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Tárgy: Válasz a Greenpeace levelére 
 

 

Tisztelt Tarlós István, Főpolgármester Úr! 
 

Örülünk, hogy Németh László Főosztályvezető úr válaszában hangsúlyozza, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat számára sem közömbös a Budapestet sújtó kritikus, egészségkárosító 
légszennyezettség. Üdvözöljük továbbá mindazon intézkedéseket, melyeket a városvezetés 
már megtett és tervez megtenni annak érdekében, hogy a főváros levegőminősége javuljon. 
 
Álláspontunk szerint a jelenleg csak szmogriadó esetén életbe lépő fővárosi korlátozások 
azonban nem alkalmasak kellőképpen a budapestiek egészségének megóvására. Annak 
érdekében, hogy Budapest levegőminősége érdemben javulhasson, szükség lenne a 
szmogriadók megelőzésére, az általunk felvázolt gépjárműtilalmak bevezetésére. 
 
A légszennyezettség minősége ugyanis számos egészségügyi problémát jelent hazánkban, 
és azon belül Budapesten is. Erre néhány példa:  

 évente több ezren halnak meg idő előtt a fővárosban a légszennyezésre 
visszavezethető okokból; 

 a légszennyezettséggel összefüggő betegségekben, az asztmában és a tüdőrákban 
szenvedők száma folyamatosan nő hazánkban az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet, valamint a KSH adatai alapján; 

 a nitrogéndioxid-szennyezettség egészségügyi kockázatra utaló mértéket mutat több 
belvárosi iskolánál és forgalmas köztéren a Greenpeace 2019 tavaszi mérései alapján. 
Aggasztó, hogy a mért értékek sok esetben magasabbak a hivatalos mérőállomások 
által mutatott értékeknél. 

 
A nirtogéndioxid-szennyezés rendszeresen meghaladja az uniós éves határértéket a fővárosi 
mérállomásokon - többek között ezért is indított az Európai Bizottság kötelezettszegési 
eljárást, hogy így bírja rá hazánkat az emberek egészségét megóvó levegőminőség 
biztosítására.  
 
Városi környezetben, ahol a legtöbb budapesti él, továbbra is a közlekedés az egyik kiemelt 
forrása a légszennyezésnek. 
 
Mindezek alapján azt várjuk a Fővárosi Önkormányzattól, hogy a levegő minőségének javítása 
érdekében tegyen jóval több intézkedést a szennyező járművek használatának korlátozására, 
kivezetésére, és hozza nyilvánosságra erre vonatkozó ütemtervét. 
 
Tekintettel arra, hogy levelükből továbbra sem világos számunkra, hogy milyen intézkedéseket 
terveznek bevezetni a jövőben annak érdekében, hogy a főváros légszennyezettsége minél 

https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/06/83b2aba3-gphu140619_budapest_legszennyezettseg_1.pdf
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hamarabb érdemben javuljon, ezért kérdéseinkkel hamarosan megkeressük Tarlós István 
Főpolgármester Urat és minden főpolgármester-jelöltet, aki indul az 2019-es önkormányzati 
választáson.  
 
Válaszukat ismét köszönjük. 
 

Budapest, 2019. szeptember 16. 
 

Üdvözlettel, 
 

 

 

Mező János Bálint 
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