
A Jövő Nemzedékek Szószólójának gyakorlata a beérkezett közlekedési 
légszennyezéssel kapcsolatos lakossági panaszok tükrében

A közlekedés légszennyezése – 

Jogi eljárások lehetőségei 

a jobb levegőminőség és az éghajlatvédelem érdekében

LMCS-AJBH, 2018



BOGOTA-I „CSODA”



Enrique Penalosa





Magyarország teherszállítási teljesítményének alakulása (KSH)



• 28. § (1) Mozgó légszennyező forrás forgalomba 
helyezésére és üzemeltetésére a légi-, vasúti, vízi- és 
közúti közlekedésről szóló jogszabályok irányadók.  

• (2) A közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű 
üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által 
okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni 
köteles.

A levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet (Lr.) 
16. Mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó 

szabályok

https://uj.jogtar.hu/


Lr. 17. Vonalforrásokra vonatkozó szabályok

• 29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és 
autópálya működésével összefüggő építmény kivételével - a közlekedési 
létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és 
kétszámjegyű országos közút, valamint vasút vonalforrás létesítése 
esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren 
belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, 
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.  

• (2) A közlekedési hatóság a környezetvédelmi hatóság 
kezdeményezésére a vonalforrás által rendszeresen és tartósan okozott 
légszennyezettség esetén, a levegőterhelés megelőzése és csökkentése 
érdekében forgalomszervezési korlátozó vagy egyéb műszaki 
intézkedést rendelhet el.







Közlekedés-szervezéssel kapcsolatos ügyek

• JNO-144/2010. Kecskemét tömegközlekedésének 
áttereléséről

• JNO-494/2010. Fény utca 40%-os forgalomnövekedéséről

• AJB-1082/2012. Belváros Főutcájáról

• AJB-665/2012. Várfok utcai buszmegállóról

• AJB-2739/2012.   XI. kerületi Gépész utcai buszmegállóról

• AJB-1255/2014. Pápai Lidl áruház szállítási útvonaláról



SZMOGRIADÓVAL kapcsolatos ügyek

• 2009 januári szmog JNO-OBH állásfoglalás

• AJB-2075/2012. Az 1996 előtt Euro II. 
besorolású gépjárművekről

• AJB-685/2012. Miskolci szmogrendelet 
rendelkezéseinek jogszabályba ütközéséről

• AJB-4477/2016. Budapesti szmogriadó 2015. 
és 2016.



AJB-2211/2018. Budapest közlekedési eredetű 
lokális levegőszennyezésének okairól (folyamatban)



Köszönöm a figyelmet!

Garaguly.Istvan@ajbh.hu
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