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A levegőszennyezés és csökkentési
lehetőségei Magyarországon



A PM2,5 miatti idő előtti 
elhalálozások száma 
41 európai országban 
2013-ban 
(100,000 lakosra)



Idő előtti 
elhalálozások 

évente:
≈13 000

Megbetegedések 
száma:

1000-szer több

PM2,5



http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/d1b2b844-en.pdf?expires=1510474510&id=id&accname=guest&checksum=995D26D3A3E919C0C884B258E08AA026





Méréseink részecskeszámláló műszerrel egy észak-kelet-magyarországi településen



Tüzelőanyag Piaci ár 

(áfával)

Lég-

szennyezés* 

költsége

Összes 

költség

Fa (száraz) 200 000 165 000 365 000

Fa (nedves) 300 000 300 000 600 000

Lignit 150 000 500 000 650 000

Hulladék 0 >1 000 000 >1 000 000

Egy átlagos magyar lakás valódi éves fűtési költsége, 
forint

*PM10, PM2,5, NOx, SO2, CO2

A Levegő Munkacsoport számításai:
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/07/mennyibe_kerul_egy_kobmeter_fa_es_mennyibe_faj



A Levegő Munkacsoport nem reprezentatív internetes felmérése
https://www.levego.hu/sites/default/files/Szemetegetes_tanulmany.pdf

Ön szerint mi vezetett a hulladékégetéshez?



https://www.levego.hu/hirek/illatos-ut-a-kalyhakban/



http://futsokosankampany.hu/



„Nekünk is segített a Levegő Munkacsoport.
Munkájuknak köszönhetően Gödön már 

tisztább a levegő.”

https://www.levego.hu/hirek/azonnal-betiltottak-az-
avaregetest-a-levego-munkacsoport-meresei-
nyoman/  

https://www.levego.hu/egyeb/mi-tortenik-ha-valaki-
begyujtja-a-kerti-fustgyarat/



Amennyiben hatósági segítséget kért, 
történt-e valamilyen intézkedés?

A Levegő Munkacsoport nem reprezentatív internetes felmérése
https://www.levego.hu/sites/default/files/Szemetegetes_tanulmany.pdf



https://www.levego.hu/hirek/2016/11/eleteket-ment-a-tisztabb-futes/



http://www.kormany.hu/download/a/9b/90000/Jogszab%C3%A1lyterv_tuzeloanyag.zip#!DocumentBrowse





Épületszigetelés
http://mtvsz.blog.hu/2015/02/20/szigeteles_olcson_
okosan_szalmabol_beszeljenek_a_szamok

Tüzelőberendezések károsanyag-
kibocsátásának csökkentése
(kísérlet a Levegő Munkacsoport 
közreműködésével)



http://shop.ecocouncil.dk/varedetaljer.asp?shopid=8511
52&funique=244&kat=16&hkat=6&varegruppe=12

A levegőszennyezés 
forrása

PM10 PM0,1

Háttérszennyezés 55 37

Az Andersen sugárúton 
közlekedő járművekből 
származó szennyezés

45 63

Egyes légszennyező anyagok forrás szerinti 
megoszlása Koppenhága egyik főútján



A tehergépkocsik kilométer- és szennyezésarányos útdíjának 
kiterjesztése az összes útra és jelentős differenciálása 

a jármű szennyezése szerint



Kilométer- és szennyezésarányos útdíj kivetése 
a személygépkocsikra és kisteherautókra is

https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf



Buszcsere

Az állam, önkormányzat 
járjon elől jó példával!



A meglévő buszok jobb karbantartása



A tömegközlekedési járművek előnyben részesítése 
a forgalomban



Forgalomcsillapítás



Forgalomcsillapítás 
a városi főutakon is

A Kossuth Lajos utca ma A Kossuth Lajos utca a Levegő 
Munkacsoport javaslata szerint



A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása



Könnyű elektromos járművek elterjesztése

http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2014/07/19/probalja-ki-
on-is-kaposvar-uj-kozbiciklijet_12472.html

https://www.levego.hu/hirek/lesz-e-kormanyhatarozat-
az-elektromos-ketkerekuekrol/



A teherszállítás ésszerűbb megszervezése

http://urbanaccessregulations.eu/images/stories/pdf_files/Budapest%20FTSB-information_ENG.pdf



A közautórendszerek használatának ösztönzése

https://www.levego.hu/sites/default/file
s/kornyezetbarat_autozas_201705.pdf



Parkolásszabályozás

https://www.levego.hu/sites/default/files/sajtokozlemenyek/kevesebb_parkolo_autot_tobb_
zoldet_budapesten_110919_kozlemeny_honlapra.pdf



A telekocsizás elősegítése

A Levegő Munkacsoport filmje: 
https://www.youtube.com/watch?v=wHQqQD1mb5c



A hajózás szennyezésének csökkentése

https://www.levego.hu/hirek/elviselhetetlen-a-dunai-hajok-legszennyezese/



Tudatformálás



http://w1.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf

Európai Zöld Nagyváros Mutató

30 európai nagyváros 
30 országban

Az

és a közös projektje

2009. december



A civil szervezetekben való részvétel összefüggése 
az Európai Zöld Városok Mutatójában elért helyezéssel



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Merci beaucoup pour votre attention!

www.levego.hu


