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Tisztelt Főpolgármester Úr!

A Fővárosi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága idén március 8-án pártállásra való 
tekintet nélkül, egyhangúlag szavazta meg Budapest Főváros Levegővédelmi Intézkedési 
Programját, és javasolta, hogy azt jóváhagyásra terjesszék a Fővárosi Közgyűlés elé. 
Szervezetünk megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Ön ellenkezése miatt a Közgyűlés 
holnapi ülésén ismételten nem veszi napirendjére programot. (A bizottság és a civil 
szervezetek határozott kérése ellenére Ön azt már megakadályozta, hogy a márciusi közgyűlés 
napirendjére tűzze a témát. Viszont azt ígérte akkor, hogy az áprilisi közgyűlésen fogják 
tárgyalni.) Így a program megtárgyalása bizonytalan időre újból elhalasztódik.

Ugyanakkor a főváros levegőminősége továbbra is elfogadhatatlan. A belső kerületekben 
2004–ben 140, 2005–ben 163 napon át haladta meg a légszennyező részecskék koncentrációja 
az egészségügyi határértéket. Idén pedig már 86 olyan napot mérték, amikor az egészségünket 
leginkább veszélyeztető részecskeszennyezettség Budapesten a határérték felett volt.

Ha a részecskeszennyezettség határérték feletti koncentrációja egy évben meghaladja a 35 
napot,  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  az  önkormányzatnak  haladéktalanul  intézkedési 
tervet kell készítenie és azt végrehajtania. 

Az egészségkárosító (egyebek mellett rákkeltő) apró részecskék döntő mértékben a 
gépjárművekből származnak. Ilyen részecskék a természetben jóformán nem fordulnak elő, 
ezért az evolúció során az emberi szervezetben ezek ellen nem alakultak ki hatásos védekező 
mechanizmusok. Orvosi kutatások bebizonyították, hogy ezek a részecskék a tüdőhólyagok 
membránján keresztül a vérkeringésbe, a szaglóidegen keresztül pedig az agyba is eljutnak, 
ahonnan soha nem távoznak. Azt is megállapították, hogy Európában sokkal több ember hal 
meg a közlekedési eredetű részecske-kibocsátás következtében, mint közlekedési 
balesetekben. Amennyiben Budapesten nem történnek megfelelő intézkedések, akkor az itt 
élők várhatóan 3 évet veszítenek életükből a részecskeszennyezés miatt. (Ez egy átlagos 
szám, ami azt jelenti, hogy egyesek akár 15 évvel kevesebbet fognak élni, míg mások esetleg 
„csak” néhány hónappal kevesebbet, mintha tiszta levegőjű környezetben töltenék életüket.) 

Az elmúlt időszakban több európai nagyváros – például Stockholm, Barcelona és Madrid 
–  hozott  olyan,  döntően  a  közlekedést  szabályzó  intézkedéseket,  amelyek  eredményeként 
rövid időn belül számottevően javul a levegő minősége.
Tisztelt Főpolgármester Úr! 
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Amióta  Ön  Budapest  főpolgármestere,  a  fővárosban  a  tüdőrákos  betegek  aránya  130 
százalékkal, az asztmásoké 260 százalékkal emelkedett. Ez a növekedés gyakorlatilag évről 
évre folyamatos,  ami félelmetes jövőt vetít  előre.  Ezért  a Fővárosi Önkormányzatnak már 
évekkel  ezelőtt  határozott  intézkedéseket  kellett  volna  hoznia  a  levegőszennyezés 
csökkentésére. Most ez már nemcsak alapvető erkölcsi, hanem törvényi kötelezettsége is. 

A fentiek alapján követeljük, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2006. április 27-i ülésén tűzze 
napirendjére  Budapest  Főváros  Levegővédelmi  Intézkedési  Programját,  valamint,  hogy  a 
program alapján 2 hónapon belül készítsék el az intézkedési tervet, amely meghatározza a 
részletes teendőket, határidőket, költségeket és felelősöket. Ezt követően pedig haladéktalanul 
lássanak hozzá a megvalósításhoz!
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