A HUNGAIRY PROJEKT BEMUTATÁSA
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ LIFE PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
VALÓSUL MEG.
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LIFE IP HUNGAIRY BEMUTATÁSA

Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi
tervek végrehajtásán keresztül
Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Együttműködő partnerek: 19 projektpartner:
Országos Meteorológiai Szolgálat, A Mindennapi Kultúráért Egyesület,
Miskolci Egyetem, 10 önkormányzat és szolgáltató vállalataik: Békéscsaba,
Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok,
Tatabánya
Projekt költségvetése: 15 967 741 €
Európai uniós támogatás: 60%
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A PROJEKT CÉLJAI
A levegőminőségi tervekben azonosított problémák: lakossági szilárd fűtés
(biomassza, avar égetés, egyéb nem tüzelőanyagok), közlekedés.
Fő cél: A levegőminőség javítása 8 régiót lefedve 10 magyar településen
A pénzügyi források felhasználási hatékonyságának növelése
2. Döntéshozók támogatása helyi adatokkal és modellel
3. Légszennyezés-megelőzési tanácsadói hálózat létrehozása (ökomenedzserek)
1.

4.

A környezettudatosságnövelése, érzékenyítés

A lakosság támogatása a levegőminőség javítását célzó projektek hatékony
benyújtásában
6. A tudásátadás és a bevált gyakorlatok terjesztése országos és nemzetközi
szinten.
5.
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PROJEKT AKCIÓK: RÉSZLETES ADATBÁZIS,
TRANSZPORT MODELL, MONITORING

Nagy felbontású emissziós
adatbázis Magyarország
területére

Részletes közlekedési, ipari,
lakossági kibocsátási
adatbázis

Regionális-városi léptékű
háttérszennyezettségitérkép
nagy felbontású nagyítással
(~20 m) a főbb városokra

Nagy kiterjedésű és
megbízhatóbb ellenőrző
hálózat,
egyszerűbben/jobban
elérhető információ a jó
levegőminőség tervezéshez.

Felhasználóbarát
döntéstámogató eszköz
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PROJEKT AKCIÓK: ÖKOMENEDZSER HÁLÓZAT,
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
•

•
•

Ökomenedzser hálózat létrehozása
• Városonként legalább egy ökomenedzser (összesen 23 fő)
• Budapesten 5+2 fő (Fővárosi Önkormányzat és FŐTÁV)
Ökomenedzserek képzése
Ökomenedzser Tudásközpont létrehozása, a szükséges támogatás nyújtása:
• A levegőminőségi tervek felülvizsgálata
• A környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi célú projektek
potenciális pénzügyi forrásainak folyamatos ellenőrzése
• Konferenciák, workshopok, rendezvények más településeken a
terjesztés elősegítése érdekében
• A nemzeti és nemzetközi döntéshozók elérése a
projektmegvalósítás során
• Szemléletformálási Terv
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PROJEKT AKCIÓK: REGIONÁLIS PILOT AKCIÓK
•

•

A városok ún. pilot (minta) beavatkozásokat is megvalósítanak a projekt
során, amelyek hozzájárulnak az adott város levegőminőség-védelméhez.
Budapest esetében a levegőminőség romlását 3-4 tényező befolyásolja
leginkább: lakossági szilárd fűtés, közlekedés, időjárási tényezők és külső
emissziós források

Budapest esetében: FŐTÁV pilot akciók és a Fővárosi Önkormányzat pilot
akciója:
•

City logisztika tárgyú pilot – Rakodási hely foglalási rendszer
• Előkészítés: 2019-2020.
• Megvalósítás és tudásmegosztás: 2021-2024.
• Monitoring: 2025-2026.
• BKK és Budapest Közút szakmai támogatásával végezzük.
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