag). Ezzel szemben viszont az áll, hogy a PASQUILL-féle számítási módszert 

igen sok mérés és megfigyelés alapján állították fel és ellenőrizték, tehát kellően validált 
eljárásról van szó. A MCELROY-féle kifejezések kapcsán megjegyzendő, hogy szerzője 
nem adott hozzá olyan számszerű érdesség-magasság tartományt, melyre az egyenlet 
alkalmazható. Az eredmények egyébként ST. LOUIS városban 1963-tól az 1965-ig terjedő 
években (MCELROY, 1969) végzett mérések eredményei alapján készültek, így alkalma-
zásuk is ehhez hasonló településeken vezet helyes eredményre (a város jellegében a mai 
DEBRECENRE hasonlított abban az időben, ami közelítőleg megfelel a 0,5 m-es érdesség 
magasságnak). Számos szóródási együtthatót számító módszert vettet össze mérési 
eredményekkel GRYNING és LYCK (1984) és úgy találták, hogy a PASQUILL-modell igen 
jól közelített azokat. Az újabb keletű szóródási együttható számítására szolgáló módsze-
reket a PASQUILL-, MCELROY- és NOWICKY-féle módszerekkel nem lehet összevetni, mi-
vel ezek mérés útján meghatározott meteorológiai jellemzőket igényelnek bemenő adat-
ként.  
Összességében megállapítható, hogy a PASQUILL-féle eljárás hiányosságai ellenére még 

ma is igen hasznos eszköznek bizonyul, ezért a tervező típusú számításokban a szóródási 
együtthatókat – figyelembe véve az érdesség-magasság örvénykeltő hatását is – a (8.94) 
és (8.90) egyenletekkel fogom meghatározni. Ellenőrző jellegű számításoknál, amikor 
mérési adatok is rendelkezésre állnak, akkor vízszintes szóródási együttható számítására 
felhajtóerő dominálta füstfáklya esetén a (8.103) és (8.104) egyenletek a DEARDORFF és 
WILLIS-féle paraméterezéssel, míg egyéb esetben a (8.100) egyenletet, továbbá a függőle-
ges szóródási együttható meghatározására a (8.107), ill. labilis légállapotban kis távolsá-
gokra a (8.105) kifejezést fogom alkalmazni. 
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3.5.2. Kikerülési folyamatok 

Az atmoszférába kibocsátott szennyezőanyagok hosszabb-rövidebb idő elteltével átala-
kulhatnak (kémiai átalakulás vagy radioaktív bomlás során) vagy ki is kerülhetnek a 
légkörből száraz ülepedés, ill. kimosódás (nedves ülepedés) révén. Az elsődleges szennye-
zőanyagok kikerülésének mértéke függ azok reakcióképességétől, ill. aktivitásától, vala-
mint a légkör és a felszín, valamint az azt takaró vegetáció tulajdonságaitól. A további-
akban csak stabil izotópokat vizsgálok, ezért a radioaktív bomlási folyamatok leírásától 
eltekintek. Szintén figyelmen kívül hagyom a kémiai átalakulási folyamatokat és a má-
sodlagos szennyezők keletkezését, egyrészt mert a szokásos energetikai szennyezők vi-
szonylag stabilak, másrészt kémiai folyamatok pontos leírása rendkívüli adatigényt tá-
maszt a felhasználóval szemben (pl. a levegő nedvességtartalma és időbeli változása), 
ami – különösen a tervezési fázisban – szinte kielégíthetetlen. Ennek megfelelően szeny-
nyezőanyagok légkörből való kikerülését a száraz és a nedves ülepedés folyamataival 
írom le. 
A száraz ülepedés olyan anyagtranszport folyamat, melynek során a gáz-, ill. szilárd 

részecskék először turbulens, majd molekuláris diffúzióval talajközelbe jutnak, majd ezt 
követően abszorpcióval, adszorpcióval és részecske adhézióval kikerülnek a légkörből. Az 
ülepedési folyamat leírására az ülepedési anyagáram-sűrűség dF  (deposition flux), vala-
mint az ülepedési sebesség szolgál. E mennyiségek és a szennyezőanyag koncentráció 
közötti kapcsolatot a 

 ( )d d , , 0F v c x y=  (3.40) 

egyenlet teremti meg. Az ülepedési sebesség meghatározása függ a szennyezőanyag (gáz 
vagy szilárd), valamint a felszín jellegétől. Kiszámítása a tömegtranszporttal szembeni 
ellenállások segítségével történik. 

3.5.2.1. Gázok ülepedése 

Az ülepedési sebesség és az eredő ülepedési ellenállás ( dR ) közötti kapcsolatot gáz alakú 
szennyezőanyagoknál formálisan a 

 d
d

1
v

R
=  (3.41) 

kifejezés teremti meg. Az eredő ülepedési ellenállás a 3–9. ábra szerinti modell alapján a 
rész-ellenállások ismeretében az 

 ( )d a b sR R z R R= + +  (3.42) 

egyenlettel határozható meg, ahol ( )aR z  az aerodinamikai, bR  a diffúziós, sR  a teljes 

felszíni ülepedési ellenállás. Az ( )aR z  aerodinamikai ellenállás alapvetően a felszíntől 
távolabbi légrétegek örvényességétől függ. Az bR  diffúziós ellenállás a felszínnel közvet-
lenül érintkező kvázilamináris határrétegben (kb. 10..50 m magasságtól) lejátszódó mo-
lekuláris diffúzió folyamatát jellemzi. Az összefüggés utolsó tagja legnagyobb bizonyta-
lansággal meghatározható sR  felszíni (vegetációs) ülepedési ellenállás, mely függ a 
felszín, ill. a felszínt borító növényzet típusától, annak aktivitásától (mely nappal és éj-
szaka eltérő), továbbá egy sor légköri jellemzőtől (hőmérséklet, páratartalom napsugár-
zás stb.). Az aerodinamikai és diffúziós ellenállások vonatkozásában a szakirodalmi for-
rások [SIMPSON ET AL., (2003), TSYRO és ERDMAN (2000), APSLEY ET AL. (2005), STOHL 
és SEIBERT (2002), NRPB (2002), HURLEY (2005), U.S. EPA (1995), ZHANG ET AL. 
(2003) és SCIRE ET AL. (2000), HONGISTO (1998), PARK (1998)] meglehetősen egységesek 
a számítási módszert illetően. Az aerodinamikai ellenállás meghatározása az 
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 ( ) 0
a

* 0 * *

1
ln

z z z
R z

u z L L

        = − ψ + ψ      κ     
 (3.43) 

egyenlet szerint történik, ahol a ( )ψ  stabilitási korrekciós függvény helyettesítési érté-
két az alkalmazott szélprofil egyenletben szereplő egyenletek szerint kell kiszámítani. A z 
magasság értéke általában 50..200 m közötti. A kvázilamináris határrétegre jellemző 
diffúziós ellenállást a  

 2 3
b

*

2
ScR

u
=

κ
 (3.44) 

kifejezés szerint kell meghatározni, ahol  

 
a,

Sc
iD

υ
=  (3.45) 

a SCHMIDT-szám, melyben υ  a levegő kinematikai viszkozitása, a,iD a diffúziós tényező a 

levegő és az i-edik szennyezőanyag vonatkozásában. 
A felszíni ülepedési ellenállás ( sR ) meghatározása meglehetősen bonyolult és nagy 

adatigényű feladat, mivel számtalan rész ellenállás értékét kell kiszámítani, ahogy azt a 
3–9. ábra ellenállás-hálózata is szemlélteti. Abban az esetben, ha nem állnak rendelke-
zésre a szükséges adatok, akkor a számítások során az ADMS leírásban (APSLEY ET AL., 
2005) hozzáférhető közelítő adatokat érdemes használni, melyeket a 3–12. táblázat tar-
talmaz. 

 

Ra 

légkör 

Rb 

Rac 

Rg 

Rcut 

Rst 

Rm 

Rs 
Rns 

talaj 

 
3–9. ábra. Ülepedési rész-ellenállások teljes hálózata 

 
3–12. táblázat. Egyes gáztípusok felszíni ülepedési ellenállása 

Gáztípus sR , s/m 

Reaktív gázok (SO2, O3, NOx, I2, Cl2, HF stb.) 30 
Nem-reaktív gázok (pl.: CO2) 1000 
Nemesgázok (He, Ne, Ar, Kr stb.) ∞ 
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A felszíni ülepedési ellenállás a következő rész-ellenállások eredőjeként írható fel: 
— a növényzet aerodinamikai ellenállása ( acR ), 

— a talajfelszín ellenállása ( gR ), 

— a növényzet levélfelszínén lévő olajos rétegben való megkötődés ellenállása ( cutR ), 
mely függ a levélzet aerodinamikai és a levélfelszínhez közeli légréteghez tartozó 
diffúziós, valamint a megkötődés ellenállástól, 

— a gázcseréhez tartozó ellenállás ( stR ), 

— a tápanyagfelvételhez és fotoszintézishez tartozó ellenállás ( mR ). 

A növényzet aerodinamikai és a talajfelszín ellenállása együttesen a vegetáció nem 
gázcseréhez és tápanyagfelvételhez tartozó ellenállását ( nsR ) adja. Az eredő felszíni üle-
pedési ellenállás meghatározása nem teljesen azonos módon történik mint a villamosság-
tanban a párhuzamosan kapcsolt ellenállások esetében, megjelenik egy arányossági té-
nyező, melyet lombozati tényezőnek (leaf area index) neveznek és LAI-vel jelölnek. Ez a 
mennyiség a növény lombozati felszínének és a talajra vetített képe területének hánya-
dosa. Ennek segítségével az eredő felszíni ülepedési ellenállás az 

 s
st m cut ac g

1LAI LAI
R

R R R R R
= + +

+ +
 (3.46) 

egyenlettel határozható meg. A gázcseréhez tartozó rész ellenállás a növényzet 
gázcserenyílásának nagyságától és a vizsgált gáz diffúziós állandójától (D) függ a követ-
kező módon: 

 st
stR

bD
π

= , (3.47) 

ahol stπ  a gázcserére jellemző állandó, értéke 82,3 10−⋅ m2, b a gázcserenyílás mérete, 

melynek minimális értéke inaktív periódusban (éjszaka) 60,1 10−⋅ m, míg aktív időszak-

ban (nappal) 62,5 10−⋅ m. Az mR -mel jelölt tápanyagfelvétellel kapcsolatos ellenállás 
alapvetően a vizsgált gáz vízoldhatóságától és reakcióképességétől függ. Jól oldódó gázok 
esetén, ill. abban az esetben, ha a gáz a vízzel reakcióba lép (pl. HF, SO2, Cl2, NH3) ezen 
ellenállás értéke 0, nehezen oldódó, kevésbé reakcióképes gázok (NOx) esetén értéke 
5..100 s/m közötti (SCIRE ET AL., 2000). 
A levélfelszínen lejátszódó megkötődési folyamathoz tartozó rész-ellenállás számítására 

ZHANG ET AL. (2002b) alapján két összefüggés szolgál. Esőmentes száraz időszakban az 

 cut,d0
cut,d 0,03 0,25

*

R
R

e LAI uϕ= , (3.48) 

míg esőben az 

 cut,w0
cut,w 0,5

*

R
R

LAI u
=  (3.49) 

az egyenlet, ahol ϕ  a levegő relatív páratartalma %-ban, míg az cut,d0R  és cut,w0R  vo-

natkoztatási értékeket a 3–13. táblázat tartalmazza. Ezzel a rész ellenállással csak reak-
tív, vízben jól oldódó gázok esetén kell számolni, egyéb gázok esetén értéke végtelen 
nagynak vehető. 
A növényzet aerodinamikai ellenállása a légköri jellemzőktől, továbbá a növényzet 

lombosságától függ az 
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0,25

ac ac0 2
*

LAI
R R

u
=  (3.50) 

egyenlet (ZHANG ET AL., 2003) szerint, ahol a vonatkoztatási ellenállásértékeket ( ac0R ) a 
3–13. táblázat tartalmazza. A talajfelszínre vonatkozó átlagos ellenállás értékét tekintve 
az irodalmi források nem egységesek, ill. sok esetben elhanyagolják ennek vizsgálatát. 
Átfogó képet ZHANG ET AL. (2002a) és XU (1998) közleményéiben találhatunk, melynek 
alapján ezen rész-ellenállás átlagértékét gR =250 s/m vehetjük fel (a szezonális ingado-

zás igen csekély mértékű), ill. számolhatunk a 3–13. táblázatban található értékekkel. 
A 3–13. táblázatban csak ózon és kén-dioxid szennyezőanyagra találhatók meg az 

egyes vonatkoztatási ellenállásértékek, azonban az 

 
2 3, , SO , O

1 i i

x i x xR R R
α β

= +  (3.51) 

egyenlet segítségével más x komponensekre is átszámíthatók ezek az értékek. Az energe-
tikai gyakorlatban gyakrabban előforduló anyagok esetére az α  és β  együtthatókat 
ZHANG ET AL. (2002a) alapján a 3–14. táblázat mutatja.  
 

3–13. táblázat. Az egyes felszíntípusok ülepedési ellenállás-számításhoz használt jellemzői.  
A felszíntípusok elnevezése a 3–11. táblázatban látható 

Típus LAI cut,d0R  

O3 
cut,w0R  

O3 
cut,d0R  

SO2 
gR  

SO2 
ac0R  

1.  0 – – –  20 

2.  0 – – –  20 

3.  0 – – –  20 

4.  0 – – –  20 

5.  1,5 4000 200 1000 200 20 
6.  1,3 4000 200 1000 200 25 
7.  1,6 5000 300 2000 200 50 
8.  1,8 4000 200 2000 200 25 
9.  1,9 5000 300 2000 200 40 
10.  3,5 4000 200 2000 200 80 
11.  3,8 4000 200 2000 200 120 
12.  5,0 6000 400 2500 200 180 
13.  2,0 6000 400 4000 300 40 
14.  2,0 6000 400 4000 300 40 
15.  2,0 6000 400 4000 300 40 
16.  2,0 6000 400 4000 300 40 
17.  2,0 6000 400 4000 300 40 
18.  2,0 6000 400 4000 300 40 
19.  2,0 6000 400 4000 300 40 
20.  2,0 6000 400 4000 300 40 
21.  2,0 6000 400 4000 300 40 
21.  2,0 6000 400 4000 300 40 
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3–14. táblázat. Átszámítási együtthatók a  egyenlethez 

anyag α  β  
nitrogén-dioxid (NO2) 0 0,8 
szén-monoxid (CO) 0 0,7 
ammónia (NH3) 1 0 
szervetlen savak 4 4 
PAH 0 0,05 
szerves savak 1,7 0 

 

3.5.2.2. Szilárd szennyezők ülepedése 

Szilárd szennyezőanyagok ülepedése esetén a számítási módszer lényegesen egyszerűsö-
dik, mivel a gázok ülepedési ellenállásának meghatározásakor felsorolt rész ellenállások 
közül csak kettővel, az aerodinamikai és a kvázilamináris réteg ellenállásával kell szá-
molni. A depozíciós sebességet, melyet a 

 d g
a b a b g

1
v v

R R R R v
= +

+ +
 (3.52) 

egyenlettel kell meghatározni, erősen befolyásolja a por részecske gravitációs süllyedési 
sebessége, amit a 

 
( ) 2
p a p

g C 18

d g
v C

ρ − ρ
=

µ
 (3.53) 

kifejezéssel lehet kiszámítani. TSYRO és ERDMAN (2000), valamint SIMPSON ET AL. 
(2003) szerint 10 μm alatti szemcseméretnél használható a  

 
2

p p
g C 18

d g
v C

ρ
=

µ
 (3.54) 

közelítő összefüggés. Az ezekben az egyenletekben szereplő ún. CUNNINGHAM-féle korrek-
ciós tényezőt 

 
p1,1

2
C

p

2
1 1,257+0,4

d

C e
d

−
λ

 λ  = +    
, (3.55) 

módon kell meghatározni, ahol 86,53 10−λ = ⋅ m a gázmolekulák szabad úthossza. Az 
aerodinamikai ülepedési ellenállást a gázok ülepedésénél közölt módon, a (3.43) egyenlet 
szerint kell kiszámítani, míg a viszkózus kvázilamináris határréteg ellenállása stabilis és 
semleges légállapotban 

 b 2 3
3

*

1

10 St

R

u Sc
− −

=
   +    

, (3.56) 

labilis légállapotban 

 b 2 32
* 3

* 2
*

1

1 0,24 10 St

R
w

u Sc
u

− −
=

    + +       

 (3.57) 

egyenletek szerint számítandók, ahol 

 aSc
D
ν

=  (3.58) 

a SCHMIDT-szám, 
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 * gu v
St

g
=

ν
 (3.59) 

a STOKES-szám, 

 a C

a a p3
kTC

D
d

=
πν ρ

 (3.60) 

az ülepedő szennyezőanyag levegőben történő diffúziójára jellemző állandó, ahol 
2

23
2

m kg
1,38065 10

s K
k −= ⋅  a BOLTZMANN-állandó. Észak- és közép-európai viszonyok kö-

zött a megfigyelések (ERDMAN és TSYRO, 2000) szerint *

*

2..3
w
u

≅  így a labilis állapotra 

vonatkozó (3.57) egyenletben 
2
*
2
*

1 0,24
w

u

  +   
 kifejezést egy 1,96..3,16 közötti értékkel le-

het helyettesíteni, ha a konvektív sebesség meghatározása nehézségekbe ütközne. A fenti 
módszerrel számított ülepedési sebességek kisméretű szemcsék esetében a 0,02..0,5 cm/s 
tartományban találhatók. A nagyobb értékek a vegetációval tartósan borított területek-
re (tűlevelű erdők), míg a kisebb értékek a gyér vegetációval, vagy vegetáció nélküli te-
rületekre jellemzők. Nagyobb méretű szemcsék esetében az ülepedési sebesség tartomá-
nya 1,0..5,0 cm/s intervallumban található. Az ülepedő szilárd szennyezőanyagot 
tartalmazó füstfáklya középvonalának magassága a gáz alakú szennyezőanyagokkal 
szemben időben nem állandó, hanem egy, a távolság függvényében folyamatosan csökke-
nő értéket vesz fel. Ennek megfelelő a füstfáklya középvonalának magasságát a 

 ( )p g
x

H x H v
u

= −  (3.61) 

egyenlettel számítom. 

3.5.2.3. Nedves ülepedés (kimosódás) 

A szennyezőanyagok nedves ülepedése egy elsőrendű differenciálegyenlettel írható le az 
alábbi formában: 

 
d
d
c

c
t

= −Λ . (3.62) 

Ebben a kifejezésben a t időt az x u  kifejezéssel helyettesítve a megoldás 

 0

x
uc c e

−Λ
= , (3.63) 

ahol 0c  a kimosódási folyamat nélküli koncentráció. A kimosódási tényező számos pa-
raméter (csapadékintenzitás, a vízcseppek méreteloszlása, a vizsgált szennyezőanyagok 
kémiai jellemzői stb.) függvénye. Csökkenthető a független változók száma, ha a csapa-
dék tulajdonságait egyetlen, a legkönnyebben mérhető jellemzővel, az intenzitásával ad-
juk meg. Ez azért tehető meg, mert egy bizonyos terület klimatikus viszonyai között az 
intenzitáshoz hozzárendelhető a cseppek valamilyen méreteloszlása és sebessége. A kimo-
sódási állandó meghatározásakor a mértékadó szakirodalmi források különbséget tesznek 
gáz alakú és szilárd szennyezőanyagok között. Gáz alakú szennyezőanyagokra a kimosó-
dási állandó számítására a  

 baΛ = λ  (3.64) 
egyenletet javasolják az egyes kutatók. Az egyenletben szereplő a és b állandók értékei a 
3–15. táblázat tartalmazza. Az általam kidolgozott modellben az egyes szakértők által 
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publikált együtthatók értékeinek átlagát fogom alkalmazni, mivel ugyanilyen módszerrel 
születtek meg azok is. 
 

3–15. táblázat. A (3.64) egyenlet együtthatói 

a·104, h/(mm·s) b forrás 
1 0,64 APSLEY ET AL. (2000) 

1,26· 0,78 ANDRONACHE, 2004 
1 0,67 BARRIES, 1985 
0,84 0,79 BRANDT EL AL., 1982 
1,025 0,72 átlagértékek 

 
Szilárd szennyezőanyagok esetében a kimosódási állandó a csapadékintenzitás lineáris 

függvénye, azaz ebben az esetben b=1, azonban az a együttható a szemcseátmérő függ-
vénye. Ez a függvény az ISC3 modell leírásában (U.S. EPA, 1995) grafikusan, a 3–
10. ábra szerinti formában lelhető fel. Gépi számításra a legkisebb négyzetek elve szerint 
illesztett ( )pa f d=  függvénnyel tehető alkalmassá, melyet az 
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formában írtam fel, ahol a pd  szemcseátmérő μm-ben helyettesítendő. Az együtthatókat 

a 3–16. táblázat tartalmazza. 
 

3–16. táblázat. A (3.65) egyenlet együtthatói 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 
αi 2,4503 –9,2818 16,855 –15,322 6,8742 –1,1674 0,3177 0,6226 
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3–10. ábra. A (3.64) egyenlet együtthatója az ülepedő szilárd anyag  

szemcseátmérőjének függvényében 
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3.5.2.4. Tükröződés 

A földfelszínnek a vizsgált szennyezőanyagra gyakorolt hatása kétféle lehet: a szennye-
zőanyagot részben megköti, elnyeli, az el nem nyelt részt pedig visszaveri. Talajszinten 
lévő, folytonosan kibocsátó forrás esetére teljesen visszaverő felszín feltételezésével leve-
zetés nélkül is könnyen belátható – figyelembe véve, hogy végtelen tér helyett csak vég-
telen féltér áll rendelkezésre –, hogy a megmaradó fél szennyezőanyag-felhő minden 
egyes pontjában pontosan kétszer akkora koncentrációnak kell lenni, mintha ugyanez a 
szennyezőanyag a végtelen térben terjedne. A kapott kettes szorzótényező tulajdonkép-
pen a talajfelszín alá kerülő szennyezésfelhőnek a talajszintre vonatkozó „tükrözését” 
jelenti. 
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3–11. ábra. A tükrözött füstfáklya helyzete 

A folytonosan emittáló pontforrás esetén a talajszint hatására bekövetkező „tükrözést” 
– az optikai analógia mintájára – úgy célszerű figyelembe venni, hogy a koncentráció-
eloszlást leíró függvényt kiegészítjük egy, a szennyezőforrás magasságával a talajfelszín-
től azonos távolságra, de negatív z irányban található fiktív, az eredeti forráséval azonos 
mennyiséget kibocsátó forrás (lásd 3–11. ábra) körüli szennyezés kialakulását leíró tag-
gal. Ez az x, illetve y irányú eloszlások értékeit nyilván nem fogja befolyásolni, de a z 
irányú eloszlásfüggvény az eredetitől eltérő lesz, kiegészül egy további, a virtuális forrás-
ra jellemző résszel, melynek erősségét a dρ  tükrözési tényező fejezi ki. A tükrözési ténye-
ző attól függ, hogy a szennyezőanyag milyen kölcsönhatásba lép a felszíni környezeti 
elemekkel, ezt pedig a depozíciós sebesség fejezi ki. E tényező értékét a rendelkezésre 
álló irodalmi források feldolgozása útján, grafikus formában, melyet a 3–12. ábra szem-
léltet, GÁCS (1988) dolgozatában találhatjuk meg. Az átlagos értékeket reprezentáló gra-
fikonra (az ábrán vastag pontvonallal kiemelve) a legkisebb négyzetek elve szerint illesz-
tett függvénnyel a tükrözési tényező értékét a 
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egyenlettel lehet kiszámítani. 
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3–12. ábra. A tükrözési tényező és az ülepedési sebesség kapcsolata (GÁCS, 1988) 

 

3.6. Az immissziómező meghatározása 

3.6.1. A korrigált transzmissziós függvény 

A füstfáklyához rögzített 3–3. ábra szerinti koordinátarendszerben a transzmissziós 
függvény, korábbiakban bemutatott korrekciókkal és járulékos összefüggésekkel kiegészí-
tett alakja a 
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egyenlet szerinti. A szennyezőanyag kiülepedése miatt a füstfáklyában lévő anyag meny-
nyisége csökken, amit a koncentrációszámítás során megfelelő korrekció segítségével fi-
gyelembe kell venni. Vezessük be a  

 ( ) ( ) ( )corr , , , ,c x y z c x y z q x=  (3.68) 

korrigált koncentrációt, ahol ( )q x  a kiülepedést megjelenítő korrekciós függvény. Ennek 
megfelelően a depozíciós fluxus 

 ( ) ( ) ( )d d corr d, ,0 , , 0F v c x y v c x y q x= = . (3.69) 

A korrekciós függvény meghatározásának módja a Függelék 8.5. alfejezetében található. 
Mindezek alapján a teljes transzmissziós függvény: 
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Szilárd szennyezőanyagok esetében a méret szerinti eloszlás minden osztályára külön-
külön kell meghatározni a koncentrációt, majd a teljes koncentráció az osztályonként 
kapott értékek összegeként áll elő. 

3.6.2. Az immissziómező 

Az immissziómező meghatározásához egy olyan koordinátarendszerre is van szükség, 
mely nem forog együtt a széliránnyal, hanem a földhöz rögzített. E két koordinátarend-
szer alkalmazása lehetővé teszi, hogy egyszerre több forrás együttes immissziómezőjét 
határozzuk meg. Vizsgáljuk meg a 3–13. ábra szerinti – egy forrást tartalmazó – koordi-
nátarendszereket! Az ábrán E (earth, föld) index jelöli a földhöz rögzített koordináta-
rendszert, S a forrás-, R a receptorpontot ahol a koncentrációt vizsgáljuk, míg α  a szél-
iránynak megfelelő szögelfordulás (nem azonos a szokásos meteorológiai szélirányhoz 
tartozó szögmértékkel: Θ ). A függőleges koordinátatengelyt az ábrán nem tüntettem fel, 
mivel az nem kerül elforgatásra. A számítások során – ha szükséges – a domborzat miat-
ti függőleges eltérések a z koordinátákban is megjeleníthetők. Az egyes koordináták kö-
zötti átszámítás a 3–13. ábra jelöléseinek felhasználásával 

 ( )R,E S,E R Rcos cos 90x x x y= + α − α − °  (3.71) 

 ( )R,E S,E R Rsin sin 90y y x y= + α + ° − α  (3.72) 

egyenletek szerint történik, ahol α  °-ban helyettesítendő. 
Nyilvánvaló, hogy az immissziómezőt értelmetlen és felesleges a teljes vizsgált terület 

minden egyes pontjára meghatározni, hanem e helyett egy diszkrét felosztást célszerű 
alkalmazni (lásd a 3–13. ábrán kék színnel), majd e x∆ , y∆  és z∆  oldalhosszúságú és 

( )E E E, ,x y z  középpontú cellák mindegyikéhez meghatározni az egyes forrásokból szárma-
zó koncentrációt. Célszerű a cellák méreteit úgy megválasztani, hogy x y z∆ = ∆ = ∆  
legyen, továbbá a cellaméret elegendően kicsiny kell legyen ahhoz, hogy ne okozzon je-
lentős hibát az a tény, hogy a cellák kizárólag a földhöz rögzített koordinátarendszerben 
értelmezettek.  
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3–13. ábra. A földhöz és a forráshoz rögzített koordinátarendszerek elhelyezkedése 

 
Ennek megfelelően több, egymástól nem elhanyagolható távolságra lévő, folytonosan 

emittáló pontforrásból származó, az i-edik szennyezőanyaghoz tartozó teljes 
immissziómezőt a 
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 ( ) ( ) ( )E E E , , ,b E E E
1

, , , ,
m

i k i i k i
k

c x y z Q c x y z
=

   = +    
∑TrTrTrTr T  (3.73) 

kifejezéssel lehet meghatározni, ahol m a források száma, míg Tr (3.71) és (3.72) egyen-
letek szerinti transzformációs függvény. 

3.6.3. Időszakra átlagolt immisszió 

Gyakran előfordul, hogy a szennyezőanyag koncentrációnak egy hosszabb időtartamra 
(általában évre) vonatkozó átlagértékére van szükségünk. Az ( ), ,x y z  koordinátájú pont-

ban és következésképpen az ( ) ( ){ }E E E, , , ,x y z x y z= Tr  koordinátájú cellában a τ  hosszú-

ságú időtartamra vonatkozó, egy (k-adik) forrásból származó átlagos koncentráció az i-
edik szennyezőanyagból: 

 ( ) ( ), E E E , E E E

0

1
, , , , , dk i k ic x y z c x y z t t

τ

=
τ ∫ . (3.74) 

Az egy adott koordinátájú cellára jellemző átlagos koncentráció – egy folytonosan 
emittáló forrás esetén – attól függ, hogy milyen az összetartozó 

– a szélirány ( )90α = ° − Θ , 

– a szélsebesség ( )mu  és 

– a légköri stabilitás ( )* * SZ PGT, , ,L u S S  

együttes előfordulásának gyakorisága. Ezt a gyakoriságot a meteorológiai statisztikai 
adatrendszer írja le, melynek ismertetése a 3.2.4. szakaszban található. Mivel az adat-
rendszer az előbb felsorolt jellemzők éven belüli együttes megjelenésének óraszámait tar-
talmazza, ebből relatív gyakoriságot a 

 ( ) ( )
a

, , .
, , .

u stab
g u stab

τ Θ
Θ =

τ
 (3.75) 

kifejezés szerint lehet képezni. Figyelemmel arra, hogy a meteorológiai adatrendszer a 
forráshoz és környezetéhez tartozik, így az ahhoz rögzített koordinátarendszerben van 
értelmezve, valamint folytonos változók helyett diszkrét kategóriákat és értékeket tar-
talmaz, így a (3.74) egyenlet éves átlagolási időhöz tartozó számításokra alkalmas alakja 
a következő: 
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3.7. A modell értékelése (validációja) 

A modell működőképességéről és helyességéről képet kaphatunk, ha azt mérési eredmé-
nyekkel hasonlítjuk össze. A légszennyezés-terjedési modellek harmonizációjával foglal-
kozó szervezet (Initiative on „Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling 
for Regulatory Purposes”, honlap: http://www.harmo.org) felhívására az 1993. évben 
kidolgozásra került egy, a modellek validációjára szolgáló csomag (Model Validation 
Kit). Ennek 2.0 változatát (OLESEN, 2005) 2005-ben tették szabadon hozzáférhetővé. A 
továbbiakban az ebben, valamint GRYNING és LYCK (1984; 2002) által közzétett, a kop-
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penhágai kísérletek értékeléséről szóló tanulmányában található adatokat fogom felhasz-
nálni. Az említett kiadványokban közzétett méréseket kivétel nélkül nem-reaktív nyom-
gázzal (kén-hexafluorid, SF6) végezték el, így a modell depozíciós része nem ellenőrizhető 
ezekkel az adatokkal. Az egyes kísérletek a következő jellemzőkkel bírnak: 

Koppenhága A forrás geometriai magassága: 115 m; járulékos kéménymagasság: 0 m; 
mérsékelten beépített környezet, melynek felszíni érdesség-magassága: 0,5 m; vizsgált 
pontok talajszint feletti átlagos magassága: 2,5 m; vizsgált távolság: 2..6 km; mérések 
időpontjai: 1978. szeptember 14. és 1979. július 19. között 10 alkalommal, általában a 
déli órákban. A vizsgált légállapotok: semleges és enyhén labilis. 
A mért és számított adatokat egy közös koordinátarendszerben ábrázoltam a 3–

14. ábra szerinti módon (ugyanazon állapothoz tartozó számított koncentrációt a mért 
érték függvényében), melyen látható, hogy meglehetősen jó egyezést mutatnak a model-
lel számított értékek a megfigyelt koncentrációkkal. A mért eredményekkel való egyezést 
a matematikai statisztikában és méréskiértékelésben használt  
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korrelációs együttható értékével jellemzem, ahol n a mérési pontok száma, Mc  a mért, 

Cc  a számított koncentráció. Ennek értéke ebben az esetben: 0,9592, ami igazolja a gra-
fikon alapján levont következtetést. Természetesen ezzel az összehasonlítással csak a 
szélprofil-egyenlet, a szóródási együtthatók és a transzmissziós függvény alaki megfelelő-
sége vizsgálható. 
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3–14. ábra. A számított és a koppenhágai kísérletben mért eredmények összevetése 

Kincaid A Kincaid erőmű, mely az USA-ban Illinois államban található, az 1980. évbe 
vett részt terjedésvizsgálati kísérletben. A vizsgálatok során az erőmű kilépő füstgázához 
SF6 nyomgázt kevertek, majd ennek mérték a talajszinti koncentrációját 1,5 m magas-
ságban, a forrás 15 km sugarú környezetében. Maga a forrás 187 m magas, 9 m kilépő 
átmérőjű, a kilépő gáz sebessége 11..29 m/s, hőmérséklete 123..159 °C közötti volt. A 
forrás környezete mezőgazdasági művelésbe vont, ill. füves síkság, felszíni érdessége 
0,1 m. A légállapotok semleges és labilis állapotok voltak. 
Az összehasonlítás eredményét a 3–15. ábra mutatja. Az előző esethez képest itt is jó 

egyezést mutatnak a mért és számított eredmények. Ezzel a vizsgálattal már lehetőség 
nyílt a járulékos kéménymagasság-formulák ellenőrzésére is. A korrelációs együttható 
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ebben az esetben 0,9632. Ez az igen magas érték utólag igazolja a járulékos kéményma-
gasság formulák helyes megválasztását. 
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3–15. ábra. A számított és a Kincaid kísérletben mért eredmények összevetése 

 

Lillestrøm Az Oslo közelében található kisvárosban 1987 januárjában végzett mérések 
a norvég Légkörkutató Intézet (NILU). A nyomgázt egy 36 m magasságú toronyból bo-
csátották ki. A járulékos kéménymagasság 0 m volt. A városi környezet érdességi para-
métere 0,5 m, a mintavételezés 1..2 m magasságban történt. A mérőhelyek a forrás 1 km 
sugarú környezetében kerültek elhelyezésre. A vizsgált időszakban a szélsebesség ala-
csony (1..2 m/s), míg a légállapot stabil, ill. semleges volt. Az összehasonlítás eredmé-
nyét a 3–16. ábra szemlélteti. A korrelációs együttható: 0,6929. 

 

sz
ám

ít
o
tt
 k
on

ce
nt
rá
ci
ók
, 
μ
g/

m
3  

mért koncentrációk, μg/m3 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

 
3–16. ábra. A számított és a Lillestrøm kísérletben mért eredmények összevetése 

 
Összességében megállapítható, hogy az általam kidolgozott terjedésszámítási modell 

egyrészt alkalmas a légszennyezés terjedési folyamatok leírására, másrészt eredményei 
megfelelő módon közelítik a mért értékeket. Eltérés esetén nagyobb mértékben becslik 
felül, mint alul a mért értékeket, ezáltal egy konzervatív (inkább túlbecslő) számítási 
módszert adnak a felhasználó kezébe. A túlbecslés a forráshoz közelebbi, míg az alul-
becslés a forrástól távolabbi helyekre jellemző. A modell alkalmazhatóságának határát 
alapvetően a szóródási együtthatók összefüggéseinek érvényességi tartománya határozza, 
mely nem több 50 km-nél. Mivel a validációs mérések is csak 15 km-ig terjedtek ki, ezért 



 72 

– némi extrapolációt is figyelembe véve – az alkalmazhatóság határát 25 km távolságban 
állapítom meg. 
A Gauss-típusú terjedési modellek megbízhatósága alapvetően a modell és a bemenő 

adatok megbízhatóságának együttes függvénye. A modell megbízhatóságáról az előzőek-
ben megfelelő képet nyerhettünk. A bemenő adatoknak az eredmények megbízhatóságá-
ra gyakorolt hatásáról GÁCS és BIHARI (2001, 2002 és 2002b) közleményeiben átfogó 
elemzés található. E vizsgálatok alapján egyfajta érzékenységi sorrendet lehet felállítani 
arra nézve, hogy a bemenő paraméterekben fellelhető bizonytalanságok milyen mérték-
ben befolyásolják az immissziómezőt. A fentebb hivatkozott vizsgálatok eredményei 
alapján e sorrend a következő: 
1. kibocsátási jellemzők (szennyezőanyag áram, közvetlen, lineáris kapcsolat), 
2. légköri stabilitás (a szélprofil és a szóródási együtthatók révén), 
3. felszíni érdesség-magasság (a szélprofil és a szóródási együtthatók révén), 
4. füstgázjellemzők (sebesség és hőmérséklet a járulékos kéménymagasság révén), 
5. szilárd szennyező méret szerinti összetétele (az ülepedési folyamat keretében), 
6. meteorológiai statisztikai adatok (dózisszámítás esetén). 
E sorrendben az első mennyiség bizonytalansága bír a legnagyobb befolyással az 

eredményekre, az ezután következő mennyiségek hatása egyre mérsékeltebb. 
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4. A károsodás leírása és a hatásterület 

Az 1. fejezetben megfogalmazott gondolatmenetnek megfelelően az immissziómező isme-
retében – megfelelően választott – kármegállapítási módszer alkalmazásával felmérhetők 
a forrás környezetében bekövetkező károsodások. A károsodás modell használatához a 
szennyezőanyag károsító hatására jellemző mennyiségre (ez a dózis), valamint a környe-
zeti elemekben valószínűsíthető károk leírására szolgáló mennyiségekre van szükség (a 
dózis-kár függvény paraméterei). Logikailag ebbe a gondolati láncolatba illeszkedik an-
nak a kérdésnek a megválaszolása, hogy meddig terjed egy forrás felelősségi területe, 
ahol még valószínűsíthetők károsodások azaz a felelősségi terület – amit a jogszabály 
hatásterületnek nevez – határainak kijelölése. Ez meglehetősen bonyolult probléma, hi-
szen a hatásterületet a károk bekövetkeztének valószínűsége alapján kell kijelölni, 
ugyanakkor – a tervezési folyamat e korai fázisában – ehhez nem áll rendelkezésre min-
den szükséges adat. A következő alfejezetekben bemutatom, hogy milyen módszerrel 
fogom a károsodásokat meghatározni, valamint áthidaló megoldást adok a hatásterület 
meghatározás ellentmondásos problémájára. 

4.1. Dózis-kár modell 

4.1.1. Károsodás meghatározás 

A környezeti elemekben jelentkező kár nagysága a hatás erősségétől (intenzitás) és an-
nak időtartamától (expozíció), valamint a környezeti elem érzékenységétől függ. Az in-
tenzitás és az expozíció felhasználásával képezhető a behatásra ténylegesen jellemző 
mennyiség, az (1.3) egyenlet szerinti lineáris dózis. A dózis ilyen módon való értelmezése 
kapcsán megjegyzendő, hogy az nem azonos a nukleáris technikában megszokott dózis 
fogalommal és a biológiai dózissal sem. Mindkettő a vizsgált szervezet által elnyelt, ill. 
abba bekerült sugárzás, ill. anyag mennyiségét tekinti dózisnak, míg az általam értelme-
zett dózis az, amellyel a környezeti elem felszínén keresztül érintkezik (szokás ezt még 
kitettségnek is nevezni). A dózis alkalmazása az immisszió alapú értékeléssel (GÁCS, 
1988) szemben a következő előnyöket jelenti: együttesen veszi figyelembe a hatás erőssé-
gét is időtartamát, megfelelő meteorológiai adatbázis esetén pontos képet ad a környeze-
ti elemet érő terhelésről. 

4.1.1.1. Dózisszámítás 

A dózisnak az (1.3) egyenlet szerinti értelmezésével a vizsgált terület minden egyes 
pontjára meghatározható az ún. teljes dózis (továbbiakban: dózis). Vannak ezen értel-
mezéstől eltérő dózis fogalmak is, úgymint elnyelt dózis és effektív dózis, azonban ezek 
meghatározása alapos élettani és biológiai ismereteket igényel. Mivel ezek az ismeretek 
csak rendkívül ritkán állnak rendelkezésre, ezért a teljes dózist tekintem a károsodás 
bekövetkeztének valószínűségével és mértékével arányos mennyiségnek. Mint azt az 
immissziómező meghatározásánál bemutattam értelmetlen lenne minden egyes pontra 
meghatározni e mennyiség értékét, ezért diszkrét – a különféle környezeti elemek elhe-
lyezkedéséhez idomuló – rácsfelosztást alkalmazva csak az egyes cellák középpontjaira 
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számítom ki a cellára jellemző dózist. Másrészről a környezeti elemeket érő dózis csak a 
földhöz rögzített koordinátarendszerben értelmezhető. Ennek megfelelően  

 ( ) ( )E E E E E E

0

, , , , , , di id x y z c x y z t t
τ

= ∫ . (4.1) 

A továbbiakban a dózis alatt az ezen egyenlettel számított mennyiséget értem E 0z =  
helyettesítéssel, mivel a károsodást elszenvedő elemek – általában – a talajszinten he-
lyezkednek el. A rövidebb írásmód érdekében ezt a mennyiséget d-vel jelölöm. Az idő-
szakra – általában – évre vonatkozó éves dózis meghatározásakor, ha csak a 
3.2.4. szakasz szerinti meteorológiai mátrix áll rendelkezésre folytonos meteorológiai 
adatsor helyett, akkor a fenti egyenlet az éves átlagos immisszió meghatározására szol-
gáló (3.74) egyenlettel analóg módon 
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ill. rövidebb formában 

 ( )E E, , 0id c x y= τ ⋅  (4.3) 

írható fel. A környezetet érő terhelés mértékének számszerű megjelenítésére szolgál a 
területi dózis, melyet az 

 A d
A

d d A= ∫  (4.4) 

egyenlettel lehet meghatározni. Figyelemmel az alkalmazott diszkrét rácsfelosztásra ez a 
kifejezés 
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alakot ölt, ahol m az x , míg n az y irányú felszíni cellák száma és ,k ld  az adott felszíni 

cellához tartozó dózis. 

4.1.1.2. Kárcsoportok 

A környezeti elemekben bekövetkező károk igen sokfélék lehetnek, ezért célszerű azokat 
megfelelő csoportosításban kezelni. E csoportosítás a következőkben is hasznos eszköz, 
mivel az egyes kárcsoportokhoz esetenként eltérő típusú károsodási függvényeket rende-
lek hozzá.  
I. humán-egészségügyi károk: 

A. betegségek kialakulásának nagyobb mértéke, gyakoriságuk növekedése, 
B. környezeti hatásokból származó sérülések, halálesetek stb., 
C. rossz közérzet/egészségi állapot miatti munkaidő kiesés 

II. ökológiai károk: 
A. a természetes ökoszisztéma szerkezetének és funkciójának megváltozása, 
B. természetes növényzet pusztulása, 
C. mezőgazdasági kár: haszonnövények terméshozamának változása; 

III. épített (mesterséges) környezet károsodása: 
A. anyag veszteség, 
B. szerkezeti hiba, 
C. kulturális értékek károsodása. 
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4.1.1.3. Károsodási függvények 

A D károsodás (damage) meghatározására – melynek megjelenése igen változatos: beteg-
ség előfordulási gyakoriságának változása, termésátlag mennyiségének relatív változása, 
a halálesetek számának növekedése stb. – az R  károsodási függvény szolgál: 

 ( ):D f d֏
R

R . (4.6) 

A károsodás leírására – a szakirodalmi közléseket is figyelembe véve, lásd 2.2.2. szakasz 
– a továbbiakban a következő f

R
 függvénytípusokat, ill. ezek kombinációját fogom al-

kalmazni, ahol a független változó minden esetben a d dózis. 
lineáris 
 DRD d= γ ; (4.7) 

összetett exponenciális 
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ahol ( )f d  a dózis egyértékű függvénye; 

hatványsor 
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probit függvény 
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Ezekben az összefüggésekben DRγ  a dózis-hatás függvény linearizálható részének – a 
2–4. ábra az OP vonalának – meredeksége (slope), lind  az a dózisérték, ameddig a 
linearizálás alkalmazható, ill. ameddig a megfigyelések kiterjedtek; k  és jk  a fizikai kap-

csolatra jellemző konstansok, RH  a levegő relatív nedvességtartalma (relative 
humidity), valamint 0D  a megfelelő mértékegység előállításához szükséges állandó. A 
probit függvény alkalmazása – melyet az újabb keletű publikációk említenek – a követ-
kező előnyökkel jár 
— segítségével a mérési és megfigyelési eredmények extrapolálhatók az alacsony dózi-
sok tartományába, 

— a környezeti elem toleráns viselkedésének leírására is alkalmazható, 

— csak egy paramétertől függ, mivel 
( )lin

DR
lin

D d

d
γ = . 

A (4.8) szerinti összetett exponenciális függvény elvileg alkalmas a teljes károsodási 
függvény (a szigmoid görbe) leírására, de ehhez a megfelelő paraméterek, azaz az ( )dΨ  
függvény pontos ismerete szükséges. A mezőgazdasági haszonnövények egységes dózis 
károsodás függvénye 
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ahol 
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Az előzőekben bemutatott R  károsodási függvények egyes környezeti elemekre és kár-
típusokra vonatkozó együtthatóit szennyezőanyagonként a Függelék 8.6. alfejezete tar-
talmazza. A Függelékben feltüntettem, hogy az adott típusú környezeti elemben bekö-
vetkező károkat a fenti típusú függvények közül melyikkel lehet – szakirodalmi közlések 
alapján – a legjobban leírni. A jelenlegi kutatási eredmények alapján még nem áll ren-
delkezésre minden egyes, a 4.1.1.2. pontban felsorolt kártípushoz károsodási függvény, 
ill. vannak olyan esetek is (pl. szerkezeti anyagok károsodása), melyek olyan légköri jel-
lemzők ismeretét igénylik, amelyek meghatározása meghaladja ezen értekezés kereteit. 

4.1.2. A növekmény károsodás 

Az előző szakaszban ismertetett módon a hatásterületen belül a szennyezőanyag teljes, 
az alap légszennyezettséget is tartalmazó dózisát tekintettem független változónak. Fel-
merül a kérdés, hogy helyes-e ez a kezelési mód, hiszen az alapterhelés független a vizs-
gált forrástól, így elvileg indokolatlan lenne azt a dózis- és károsodás számítás során fi-
gyelembe venni. E látszólagos ellentmondás feloldásának módja a dózis-károsodás 
függvények jellegében keresendő. A 2–4. ábra szerinti függvényalakok esetében előfor-
dulhat, hogy önmagában az alapterhelés és a forrásból származó szennyezés külön-külön 
nem okoz kárt, de együttes fellépésük esetén már károsodnak a környezeti elemek. A 
probléma megfelelő kezelésének érdekében bevezetem a növekvény-károsodás D∆  (in-
cremental damage) mennyiségét, melyet a 

 ( ) ( ), , , ,bm m i i m i i
i i

D d d∆ = −∑ ∑R R  (4.13) 

egyenlettel definiálok, ahol ,m iR  az m típusú környezeti elem károsodási függvénye az i-

edik szennyezőanyagra nézve. A továbbiakban a környezeti költségek meghatározásának 
alapjául e mennyiség szolgál. A károsodás ilyen módon való kezelése figyelembe veszi, 
hogy az a vizsgált forrásból származó kibocsátás és az alap légszennyezettség együttes 
hatására jön létre, ugyanakkor figyelembe veszi azt is, hogy nem a teljes károsodás írha-
tó a kibocsátó számlájára.  
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4–1. ábra. Károsodások közötti kapcsolat 

 
A növekmény károsodás, az össz-károsodás, valamit a rész-károsodások közötti kap-

csolatot szemlélteti a 4–1. ábra. Az ábrán látható, hogy önmagában a bd  alapterheléshez 
tartóz bD  károsodás, mind pedig a forrás kibocsátása miatti Sd  dózishoz tartozó SD  
károsodás jelentéktelen, azonban együttes fellépésükkor kialakuló D  károsodás már je-
lentős. Természetesen az együttes károsodás és a rész károsodás mértéke függ a hatás-
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függvény alakjától, de ez a gondolatmenetet nem befolyásolja. Mivel a jelentős mértékű 
maxD  károsodás nem jönne létre a forrás megléte nélkül, ezért indokolt a teljes dózishoz 

tartozó kár meghatározása, ugyanakkor a szennyező nem tehető felelőssé a teljes kárért, 
hiszen az alapterhelésen nem tud változtatni, ezért az ahhoz tartozó károsodást a teljes 
kárból levonva kapjuk meg a bD D D∆ = −  növekmény károsodást. Természetesen e 
megosztási módszer is vitatható, de a probléma eldöntéséhez átfogó biológiai és egész-
ségügyi vizsgálatok szükségeltetnének. 

4.2. Hatásterület meghatározás 

A hatásterület kiterjedésének meghatározása előtt magát a hatásterületet kell definiálni. 
A hatásterület az a forrással mint középponttal rendelkező, a vizsgált területből lehatá-
rolható terület, amelyre a tevékenység által előidézett hatásfolyamat kiterjed. 
A hatásfolyamatot a hatás tér- és időbelisége, a jogszabályi előírások betarthatósága, a 
várható hatások mérséklésének lehetőségei, valamint a károsított környezeti elemek ér-
zékenysége, értékessége és pótolhatósága alapján célszerű vizsgálni. Az előálló (valószí-
nűsíthető) hatásokat humán-egészségügyi, ökölógiai, településkörnyezeti és tájhasználati 
szempontok alapján lehet értékelni. A bekövetkező hatások (károsodások) lehetnek ideig-
lenesek, egyszeriek és véglegesek, halmozódók és periodikusan ismétlődők. 
A légszennyező forrás hatásterületének kijelölése a környezeti költségek meghatározá-

sának egyik kulcsfontosságú lépése, mivel egyrészt egy pontforráshoz csak az e területen 
belül fellépő károk költségeit rendelem hozzá, másrészt a tervezési-engedélyezési eljárás 
során – a hatályos jogszabályok szerint – a hatásterületen belül lévő jogi és természetes 
személyeknek beleszólási lehetőségük van létesítés folyamatába. Ezért a hatásterület ki-
terjedését úgy kell meghatározni, hogy egyrészt ne terjedjen ki indokolatlanul nagyra, 
másrészt – a lehetőségekhez mérten – vegye figyelembe a lehetséges károsodásokat. 
Mindezek mellett a hatásterület meghatározásához csak a legszükségesebb adatokat ér-
demes felhasználni, hiszen egy részletes, minden – előzőekben említett – szempontra és 
környezeti elemre, valamint azok egyedi sajátosságaira kiterjedő vizsgálat hosszú időt 
vesz igénybe és meglehetősen költséges.  

4.2.1. Elvi megfontolások 

A hatásterület kritériumrendszer megállapítása előtt tisztázni kell, hogy azt milyen elvek 
szerint kívánjuk felállítani, és milyen követelményeknek kell megfeleljen. A hatásterület-
nek egyértelműen tükröznie kell, hogy ez az a terület, melyen a légszennyezés következ-
tében kedvezőtlen hatások valószínűsíthetők, azaz a környezetminőség romlása követke-
zik be. A hatásterületnek akkor is megállapíthatónak kell lennie, ha a 
környezetminőségben javulás következik be, pl. egy elavult technológiát egy új, kevésbé 
szennyező vált fel. Ezért rendkívül fontos a viszonyítási alap, a referencia környezetmi-
nőség meghatározása. A környezetminőséget számos – objektív és szubjektív – tényező 
értéke együttesen határozza meg. Mivel dolgozatomban az energetikai légszennyező 
pontforrásokkal foglalkozom, ezért a környezetminőséget a légkörben terjedő szennyező-
anyagokra szűkítve fogom a továbbiakban értelmezni.  
A hatásterület meghatározás számos olyan megválaszolandó kérdést és megoldandó 
problémát vet fel, melyekre az adható válaszok és megoldások ellentmondásosak, ezért 
először ezeket kell tisztázni. E kérdések és problémák a következők: költség- és időhaté-
konyság szemben a pontossággal és alapossággal; térbeli kiterjedés: összefüggő vagy szét-
tagolt; értékelési szempont: tisztán emberközpontú és kárelvű vagy az egyedi sajátossá-
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gokat figyelembe vevő; vonatkoztatási alap és összehasonlíthatóság: érintetlen környezet 
vagy meglévő állapot. 

Hatékonyság A kritériumrendszert célszerű úgy megfogalmazni, hogy kis költség- és 
időráfordítással, a kellő pontossággal rendelkezésre álló adatok alapján, egy terjedésszá-
mítás eredményeképpen meghatározható legyen, ugyanakkor vegye figyelembe az előző 
bekezdésben foglaltakat is. A környezeti károsodások bekövetkezésének valószínűsége a 
környezetet érő terhelésen kívül függ az ott található környezeti elemek egyedi sajátos-
ságaitól. Amennyiben tehát a hatásterületet a károk tényleges bekövetkezési valószínű-
sége alapján kívánnánk meghatározni, akkor ez előtt egy átfogó területfelmérést kell el-
végezni a környezeti elemek jellemzőinek meghatározására. Könnyen belátható, hogy ez 
egy irreális célkitűzés (önmagában is költséges és időigényes folyamat, másrészt a beru-
házás elhúzódása miatt annak költségét is jelentősen növeli), ezért a tervezés e fázisában 
olyan mennyiséget kell az értékelés alapjául választani mely arányos a károk bekövet-
keztének valószínűségével, de nem igényel átfogó környezetfelmérést. Ez a mennyiség az 
előzőekben ismertetett dózis. A dózis alkalmas arra, hogy a vizsgált időszakban a kör-
nyezetet érő kumulatív terhelést megfelelő módon figyelembe vegye. Ugyanakkor azt is 
figyelembe kell venni, hogy előfordulhatnak rövid ideig tartó, kiugró szennyezettségi 
csúcsok is. Nyilvánvaló, hogy az ebben érintett területeknek a hatásterületen belül kell 
lenniük. 

Kiterjedés és tagoltság Egy másik fontos megválaszolandó kérdés, hogy összefüggő 
vagy széttagolt hatásterületet alkalmazzunk. A széttagolt hatásterület előnye, hogy csak 
azokat a területeket sorolja a forrás által károsított területrészek közé, melyeken tényle-
gesen valószínűsíthetők ilyen folyamatok. Ugyanakkor hivatalos, jogi eljárásban számos 
vitára ad lehetőséget, mint azt a GÁCS és BIHARI (2001c) cikkben leírt folyamat egyezte-
tő tárgyalásai során tapasztaltuk. Az összefüggő hatásterület meghatározása során ele-
gendő annak külső határait kijelölni, így nem kell területrészenkénti vizsgálatokat vé-
gezni, ami csökkenti az ilyen vizsgálatok adat-, idő- és költségigényét, valamint a 
jogviták lehetősége is mérsékelhető.  

Értékelési szempont A környezetben bekövetkező változások, a környezetminőség meg-
ítélése a megfigyelő szempontjának függvénye. Elképzelhető olyan környezetminőség vál-
tozás, mely az egyik környezeti elem szempontjából kifejezetten kedvező, míg más ele-
mek szempontjából kedvezőtlen vagy kifejezetten káros (pl. az NOx koncentráció 
növekedése serkentőleg hat egyes haszonnövényekre, míg kedvezőtlenül érinti az ember 
egészségi állapotát). Ezért el kell dönteni, hogy milyen szempontok alapján határozzuk 
meg a hatásterületet. Mivel a középpontban az ember és az ember létezését és javát 
szolgáló erőforrások állnak, ezért a hatásterület kritériumrendszert is emberközpontúan 
kell megfogalmazni. Ennek megfelelően a hatásterülethez kell sorolni minden olyan terü-
letet, ahol az emberben vagy az ember javát szolgáló erőforrások bármelyikében kár be-
következése valószínűsíthető. Emellett azonban a hatásterület meghatározásakor a hatá-
sok értékelésének meg kell maradnia a mérhető, ellenőrizhető tartományban, ezért csak 
olyan nagyságú hatásterületet érdemes kijelölni, ahol a környezeti elemekben történő 
változások még ellenőrizhetők. 

Összehasonlíthatóság A hatásterülethez való tartozás eldöntése minden esetben egy 
összehasonlítás eredménye. A kérdés az, hogy mihez hasonlítsunk. Az egyik lehetőség, 
hogy egy elképzelt, szennyezés nélküli környezethez viszonyítjuk a vizsgált létesítmény 
hatását, a másik lehetőség, hogy a meglévő állapothoz. Az első esetben minden energeti-
kai létesítmény csak ronthat a környezet – számított – állapotán, míg a második esetben 
– technológiacsere esetén – a javulás is számszerűsíthető. Ennek megfelelően az összeha-
sonlítási alapként a vizsgált forrástól különböző forrásokból származó szennyezők által 
kialakított környezeti állapotot mint – a forrástól függetlenül előálló – legkedvezőbb ér-
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téket, valamint jogszabályok által az egyes szennyezőkre megengedett határértékhez tar-
tozó környezetminőséget mint legrosszabb értéket választom. 
Az előzőekben körülírt általános elvek mellett a hatásterület kritériumrendszerrel 

szemben támasztott további követelményeket az alábbiak szerint fogalmazom meg: 
1. A hatásterületet a károsodások bekövetkeztének valószínűsége alapján állapítsa 
meg és a hatásterületen kívül már ne legyen feltételezhető környezeti károsodás. 

2. A bemenő adatok egyetlen kombinációja esetén se adjon nulla vagy irreálisan nagy 
kiterjedésű hatásterületet. 

3. A vizsgált területen lévő bármely pontról egyértelműen állapítsa meg, hogy a ha-
tásterülethez tartozik-e vagy sem. 

4. Vegye figyelembe, hogy a lehetséges károsodások egyszeri nagy intenzitású, ill. tar-
tós, kumulatív, kis intenzitású hatások együttes eredményeként jönnek létre. 

5. Vegye figyelembe, hogy az egyes légszennyező anyagok nem azonos valószínűséggel 
okoznak környezeti károkat. 

6. Összehasonlítás esetén minden olyan területet soroljon a hatásterületen belülre, 
ahol a környezet állapotában romlás bekövetkezése valószínűsíthető. 

Mindezek alapján a hatásterület kiterjedésének meghatározásához két, a terjedésszá-
mítás eredményeképpen előálló mennyiséget használok fel. A rövid ideig tartó hatások 
jellemzésére az órás átlagolási idejű talajközeli koncentrációt, míg a kumulatív, tartós 
hatások jellemzésére az éves időszakra vonatkozó dózist. Annak érdekében a két jellemző 
mennyiség segítségével a hatásterület egyidejűleg és összehasonlítható módon lehessen 
meghatározni nem közvetlenül a koncentrációt és a dózist, hanem az ezek alapján kép-
zett környezetminőségi mutatót fogom alkalmazni. 

4.2.2. Levegőminőségi mutató 

A környezetminőség jellemzésére célszerű egy olyan mérőszámot bevezetni, mely objek-
tív (mérhető vagy számítható) állapotjellemzők értékéhez egy adott skálán véges értéket 
rendel. Mivel dolgozatomban csak a levegőkörnyezettel és légszennyezéssel foglalkozom, 
ezért a környezetminőségi mutatót mint levegőminőségi mutató (index of air quality) 
fogom értelmezni és AI -val fogom jelölni. A hozzárendelési függvény koncentrációkkal 
formálisan az 

 ( )A 1 2, , ..., nI c c c= φ , (4.14) 

míg dózisokkal az 

 ( )A 1 2, , ..., nI d d d= φ  (4.15) 

alakban írható fel. Értékkészlete [ ]A 0, 1I ∈ , ahol 0 a legrosszabb, míg 1 a legjobb kör-

nyezetminőséget jeleníti meg. Ezt a hozzárendelési függvényt ( )φ  úgy kell megszerkesz-
teni, hogy ha egy levegőminőségi állapot 

– minden szennyezőanyag tekintetében jobbnak bizonyul egy másik állapotnál, ak-
kor nagyobb, 

– minden szennyezőanyag tekintetében rosszabbnak bizonyul egy másik állapotnál, 
akkor kisebb, 

– minden szennyezőanyag tekintetében azonos bizonyul egy másik állapotnál, akkor 
azonos, 

– egy szennyezőanyag kivételével jobbnak (rosszabbnak) bizonyul egy másik álla-
potnál, akkor nagyobb (kisebb) 
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mutatószámot eredményezzen. A φ  függvény argumentumában szereplő ic  és id  meny-
nyiségek felfoghatók úgy, mintha az n dimenziós tér egy adott pontját reprezentálnák. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes anyagok nem azonos mértékben (nem azonos 
valószínűséggel) károsítanak. Ezt az összefüggésekben egy súlyozófaktor szerepeltetésével 
lehet megjeleníteni. A továbbiakban – felhasználva geometriai analógiát – az egyszerűbb 
jelölés érdekében ic  és id  helyett az általános ix  koordinátát, valamint az ide mutató 

( )1 2, , , nx x xx …  vektort fogom alkalmazni, amit az előbbi mennyiségekből egy iη , a ká-
rosító hatásra jellemző arányossági tényező segítségével a 

 c
i i ix c= η , (4.16) 

illetve 

 d
i i ix d= η  (4.17) 

egyenletek szerint határozok meg. Ennek megfelelően legyen Ox  a legkedvezőbb (opti-
mális, O), míg Wx  a megengedett legrosszabb (worst, W) levegőminőséget reprezentáló 
pont. Nyilvánvaló, hogy a levegőminőséget reprezentáló x  pontnak az Ox  ponttól való 
távolságának növekedtével romlik az AI  környezetminőség. Az n dimenziós euklideszi 

térben ( )n
R  többféle távolság is értelmezhető. Az elsőrendű távolság, melyet MANHAT-

TAN-távolságnak neveznek és 

 O
Ma

1

n

i i
i

L x x
=

= −∑  (4.18) 

módon számítanak ki. A másodrendű távolságot EUKLIDESZ-távolságnak nevezik és az 

 ( )2O
E

1

n

i i
i

L x x
=

= −∑  (4.19) 

egyenlettel számítják, míg az általános p-rendű távolságot p=n esetén 

 ( )OMi
1

n n
n i i

i

L x x
=

= −∑  (4.20) 

MINKOWSKY-távolságnak nevezik. Ezen metrikák közül leginkább célravezetőnek és 
praktikusnak a MANHATTAN-távolság alkalmazása látszik, mert a továbbiakban jól ke-
zelhető lineáris összefüggésekre vezet és kellő mértékben kiemeli – a többi metrikához 
képest – az egyes koordináta irányokban a kisebb távolságokat is. Ennek megfelelően 
jelölje 

 ( )O O
Ma

1

,
n

i i
i

L x x
=

= −∑x x  (4.21) 

a vizsgált levegőminőségnek az optimálistól való, míg 

 ( )W O W O
Ma

1

,
n

i i
i

L x x
=

= −∑x x  (4.22) 

a megengedhető legnagyobb levegőminőség-romlással arányos távolságát. Ezek alapján a 
φ  hozzárendelési függvény 

 ( )
( )

( )

O
Ma

W O
Ma

,
1

,

L

L
φ = −

x x
x

x x
 (4.23) 

formában felírható. Az arányossági tényezők figyelembevételével ez az összefüggés 
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 ( )

O

1
1 2

W O

1

, , , 1

n

i i i
i

n n

i i i
i

c c
c c c

c c

=

=

η −
φ = −

η −

∑

∑
… , (4.24) 

illetve 

 ( )

O

1
1 2

W O

1

, , , 1

n

i i i
i

n n

i i i
i

d d
d d d

d d

=

=

η −
φ = −

η −

∑

∑
…  (4.25) 

alakban írható fel. Annak érdekében a légszennyezés levegőminőség-rontó abszolút hatá-
sát megfelelően érzékeltessem, a fenti törtkifejezések számlálóiban, nem az alapterhelés-
től való eltérést, hanem magát a ic  koncentrációt, ill. a id  dózist helyettesítem. E vál-
toztatásokkal a (4.24) és (4.25) egyenletek egyszerűbb formában felírhatók. A 
továbbiakban – helytakarékosság miatt – csak a koncentrációra vonatkozó egyenleteket 
írom fel, a dózisra vonatkozó kifejezések értelemszerűen ic  id -re cserélésével felírhatók. 
Ennek megfelelően a hozzárendelési függvény 

 ( )
W O

1
1 2

1

, , , 1

n
i

i
i ii

n n

i
i

c
c c

c c c =

=

η
−

φ = −
η

∑

∑
… . (4.26) 

Figyelemmel arra, hogy a (4.26) kifejezés egy súlyozott összeg, ahol a súlyozótényezők 

 

1

i
i n

i
i=

η
ω =

η∑
 (4.27) 

módon számíthatók, továbbá a súlyozási szabályból következően 

 
1 1

1

1
n n

i
i n

i i
j

j

= =

=

η
ω = =

η
∑ ∑

∑
. (4.28) 

Így a (4.26) egyenlet a súlyozótényezőkkel felírható 

 ( )1 2 W O W O
1 1

1

, , , 1 1
n n

i i i
n i n

i ii i i i
j

j

c c
c c c

c c c c= =

=

η
φ = − ω = −

− −
η

∑ ∑
∑

…  (4.29) 

formában. Bevezetve a  

 

1

1
n

j
j=

ζ =
η∑
 (4.30) 

jelölést felírhatóvá válik egy adott szennyezőanyag „hozzájárulása” a levegőminőség rom-
lásához, melyet 

 A, W O
i

i i
i i

c
I

c c
∆ = ζη

−
 (4.31) 

módon értelmezek, így a hozzárendelési függvény 
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 ( )1 2 A,
1

, , , 1
n

n i
i

c c c I
=

φ = − ∆∑… . (4.32) 

 
4–1. táblázat. Egyes szennyezőanyagok küszöbkoncentrációi és egészségügyi határértékei 

Szennyezőanyag 
Küszöbkoncentrációk, Lc , és 

határértékek Wc  μg/m3 
Forrás 

Kén-oxidok (SO2 és SO3) 

125 (órás) 
250 (órás) 
20 (éves) 
20* (éves) 
50 (éves) 
50 (éves) 

WHO, 1998, 2000 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
EC, 1999 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
WHO, 1998, 2000 

Nitrogén-oxidok (NO és NO2) 

100 (órás) 
200 (órás) 
28,2 (éves) 
30* (éves) 
70 (éves) 
30 (éves) 

WHO, 1997 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
WHO, 1997 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
EC, 1999 

Lebegő és ülepedő por 
100 (órás) 
20 (éves) 
50 (éves) 

14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
WHO, 1998, 2000 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 

Szén-monoxid 
10 000 (órás) 
3 000 (éves) 

14/2001. KöM-EüM-FVM r. 
14/2001. KöM-EüM-FVM r. 

*: ökológiailag sérülékeny területre vonatkozó értékek 

 
A károsító hatásra jellemző iη  arányossági tényezőt a tényleges koncentráció és a ká-

rosodás ún. küszöbkoncentrációjának ( )Lc  arányaként határozom meg. A küszöbkon-

centráció nem mindig azonos a jogszabályokban rögzített egészségügyi határértékkel. 
Amennyiben attól eltér, akkor annál alacsonyabb. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) és Európai Unió küszöbkoncentrációra vonatkozó ajánlásait, valamint hazai jog-
szabályban foglalt határértékeket az energetikában gyakrabban előforduló szennyező-
anyagokra a 4–1. táblázat tartalmazza. A táblázatban egy adott szennyezőanyagra több-
féle adat is rendelkezésre áll, a forrástól függően. A számítások során minden esetben 
legkisebbet veszem alapul, melyet dőlt szedéssel kiemeltem. Abban az esetben, ha nem 
állt rendelkezésre küszöbkoncentráció, akkor hatályos jogszabályban (jelenleg a 14/2001. 
(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet) foglalt, ökológiailag sérülékeny területre vo-
natkozó egészségügyi határértéket vettem alapul. Ennek megfelelően 

 L
i

i
i

c
c

η = , (4.33) 

valamint 

 

L
1 1

1 1
n n

i
i

ii i

c
c= =

ζ = =
η∑ ∑

, (4.34) 

így a hozzárendelési függvény 

 ( ) L W O
1

L
1

1 1
1

1

n
i

n
i i i i

jj

c
c c c

c
=

=

φ = −
−∑

∑
c . (4.35) 
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A levegőminőségi mutatót pedig az 

 
( ) W

A W

,

0,

i i

i i

c c c
I

c c

φ ∀ ≤=  ∃ >
 (4.36) 

egyenlet szerint kell meghatározni. 

4.2.3. A hatásterület kijelölése 

A kritériumrendszer kialakítása előtt – melyet a levegőminőségi mutató felhasználásával 
adok meg –, még meg kell határozni, hogy mit kell az optimális ( )A 1I =  és mit a leg-

rosszabb ( )A 0I =  levegőminőségi állapot alatt érteni. Az levegőminőség optimális értéke 
alatt a vizsgált területen, a vizsgált forráson kívüli forrásokból származó alap légszeny-
nyezettséghez tartozó levegőminőséget. Ez a megfogalmazás az elérhető legjobb értéknek 
azt tekinti, mintha a forrás ott sem lenne, ill. egyáltalán nem bocsátana ki káros anya-
got. Legrosszabb levegőminőség alatt, pedig az az eset értendő, amikor a vizsgált terület 
valamely pontján az együttes légszennyezettség mértéke eléri a jogszabályban az adott 
területre vonatkozó határértéket. Ezeket az értékeket a 4–1. táblázatban félkövér szedés-
sel kiemeltem. A legjobb és legrosszabb levegőminőségi állapot ilyen módon való értel-
mezése lényegében a – a jelenlegi jogszabályokban is hivatkozott – terhelhetőséget 

( )W O
i ic c−  jeleníti meg az összefüggésekben. 

A korábban leírtak megfelelően a kritériumrendszert úgy kell megfogalmazni, hogy 
egyszerre vegye figyelembe a nagy intenzitású, rövid ideg tartó, valamint a kumulálódó 
hatásokat. A légszennyezésben az intenzitás (koncentráció) csúcsok kialakulásakor fenn-
álló légállapotot a továbbiakban kritikus állapotnak nevezem és az ebben az állapotban 
számított immissziómező lesz a minősítés egyik alapja. A kumulálódó hatások figyelem-
bevételére két lehetőséget fogok felhasználni. Az egyik a kritikus állapothoz hasonlóan 
szintén rövid átlagolási idejű koncentrációértékeket vesz alapul, de az ún. leggyakoribb 
meteorológiai állapotban3, míg a másik az éves időtávot alapul vevő dózis. A dózis al-
kalmazása során a viszonyítási mennyiségeket is ennek megfelelően kell megállapítani, 
azaz 

 
a

O O O
a a a

0

dd c t c
τ

= = τ∫ , (4.37) 

 
a

W W W
a a a

0

dd c t c
τ

= = τ∫ , (4.38) 

valamint 

 
a

L L L
a a a

0

dd c t c
τ

= = τ∫ , (4.39) 

ahol az a index éves mennyiséget jelent, míg 6
a 31,536 10 sτ = ⋅  az év hossza. Mindezek 

alapján három esetre kell a levegőminőségi mutatót meghatározni: a kritikus C
AI  és a 

leggyakoribb MF
AI  állapotra, valamint éves időtávra dózis alapon D

AI . A levegő állapotá-
nak minősítését és a hatásterület kijelölését e három mutatószám alapján, az 

                                      
3 a leggyakrabban előforduló összetartozó stabilitás és szélsebesség adatcsoport által reprezentált állapot 
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C MF D

* A A A
A 3

I I I
I

+ +
=  (4.40) 

egyenlet szerint képzett mennyiséggel fogom elvégezni. Mivel mind a koncentráció, mind 
pedig a dózis, következésképpen a levegőminőségi mutató is helyfüggő, ezért a kritéri-
umrendszer felállítása előtt meg kell határozni, hogy e mennyiségeket a mely koordinátá-
jú helyeken kell értelmezni. A következőkben a széliránnyal együttmozgó koordináta-
rendszerben a minősítés alapjául a füstfáklya tengelye alatti talajközeli koncentrációt 
tekintem mértékadónak. A tengelyalattiság koordinátákban 0y =  jelentéssel bír, míg a 
talajközeliség ( )0, 2z =  m magasságot jelent, a szélirányba vett távolság pedig 

( )max0,x x= , ahol maxx  a terjedési modell alkalmazhatósági tartományának határa.  

Korábbi vizsgálataink (BENYÓ, 1998; BIHARI, PATAKY, 2001; GÁCS, BIHARI, 1997, 
1998, 1999, 2001; GÁCS ET AL., 1999) alapján számos, egyre finomabbá, érzékenyebbé és 
ezzel együtt bonyolultabbá váló hatásterület kritériumrendszert állítottunk fel. A követ-
kezőkben ismertetett kritérium igyekszik ötvözni a korábbi módszerek előnyös tulajdon-
ságait és az azok alkalmazásából leszűrt tapasztalatokat. Mindezek alapján a légszeny-
nyező pontforrás hatásterületét a következő módon kell kijelölni:  
Meg kell határozni mind a kritikus, mind pedig a leggyakoribb meteorológiai állapot-

hoz, valamint az éves dózishoz tartozó levegőminőségi mutatókat szélirányonként a for-
rás által kibocsátott összes szennyezőanyagra, majd képezni kell ezek számtani középér-
tékét: ( )*

A , 0,0I x . Hasonlóképpen meg kell határozni e mutató értékét a O
,bi i ic c c= =  

alapterhelés behelyettesítésével: *
A,bI . Meg kell határozni a forrástól mért azon FoI,1x  

(FoI: Field of Impact) távolságot, ahol az  

 
( )
( )

*
A FoI
*
A min

1

1

I x

I x

−
−

, (4.41) 

hányados értéke a maximális érték (1) elérése után 0,5 alá csökken. Ebben az összefüg-
gésben ( )*

A FoII x  a hatásterület szélén, míg ( )*
A minI x  a vizsgált-, következésképpen a ha-

tásterületen belüli, a vizsgált szélirányban előforduló legkisebb levegőminőségi mutató.  
A kritérium működését megvizsgáltam több jellemző esetre, a 4–1. táblázatban felso-

rolt szennyezőanyagokkal. Így egy „kis” teljesítményű gázmotoros blokkfűtőerőműre (5 
darab, összesen 19,2 MW teljesítményű gázmotor, közös 14 m magas kémény), „közepes” 
teljesítményű kondenzációs gőzerőmű kazánjára (96 MW hőteljesítményű cirkulációs 
fluidkazán, szilárd biomassza tüzeléssel, 35 m magas kéménnyel), valamint „nagy” telje-
sítményű szénportüzelésű erőmű kazánjaira (650 és 900 MW hőteljesítményű szénportü-
zelésű kazánok, 300 és 320 m magas kéményekkel). Ezek a vizsgált példák kellően repre-
zentatív képet adnak az energetikában szokásos létesítmény-jellemzőkről. A számítások 
eredményeit az összehasonlíthatóság érdekében olyan koordinátarendszerben ábrázoltam, 
ahol az x irányú távolságot annak a vizsgált terület maximális kiterjedésére vonatkozta-
tott relatív értékével helyettesítettem, azaz 

 R
max, vizsgált

x
X

x
= . (4.42) 

A 4–2. ábra mutatta eredmények alapján – melyek a maximális kiterjedést adó szél-
irányhoz tartoznak – megállapítható, hogy szélsőséges körülmények közepette is műkö-
dőképes a kritérium, egyik esetben sem eredményezett sem 0, sem pedig végtelen nagy 
kiterjedésű hatásterületet (a vizsgált területek rendre 2, 10 és 50 km kiterjedésűek vol-
tak). További előnye az itt bemutatott kritériumnak, hogy egy forráshoz egyetlen hatás-
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területet rendel, szemben a korábbi módszerekkel, ahol szennyezőanyagonként történt 
annak megállapítása. 
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4–2. ábra. A hatásterület kritérium (4.41) egyenlet szerinti értékének változása  

a forrástól mért relatív távolság függvényében 

 

4.2.4. A levegőminőségi mutató érzékenysége 

Azt, hogy az egyes légszennyezők koncentrációjának, ill. dózisának változására milyen 
mértékű változással reagál a levegőminőségi mutató, azt a 

 A
i

i

I
c

∂
µ =

∂
 (4.43) 

koncentrációérzékenységgel jellemzem, mely az egységnyi koncentráció (dózis) változásá-
ra bekövetkező levegőminőség-változás. Ez a mennyiség arról szolgáltat információt, 
hogy mely szennyezőanyag immisszió-csökkentéssel, milyen mértékű levegőminőség javu-
lást érhetünk el. A (4.29) egyenleten a kijelölt műveletet elvégezve 
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Elvégezve a (4.34) egyenlet nyújtotta helyettesítést, az érzékenység 
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Kismértékű koncentráció (dózis) változások esetén a teljes levegőminőség változás  
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Ennek az összefüggésnek a segítségével már a tervezés korai fázisában elvégezhetővé vá-
lik egy korlátozott optimálás, hiszen a levegőminőség javítása és ezáltal hatásterület ki-
terjedésének csökkentése az externális költségek csökkenését eredményezi, igaz az 
internális költségek esetleges növekedése mellett, de ez a számítási módszer adatigényé-
ben lényegesen szerényebb, mint a teljes költségmeghatározási módszer. 
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5. Környezeti költségek és környezetterhelés terve-
zés 

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az elosztott vagy decentralizált (distributed) és 
a beágyazott (embedded) energetikai létesítmények (kiserőművek) száma. E folyamat 
előnyös tulajdonsága, hogy a rendszer szétosztottsága révén megbízhatósága növekedett, 
az energia és az energiaszállítás költségei csökkentek és ezek a létesítmények sok esetben 
megújuló energiaforrást hasznosítanak. Ugyanakkor az ilyen energetikai létesítmények 
terjedésével az ezekből származó környezetterhelés is egyre nagyobb méreteket ölt és 
egyre közelebb kerül a fogyasztókhoz. A környezetvédelem diktálta szükségszerűség, 
hogy minden, a környezetre jelentős hatást gyakorló beruházás előtt a technológia, tele-
pítési hely, üzemanyag stb. kiválasztásában a környezetvédelem szempontjai is érvénye-
süljenek. E szempontokat legjobban gazdasági, pénzügyi eszközökkel lehet megjeleníteni. 
A pénzügyi ösztönzők lehetnek adók, bírságok és egyéb elvonások (negatív ösztönzők), 
ill. különféle támogatások (pozitív ösztönzők). E gazdasági eszközök meghatározásának 
alapja pedig a környezeti (külső) költség (external cost). 

5.1. Környezeti (externális) költségek 

Külső (externális) gazdasági hatásról akkor beszélünk, ha a gazdaság egy szereplőjének 
tevékenysége előnyös vagy hátrányos következményekkel jár egy másik szereplő számára 
(módosítja a jóléti függvényét), anélkül, hogy az előnyt élvező fizetne, ill. a hátrányt 
elszenvedő kártérítést kapna ezért. A külső költségek az egyéni hasznok, ill. költségek és 
a társadalmi hasznok, ill. költségek különbözeteként állnak elő. (SAMUELSON és 
NORDHAUS, 2002) Az externális költségek megfelelő használatával (pl. adóztatás, támo-
gatás stb.) javulhat az erőforrások elosztásának és felhasználásának hatékonysága, csök-
kenthető a társadalmi kár és elősegíthető a fejlődés fenntarthatósága, a környezetvédel-
mi célkitűzések teljesítése. A fenti meghatározás kapcsán problémát az externális költség 
egyéni és társadalmi hasznok, ill. költségek különbözeteként való értelmezése jelent. A 
közgazdasági gondolkodás és szemléletmód az 5–1. ábrán kísérhető figyelemmel. Az áb-
rán az MCA görbe a szennyezés csökkentésének határköltségét, míg a MSB és MPB vo-
nalak a szennyezés csökkenésével együtt járó társadalmi, ill. egyéni határhasznot jelení-
tik meg. 
Egy erőmű, ha egyáltalán nem fogja vissza szennyezőanyag kibocsátását (M), akkor, 

az általa kibocsátott maxQ  mennyiségű szennyezőanyag károkat okozhat magában az 
erőműben és az ott dolgozók egészségében. Ezért az erőműnek érdeke, hogy szennyező-
anyag kibocsátását valamilyen mértékben csökkentse, melynek mértékét az erőmű egyé-
ni határhaszna (MPB) szabja meg. 
Szabályozatlan piaci körülmények között beálló egyensúlyi helyzetet az ábrán az A 

pont mutatja, ahol az egyéni határhaszon és határköltség egyenlő: MPB=MCA, ebben 
az esetben a szennyezőanyag kibocsátás AQ . Ez a szennyezőanyag kibocsátás azonban 
össz-társdalmi szinten nem hatékony. Az egyéni (erőművi) és a társadalmi határhaszon 
különbségeként előáll az EC, egységnyi szennyezőanyag által okozott külső költség. A 
teljes externális költség, mely társadalmi szinten kárként jelentkezik, ebben az esetben a 
0AC háromszögnek megfelelő terület. 
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5–1. ábra. Externália gazdasági következményei 

(MCA: szennyezés csökkentés határköltsége, marginal cost of abatement;  
MSB: társadalmi határhaszon, marginal social benefit;  
MPB: egyéni határhaszon, marginal personal benefit;  

EC: külső határköltség, marginal external cost) 

 
Ha a szennyezőanyag kibocsátást kismértékben ( Q∆ ) visszafogják, akkor, akkor a 

társadalmi hasznon a CC’, a szennyezés megelőzés költsége az AA’ vonal alatti, míg a 
nettó társadalmi haszon az AA’C’C területtel növekszik, az externális költség pedig érte-
lemszerűen ennyivel csökken. A környezetszennyezés társadalmilag optimális szintjét 
( BQ ) a B pontban lehet elérni, ahol a szennyezés csökkentés határköltsége és a társa-
dalmi határhaszon egymással megegyezik: MSB=MCA. Ha a szennyezőanyag kibocsá-
tást az optimális szintnél alacsonyabbra kívánjuk csökkenteni, akkor csökkenő társadal-
mi és egyéni hasznon mellett egyre növekvő megelőzési költséggel kell számolnunk. 
Amennyiben a kibocsátást nullára kívánjuk csökkenteni, úgy a társadalmi és az egyéni 
határhaszon, valamint a külső költség is nullává válik, ugyanakkor a megelőzési költség 
igen nagy értéket (Z) érhet el. Sok esetben a nulla kibocsátás csak a tevékenység felszá-
molásával érhető el. 
A külső költségeknek az előbbiek szerinti értelmezése az MCA, MPB és MSB függvé-

nyek pontos meghatározását kívánja. Az egyéni hasznokat és költségeket, melyek jól 
körülhatárolható tevékenységek eredményei (pl. egy erőmű esetén a füstgáztisztító be-
rendezés beruházása és üzemeltetése, a szerkezeti elemek és a dolgozók egészségének ká-
rosodása a légszennyezettség miatt), még megfelelő pontossággal meg lehet határozni, 
azonban össz-társadalmi szinten ez már szinte lehetetlen.  
Az előbbiekben említett nehézségek miatt az energetikában az externális hatást, ill. 

költséget környezeti hatásként, ill. környezeti költségként (environmental cost) célszerű 
értelmezni. Ennek megfelelően a továbbiakban külső (externális) költség alatt minden 
esetben környezeti költséget értek. A környezeti költségek felmérésére közvetlen (direkt) 
közgazdasági módszer helyett egy közvetett (indirekt), a károk felmérésén alapuló mód-
szert érdemes alkalmazni. A környezeti költség ennek megfelelően a hatásterületen belül 
lévő, meghatározott környezeti elemekben bekövetkező károk pénzértékben kifejezett 
költségeinek összege. Az optimális környezetterhelési stratégia kidolgozásában ezt az 5–
2. ábra szerinti módon lehet alkalmazni. Az ábrán a vízszintes tengelyen a környezetet 
érő terhelés látható (load of environment), mely lényegében azonos a területi dózissal. 
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5–2. ábra. Optimális környezetterhelési stratégia 

 
A környezetterhelés az emissziónál tágabb fogalom, bár értéke elsősorban attól függ, 

ugyanakkor a létesítmény helye és a környezet jellege is jelentős befolyással rendelkezik. 
A belső költség (internal cost) – az ábrán a IC  jelű görbe –, mely az energiaátalakítással 
és szállítással kapcsolatos költségeket fogja össze, a környezetterhelés csökkenésének 
függvényében meredeken növekszik, feltételezve, hogy állandó energiatermeléssel számo-
lunk. Ezt egyrészt a kibocsátás és az immisszió csökkentésére (pl. leválasztó berendezés, 
magasabb kémény) fordított beruházások költségterhéből, másrészt a környezetterhelés 
szempontjából kedvezőbb elhelyezés jelentette szállítási költségnövekedésből adódik. A 
környezeti költség ( EC  jelű görbe) a környezeti elemekben bekövetkező hatások (leg-
többször károk) pénzértékké alakított mennyisége.  
Az externáliákkal foglakozó közgazdasági elméletben több koncepció is létezik ezek ke-

zelésére. Az ismertebbek közül az egyik PIGOU4-féle környezeti adó (a szennyező fizet 
elv), a másik a COASE5-teoréma, melynek lényege, hogy az érintettek kölcsönös, részben 
piaci mechanizmusok általi ellentételezéssel oldják meg az externális hatásokból eredő 
problémákat. A következőkben bemutatott gondolatmenet a PIGOU-féle elmélethez il-
leszkedik, hiszen e dolgozatnak nem lehet tárgya a különféle piaci és nem piaci mecha-
nizmusok működésének vizsgálata. 

5.1.1. Környezeti elemek és károk értékelése 

A nem piaci környezeti elemekben (erőforrásokban) – melyek legtöbbször közjavak –, 
bekövetkező károsodások gazdasági (pénzügyi) értékeléséhez ismernünk kell ezen javak 
értékét. Az érték meghatározásának módjára a környezetgazdaságtanban többféle mód-
szert is kidolgoztak. Ilyen módszer az élvezeti ár, az utazási költség és a feltételes értéke-
lés módszere, melyek részletes leírása KEREKES (1998) és MARJAINÉ (2000, 2001) művei-
ben megtalálható. Más esetekben az úgynevezett fizetési és elfogadási hajlandóságot 
(willingness to pay, willingness to accept) veszik alapul a költségek meghatározására. 
Ilyen adatok BARANZINI (1997), EC (1999), FREEMAN (2000), LVOVSKI ET AL. (2000), 
MURPHY ET AL. (1999), SPADARO (1999) RABL (1996, 1999b), RABL és SPADARO (1999, 
2000, 2001), ZAIM (1999), ZANG és DUANYANXIN (2000) közleményeiben találhatók. Sok 
esetben azonban még e módszerek sem adnak használható eredményeket, így a környe-
                                      
4 ARTHUR CECIL PIGOU (1877-1959) angol közgazdász 
5 RONALD HARRY COASE (1910-) Nobel-díjas angol közgazdász 
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zeti költségek meghatározásához más értékelési módszert is fel kell használni. E mód-
szerrel a részben vagy teljesen károsodott környezeti elemhez rendelünk költségeket, 
méghozzá részleges kár esetén a kár elhárítása és az eredeti állapot helyreállításához, 
teljesen károsodott elem esetén pedig annak pótláshoz szükséges pénzértéket. E mód-
szerrel a piaci javakban bekövetkező károk jól számszerűsíthetők. Szintén ez alkalmaz-
ható a humán-egészségügyi károk meghatározására is. Ebben az esetben a gyógyításra 
fordított költségek és a kiesett munkaidő jelentette kár, valamint a korlátozott munka-
képesség miatti termeléscsökkenés költségéi adják az összes ehhez kapcsolódó költséget.  

5.1.2. A károsodás-költség modell 

A környezeti elemekben bekövetkező károk költsége attól függ, hogy 
– mekkora az egyes elemek károsodásának mértéke, 

– hány elemet érintett az adott mértékű kár, 

– mekkora a bekövetkezett károsodás fajlagos költsége. 

A károsodás mérték az előző fejezetben bevezetett növekmény károsodás jellemzi. Az 
érintett elemek számát a hatásterület nagysága ( )FoIA  és az adott típusú elemek hatás-

területen belüli eloszlása, azaz a sűrűségfüggvénye ( )E E, , 0m x y ρ   együttesen adja meg. 

Ennek megfelelően a hatásterülethez rendelt összes éves környezeti költség 

 ( ) ( )
FoI

E D, E E , , E E, , 0 , , 0 dm m m i
m i A

C C x y D x y A∆

 
 = ⋅ ρ ⋅ 
 
 

∑ ∑ ∫  (5.1) 

módon számítható ki, ahol D,mC  az m típusú környezeti elemben, bekövetkező károsodás 

fajlagos költsége. A továbbiakban költség alatt annak éves időszakra vonatkozó értékét 
értem. Ennek értékeit a Függelék 8.7. alfejezetének . táblázatai tartalmazzák. A már ko-
rábban bevezetett diszkrét rácsosztású területkezelésre áttérve, az (5.1) egyenlet 

 E D, , , , , , ,m m k l m i k l
m i k l

C C D y x∆

 
 = ⋅ ρ ∆ ∆  

∑ ∑ ∑ ∑  (5.2) 

formában írható fel, ha nem rendelkezünk a környezeti elemek pontos eloszlását leíró 
sűrűségfüggvénnyel, akkor az helyettesíthető a vizsgált területe egészére értelmezett át-
lagos sűrűséggel mρ , mellyel az előző egyenlet 

 E D, , , , ,m m m i k l
m i k l

C C D y x∆

 
 = ρ ∆ ∆  

∑ ∑ ∑ ∑  (5.3) 

alakot vesz fel.  
Amennyiben több forrásból származó környezetszennyezés együttes külső költségét kí-

vánjuk meghatározni, úgy 
– a vizsgált terület IA  (investigated area) alatt az egyes forrásokhoz tartozó hatás-
területek unióját értjük, azaz I FoI,jA A= ∪ , ahol j a forrás futóindexe; 

– az összegzéshez be kell vezetni egy logikai függvényt, mely megadja, hogy az 
adott felszíni cella mely forrás hatásterületének része, azaz 

 E, FoI, E, FoI,1,

0, egyébként
k j l j

j

x A y A
B

 ∈ ∧ ∈= 
, (5.4) 

ahol E,kx  és E,ly  a k és l sorszámú felszíni cella középpontjának koordinátái. 
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Természetesen ebben az esetben a hatásterületeket a földhöz rögzített koordinátarend-
szerben kell értelmezni. Mindezek alapján több forrás együttes környezeti költségét a 

 E D, , , , , ,j m m m i k l j
j m i k l

C B C D y x∆

 
 = ρ ∆ ∆  

∑ ∑ ∑ ∑ ∑  (5.5) 

egyenlettel lehet kiszámítani. 
Problémát okozhat a sűrűségfüggvény értékének meghatározása, mivel ez egyes kör-

nyezeti elemek esetében időszakos változásokat mutat: a népsűrűség egy üdülőövezetben, 
a mezőgazdasági művelés alatt álló területek nagysága stb.. A bizonytalanságok csak 
aprólékos és pontos adatgyűjtéssel csökkenthetők, ami viszont meglehetősen költséges 
feladat, így a felhasználóra marad e paraméter értékének körültekintő megválasztása. 

5.2. Környezetterhelés-tervezés 

5.2.1. A feladat megfogalmazása 

Az energiahordozók liberalizált piacán (és általában bármely versenypiacon) az a termék 
tudja megőrizni versenyképességét, ill. a piacvezető szerepet megszerezni, mely az árver-
senyben képes maga mögé utasítani versenytársait. Természetesen az ár mellett a vásár-
lók (fogyasztók) döntésében még más megfontolások is szerepet játszhatnak, de e szub-
jektív tényezőktől most tekintsünk el. Az energiahordozók árának megállapítása a 
költségeken alapul, így azok meghatározása a problémamegoldás kulcsa. Az energiahor-
dozók költségeit a továbbiakban három részre bontva vizsgálom: belső (termelési), szállí-
tási és külső (környezeti) költségek. E költségek ugyan nem függetlenek egymástól, 
azonban e felosztás mind logikailag, mind pedig a problémamegoldás szempontjából in-
dokolt. A különféle függvények formájában felírt költségek és a bennük szereplő függet-
len változók, valamint az esetenként e változók értékétől függő paraméterek között 
nagyszámú és bonyolult összefüggés áll fenn. Ez azt eredményezi, hogy hagyományos 
matematikai eszközökkel egy ilyen összetettségű függvényrendszer optimumát megkeres-
ni reménytelen vállalkozásnak tűnik. Ilyen problémákkal a matematikusok szembesültek, 
ezért ezek megoldására alkották meg a „lágy számítási módszereket” (soft computing 
methods). Mint sok esetben, most is az elő természettől lesték el a szükséges ötleteket. 
Ezekből a kezdeti evolúciós megoldási stratégiákból fejlődtek ki a 80-as években a ma 
már egyre szélesebb körben alkalmazott genetikus algoritmusok. E módszerek átfogó le-
írása MITCHELL (1999) és ÁLMOS ET AL. (2002) könyveiben megtalálható. 
Genetikus algoritmus alkalmazását a fentieken túl az is indokolja, hogy a keresési tér 

igen nagy kiterjedésű (a változtatható mennyiségek száma nagy), a keresési tér nem ösz-
szefüggő (egyes változóknak vannak tiltott értékei, ill. alulról és/vagy felülről korláto-
sak), egyes paraméterek függnek a változók értékeitől, így ezek is kvázi-változókká vál-
nak, valamint, hogy véges időn belül szeretnénk elfogadható megoldást kapni. A 
genetikus algoritmus által szolgáltatott megoldás nem minden esetben esik egybe a tény-
leges megoldással. 

5.2.2. Reprezentáció 

A genetikus algoritmus alkalmazásának kulcsa a feladat megoldása szempontjából lénye-
ges adatok megfelelő reprezentálása. Az algoritmus a probléma összes lehetséges megol-
dását tartalmazó keresési tér egészén párhuzamosan, egyszerre több lehetőséget vizsgál-
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va dolgozik. A keresési teret alkotó adatcsoportok (egyedek) összességét populációnak 
nevezzük. A populáció egy egyedét a kromoszómával (genom) analóg mennyiséggel szo-
kás kódolni. A kanonikus genetikus algoritmusban egy egyedet egyetlen genom ad meg, 
melyet binárisan, egy bitsztringgel kódolnak. Az általam vizsgált esetben ez a fajta rep-
rezentáció nem járható. Vannak olyan változók, melyek folytonos skálájú valós számok-
kal, vannak melyek egész számokkal írhatók le és vannak olyanok is melyek logikai érté-
kekkel, sőt olyanok is, melyek egy halmaz adott elemére mutatnak. Szintén bonyolítja a 
reprezentáció problémáját, hogy vannak olyan mennyiségek, melyek a szabad változók 
függvényei, de esetenként, korlátozott mértékben módosíthatók (pl. a felszíni érdesség-
magasság). Ennek megfelelően az általam kidolgozott optimumkereső algoritmusban egy 
egyedet három genom fog leírni. Az elsődleges genom tartalmazza a szabad változókat, 
míg a másodlagos vagy csatolt genom azokat a paramétereket tartalmazza, melyek az 
elsődleges genomban lévők függvényei és esetenként korlátozottan módosíthatók. A 
harmadlagos vagy állandó genom azokat a paramétereket tartalmazza, melyek az egyed 
nem változó jellemzőit tartalmazzák.  
Az általam választott reprezentációban egyed alatt a forrás összes és a forrás környe-

zetének egyes tulajdonságait értem. Ennek megfelelően az elsődleges genom a következő 
adatokat tartalmazza 

– a forrás pozíciója a földhöz rögzített koordinátarendszerben: E,S E,S E,S, ,x y z  (az 

esetek többségében E,S 0z = ), 

– a forrás által felhasznált energiahordozó típusa; 

– a forrás által felhasznált energiahordozó árama Eɺ  vagy a forrás teljesítménye és 
hatásfoka; 

– a forrás kihasználtsága LF; 

– a forrás energetikai technológiája; 

– az alkalmazott környezetvédelmi (leválasztási) technológiák; 

– a forrás magassága h ; 

– a forrás kilépő átmérője sd . 

A kapcsolt genomban a következő mennyiségek találhatók: 
– a felhasznált energiahordozók árai; 

– a létesítmény beruházási ideje; 

– fajlagos szennyezőanyag kibocsátási tényezők ε ; 

– fajlagos leválasztási tényezők ϕ ; 

– az energiahálózat csatlakozási pontjai energiahordozónként és szintenként; 

– energiaátviteli szintek (villamos hálózatnál feszültség, gázhálózatnál nyomás); 

– felszíni érdesség-magasság 0z ; 

– szennyezőanyag alapterhelések a forrás hatásterületén; 

– a hatásterületen belül található környezeti elemek sűrűségfüggvényei; 

– meteorológiai statisztikai adatok (meteorológiai mátrix). 
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5–3. ábra. Genomok hierarchiája és a beavatkozás lehetőségei 

 
Az állandó genom a következő adatokat tartalmazza 
– az energetikai technológia fajlagos költségei; 

– a környezetvédelmi technológia fajlagos költségei. 

A genomok előbbi felsorolás szerinti hierarchikus szerveződését és a beavatkozási lehe-
tőségeket az 5–3. ábra szemlélteti. 

5.2.3. A célfüggvény 

A genetikus algoritmusban a reprezentáció mellett a másik fontos eszköz a célfüggvény, 
melyet jósági függvénynek (fitness function) neveznek. A jósági függvény értéke jellemzi 
a populáció egyedeit és az algoritmus célja, hogy megkeresse a legkisebb célfüggvényű 
egyedet. A célfüggvény praktikus szempontok alapján az adott egyedhez tartozó összes 
költség ( FC , full cost) lesz. A jósági függvény mellett a kanonikus genetikus algoritmus-
ban szokás még különféle büntetőfüggvények alkalmazása is, azonban ebben az esetben 
erre nincs szükség. Az egyed eddig a forrásra szűkített értelmezését célszerű e helyütt az 
kibővíteni és az egyed alatt a berendezések összességén kívül az onnan kiadott energia-
hordozókat is odasorolni. Az optimálási célfüggvény ennek megfelelően formálisan a 
 F P T EC C C C= + +  (5.6) 

egyenlettel írható fel, ahol PC  jelenti az energiafejlesztéssel (production) kapcsolatos 
összes, míg TC  az energiahordozók szállításával (transmission) összefüggő költségeket. 
Feladat tehát, e három tagból álló összegfüggvény optimumához (minimumához) tartozó 
az elsődleges genomban lévő független változók és a másodlagos genomban lévő függő 
paraméterek megfelelő értékének megkeresése.  
A célfüggvény ilyen módon való felírása egy energetikai létesítmény optimális paramé-

tereinek meghatározásához nyújt megfelelő eszközt. Előfordulhat azonban olyan eset is, 
hogy egyszerre több létesítmény optimális paramétereit kell megkeresni. Ebben az eset-
ben a teljes vizsgált (földrajzi) terület az egyes létesítményekhez tartozó vizsgálati terü-
letek uniója lesz. Az optimumkeresés során minden egyedhez olyan teljes költséget ren-
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delek, mely az adott egyedre jellemző energiafejlesztési és szállítási költségeket tartal-
mazza, viszont minden egyedhez ugyanazt, a vizsgált terület egészéhez tartozó környeze-
ti költséget. Ahhoz, hogy e feladat elvégezhetővé váljék, fel kell írni az eddig még nem 
definiált két költségfüggvényt. A következőkben az egyes kifejezésekben szereplő fajlagos 
költségek az aktuális piaci viszonyok alapján határozhatók meg, viszonylag könnyen be-
szerezhetők, ezért értéküket a dolgozatban nem közlöm. 

5.2.3.1. Energiafejlesztési költségek 

Az energiafejlesztési költségek alatt az energetikai létesítmény beruházásából és üzemel-
tetéséből származó összes költséget értem. E költség az energiaátalakító technológiai 
berendezések költségei mellett tartalmazza a környezetvédelmi célú, valamit az energia-
hordozók szállítását szolgáló berendezések beruházási és üzemeltetési költségeit is. Az itt 
bemutatott módszer az erőműtechnikában szokásos kezelésmódhoz képest egyszerűbb, 
néhány járulékos kisebb tételt figyelmen kívül hagy, de ez érdemben nem befolyásolja az 
optimumkeresés végeredményét. Egy energetikai létesítmény beruházásának költsége 
(investment cost, I) m év (építési idő) alatt a kamatok figyelembe vétele nélkül: 

 
1

0 0,j
j m

I I
−

=−

= ∑ . (5.7) 

A 0 index a pénz időértékének figyelmen kívül maradására, azaz annak nominális ér-
téken való figyelembevételére utal. Az erőmű beruházásának költsége m év alatt kama-
tokkal, az üzembe helyezés pillanatára átszámítva p kalkulatív reálkamatláb mellett: 
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A kamattényező kitevőjében szereplő +0,5 a folyamatosan fellépő kiadások következmé-
nye. A beruházási költséget általában a beépített teljesítőképességre ( )instEɺ  vonatkozta-

tottan, az ún. fajlagos beruházási költség nagyságával adják meg, melyet az 

 0

inst

I
a

E
=
ɺ

 (5.9) 

összefüggéssel definiálok. A fajlagos beruházási költség együttesen tartalmazza az ener-
getikai ( )Pa , energiaszállítási ( )Ta  és a környezetvédelmi ( )Ea  beruházásra jellemző ér-
tékeket, azaz 
 P T Ea a a a= + + .  

Mindezek alapján az energetikai beruházást évente terhelő, a kihasználtságtól függet-
len állandó költség: 
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ahol α  a jogszabályokban meghatározott leírási hányadot, valamint a karbantartásra, 
önfogyasztásra és tartalékképzésre jellemző mennyiségeket magában foglaló tényező. 
A kiadott energia mennyiségétől függő változó költség a felhasznált energiahordozók 

és a segédanyagok költségeinek összegeként írható fel: 

 P,var f, s,
1 1

m n

i i j j
i j

C E p e s p
= =

  = +   
∑ ∑ , (5.11) 

ahol m a tüzelőanyagok, n a segédanyagok száma, i ie E E=  az i-edik típusú tüzelő-
anyag relatív mennyisége, E az összes felhasznált tüzelőanyag energiatartalma, fp  a tü-
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zelőanyag fajlagos költsége, s  a segédanyag tüzelőhőre fajlagosított mennyisége, míg sp  
a segédanyag fajlagos költsége. Segédanyag alatt az energetikai és környezetvédelmi be-
rendezések működtetéséhez szükséges üzemanyagon kívüli anyagokat (pl. hűtővíz, kenő-
olaj, mészkő az SOx leválasztáshoz, katalizátor az NOx leválasztáshoz). A (3.23) egyenlet 
felhasználásával 

 a instE LF E= ⋅ τ ⋅ ɺ . (5.12) 

Így az energiafejlesztéssel kapcsolatos összes költség az állandó és változó költségek ösz-
szegeként 
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alakban írható fel. 

5.2.3.2. Szállítási költségek 

A szállítási költségek meghatározása esetén különbséget kell tenni annak módja szerint, 
mely lehet 

– villamos távvezeték, a villamos energia; 

– csővezeték, a folyékony és gáznemű energiahordozók; 

– vasút és/vagy közút, a szilárd energiahordozók 

szállítására. A költségek meghatározásakor csak azokat az energiahordozókat veszem 
figyelembe, melyek elhagyják a vizsgált létesítményt, mivel beszállított energiahordozók 
ára már tartalmazza a szállítási költségeket. (Ez nem mindig van így, mert előfordulhat, 
hogy erőmű maga gondoskodik az energiahordozó begyűjtéséről és szállításáról: pl. in-
tegrált bánya-erőmű társaságok, egyes biomasszát felhasználó erőművek). A szállítási 
költségek alatt azoknak csak állandó, a beruházással kapcsolatos részét használom fel a 
továbbiakban, mivel a változó, a szállítási veszteségekkel arányos költségek közvetve 
megjelennek az energiafejlesztés változó költségeiben (a szállítási veszteséget a termelői 
oldalon fedezni kell). A szállítási költség állandó része felbontható egy szállítási távolság-
tól független és egy azzal arányos részre. Ennek megfelelően az optimálás során figye-
lembe vett szállítási költség, k számú szállítási útvonalat figyelembe véve 

 ( )T T,fix T,0, T, T,k k k
k k

C C I a L= = α +∑ ∑ , (5.14) 

mely egyenletben ,0TI  távolságfüggetlen eszközök (pl. fogadóállomás) beruházási költsé-

ge, Ta  az átviteli hálózat hosszegységre fajlagosított beruházási költsége, TL , pedig az 
átviteli hálózat hossza, ami nem más, mint az energetikai létesítmény és az adott típusú 
hálózat csatlakozási pontja vagy fogyasztási helye közötti MANHATTAN-távolság. 

5.2.4. Tervezési (optimumkereső) algoritmus 

A tervezési algoritmus, azaz az optimumkeresés első lépése a kezdeti populáció létreho-
zása. A kezdeti populáció egyedszámát ( )eN  az  

 e S24N N= ⋅  (5.15) 

összefüggéssel határozom meg, ahol SN  a vizsgált létesítmények (források) száma. A 
kezdeti populáció 1/3 részét véletlenszerűen megválasztott, 1/3 részét maximális kör-
nyezetvédelemre (maximális kéménymagasság, elérhető legjobb leválasztás stb.), fenn-
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maradó 1/3-át pedig minimális energiafejlesztési és szállítási költségekre vonatkozó ada-
tokkal feltöltött genommal veszem fel. 
Ezután minden egyedre kiértékelem a jósági függvényt, az egyedeket a jósági függvény 

alapján sorba rendezem. Az egyedek legrosszabb (életképtelen) 25%-a elpusztításra ke-
rül, genomjukat feljegyzem, hogy ha a jövőben egy esetleges genetikus művelet eredmé-
nyeképpen ismét előállnának, akkor már születésükkör elpusztuljanak. A sorrendben 
következő 25%-ot félreteszem, belőlük génbankot képezek, melyet a további generációk 
előállításához akkor használok fel, ha az egyedek evolúciós sebessége nagymértékben le-
lassulna vagy stagnálna. Génbankot képezni csak akkor kell, ha az előző és az aktuális 
ciklusban is üres. A legjobb 50%-ból új populációt képezek az egyedszám megduplázásá-
val a következő szabályok szerint: 

– a leszármazott populáció felét a meglévő egyedek keresztezésével (az új egyed el-
sődleges genomja a szülők elsődleges genomban reprezentált változók véletlensze-
rű cseréjével jön létre, a másodlagos genom az elsődleges alapján kerül meghatá-
rozásra); 

– a leszármazott populáció negyedét a régi populáció megmaradt egyedeiből vélet-
lenszerűen kiválasztott 50%-nak a véletlen mutációjával (több véletlenszerűen ki-
választott változó értékének egységnyivel történő növelése vagy csökkentése) 

– a leszármazott populáció negyedét a régi populáció megmaradt egyedeiből vélet-
lenszerűen kiválasztott 50%-nak a irányított mutációjával (egy véletlenszerűen 
kiválasztott változó értékének egységnyivel történő növelése és csökkentése, a jó-
sági függvény kiértékelése mellett, a jobb egyed megtartásával). 

Az új populáció létrehozása után a folyamat a jósági függvény kiértékelésével elölről 
kezdődik. 
A minél gyorsabb optimumkeresés érdekében a következő genetikus műveleti szabá-

lyokat alkalmaztam: 
1. Életben maradás szabálya: Ha egy egyed az optimumkeresés bármely fázisában 
életképtelennek bizonyult, akkor a jövőben ez a genom csak életképtelen egyedet 
eredményezhet. Az életképtelen egyed helyett az aktuális ciklusban újat hozok 
létre. 

2. Serkentett evolúció szabálya: Ha az evolúciós folyamat lassul vagy stagnál, azaz 
az egymást követő populációk legjobb egyedeinek jósági függvénye 0,1% alatti 
mértékben tér csak el egymástól, akkor az adott populáció legrosszabb 25%-nyi 
egyedét a génbankban található található egyedekre kell kicserélni. Ezzel a gén-
bankot kiürítem, amit a következő populációból feltöltök. Ilyen beavatkozás leg-
feljebb ötször tehető. 

Az optimumkeresést akkor tekintem befejezettnek, ha az evolúciós sebesség stagnál, és 
a serkentett evolúció beavatkozási lehetőségei már kimerültek. 
Életszerű, de nem minden esetben valós adatokkal végzett összehasonlítás eredménye-

képpen megállapítottam, hogy az általam kidolgozott keresési algoritmus 
– 37..624-szer gyorsabb volt, mint a kimerítő kereséssel működő algoritmus; 

– az általa megtalált megoldások 85..97%-ban megközelítették a ténylegesen opti-
mális megoldást. 

Az evolúciós sebesség nagymértékben függ a keresési tér kiterjedésétől, valamint ki-
sebb mértékben a kezdeti populáció megválasztásától. Ha csak a kanonikus algoritmus 
keresztezési és mutációs szabályait alkalmaztam, akkor a sebességnövekedés maximuma 
csak mintegy 200-szoros volt, a találati pontosság pedig 79..87% közötti. 
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6. Összefoglalás 

6.1. A kutatás eredményei 

A kutatási munkát a kitűzött célok tekintetében teljesnek, de nem lezártnak tartom. 
Számos olyan megválaszolandó kérdés és megoldandó feladat merült fel a munka köz-
ben, mely utat mutat a továbbfejlesztés, a további kutatás felé. Úgy vélem, hogy a dol-
gozatban bemutatott módszerek a gyakorlatban is jól hasznosíthatók, mivel azok kidol-
gozása során igyekeztem érvényesíteni a korábbi, hasonló vizsgálataimból leszűrt 
tapasztalataimat. 

6.1.1. Az eredmények értékelése 

Az általam kidolgozott értékelési módszer újszerűsége abban áll, hogy szakít a korábbi 
eljárásoknál alkalmazott monolitikus felépítéssel. A monolitikus felépítés hátránya a bel-
ső egyszerűsítések miatti zártság, a továbbfejlesztés és bővítés nehézkessége, ill. lehetet-
lensége. A moduláris (részmodelles) építkezés lehetővé teszi a teljes eljárásrendszer gyors 
és egyszerű továbbfejlesztését a részek cseréjével, mivel a kapcsolódási felületek ponto-
san meghatározottak. Természetesen e módszernek is megvan a maga hátránya is, még-
pedig az, hogy nem tesz lehetővé olyan mértékű egyszerűsítéseket, mint a korábbi, zárt 
felépítésű eljárásrendszerek és az adatigénye is lényegesen nagyobb. Úgy vélem azonban, 
hogy e hátrányért kárpótol a nagyobb pontosság, a jobb megbízhatóság, a rugalmasság 
és a könnyebb továbbfejleszthetőség. 
A moduláris építkezés elvét alkalmazva készítettem el a továbbfejlesztett Gauss-

típusú terjedési modellt. Napjainkban, amikor a számítástechnikai eszközök teljesítmé-
nyének növekedésével egyre inkább teret nyernek a numerikus módszerek, kissé talán 
ódivatúnak hat a Gauss-modell alkalmazása, de ennek alkalmazását egyrészt a célkitűzé-
sek indokolják, másrészt a szakirodalmi források egybehangzó megállapítása szerint sem 
járt még le az ilyen típusú modellek ideje. A moduláris elvű építkezés ebben az esetben 
is biztosította a megfelelő pontosságot és a jövőbeni egyszerű továbbfejlesztés lehetősé-
gét. 
Fontos eredménynek tartom, hogy sikerült egy olyan hatásterület kritériumot kidol-

gozni, mely maradéktalanul kielégíti az azzal szemben támasztott követelményeket, 
szemben a korábbi megfogalmazásokkal. A hatásterület alkalmazásával választ adtam 
arra a kérdésre, hogy az összes externális költség közül melyek internalizálhatók az ener-
giaköltségekbe. 
A külső költségek meghatározására szolgáló – korábban kidolgozott – eljárások a 

alapvetően meglévő létesítmények hatásainak felmérésére szorítkoztak. A tervezésre al-
kalmas módszerek pedig nem a külső költségek meghatározásán alapultak. Mivel a ter-
vezési módszerek célja, hogy gazdaságilag optimális megoldást találjanak, ezért kidolgoz-
tam egy, a külső költségek értékének meghatározásán alapuló tervező eljárást. Mivel az 
optimálás célfüggvénye igen sok paramétertől függ, melyek között további kapcsolatok is 
vannak, a hagyományos matematikai optimumkereső eljárásokkal e probléma már nem 
megoldható. Az általam kialakított eljárás a matematika és számítástechnika egy vi-
szonylag fiatal ágának, a genetikus algoritmusoknak az elvén alapszik. A klasszikus ge-
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netikus algoritmussal a probléma nem volt megfelelő módon leírható, ezért megoldáshoz 
új reprezentációs módot, valamint továbbfejlesztett genetikus műveleteket dolgoztam ki. 

6.1.2. Alkalmazási lehetőségek 

Korábbi kutatásaim során számos esetben merült fel az igény a légszennyező pontforrás 
egyes jellemzőinek környezetvédelmi szempontból történő meghatározására. Ezekben az 
esetekben még nem az itt bemutatott módszert alkalmaztam, de annak egyes részei már 
megjelentek a tervezési folyamatban (pl. kéménymagasság és hatásterület). Most, hogy 
kidolgozott módszer áll a tervező rendelkezésére e feladat könnyebben és pontosabban 
válik megoldhatóvá. A tervezés mellett a módszer alkalmas meglévő létesítmények kör-
nyezeti hatásainak felmérésére és a környezeti kockázatok elemzésére. A környezeti költ-
ségeknek mint PIGOU-féle adónak az alkalmazásával az egyes energiahordozók és energe-
tikai technológiák közötti verseny igazi, méltányos versennyé tehető, amit az energiapiac 
liberalizációja is indokol. Az energiapiacra belépő és már ott jelenlévő szereplők néme-
lyike nem nélkülözhet bizonyos mértékű (állami) támogatást. E támogatásokat úgy kell 
meghatározni, hogy összességében a társadalom jólétét mozdítsák elő. E célra a külső 
költségek mint a támogatás révén elkerülhető környezeti (társadalmi) károk, kiválóan 
alkalmasak. 

6.2. A továbbfejlesztés iránya 

Egy kutatási feladat, különösen egy ilyen átfogó jellegű, mint amit az értekezésemben 
bemutattam, csak nagyon ritkán zárható le és tekinthető teljesen megoldottnak. Az 
újabb kutatási eredmények megjelenése a módszer(ek) továbbfejlesztésére sarkall. Me-
lyek ezek a lehetőségek? A további kutatás célja lehet az itt bemutatott módszernek a 
teljes körű energetikai tervezés folyamatába történő integrációja. A terjedési modell ki-
bővítése vonal- (közlekedési utak) és területi (pl. hulladéklerakó telepek) források kezelé-
sével; kémiai átalakulások és másodlagos szennyezők keletkezésének leírásával. Újabb 
mérési eredmények felhasználásával lehetőség nyílik a terjedési modell finomhangolására 
és egyes almodelljeinek továbbfejlesztésére vagy cseréjére. A károsodás és költség-
megállapításhoz szükséges adatbázisok az újabb kutatások és felmérések alapján tovább 
bővíthetők, ill. pontosíthatók. A felsorolt fejlesztési lehetőségek azonban már meghalad-
ják egy személy lehetőségeit, ezek már csak több tudományterület művelőjének együttes 
munkájával valósíthatók meg. 
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7. Új tudományos eredmények 

Az értekezésben bemutatott kutatás új tudományos eredményeit az alábbi tézisekben 
foglalom össze: 
 
1. Kidolgoztam egy moduláris felépítésű, komplex és integrált környezetterhelést 
értékelő és tervező eljárásrendszert. Definiáltam az egyes modulok (részmodel-
lek) kapcsolódási felületeit, lehetővé téve azok részenkénti cseréjét és továbbfej-
lesztését. Lásd az értekezés 1.1. alfejezetét. Kapcsolódó publikációk: BIHARI, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2003; BIHARI ET AL. 2004; BIHARI és GÁCS 2002. 

2. Elkészítettem egy Gauss-típusú, továbbfejlesztett légköri szennyezőanyag terje-
dési modellt. A modellt mérési eredményekkel összevetve megállapítottam, 
hogy az igen jól (a korrelációs együttható 0,69 és 0,96 közötti) írja le a transz-
missziós folyamatokat. Lásd az értekezés 3. fejezetét. Kapcsolódó publikációk: 
BIHARI és GÁCS, 2002b; GÁCS és BIHARI, 2000, 2001, 2001b, 2001d, 2002, 
2002b. 

3. Meghatároztam a légszennyező pontforrás hatásterület-kritériumrendszerrel 
szembeni követelményeket és megalkottam az e követelményeknek megfelelő 
kritériumrendszert. Lásd az értekezés 4.2. alfejezetét. Kapcsolódó publikációk: 
BIHARI és PATAKY, 2001; GÁCS és BIHARI, 1997, 1998, 1998b, 1999, 

4. Módszert dolgoztam ki az energetikai létesítmények externális költségeinek 
meghatározására. Ennek keretében: bevezettem a növekmény-károsodás meny-
nyiségét; nagyszámú humán-egészségügyi és mezőgazdasági károsodás-felmérés 
statisztikai adatait felhasználva megalkottam a használható dózis-károsodás 
függvényeket, valamint az ezek számításához szükséges adatbázist. Lásd az ér-
tekezés 4.1. és 5.1. alfejezeteit. Kapcsolódó publikációk: BIHARI, 2003, 2004, 
2004c; BIHARI ET AL., 2004; BIHARI és GÁCS, 2005; 

5. Genetikus algoritmuson alapuló tervezési eljárást dolgoztam ki a légszennyező 
pontforrás optimális paramétereinek meghatározására. Ennek keretében: meg-
alkottam az optimálás cél költségfüggvényét; továbbfejlesztett genetikus algo-
ritmust és új genetikus műveleteket és szabályokat (génbank képzés, irányított 
mutáció, életbenmaradási szabály és serkentett evolúció) dolgoztam ki a legki-
sebb költséget eredményező változat meghatározására. Lásd az értekezés 
5.2. alfejezetét. Kapcsolódó publikációk: BIHARI 2005, 2006. 
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8. Függelék 

8.1. Egyes légköri jellemzők meghatározása 

8.1.1. Súrlódási sebesség 

A súrlódási sebességet (ami a felszínközeli légrétegben fellépő impluzus-fluxus erősségé-
nek sebesség dimenziójú mérőszáma) a MONIN-OBUKHOV-féle stabilitási hossz ismereté-
ben, iteratív úton lehet csak meghatározni az 
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egyenlet szerint. Labilis légállapot esetén 
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Stabilis légállapot esetén 
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képletek használhatók, melyekben az egyes állandók számértékei a következők: s 1a = , 

s 0,667b = , s 5c =  és s 0,35d = . Semleges légállapotban mivel *L → ∞  

 m 0

* *

0
z z
L L

      ψ = ψ =        
. (8.8) 
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8.1.2. Határréteg 

8.1.2.1. A keveredési rétegvastagság meghatározása 

A keveredési rétegvastagság meghatározása a szakirodalomban nem egységes. A korábbi 
szabványban (MSZ 21457:1980) azt olvashatjuk, hogy a talajközeli hőmérsékleti inverzió 
alatti konvektív határréteg vastagsága. A hatályos MSZ 21457:2002 szerint: a keveredési 
réteg felső határa és a földfelszín közötti magasságkülönbség, ahol a keveredési réteg az a 
földfelszínnel közvetlenül érintkező légréteg, ahol a felszín közelében kibocsátott légszeny-
nyező anyagok a turbulens légmozgás következtében függőleges irányban 1 h időtartam 
alatt teljesen átkeverednek. A COST Action 710 ajánlása szerint (SIEBERT ET AL., 1998): 
a keveredési rétegvastagság a felszín feletti légréteg azon magassága, amelybe a bekerült 
szennyezőanyagok és egyéb alkotóelemek a konvekció és a mechanikai turbulencia követ-
keztében körülbelül fél órás időskálán vertikálisan átkeverednek.  
A keveredési rétegvastagság – melynek még szerepe lesz a járulékos kéménymagasság 

kiszámításánál – meghatározására az MSZ 21457-5:2002, a következő egyenletek haszná-
latát írja elő stabil határréteg és stabil légállapot esetére 

 * * *
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u L
z c=

ζ
,  (8.9) 

ahol *c =0,35. Labilis és semleges légállapotban  
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u
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ζ
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ahol c =0,2. Az AERMOD (U.S. EPA, 2004) a VENKATRAM-féle egyenlet használatát 
javasolja a stabil határréteg vastagságának meghatározására, mely szerint 

 3/2
i,SBL *2300z u= . (8.11) 

Stabil légállapotban a súrlódási sebesség ( )*u  meghatározására rendelkezésre áll egy 
egyszerűbb, iteratív számítást nem igénylő összefüggés-csoport (SCIRE ET AL., 2000a) 
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mely összefüggésben a *T  dinamikus hőmérsékletet a 

 ( )* *1 *2MIN ,T T T=  (8.14) 

egyenlettel kell meghatározni, ahol 

 ( )2*1 0,09 1 0,5T N= − , (8.15) 
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A dinamikus hőmérséklet és a vertikális hőáramsűrűség között az 
 H a ,a * *pq c u T= ρɺ  (8.17) 
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egyenlet teremt kapcsolatot. A konvektív határréteg vastagságának meghatározása már 
korántsem ilyen egyszerű. A  
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differenciálegyenlet megoldásához rádiószondás légköri mérésekre van szükség θγ  keve-
redési rétegvastagság feletti hőmérsékleti gradiens meghatározásához. A korábban hatá-
lyos MSZ 21457:1980 szerint a stabil határréteg vastagságát 
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egyenlettel kell kiszámítani, ahol Aqɺ  a vizsgált terület antropogén eredetű átlagos fajla-
gos hőkibocsátása W/m2, r  a vizsgált terület sugara m, u , az átlagos éjszakai szélsebes-
ség m/s, 0,3α =  K/100 m. Az antropogén eredetű hőkibocsátás számértékeire a TAPM 
leírásban (HURLEY, 2005b) találhatunk adatokat. Ezeket a 8–1. táblázat tartalmazza. E 
táblázatban a [ ]-ben lévő számok a CORINE (lásd a 3.4.1. szakaszban) szerinti besoro-
lási azonosítók. 

8–1. táblázat. Antropogén hőkibocsátás különféle felszíntípusok esetén 

Település típusa Aqɺ , W/m
2 

1. kistelepülés, elszórt alacsony épületek [112] 20 
2. falu, kisváros [111] 30 
3. város (közepes) [111] 30 
4. nagyobb város (1–6 emeletes épületek) [111] 40 
5. nagyváros, magas épületek, toronyházak [111] 70 
6. iparterület, alacsony beépítettségű [122, 132] 50 
7. iparterület, közepes beépítettségű [121, 131, 133] 100 
8. iparterület, sűrű beépítettségű [121, 123, 131] 150 

 
Amennyiben a keveredési rétegvastagság számításához csak kevés adat áll rendelke-

zésre, úgy használható a következő közelítő összefüggés (SIEBERT ET AL., 1997): 

 ( ) 2 3i,SBL m mz c u z =   , (8.20) 

ahol 25c = , feltéve, hogy a mérés a mz =10..15 m-es tartományban történt. 

A nappali (konvektív) határréteg vastagsága a napon belüli hőmérsékletváltozás függvé-
nye 

 ( ) ( ) ( )min
i,CBL i,CBL,max i,SBL i,SBL

max min

T T
z z z z

T T

τ −
τ = − +

−
,  (8.21) 

ahol ( )T τ  a levegő hőmérséklete a τ -ik órában i,CBL,maxz  a konvektív határréteg maxi-

mális kiterjedése, melyet mérés hiányában az adott hónapra jellemző átlagos értékkel 
helyettesíthetünk; minT  és maxT  az adott napra jellemző minimális és maximális hőmér-
sékletek. Ezeket az értékeket negyedéves (évszakonkénti) bontásban FEKETE ET AL. 
(1983) alapján a 8–2. táblázat tartalmazza, ahol iz  a keveredési rétegvastagság egész 
napra vonatkozó átlagértéke, míg i,CBL,maxz  a konvektív határréteg maximális nagysága-

inak átlaga. 
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8–2. táblázat. A keveredési rétegvastagság átlagos értékei 

Tél Tavasz Nyár Ősz Határréteg 
vastagság dec.-febr. márc.-máj. jún.-aug. szept.-nov. 

Éves átlag 

iz , m 200 900 1000 500 650 

i,CBL,maxz , m 500 1700 1900 1200 1325 

 
Az ELTE Meteorológiai Tanszékén végzett kutatások és számítások szerint (KOVÁCS, 

2002) a konvektív határréteg maximális vastagsága, lényegében keveredési rétegvastag-
ság ( )i,CBL,maxz , a rádiószondás mérések alapján 1500 és 2000 m között alakul a tavaszi 

és nyári hónapokban, míg 450 és 700 m az őszi és téli hónapokban. A CALPUFF modell 
(SCIRE ET AL., 2000) szerzőinek javaslata szerint a konvektív határréteg kiterjedése és 
így a keveredési rétegvastagság olyan nagy, hogy az érdemi befolyást a nappali terjedési 
folyamatokra már nem gyakorol, így a számítások során nem kell korlátozó mennyiség-
ként figyelembe venni.  

8.1.2.2. Számítási módszerek értékelése, következtetések 

Az egyes határréteg meghatározási módszerekkel végzett számítások eredményeit szem-
lélteti a 8–1. ábra. Mint az az ábrán látható az MSZ 21457:1980 szerinti módszer egye-
düliként tér el tendenciájában többitől, mivel növekvő szélsebességre (következésképpen 
súrlódási sebességre) csökkenő rétegvastagságot ad eredményül. A többi vizsgált mód-
szer esetében erőteljes növekedés figyelhető meg. Megvizsgáltam, hogy az egyes módsze-
rekkel számított értékek milyen mértékben térnek el a számítási eredmények átlagától és 
azt találtam, hogy a legkisebb eltérést az MSZ 21457:2002 szerinti módszer mutatja. 
Mérési eredményekkel (KOVÁCS, 2002) összevetve a kapott eredményeket szintén e szá-
mítási eljárás mutatkozott a legkedvezőbbnek, így a stabil határréteg vastagságának 
meghatározásához a (8.9) és (8.10) egyenleteket fogom használni.  
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8–1. ábra. A stabil határréteg ( i,SBLz ) vastagsága különböző számítási módszerekkel 

( 0z = 1 m, Aq =ɺ 30 W/m2, r=3 km) 

 
A konvektív határréteg esetében annak vastagságát a további számításokban csak ak-

kor fogom figyelembe venni, ha az befolyást gyakorol a szennyezőanyagok terjedésére. 
Ebben az esetben kiszámítására a (8.21) egyenletet fogom alkalmazni. Ez az eset azon-
ban csak ritkán, magas, nagy hőkibocsátással rendelkező kémények esetében fordulhat 
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elő, abban az esetben is csak akkor, ha a határréteg egyébként sem túlságosan vastag. 
Ennek a 8–2. táblázat szerint a téli időszakban van a legnagyobb valószínűsége. 

8.1.3. Szélprofil egyenletek és összehasonlításuk 

A szélsebesség magasság szerinti változását a szélprofil egyenlet írja le. Ehelyütt az 
újabb keletű, logaritmikus szélprofil egyenleteket mutatom be. Az AERMOD (U.S. 
EPA, 2004) a szélprofil egyenlet meghatározására a következő összefüggéseket adja: 
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, (8.22) 

ahol stabil légálapotban 

 ( ) ( )0,2917 1 e− ξψ ξ = − − . (8.23) 

Labilis légállapotra az AERMOD nem ad összefüggést. Az ADMS-ben az AERMOD-hoz 
hasonló összefüggéseket találunk a szélsebesség magasság szerinti változásának leírására 
(CARRUTHERS és DYSTER, 2004). Ennek megfelelően a szélsebesség 
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egyenlet szerint változik. A stabilitási korrekciós függvény azonban AERMOD-ban ta-
lálhatótól eltérően más alakú a légállapottól függően, valamint belső felépítése is eltér az 
ott található formától. Labilis légállapotban, amikor a MONIN–OBUKHOV stabilitási 
hossz értéke negatív, akkor 
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ahol 
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PANOFSKY és DUTTON-féle összefüggéseket kell használni. Stabilis és semleges légálla-
potban (a MONIN–OBUKHOV stabilitási hossz értéke pozitív) a  

 
( ) ( )

( )00

* *0 00 0

* * * *

D z zDz
L Lz z z zz z C C

A B e A B e
L L D L L D

+
− −    + +   ψ = + − − + −           

 (8.28) 
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ULDEN és HOLTSLAG-féle összefüggés használata az előírás, ahol az egyenletben szereplő 
állandók értékei a következők: A =0,7; B = 0,75; C = 5,0; D = 0,35. 
A CALPUFF (SCIRE ET AL., 2000) meteorológiai részmodelljében (CALMET, SCIRE 

ET AL., 2000a) a szélprofil egyenlet újabb formáját találjuk, miszerint 

 ( ) 0 *
m

m m

0 *

ln

ln

z z
z L

u z u
z z
z L

     − ψ        =      − ψ       

, (8.29) 

ahol labilis légállapot esetén 

 ( ) ( )
21 1

2 ln ln 2 arctan
2 2 2

+ ξ + ξ π
ψ ξ = + − ξ + , (8.30) 

 ( ) ( )
2

m m
m m

1 1
2 ln ln 2arctan

2 2 2
+ ξ + ξ π

ψ ξ = + − ξ +  (8.31) 

mely összefüggésekben 

 
0,25

*

16
1

z
L

  ξ = +   
, (8.32) 

 
0,25

m
m

*

16
1

z
L

  ξ = +   
. (8.33) 

Stabil légállapotban  

 *
0,29

*

17 1
z
Lz

e
L

−      ψ = − −       
, (8.34) 

 
m

*
0,29

m

*

17 1
z
Lz

e
L

−      ψ = − −       
. (8.35) 

A hatályos szabvány (MSZ 21457-6:2002) az AERMOD-ban közölt összefüggéseket lé-
nyegesen átalakítva, számos korrekcióval közli, ezért annak ismertetésétől eltekintünk, 
mivel túlzott bonyolultsága nem felel meg az eredeti célkitűzéseknek, továbbá nem ad 
olyan részeredményt sem, mely a későbbiekben felhasználható lenne. 
Elvégeztem az egyes összefüggések – ide érte a hatványfüggvény alakú (3.14) egyenle-

tet is – által szolgáltatott eredmények összehasonlító vizsgálatát, kiegészítve azokat a 
korrekció nélküli logaritmikus szélprofil egyenlettel, melyet a  

 ( ) *

0

ln
u z

u z
z

=
κ

 (8.36) 

kifejezéssel definiáltam. A számításokat a következő kiinduló adatokkal végeztem el 
0z =0,03 m (beépítetlen terület), 0,5 m (átlagos), 1 m (beépített terület); Hq =ɺ 40 W/m2 
(átlagos érték). A különböző stabilitás megadási módszerek közötti átjárást a 3–
6. táblázat szerint alkalmaztam. A számítások eredményeit a hatványfüggvény alakú 
szélprofil egyenlet esetére a 8–2. ábra, míg logaritmikus profilokra érdesség magasságon-
ként a 8–3..8–5. ábrák szemlélteti. Mint az az eredményekből megállapítható 
– a hatványfüggvény egyenletek közvetlenül nem veszik figyelembe a felszín érdesség-
magasságát (az ISC modell közvetve és korlátozottan a p kitevő értékével); 
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– a CALPUFF modell egyenlete jó egyezést mutat a hatványkitevős egyenletek ered-
ményeivel, mivel nem a súrlódási sebességen, hanem a mért szélsebeségen alapul; 

– az AERMOD módszere csak rendkívül korlátozottan alkalmazható; 
– az ADMS profilja és a korrekció nélküli logaritmikus profil lényegében azonos mene-
tű, az értékekben mutatkozik eltérés, mégpedig az ADMS értéke átlagosan 0,9-
szeresa a korrekció nélküli logaritmikus értékeknek; 

– jellegéből következően az ADMS egyenlete semleges (D) légállapotban szolgáltatja a 
legnagyobb sebességet, ami ellentmond a hatványkitevős és a CALPUFF módszere 
által szolgáltatott eredménynek; 

– a hatványkitevős és logaritmikus szélprofil egyenletek labilis légállapotban lényegé-
ben azonos szélsebességet szolgáltatnak, stabil légállapotban a logaritmikus egyenle-
tek rendre jóval nagyobb értékeket szolgáltatnak, mint a hatványkitevős egyenletek. 
Az eltérések magyarázata az egyenletek eltérő felépítésében, valamint a stabilitás 

MONIN–OBUKHOV-féle stabilitási hosszal való paraméterezése. 
 

Szélprofil az ISC modell szerint beépítetlen területen
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Szélprofil az MSZ 21457:1980 szerint
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8–2. ábra. Vertikális szélprofilok hatványfüggvényekkel 
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8–3. ábra. Vertikális szélprofilok logaritmikus függvényekkel 0z = 0,03 m érdesség magasság mellett 
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8–4. ábra. Vertikális szélprofilok logaritmikus függvényekkel 0z = 0,5 m érdesség magasság mellett 
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8–5. ábra. Vertikális szélprofilok logaritmikus függvényekkel 0z = 1,0 m érdesség magasság mellett 

8.1.4. Súrlódási sebesség 

A korábbiakban ismertetett egyenletekkel meghatározható ( )u z  és *u  sebességek mellett 
a továbbiakban még egy sebességre lesz szükség a számításokhoz, nevezetesen a *w  
konvektív sebességre (a felhajtóerő által létrehozott turbulens függőleges impulzusáram 
erősségének sebesség dimenziójú mérőszáma). Ezt a mennyiséget az AERMOD (U.S. 
EPA, 2004) szerint a 

 

1/3

H i
*

a ,a 0p

gq z
w

c T

  =   ρ 

ɺ
 (8.37) 

WYNGAARD-féle egyenlettel lehet kiszámítani. Ennek értéke pozitív ha H 0q >ɺ , míg nul-
la, ha H 0q ≤ɺ . A hatályos MSZ 21457-4:2002 szerint  

 
1/3

i * *
*

0

gz u T
w

T

  = −   
, (8.38) 

mely akkor alkalmazható, ha * 0T < . A WYNGAARD-féle egyenlet eredeti formáját 
DEARDORFF (1970, 1970a) cikkeiben találhatjuk meg, mely szerint 

 
( )

1/3

i 0
*

0

gz wT
w

T

   =     
, (8.39) 

ahol ( )
0

wT  a vertikális termikus fluxus, mely a (8.17) egyenlet alapján: 

( ) H
* *0

a ,ap

q
wT u T

c
= =

ρ
ɺ

. HANNA (1989) szerint ennek jellemző értéke: * *u T = 0,05 m·K/s. 
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8.2. Járulékos forrásmagasság formulák 

Az egyik legegyszerűbb járulékos kéménymagasság formula a korábban hatályos magyar 
szabványban (MSZ 21459/5:1985) található HOLLAND-formula, mely szerint 

 ( )s s h1,5 0,0096
k

h kv d kQ
u

∆ = + ɺ ,. (8.40) 

ahol a hőkibocsátás 

 ( )
2
s

H ,s s s s a4p
d

Q c v T T
π

= ρ −ɺ  (8.41) 

egyenlettel számítható. 
Mint látható e kifejezés figyelembe veszi mind a kilépő gáz impulzusából, mind pedig 

az arra ható felhajtóerőből származó emelkedést. Ugyanakkor alkalmazási tartománya 
szűk, csak a kis füstgáz-környezeti levegő hőmérsékletkülönbségű kibocsátásokra java-
solt. A korábbi szabvány nagyobb teljesítményű forrásokra az ún. CONCAWE 
(CONservation of Clean Air and Water in Europe) formulát ajánlja. Eszerint 

 0,5
h0,752,71

k
h Q

u
∆ = ⋅ ɺ . (8.42) 

Ezekben az összefüggésekben k egy, a légkör stabilitásától függő korrekciós tényező, 
melynek értéke 0,85 és 1,15 közötti, míg u  a sh  és H magasság közötti átlagos szélsebes-
ség. Mivel a járulékos kéménymagasság függ az átlagos szélsebességtől, az pedig a járu-
lékos magasságtól, ezért annak meghatározása csak iterációs módszerrel lehetséges. Eze-
ket a formulákat alkalmazza az APOPRO terjedésszámítási rendszer is. 
Az ISC3 (U.S. EPA, 1995) a más modellekben is gyakorta alkalmazott BRIGGS-féle 

összefüggéseket, ill. azok továbbfejlesztett változatait használja. Ezek az összefüggések 
már lényegesen bonyolultabban az előzőekben ismertetettekhez képest, a korábban felso-
rolt tényezőkből többet vesznek figyelembe. Az effektív kéménymagasságot egy leáram-
lással korrigált geometriai magasság, valamint a járulékos kéménymagasság összegeként 
állítják elő. A korrigált geometriai magasság 

 
s

s s s s
ss

s s s

2 , 1,5

, 1,5

v
h d v u

uh

h v u

 + <′ =  ≥

. (8.43) 

A füstzászló emelkedését a felhajtóerő és az impulzusból származó erő határozza meg. 
Ezek jellemzésére bevezetésre került az 

 2
b s s H

s s ,s s4 p

T g
F gv d Q

T c T

 ∆  = =   πρ 
ɺ  (8.44) 

felhajtóerő-fluxus paraméter, ahol s aT T T∆ = − , valamint az 

 2 2 a
m s s

s4
T

F v d
T

  =    
 (8.45) 

impulzus-fluxus paraméter. Annak eldöntésére, hogy az adott füstfáklya emelkedésében a 
felhajtóerő vagy az impulzusból származó erő játszik szerepet bevezették a határ-
hőmérsékletkülönbséget (átváltási-hőmérsékletkülönbség, crossover temperature 
difference), melyet az 

 ( ) s
slim

s

b
d

c

v
T aT s

u
∆ =  (8.46) 
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egyenlet szerint kell meghatározni, ahol 

 
a

d
d

g
s

T z
θ

= .  (8.47) 

a stabilitási paraméter (nagymértékben hasonlít a BRUNT-VÄISÄLÄ frekvencia kifejezés-
re, közelítő számításokban megengedhető az 2N s=  helyettesítés). A stabilitás paramé-
terben szereplő potenciális hőmérsékleti gradiens d dzθ  értékét semleges légállapotban 
0,01 K/m, míg stabil légállapotban 0,02..0,035 K/m értékkel lehet figyelembe venni 
(SCHULMAN és SCIRE, 1980). A (8.46) egyenletben szereplő állandók értékei a légköri 
stabilitástól, valamint az bF  paraméter értékétől függenek a 8–3. táblázat szerint. 

8–3. táblázat. A határ-hőmérsékletkülönbség egyenlet paraméterei 

légállapot a b c d 
labilis és semleges, b 55F < m4/s3 0,0297 1/3 2/3 0 

labilis és semleges, b 55F ≥ m4/s3 0,00575 2/3 1,3 0 
stabil 0,019582 1 0 0,5 

 

A járulékos kéménymagasság meghatározása felhajtóerő dominálta ( )limT T ∆ > ∆    

füstfáklyák esetében az 

 b

s

b

c d

F
h a

u s
∆ =  (8.48) 

egyenlet szerint történik, ahol az egyenletben szereplő állandók értékeit a 8–4. táblázat 
tartalmazza. 

8–4. táblázat. A felhajtóerő dominálta járulékos kéménymagasság egyenlet paraméterei 

légállapot a b c d 
labilis és semleges, b 55F < m4/s3 21,425 3/4 1 0 

labilis és semleges, b 55F ≥ m4/s3 38,710 3/5 1 0 
stabil 2,6 1/3 1/3 1/3 

 
Amennyiben a füstfáklya emelkedését döntően az impulzuserő határozza meg 

( )limT T ∆ ≤ ∆   , úgy a járulékos kéménymagasság összefüggése az 

 s
s

s

3
v

h d
u

∆ =  (8.49) 

egyenlet szerint alakul labilis és semleges, valamint 

 
1 3

m
0,5

s

1,5
F

h
u s

  ∆ =    
 (8.50) 

stabil légállapotra. 
A felhajtóerő dominálta források esetén a következő, BRIGGS-féle összefüggéssel leírha-

tó a füstfáklya emelkedő szakasz. A számítások során ezt az értéket lehet használni 
mindaddig, amíg el nem érjük az (8.49) és (8.50) egyenletek szerint számított maximális 
járulékos magasságot. Minden stabilitási állapotra használható a következő összefüggés: 

 ( )
1 3 2 3
b

s

1,6
F x

h x
u

  ∆ =    
. (8.51) 

Az impulzuserő dominálta füstfáklyák esetében az emelkedő szakasz leírására a 
BOWERS-féle egyenletek szolgálnak. Ennek labilis légállapot esetén használható formája 
a 
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 ( )

1 3

m
2

2s
s

s

3

1
3

F x
h x

u
u

v

      ∆ =       +      

 (8.52) 

egyenlet szerinti, mely addig alkalmazható, míg el nem érjük a maximális emelkedés fx  
távolságát, melynek értékét a következők szerint kell kiszámítani: 

 

( )2 4 3s s s
b

s s

5/8 4 3
f b b

2/5 4 3
b b

4 3
, 0 m s

49 , 0 55 m s

119 , 55 m s

d v u
F

v u

x F F

F F

 + ==  < ≤ >

. (8.53) 

Stabil légrétegződés esetén az emelkedő szakaszban a járulékos forrásmagasság a 

 ( )

0,5

s
m 2

0,5s

s

sin

3
1
3

xs
u

h x F
u

s
v

        ∆ =  
   +     

 (8.54) 

egyenlet szerint alakul, mely az 

 s
f ,max 0,50,5

u
x

s
π

=  (8.55) 

távolságig használható.  
A CALPUFF modellben (SCIRE ET AL., 2000) a BRIGGS-féle egyenleteknek egy átala-

kított, összevont formáját találhatjuk meg. Ezek szerint semleges és labilis légállapotok-
ban a járulékos kéménymagasság a forrástól mért távolság függvényében a 

 ( )

1 3

2
m b

2 3
s2s

s
s

3 4,1667

1
3

F x F x
h x

uu
u

v

 
 
 
 ∆ = + 
   +     

 (8.56) 

egyenlet szerint határozható meg. Ez az összefüggés addig alkalmazható, amíg a füstfák-
lya el nem éri végleges magasságát. A végső emelkedés forrástól mért fx  távolságát a 
(8.53) egyenlet szerint kell kiszámítani. 
Stabil légállapot esetére nem közölnek külön összefüggést az emelkedő szakasz leírásá-

ra, hanem a (8.56) egyenlet alkalmazását javasolják mindaddig, amíg füstfáklya el nem 
éri a 

 

1 3

m b
2

s0,5s
s

s

3 42,3

1
3

F F
h

u su
u s

v

 
 
 
 ∆ = + 
   +     

 (8.57) 
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egyenlet szerinti végleges magasságát. A CALPUFF modellben a leáramlás miatti kor-
rekció kismértékben eltér az ISC3-ban alkalmazott (8.43) egyenlettől, mégpedig a követ-
kezők szerint: 

 
s

s s s s
s s

s s s

2 1,5 , 1,5

, 1,5

v
h d v u

h u

h v u

     + − <   ′ =   ≥

. (8.58) 

Az AERMOD (U.S. EPA, 2004) és az azzal szó szerint megegyező MSZ 21457-7:2002 
hatályos szabvány a következő egyenlet használatát írja elő stabilis légállapot esetére az 
emelkedő szakasz leírására: 

 ( )
1 31 3

b m
2

b H HH

0,7 0,7 0,7
2,66 sin 1 cos

F NF Nx Nx
h x

F u uN u

             ∆ = + −                
 (8.59) 

melynek érvényességi tartománya a maximális emelkedés 

 H m
f

b

0,7
arctan

0,7
u NF

x
N F

  =    
 (8.60) 

távolsága, ahol Hu  a ( ) ( )sH x h h x= + ∆  magasságban mért szélsebesség. A legnagyobb 
emelkedés mértékét stabil légállapotban a 

 ( )
1 3

b
f max, stab. 2

s

2,66
F

h x h
u N

  ∆ = ∆ =    
 (8.61) 

kifejezés szerint kell kiszámítani. Amennyiben a légállapot semleges vagy ahhoz nagyon 
közeli ( )0N ≈  vagy *L → ∞ , akkor maximális emelkedés 

 
3 5 2 5

b b
max, neutr. s

s * s *

1,2 1,2
F F

h h
u u u u

      ∆ = +        
. (8.62) 

Stabilis légállapotokban kis szélsebesség ( )s 1 m su < mellett a legnagyobb emelkedés 
magassága 

 
1 4
b

s 3 4
4F

h
N

∆ = . (8.63) 

Az előzőekben felsorolt négy érték, valamint a keveredési rétegvastagság és a forrás 
geometriai magasságának különbségéből számított ( )i sz h−  különbség alapján határoz-
ható meg stabilis légállapotra jellemző járulékos kéménymagasság a forrástól vett távol-
ság függvényében a 

 ( ) ( ) ( ){ }max, stab. max, neutr. s i sstab.
MIN , , , ,h x h x h h h z h∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ − . (8.64) 

kifejezés alapján. Labilis légrétegződés esetén az emelkedő szakasz leírására a 

 ( )
1 32

m b
2 3lab.
s s

8,333 4,167
F x F x

h x
u u

  ∆ = +   
 (8.65) 

egyenlet szolgál. Az előzőekben ismertetett összefüggésekkel számított effektív forrásma-
gasságot (tkp. a füstfáklya középvonalának magasságát) korrigálni kell a 
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 ( )

( ){ }

( ) ( )

s i f

i f
p p f p f f m

m f

i m

MIN , ,

,
2

2,

h h x z x x

z x x
H x H x H x x x x

x x

z x x

 + ∆ ≤   − = + − < ≤     − >

 (8.66) 

kifejezések szerint, ahol fx  értékét a (8.53) egyenlet szerint kell meghatározni. A homo-
gén átkeveredés mx  távolságát 

 

( )
i

m 1/2
2

ˆ

w

z
x u=

σ
 (8.67) 

módon kell kiszámítani, ahol 

 ( )
i

0
i 0

1ˆ d
z

z

u u z z
z z

=
− ∫  (8.68) 

stabilis légállapot esetén 

 ( ) ( )
i

0

2
22

* i
i 0 i

1
1,3 1 0,002 d

z

w

z

z
u u z z z

z z z

         σ = − + ζ      −      
∫ , (8.69) 

mely kifejezésben ( ) ( )iMIN , 1,0z z zζ = . A (előző) egyenlet integrandusa második tagjá-
nak [ ] zárójelen belüli részét labilis légállapot esetén a 

 ( )
i

i

1 22 3

*

1 22
* i i

1 2
6

2
* i

1,6 , 0,1

0,35 , 0,1

0,35 ,

i
i

z z
z

z
w z z

z

w z z z

w e z z
−

−

       ≤        < ≤     <    

 (8.70) 

taggal kell helyettesíteni. Amennyiben s aT T> , valamint 
( )2s s H

f
s H

4 3d v u
x

v u

+
<  és b 0F > , 

akkor 

 
( )2s s H

f
s H

4 3d v u
x

v u

+
= ,  (8.71) 

továbbá ha, b 0F =  és ( ) s s
f

H

3d v
h x

u
∆ < , akkor fx x≤  esetén 

 ( ) s s

H f

3d v x
h x

u x
∆ = , (8.72) 

ahol labilis légállapotban: H su u= . 
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8.3. Érdességszámítási módszerek 

A számítással történő érdesség-magasság meghatározásának kiinduló egyenlete a 
LETTAU (1969) által felállított összefüggés, mely szerint 

 e F
0

T

0,5
h A

z
A

= , (8.73) 

ahol 

 T
A

A
n

= , (8.74) 

mely kifejezésekben eh  a környezeti elemek átlagos magassága ( eh  a befoglaló térfogat 
és az alapterület hányadosaként határozható meg), m, FA  a környezeti elemek szél-
irányra merőleges síkra vetített képének (sziluettjének) területe, m2, míg TA  az A , m2 
nagyságú vizsgált területnek egy elemre jutó része, m2, n  a vizsgált környezeti elemek 
száma, darab. A (8.73) egyenlet szerinti érdesség-magasság meghatározási módszert 
szélprofil mérésekkel LEONARD és FEDERER (1973) ellenőrizte, és úgy találták, hogy az 
így kiszámított érdesség jó egyezést mutat a méréssel meghatározott értékkel, tehát a 
módszer jól használható. 
Lakott környezetben a felszíni érdesség-magasságot az épített tereptárgyak méretei 

alapján lehet meghatározni. E módszer alapja a  

 e P
0

T

8,2 1,08 0,08
h A

z h
x A

  = + −   ∆ 
 (8.75) 

COUNIHAN-egyenlet, melyben x∆  a két felszíni tereptárgy közötti szélirányban vett tá-
volság, m, PA  a vizsgált tereptárgynak a széliránnyal párhuzamos síkra vett vetületének 
területe m2. Ezt az egyenletet módosítva és továbbfejlesztve találjuk meg többféle for-
mában GRIMMOND és OKE (1999) tanulmányában, melyet kifejezetten települési környe-
zet felszíni érdesség-magasságának meghatározására fejlesztettek ki. Eszerint az érdes-
ség-magasság abban az esetben, ha csak az épített tereptárgyak átlagos magassága 
ismert, akkor 

 0 e0,1z h= . (8.76) 

Ugyanezt a módszert alkalmazza a TAPM (HURLEY, 2005b) is. Abban az esetben, ha 
ismertek a 8–6. ábrán feltüntetett jellemző mennyiségek is, akkor lehetőség nyílik az ér-
desség-magasság pontosabb meghatározására a 

 ( )0 e P1,08 0,08z h= λ −  (8.77) 

egyenlettel, ahol P P TA Aλ = . A területviszonyra jellemző Pλ  értéke a beépítettségtől 
függően általában 0,19..0,62 közötti (a tipikus értékek 0,1..0,5). Ez az összefüggés csak a 
P 0,1..0,3λ =  tartományban használható. A módosított COUNIHAN-egyenletnél (8.77) 

jobb közelítést biztosít a RAUPACH-féle egyenlet, mely szerint 

 
h

*d
0 e

e

1
u
uz

z h e
h

  − κ +ψ   
  = −   

, (8.78) 

ahol  

 
( )

( )

0,5
1 F2

d
0,5

e 1 F

1
1

2

dc

d

z e
h c

− λ−
= −

λ
 (8.79) 
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 ( )0,5* *
F

max

MIN ,S R
u u

c c
u u

   = + λ     
, (8.80) 

mely egyenletekben dz  segédparaméter, m, u  a vizsgált terület egészére vonatkozó átla-
gos szélsebesség a szélmérőhely mz  magasságában, F F TA Aλ = , 0,003Sc = , 0,3Rc = , 

( )* max 0,3u u = , h 0,193ψ =  és 1 7,5dc = . A Fλ  paraméter tipikus értéke 0,05..0,3 kö-

zötti és a kifejezés is csak ebben a tartományban szolgáltat helyes eredményt. Megemlí-
tendő, hogy GRIMMOND és OKE (1999) tanulmánya közöl még más, ezeknél pontosabb 
összefüggéseket is, azonban ezek adatigénye már jóval nagyobb mértékű (pl. szélprofil, 
felszíni hőáramsűrűség), mint a (8.77) vagy a (8.78) egyenleté. 

 

AT 

AP 

u 

x 

z 

y 

 eh   AF 

 eδ   

 ew   

 el   

 
8–6. ábra. Az épített tereptárgyak geometriai jellemzői  

a felszíni érdesség-magasság meghatározásához 

 
MACDONALD és szerzőtársai (MACDONALD ET AL., 1998) egy szélcsatorna mérésekkel 

validált függvényt javasolnak az érdességi paraméter meghatározására az alábbi formá-
ban: 

 ( )Fd
F

e

1 1
z
h

−λ= + α λ − , (8.81) 

 
0,5

d D d
0 e F2

e e

1 exp 0,5 1
z C z

z h
h h

−            = − − β − λ        κ        
, (8.82) 

ahol 3,59α = , 0,55β =  soros és 4,43α = , 1,0β =  sakktáblás (eltolt) objektum elren-
dezés esetén, míg D 1,2C = . 

A RAUPACH-féle (8.78) egyenletet kibővített alkalmazhatósági tartományra 
F( 0,3)λ >  átalakított formáját BOTTEMA (1996, 1997) és BOTTEMA és MESTAYER 

(1998) cikkeiben találjuk meg. Eszerint a beépített terület érdessége a 8–6. ábra jelölése-
inek felhasználásával 

 F D0,5e
0 e d

e

hCz h z e
w

−κ λ
  δ   = −        

, (8.83) 

ahol 

 0,6
d e Pz h= λ , (8.84) 
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 e e
D

e e

1,2 MAX 1 0,15 , 0,82 MIN 0,65 0,06 , 1,0h
l w

C
h h

   
   = ⋅ − ⋅ +      

. (8.85) 

A DhC  tényező értéke általában 0,8 értékkel helyettesíthető, ha a (8.85) egyenlethez nem 
áll rendelkezésre elegendő adat (RAUPACH és MESTAYER, 1998). Megjegyzendő, hogy e 
módszer a legszélesebb körben validált számítási eljárás. 

8.4. Szóródási együtthatók számítási módszerei 

PASQUILL és munkatársai a szóródási együtthatók számításra a következő összefüggése-
ket javasolták (ISC3, U.S. EPA, 1995; GIFFORD, 1995) sík, beépítetlen területen, 
0z =0,03 m érdesség-magasság mellett: 

 465,11628 tan 0,017453293 ln
1000 1000y
x x

c d
          σ = −             

, (8.86) 

 
1000

b

z
x

a
 σ =   

. (8.87) 

A (8.86) és (8.87) egyenletekben szereplő állandók értékeit a 8–5. és 8–6. táblázatok 
tartalmazzák. Az alkalmazás feltétele, hogy ha az A, B vagy C stabilitási állapotban a 
számított zσ  érték meghaladná az 5 000 m-t, akkor értékét 5 000 m-nek kell venni, to-
vábbá az A stabilitási kategóriában x > 3,11 km esetén zσ = 5 000 m-t kell használni. 
Az eredményeket szemléletes formában a 8–7. ábra mutatja. MCELROY és munkatársai 
felismerve a PASQUILL-féle összefüggések korlátozott alkalmazhatóságát megfigyeléseket 
végeztek beépített, városi terület felett történő légszennyezés-terjedésre és megfigyelések 
alapján készítették az ilyen környezetre alkalmazható összefüggéseket (MCELROY, 1969, 
1997). Ezek szerint a szóródási együtthatók a 

 ( )1 y

y y yx x
δ

σ = α + β , (8.88) 

 ( )1 z
z z zx x δσ = α + β  (8.89) 

egyenletekkel számíthatók, ahol az állandók értékeit a 8–7. táblázat tartalmazza. Ezen 
összefüggés azonban csak 20 km távolságig alkalmazható. Az így számított szóródási 
paraméterek grafikonjait a 8–8. ábra szemlélteti. 
 

8–5. táblázat. Együtthatók a PASQUILL-féle yσ  (8.86) egyenlethez 

stabilitás c d 
A 24,167 2,5334 
B 18,333 1,8096 
C 12,5 1,0857 
D 8,333 0,72382 
E 6,25 0,54287 
F 4,1667 0,36191 
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8–6. táblázat. Együtthatók a PASQUILL-féle zσ  (8.87) egyenlethez 

stabilitás távolság, x, km a b 
A <0,10 

0,10..0,15 
0,16..0,20 
0,21..0,25 
0,26..0,30 
0,31..0,40 
0,41..0,50 
0,51..3,11 

122,800 
158,080 
170,220 
179,520 
217,410 
258,890 
346,750 
453,850 

0,94470 
1,05420 
1,09320 
1,12620 
1,26440 
1,40940 
1,72830 
2,11660 

B <0,20 
0,21..0,40 
>0,40 

90,673 
98,483 
109,300 

0,93198 
0,98332 
1,09710 

C >0 61,141 0,91465 
D <0,30 

0,31..1,00 
1,01..3,00 
3,01..10,00 
10,01..30,00 
>30.00 

34,459 
32,093 
32,093 
33,504 
36,650 
44,053 

0,86974 
0,81066 
0,64403 
0,60486 
0,56589 
0,51179 

E <0,10 
0,10..0,30 
0,31..1,00 
1,01..2,00 
2,01..4,00 
4,01..10,00 
10,01..20,00 
20,01..40,00 
>40,00 

24,260 
23,331 
21,628 
21,628 
22,534 
24,703 
26,970 
35,420 
47,618 

0,83660 
0,81956 
0,75660 
0,63077 
0,57154 
0,50527 
0,46713 
0,37615 
0,29592 

F <0,20 
0,21..0,70 
0,71..1,00 
1,01..2,00 
2,01..3,00 
3,01..7,00 
7,01..15,00 
15,01..30,00 
30,01..60,00 
>60,00 

15,209 
14,457 
13,953 
13,953 
14,823 
16,187 
17,836 
22,651 
27,074 
34,219 

0,81558 
0,78407 
0,68465 
0,63227 
0,54503 
0,46490 
0,41507 
0,32681 
0,27436 
0,21716 

 
8–7. táblázat. Együtthatók a MCELROY-féle (8.88) és (8.89) egyenletekhez 

stabilitás yα  yβ  yδ  zα  zβ  zδ  

A 0,32 0,0004 –0,5 0,24 0,001 0,5 
B 0,32 0,0004 –0,5 0,24 0,001 0,5 
C 0,22 0,0004 –0,5 0,20 0 0 
D 0,16 0,0004 –0,5 0,14 0,0003 –0,5 
E 0,11 0,0004 –0,5 0,08 0,0015 –0,5 
F 0,11 0,0004 –0,5 0,08 0,0015 –0,5 
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8–7. ábra. A PASQUILL-féle (8.86) és (8.87) egyenletekkel számított  

szóródási együtthatók grafikonjai 

 
 

1

10

100 

1000

10000

10 100 1000 10000 100000
Távolság, x, m 

ví
zs
zi
nt
es
 s
zó
ró
dá
si
 p
ar
am

et
er
, 
σ
y 
, 
m
 

 

A és B 
C
D

E és F

 

 

1

10

100 

1000

10000

100000

10 100 1000 10000 100000
Távolság, x, m

fü
gg

ől
eg
es
 s
zó
ró
dá
si
 p
ar
am

et
er
, 
σ
z 
, 
m
 A és B

C

D 

E és F 

 

8–8. ábra. A MCELROY-féle (8.88) és (8.89) egyenletekkel számított  
szóródási együtthatók grafikonjai 

 
A PASQUILL-féle (8.86) és (8.87) egyenletekkel kiszámított szóródási tényező értékeket 

az eredeti mérésekétől eltérő érdességi viszonyokra átszámítani a CALPUFF (SCIRE ET. 
AL., 2000) modellben leírt összefüggésekkel lehet. Ezek szerint a függőleges szóródási 
együttható korrigált értéke 

 
1000

b

z
x

a
′ ′ ′σ =   
 (8.90) 

szerint számítandó, ahol 

 ( )0,1301
01,585 1000a a zβ′ = ⋅ ⋅ , (8.91) 

 b b′ = − β , (8.92) 

 00,0777 0,0215 ln zβ = + . (8.93) 

A vízszintes szóródási együttható korrigált értéke a 

 

0,2

0

0,ref
y y

z
z

  ′ σ = σ   
 (8.94) 

egyenlettel határozható meg, ahol 0,refz = 0,03 m a referencia érdesség-magasság.  

A korábban hatályos magyar szabvány a NOWICKY-féle összefüggés használatát java-
solja, mely a PASQUILL- és a MCELROY-féle összefüggésekhez képest kismértékű tovább-
fejlődést jelent, mivel közvetlenül figyelembe veszi a felszíni érdesség-magasság örvény-
keltő hatását a 0z  paraméternek az összefüggésbe emelésével (SZEPESI, 1981; FEKETE ET 
AL., 1983). Ennek megfelelően a szóródási együtthatók számítása a 
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 ( )00,367 2,50,3
0

0

0,08 6 1 ln p
y

H
p x

z
−−

  σ = + −   
, (8.95) 

 ( )01,55 exp 2,351,3
0

0

0,38 8,7 ln p
z

H
p x

z
−  σ = −   

 (8.96) 

egyenletekkel történik, ahol a 0p  paraméter értékeit a 8–8. táblázat tartalmazza. Ameny-
nyiben a 0 2000H z > , úgy azt 0 2000H z =  értékkel kell helyettesíteni. 

 
8–8. táblázat. A 0p  segédparaméter értékei a (8.95) és (8.96) egyenletekhez (PG-stab. a PASQUILL–

GIFFORD-, míg SZ-stab. a SZEPESI-féle stabilitási osztályt, ill. kategóriát jelenti) 

PG-stab. A B C D E F  

0p  0,079 0,143 0,196 0,270 0,363 0,440  

SZ-stab. 7 6 5 4 3 2 1 

0p  0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0,464 

 
A kiszámított szóródási együtthatók értékeit korrigálni kell egyrészt a keveredési ré-

tegvastagság magasságában kialakuló inverziós záróréteg, másrészt a domborzat hatása 
miatt. Inverziós záróréteg megléte esetén a kiszámított zσ  azon ix  távolságig alkalmaz-

ható, amíg ( )z i zixσ = σ , ahol 

 ( )0,47zi iz Hσ = − . (8.97) 

Amennyiben 2 ix x> , úgy 

 ( )0,8zi iz Hσ = − . (8.98) 

Az 2i ix x x< ≤  tartományban 

 ( )( )0,33
0, 47zi i i

i

x x z H
x

σ = + − − . (8.99) 

A domborzat hatását úgy kell figyelembe venni, hogy a (8.95) és (8.96) egyenletekkel 
számított yσ  és zσ  értékeket egy – stabilitástól is függő – Tc  korrekciós tényezővel kell 

megszorozni, melynek értékeit a 8–9. táblázat tartalmazza. A korrekciók nélkül számított 
szóródási paramétereket (H =200 m és 0z =0,5 m és SZEPESI-féle stabilitási kategóriák 
mellett) grafikusan a 8–9. ábra szemlélteti. A görbék jellege a felvett paraméterektől 
független. 
 

8–9. táblázat. Domborzati korrekciós tényezők 

stabilitás B és 7 D és 6 F és 2 
kiterjedt, erősen tagolt dombor-

zat (hegységek) 
1,4 4,0 15,0 

Tc  
közepes domborzat (dombságok) 1,2 2,5 8,0 
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8–9. ábra. A NOWICKY-féle (8.95) és (8.96) egyenletekkel  

számított szóródási együtthatók grafikonjai 

 
Az újabb keletű szóródási paramétert számító eljárások az eddig bemutatottaknál lé-

nyegesen több paraméterrel dolgoznak. Figyelembe veszik a légkör hőmérsékleti rétegző-
dést, a szélmező örvényességét és az eddigi diszkrét stabilitási osztályok helyett annak 
folytonos függvényű jellemzőjét, a MONIN–OBUKHOV stabilitási hosszt, ill. az az alapján 
számított súrlódási sebességet és konvektív sebességet alkalmazzák. A szélmező örvé-
nyességét közvetett módszerrel, az édesség-magasság paraméterrel, az eddigiekben ismer-
tetett modellek is figyelembe vették.  
A PASQUILL-féle modell után született szóródási együttható számítására vonatkozó 

összefüggésekben – melyet DEARDORFF és WILLIS (1975), BRIGGS (1985), WEIL (1985), 
HUNT (1985), BOWEN (1994), HANNA (1986), HANNA és PAINE (1989), valamint MANGIA 
ET AL. (2000) közleményeiben, továbbá az ADMS (CARRUTHERS ET AL., 2003) modell-
ben, valamint az AERMOD (U.S. EPA, 2004) és következésképpen az MSZ 21457:2002 
számítási eljárásaiban –, igen sok közös vonás található. A vízszintes szóródási együttha-
tó számítására szolgáló összefüggés a felsorolt források többségében a 

 
( )
i
1

y p

aX
z

X
σ =

+ α
 (8.100) 

alakban található meg, ahol 

 *

i

w x
X

z u
= ⋅  (8.101) 

az ún. dimenziótlan távolság, míg a , α  és p  értéke a szerzőtől függően változik. Az 
együtthatók értékeit a 8–10. táblázat mutatja, az AERMOD és az ADMS kivételével, 
mivel itt a dimenziótlan távolságot másként értelmezik. Mint az adatokból látható, a  és 
α  vonatkozásában többféle érték is előfordul, addig p  értékében az egyes szerzők egyet-
értenek. A megnevezett szerzők abban azonban egyetértenek, hogy a  leggyakoribb érté-
ke 0,6, míg α -é 0,7. E paramétereket vette át az AERMOD is. Ezeket az összefüggése-
ket szerzőik úgy fejlesztették ki, hogy egy adott mérési sorozathoz a legjobban 
illeszkedjenek. HANNA (1986) tanulmányában a PASQUILL-féle stabilitási osztálytól füg-
gően a dimenziós távolság (x) lineáris függvényeként írja fel yσ -t, y bxσ =  formában.  
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8–10. táblázat. A (8.100) összefüggés paraméterei 

szerző a α  p 
DEARDORFF és WILLIS 0,51 0,91 0,5 
WEIL és HUNT 0,60 0,70 0,5 
BRIGGS, HANNA 0,60 2,00 0,5 
HANNA és PAINE 0,56 0,70 0,5 
BOWEN 1,00 0,90 0,5 

 
Egyes szerzők (HANNA, 1986; BRIGGS, 1985) közleményeiben más szerzők munkáira 

való hivatkozással olyan kifejezéseket találunk, melyek a vízszintes szóródási együtthatót 
a füstfáklyára ható felhajtóerőtől teszik függővé. Ennek jellemzésére bevezetik az  

 b
b* 2

* i

F
F

uw z
=  (8.102) 

dimenziótlan felhajtóerő-fluxus paramétert. E mennyiség segítségével a vízszintes szóró-
dási együttható felírható a 

 b*
i 1 , 1

pn
m

y
F

z cX d X
X

       σ = + ≤         

 (8.103) 

 ( )i b*1 , 1
pnm

y z cX d F X
    σ = + >      

 (8.104) 

formában, ahol az egyenlet paramétereit a 8–11. táblázat tartalmazza, ahol a vált. osz-
lopban W WEIL, míg DW DEARDORFF és WILLIS változatát jelöli. 
 

8–11. táblázat. A (8.103) és (8.104) egyenletek paraméterei 

1X ≤  1X >  
vált. c m d n p c m d n p 
W 1/3 1 7,3 2/3 1/2 1/3 2/3 7,3 2/3 1/2 
DW 0,45 1 1,57 2/3 1/2 0,45 2/3 1,57 2/3 1/2 

 
A függőleges szóródási együttható tekintetében az irodalmi források már korántsem 

olyan bőségesek, mint a vízszintes szóródási együttható esetén. Az egyik lehetőség a 
DEARDORFF és WILLIS-féle  
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egyenlet alkalmazása, ahol *
s s ih h z=  és 
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Ez az összefüggés azonban csak labilis légállapotokban, a i * 10z L >  feltétel teljesülése 
mellett és csak kis távolságokra 0,5X <  alkalmazható. Szélesebb alkalmazási tarto-
mánnyal rendelkezik a BRIGGS (1985) cikkében közölt VENKATRAM-féle 

 ( )1 3 2 3
*

i 1
X F X

z z e
− + σ = −   

 (8.107) 
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formula, mely figyelembe veszi a felhajtóerő indukálta diffúziót is. 
Az elmúlt néhány évben a szóródási együtthatók számítására szolgáló kifejezések to-

vábbi fejlődésen mentek keresztül, ami bonyolultságuk növekedésében nyilvánult meg. 
Az újabb keletű kifejezések, melyekre példát DEGRAZIA ET AL. (1998) cikkében találha-
tunk, már integrálegyenletek megoldását igénylik és az eddigieknél is jóval több paramé-
tert alkalmaznak. 
Az ADMS (CARRUTHERS ET AL., 2003) és az AERMOD (U.S. EPA, 2004), követke-

zésképpen az MSZ 21457-7:2002 is a WEIL- és HUNT-féle összefüggések továbbfejlesztett 
változatait használja, oly módon, hogy az összefüggésekben további paraméterként meg-
jelenik a szélsebesség szórásának átlaga is, melyet magassági szélmérés alapján, vagy 
közelítő függvényekkel lehet meghatározni. Mivel ezek az összefüggések viszonylag „fia-
talok” így nincsenek olyan széles körben validálva, mint például a korábban ismertetett 
PASQUILL-, ill MCELROY-féle kifejezések. Az AERMOD-ban szereplő kifejezéseket csak 
egyetlen mérés eredményeivel vetették össze. A jóval nagyobb paraméterigény jóval 
több bizonytalanságot rejt magában, ezért ezen összefüggések alkalmazása a megalapo-
zott elméleti háttér ellenére is kétséges, különösen olyan esetekben, ahol tervezési fázis-
ban lévő létesítményekről van szó. 

8.5. Ülepedési korrekciós tényező meghatározása 

A ( )q x  korrekciós tényező meghatározása a tömegmegmaradás elvének alkalmazására 
épül, az a füstfáklya egy adott keresztmetszetébe belépő és onnan távozó anyagáramok 
előjeles összege 0. Mindezt szemlélteti a 8–10. ábra.  
Az ülepedési anyagáram-sűrűség (3.69) egyenletével a tömegmegmaradás egyenlete 

 d corr

0 0

d d d d
x

- -

F y x  u c y z = Q
∞ ∞ ∞

∞ ∞

+∫ ∫ ∫ ∫  (8.108) 

formában írható fel. Vezessük be a 

 cwi corrdc c y
+∞

−∞

= ∫  (8.109) 

keresztirányban (szélirányra merőlegesen) integrált koncentrációt (crosswind integrated 
concentration). Ezek alapján a tömegmegmaradás egyenlete 
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Az egyenlet mindkét oldalát x szerint differenciálva kapjuk, hogy 
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melyet átrendezve az alábbi formájú elsőrendű differenciálegyenlethez jutunk: 
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melyet harmadrendű RUNGE–KUTTA módszerrel oldok meg a következők szerint. Legyen 
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8–10. ábra. Segédábra az ülepedési korrekciós tényező levezetéséhez 

Ennek felhasználásával 

 
( ) ( ) ( ) ( )

d cwi 0
0

z

q x C x
uC x q x v c u

x x=

 ∂ ∂ + + = ∂ ∂ 
, (8.114) 

melyet átrendezve 
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egyenlethez jutunk. Ennek numerikus megoldása x∆  véges lépésközzel: 
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Ezekkel a mennyiségekkel a korrekciós függvény  

 ( ) ( ) ( )1 2 3
1

4
6

q x x q x k k k+ ∆ = + + + , (8.119) 

a kezdeti érték pedig ( )0 0q x = = . 
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8.6. A dózis-károsodás függvények paraméterei 

A következőkben a CIFUENTES ET AL. (2000), CROPPER ET AL. (1997), DÄSSLER (1979), 
DÍAZ ET AL. (1999), DOMINICI ET AL. (2002, 2003), EC (1999), HOLMÉN ET AL. (1997), 
KOVÁCS (1977), LEKSELL és RABL (2001), MAN-SUNG ET AL. (1991), MURPHY ET AL. 
(1999), MUSSELMAN AT EL. (1987), OBERDÖRSTER (2001), ODRIOZOLA ET AL. (1998), 
ODZUK (1987), OSTRO (1994) PANYACOSIT (2000), PETROESHEVSKY ET AL. (2001), POPE 
III ET AL. (2002), RABL (1998, 1999), RABL ET AL. (1998), RABL és SPADARO (2000) forrá-
sok alapján összefoglalom az egyes környezeti elem és szennyezőnyag párosítások káro-
sodási függvényeinek paramétereit. A paraméterek egyes szerzők által javasolt értékek 
átlagai, melyeket legvalószínűbb értéknek tekintettem. 
 
I.A és I.C kárcsoport: megbetegedések gyakoriságának relatív változása, csökkent 

munkaképességű napok 
A 8–12. táblázat tartalmazza szennyezőanyagonként és kártípusonként a lineáris dózis-

károsodás függvény együtthatóinak értékét. A kár mértékegysége: eset/fő. 
 

8–12. táblázat. A lineáris dózis-hatás függvény paramétere  

Kár típus szennyezőanyag DRγ  

Légzéskönnyítő gyógyszerek alkalmazás (felnőttek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00514 
0,00858 

Köhögés (felnőttek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00530 
0,00883 

Alsó légúti szimptómák (felnőttek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00192 
0,00319 

Légzéskönnyítő gyógyszerek alkalmazás (gyermekek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00057 
0,00407 

Köhögés (gyermekek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00419 
0,00703 

Alsó légúti szimptómák (gyermekek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

0,00324 
0,00552 

Vértolulásos szívelégtelenség (idősek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

5,8342e-7 
5,8022e-10 

Krónikus hörgőgyulladás (gyermekek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

5,0773e-5 
8,4832e-7 

Krónikus köhögés (gyermekek) 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

6,5280e-5 
1,0911e-6 

Korlátozott munkavégző képességű napok 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

7,884e-4 
1,325e-3 

Krónikus hörgőgyulladás 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

1,545e-6 
2,460e-6 

Idő előtti halálozás miatti életév elvesztés 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

2,271e-5 
3,784e-5 

Szívizom elégtelenség 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

5,519e-7 
9,209e-7 

Légszőszervi rendellenesség miatti kórházi beutalások 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

6,528e-8 
9,965e-8 

Agyi keringési zavarok miatti kórházi beutalások 
NOx, PM10 
SOx, PM2,5 

1,589e-7 
2,655e-7 
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I.B kárcsoport: halálozási ráta relatív változása;  

függvénytípus: probit 

 ( )0 0 DR
lin

probit 1 erf 1
d

D D d D
d

      = = − πγ −        
  

szennyezőanyag: por és nitrogén-oxidok 
érvényességi tartomány: 0..2,37 kg·s/m3   

lind = 2,37 kg·s/m3; DRγ =0,0245; 0D = 0,116%. 

 
szennyezőanyag: kén-dioxid 
érvényességi tartomány: 0..5,61 kg·s/m3   

lind = 5,61 kg·s/m3; DRγ =0,0214; 0D = 0,121%. 

 
 
II.C kárcsoport: haszonnövények relatív terméscsökkenése %-ban;  

szennyezőanyag: kén-dioxid és nitrogén-oxidok 
érvényességi tartomány: 0..14,2 kg·s/m3   
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, (8.120) 

ahol fertd = 3,15 kg·s/m3 SO2 esetén és fertd = 2,04 kg·s/m3 NOx esetén 

0k = 0;  1k =–0,13017;  2k = 0,0487, továbbá 

 ( ) ( )3 4 5logd k d k kΨ = − + ,  

ahol 

3k = 3,8;  4k =0,18291;  5k = 6,3.  

 
Skálázási együttható a (8.120) egyenlethez 

0D , % 
növény, ill. növénycsoport 

SO2 NOx 
gabonák 70 125 
hüvelyesek 50 90 
burgonya 30 55 
káposzta 30 55 
uborka 60 110 
fejes saláta 300 500 
paraj 90 160 
gyümölcsök 80 150 
dísznövények 50 90 
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8.7. A kár-költség függvény paraméterei 

A következőkben a BARANZINI (1997), DESAIGUES és RABL (1995), DIXON (1994), EC 
(1999), FREEMAN (2000), KREWITT ET AL. (1994), LVOVSKI ET AL. (2000), MATTHEWS 
(1999), MURPHY ET AL. (1999), OECD (2001), ORBETA ET AL. (2000), PEARCE (2000), 
PEARCE és HOWARTH (2000), RABL (1996, 1999b), RABL és SPADARO (1999, 2000, 
2001), SPADARO (1999), THAN és LEFEVRE (2001), ZAIM (1999), ZANG és DUANYANXIN 
(2000) források alapján táblázatba rendeztem az egyes károsodásokhoz tartozó fajlagos 
költségeket. A 8–13. táblázat nem tartalmazza a piaci javak és szolgáltatások értékeit, 
mivel ezek időszakról időszakra változnak és aktuális értékük meghatározása sem okoz 
gondot. 

8–13. táblázat. Humán-egészségügyi károk fajlagos költségei 

Kár típus DC , 2005

eset

€
 

Légzéskönnyítő gyógyszerek alkalmazás (felnőttek) 41 
Köhögés (felnőttek) 9 
Alsó légúti szimptómák (felnőttek) 10 
Légzéskönnyítő gyógyszerek alkalmazás (gyermekek) 41 
Köhögés (gyermekek) 9 
Alsó légúti szimptómák (gyermekek) 10 
Vértolulásos szívelégtelenség (idősek) 8720 
Krónikus hörgőgyulladás (gyermekek) 250 
Krónikus köhögés (gyermekek) 250 
Korlátozott munkavégző képességű napok 83 
Krónikus hörgőgyulladás 116350 
Idő előtti halálozás miatti életév elvesztés 93500 
Szívizom elégtelenség 8720 
Légszőszervi rendellenesség miatti kórházi beutalások 8270 
Agyi keringési zavarok miatti kórházi beutalások 8270 

 
Statisztikai életérték: 3 200 000 €2005 
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