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Magyarország  
Országos Közegészségügyi Központ
Várpalota Város Önkormányzata  

Lengyelország
Nofer Folalkozásegészségügyi Intézet  
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jer-
zego Nofera

  
Marszałkowski Województwa Łodzkiego

Szlovénia
Szlovén Közegészségügyi Intézet  
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Karla Destovnika-Kajuha Általános Iskola 
Osovna šola Karla Destovnika-Kajuha

Csehország
Nemzeti Közegészségügyi Intézet  
Státní zdravotní ústav

Projektünket az Interreg CENTRAL EUROPE
Program finanszírozza, amely a középeurópai
térség közös problémáinak együttműködésen
alapuló megoldását tűzi ki célul.

A 246 millió euró Európai Regionális Fejlesztési
Alap hozzájárulással a Program Ausztria, Cseh-
ország, Horvátország, Lengyelország, Magyar-
ország, Németország, Olaszország, Szlovákia 
és Szlovénia városainak és régióinak határon 
átívelő együttműködését támogatja.

Támogatónk

Olaszország

SiTI - Térségi Rendszerek Innovációs Intézete
SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali   

Compagnia di San Paolo Iskoláinak Alapítványa
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo  
 

 
 

Kapcsolat:

 +36-30-288-9189 (Országos Közegészségügyi Központ)
 +39-011-19751559 (SiTI - Istituto Superiore sui 

 Sistemi Territoriali per l’Innovazione)
 

 inairqproject@gmail.com
 
 www.facebook.com/CEInAirQ

                                                                    
 www.linkedin.com/groups/12011630 

 
 @inairqproject

 www.interreg-central.eu/inairq

INAIRQ
MÉG TÖBB

A projekt hivatalos oldala, ahol olvashat 
a projekt céljairól, a partnerekről, projekt 
fejlesztéseiről és a megvalósult eredményeiről. 
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A legtöbb európai polgár idejének 90%-át beltéri 
környezetben tölti. Az utóbbi években a beltéri 
légszennyezettség egészségkárosító hatásai
világviszonylatban is egyre inkább megmutatkoznak. 
Az InAirQ projekt célja a beltéri levegőminőség egész-
ségre gyakorolt hatásának feltárása a legérzékenyebb  
korosztály esetében, valamint olyan akciók 
kidolgozása, amelyek az iskolai egészséges 
környezet javítását szolgálják a Central
Europe programterület intézményeiben. 

A PROJEKTRŐL:

Łodz Vajdasági Hivatal

A résztvevők hét középerópai országból azért 
fogtak össze, hogy javítsák az iskolák belső 
környezetének minőségét és az iskolás 
diákok életminőségét.

TRANSZNACIONÁLIS 
ADAPTÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉGEK A BELTÉRI 
LEVEGŐMINŐSÉG 

INTEGRÁLT KEZELÉSÉRE
TRANSNATIONAL ADAPTION ACTIONS FOR 

INTEGRATED INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENTC
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2019 júniusig  
elért eredmények

Projekt
partner

Teljes projekt költségvetés
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Tevékenységek és eredmények STRATÉGIÁK ÉS 
AKCIÓTERVEK

KÉPZÉSEKESZKÖZÖK KÍSÉRLETI AKCIÓK

Stratégiák és akciótervek 
tervezett száma 

Megvalósított képzések
célzott száma

Létrehozott eszközök
száma

Megvalósított kísérleti
akciók száma6 102 3

A Virtuális Egészség Gyűjtemény összegyűjti, 
összehasonlítja, értékeli és bemutatja a projekt 
partnerektől gyűjtött beltéri környezetre 
vonatkozó információkat a beltéri légszennyezés 
természetének és mértékének 
összehasonlításához.

Egy új, Transznacionális Környezetminőség 
Fórum alakul, amely hozzájárul a projekt 
eredményeinek jobb bemutatásához, az InAirQ 
következtetéseinek megvitatásához a partnerek 
között, bevonva a Fórum mnkájába a 
levegőminőség protokollok bevezetésében 
érdekelt feleket is.

Az oktatási intézmények 
irányításáért, tervezéséért, 
üzemeltetéséért felelős szervek 
kapacitásának bővítése.

Az akciótervek bevezetéséhez szükséges a 
közszféra beltéri levegőminőség kezeléssel 
kapcsolatos ismereteinek és kapacitásainak 
növelése. Az új és fejlesztett tudás, mely egy 
közösen kidolgozott tréning módszertan és 
tanterv által kerül átadásra, magába foglalja az 
egészséghatások megértését és felismerését, a 
környezetkezelési gyakorlatok javítását, 
valamint az új iskolák építése, illetve a már 
meglévő intézmények felújítása során 
alkalmazható fenntartható és innovatív 
technikai megoldások bemutatását.

Integrált eszközcsomag fejlesztése a 
beltéri levegőminőség hatásainak 
megfigyelésére és értékelésére városi 
szinten.

A stratégia és a kapcsolódó akciótervek tárgyal-
ják:
● az iskolai beltéri légszennyezőkkel 

kapcsolatos helyi és regionális problémák 
felderítését;

● jogi és eljárásbeli lehetőségeket a 
helyi/regionális hatóságok számára;

● közös metodológián alapuló környezet és 
egészség ellenőrzési módszereket;

● helyi és regionális szereplőket (oktatás, 
egészség, szociális szektor stb.) 
magába foglaló, szektorokon átívelő 
munkamódszereket;

● az érintett felek egy célzott csoportjának 
részvételét az akciótervek bevezetésében.

A kísérleti (pilot) akciók a települési 
fejlesztési stratégiákkal és transzna-
cionális politikai ajánlásokkal harmo-
nizáló helyi települési szabályozókat 
és tervezési folyamatokat vizsgálják 
és igazolják.
A következő kísérleti akciók valósulnak meg a 
projektben:

1. Figyelemfelkeltő kampányok a beltéri 
levegőminőség egészséghatásainak 
felismeréséről és az ellenük való védekezés 
lehetőségeiről.

2. Új intézményi üzemeltetéséi eljárások és 
tevékenységek kidolgozása és értékelése az 
iskolai levegőminőség javításának érdekében

3. Műszaki fejlesztések tervezése a kísérleti 
partner iskolákban.

A Közös Transznacionális Stratégia 
közös módszertani keretként fog
működni valamennyi partner ország 
akcióterveinek kibővítéséhez.

A tudást biztosító országos és regionális partner 
intézetek a beltéri levegőminőség egészségügyi 
hatásait vizsgálják transznaconális léptékben. A 
helyi és regionális hatóságok, az iskolahálózatok 
és a kísérleti iskolák az akciótervek kidolgozásá- 
ban, időközi értékelésében és alkalmazásában, 
valamint kapacitás-építő tevékenységekben 
vesznek részt.

A Transznacionális Környezetminőség Fórum 
szerepe a projekt eredményeinek utókövetése, 
valamint a potenciális résztvevők együttműködé- 
sének fenntartása.

Kapacitás építő kurzusok kerülnek megszevezés-
re az iskolák vezetői és a helyi/regionális iskola 
üzemeltető szervek számára az akciótervek 
fenntartható alkalmazásának érdekében.

A projekt ezt követően meghatároz egy Közös 
Transznacionális Stratégiát, melynek célja a 
Beltéri Levegőminőség Akciótervek kidolgozá-
sa. Ezek értékelés után bevezetésre kerülnek az 
iskolákban, annak érdekében, hogy javuljon a 
beltéri környezet és ezen keresztül az diákok és 
tanárok egészségi állapota.

A project először egy Virtuális Egészség 
Gyűjteményt hoz létre, hogy segítsen a döntés- 
hozóknak a beltéri levegőminőség alakulásának 
nyomonkövetésében 

A projekt megvalósítása során a partnerek 
folyamatosan egyeztetik véleményüket, 
megvitatják az eredményeket és közös 
módszertanokat dolgoznak ki. 
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