
Gépjárművek, légszennyezettség és megbetegedések a fővárosban

Szokások és következmények

Légszennyezés és tüdőbetegség

Megrázó hírt tett közzé nemrég a Magyar Tüdőgyógyász Társaság: Magyarország ve-
zeti az európai halálozási listát a krónikus tüdőbetegségben.1 

Hazánk csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezéséhez, mely szerint 
november 18. lesz a krónikus obstruktív tüdőbetegség, a COPD világnapja. Tapaszta-
lataink szerint ez nem kizárólag a dohányosok betegsége, amin a légszennyezés csak 
tovább ront. Vannak e súlyos betegségben szenvedők között olyan emberek is, akik 
soha nem dohányoztak és nem is tartózkodtak számottevő ideig dohányzók társasá-
gában, viszont lakóhelyük forgalmas út mellett van. Ugyanezt elmondhatjuk az aszt-
mával,  hörghuruttal,  légúti  allergiával,  görcsös  köhögő  rohamokkal  és  tüdőrákkal 
küszködő betegekről. E betegségek tekintetében is előkelő helyet foglal el hazánk a 
nemzetközi statisztikákban. Ezeket nem időszakos járvány okozza, és nem eseti fertő-
zés, de végig kísérik a betegek egész életét a gyógyulás igen csekély reménye mel-
lett. A tünetekkel szinte mindannyian találkozunk ismerőseink körében, vagy hozzá-
tartozónk szenvedését tapasztalva, esetleg átéljük azokat saját magunk is.

Elhunyt emberek tüdejének vizsgálata egyértelműen kimutatja azt a szennyezettsé-
get, ami a környezetből való belégzés miatt rakódott le olyanoknál, akik nagy gépjár-
mű-forgalmú utak mellett éltek. A városlakók fenyegetettsége tehát állandó.

A dohányzásról erős akarattal le lehet szokni, lehet kerülni dohányzó emberek társa-
ságát, de a városból elmenekülni nem mindenki számára adott lehetőség. Vannak ke-
vésbé forgalmas részei is Budapestnek, a kertvárosokban valamivel jobb a helyzet. 
Sokan a főváros környéki lakóparkokba költöztek ki, de munkahelyük továbbra is Bu-
dapesten van. A bevezető utakon ezért egész nap gépkocsik hömpölyögnek sűrű so-
rokban…  Az egészségkárosító anyagokat együtt szívjuk be, azok is, akik a személy-
gépkocsikban ülnek, és azok is, akik a villamoson, autóbuszon utaznak, vagy gyalo-
golnak, kerékpároznak az utcán. 

A fővárosi levegő szennyezettsége

Valóban ilyen szennyezett fővárosunk levegője?

Ha megnézzük Budapest légszennyezettségi adatait, a nitrogén-oxidok (NOx), a nitro-
gén-dioxid (NO2) szénmonoxid (CO) mért és közzétett értéke a legtöbb budapesti mé-
rőállomáson ritkán van az egészségügyi határérték felett. A hivatalos légszennyezett-
ségi index szerint ez „jó”-nak minősül, de még az egészségügyi határérték 70 százalé-
ka esetén is „megfelelő”. 

Azonban az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként a Budapest belső vá-
rosrészein elhelyezett mérőállomások (Széna tér, Kosztolányi tér, Erzsébet tér, Teleki 

1 http://index.hu/tudomany/2009/11/17/magyarorszag_vezeti_az_europai_halalozasi_listat_a
_kronikus_tudobetegsegben/
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tér) –amint a helyszínek neve is mutatja – tereken helyezkednek el. Három 3 méter 
feletti magasságból vesznek mintát a mérésekhez – nagy, szabad térségben, körülbe-
lül 10-20 méter távolságban a károsanyag kibocsátási helyétől, a közút szélétől. Mint 
tudjuk, a gázok tulajdonsága, hogy kitöltik a rendelkezésre álló teret. Igen hamar be-
következik tehát a hígulás. Tehát jóval töményebben szennyezett levegő szívnak be – 
például – a XI. kerületi Bocskai úti gyógyszertár előtti autóbuszmegállóban várakozók, 
a járdán közlekedők, különösen az alacsonyabb emberek, a gyerekek (akár sétálva, 
akár babakocsiban), az üzletekben dolgozók, az alsóbb emeleteken lakók, a kocsiúton 
átkelők, személygépkocsiban, vagy autóbuszon, villamoson utazók, mint amilyen le-
vegőt mér a műszer a tér közepén. 

A budapesti mérőhálózatban a Kosztolányi téri állomás mutatja a legmagasabb szeny-
nyezési  értékeket.  Vannak  azonban  olyan  időszakok,  amikor  a  nitrogén-dioxid  és 
PM10 szennyezettség jóval a határérték felett mutatkozik más mérőállomásokon is.

A szennyezőanyagok egészségi hatásai

A gépjárművek által kibocsátott, leggyakrabban mért szennyezőanyagok a követke-
zők:  szén-monoxid  (CO),  széndioxid  (CO2),  nitrogén-oxidok  (NOx),  nitrogén-dioxid 
(NO2), kén-dioxid (SO2), szálló por (PM10), szénhidrogének (CH).

Hogyan hatnak ránk ezek az összetevők?

A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, bizonyos töménység felett erős rosszullétet, 
fejfájást, szédülést, émelygést, látás-és hallásélesség csökkenést okoz, tartós belég-
zése károsítja a szívet és a keringést, növeli az infarktus veszélyét, magas koncentrá-
cióban halált okoz. (Szerencsére a városi levegőben ennek a szennyezőanyagnak a 
koncentrációja viszonylag alacsony.)

A PM10 olyan porszemcséket jelent, amelyek átmérője 10 mikrométernél kisebb. Mi-
nél kisebbek, annál mélyebbre jutnak a tüdő hörgőiben, annál jobban tapadnak, be-
épülnek a tüdő falába, és ezáltal csökkentik a légzési felület hatékonyságát. Tartal-
mazhatnak kormot, szerves anyagokat, nehézfémeket, azbesztet. Nagy részük rákkel-
tő.

A nitrogén-oxidok izgatják a szemet, a bőrt és a légzőszervet. Belégzésük tüdővize-
nyőt okozhat, nagymértékű kitettség halálhoz is vezethet.

A jellegzetes kipufogógáz-szagot a szénhidrogének okozzák, melyek közül a sok a 
rákkeltő.

Mit tesz a városvezetés?

Hogy viszonyul ehhez a problémához Budapesten a várostervezés, milyen intézkedé-
seket tesznek a hatóságok?

A tömegközlekedési viszonylatok folyamatos ritkítását évről évre tapasztaljuk. Rész-
ben emiatt, részben a közfelfogás következtében (nem utolsósorban az autóreklámok 
„nevelő” hatására) egyre többen közlekednek személygépkocsival, ezáltal a légszeny-
nyezés növekszik. Az ésszerűség határán felüli autóhasználat miatt gyakoriak a közle-
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kedési dugók – még olyan csomópontok közelében is, ahol azt nem befolyásolja sem-
milyen építkezés vagy útlezárás. A dugókban álló gépkocsik vezetői a mielőbbi to-
vábbhaladás reményében folyamatosan járatják a motort. A dugóban álló vagy ara-
szoló járművek szennyezőanyag-kibocsátása pedig sokkal nagyobb, mint azoké, ame-
lyek egyenletesen haladnak

A személygépjármű-közlekedés ritkítására vonatkozóan nem látható sem egyéni, sem 
hatósági érdemi szándék. A súlyos légszennyezettség esetén elrendelhető „tájékozta-
tás” (amikor a főpolgármester udvariasan megkéri a többi autóst, hogy a kritikus na-
pokon lehetőleg inkább a tömegközlekedést válassza, és az érzékenyebb egyének ne 
menjenek ki az utcára és ne nyissanak ablakot) küszöbértéke a nitrogén-dioxidnál vo-
natkozásában több mint háromszorosa az egészségügyi határértéknek, szálló pornál 
annak másfélszerese abban az esetben, ha két, egymást követő napon sem kevesebb. 
Tudjuk, hogy ez a jogszabályi előírás (vagyis, hogy ilyen esetben kötelező a tájékozta-
tás), azonban az emberek egészsége talán ennél többet érdemelne a főpolgármester 
részéről.

A belső városrészek közlekedési zsúfoltságát, az emiatti légszennyezés enyhítését az 
önkormányzatok elsősorban a parkolás szabályozásával gondolják megoldani. Üdvözí-
tő megoldásként mélygarázsokat terveztetnek.

A tervezés könnyelműségére vonatkozóan három jellemző példát emelek ki:
• a Bocskai út alá tervezett mélygarázs környezeti hatásvizsgálatának,
• a József nádor tér alá tervezett mélygarázs előzetes környezeti vizsgálatának, 

és
• az Újbudai Városközpont előzetes vizsgálati dokumentációjának
• azokat a részleteit, melyek a mélygarázs levegőjének a szabadba bocsátásáról 

szólnak.

A Bocskai úti mélygarázs

A XI. kerületi Bocskai úti mélygarázs környezeti hatásvizsgálati eljárásában az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal előírta a Bocskai úti lakosság egészségi állapotának vizsgála-
tát. Az anyagban az egészségügyi vizsgálat az egész Budapestre, illetve az egész XI. 
kerületre  vonatkozóan elérhető statisztikai  adatok felsorolásából  állt,  aktuális  helyi 
vizsgálat nem történt,  pedig e nagy területű, városszéli  kerületben igen különböző 
helyzetű lakóterületek vannak. 

A 700 férőhelyesre tervezett mélygarázs három, egyenként 5 négyzetméter felületű, 2 
méter magas szellőzője az út közepére telepített zöld sávban lesz, az épületek hom-
lokzatától 15-15 méter távolságban. „…a szellőző aknákból a levegő közel 2 m/sec se-
bességgel áramlik ki, melynek szennyező anyag koncentrációját  várhatóan nem lehet  
majd a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet előírásai alapján meghatározni. Az akna mé-
retei, a szabványos mérőcsonk kialakítása és az egyenetlen működése okozhatnak 
problémát. Ezen okból kifolyólag a szellőző aknákat nem tekintjük mérhető pontfor-
rásnak.”  A tanulmány táblázatokban ábrázolja a Bocskai út mértékadó óránkénti gép-
jármű-forgalmának légszennyező hatását enyhe és átlagos széljárás, az úttengelyre 
számított 30 fokos és 90 fokos szögek és hétféle légkörstabilitás esetében. „A számí-
tások igazolják hogy a környezeti levegő szennyező anyag koncentrációjának 
jelentős  százaléka  a  gépjárműforgalom  szennyező  anyag  kibocsátásából 
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ered.”  A számítások eredményeképpen kimutatja, hogy „a mélygarázsba tervezendő 
jelentős légcsere miatt a parkoló levegőjének minősége csak kis mértékben fog a kül-
ső levegő szennyező anyag koncentrációjához képest megemelkedni.” Az összefoglaló 
értékelés végül a következőket közli: „Az épület parkolóhelyeinek igénybe véte-
léből eredő légszennyező hatás a közeli, fő közlekedési útvonalak szennyező 
hatásához  képest  elhanyagolható  mértékű,  és  elsősorban  a  beruházással 
érintett területre korlátozódik.”

Aki ismeri a XI. kerületi  Bocskai út forgalmát és figyelemmel kíséri a Kosztolányi téri 
mérőállomás napi adatait, amelyek általában Budapest összes mérőállomása közül a 
legmagasabb légszennyezési  értékeket mutatják,  annak számára sokat mond ez a 
megállapítás…
A Bocskai úti mélygarázs környezetvédelmi eljárása még folyamatban van.

A József nádor téri mélygarázs

Az V. kerületi József nádor téri mélygarázs belső levegőjének szellőzését az egyik, 20 
méter magas lakóház liftaknája mellé épített kéményen keresztül, a tető magasságá-
ban fogják kibocsátani. 

Idézet az anyagból:

„..csak egy rendkívül összetett áramlási és hígulási modellel lehetne valamennyire is 
követni a tárolószinteken belül a szennyezések koncentrációját, megbecsülni a kürtőn 
kilépő levegő összetételét. Ez azt jelenti, hogy egy dinamikusan változó koncentráció-
jú levegőtömeggel lesz dolgunk, amelynek háttérszennyezői ugyanazok az anyagok, 
mint amiket a parkolótérből el kell szívni. A parkolási tér levegőpótlását biztosító rám-
pa és a lépcsőházi aknák az utcaszint levegőjét vezetik be. … A napi szennyezőanyag 
termelés CO és NOx esetében jelent nagyobb mennyiséget.” Naponta 7.364 kilogramm 
CO-t  számítottak és 0,559 kilogramm NOx-et. A háttérszennyezést nem vizsgálva, a 
számításokkal megállapították, hogy a tervezett mélygarázs „nagy valószínűséggel” a 
légtérben és a kivezető kürtőben a maximális terhelésű üzem időszakában is „körülbe-
lül” az 1 órás imissziós határértéknek megfelelő szén-monoxidot bocsát ki.  Vagyis 
9679  mikrogramm/köbmétert.  (Az  1  órás  egészségügyi  határérték  10 000  mikro-
gramm/köbméter, tehát csak hajszállal  maradna alatta a kibocsátás.)  Tekintettel  a 
„nagy valószínűséggel”  és a  „körülbelül”  megnyugtató  meghatározásokra,  valamint 
arra, hogy a háttérszennyezést nem vették figyelembe (a József nádor téren!), nem 
igazán vagyunk megnyugodva  abban a  tekintetben,  hogy nem következhet  be  az 
egészségügyi határérték túllépése.

„Hasonló számításokat végezve az NOx tartalomra 73,5 mikrogramm/köbméter átla-
gos hozzáadott koncentráció adódik, ami ugyan megnöveli  a belvárosi  forgalomból  
származó nitrogénoxidok mennyiségét…” Szerintünk elég jelentősen, az egészségügyi 
határérték 36 százalékával… Tekintettel arra, hogy az Erzsébet téri mérőállomáson a 
mai napon – november 30-án – az egészségügyi határérték 83 százalékát mutatják ki, 
ez a határértékhez viszonyítva 119 százalékos terhelést okozna.)

A József nádor téri mélygarázs már megkapta a környezetvédelmi engedélyt.

Az Újbudai Városközpont mélygarázsa
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Az Újbudai Városközpont a volt Budai Skála területén már megépült. Előzetes vizsgá-
lati dokumentációja a következőket ígérte: „A közvetlen hatásterületen a légterhelés a 
szellőző kürtők kibocsátásából és a bevásárló központ felszíni gépjárműforgalmából  
származik.”

A 3 szintes (1200 férőhelyes) mélygarázs szellőző kürtői 25,37 méter magasságban, 
8,3 négyzetméter kilépési felületen bocsátják ki a szennyezett levegőt. Nitrogén-oxi-
dok tekintetében a kialakuló maximális koncentráció (a forrástól 23 méter távolság-
ban) nem éri el a „terhelhetőség” 20 százalékát, szén-monoxid tekintetében (a forrás-
tól számított 3 méter távolságban) a „terhelhetőség” 24 százalékát. Következtetés-
képpen a dokumentáció leszögezi:

„A hatásterületen lakóépületek, középületek is vannak. A számított szennyezőanyag 
koncentrációk azonban jóval az egészségügyi határérték alatt várhatók, a maximális  
koncentrációk a forrásoktól 25 m-re alakulnak ki (a határérték 60, 20, ill. 2,7%-a).  
Másrészt a jelentős kibocsátási magasság (virtuális kéménymagasság” 25-31 m) a te-
tők gerincmagassága fölé, jobb átszellőzési viszonyok közé emeli a kibocsátásokat.”

A Levegő Munkacsoporthoz panasz érkezett a létesítménnyel szomszédos Bercsényi 
utcában tapasztalt levegő minőségére vonatkozóan. A közúti alagút, amelyen keresz-
tül a bevásárlóközpont mélygarázsába közlekednek, valószínűleg járdaszinten szellő-
zik. Ez a szennyezés – hozzáadódva a bevásárlóközpontot délről határoló, állandó for-
galmi torlódásokkal terhelt Október 23. utca légszennyezettségéhez, egészen biztosan 
az egészségügyi határérték feletti.

Figyelemre méltó, hogy a tervezett létesítmények környezeti hatásvizsgálatai szerint – 
ha a tervek lehetővé teszik – áramlástani vizsgálatokra alapozva, a szellőző berende-
zések kibocsátását a „jobb átszellőzési viszonyok”-at biztosító magasságokba vagy te-
resedések felé vezetik.

A Levegő Munkacsoport folyamatosan kap érzékszervekkel tapasztalható, gépjármű-
forgalom miatti  légszennyezettséggel kapcsolatos panaszokat például a Budafoki út 
menti lakóházakból is, és más, nagy forgalmú utak mentén lakóktól. A Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől helyi légszeny-
nyezettség vizsgálatokat kértünk. A következő oldalakon közzé tesszük az ezzel kap-
csolatban az utóbbi időben írt leveleinket.
 
Budapest, 2009. december 30.

Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese
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Budapest, 2009. november  25.
334/2009

Dr. Filipsz Andrea
Jegyző részére
Budapest Főváros XI. kerület ÚJBUDA Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Légszennyezés az „Újbudai Városközpont” épülete körüli utcákban

Tisztelt Jegyző Asszony!

Lakossági panaszok érkeztek a Levegő Munkacsoporthoz amiatt, hogy a Bercsényi utcában erős 
kipufogógáz-szag érezhető.

Kérjük, hogy ennek okát szíveskedjenek kivizsgálni az alábbiak figyelembe vételével:
− A mélygarázs bejáratához vezető le- és felhajtó rámpák lejtésszöge megfelelő-e?
− Az „alagút” szellőztetése merre, milyen módszerrel történik?
− A 3 pinceszinten üzemelő mélygarázs szellőztetése milyen módszerrel történik, hol 

helyezkednek el annak szellőző nyílásai?

A fenti körülmények ellenőrzését kérjük mind a tervrajzokon, mind a kivitelezés, illetve 
megvalósítás vonatkozásában megtenni.

Az ellenőrzés eredményét kérjük, szíveskedjenek szervezetünkkel levélben közölni.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. Korm. rendelet 5. és 14., §-a 
értelmében tájékoztatásul megemlítjük, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől levélben kértünk légszennyezettség mérést a 
Bercsényi utcában.

Tisztelt Jegyző Asszony!
Szíves intézkedését előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

Schnier Mária 
elnökhelyettes
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Budapest, 2009. november 25. 
335/2009

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tárgy: Légszennyezés az „Újbudai Városközpont” épülete körüli utcákban

Tisztelt Felügyelőség!

Lakossági panaszok érkeztek a Levegő Munkacsoporthoz amiatt, hogy a Budapest XI. kerület, 
Bercsényi utca Váli utca és Október 23. utca közötti szakaszán erős kipufogógáz-szag érezhető.

Tekintettel a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. Korm. rendelet 5. és 
14., §-ára,  a panaszok drámai hangvétele és a veszélyeztetettség mértékének gyanúja arra késztette 
a Levegő Munkacsoport  irodájában működő Környezeti Tanácsadó Irodát, hogy az alábbi kéréssel 
forduljunk Önökhöz:

Kérjük, szíveskedjenek légszennyezettség mérést és a MSZ szerinti, a Nemzeti Akkreditáló Testület 
által hitelesített bűzmérést végezni az említett utcaszakaszon talajszinten és a kölcsönös 
megegyezéssel kiválasztott lakások magasságában valamennyi, egészségre ártalmas olyan 
szennyező anyag vonatkozásában, amit a személy- és teher gépjárművek kipufogó gázai 
tartalmazhatnak: szén-monoxid, szén-hidrogének, PAH-ok (benzol, toluol, etil-benzol, xilol), 
nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, PM10.

A mérés gyakorlati szervezésével  kapcsolatos problémák vonatkozásában kérjük, szíveskedjenek 
telefonon megkeresni szervezetünket.

Szíves segítségüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

Schnier Mária Lenkei Péter
elnökhelyettes a Környezeti Tanácsadó Iroda

   vezetője
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Gyapjas József Budapest, 2009. október 27.
Igazgató úr részére 288/2009
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat kérése

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérjük, szíveskedjenek a Budapest XI. kerület, Budafoki út három helyszínén 1-1 hónapig tartó 
levegőminőség-vizsgálatokat végezni nitrogén-dioxid és szálló por (PM10) vonatkozásában.

A levegőminőség-vizsgálati  helyszínek, ahol a mérést kérjük:
− Budafoki út 111. sz. épület előtti járdán (a Hőerőművel szemben)
− Budafoki út 83. sz. lakóépület előtti járdán 
− Budafoki út 38. sz. lakóépület előtti járdán

A zajméréseket a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időben kérjük:
− a Budafoki út 83, sz. lakóház homlokzata előtt (5. emeleti szintig és a 8. emeleti szinten)
− a Budafoki út 38. sz. ház homlokzata előtt.

Kérésünket részben a jelenlegi jármű forgalom nagysága miatti lakossági panaszokkal, részben a 
kerületi Önkormányzat által jóváhagyott településrendezési tervek megvalósulása esetén 
bekövetkező jelentős forgalomnövekedés veszélyével indokoljuk.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2008-2009. évben az alábbi településrendezési tervek 
véleményezési eljárásában vettünk részt:
A Budafoki út – Barázda utca – Szerémi út – Galvani út által határolt területen 197.722 

négyzetméter szintterület építésével 4259 db személygépkocsit vonzó iroda, szolgáltatás, 
intézményi funkciót terveznek.  (1. sz. tömb)

A Hengermalom út – Szerémi út – Hauszmann A. utca – Budafoki út által határolt 12,8 hektáros 
területen 230.413 négyzetméter szintterület építésével  4171 db személygépkocsit vonzó iroda, 
lakás, kereskedelem funkciót terveznek. (2. sz. tömb)

A Szerémi út – Hengermalom út – Budafoki út Barázda utca által határolt 15 hektáros területen 
241.757 négyzetméter szintterület építésével  3829 db személygépkocsit vonzó lakás és iroda 
funkciót terveznek. (Javasolt lakásszám több mint 2000)            (3. sz. tömb)

A Dombóvári út – Lágymányosi öböl – Hőerőmű – Budafoki út által határolt  kb. 30 hektáros 
területen az előzetes vizsgálati dokumentáció adatai szerint 2200 lakást 140.000 négyzetméter 
irodát, 26.000 négyzetméter kereskedelmet, ezen kívül hotelt terveznek.  (4. sz. tömb) 
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A Budafoki út – Karinthy Frigyes út – Bercsényi utca – Október 23-a utca által határolt tömb 
belsejében is 1084 gépkocsi többletet vonzó fejlesztést terveznek.        (5. sz. tömb)

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Bercsényi utca – Október 23-a utca – Kőrösy J. utca – Váli 
utca által határolt tömbben november 10-én  átadásra kerülő bevásárlóközpont monstrum forgalma 
kihatással lesz az Irinyi utca – Budafoki út – Október 23-a utca kereszteződésére is.

A Budafoki út jelenlegi forgalmát az általunk 1., és 3.,  sorszámmal jelölt tömbök 
településrendezési tervének vizsgálati munkarészében az alábbi adatokkal jellemezték: 
Csúcsórában:  2064 db személygépkocsi, 688 db közepes tehergépkocsi és 688 db nehéz 
tehergépkocsi és autóbusz. Ennek alapján 83,15 dB zajterhelést számítottak.

Úgy gondoljuk, hogy a fenti fejlesztések és azoknak a Budafoki út közvetítésével a beállt 
lakóterületekre áramló forgalma indokolja a jelenlegi állapotok tárgyilagos felmérését.
Ezeken a lakóterületeken élő emberek a jelenlegi nagy gépjármű-forgalom miatt is szenvednek a 
környezetszennyezéstől.

Mivel a volt Lágymányosi Iparterület átalakulására vonatkozóan nem készült semmilyen 
„vezérterv”, az egyes tömbök értékesítése során spontán beruházói szándékok keletkeztek. A 
Budafoki út menti fejlesztési tervek ilyen összeállításával sajnos csak a véleményezési eljárásokban 
eddig sikertelenül küzdő Levegő Munkacsoport foglalkozott.

Jelen kérésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a beruházások volumenét jelentősen 
csökkenteni lenne szükséges.

Ennek érdekében kérjük szíves segítségüket.

Üdvözlettel:

Schnier Mária Lukács András
elnökhelyettes         elnök
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Dr. Filipsz Andrea Budapest, 2009. október 29.
Jegyző részére 290/2009
Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat kérése

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.

A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma miatt folyamatosan érkeznek hozzánk lakossági panaszok. 
Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a levélben felsorolt fejlesztési 
szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást az 
építési engedélyek benyújtása előtt.

Meggyőződésünk, hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának reális felmérése a 
tervezett beruházások volumenének csökkentését  fogja eredményezni.

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú segítségét.

Üdvözlettel:

Schnier Mária  Lenkei Péter
elnökhelyettes                       a Környezeti Tanácsadó Iroda

    vezetője
   

Mellékletek  (másolatban):
− a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
− a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz a 

„Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában
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Dr. Falus Ferenc Budapest, 2009. október 29.
országos tisztifőorvos részére 289/2009
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat kérése

Tisztelt Tisztifőorvos Úr!

Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.

A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma által okozott zaj és légszennyezés miatt folyamatosan 
érkeznek hozzánk lakossági panaszok.

Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a levélben felsorolt fejlesztési 
szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást.

Meggyőződésünk, hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának reális felmérése a 
tervezett beruházások volumenének csökkentését fogja eredményezni.

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú segítségét.

Üdvözlettel:

Schnier Mária Lenkei Péter
elnökhelyettes                       a Környezeti Tanácsadó Iroda                          

    vezetője

Mellékletek  (másolatban):
− a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
− a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz a 

„Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában
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Gonczlik  Tamás Budapest, 2009. október 29.
Ügyosztályvezető úr részére 291/2009
Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal

Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat    kérése

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.

A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma miatt folyamatosan érkeznek hozzánk lakossági panaszok. 
Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a levélben felsorolt fejlesztési 
szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást az 
építési engedélyek benyújtása előtt.

Meggyőződésünk, hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának reális felmérése a 
tervezett beruházások volumenének csökkentését  fogja eredményezni.

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú támogatását.

Üdvözlettel:

Schnier Mária   Lenkei Péter
elnökhelyettes                          a Környezeti Tanácsadó Iroda

                 vezetője  

Mellékletek  (másolatban):
− a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
− a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz a 

„Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában
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