
Fanyűvő hócsata 
Csökken a sózás Budapesten, de nem eléggé

A legenda szerint Hannibál városát, Karthágót sóval hintették be, és így kí-
vánták örökre elpusztítani a rómaiak, de vajon nekünk is ezt kell tennünk a 
saját városunkkal, amikor lehull a hó? A Levegő Munkacsoport Környezeti Ta-
nácsadó Irodája utánajárt, mit tesz a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a vá-
rosi növényzet védelmében, és mit tehetnek a járdatakarításra kötelezett in-
gatlantulajdonosok.

A fás szárú növények védelméről szóló, a Levegő Munkacsoport által is kezdeménye-
zett és véleményezett1 346/2008. számú kormányrendelet 2010. szeptember 1. után 
megtiltja a fákat károsító síkosságmentesítő anyagok használatát. A konyhasó hatal-
mas károkat okoz a városi fákban, azokat megbetegíti vagy kiszáradásukat okozza. 
Újratelepítésük tetemes összeget emészt fel, de az elveszett eszmei érték ennél sok-
kal nagyobb.

A Levegő Munkacsoport szerette volna megtudni, hogy mit tesz a Fővárosi Közterület 
Fenntartó Zrt. a városi fák védelmében, ezért levélben kérdezte meg (1. melléklet), 
miként oldják meg a téli síkosságmentesítés során a városi fák, a nagy értékű közle-
kedési műtárgyak és kerékpárok védelmét. Az utóbbi téma azért fontos, mert a kör-
nyezetkímélő közlekedési eszközt legalább annyira rongálja a só, mint az autókat. A 
válaszlevélből (2. melléklet) kiderült, hogy nem volt hiábavaló az a sok éves munka, 
melyet a Levegő Munkacsoport  végzett2 az alternatív síkosságmentesítő anyagok al-
kalmazása és a sóhasználat mérséklése érdekében. 2010-től kezdve a sózás teljes ti-
lalma érvényes a hidak járdáin, de az útfelületre is csak kisebb mennyiségben juttat-
ható. A Margit-híd felújításának 30 milliárdos költsége láttán már nem is tűnik olyan 
drágának a só elhagyása és olyan alternatíva keresése, mely a hidak acélszerkezeteit 
nem teszi rövid idő alatt rozsdakupaccá. A védett fasorok környékén kálcium-klorid és 
zeolit keverékével szüntetik meg a jégpályát, de több, értékes fasorral díszített főút-
vonal mentén alkalmaznak kálcium-kloriddal nedvesített só-homok keveréket. A kijut-
tatott klorid mennyisége védett fasorok közelében nem haladhatja meg éves szinten 
négyzetméterenként az 1600 grammot. Más útvonalakon ez 2000 gramm. A mellékut-
cák sózása alapvetően tilos, itt csak eltolják a havat, csak rendkívüli esetben alkal-
maznak sót. A kerékpárosok hiába hoznak társadalmi szinten jelentős hasznot a vá-
rosnak,3 nem kivételezettek. Csak ott élveznek előnyt, ahol a védett fasor miatt tiltott 
a sóhasználat. 

Összességében elmondható, hogy még mindig hatalmas mennyiségű só jut az FKF 
Zrt. által kezelt utakra és járdákra, bár komoly erőfeszítéseket tesznek a növényzet 
védelme érdekében. A sok százmilliárd forint értékű műtárgyakat, mint a hidak és fe-
lüljárók még mindig részben konyhasóval jégtelenítik, noha korrozív hatása miatt ezek 
gyorsabban mennek tönkre és jelentős terhet jelentenek a városnak – valószínűleg 
sokkal nagyobbat, mint amennyit az alternatív síkosságmentesítő anyagok használa-
tának elhagyásával megtakarítanak. Így az önkormányzat egyik zsebén spórol vala-
mit, a másikból viszont hatalmas összegeket vesz ki.

1 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/favedelmi-rend_0902.pdf 
2 http://www.lelegzet.hu/archivum/2003/08/2844.hpp 
3  http://www.levego.hu/letoltes/tanulsagos_ugyek/kerekpar/kereparozas_gazdi_jeletosege.pdf
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De mit tesznek és tehetnek a városlakó polgárok, akiket a házuk előtti járda síkosság-
mentesítésére kötelez a jogszabály? Városszerte tapasztaljuk, hogy még mindig na-
gyon sok ingatlantulajdonos tömény sóval próbálja olvasztani a frissen lehullott havat, 
a lapátot nem ismeri. Ezzel szemben megjelent egy olyan tudatos réteg, amely felis-
merte, hogy a háza előtt álló fa komoly értéket jelent, növeli az ingatlan értékét a 
zöldterület, javítja az életminőséget. Aki számára tehát fontosak a fák, nem rest hóla-
pátot ragadni (tespedt városlakó életünkben amúgy sem árt egy kis testmozgás). Ha 
pedig a lapátolás után még mindig síkos a járda, vagy ónos eső teszi jégpályává a 
korzót, akkor első lépésként be lehet vetni olyan érdesítő anyagokat, mint a zeolit, 
homok és fűrészpor, amelyek a nagyobb barkácsáruházakban és az FKF Zrt. hulladék-
udvaraiban4 beszerezhetők. Ha mégis olvasztani kényszerülünk a havat vagy jeget, 
ammónium-nitrát műtrágyát használhatunk, vagy az FKF Zrt.-nél beszerezhető, kony-
hasó-mentes „útkáli” nevű síkosságmentesítő keveréket. A legjobb megoldás az ace-
tátok használata5, mely kiváló olvasztó hatása mellett a levegő részecskeszennyezését 
is mérsékli,6 nincs korrozív hatása és a növényzetet sem károsítja.

Budapest, 2010. január 6.

Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport 
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

4 http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf/szolg/Lakossag/Hulladek/Szelektiv/Hulladekgy_udvar 
5 http://sikossagmentesites.hu/index.php?stilus=lap&hiv=2 
6 http://www.lelegzet.hu/archivum/2007/04/3457.hpp 
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