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A 2009. január 11-én elrendelt budapesti szmogriadó a fővárosi lakosság egészségének 
védelmét szolgálja. Ezért rendkívül fontos a szmogriadó-rendelet következetes betartása, 
illetve betartatása. A tapasztalatok világon a mindenütt azt mutatják, hogy az ilyen előírások 
betartatása csak megfelelő mértékű szankciókkal lehetséges. Az ilyen szankciókra a hatályos 
magyar jogszabályok lehetőséget adnak. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) 
kormányrendelet egyebek mellett a következőket tartalmazza: 

 
„22. § (1) Levegővédelmi bírság megfizetésére köteles az a természetes vagy jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem 
tartja be. 

(2) A bírságot a környezetvédelmi hatóság a 8. számú mellékletben meghatározott esetekben, a 
megjelölt összegek 25-100%-a között a mulasztás körülményeinek, súlyosságának, 
időtartamának és ismétlődésének egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön 
állapítja meg, és veti ki. 

(3) A bírságot megállapító határozattal egy időben a kötelezettségszegés megszüntetésére 
kötelező határozatot kell kiadni. A kötelezettséget megállapító határozatban megállapított 
teljesítési határidő elmulasztása esetén az eseti bírság ismételten kivethető.” 

 
„23. § (…) 
 (4) A települési önkormányzat jegyzője 
(…) 
b) hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben a 8. 

számú melléklet szerinti bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez…” 
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A kormányrendelet 8. számú melléklete a levegővédelmi követelmények megszegőivel 
szemben alkalmazható levegővédelmi bírságokat és azok legnagyobb mértékét tartalmazza. A 
melléklet egyebek mellett a következőket állapítja meg: 
 
„Az egyes pontokban meghatározott bírság megfizetésére köteles, aki (amely szervezet): 
 (…) 
8. Szmogriadó elrendelése esetén nem (esetleg késve vagy részben) hajtja végre a   
  szmogriadó intézkedési tervben előírt intézkedéseket    500 000 Ft 
  gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében  100 000 Ft” 
 
Bár a rendőrség nem bírságolhat, a Fővárosi Önkormányzat jegyzője nem csak megteheti ezt, 
hanem kötelessége is megtennie. 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény a következőket szögezi le: 
 
„13. § (1) A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a 
közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, 
körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak.”  
 
A jelenlegi helyzetben, amikor a levegő szennyezettsége többszörösen túllépi az egészségügyi 
határértéket, és emiatt emberek tömegeinek egészsége forog veszélyben, úgy gondoljuk, hogy 
a közbiztonság súlyosan sérülhet, és a rendőrségnek így kötelessége minden lehetséges 
intézkedést megtenni, illetve intézkedést kezdeményezni annak érdekében, hogy a 
szmogriadó-rendelet előírásai maradéktalanul betartásra kerüljenek. Tehát amennyiben a 
rendőrség azt észleli, hogy valaki megszegi a szmogriadó-rendelet előírásait, akkor erről 
köteles értesíteni az önkormányzat jegyzőjét, aki majd kiszabja a bírságot. 
 
Egyúttal kérjük, hogy segítsék elő a rendőrség közvetlen bírságolási lehetőségét megalapozó 
szabályozás mielőbbi megalkotását, de ennek megtörténtéig is gondoskodjanak a fent idézett 
rendelkezések végrehajtásáról. 
 

 
Köszönettel és üdvözlettel: 
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