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Bevezetés

 The National Human Activity Pattern Survey (Klepeis et 

al. 2001)

 KSH adatok



Munkahelyi légtér főbb szerves 

és szervetlen légszennyezői

 Illékony szerves vegyületek (Volatile Organic Compounds, VOCs)

 Nitrogén-dioxid

 Ózon



Beltéri légszennyezőkkel foglalkozó 

felmérések Európában

EXPOLIS-tanulmány 

(1996-1998)

• PM2.5

• VOC

• CO

 kitettség

 környezeti 
tényezők és 
kitettség

 egységes 
európai 
adatbázis

PEOPLE-tanulmány 

(2005)

• benzol

 egynapos 
mérések

 átlagos éves 
koncentrációk 
becslése

 Bukarest 
kivételével a 
többi város 
megfelel az 
5 μg/m3-es éves 
EU-s 
határértéknek

AIRMEX-tanulmány 

(2003-2008)

• VOC

• aldehidek

 környezeti 

háttér +

 személyi 

expozíciók + 

tevékenységi 

sémák



A munkahelyi levegő főbb szerves és 

szervetlen szennyezői meghatározásának 

általános lépései

 mintavétel: pl. passzív diffúziós mintavevőkkel

- axiális: Ogawa®, Palmes®, Analyst®, Passam®

- radiális: Radiello®

 minta-előkészítés: folyadék/szilárd extrakció (CS2, 

acetonitril), hődeszorpció

 meghatározás: UV-Vis spektrofotometria, GC-FID, GC-

MS, HPLC



Passzív diffúziós mintavevők

Palmes csőOgawa mintavevő



Passzív diffúziós mintavevők

Perkin Elmer VOC-mintavevő



Passzív diffúziós mintavevők

Radiello mintavevő



Az egyes vegyületek 

meghatározási módjai I.

Formaldehid



Az egyes vegyületek 

meghatározási módjai II.

Nitrogén-dioxid



Az egyes vegyületek 

meghatározási módjai III.

Ózon



Az OFFICAIR-projekt rövid 

bemutatása

 európai intézmények közötti 

együttműködés, támogatást nyert  az EU 7. 

keretprogramján belül 

(FP7 ENV.2010.1.2.2-1. szám alatt)

 futamideje 2010-2013

Célok: 

• modern irodaépületek belső légterének kémiai 
minősítése (új, potenciális légszennyezők 
azonosítása)

• egészségi és komfortérzet-felmérés

• főbb kritériumok:

• tíz évesnél nem lehet öregebb (felújítottak kizárva)

• jelenlegi formájában legalább egy éve működjön

• 2012 ősze előtt felújítást ne tervezzenek

• alapvető épületadatokhoz való hozzáférés és hajlandóság az egészségi 
állapot felmérésre és kérdőívek kitöltésére

Honlapcím: http://www.officair-project.eu



A kiválasztott épületek
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• Záray Gyula professzor úrnak, a Környezettudományi Kooperációs 
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