
 

 

 

 

Tarlós István       Budapest 2014 január 30. 

Főpolgármester úr részére      3/2014 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 

Tárgy:  Javaslat  Budapest Főváros szmogriadó-tervének alkalmazásával illetve 

módosításának szükségességével  kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

 

A budapesti automata mérőhálózat legforgalmasabb városrészekben lévő állomásai ez év 

január eleje óta is gyakran mérnek az egészségügyi határértéket meghaladó, vagy azt erősen 

megközelítő kisméretű részecske szennyezést. 

 

Mivel a szmogriadó-tervről szóló rendelet sajnos nem szolgálja kellő hatékonysággal a 

szmog-helyzet súlyosabbá válásának megakadályozását,  a rendelet  megfelelő módosításáig  

a szmogriadó elrendelésével kapcsolatos lakossági közlemény tartalmára  vonatkozóan az 

alábbi javaslatokat tesszük: 

 

- a Magyar Távirati Irodához eljuttatott sajtóközlemény a tájékoztatási fokozatban, a 

lakosság tájékoztatásával egyidejűleg kötelező jelleggel (nem csak feltételesen) 

tartalmazza a rendelet 8. § (2) bekezdésének b) pontját, kötelező jelleggel a ca) 

pontját, határozottan javasolja a cb), és határozott tiltással a cc) pontját, (természetesen 

a 8. § további pontjainak közlése mellett.) 

- Vagyis: a Magyar Távirati Iroda sajtóközleménye a tájékoztatási fokozatban  

feltétlenül tartalmazza, hogy: a fővárosi kerületek jegyzői fokozottan ellenőrizzék 

az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát, a lakosságot kérje a 

főpolgármester önkorlátozásra a személygépjárművek használata tekintetében,  

és javasolja a személygépkocsi használat helyett tömegközlekedés igénybevételét, 

tiltsa meg továbbá a gépjárművek álló helyzetben történő szükségtelen alapjárati 

üzemeltetését. 

- Továbbá javasoljuk a fekete és piros plakettel ellátott személygépkocsik 

közlekedésének megtiltását már a tájékoztatási fokozatban is. 

 

- Riasztási fokozatban a Magyar Távirati Irodához eljuttatott sajtóközlemény a lakosság 

tájékoztatása mellett kötelező jelleggel tartalmazza a rendelet 9. §  b) pontját,  d),  eb) 

és ec) pontját  (természetesen a 9. § további pontjainak közlése mellett). 

- Vagyis: a Magyar Távirati Iroda sajtóközleménye a riasztási fokozatban  

feltétlenül tartalmazza, hogy: a fővárosi kerületek jegyzői fokozottan ellenőrizzék 

az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát,  a  piros és fekete plakettel 

ellátott gépjárművek használatának teljes tilalma mellett a lakosságot kérje a 

főpolgármester önkorlátozásra valamennyi személygépjármű használata 

tekintetében, és javasolja a személygépkocsi használat helyett tömegközlekedés 



igénybevételét, tiltsa meg a gépjárművek álló helyzetben történő szükségtelen 

alapjárati üzemeltetését. 

- Továbbá javasoljuk annak elrendelését, hogy a fekete, piros és kék színű 

plakettel ellátott személygépkocsik a riasztási fokozat elrendelése esetén ne 

közlekedhessenek a főváros területén. 

 

Fenti javaslatainkat azért tartottuk szükségesnek megtenni, mert  ez év január 5-én olyan 

sajtóközleményt is olvashattunk, amely a légszennyezés okozói helyett annak elszenvedői 

számára tartalmazott – betarthatatlan –  javaslatokat: (Például: Idősek és gyermekek lehetőleg 

ne menjenek ki az utcára,  a lakások szellőztetését korlátozzák…)  

A  tárgyi rendelet egyik hibájának tartjuk az elrendeléssel kapcsolatos 8. és 9. §-okban a 

feltételes mód alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Távirati Iroda felé eljuttatott 

sajtóközlemény félreérthetetlenül tartalmazza a szmog-helyzet  javítását célzó legfontosabb 

magatartásokra vonatkozó felkérést. 

 

Mivel a 2/A § (3) bekezdése szerint „A főpolgármester folyamatosan gondoskodik a 

budapesti légszennyezettséggel kapcsolatos aktuális tájékoztatásról”, tanácsos lenne 

megteremteni ennek alapvető feltételeit, vagyis a  mérőállomások biztonságos működését. 

Jelenleg ugyanis csak a szálló porra (PM10)  vonatkozóan tud adatot szolgáltatni valamennyi 

fővárosi automata mérőállomás, NO2-re vonatkozóan a Pesthidegkút, Káposztásmegyer,. 

Honvédtelep, Erzsébet tér, Budatétény, Gergely utca, Csepel mérőállomásai nem mérnek 

semmilyen értéket. A mérőállomások adatszolgáltatásának hiányossága már hónapok óta, az 

Erzsébet térié már több, mint egy éve fennáll. 

 

Javasoljuk továbbá a rendelet szövegének átvizsgálását a hibás utalások törlése illetve javítása 

szempontjából is.  

 

Kérjük javaslatunk szíves megfontolását. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Schnier Mária 

elnökhelyettes 

 

 


