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Tárgy: Csatlakozási javaslat a C40 Városokhoz,  

intézkedések a légszennyezés csökkentésére  
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Annak érdekében, hogy a budapestiek egészségesebb városban éljenek, a Betegszervezetek 

Magyarországi Szövetsége, az Európai Népegészségügyi Szövetség és a Levegő 

Munkacsoport azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése 

keretében kezdeményezze Budapest csatlakozását a C40 Városokhoz1, és 

haladéktalanul hozza meg a szükséges gyakorlati intézkedéseket.  

Az éghajlati válság és a légszennyezettség napjaink legnagyobb népegészségügyi 

kihívásai közé tartozik.2 A legújabb kutatások szerint a szennyezés az emberi test minden 

szervét, végső soron minden sejtjét károsíthatja3, még a meg nem született magzatot is4. 

Továbbá régóta ismert, hogy amennyiben egyes légszennyező anyagok a születés körüli 

időszakban kerülnek a gyermek szervezetébe, ez serdülő- vagy felnőtt korban idézhet elő 

kóros elváltozásokat.5  

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség napokban közzétett jelentése megerősíti, hogy a 

budapestiek az egészségügyi határértéket meghaladóan szennyezett levegőjű városban 

élnek.6 Ez megmutatkozik a légszennyezettséggel összefüggő megbetegedések 

alakulásában. Így például 2001 és 2017 között (azaz mindössze 16 év alatt) az asztmás 

gyermekek száma Budapesten megkétszereződött, a hivatalos nyilvántartás szerint a számuk 

megközelíti a 15 ezret.7 Ugyanakkor általános tapasztalat, hogy amikor ezek a gyermekek 

néhány napot tiszta levegőjű területen töltenek el, tüneteik jelentősen enyhülnek, esetenként 

meg is szűnnek. Az is bizonyított, hogy a gyermekkorban folyamatosan légúti 

megbetegedésekben szenvedők felnőtt korban is többször betegeskednek, mint az ilyen 

betegségeknek kevésbé kitett gyermekek.8 

A légszennyezés csökkentésével tehát sok gyermekkori megbetegedés kerülhető el, a már 

beteg gyermekek állapota jelentősen javulhat, és a felnőttkorban is kevesebben lesznek 

betegek. 

A légszennyezés káros hatásait fokozza a globális felmelegedés – annál is inkább, mert a 

légszennyező anyagok és a hőség elsősorban ugyanazokat az emberi szerveket támadja.9 

Ugyanakkor a légszennyezés csökkentése és az éghajlat védelme nagyrészt ugyanazokat az 

intézkedéseket követeli meg. Ilyenek például a fenntartható, biztonságos és aktív mobilitás 

támogatása, a közlekedési igényeket csökkentő várostervezés, a közúti gépjármű-forgalom 

csillapítása, a korszerű fűtési módok alkalmazása, a zöldterületek megóvása és bővítése. Sok 

példa van arra (és számuk egyre növekszik), hogy ilyen és ehhez hasonló intézkedésekkel 

városok már rövid távon is érdemben csökkentették üvegházgáz-kibocsátásukat és javították 



  

levegőjük minőségét.10 Budapestre is számos terv, javaslat készült mind a Fővárosi 

Önkormányzat11, mind pedig független intézmények12 részéről, azonban ezek megvalósítása 

többnyire várat magára.  

A Fővárosi Önkormányzat intézkedéseinek meghozatalát elősegíthetné Budapest 

csatlakozása a C40 Városokhoz, amely jelenleg 94 olyan nagyvárost13 tömörít, amelyek 

kötelezettséget vállaltak, hogy jelentősen csökkentik üvegházhatású gázkibocsátásukat és 

egyéb környezetszennyezésüket és ennek érdekében kölcsönösen támogatják egymást. 

Egyebek mellett a C40 keretében 35 nagyváros fogadott el nyilatkozatot14, amelyben 

kötelezték magukat arra, hogy megfelelő intézkedésekkel elérik: 2025-től kezdve nem lépik 

túl az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott környezeti levegőminőségi 

határértékeket (amely határértékek jóval szigorúbbak, mint az Európai Unió jogszabályai által 

meghatározott határértékek15). Kérjük, hogy Budapest is csatlakozzon ehhez a 

nyilatkozathoz. 

Mielőbbi szíves válaszát várva,  
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A Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége (BEMOSZ)16 2012-ben alakult, a krónikus betegek szervezeteinek 

összefogására. Fő célja, hogy az egészség legyen alapérték, és a betegek számára legyen egyformán elérhető a magas 

színvonalú, betegközpontú, humánus, igazságos egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés. A betegszervezetek 

célja, hogy olyan legyen az egészségpolitikai környezet, amelyben a betegek közösségei aktívan részt vesznek az őket érintő 

döntések előkészítésében, programok kidolgozásában és végrehajtásában. 

Az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) 1993-ban alakult, népegészségügyi civil szervezeteket, beteg- és társadalmi 

csoportokat, kutatókat és egészségügyi szakembereket képviselő európai ernyőszervezet, amely fő célkitűzése az egészség 

javítása és a népegészségügy hangjának megerősítése Európában. Az EPHA 87 tagszervezetet17 képvisel, köztük a BEMOSZ-

t. AZ EPHA kiemelten kezeli a légszennyezettséget18, mit globális és európai népegészségügyi kihívást. 

A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult környezetvédő civil szervezet. Tevékenységének főbb területei az államháztartás és 

az uniós költségvetés zöld reformja, a közlekedés környezetbarátabbá tétele, valamint az éghajlatváltozást lassító és 

környezetünket élhetőbbé tévő energiapolitika és településfejlesztés. Tanácsadó Irodája minden évben több ezer embernek nyújt 

segítséget.19 

 

1 C40 Cities: City Action to Address the Climate Emergency, https://www.c40.org/other/city-commitments (“Please contact 
action@c40.org for more information on how your city can join these climate action efforts!”) 
2 Ld. például: 

− Magyar Tudományos Akadémia (2019): Gyors klímavédelmi intézkedések szükségesek az Európában élők egészsége 
érdekében, https://mta.hu/tudomany_hirei/gyors-klimavedelmi-intezkedesek-szuksegesek-az-europaban-elok-egeszsege-
erdekeben-109776 

− Európai Környezetvédelmi Ügynökség (-2019): Légszennyezés, https://www.eea.europa.eu/hu/themes/air  
3 The Guardian (2019): https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-

every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review 
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4 The Guardian (2019): https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/17/air-pollution-particles-found-on-foetal-side-of-

placentas-study 
5 Lélegzet (1992): Egészségkárosító szénhidrogének, http://www.lelegzet.hu/archivum/1992/05/1892.hpp.html  
6 European Environmental Agency (2019): Air quality in Europe — 2019 report, https://www.eea.europa.eu/publications/air-
quality-in-europe-2019/at_download/file  
7 KSH (2019): Gyermekek betegségei, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp?wcfc57795f1=x  

(Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége szerint a hivatalosan közzétettnél jóval nagyobb az asztmás 
gyermekek száma, mivel sokan nem kerülnek be a nyilvántartásba.) 

8 medicalonline (2018): Gyermekkorban dől el a felnőttkori egészség, 
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/gyermekkorban_dol_el_a_felnottkori_egeszseg 
9 Levegő Munkacsoport (2019): Rossz levegő és hőség: két hatalmas pofon egyszerre, 
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/03/06/rossz_levego_es_hoseg_ket_hatalmas_pofon_egyszerre 
10 Qubit (2019): Íme 30 nagyváros, ahol már csökken a szén-dioxid-kibocsátás https://qubit.hu/2019/10/19/ime-30-nagyvaros-
ahol-mar-csokken-a-szen-dioxid-kibocsatas  
Levegő Munkacsoport (2013): Korommentes városok: követendő példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére, 
https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/korommentesvarosok_0.pdf 
11 Például:  

− Budapest Környezeti Programja 2017-2021, https://budapest.hu/Documents/BKP_2021_0503.pdf; Budapest 
Klímastratégiája, 
https://budapest.hu/Documents/klimastrategia/Bp_Klimastrategi%C3%A1ja_vegleges_KGY%20elfogadott.pdf; 

− Budapesti Mobilitási Terv, http://budapest.hu/Lapok/2019/budapesti-mobilitasi-terv-2030.aspx 

− Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója, 
https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/I.%20k%C
3%B6tet%20-%20Helyzetelemz%C3%A9s%20%C3%A9s%20%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9s.pdf 

− https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/II.%20k%
C3%B6tet%20-%20Koncepci%C3%B3.pdf 

12 Például: 

− Levegő Munkacsoport (2014): Ajánlások Budapestért, 
https://www.levego.hu/sites/default/files/ajanlasokbudapestert_2014.pdf 

− A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 2018. évi Országos Találkozójának állásfoglalása a lakossági szilárd 
égetésekről, 
https://www.levego.hu/sites/default/files/TERVEZET_OT2018_%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_lakoss%C3%A1gi_
szil%C3%A1rd_%C3%A9get%C3%A9sekr%C5%91l.pdf  

13 https://www.c40.org/cities 
14 35 cities unite to clean the air their citizens breathe, protecting the health of millions,  https://www.c40.org/press_releases/35-
cities-unite-to-clean-the-air-their-citizens-breathe-protecting-the-health-of-millions  
15 European Environmental Agency: Air Quality Standards, https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards 
16 https://www.bemosz.hu/ 
17 https://epha.org/our-members/  
18 https://epha.org/clean-air/  
19 https://levego.hu  
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