
 

Öl a szennyezett levegő 
Nulla tolerancia a részecskeszennyezésnek 
 
 
Évente kétezer ember halálát követeli a budapesti levegő. 
Csecsemőhalált is okoz a szmog – mondta Lukács András azon a 
konferencián, amelyet a Levegő Munkacsoport rendezett Budapesten 
2009 októberében, a Millenáris Parkban az Európai Unió által 
támogatott „Együtt közlekedünk” projekt keretében. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) nem ad meg levegőminőségi határértékeket a 
részecske-szennyezésre, mert álláspontja szerint nincs olyan alacsony 
koncentráció, amely biztosan nem károsítja az egészséget – ezzel 
kezdte előadását a Levegő Munkacsoport elnöke. 
 
 
A kutatások már évekkel ezelőtt kimutatták, hogy a hirtelen csecsemőhalál egy 
részét is a levegőbe került finompor-szennyezés idézi elő – döbbentette meg a 
hallgatóságot Lukács András, aki hozzátette: az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség adatai szerint Budapesten évente kétezer ember halála a 
részecskeszennyezettség következménye. Éppen az emberek egészségének 
védelmében feltétlenül meg kellene hozni bizonyos intézkedéseket, amelyek 
hosszú ideje halogatnak a politikusok. Így a fekete statisztikában szereplő 
életek a politikusok lelkiismeretét nyomja.  
 
Lukács András szerint elengedhetetlen a dugók sürgős megszüntetése, a 
közvélemény tájékoztatása a levegőszennyezettségről, az öreg autóbuszok 
lecserélése, a közösségi közlekedés forgalmi előnyben részesítése, valamint a 
dugódíj bevezetése. A Levegő Munkacsoport elnöke elmondta, a fővárosban az 
autóforgalom 90 százaléka nem átmenő forgalom, ezért amíg a tervezett 
dugódíjat bevezeti a fővárosi önkormányzat, addig a civil szervezet javasolja a 
várakozási díj kiterjesztését. Az árufuvarozás ésszerűsítésének 
szükségességére hívta fel a figyelmet, és arra, hogy ebben döntő szerepe van 
az államnak és  az önkormányzatoknak. A forrásokat is megjelölte. Egyrészt 
uniós forrásokat lehetne átcsoportosítani közösségi közlekedés 
járműállományának korszerűsítésére, másrészt a tehergépkocsik kilométer-
arányos útdíjának és a dugódíjnak a bevezetéséből befolyt összeget is a 
tömegközlekedés minőségének javítására kellene költeni. 
 
László János, a Magyar Kerékpár Egyesület elnöke előadásában látványosan 
bebizonyította, mennyivel több káros anyagot szívnak be a volán mögött ülők, 
mint a gyalogosok és a kerékpárosok. Ennek oka, hogy az autók légszűrő 
berendezése nem szűri ki a finomport (PM10), amely a tüdőbe beágyazódva 
visszafordíthatatlan betegségeket okoz. Majd adatokkal alátámasztva 
bebizonyította, mennyivel hasznosabb, ha egy ember kerékpárra ül. Az 
egészségügyi előnyök közé tartozik, hogy kevesebb lesz a korai halál, kisebbek 
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lesznek az egészségügyi kiadások és a termelési veszteségek. Nagy-
Britanniában kiszámolták, mekkora költségvonzata van annak, ha valaki 
rendszeresen biciklizik. Amennyiben egy ember autóból kerékpárra ül át, az 
csak a korai halál elkerülése révén a briteknél évente 19 100 forint, míg a 
magyaroknál 9000 forint megtakarítást eredményez a társadalomnak. A 
szigetországban az egészségügyi költségekből egy kerékpárosra vetítve évi 
9200 forintot, míg itthon 4330 forintot takarítanánk meg a biciklizéssel. A 
kevesebb megbetegedés miatt csökkenne a munkából való kiesés. A ködös 
Albionban ez egy főre 15 500 forint, míg idehaza 5 500 forint megtakarítást 
jelentene. A közlekedési dugók csökkenésének köszönhető időmegtakarítást 
pénzben kiszámolva, évente egy kerékpárosra vetítve Angliában 74 500 forint,, 
míg nálunk 44 ezer forintot spórolhatnánk meg. Összesítve Magyarországnak 
évente 124 ezer forintot takarít meg egy autóról kerékpárra ülő ember.  
 
A Főmterv Zrt. képviselője szerint ezzel szemben egyre többen használják az 
autót. Takács Miklós magyarázatként megjegyezte: ennek egyik oka, hogy a 
közösségi közlekedés alulfinanszírozott. Súlyos gondot jelent, hogy a 
városhatáron belépő forgalomban naponta 390 ezren jönnek 
személygépkocsival és csak 216 ezren közösségi közlekedéssel (ezen belül 28 
ezren HÉV-vel, 36 ezren BKV-busszal, 59 ezren Volánnal és 93 ezren a MÁV-
val). Komoly előrelépésként említette, hogy a buszsávok hossza a fővárosban 
2000 és 2007 között 10,2 kilométerről több mint 50 kilométerre nőtt. 
Hangsúlyozta: Budapest közúti közlekedése szerkezethiányos, a kötöttpályás 
felszíni közlekedésre kellene helyezni a hangsúlyt, különös tekintettel a HÉV-és 
MÁV-vonalakra. 
 
Ehhez kapcsolódott Várady Tamás a Közlekedés Kft. vezetőjének véleménye, 
aki elmondta: 1996-ban készített tanulmányuk már megállapította, hogy az 
átmenő közúti forgalmat ki kell szorítani a városból. Már akkor tervet 
készítettek a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca forgalmának csökkentésére. 
 
A teherforgalom korlátozásáról, az elmúlt időszak eredményeiről szólt a 
Parking Kft. képviseletében Kelemen Gábor, aki szerint teherautókra kirótt 
behajtási díj hatása ma már érzékelhető. Mint mondta, Közép-Magyarország 
annyira szennyezett, mint Európa más államainak az iparvidéke. A közúti 
áruszállítás teljesítménye 2004 és 2006 között 48 százalékkal növekedett.  
 
A konferencián különösen tanulságos beszámolót tartott a „mintaváros” 
képviselője, a Debreceni Közlekedési Zrt. (DKV) szolgáltatási igazgatója, 
Nyikos István. A városban 140 új, alacsony padlós, Euro-5-ös buszt vásároltak. 
(A BKV-nak egyetlen Euro-5-ös busza sincs. – A szerk. megjegyzése.) A 
beruházás a 10 milliárd forintot is meghaladta, de, mint mondta, megérte. 
Hozzátette, hogy a hajdúsági városban a DKV üzemelteti a parkolást is. Nem 
tudják mit jelent az, hogy a parkolásból befolyt összeg magánkézbe kerül, 
mert Debrecenben azt visszaforgatják a tömegközlekedésre.  
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A konferencia második részében, a kerekasztal beszélgetésen kisebb polémia 
alakult ki arról, hogy a fővárosnak a közlekedésről van, vagy nincs stratégiája. 
Vitézy Dávid, a VEKE szóvivője szerint hiányzik a cél a döntéseknél, ad hoc 
hozzák a döntéseket. Szükség lenne indikátorokra, célszámokra, amelyeket el 
kell érni, és minden intézkedést ezekhez kell hozzárendelni. Lukács András 
ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy legalább egy ilyen célszám már 
létezik: 2011 júniusáig a határérték alá kell csökkenteni a 
porszennyezettséget. Horváth Csaba, leköszönő főpolgármester-helyettes 
bejelentette, hogy az egészségügyi tárca már vizsgálja, mennyit költ az OEP 
azokra a betegségekre, betegállományokra, amelyek a 
környezetszennyezéshez köthetők. Mint mondta, az Egyesült Államokban már 
elvégezték ezt a számítást. Kiderül, hogy egy dollár értékű szabadidős, illetve 
sportolási tevékenység 3-4 dollár megtakarítást jelent az egészségügynek. 
Megállapította, hogy csak minőségi szolgáltatással lehet az autóról a  közösségi 
közlekedésre átszoktatni az embereket. Szoboszlay Miklós, a közlekedési tárca 
főosztályvezetője bejelentette, hogy városi útdíj bevezetését a minisztérium 
támogatja, ám bármelyik megoldást választja a kormány, azt a lakosságnak 
kell majd megfizetnie. (Ezzel Lukács András vitába szállt, rámutatva, hogy a 
környezetszennyezést, az egészségkárosodást, a dugókat is a lakosság fizeti 
meg, és ez sokkal nagyobb költség mindannyiunk számára, mint amekkorát a 
dugódíj jelent majd, amivel ezek az ártalmak jelentősen csökkenthetők.) Majd 
megosztotta a résztvevőkkel, hogy a Magyarországra Nyugat-Európából érkező 
járművekről többnyire hiányzik a részecskeszűrő, mert a kereskedők szerint 
hiába környezetkímélőbb az autó, ha drágább, mert a vevők számára az ár 
sokkal fontosabb szempont..   
 
Budapest, 2009. október 30. 
 
Szép Zsuzsa 
a Levegő Munkacsoport sajtófelelőse 
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