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Levegőtisztaság: szép tervek, keserves valóság 
 
 
A Levegő Munkacsoport 1988-ban azért alakult meg, hogy elősegítse 
a fővárosi levegőszennyezettség csökkentését. Bár azóta a tevé-
kenységünk ennél sokkal több területet fog át, a levegőminőség javí-
tását továbbra is kiemelt fontosságú témaként kezeljük. 
 
Az utóbbi években az egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megmozdu-
lásunk ezen téren az a látványos sajtótájékoztató volt, amit 2005 májusában 
szerveztünk, és ahol más civil szervezetekkel közösen petícióti adtunk át 
Demszky Gábor főpolgármester részére. Ebben elsőként hívtuk fel a figyel-
met arra, hogy a részecskeszennyezés rendszeresen meghaladja az egész-
ségügyi határértéket, és hogy a hazai és uniós jogszabályok szerint ebben az 
esetben haladéktalanul intézkedési tervet kell kidolgozni és életbe léptetni. 
Fellépésünk és az utána következő tárgyalások, sajtónyilatkozatok, levelek 
és tüntetések hatására a Fővárosi Önkormányzat a Levegő Munkacsoport 
közreműködésével kidolgozta Budapest Levegő-tisztaságvédelmi Intézkedési 
Programjátii, amit a civil szervezetek teljes támogatásukról biztosítottak. A 
programot a Fővárosi Közgyűlés 2006 májusában el is fogadta, és egyúttal 
felkérte a főpolgármestert, hogy annak alapján készíttesse el és terjessze a 
Közgyűlés elé a Budapest Levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Tervét 2006. 
szeptember 30-ig. Az intézkedési terv azonban a mai napig nem készült el, 
így a program túlnyomó részben csak papíron maradt.  
 
Lényeges előrelépésnek csak a tehergépkocsik behajtási díjának emelését és 
kiterjesztését tekinthetjük. Továbbá említésre méltó több új buszsáv létreho-
zása. A program által előirányzott többi feladat esetében vagy semmi nem 
történt, vagy pedig csak az előzetes tervezés, hivatali egyeztetések kezdőd-
tek meg. 
 
A civil szervezetek sürgetésére 2007 novemberében a Közgyűlés határozatot 
hozottiii, amely szerint a program néhány elemére vonatkozóan konkrét in-
tézkedési tervet kell kidolgozni, azonban eddig ez sem történt meg.  
 
A Levegő Munkacsoport továbbra is rendszeresen szervez megmozdulásokat 
a fővárosi levegő minőségének javítása érdekében. Ezek közül példaként 
megemlítjük azt a látványos sajtótájékoztatót, amelyet a Greenpeace-szel és 
a Magyar Kerékpáros Klubbal együtt rendeztünk 2008 januárjában a Heim 
Pál Kórház előttiv. 
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A Levegő Munkacsoport szakmai támogatásával egy precedens értékű per is 
indultv: egy budapesti lakos, aki a belvárosi légszennyezettség miatt lett al-
lergiás és asztmás, egymillió forint kártérítést követel a Fővárosi Önkor-
mányzattól, valamint azon intézkedések haladéktalan megtételét, amelyek 
biztosítják, hogy az egészségügyi határérték alatt maradjon a légszennye-
zettség.  
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
 
Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 
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