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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/4689. számon hozzám benyújtott, „Valósak-e a légszennyezettségi adatok a Telek i
László téren?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom .

A környezet védelméről szóló 1995 . évi LIII . törvény 49. §-a alapján létrehozott
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer része az Országo s
Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban : OLM). Az OLM működtetéséhez
szükséges területi feladatokat a környezetvédelmi igazgatási szerv látja el . Arról, hogy
Magyarország területén az OLM mérési rendszereinek (módszerek, berendezések ,
hálózatok) jóváhagyását, az adatok alapján a levegő minőségének rendszere s
értékelését az Országos Meteorológia Szolgálatnál működő Levegőtisztaság-védelm i
Referenciaközpont látja el, a levegő védelméről szóló 306/2010 . (XII. 23 .) Korm.
rendelet 9. §-a rendelkezik .

Az OLM kialakításakor több szempont figyelembe vétele szükséges . A
mérőhálózatnak képesnek kell lenni olyan minőségű és mennyiségű adat
meghatározására, melyek alapján az ország bármely pontján lehetséges , a
levegőminőség értékelése. Mivel a hálózatot alkotó monitorállomások esetén nem csa k
azok létesítése igényel jelentős ráfordítást, de . éves üzemeltetésük is több milli ó
forintos nagyságrendű költséggel jár, így szükséges az állomásszám optimalizálása .
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Jelenleg hazánkban, és különösen a fővárosi agglomeráció területén az európai
uniós és hazai előírások szerint minimálisan szükséges állomásszámnál több,
Budapesten közel másfélszerese üzemel . A rendszer kialakításakor megfelel ő számban
kerültek telepítésre a főként közlekedési eredet ű légszennyezettséget mérő, a
jelentősebb ipari kibocsátók által okozott szennyezettséget mér ő, illetve a mindezektől
távolabb eső területek légszennyezettségét mérő állomások. Így lehetővé válik, hogy a
lakosokat érő terhelés meghatározható legyen, mely kiterjed a közlekedéssel töltött
időn túl a szabadban, illetve otthon töltött időszakokra is .

A kérdésében említett állomás áttelepítését területrendezési munkálatok tetté k
szükségessé . Mivel szakmai szempontból a fővárosi monitorhálózat jelenleg is képes a
feladatának ellátására, és a visszatelepítés indokolatlan költséggel járna, így a
minisztérium szakfőosztálya tavalyi állásfoglalásában sem tartotta szükségesnek az
állomás visszatelepítését, és jelenleg sem látja indokoltnak ezen álláspon t
megváltoztatását.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott á Képviselő Úr részéről felmerült
kérdésre, és megnyugtatásául szolgált .

Budapest, 2015 . május
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