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Megállj a budapesti szmognak  
 
 
Végre megálljt mond a szmognak a környezetvédelmi és az egészségügyi 
tárca a Levegő Munkacsoport által kezdeményezett és több éve tartó 
StopSzmog kampány hatására. A civil szervezet már évek óta küzd azért, 
hogy a hatóságok időben tájékoztassák a lakosságot az egyik legkárosabb 
anyag, a finompor (PM10) magas koncentrációjáról, és szükség esetén ren-
deljenek el szmogriadót. A miniszteri rendelet módosítása kötelezővé teszi, 
hogy ha a légszennyező anyag két napon túl meghaladja a köbméterenkénti 
75 mikrogrammot, határértéket, úgy a lakosságot tájékoztatni kell. Ameny-
nyiben pedig a 100 mikrogrammot is túllépi, akkor a kibocsátást csökkentő 
korlátozásokat kell bevezetni, vagyis el kell rendelni a füstköd-riadót.  
 
Nyugati nagyvárosokban a közlekedés és az ipari tevékenység miatt egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy az egészségügyi, sőt a riasztási küszöbértéket is meghaladja egy-egy 
szennyezőanyag. Ilyenkor forgalomkorlátozásokkal és behajtási tilalommal veszik elejét a 
környezet-egészségügyi katasztrófának. Sajnos éppen az Európa-szerte legnagyobb mér-
tékű egészségkárosodást okozó légszennyező – a finompor – vonatkozásában nincs egy-
séges európai szmogriadó-szabályozás, mindössze tartományi vagy városi szintű rendele-
tek. Magyarország a Levegő Munkacsoport és más civil szervezetek alapos munkájának 
eredményeként Európában elsőként országos szabályozást fogadott el e légszennyező 
tekintetében. Október 25. óta Budapest is élhet a riasztás lehetőségével, amire a napok-
ban hajszál híján sor került. A Teleki téren november 4. és 7. között mért napi átlagos ér-
tékek szerint a finompor koncentrációja meghaladta a tájékoztatási határértéket, sőt 5-én 
és 6-án vészesen megközelítette a riasztási határértéket, vagyis a 100 mikrogrammot.  
 
Bár rendelet 1986 óta szabályozza a szmogriadó bevezetésének feltételeit, ilyen még 
egyszer sem volt. Ennek az az oka, hogy csak akkor rendelhették volna el, ha a kén-dioxid 
koncentrációja is meghaladja a határértéket, viszont miután évtizedekkel ezelőtt Budapes-
ten gyakorlatilag felszámolták a széntüzelést, ennek az anyagnak az előfordulása a leve-
gőben minimálisra csökkent. Külön határérték érvényes az ózonra, ami csak egyszer (ta-
valy nyáron) haladta meg a határértéket úgy, hogy erről tájékoztatni kellett a lakosságot.  
 
A Levegő Munkacsoport az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján 
megállapította, hogy korábban is kialakult olyan tartósan szennyezett állapot, amikor a le-
vegő minősége megkövetelte volna az önkormányzat beavatkozását. 
 
Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes a két hete életbe lépett rendelet kapcsán úgy nyi-
latkozott, hogy nincsenek felkészülve a szmogriadó elrendelésére, arra, hogy több foko-
zatban korlátozzák a város forgalmát. Éles helyzetben először a belvárosban, majd az 
egész városban kizárólag a tömegközlekedési járművek, megkülönböztetett jelzéssel ellá-
tottak és az engedéllyel rendelkezők hajthatnának be. Az ipari létesítmények  kibocsátását 
korlátoznák és még a közintézményeknek is megtiltanák, hogy beltéri hőmérsékletüket 18 
C fok fölé fűtsék.  
 
Egy ilyen korlátozást mindenki nehezen élne meg, ezért inkább a megelőzésre lenne 
szükség. Többek között a tömegközlekedés fejlesztésére, az autók behajtásának korláto-
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zására, a zöldfelületek megtartására. Ezt annál is inkább szükséges megtenni, mert már 
négy éve életben van az a rendelet, amely szerint amennyiben a finompor koncentrációja 
egy évben több mint 35 napon keresztül meghaladja a köbméterenkénti 50 mikrogrammot, 
akkor intézkedési tervet kell kidolgozni és bevezetni. Ilyen terv mind mai napig nem ké-
szült. Budapesten viszont az ilyen napok száma több éve 110-160 között ingadozik. 
 
Bár a Fővárosi Közgyűlés még 2006 májusában elfogadott egy kiváló levegő-
tisztaságvédelmi programot (amelynek elkészítésében a Levegő Munkacsoport is aktívan 
közreműködött) és ezzel egyidejűleg kötelezte a főpolgármestert, hogy ugyanazon év 
szeptember 30-ig készítse el az intézkedési tervet, ez utóbbi a mai napig sem készült el. 
 
Budapest, 2008. október 30. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport  
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 


