
A tiszta levegő nem ismer határokat! 
 
 

A bécsi városháza rendezésében 2007. március 18-án és 20-án tartott nemzetközi 
levegőtisztaság-védelmi konferencia mintegy 200 résztvevője a környezetvédelem egyik 
legidőszerűbb problémáját vitatta meg. A légszennyezési mérések során – elsősorban az EU 
országaiban – ijesztő adatok kerültek napvilágra. A rendezvényen arra keresték a választ, 
milyen intézkedések szükségesek, illetve lehetségesek az egészségkárosodás mértékének 
csökkentése érdekében. 

A résztvevők többsége Ausztria városaiból érkezett, a polgármesteri hivatalok 
környezetvédelmi osztályainak munkatársaiból állt. Az ő feladatuk a környezet- és ezen belül 
a levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervek elkészítése. 

Külföldről körülbelül 30 szakember érkezett – állami szervek, hatóságok, valamint civil 
szervezetek képviselői, akik szintén tartottak beszámolókat és részt vettek a vitákban. 
Magyarországot négyen képviseltük: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumból dr. 
Bibók Zsuzsa, az Országos Környezetegészségügyi Intézetből Dr. Vaskövi Béláné a 
Levegőhigiénés osztály vezetője. 

A bevezető plenáris előadásokon a bécsi polgármesteri hivatal környezetvédelmi 
osztályának vezetője, Ulli Sima ismertette a konferencia céljait, Bécs városának hosszú távú 
intézkedési terveit, majd ezt követően Jürgen Schneider az Európai Unió, Jeff Collett pedig az 
Amerikai Egyesült Államok légszennyezés elleni küzdelmének helyzetéről adott tájékoztatást. 
Az elhangzottak nagy része a témára vonatkozó honlapokról már ismert adatok összefoglalása 
volt, de mindhárman a szálló por (a PM10 és a PM2.5 frakció) mérési adatait emelték ki, és 
azok egészségkárosító hatásának megelőzését célzó intézkedések fontosságát hangsúlyozták. 

Az emberi tevékenységből származó porszennyezés mértékének, a por összetevőinek és a 
részecskék méretének fontosságára Hanns Moshammer, a bécsi Orvostudományi Egyetem 
Környezethigiénés Intézetének professzora hívta fel a figyelmet a legutóbbi időkben végzett 
kutatások összefoglalásával. Az 1953. évi londoni szmog és halálozási mutatók 
összefüggéseinek ismertetése után a nemrégiben az Európai Unió több tagországának 20 
nagyvárosában végzett napi PM10 légszennyezés és halálozási adatok közötti következetesen 
előforduló összefüggéseket ismertette. Külön hangsúllyal emelte ki a terhesek, a gyermekek 
és a beteg felnőttek veszélyeztetettségét. Mikroszkópos felvétellel mutatta be a pollenek 
felületére tapadt apró szemcsék előfordulását a levegőmintában, és hívta fel a figyelmet a 
szenzibilizáció (a túlérzékenység kialakulása) és ezzel együtt az allergiás tünetek 
gyakoriságának növekedésére. A vizsgálatok közül kiemelte a három osztrák város – Bécs, 
Innsbruck és Linz – mérési eredményeit. 

A második nap plenáris ülésének fő témája a finom por elleni együttes – adminisztrációs és 
társadalmi összefogással megvalósítható – fellépések lehetőségeinek tárgyalása volt „Mi 
működik és mi nem” címmel beszámolót tartott Karin Büchl-Krammerstätter a bécsi, Ulrich 
Teichmann a müncheni, Ulrich Reuter a stuttgarti, Pietr Hammingh a hollandiai és Robert 
SKERIL a cseh környezetvédelmi felügyelet nevében. Az előadások után elégséges időt adtak 
kérdések feltevésére, megbeszélésre. 

Mindkét délután több szekcióban folytatódott a konferencia. 
Az első napon az „Egészség” szekcióban vettem részt, ahol M. Amman, az Alkalmazott 

Rendszerelemzések Nemzetközi Intézete (IIASA) képviselője a Tiszta Levegőt Európának 
(Clean Air For Europe, CAFE) programot ismertetette, majd A. Kobe az uniós szabályozás 
helyzetéről és jövőjéről beszélt. 

J. Schneider, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO Európai Irodájának képviselője az 
uniós irányelvek legutóbbi átdolgozásának folyamatát ismertette, amelyek megjelenése 
rövidesen várható. Áttekintette a határérték-túllépések adatait is. Ezekben a PM10 vezet: a 



mérési pontok 90 százalékában fordul elő a megengedettnél nagyobb gyakoriság. L. 
Moosmann a szálló por okozta élettartam-rövidülésről beszélt, amely Grazban 17, Bécsben 
12, Salzburgban pedig 7 hónapnak adódott. 

A „Modellek és prognózis” szekcióban a bécsi tartományi környezetvédelmi hivatal két 
munkatársa, C. Nagl és R. Höller vázolta a lehetőségeket. 

A második napon tartott szekcióüléseken „Együttműködés a gazdasággal” címen E. 
Rosenbach, W. Brenner és T. Mosor tartott vitaindítót. 

A másik szekcióban, amelyen részt vettünk, „Együtt a polgárokkal” címen Cornelia 
Ehemayer „várospszichológusnő” tartott vitaindító előadást, amelynek során lépésről lépésre 
bevonták a hallgatóságot a szekció állásfoglalásának kialakításába. (Az egyetlen képviselője 
volt eleddig e témának – ő maga a pszichológiai tanulmányai után közösségi pszichológiából 
doktorált.) Elmondta, hogy a kongresszuson bemutatott technikával tart foglalkozásokat 
lakossági csoportok körében is. „Ki a felelős a légszennyezésért? Mely lakosságcsoportok a 
legsúlyosabb légszennyezők? Mit tehetünk mi lakosok a légszennyezés ellen? Mit tesz Ön a 
gyakorlatban?” Az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre adott válaszokat rangsorolta, 
alakította a hallgatóság. Az előadó kijelentette: hisz abban, hogy a társadalom magatartása 
javítható, amelynek lépései a diagnózis, az aktiválás, a változás és az összefogás. 

Valamennyi előadás ábraanyagát, amely a kivetítőn megjelent, előre sokszorosították a 
szervezők és a regisztráció alkalmával megkaptunk. Ezek mind letölthetők a konferencai 
honlapjáról is: http://www.luftreinhaltung.at/report_en.htm. Számos ismeretterjesztő anyag 
volt elérhető pultokon, többek között Bécs város önkormányzatának 2004/2005. évi színes 
környezetvédelmi beszámolója is, amelyet bárki megkaphat a városház előcsarnokában lévő 
Tájékoztató Irodában. Néhány egyéb dokumentummal együtt mindkét anyag megtekinthető a 
Levegő Munkacsoport irodájában. A „Bécsnek jobb levegőt!” programot 10 pontban 
(„parancsolatban”) foglalták össze. A program címe németül igen szellemesen hangzik: 
„Feinstaub ist dein Staub” (a finom por a te porod). 
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