Budapest, 2008. december 15.

Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök
Budapest

Miniszterelnök Úr!

Budapest főpolgármestere levelet írt Önnek, amelyben kéri, hogy vonják vissza a
szmogriadó-határértékek szigorításáról 2008. október közepén hozott miniszteri rendeletet1. A
módosításra azonban azért volt szükség, mert a korábban hatályos rendelet úgy állapította
meg a szmogriadó határértékeit, hogy bármennyire is magas volt a súlyosan egészségkárosító
porszennyezettség, a riadót gyakorlatilag nem lehetett elrendelni. A módosítás ezt a hibát
küszöbölte ki.
A 2008 szeptemberében az Európai Mobilitási Hét alkalmából megjelent kiadványban 2 ,
amelynek előszavát Demszky Gábor főpolgármester és Hagyó Miklós főpolgármesterhelyettes írta, a következőket olvashatjuk:
• „átlagosan 1,2 millió gépjármű közlekedik Budapesten naponta, és ennek folytán
Budapesten kétezren halnak meg évente”,
• „az elmúlt évtizedben megtízszereződött az allergiások száma”,
• „a Belvárosban lakók életét akár tíz évvel is megrövidítheti a légszennyezettség”.
A szmogriadó határértékeinek szigorítása alapjaiban nem változtatja meg ezt az
elfogadhatatlan helyzetet, azonban egy komoly lépést jelent a helyes irányba.
Budapest főpolgármestere egyebek mellett azzal indokolja kérését 3 , hogy a szmogriadó
bevezetése az önkormányzat részére többletköltséget okozna. Ezt az érvelést erkölcsileg
elfogadhatatlannak tartjuk, hiszen az emberek életét, egészségét nem szabad gazdasági
szempontok alá rendezni. Ez nem csak a Levegő Munkacsoport álláspontja, hanem a
Legfelsőbb Bíróságé is, amely kimondta, hogy „környezetveszélyeztetés esetén a gazdasági
érdekek nem mérlegelhetők”4. A főpolgármester érve azonban a tényeknek sem felel meg,
hiszen számos tanulmány kimutatta, hogy a levegőszennyezettség csökkentése gazdaságilag is
előnyös.5 Ez az előny elsősorban a kisebb egészségügyi kiadásokban, az elkerült munkaidőkiesésekben, az épített környezet kevesebb károsodásában, valamint a közlekedési dugók
csökkenésében jelentkezik. (A szmogriadó elrendelése egyébként valóban többletkiadásokkal
jár, azonban olyan körülményeket kell kialakítani, hogy erre ne is kelljen sort keríteni. Ekkor
viszont már jelentkeznek a gazdasági előnyök.)
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A rendeletmódosítás visszavonása az Alkotmányba is ütközne, hiszen az Alkotmánybíróság
már több alkalommal leszögezte, hogy a környezetvédelem jogszabályokkal biztosított szintje
nem csökkenthető.6
A fenti okok miatt kérem Önt, hogy utasítsa el Budapest főpolgármesterének kérését a
szmogriadó-határértékek módosításáról szóló rendelet visszavonására.
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