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Az uniós és a hazai jogszabályok szerint a levegő porszennyezettsége (PM10) egy évben 

legfeljebb 35 napon lépheti túl az egészségügyi határértéket.1 Budapesten ebben az évben már 
a 38. ilyen napnál tartunk, pedig még az év harmada sem telt el. A Fővárosi 
Önkormányzatnak már a 36. ilyen napon tájékoztatnia kellett volna a lakosságot, valamint 
haladéktalanul intézkedéseket kellett volna tennie a légszennyezés csökkentése érdekében.2  

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrég közzétett jelentéséből3 megállapítható, 
hogy Budapest továbbra is a legszennyezettebb európai nagyvárosok közé tartozik. Csak 
a porszennyezettség következtében a fővárosban évente mintegy 2000 ember hal meg idő 
előtt, a megbetegedések száma eléri a százezret. 4  Az asztmás megbetegedések száma 
Budapesten az utóbbi 25 évben a tízszeresére, a tüdőrákosoké több mint háromszorosára nőtt.5 
Egyre több gyermek szenved asztmában, allergiában, ami régebben egyáltalán nem volt 
jellemző. 6  A levegőszennyezés évente sok milliárd forint kárt okoz a lakosoknak és a 
vállalkozásoknak. A városok közötti versenyben is komoly hátrányt okoz a szennyezett 
levegő híre és ténye. 

Amint a Fővárosi Közgyűlés által 2006-ban elfogadott Levegőtisztaság-védelmi 
Intézkedési Program7 is megállapítja, a porszennyezettség fő oka a közúti közlekedés. Ezért 
ismételten sürgetjük a programban előírt intézkedések haladéktalan végrehajtását. 
Meggyőződésünk, hogy viszonylag kis költséggel és rövid időn belül a következők 
valósíthatók meg: 

1. A tömegközlekedési járművek előnyben részesítése a forgalomban (újabb 
buszsávok kialakítása, a közlekedési lámpáknak a tömegközlekedésre hangolása 
stb.). 

2. Az útfelületek újrafelosztása a környezetkímélőbb közlekedés és a növényzet 
előnyére. 

3. A parkolási feltételek szigorítása, különösen a nem helyben lakók járműveire 
vonatkozóan. 

4. Zöld zónák kialakítása, ahová csak a korszerű környezetvédelmi követelményeknek 
megfelelő járművek hajthatnak be. 

5. A tehergépkocsi-forgalom hatékonyabb megszervezése (city logisztika). 
 
Komolyabb költséget igényel, azonban sürgető az autóbusz-állomány lecserélése is. 

Korábbi levelünkre8 írt válaszában9 Ön azt írja, hogy ez év októberétől az EU előírásai szerint 
csak Euro-5-ös motorral felszerelt új buszok állíthatók forgalomba. Ez igaz és üdvözlendő, 
azonban a BKV nem új járműveket kíván beszerezni, hanem „legfeljebb 10 éves”, használt10 
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autóbuszokat. Amint azonban korábbi levelünkben jeleztük, kizárólag Euro-5-ös kategóriába 
tartozó buszok beszerzését tartjuk ésszerűnek. Az ehhez szükséges forrásokat az 
üzemanyagok jövedéki adójának részleges valorizációjával lehetne előteremteni.11 Kérem Önt, 
hogy országgyűlési képviselőként ennek megfelelő javaslatot terjesszen elő. 
 

Köszönettel és üdvözlettel: 
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1 A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
2 A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően  
3 Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe (2005), 
http://www.eea.europa.eu/publications/spatial-assessment-of-pm10-and-ozone-concentrations-in-europe-2005-1 
4 http://www.apheis.net/ApheisNewCityReports1.PDF/Budapest%2520city%2520report.pdf 
5 http://www.koranyi.hu/evkonyv07/evkonyv.htm 
6 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/heimpal-sajto_080129.pdf 
7 http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=53634 
8 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/hagyo-ujbuszok_0903.pdf 
9 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/hagyovalasz-ujbuszok_0904.pdf 
10 http://www.bkv.hu/kozbeszerzes/Supply_contract_Contract_notice_075514-2009_HU.pdf 
11 Ennek részletesebb kifejtését ld. itt: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/jovedekiado-
OET0902V-VOSZ.pdf 


