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trgy nap
abudapesti metroban

A budapesti metr6

A nagyv6rosok lakosai idejiik mintegy
8 szival6k6t toltik ritlagosan kozleked6s-
sel. A k<izleked6si mikrokcimyczetekben a
leve96 szennyezettsege gyakran nagyobb,
mint mds belv6rosi vagy vdrosi h6tt6rhe-
lyeken. Ktiziiliik a loldalatti kozossegi (to-
meg-) kozlekedes (a metr6) krilonleges 6s
kiemelt helyet foglal el zdrt jellege. kori6-
tozott szell6z4se, saj6tos emisszios forr6-
sai 6s kcirnyezeti/meteorologiai viszonyai,
valamint az utasok nagy szama rr-riatt.

A budapesti metr6 a r'illg legels6 ftild-
alatti vasirtjai koz6 tartozik (http://met-
ros.hu). A Millenniumi Foldalatti Vasutat
(n6pszenibb nev6n a kisfoldalattit, vagy
az M1, s6rga metr6vonalat) 1896-ban he-
lyezt6k forgalomba (London es Chicago
ut6n harmadikk6nt a vil6gon). 6s 2002-t6l
az LTNESCO Vil6gtir<iks6gi Listdn szere-
pel az Andr6ssy rlt 6s trirt6nelmi kornyeze-
te n6ven. Az M2 (piros) metr6vonal 1970-
tcil, mig az M3 (k6k) metr6vonal 1976-tol
iizemel. Az M2 metr6vonal felujit6sa
2003 6ta folyik, 6s elkezdtidcitt egy irj (M4
vagy zrild) metr6vonal epit6se. A rendszer
jclenlegi hossza 33 km, amelynek 84 sz5-
za16ka alagirtban helyezkedik el. A metr6-
vonalakhoz 39 6llom6s 6s I csom6ponti
6llom6s tartozik. A fcildalatti vastton
elektromos szerelv6nyek kozlekednek
4:30 6s mintegy 23:40 6ra kozott elciirt
menetrend szerint (http://wwwbkv.hu/met-
ro/index.html) 2 es 15 perc kozotti jrlratsti-
riis6ggel. A loldalatti vasirt a v6rosi krizle-
ked6s fontos r6sz6t k6pezi; a kozoss6gi
utazdsok 22 szdzal1kitt bonyolitja, ami
munkanapokon kortilbeliil I mil1i6 utaz6st
jelent. Egy 6tlagos utazds 8-10 percig tart
a metr6ban.

A vizsgdlat

Az aeroszol tulajdonsrigait es cisszetetel6t
vizsg6ltuk a budapesti metr6ban. Az6rt
v6lasztottuk ezt az osszetevSt, mert az ae-
roszol eg6szs6giigyi hat6sa es szerepe ki-
emelkedik a tribbi 169szennyezci anyag ko-
ziil. (A l6gkriri aeroszolr6l 6s komyezeti
hat6sair6l Budapesten b6vebb inform6ci6
tal6lhat6 a Termdszet Ml6ga 2006. m6rci-
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usi sz6rm6ban.) A terepi munka a budapes-
ti metr6 egyik belvdrosi fllorndsdn, az M2
metrovonalhoz tartozo 6s a kozelmirltban
felirjitott Astoria 6llom6son zajlott 2006.
6prilis 20-6n (csiitortok) l2:00 or6t6l 6pri-
l is 21-6n 15:00 6r6ig. Az 6l lomris f6 tereit
egy bej6rati folyos6 (h6rom mozg6l6pcs6-
vel), eliiter 6s ket peron alkoda. A szellci-
z6st a D6li p6lyaudvar v6g6llom6s fele ha-
lado oldalon a peronon tal6lhato, sziv6 ha-
t6sir szel16zcirendszer vegzi. A terepi rnun-
k6t az Ors vezer tere v6g61lom6s fel6 hala-
d6 oldaion, az indit6fiilke el6tt, a peronon
vegeztiik. Kupos elemti oszcill6l6 mikro-
m6rleget, illetve szelm6r6t alkalmaztunk
az aeroszoT nagy id6felbont6sri, helyszini
m6r6sre, illetve a sz6lsebess6g 6s -ir6ny

meghat6roz6sdra, valamint ketfokozatri
soros rnintagyiijt6t haszn6ltunk aeroszol-
mint6k gyfijt6s6re tovdbbi analitikai vizs-
g6latokhoz. A kis6rleti rendszefi 6s elhe-
lyezked6s6t az l. 6br6n mutatjuk be. Az
aeroszol-mint6kat merlegelessel, nukle6-
ris analitikai es optikai m6dszerekkel vizs-
g6lhrk az aeroszol-tomeg, az elemi ossze-
tetel 6s a korom meghatirozdsa c6ljib6l.

l. 6bra. A miiszerek 6s elhelyezked6siik
az Astoria metrri6llom6son

A vizsg6lat reszet k6pezi az Eotvos Lo-
r6nd Tudom6nyegyetem Kemiai lntezet€-
ben foly6, a budapesti aeroszol kornyeze-
ti, eg6szs6giigyi 6s eghajlati hat6saihoz kap-
csol6d6 kutat6rnunkdnak.

Id6beli viltoz6konysig

Az eg6szs6giigyi hat6s szempontidbol a
10 lrm 6tmer6n6l kisebb aeroszol-reszecs-
keknek van els6sorban jelentcisegiik; ezek
alkoq6k az rin. PM I 0 meretfrakci6t. Hely-
szini m6r6seink t6rgy6ul az ilyen m6retii
aeroszol-rdszecsk6ket v6lasztottuk. A 2.
Srbrf'n a PM10 m6retfrakci6jir aeroszol to-
megkoncentr6ci6jrinak 6s a szdlsebess6g-
nek az idcibeli vitltoz|sht ti.intettiik fe1 30
m6sodpercenk6nt m6rt adatok fom6j6-
ban, 6s 1 6r6s mozg66tlagol6st alkalmaz-
va. Mind a tomegkoncentr6cio, mind a
szelsebess6g napi menete ket csucsot mu-
tat'. 7'.30 6s 8:00 6ra kozott, illctve 17:00
6ra koriil. A csircsok a reggeli es a d6lut6-
ni csricsforgalomhoz kapcsol6dnak, ami-
kor a legnagyobb aj6ratsrinis6g. A tomeg-
koncentrici6 maximumai rendre el6rtdk a
220 €,s 250;lglm' 6rtekeket, s6t n6h6ny al-
kalommal a mert adat meghaladta a
300 pg/mr szintet. A k6t csrics k<izott helyi
minimum alakul ki del koriil, amikor a to-
megkoncent rdc io  150 pg  rn -  kor i i l i .  Az
utols6 szerelveny elhaladdsa (23:20 ora)
ut6n a koncentr6ci6 gyorsan cscikkent; az
izemzirds ideje alatt a tcimcgkoncentrdcio
6tlag6rteke (36t14) pg/m' vo1t. Az izem-
zrirris ideje alatt is megjelent nehdny cstics
a m6r1 mennyis6gek menet6n. A koncent-
r6ci6 villtoz6s6ban 0:30 6ra koriil jelent-

kez6 csircs nem j6rt jelent6s sz6lsebess6g-
n<iveked6ssel. 6s az 5llom6st6r rendszeres
takarit6sa okozta, mig a tobbi csricsot
(2:00 6s 3:00 6ra ktiriil) a karbantart6si 6s
szdllit6si feladatokat v09z6, dizelizemi
szerelvdnyek mozg6sa eredm6nyezhette. A
tdmegkoncenff6ci6 meredeken 6s monoton
m6don nStt az els6, hajnali szerelv6ny el-
haladiisa ut6n a reggeli csricsig. A PM10
meretfrakci6jf aeroszol tcimegkoncentr6-
ci6j6nak 6tlaga 6s sz6rdsa a teljes iizem-
rdoben ( l )J t ) ) )  ug  m vo l l .

Mer6seinket egy nap eltelte ut6n na-
gyobb, 4 m6sodperces idcifelbont6ssal
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folytattuk. C6lunk az aeroszol-koncentrd-
ci6 6s az egyes szerelvenyek rnozg6sa k<i-
zritti kapcsolat feltilr6sa volt. A 3. 6br[n a
sz6lirilny, a sz6lsebess6g es az aeroszol-to-
megkoncentr6cio v6ltoz6s6t mutatjuk be a
m6rt adatokkal, 6s 12 m6sodperces moz-
goritlagol6st alkalmazva egy olyan idci-
szakban, amikor a mdsik irdnyban k<izle-
ked6 szerelv6nyek zavar6 hatiisa elkilti-
niil az 6rdeklcid6ssel kis6rt v6ltozitst6l. Az
egyes szerelv6nyek mozg6sa j 61 ktivethetri
a szelsebess699el 6s sz€lir6nnyal. Az 6rke-
z6 szerelvtnyt a gyorsan novekv6 sz6lse-
bess69jelzi. A sz6lsebess6g kiss6 ingadoz-
va es viszonylag sz6les csrics form6j6ban,
de fennmarad a szerelv6ny lassul6sa 6s
meg6ll6sa, az utasok ki- 6s beszdlldsrinak
ideje, valamint a szerelveny elindul6sa 6s
gyorsul6sa alatt is. Ekcizben a szelir6ny 61-
1and6, 6s elscj k<izelitesben megegyezik az

4s0

€rkez6s irdnyrival (270 fokkal), ma.1d a
szerelv6ny tivozisa a szelir6ny rovid ide-
ig tart6, de mark6ns elfordukis6t. r'alarnint
a sz6lsebess6g gyors cscikkenes6t eredme-
nyezt. Ez a turbulencia hatdsa. Az aero-
szol-trimegkoncentr6ci6 v6ltoz6sa ket csu-
csot mutat minden egyes erkez6s-v6-
rakozits-t|v oz6s idciszakban. Az elsci csircs
a nagyobb, 6s akkor alakul ki, amikor a
szerelveny az 611om6sra 6rkezik. Novekv6
6g6t az alagttb6l a szerelveny dltal a pe-
ronra tolt szennyezettebb (porosabb) leve-

96 okozza, mig a cscikkenes a szerelv6ny
lassul6s6val 6s meg61l6sriva1 kapcsolatos.
Az utasok ki- 6s besz6ll6sa megnrive-
kedett aeroszol-koncent16ciot eredm6-
nyez, ami a m6sodik csrics niivekvci 6g6t
hozza I6tre. T6voz6skor a szerelv6ny
egyr6szt poros leveg6t sziv maga ut6n az
alagritb6l a peronra, mdsr6szt viszont en-

n61 tijbb 6s tiszt6bb levegcit sziv be az
elcit6rbijl 6s a bejdrati folyos6r6l, ami a
tomegkoncentr6ci6 csokken6s6t eredme-
nyezi. A csricsok kialakul6sa 6s ardnya a
szerelv6ny 1assit6s6nak, v6rakoz6s6nak
6s gyorsit6silnak konkr6t kiiriilmenyeit6l
is fiigg.

K6miai iisszet6tel
6s emissziris forrisok

Az aeroszol-mintdk k6miai elemzesevel
megdllapitottuk, hogy a PM10 meretfrak-
ci6ban az aeroszol-tomeg 42o/o-6t vas al-
kotja. a korom, kalcium 6s szilicium to-
megjdrul6ka egyenk6nt 2,5% kririili, a k6n
1.6%-kal jitrulhozzit a trimeghez, amelyet
a rez, aluminium, mang6,n, kiiliurn 6s mag-
nezium elemek kcivetnek egyenkent rnint-
egy 0,5% koriili tomegkoncentrdci6kkal.
Az aeroszol-r6szecskekben kimutattunk
olvan elemeket is, amelyek ugyan kis
(< 0.05%) koncentr6ci6ban vannak jelen,
dc eg6szsdgiigyi hat6suk miatt megsem
hanyagolhat6k el. Ilyen p61d6ul a kr6m es
a nikkel. A t6rfogati koncentr6ci6k lehet6-
ve teszik, hogy a kapott adatokat cisszeha-
sonlitsuk a belv6rosban tipikusan tapasz-
talhat6 aeroszol-reszecskek k6miai tissze-
tetelevel. Azt tapaszraltuk, hogy a metr6
illomdster6ben legink6bb a Fe, Mn, Ni,
Cu es Cr koncentr6ci6ja nagyobb, rendre
l0-. l2-, l0-, 8- 6s 5-szciros m6rt6kben,
mint a felszini (kiilsS) levegciben; a korom
koncentrdci6ja viszont kisebb. Az 61lo-
mdsterben l6vri aeroszol-reszecskek na-
gyobbak (30--40 ptm dtmercijiiek) es nehe-
zebbek a belv6rosi rdszecsk6kn6l. A PM l0
rn6retfrakci6jri aeroszol-t<ime g 72%-6t
durva reszecsk6k alkotj6k, szemben a bel-
vdrosi aeroszollal, amelyn6l ez az erttk
59?6. Mindez azt jelenti, hogy az ii11om6s-
terben ktil<in<is, a kiilsci aeroszol-reszecs-
kektcil k6miai 6sszet6telben es rn6retben is

l. t6'bl6izat. Kiiliinbiiz6 v6rosok metr6i-
ban m6rt aeroszol-tiimegkoncentricirik
tartominya 6s itlaga pglm3 egys6gben

V{ros Tartominy Atlag

Durua 6s finom mdretfrakciok
Prirya - 103
Berlin - 147
Budapest 85-234 180
R6rna '11-877 40'7
Stockholm 212-722 469
London 500-1120 795
Kair6 794-1096 938

Finom meretfrakci6
Budapest
Helsinki
New York
London
Stockholm

2. i$ra. A PMl0 m6retfrakci6jri aeroszol-r6szecsk6k tiimegkoncentrrlci6jinak (-\
panel) 6s a sz6lsebess6gnek (B panel) a v6ltoz6sa az Astoria metr6dllom6s peronjdn
2006. riprilis 20-21-6n. A ttimegkoncentrrici6 24 6ris dtlagrit (130 pg/mr. szaggatott
vonal) 6s a kiils6 t6rre vonatkoz6,24 6rfls EU 6s hazai eg6szs6giigyi hatrlr6rt6ket

(egyar6nt 50 pg/mr, folytonos vonal) is feltiintettiik

-  5 l
23-t03 60

- 6 2
270480 216
105*388 258
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elt6rcj r6szecsk6kkel van dolgunk. A sajri-
toss6gok miatt ennek az aeroszolnak a
megszokott6l elterci komyezeti 6s eg6sz-
segiigyi hat6sai lehetnek.

Az emlitett elemek kriziil ttibb drirsult
ariinyban talilhat6 a metr6 Sllom6ster6nek
levegcij6ben mind a floldk6reghez, mind
pcdig a belv6rosi aeroszolhoz viszonyitva.
Legnagyobb m6rt6kii dusulSst a Fe. Mn,
Ni, Cu es Cr elemek mutatnak. ami arra
utal, hogy f6 emisszi6s forr6suk a metr6-
ban taliilhat6. A m6reteloszl6s azt mutatja
tov6bb6, hogy az emlitett elemek mechani-
kus aprit6sb6l sz6nnaznak. F6 ernisszi6s
forr6suk a vasirti sinek, f6k6ppen pedig az
dramszedci es dramvezet6 ac6lsin an1'a_ed-
nak kop6sa. Az 6llom6st6r levegrijeben
m6rt Fe/Mn ar6ny megegyezik a ftlhasz-
n6lt ac6lokban l6vci. 6tlagos 109:l tomeg-
ar6nnyal, ami rneger6siti megiillapitdsun-
kat. A Si, A1, Ca 6s Mg a foldk6reg es a
konstrukci6s anyagok cr6zi6j6b6l ers drsz-
perzi6j6b6l sz6rmaznak, ame-
lyet a foldkeregre jellemzci d[-
suliisok jeleznek. A korom '"'r-

szont szeg6nyitett ar6nyban van
jelen; 6s val6szintileg a szellci-
zes rev6n kenil a metrirba a kiil-
sci leveg6vel egyiitt.

A metr6 leveg6je
mis virosokban

Az Astoria metr66llom6s PM10
m6retfrakciojir (6:00 6r6tol 12
6r6s idcitartamra vonatkoz6) 6t-
lagos aeroszol-tomegkoncent16-
ci6j6t cisszehasonlitottuk m6s
viirosok metr6jdnak hasonl6
adataival. Az cisszevet6s jelen-
tcis mertekr. i  egyszenisitest is
magiiba foglal, mert az elerhet6
adatok nem pontosan ugyan-
azon m6retfrakci6ra, 6tlagol6si
idciszakra vagy terbel i  elhelyez-
ked6sre vonatkoznak. Az ossze-
gyiijtott adatokat az l. tir,blhzat-
ban foglaltuk ossze. Ldthat6,
hogy a budapesti metr6 levegci-
je a tisztdbbak koze tartozik. A
legtcibb mctroban a budapesti-
vel osszevethetri vagy n6la kiss6
nagyobb aeroszol-l6gszennye-
zetts6g tal6lhat6, mig a stock-
holmi, londoni es kair6i metr6k
szennyezettebbeknek (porosab-
baknak) fiinnek. A pr6gai metr6
levegfij6nek min6sege cissze-
fiigghet a ftildalatti vastt fehiji-
tdsd la l  es  a lapos  takar i tdsara l .
amelyre a 2002-es katasztrofillis
6rviz ut6nt idciszakban 6s a m6-
r6st megel6z6en keriilt sor. Meg
kell emliteniink, hogy a terepi
munka idej6n Budapesten az M2
(piros) metr6vonal fe1[jitrlsi

munk6latai tblyamatban voltak, ami kiss6
megnovelhette a m6rt koncentrdci6kat. A
metr6k levegcij6ben l6vci kiilonbs6gek tobb
teny ez5 egyiittes hatdsdval magyar6zhat6k.
Ezek kozott szerepelnek a miiszaki es m6r-
nciki rendszerek e1t6r6sei, az iizemeltet6s 6s
a karbantart6s ktilcinbs6gei, a metr6terek
nagysegdban 6s szellciztetds6ben, a jdratsii-
nis6gben, valamint a tisztitdsi/takarit6si
miiveletekben l6v6 elt6r6sek. A kiils6 leve-
gcinek szinten hat6sa lehet, b6r ez vdrhat6-
an kisebb a kordbban emlirertekn6l. Vdle-
menytink szerint az dtlagos leveeciminclseg
alakuldsaban kiemelkedci szereDe \ an a lar-
rni ir  ek lekrcndszerenek. Budapcsten a sze-
relvcnr ck elektrodinarnikus fdkkel rendel-
kcznek. arnehct a lassitds utolso szakaszd-
ban (5 7 km h sebess6s alatt) pneumatikus
rendszerii. azbcsztr.nentes f6ktusk6k me-
chanikus hatdsdval egeszitenek ki. N6-
hdny kiiltbldi rnetr6ban ugyanakkor surlo-
d6son alapul6 f'6kez6st haszn6lnak, ami je-

3. rlbra. A sz6lir6ny (A panel), a horizont{lis sz6lsebess6g (B
panel) 6s a PM10 mdretfrakcirijri aeroszol-tiimegkoncent16ciri-
jinak vriltozrisa az Astoria metrririllomison 2006. 6prilis 2l-6n

lentSsen megnciveli az aeroszol-r6szecs-
k6k kepzcides6t, scit R6m6ban finom ho-
mokot is sz6rnak a vasriti sineke veszf6-
kez6s alkalmdval. Az aeroszol-16szecsk6k
elemi cisszetdtele hasonl6 k6pet mutat a
legtobb metr6ban, mint amit Budapesten
tapasztaltunk. A domin6ns osszetevd
mindegyik helyszinen (kiv6ve R6met) a
vas, 6s megtal6lhat6k az acel otvcizci ele-
mei is.

Eg6szs6giigyi hatfsok
6s kiivetkeztet6sek

Az aeroszol-reszecsk6k akut 6s kr6nikus
egeszsegk6rosit6 hat6st fejthetnek ki: aszt-
m6t, kr6nikus ldgriti megbetegedeseket
(pl. l6gcscigyuilad6st, emphysemAt, tiid6-
hegesed6st, kr6nikus obstruktiv l6griti be-
tegsdget), daganatos legz6szewi betegs6-
geket 6s koszorfer-betegsegeket okozhat-

nak. Az aeroszolra vonatkoz6
jelenlegi kdzeg6szsegi szabii-
lyozAst elscisorban az aeroszol-
tomeg, valamint az egyes poli-
c ik lusos  aromas szenh idroge-
nek, a benzol es nehiiny f6m
koncentrAci6ja alapjrin hathroz-
zdk meg nemzetkcizi leg is. Az
aeroszol-16szecsk6kben tal6lha-
t6 6tmeneti f6mek 6s n6h6ny
szerves vegyiilet, valamint a
16gkriri nanoreszecskek (korom)
kcizegdszs6giigyi szempontb6l
krilonlegesen fontosak.

A metro levegcijenek egesz-
segiigyi hatdsait az urazok 4s az
alkalrrazottak szempontj6b6l
elterr i  modon i telhetj i ik meg. Az
utasok eseteben Jobb hi jdn a
kiilsci (ambiens) l6gt6rre vonat-
koz6 hatiir6rt6kek vagy c616rt6-
kek szolg6lhatnak cisszehasonli-
t6si alapul, annak ellen6re, hogy
val6j6ban ezek nem 6rv6nyesek
a kozhasznf belsci terekben
(nem munkahelyi jellegii terek-
ben, pl.  a metr6ban). A2. abran
bemutatott napi 6tlagos kon-
centr6Lci6 (hasonloan az l. tab-
I dzatban feltiintetett osszes met-
r66hoz) t<ibbszorosen, 2,6-szor
meghaladja a kiilsci i6gt6rre vo-
natkoz6, 24 oris PM10 mdref
frakcioju aeroszolra ervenyes
EU 6s hazai egeszs6giigyi hat6r-
er16ket, ami egyar6nt 50 ;rglmr
(19991301EC; 1412001 KcjM-
EUM-FVM-rendelet). K6t fon-
tos dolgot azonban meg kell
emliteni a hat6r6rt6kkel kapcso-
latban. Az elsci: a kiilsci napt itt-
lagos koncentr6ci6k Europa sok
nagyviirosriban gyak-ran megha-
ladjrik ezt a hat6r6rt6ket (Buda-
pest belv6ros6ban is 6vente t<ibb
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minl szitzszor\, kiil<inosen t61i h6m6rs6k-
lcti inverzi6k idejen.' A m6sodik: az Ame-
rikai Egyesiilt Allamokban a megfelelci
hat6refi€k 150 pg/mr (US EPA NAAQS,
1997) az EU 50 pg/mr hat6r6rt6ke helyett,
aminel m6r tobb metr6ban kisebb az Stla-
gos koncentrdci6. Tudatositanunk kell
azonban, hogy az aeroszol eseteben mai
megit6l6si ink szerint val6j6ban nincs
olyan kiiszobert6k, amely alatt ezek az
anyagok vesz6lytelenek lenn6nek az em-
beri egdszsegre. Az utaz6k sokkal rcivi-
debb ideig tafi6zkodnak a metr6ban egy
napn6l, igy esetiikben a nagy koncentr6ci-
6nak els6sorban a rovid idejii, akut egesz-
s6gi hat6sa jelentkezhet. Eg6szseges egy6-
nekben a rovid idejii hat6s nem okoz ko-
molyabb k6rosod6st az cgeszsegtigyi ha-
tdrert6k alatti vagy koriili koncentriici6k
eseteben. Altaldnos megfbntol6sok alap-
j6n l6teznek 6rzekenyebb nepessegcsopor-
tok (p1. id<jsek, viirand6s any6k vagy kis-
gyennekek), illetve l6gzciszervi, sziv- 6s
keringesi probl6m6kkal rendelkezrjk,
akiknel m6s lehet a kock6zat merteke.
ez6rt is fontosnak tartjuk a viirosi (bele6rt-
ve a fiildalatti-k<izleked6shez kapcsol6do)
levegciminris6g tov6bbi kutat6s6t. M616se-
ink azt is mutatjak, hogy a metr6ban az ae-
roszol-16szecsk6k kemiai dsszetetele 6s
mereteloszlilsa nagyrn6rt6kben kiilonbii-
zik a felszini vagy belv6rosi l6gkori aero-
szo16t6l (a r6szecsk6k f6leg vasat tartal-
maznak 6s kevesebb korom tal6lhat6 ben-
niik, valamint nagyobbak 6s nehezebbek,
illetve az ultrafinom r6szecskek hrinyada
lenyegesen kisebb), es ezeft v6rhat6, hogy
egeszsegiigyi hat6suk is elt6rci jellegii.
M6rettiknel fbgva elsrisorban a szdjiireg-
ben, az oriiregben es a t-elsci l6gutakban
iilepednek ki. aminek kisebb az egeszsdg-
iigyi kock6zata. Ezdrt az ilyen tipusir aero-
szol egdszs6gtigyi hat6sait nem lenne he-
lyenval6 csak a PM10 trimcgkoncentr6ci6
alapj6n megbecstilni, mert ez tirlzott egy-
szenisit6st jelent. Nemzetkdzi eredrne-
nyek azt mutatj6k, hogy a metr6 levegcij6-
ben feldirsult ardLnyban jelen l6vc! f6mek
eseten a metr6n val6 utaz6s jelentheti a
napi szemelyi expozici6 nagy, vagy legna-
gyobb hrinyad6t azok eset6ben, akik
egy6bk6nt nincsenek ilyen ir6nyf munka-
helyi hat6soknak kiteve. Az 6rintett utasok
szdrna nagy. Az emlitett dtmeneti f6mek
(Fe, Cr, Mn es Ni) eg6szsegk6rosit6 hatS-
sa az egeszs6giigyi hat6r6rt6keket megha-
lad6, magas koncentr6ci6szinteken ismert
es j61 dokurnent6lt rn6rgez6sek, munkahe-

' A troposzf6r6ban a h6m6rs6klet a magass6ggal riltaLi-
ban csdkken (mert a lcvcgrit a lelszin melegiti). Kii ldn-
leges rneteorologiai es sugiirz6si viszonyok eseten 6t-
menetileg kialakulhat olyan 6llapot, amikor a htjrn6r-
s6klct a magass6ggal ntivekszik - legfeljebb n6hany
sziz m6ter magassagig (h6m6rs6kleti inverzi6 jelens6-
gc), majd utdna visszaiiLll a szokdsos rjsszeli igg6s. A h6-
m6rsekleti inverzio ziiroretegkent miikijdik. mert aka-
d6lyozza a leveg6 fiigg6leges 1'el6ramldsdt, kevered6-
set es a felszinr6l szimaz6 legszennyez6 anyagok fel-
higulds6t.
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lyi balesetek es j:irv6nyiigyi vizsgdlatok
alapj6n (WHO, 2000). Tulzott vasbevitel
(mds 6tmeneti f6mekhez hasonl6an) sza-
bad gyok6k fokozott keletkezeset eredm6-
nyezt a szervezetben, ami gyulladdsos tii-
netekhez 6s oxidativ stresszhez vezet.
idegrendszeri betegsegeket es szklerozis
multiplexet okozhat. A Cr es Ni rrikkeltci
anyagok, kiilonosen a ldgzcirendszerl te-
kintve, s6t a Cr g6nrnut6ciot is okozhat,
mig a Mn az idegrendszerre kdros (neuro-
toxikus) 6s l6gzciszervi megbetegedeseket
vrilthat ki. Kiilsci levegciben a PM 10 meret-
frakci6ji aeroszolra vonatkoz6 6ves e_s6sz-
s6giigyi hatilrert6k a Cr 6s vegyiiletei eset6-
ben 50 ngAnr, mig a teljes Ni-mennl"iseg
eseteben 25 nglmr a.femekre vonatkoztatr a
(1412001 K6M-EUM-FVM-rendelet. es
20041 107 IEK ir6nyelv). Ezen hat6rertekek-
hez kcizeli, illetve ezt kisse meghalado (Cr:
50 ng/m'. Ni: 37 ng/mr) koncentr6ciokat
m6ftiink ugyan a metr6ban, de az utasok I
evn6l ctsszehasonlithatatlanul rovidebb rde-
ig vannak kit6ve ilyen szinteknek. Fontos
tudatositani, hogy a biol6giai v6laszreakci-
6k 6rz6kenyen fiiggenek az expozici6 idii-
tartamiitol. Rovid ideig (neh6ny percig) tar-
t6 leveg6szennyezettseg hat6s6t valoj6ban
nem lehet osszehasonlitani (meg akkor
sem, ha ism6tlcidik) az 6ves idciskdldn mes-
nyilv6nul6 leve96szennyezettseg ko\et-
kezm6nyeivel.

A szerelv6nyvezet6k 6s egy6b netrobe-
li alkalmazottak cseteben mds a helrzet.
Ok naponta tobb ordt toltenek . In.troh.n.
arni val6sziniileg megnovekedett egdsz-
sdgi igyi kock6zatot jelent. Szamukra
azonhan a  met ro  le reg6komrczc tc  n l l ln -
kahelyi levegcinek mincjsril. arnir.- rras
szabdlyozds vonatkozik. Eszerint az rnen
belelegezhetci (PM I 0 rneretlrakcioju t po-
rok egy miiszakban megengedett dtiagos
koncentr6ci6ja (amely a dolgozo egdszsi-
gere 6ltal6ban nem fejt ki k6ros hatdst)
10 mg/mr (2512000 EUM-SzCsM-rcnde-
let), aminei nagys6grendekkel kiscbb a
rn6rt 6tlagos koncentriici6. Ugyanezcn ha-
trirertdk respirribilis Fe-oxidok eseteben
6 mg/mr, Cr 6s szervetlen vegviiletei (a
Cr(VI)-vegyiiletek kiv6televel) eseteben
500 ;lg/m', Mn 6s szervetlen soi esetdben
5 mg/m3, Ni 6s oxidjai eseteben pedig
100 pglmr mindig a a f6mre vonatkoztat-
va, amelyekn6l szint6n (tribb nagysrig-
renddel) kisebbek a m6rt konccntrrici6k.

Megjegyezztik, hogy a metr6ban ta-
pasztalt, a kiils6 leveg6re vonatkoz6 6ves
hat6r6rt6k ktiriili vagy azt meghalad6, de a
munkahelyi levegdre vonatkoz6 hat6r6r-
tdknel l6nyegesen kisebb, es ezert tal6n
krizepesnek mondhato koncentr6ci6kn6l
az eg6szsegre gyakorolt hat6sok nem is-
mertek pontosan. Emellett a vizsg6lt f6-
mek k6miai formrija (oxid6ci6s 6llapota)
es vizoldhat6s6ga nagym6rt6kben befo-
lyrisolja a toxikus hat6st. Toviibbi nyitott
k6rd6sek: a leveg6minSs6g alakul6sa h6t-

veg6n 6s munkanapokon, az aeroszol t6r-
beli 6s idSbeli e1osz16sa kiilonbozci metro-
vonalakon cs 6llomdsokon. illetve a metr6-
szerelv6nyek bels6 ter6ben, valamint a f'cl-
szini 6s a tijld aiatti leveg6mincis€g krizcir
ti kapcsolat. A v6laszok megtaliil6sa 6rde-
k6ben tov6bbi vizsgdlatok es mer6sek
sziiks6gesek.

Zirsz6

Budapest agglomer6ci6 egyik legnagyobb
problemdja a kozuti k<izleked6s okozta
tulzsirfolts6g, a zalszinl- 6s leveg6szeny-
nyezettseg mert6ke, illetve ezek 6ghajlati,
komyezeti 6s eg6szsegiigyi kcivetkezme-
nyei. A kcizleked6s k6rd6skor6nek komp-
lex kezeles6vel egyszere tobb probl6ma
merteke is cscikkenthetri vagy orvosolha-
to. Tevedds lenne teh6t ajelen irdsban be-
mutatott adatokb6l arra kovetkeztetni.
hogy a metrir hilozata vagy annak b6vit6-
se nen-r kiv6natos. Ellenkez6leg, a metr6-
r onalak fehijit6s6ra, miiszaki dllapotinak
fblytonos javit6s6ra 6s tcikeletesit6s6re,
korszerii szerelvenyek bevezet6s6re foko-
zott figyelmet kell forditani annak erdek6-
ben. hogy a foldalatti-utaz6s vonz6bb le-
g1'en. 6s egy Stgondolt int6zked6si terv 6s
ruresval6sitdsa pedig az eg6szsegesebb
kornyezetben valo utazds lehetcis6g6t is
megtcremtse. E folyamatban a leveg6mi-
ncis6gre vonatkoz6 m€16seknck es 6llapot-
f'elm6resnek is fontos szerepe van. G

Reszletesebb inlbmdcto taldlhat6 az Atmospheric
Ln \ i ronment  do i :  10 . l0 l6 r j .a tmoscnv .2007.06 .0 l7
tirl loiratban, vagy k6rhet6 a salma(rlchem.elte.hu
!'-mail cimen. A kutat6munkit t6mogatta az OTK-A a
K6l 193 szerz6des alapjin, a GVOP a 3Ai0880i200,1
szerz6d6s alapjdLn. valamint a ZARGES Kft. es az
\' lLtJ Magyarorszdg Klt. Kciszcinji ik Kardos Levente,
Kuhn Vil ibald, Murdnszky Giibor. Pusztai Bdlint es
Zichler Szilvia kiserlcti munk6ban nyujtott 6rtekes se-
gitscget. Kdszdnetiinket fejezziik ki a BKV Zrt. Metro
tJzemigazgat6sAg vczetri inek es munkatiirsainak segit-
s€giik6rt. i l letve Vaskovi Ev6nak. az Orszdgos Kdr-
n)ezetegeszscgiigyi [ntezet vezet6 munkatirsiinak a
kczirattal kapcsolatos megiegyzeseiert.
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