
  
 
 
 

 
 

Budapest, 2007. május 3. 
Hagyó Miklós úr 
főpolgármester-helyettes 
Fővárosi Önkormányzat  
Budapest 
 
 
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 
 
Az Önnel és munkatársaival tartott többszöri megbeszélések alapján úgy látjuk, hogy a 
környezetvédelem és a lakosság közérzetének javulása szempontjából kedvező változások várhatók 
az elkövetkező időszakban. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy a legutóbbi egyeztetéseink alapján 
miként látjuk a további teendőket az eredetileg felvetett 8 pontban, valamint további 3 pontban, 
amelyről szintén szó esett az Önnel folytatott beszélgetések során. (Megjegyezzük, hogy a 
Greenpeace a 6. és 7. pontban nem érintett, mivel ezekkel a témákkal nem foglalkozott, illetve nem 
foglalkozik.) 
 

1. A Levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Terv a Fővárosi Környezetvédelmi Program 
felülvizsgálatának része lesz. Ennek előkészítő munkálataiban a civil szervezetek képviselői 
is részt vesznek, különös tekintettel a Levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Tervvel 
kapcsolatos konzultációkra. Ettől függetlenül az alábbi pontokban felsoroltakkal kapcsolatos 
intézkedések, további lépések el kell kezdődjenek, hogy még az idei évben valós 
eredmények is szülessenek a levegőtisztaság-védelem terén. 

  
2. A szmogriadó rendelet szigorításának lehetőségét (a tájékoztatási küszöb csökkentése, a 

kén-dioxid és porszennyezés határértékeinek különválasztása) a Főpolgármesteri Hivatal 
meg fogja vizsgálni. Fontos, hogy ettől függetlenül az egészségügyi határérték túllépése 
esetén minden nap tájékoztassák a lakosságot a közszolgálati médián keresztül. 

 
3. A részecskeszennyezéssel kapcsolatban  

a) a Fővárosi Önkormányzat megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy új BKV-
autóbuszokat csak részecskeszűrővel vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással 
állítsanak forgalomba, vagyis ezek megfeleljenek az EURO-V. követelményeinek; 

b) a Fővárosi Önkormányzat megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a már meglévő 
BKV-autóbuszokra részecskeszűrők kerüljenek felszerelésre; 

c) a Fővárosi Önkormányzat, a Greenpeace és a Levegő Munkacsoport közös levelet ír 
a pénzügyminiszternek, amelyben kéri egy olyan pénzügyi szabályozás kidolgozását 
és bevezetését, amely arra ösztönzi a dízeljárművek tulajdonosait, hogy járműveiket 
részecskeszűrővel vagy azzal egyenértékű műszaki megoldással lássák el (a levél 
tervezetét csatoljuk). 

 
4. A tömegközlekedés forgalmi előnyben részesítésére a Fővárosi Önkormányzat intézkedési 

tervet fogad el konkrét határidőkkel és forrásokkal – az intézkedések egy részét még a 2007. 
év során elkezdik megvalósítani. 

 



5. A Belváros forgalomcsillapítása érdekében az elkövetkező egy-két évben a Fővárosi 
Önkormányzat az V. kerületi Önkormányzattal egyeztetve előkészíti és megvalósítja a 
Budapest Szíve program azon elemeit, amelyek viszonylag kis költséggel, rövid határidővel 
érezhető változást idéznek elő egyes belvárosi területeken (különös tekintettel a 
következőkre: a Kecskeméti utca és a Károlyi Mihály utca forgalomcsillapítása; a Kossuth 
Lajos utca két szélső sávjának a gyalogosok, illetve kerékpárosok részére történő átadása 
úgy, hogy a buszsáv a jelenlegi középső sávba kerüljön; a Kiskörút forgalomcsillapítása, 
amelynek végleges megvalósítását nagymértékben segíti a Vámház körút és a Kálvin tér 
jelenlegi részleges lezárása). 

 
6. Az M0-ás északi hídja (Megyeri híd) miatt létrejövő többletforgalom kezelése, az érintett 

kerületek környezetvédelmi és közlekedési helyzete romlásának elkerülése érdekében a 
Fővárosi Önkormányzat a Gazdasági és Közlekedési Miniszterrel, valamint az érintett 
kerületi önkormányzatokkal közösen intézkedési tervet dolgoz ki és valósít meg. 

 
7. A 4-es metró meghosszabbítási lehetőségének (legalább egy megállóval, a Budaörsi útig) 

megvizsgálása érdekében Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes a helyi civil 
szervezetekkel együtt bejárást tart a helyszínen (a Kelenföldi pályaudvar környékén). 

 
8. A parkolási helyzet felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Önkormányzat tanácskozást 

szervez szakértők, civil szervezetek és más érintettek bevonásával.  
 

9. A Fővárosi Önkormányzat megvizsgálja a fővárosba bejövő személygépkocsi-forgalom 
részleges átterelésének lehetőségét a tömegközlekedésre (javaslatunk megtalálható  
a http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/bp-kozl-megoldas_20070301.pdf, 
illetve a http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/atterheles.pdf címen).  

 
10. A nehéz tehergépkocsik forgalmának korlátozása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 

megvizsgálja az egész fővárosra kiterjedő útíj bevezetésének (a XI. és XII. kerület ilyen célú 
rendeletének a mintájára), valamint egyéb intézkedések lehetőségét. 

 
11. Sürgető, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a környezetvédő civil szervezetekkel 

együttműködve a lehető leghamarabb kezdje meg a lakosság széles körű, érdemi 
tájékoztatását – elsősorban a honlapján jól látható módon, valamint a közszolgálati 
médiában – a levegőszennyezés súlyos hatásairól, valamint a lehetséges megoldásokról. 

 
Kérjük Önt, szíveskedjék tájékoztatni bennünket, hogy a fenti pontokban említett intézkedések, 
illetve vizsgálatok mikor készülnek el, és várhatóan milyen ütemezésben tudunk ezekről 
konzultációt folytatni a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Főpolgármesteri Hivatal illetékeseivel. 
 
 
Köszönettel és üdvözlettel: 
 
 
 Rohonyi Péter Lukács András 
 kampányszervező elnök 
 Greenpeace Magyarország Levegő Munkacsoport 
 
 



 
 
 
MELLÉKLET 
 
TERVEZET! 
 

Budapest, 2007. május  
Veres János 
pénzügyminiszter 
Pénzügyminisztérium 
Budapest 
 
 
Tisztelt Pénzügyminiszter Úr! 
 

 
Az utóbbi időszak kutatásai alapján a szakértők között nemzetközi egyetértés alakult ki abban, 

hogy a gépjárművek által kibocsátott levegőszennyező anyagok közül napjainkban a finom por 
jelenti a legnagyobb az egészségügyi kockázatot. Az Európai Bizottság felkérésére – a Tiszta 
Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE)i folyamat részeként – átfogó elemzés készült a 
légszennyezés környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásairól. A felmérés eredményei 
riasztóak.ii Kimutatták, hogy az Európai Unióban közel 400 ezer ember hal meg évente a 2,5 
mikrométernél kisebb szennyező részecskék (PM2,5) következtében.iii Kiderült, hogy egy átlagos 
magyar ember, ha marad a jelenlegi szennyezési szint, több mint egy évet veszít az életéből a 
PM2,5 részecskeszennyezés miatt. Így e tekintetben Európában a harmadik legrosszabb helyet 
foglaljuk el. Budapesten a várható életvesztés elérheti a három évet is. A részecskeszennyezés 
miatti megbetegedések száma pedig csak a fővárosban meghaladja az évi százezret (ez elsősorban 
az asztmás rohamokban nyilvánul meg). Ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében azonnali 
intézkedésekre van szükség.  

A PM2,5 szennyezés legfőbb okozója a közúti közlekedés és ezen belül is elsősorban a dízel 
üzemű járművek. Ezért mindenekelőtt ezen szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését kell elérni. 
Ennek egyik rendkívül hatékony módja lehetne a gépjárműadó, illetve a regisztrációs adó megfelelő 
differenciálása: a részecskeszűrőkkel felszerelt dízel járművek adója jóval alacsonyabb kellene, 
hogy legyen, mint azoké a járműveké, amelyek nincsenek ellátva ilyen eszközzel. Az intézkedés 
közvetlen hatása költségvetési szempontból semleges lehet, hiszen úgy is lehet az adót 
differenciálni, hogy az államháztartás összbevétele ne változzon. Szélesebb összefüggésben 
azonban az államháztartás nyerne egy ilyen intézkedéssel, hiszen a kevesebb megbetegedés miatt 
csökkennének az egészségügyi kiadások, továbbá javulna a nemzetgazdaság teljesítménye. (Dániai 
kutatások megállapították, hogy Dániára vonatkozóan az ebből eredő társadalmi megtakarítások 
nagyobbak lennének, mint amennyibe a részecskeszűrők alkalmazása kerülne.iv Bár 
Magyarországra vonatkozóan nem készültek ilyen kutatások, feltehetően nálunk is hasonló a 
helyzet.) 

Nyugat-Európában egyre több ország ösztönzi adókkal, illetve adókedvezményekkel a 
részecskeszűrők felszerelését. Így például Ausztriában az új autók üzembe helyezésekor 
környezetvédelmi adót kell befizetni. A részecskeszűrővel felszerelt autók vásárlói azonban az 
adóból 300 eurós visszatérítést igényelhetnek. A szabályozás eredetileg csak a 80 kW-nál nagyobb 
teljesítményű autókat érintette, de 2006-tól már a kisebb autókra is érvényes.v 

Németországban a dízelautók részecskeszűrővel való ellátása esetén a tulajdonosok 
visszaigényelhetik egy éves útadójuknak összegét (330 eurót). Azok a tulajdonosok azonban 
akiknek autói nem felelnek meg az elvárásoknak évente mintegy 25 euróval növekvő 
gépjárműadóra számíthatnak.vi, vii 



Portugáliában a kormány úgy döntött, hogy jelentősen megemeli a dízel üzemű járművek adóját, 
ugyanakkor pedig a részecskeszűrővel ellátott új gépkocsik után 500 euróval alacsonyabb 
regisztrációs adót kell fizetni, mint az olyan járművek után, amelyek nem rendelkeznek ilyen 
szűrővel.viii 

Ha valaki Dániában részecskeszűrővel látja el gépkocsiját, az állam a vonatkozó költségeinek 30 
százalékát megtéríti. Mivel azonban ez a mérték nem bizonyult eléggé ösztönzőnek arra, hogy a 
részecskeszűrők alkalmazása széles körben elterjedjen, újabb pénzügyi ösztönzők bevezetését 
tervezik.ix 

 
Kérjük Pénzügyminiszter Urat, szíveskedjék megvizsgáltatni, hogy Magyarországon milyen 

lehetőség van a részecskeszűrők alkalmazásának pénzügyi ösztönzésére. Kérjük, hogy a vizsgálat 
eredményéről bennünket tájékoztatni szíveskedjen. 

 
Üdvözlettel: 
 

 
 
 
 
                                                 
i Az Európai Unió létrehozott egy átfogó jogi keretet Európa levegőjének védelmében. Ennek részeként a Clean Air for 
Europe (CAFE, Tiszta Levegőt Európának) program keretében felülvizsgálják a jelenlegi szabályozást. Ennek 
előkészítése során összegyűjtik a légszennyezésről és a hatásairól rendelkezésre álló információkat, és az összes 
érdekelt fél bevonásával elemzik ki azokat. 
ii M. Amann, I. et. Al:. Scope for further emission reductions: The range between Current Legislation and Maximum 
Technically Feasible Reductions, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Austria, 
2004, http://www.iiasa.ac.at/rains/CAFE_files/baseline3v2.pdf  
iii A tanulmány rövid összefoglalója itt található: Air pollution –Time to clear the air, 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_en.htm 
iv Kötelező lesz a dízelszűrő. Lélegzet, 2005. június,  http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/06/3275.hpp 
v Measures to improve air quality and reduce particles - Twelve Virtuous Examples; EEB, 2006, 
http://www.eeb.org/activities/air/documents/Measures_to_improve_AQ_000.pdf 
vi Germany Gives Tax Break to Clean up Older Diesel Cars. Reuters News Service, March 12, 2007 
vii Germany agrees diesel filter tax breaks, http://www.foes.de/en/GBN17-6Art1.html 
viii João Amaral Tomaz, Secretary of State for Fiscal Matters: The Reform of Motor Vehicle Taxation in Portugal, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/about/speeches/taxforum_2007/Tomaz.pdf  
ix Diesel Particles – a Health Hazard. Det Økologiske Råd, Koppenhága, 2006. december 


