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Előzmények
A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
szóló 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az azt harmonizáló, a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet és vonatkozó miniszteri
rendeletei szabályozzák, hogy a megfelelő légszennyezettségi határértéket nem teljesítő
levegőminőségi zónák és agglomerációk esetén levegőminőségi tervet kell készíteni, melynek
végrehajtásával a határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.
Ennek megfelelően ez a terv a Budapest és agglomeráció (HU-0001) zónára vonatkozik,
érintve az ország többi területe (HU-0010) zóna bizonyos területeit. A 2004. évben készült
terv többszöri felülvizsgálaton esett már át. A jelenlegi, részleges felülvizsgálatot Budapest
főváros kezdeményezte.
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1. Az intézkedési tervvel érintett terület lehatárolása
Budapest teljes közigazgatási területe, Pest megye teljes közigazgatási területe, Nógrád
megye teljes közigazgatási területe. Ez lefedi a Budapest és agglomeráció (HU-0001) zónát,
valamint az ország többi területe (HU-0010) zóna bizonyos területeit. A légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete
alapján az alábbi települések tartoznak a HU-0001 zónába:

BUDAPEST
ALSÓNÉMEDI
BIATORBÁGY
BUDAJENŐ
BUDAKALÁSZ
BUDAKESZI
BUDAÖRS
CSOMÁD
CSÖMÖR
CSÖRÖG
DIÓSD
DOMONY
DUNAHARASZTI
DUNAKESZI
DUNAVARSÁNY
ECSER
ÉRD
ERDŐKERTES
FELSŐPAKONY
FÓT
GÖD
GÖDÖLLŐ
GYÁL
GYÖMRŐ
HALÁSZTELEK
IKLAD
ISASZEG
KEREPES
KISNÉMEDI
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KISTARCSA
KOSD
LEÁNYFALU
MAGLÓD
MAJOSHÁZA
MENDE
MOGYORÓD
NAGYKOVÁCSI
NAGYTARCSA
ÓCSA
ŐRBOTTYÁN
PÁTY
PÉCEL
PILISBOROSJENŐ
PILISCSABA
PILISSZENTIVÁN
PILISVÖRÖSVÁR
PÓCSMEGYER
POMÁZ
PUSZTAZÁMOR
RÁD
REMETESZŐLŐS
SOLYMÁR
SÓSKÚT
SZADA
SZÁZHALOMBATTA
SZENTENDRE
SZIGETHALOM
SZIGETMONOSTOR
SZIGETSZENTMIKLÓS
SZŐD
SZŐDLIGET
TAHITÓTFALU
TAKSONY
TÁRNOK
TELKI
TÖKÖL
TÖRÖKBÁLINT
5

ÜLLŐ
ÜRÖM
VÁC
VÁCDUKA
VÁCHARTYÁN
VÁCRÁTÓT
VECSÉS
VERESEGYHÁZ
A terület légszennyezettségét megállapító mérőállomások:
Az intézkedési tervvel érintett területen az alábbi pontokon végeznek folyamatos
légszennyezettség mérést telepített automata mérőállomások segítségével:
Budapest területén 12 ponton:
1. XVIII. ker., Gilice tér
2. I. ker., Széna tér
3. II. ker., Pesthidegkút, Községház u. 10.
4. XV. ker., Kőrakás park
5. XI. ker., Kosztolányi Dezső tér
6. XIII. ker., Honvéd Sporttelep, Dózsa György út 53.
7. V. ker., Erzsébet tér
8. X. ker., Gergely u. 85.
9. XXII. ker., Rózsakert ltp., Tűzliliom u.
10. XXI. ker., Szent István út 217-219.
11. IV. ker., Káposztásmegyer
12. VIII. ker., Teleki tér
Százhalombatta területén 3 ponton:
1. Búzavirág tér
2. Sporttelep, Erőmű út
3. Liszt Ferenc sétány
Salgótarján területén 1 ponton:
1. Vasvári Pál út
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Vác területén 1 ponton:
1. Csányi krt. 82.
Tököl területén 1 ponton:
1. Városháza – Millenium park
Az automata monitorállomásokon kívül az alábbi manuális mintavételi pontokon is történik
légszennyezettség mérés:
Budaörs, Budapest (VI. kerület, Podmaniczky utca; XIV. kerület, Thököly út; IV. kerület,
Nyár utca; IV. kerület, Fő utca; XIII. kerület, Váci út; IX. kerület, Haller utca; VII. kerület,
Erzsébet körút; XVI. kerület, Centenáriumi lakótelep; III. kerület, Víziorgona utca; XII.
kerület, Konkoly-Thege Miklós út) Szentendre, Vác, Visegrád
A Budapest területén található automata és manuális mérőállomások elhelyezkedését az 1.
térkép ábrázolja.

1. térkép
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2. A terület általános jellemzői
2.1. A terület nagysága és a lakosság becsült száma
Budapest területe 525,16 km2, lakosainak száma 1 757 618 fő, népsűrűsége 3348 fő/km². Pest
megye területe 6393 km2, lakosainak száma 1 237 561 fő, népsűrűsége 190 fő/km². Nógrád
megye területe 2544 km2, lakosainak száma 201 919 fő, népsűrűsége 82 fő/km².

1. ábra Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció
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2. ábra Budapest és Pest megye elhelyezkedése az országon belül

3. ábra Nógrád megye elhelyezkedése az országon belül
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2.2. A terület meteorológiai jellemzői
Magyarország éghajlata mérsékelt, földrajzi elhelyezkedése miatt mentes a túlzott éghajlati
szélsőségektől. Az országon belüli kis szélességkülönbség, illetve az elhanyagolható
magasságkülönbségek

miatt

Magyarország

éghajlata

meglehetősen

egyöntetű,

de

természetesen a domborzati tényezők befolyásoló hatással vannak.
Budapesten az éves középhőmérséklet 11,0 °C. A július a legmelegebb hónap, a havi
középhőmérséklet ekkor a 21°C-ot is megközelíti. A leghidegebb hónap a január, ilyenkor az
átlagértékek -1,6 °C körül alakulnak. Az utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja április 15. A
napsütéses órák száma évi 2040. A csapadékmennyiség éves átlaga 516 mm, a
legcsapadékosabb hónapok a június és a november.
A felszín közelében leggyakrabban az északi - északnyugati szektorból fújnak a szelek,
jelentős továbbá a keleti - északkeleti szelek gyakorisága is. A szélsebesség relatív
gyakorisága szerint a közepes erősségű szelek (1-5 m/s) a leggyakoribbak, a gyenge szelek
(1 m/s) gyakorisága 22 %, míg az erős szelek (5 m/s) viszonylag ritkák, 5 % körüliek.
Megfigyelhető az a jól ismert tény is, mely szerint a leggyakoribb szélirányokból fújnak a
legerősebb szelek. Tehát az 5 m/s feletti áramlási sebességek előfordulása az észak-nyugatias
szelek esetén a legnagyobb.
A változatos domborzata következtében Pest megye éghajlata is változatos. Nagyok a
különbségek a csapadék és a napos órák száma tekintetében is.
Nógrád megye éghajlatát a Cserhát alacsonyhegységi jellege határozza meg. Az
adottságokból következően Nógrád megy éghajlata jóval kiegyenlítettebb, mint a szomszédos
tájaké, ahol a tengerszint feletti magasságkülönbségek erőteljesebben meghatározóak. Az évi
középhőmérséklet 9 °C, míg a csapadékmennyiség éves átlaga 550-600 mm.
2.3. A terület topográfiai jellemzői
Az intézkedési tervvel érintett terület domborzata igen változatos, hegység és dombság
éppúgy található itt, mint síkság. A terület legmagasabb pontjai a 946 méter magas Piszkéstető és a Csóványos (939 m).
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3.

Az

intézkedések

végrehajtásáért

felelős

szervezet,

illetve

önkormányzatok
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Az érintett települési önkormányzatok.

4. A szennyezettség jellemzői és értékelése
A levegőminőség értékelése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
szóló 6/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott módszerek szerint, a levegőterheltségi
szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben megadott egészségügyi határértékek figyelembe
vételével készült az automata mérőállomások adatai alapján.
2004-től 2015-ig az EU felé teljesítendő adatszolgáltatásban szereplő mérőállomásokon mért
PM10 és NO2 koncentrációk éves átlagát, illetve a PM10-re vonatkozó napi határértéket
meghaladó napi átlagok darabszámát az alábbi táblázatok tartalmazzák (kiemelten a
határértéket meghaladó értékek). Az összes mérőállomás valamennyi vizsgált légszennyező
anyag

tekintetében

rögzített

adataiból

készült

éves

összefoglaló

jelentések

a

http://levegominoseg.hu/ertekelesek honlapon érhetők el, illetve az 1. melléklet is tartalmazza
a vonatkozó éves átlagértékeket.
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2004.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
45,2
80
Gilice tér
31,9
25
Pesthidegkút
37,4
53
42
55
Kőrakás park
37,3
45
Baross tér
54,5
142
Százhalombatta 28,7
28

NO2
éves átlag éves
határérték

51,7
29,6
22,6
31,8
60,1
15,3

52

2005.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
29,8
24
Gilice tér
44,8
106
Pesthidegkút
36,8
76
40
50
Kőrakás park
46,8
113
Baross tér
47,4
129
Százhalombatta 30,3
40

NO2
éves átlag éves
határérték

64,5
42,7
29,4
32,8
36,7
17,7
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2006.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
30,8
27
Gilice tér
37,7
69
Pesthidegkút
31,5
45
40
50
Kőrakás park
53,5
161
Baross tér
41,4
91
Százhalombatta 29,2
40
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NO2
éves átlag éves
határérték

54,8
38
32,5
33,8
53,9
18,6

48

2007.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
24,3
8
Gilice tér
30,1
43
Pesthidegkút
23,7
14
40
50
Kőrakás park
43,1
94
Baross tér
39,9
46
Százhalombatta 21,9
14

NO2
éves átlag éves
határérték

56,3
27,6
22,7
34
47,8
16,9

46

2008.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
37
43
Gilice tér
32
43
Pesthidegkút
19
1
40
50
Kőrakás park
39
74
Teleki tér
35
53
Százhalombatta 19
11

NO2
éves átlag éves
határérték

55,1
27,5
20,3
34,1
39,6
18

44

2009.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
37
51
Gilice tér
30
37
Pesthidegkút
28
24
40
50
Kőrakás park
31
31
Teleki tér
37
71
Százhalombatta 23
12

13

NO2
éves átlag éves
határérték

40,1
27,9
18,7
28,8
37,5
18,2

42

2010.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
38
74
Gilice tér
28
43
Pesthidegkút
31
45
40
50
Kőrakás park
37
84
Teleki tér
36
76
Százhalombatta 23
25

NO2
éves átlag éves
határérték

49,4
33,7
19,9
30,6
38,2
22,2

40

2011.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
36
79
Gilice tér
33
48
Pesthidegkút
31
51
40
50
Kőrakás park
35
64
Teleki tér
39
79
Százhalombatta 27
38

NO2
éves átlag éves
határérték

57,4
31,2
22,8
31
40,6
22,1

40

2012.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
31
33
Gilice tér
30
41
Pesthidegkút
27
30
40
50
Kőrakás park
29
39
Teleki tér
25
28
Százhalombatta 20
12

14

NO2
éves átlag éves
határérték

30,5
28,5
29,4
37,2
14,5

40

2013.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
32
42
Gilice tér
30
34
Pesthidegkút
26
25
40
50
Kőrakás park
28
19
Teleki tér
29
26
Százhalombatta 23
14

NO2
éves átlag éves
határérték

52
20,6
26,2
37,4
16,4

40

2014.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
34
36
Gilice tér
32
36
Pesthidegkút
27
32
40
50
Kőrakás park
28
24
Teleki tér
37
41
Százhalombatta -

NO2
éves átlag éves
határérték

49,3
22,3
24,4
36,9
-

40

2015.
PM10
éves átlag éves
24
órás 24
órás
határérték határérték határérték
túllépések
darabszáma
Széna tér
44
105
Gilice tér
29
38
Pesthidegkút
23
13
50
40
Kőrakás park
28
23
Teleki tér
27
21
Százhalombatta 25
22

15

NO2
éves átlag éves
határérték

51,8
28,3
17,9
26,1
39
13,1

40

Az adatok alapján megállapítható, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
automata mérőállomással vizsgált településeken a környezeti levegő minősége SO2, CO,
ózon, benzol légszennyező komponensek tekintetében az uniós követelményeknek megfelel,
míg Budapesten egy mérési ponton (Széna tér) tapasztalható éves határérték túllépés NO2
légszennyező komponens vonatkozásában, illetve a PM10 légszennyező komponensre
vonatkozó napi határérték 35 napnál többszöri túllépése figyelhető meg Budapesten változó
számú mérési ponton. Az intézkedési terv célja a határérték túllépések megszüntetése a lehető
legrövidebb időn belül.

5. A légszennyezettség oka
A szennyezést okozó fő források
5.1. Közlekedés
Az intézkedési tervvel érintett területen található az ország egészének közlekedési központja.
Itt található az ország legnagyobb forgalmú repülőtere, a Duna központi elhelyezkedése miatt
a vízi közlekedés is számottevő, de elsősorban a vasúti és közúti közlekedés a meghatározó.
5.2. Lakossági fűtés
Hűvösebb időszakokban a fűtés nagymértékben hozzájárulhat a légszennyezettség
kialakulásához. A fűtés két nagy összetevője a lakossági, valamint az intézményi fűtés.
Mindkettőre jellemző, hogy elsősorban földgáz alapú. Egyenként csekély mennyiségű a
légszennyező-anyag kibocsátásuk, összességében mégis jelentős a hatásuk. Az alacsony
kéménymagasság miatt a füstgázok keveredése csak kismértékben történik meg, így a légzési
zónában feldúsulhatnak a légszennyező anyagok. A fűtés egy bizonyos részét távfűtő művek
szolgáltatják. A távfűtés előnyei közé tartozik a jobban ellenőrizhető kibocsátás, valamint a
nagy kéménymagasság. Hátrányai közé tartozik a szállítási hőveszteség, és magasabb fűtési
költség.
A fővárosban is érezhető ugyanakkor az, hogy országos statisztikai adatokat figyelembe véve
csökkent a gáz tüzelőanyag felhasználása, a lakosság egyre része áttér a fa- vagy
16

széntüzelésre, ami kedvezőtlenül befolyásolja a levegőminőséget. A következő diagramokat
(4. és 5. ábra) megvizsgálva megállapítható, hogy a lakossági szektorban tüzelőanyag váltás
történt: a gázfelhasználásának csökkenésével párhuzamosan a felhasznált szilárd biomassza
mennyisége folyamatos, a lignit mennyisége jelentős növekedést mutatott a 2008-2012.
közötti időszakban. Szerencsére a növekvő trend az utóbbi két évben megtört (a 2014. évi
adatok előzetesek), ennek oka azonban az enyhe télben, és ezáltal a kisebb tüzelőanyag
szükségletben keresendő.

4. ábra Szilárd biomassza- és szénfelhasználás a lakossági szektorban 2005-2014 (forrás: OMSZ)

5. ábra Lignitfelhasználás a lakossági szektorban 2005-2014 (forrás: OMSZ)
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5.3. Ipari kibocsátás
A közlekedési eredetű kibocsátásoknál kisebb jelentőséggel bír az ipari termelés
rendszerváltást követő csökkenése, a lakossági emisszióhoz képest nagyobb kibocsátási
magasság, valamint a rendszeres hatósági felügyelet következtében.
Az elmúlt 5 évben a szilárd anyag (egy része PM10) és NOx (egy része NO2) kibocsátás az
alábbiak szerint alakult a Főváros területén nyilvántartott, bejelentés köteles pontforrást
üzemeltető cégek éves bevallásai alapján:

2011
2012
2013
2014
2015

Nitrogén oxidok
(NO és NO2),
Szilárd anyag
mint NO2
kg/év
kg/év
4014065,885
73836,70202
3443560,399
52758,99705
2749512,682
46200,12096
2222175,256
54194,3929
2179247,154
37977,2526

Az adatok alapján megállapítható, hogy mindkét légszennyező komponens vonatkozásában a
kibocsátások folyamatos, jelentős csökkenése figyelhető meg.
A legnagyobb kibocsátást jelentő cégek listáját a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
5.4. Időjárási tényezők
Télen, valamint a szárazabb-hűvösebb, szélcsendes tavaszi és őszi időszakokban a Kárpátmedencében

megülő

hideg

levegő

és

a

fölé

rétegződő

melegebb

légtömegek

megakadályozzák az átkeveredést, így a kibocsátott légszennyező anyagok feldúsulnak a
felszíntől számított 1-2 km magas légrétegben. Ilyen esetekben csak egy nagy sebességű
széllel kísért front betörése hoz javulást a levegőminőségben. A határérték túllépések
kialakulásában komoly szerepet játszik, mivel ugyanakkorra emisszió mellett ilyen esetekben
kialakul a határérték feletti légszennyezettség, míg kedvező időjárási körülmények esetén
nem.
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5.5. Nagy távolságból érkező szennyezés
Az országhatáron átterjedő levegőszennyezés modellezésére az Országos Meteorológiai
Szolgálat tanulmányt készített. A tanulmányban megvizsgálták, hogy a PM légszennyezettség
kialakulásához milyen mértékben járulnak hozzá az országhatáron túli légszennyező források.
A vizsgálat eszköze az EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) kémiai
transzport modell volt, mellyel végzett számítások jelentették az elemzések alapját. A
számítások szerint a Magyarországon kialakuló PM légszennyezésért 70-80 %-ban az
országhatáron túli légszennyező források a felelősek. Bár ez a hatás a főváros környezetében
kisebb, még mindig jelentős, miáltal komolyabb erőfeszítések szükségesek a helyi források
korlátozásában a levegőminőség megfelelő szintre történő csökkentése érdekében.
Az európai államok közül Romániából és Lengyelországból érkezik a legtöbb szennyezés
Magyarország légterébe.
A modellszámítások alapján a nagy-távolságú transzport hatásának térbeli változékonyságát is
vizsgálták, melyet a 6. ábra mutat be.
.
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6. ábra a Magyarországi levegőszennyezettségben a határon túlról érkező légszennyezés százalékos
részesedése
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6. A levegőminőség javítására irányuló intézkedések
6.1. Budapest és környéke légszennyezési agglomeráció esetében megvalósításra kerülő
intézkedések
A rövid távú intézkedések között kell megemlíteni, hogy Budapest főváros rendelkezik
füstköd-riadó

(szmogriadó)

tervvel,

melynek

legutóbbi

módosításával

megtiltotta

közigazgatási területén az avar és kerti hulladék égetését.
A levegőminőség javítását célzó intézkedések nagy része a közlekedési szokások
változtatásán keresztül éri el a kívánt hatást. Egyrészt a tranzitforgalom csökkentésén
keresztül, másrészt a tömegközlekedés, illetve kerékpáros közlekedés vonzóbbá tételével. A
város célja a személygépjármű-forgalom arányának csökkentése, a Budapesten belüli
forgalomban hosszú távon a jelenlegi 35 %-ról 20 %-ra.
Kerékpáros közlekedés fejlesztése
Budapest Főváros Önkormányzata hat európai uniós támogatással megvalósuló bicikliútprojekt kivitelezését kezdte meg 2011. augusztusban és szeptemberben, 700 millió forint
összértékben. A fejlesztés során Budapest négy kerületében, összesen hat kerékpárút-szakasz
épült a XVII. kerületi Pesti úton, a XXI. kerületben a Szabadkikötő úton és az Ady Endre
úton, a X. kerületben a Fehér úton, valamint a III. kerületi Bécsi úton. A projektek
megvalósulását a Budapesti Közlekedési Központ irányította. A projektek keretében
magvalósult kerékpárutak hossza 14, 6 km. 2014-ig további 1,3 milliárd forintot fordítottak
hasonló beruházásokra, amelynek köszönhetően a kerékpárút hálózat hossza a Fővárosban
jelenleg 250 km. Budapest Főváros Önkormányzata a felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan
folyamatosan vizsgálja új kerékpárutak kialakításának lehetőségét. Az európai uniós
támogatással létesült közösségi kerékpárkölcsönző rendszer (BuBi) 2014. szeptember 8-án
kezdte meg működését. Jelenleg 98 gyűjtőállomáson 1150 kerékpár érhető el. A város célja
hosszú távon a kerékpározás részarányának 10%-ra növelése a budapesti közlekedésben (egy
átlagos hétköznapon 1-2 % között van a kerékpáros forgalom aránya jelenleg). Budapest
kerékpáros közlekedése a kedvezőtlen infrastrukturális helyzet ellenére jelentős fejlődésen
ment keresztül az elmúlt években. Már a The Copenhagenzie Index – Bycicle-Friendly Cities
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2011 felmérésen is a 10. legjobb pontszámot kapta Budapest, és a kerékpározás –
köszönhetően mind az egyéni kerékpárosok számának, mind a BUBI közbringa rendszer
akkor még csak tervezett kiépítésének köszönhetően.
Intézkedési javaslatok:
o Főútvonalak kerékpározhatóvá tétele, hidak kerékpáros átjárhatóságának
megteremtése, összefüggő kerékpárforgalmi főhálózat kialakítása
o Belső

városrészekben,

városrészközpontokban,

lakóterületeken

a

gépjárműforgalom csillapítása, sebességcsökkentés, komplex kerékpárosbarát
átalakítások következetes folytatása
o Közbringa rendszer ütemes bővítése kb. a Hungária gyűrűig
o Közbringa

rendszer

szolgáltatási

területének

komplex

kerékpárosbarát

átalakítása
o Kerékpáros átjárhatóság javítása, mellékúthálózat kerékpárosbaráttá tétele,
területi alapú kerékpárosbarát fejlesztések a külső kerületekben
o Kerékpártárolás és kombinált eszközhasználat (B+R) fejlesztése
o Szemléletformálás, a környezetkímélő közlekedési formák népszerűsítése
o elektromos kerékpárok üzembe helyezése, amely növelheti a rendszer
vonzerejét az idősek körében, illetve használhatóvá teszi a rendszert a Főváros
hegyvidéki területein is
Új buszsávok létrehozása
A tervezés, megvalósítás a Fővárosi Önkormányzat részéről folyamatos
Dugódíj, alacsony kibocsátási zóna
A Fővárosi Önkormányzatnál folyamatosan napirenden van a belvárosi behajtás fizetőssé
tétele.
Autóbusz beszerzés
A tervezés, megvalósítás a Fővárosi Önkormányzat részéről folyamatos. 2015. májustól több
ütemben mintegy 200 új, klimatizált, alacsonypadlós, a legkorszerűbb környezetbarát
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motorral felszerelt MAN Lion’s City A21, Mercedes-Benz Conecto G, hibrid Volvo 7900H
autóbusz, valamint 2016 tavaszától 20 darab új, tisztán elektromos meghajtású Modulo C68E
midibusz állt forgalomba Budapesten. A Budavári kiemelt fontosság terület kiszolgálására
2015 őszétől kezdődően 16 Karsa, Euro6-os motorral ellátott midibusz állt forgalomba. A
fejlesztés az új autóbusz-üzemeltetési modell része, amellyel a BKK autóbuszvonalain
közlekedő járművek már több mint 80 százaléka alacsonypadlós lesz. A fejlesztések
eredményeként néhány év alatt közel 50 %-kal csökkent az autóbusz-közlekedésből adódó
NOx kibocsátás. Jelenleg az állomány kb. 30 %-a már Euro 6 dízelmotoros, illetve kb. 4 %-a
CNG üzemű.
Villamos és trolibusz beszerzés
Beszerzések várhatóan 5 éven belül. IKOP-3.1.0-15 program keretében 26,7 milliárd HUF
uniós támogatás. Az új trolibuszok alkalmasak felsővezetéktől független közlekedésre is,
ezért alacsonyabb költséggel hosszabbíthatóak meg bizonyos vonalak, mindössze megállók
létestésével.
P+R parkolók
Cinkota HÉV-állomásnál új, ingyenes P+R és B+R parkoló létesült a már meglévő parkoló
átépítésével és bővítésével, valamint új terület kialakításával 2016 júniusában. A parkoló
aszfaltozott burkolatot kapott, kapacitása 82-ről 165 férőhelyre nőtt, továbbá 40 darab
kerékpár fedett elhelyezésére is lehetőség van. További közlekedési módváltó helyek (P+R és
B+R parkolók) létrehozása is folyamatban van Budapesten az Akadémia Parknál,
Békásmegyeren, Hűvösvölgy végállomásnál és az Örs vezér terén. IKOP-3.1.0-15 program
keretében 8,5 milliárd HUF uniós támogatás.
3-as metró felújítása
A halaszthatatlanná vált rekonstrukció várhatóan 2017. év tavaszán indul, és 2019. év végén
várható a befejezése. Tervek születtek a vonal Káposztásmegyer irányába történő
meghosszabbítására vonatkozóan is, de a megvalósítás ideje egyelőre bizonytalan. IKOP3.1.0-15 program keretében 137,5 milliárd HUF uniós támogatás?
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Összköltség: 140 milliárd HUF

2-es metró és a gödöllői HÉV vonal összekötése az Örs vezér terénél
A beruházás előnye, hogy átszállás nélkül elérhetővé válik a belváros. A tervezés elindult, a
kivitelezés leghamarabb 5 év múlva kezdődhet.
Összköltség: 306 milliárd HUF
1-es villamos vonalának meghosszabbítása a Kelenföldi pályaudvarig
Kivitelezés várhatóan 5 éven belül. IKOP-3.1.0-15 program keretében 8,5 milliárd HUF uniós
támogatás.
Külső Bécsi úti villamos vonal kiépítése
Kivitelezés várhatóan 5 éven belül. IKOP-3.1.0-15 program keretében 10,2 milliárd HUF
uniós támogatás.
M0 autóút déli szektorának további bővítése
A bővítés megkezdése előtti állapothoz képest jóval kevesebb a forgalmi dugó az M0
autóúton, de még mindig előfordul. A már kibővített szakaszokhoz kapcsolódva tervezett az
autóút kapacitásának növelése, így a forgalmi dugók száma tovább csökkenhet.
Fővárosi teherforgalmi stratégia szigorítása
A fővárosi teherforgalmi stratégia szerint kialakított össztömeg-korlátozott és védett övezetek
korlátozásainak környezetvédelmi kategóriák szerinti fokozatos szigorítása: 2014-től EURO 0
és EURO 1 tiltása a védett övezetekből, 2016-tól a 3,5 tonnás övezetekből, 2018-tól a 7,5
tonnás övezetekből is. 2018-tól kedvezmények csökkentése a 32 tonnát meghaladó
járműveknél. Célforgalmas (engedélyezést nem igénylő) úthálózat fokozatos visszafejtése. (A
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teherforgalmi stratégiát és védett övezeti rendszer leírását a BKK közreműködésével
kialakított 92/2011 Főv. Kgy. rendelet és 30/2010 Főv. Kgy. rendelet tartalmazza.)

Turista és városnéző buszok forgalmának szabályozása
Korlátozott forgalmú övezetek és útvonalak kijelölése a turista és városnéző buszok részére.
Az intézkedés lehetőséget biztosít a városnéző buszok környezetvédelmi besorolásának
szabályozására is.
Töltőhálózat kiépítése elektromos járművek számára
A töltőinfrastruktúra hálózat kiépítése (megújuló energia használatával) elősegítheti az
elektromos személygépjárművek elterjedését. Jelenleg 60 töltőpont áll rendelkezésre,
egyelőre ezek több mint fele a fővárosban van, itt lehet számolni a leggyorsabb elterjedéssel.
Jelenleg is működik már taxi-szolgáltató a fővárosban, amely akkumulátoros járműveket
használ, az ilyen szolgáltatók kedvezményezése a jövőben is kiemelt fontosságú. Az üzemi
tapasztalatok értékelése, illetve a beszerzési források és a választék bővülése után mind a
személygépkocsik, mind az autóbuszok, mind az áruszállítás területén előnyt élveznek az
ilyen eszközök.
Fenntartható citylogisztika
Fenntartható citylogisztikai megoldások bevezetése, támogatása. Környezetbarát technológiák
alkalmazása a városközpontok áruellátása során (teherkerékpárok, elektromos kisteherautók
az utolsó kilométereken). Áruátrakó pontok kialakításának segítségével a városközpontok
áruellátása hatékonyabbá tehető, racionalizálható, az áruszállítói forgalom csökkenthető,
további szabályozással a csúcsforgalomból időben eltolható.
Levegőminőségi elemző és tájékoztató műszaki informatikai rendszer kialakítása
A rendszer alkalmas a tervezett intézkedések (különösen a beruházások, főbb forgalmi
intézkedések) hatásának előzetes levegőtisztaság-védelmi modellezésére, a különböző
változatok

környezetterhelő

hatásának

vizsgálatára,
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a

fővárosi

szintű

legkisebb

környezetterheléssel

járó

változat

meghatározása

mellett

azok

gazdaságossági

összehasonlítására, illetve a fővárosi közszolgáltató szervezetek tevékenységével kapcsolatos
levegőtisztaság-védelmi vizsgálatra, értékelésre, elemzésre, így különösen:
 alkalmazható a Főváros közlekedési modelljének kialakítása során, továbbá a rendszer
segítségével

meghatározható

a teherforgalmi

stratégia megvalósításának, az

autóbuszflotta megújításának, az egységes fővárosi parkolási szabályozásnak a hatása;
 a

lakossági

légszennyező-pontforrás

kéményseprőipari

közszolgáltatás

kataszter

során

kialakítása

felügyelt,

keretén

nyilvántartott

és

belül

a

működő

légszennyező pontforrások helyi hatásának – például a tüzelőanyag mennyiségétől,
tulajdonságától, a kémény kibocsátási magasságától, keresztmetszetétől és a
berendezések hőteljesítményétől függő, valamint további meteorológiai adatok
figyelembe vétele melletti – meghatározására;
 a

kéményseprőipari

pontforrás

kataszter

adatbázis

felhasználásával

és

a

távhőszolgáltatással ellátott körzetek műszaki lehetőségeinek jobb kihasználásával –
különösen a sűrűbben lakott belvárosi térségben – tervezhetővé válna az energetikai
szempontból minél hatékonyabb és ezzel egyidejűleg a légszennyezés szempontjából
minél tisztább működést eredményező pontforrásszerkezet kialakítása;
 a beruházások során a szükséges zöldfelületek méretének és biológiai aktivitásának
meghatározásához.
A rendszer alkalmas lesz a lakosság, az állami szervek (hatóságok) és a további érintettek
interneten történő szakszerű és folyamatos tájékoztatás megvalósítására is, a Budapest
Környezeti Állapotértékelésének évenkénti frissítésével. A rendszer továbbá alkalmas lesz a
Fővárosi Önkormányzat hatáskörén kívül lévő, bármely külső, további tényező hatásának
vizsgálatára, elemzésére is (például a gazdálkodó szervezetek által üzemeltetett és az állami
hatóságok által felügyelt pontforrások kibocsátási adatainak figyelembevételére).
A projektelem forrásigénye:
Az informatikai és térinformatikai rendszer tervezett fejlesztésének bruttó költségigénye
összesen: 857,3 millió Ft, a LIFE pályázati keret terhére, továbbá az üzembeállítást követően

25

a rendszer folyamatos üzemeltetésének várható éves átlagos bruttó költségigénye
összesen152,4 millió Ft/év, a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetéseinek terhére.

Kommunikációs kampányok a levegőminőség javítása érdekében
A fővárosi közszolgáltató szervezetek útján sorra kerülő kommunikációs kampányok, amely
az alábbi, levegőminőséget javító tényezőkre hívja fel a figyelmet:
 fővárosi távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozás kedvező hatása;
 az energetikai szempontból is előnyös fűtéskorszerűsítés;
 lakossági szilárd (például fatüzelés, de főleg a tiltott hulladékégetés) tüzelés
kedvezőtlen, káros hatása mellett a javasolt, illetve nem ajánlott tüzelőanyagokra;
 a fűtőkészülékek és füstgázelvezetők rendszeres ellenőrzésére, karbantartására illetve a
szabályozás helyes beállítására.
A projektelem keretében lehetőség lesz szemléletformáló rendezvények szervezésére,
tájékoztató kiadványok készítésére, a környezetvédelmi szempontból kedvező gyakorlatok
bemutatása, elterjesztése céljából.
A projektelem forrásigénye 64,3 millió Ft.
Tanácsadói iroda létrehozása, öko-menedzserek alkalmazása
Pályázati

és

környezetvédelmi

tanácsadás;

tájékoztatás

és

részvétel

a

helyi

szemléletformálásban; rövid és hosszú távú városfejlesztési és környezetvédelmi stratégiák
illetve

programok

előkészítésében

való

részvétel;

közreműködés

a

munkahelyi

szemléletformálási akciók (képzések) előkészítésében és lebonyolításában; részvétel a
KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 jelű projekt keretében megvalósuló Éghajlatváltozási Platform
ülésein; együttműködés az Éghajlatváltozási Platform munkáját koordináló Titkársággal;
általános kommunikációs feladatok ellátása
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A projektelem forrásigénye 38,4 millió Ft.

Energetikai korszerűsítés
Az előbbiekben felsorolt valamennyi intézkedés az egyéni forgalom visszaszorításán keresztül
hivatott csökkenteni a kibocsátásokat, ugyanakkor a lakossági fűtés korszerűsítésével, a házak
szigetelésével, és így a fűtés mértékének csökkentésével is lehet javítani a kialakult helyzetet.
Az EU által is támogatott önkormányzati pályázatok fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére,
külső szigetelésre az érintett területen is elérhetőek. Az intézkedéshez az alábbi elemek
kapcsolódnak:
A Fővárosi Épületenergetikai Programhoz kapcsolódó felvilágosító kampány indítása (24
millió Ft).
Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása (30 millió Ft).
Önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása (30 millió Ft).
Fővárosi Épületenergetikai Program kidolgozása és végrehajtása (2,4 milliárd Ft).
Távhő - rekonstrukciós Program folytatása (30 milliárd Ft)
6.2. Budapest és környéke légszennyezési agglomeráció esetében lehetséges további
intézkedések
M0 autóút hiányzó nyugati szektorának megépítése
A még hiányzó nyugati szektor azoknak az elővárosoknak a forgalmát hivatott elvezetni,
amelyek forgalma jelenleg a Hidegkúti út, Budakeszi út - Hűvösvölgyi út - Szilágyi Erzsébet
fasor útvonalon keresztül érkezik a városba, és ezzel a Széna tér környezetének levegőjét is
szennyezik. A projekt egyelőre csak tervek szintjén létezik, várható költsége sem ismert.

Várható befejezés: 2025.
6.3. Budapest és környéke légszennyezési agglomeráció esetében tervezett intézkedések
hatásának becslése
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A levegőminőségi tervekben található intézkedéseknek a légszennyezettségre gyakorolt
hatásainak becslése az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által kifejlesztett
SHERPA modell segítségével került meghatározásra. Fontos azonban kiemelni, hogy a
SHERPA számításainak hátterét jelentő kiindulási koncentráció mező, mely a CHIMERE
kémiai transzport modellel végzett számítás eredménye, Magyarország esetében a PM10 és
PM2,5 esetében alacsonyabb, míg NO2 esetében jóval alacsonyabb átlagkoncentráció értékeket
tartalmaz, mint az OLM által mért éves átlagok. Ez megnöveli a becslés bizonytalanságát,
melyet figyelembe kell venni a számítási eredmények megfelelő értelmezéséhez.

Intézkedés
Kerékpáros
közlekedés
fejlesztése
Dugódíj
bevezetése
Energetikai
korszerűsítés
Lakossági
tájékoztató
kampányok
Tömegközlekedés
fejlesztése*
Teherforgalmi
stratégia
szigorítása
Összesen

A levegőminőség várható
változásának értéke (%)
PM10
NO2
0,02

0,09

0,02

0,09

0,29

0,66

0,13

0,08

0,14

0,92

0,05

0,2

0,91

2,04

A fenti értékek értelmében tovább csökken mind a PM10, mind a NO2 szennyezettség. Míg az
előzőnél

a

lakossági

kibocsátások

csökkentése

(tekintve

azok

szociális-gazdasági

összetevőjét) időigényes feladat, a határérték teljesítésének határideje 2021-re becsülhető.
NO2 légszennyező komponens esetében a Budapest és környéke légszennyezettségi
agglomeráció megnevezésű zóna 6 mérőhelyéből mindössze 1-nél (Széna tér) tapasztalható
túllépés, és az legfeljebb néhány 100 lakót érint (a zóna teljes lakossága kb. 2 700 000 fő). A
túllépéssel érintett területet az alábbi térkép (7. ábra) szemlélteti.
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7. ábra a Széna téri mérőállomás által jellemzett terület
A viszonylag kis terület miatt elsősorban lokális intézkedésekkel javítható a levegő minősége
a mérőállomás környezetében. Ilyen intézkedés a mérőhely közelében lebontott egykori
Gazdasági minisztérium területén kialakításra kerülő közpark, amely a Millenáris parkhoz fog
csatlakozni. Az intézkedés pozitívan befolyásolhatja a terület átszellőzését, a végrehajtást
követően akár 3-4 µg/m3-rel javulhat a környék levegőminősége NO2 tekintetében. Az
intézkedés végrehajtása 2018. év végéig várható. Megfigyelhető továbbá, hogy a Széll
Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó építési munkálatok intenzitásának csökkenésével,
illetve 2016. május hónapban történő lezárulásával párhuzamosan javult a mérőállomás által
regisztrált levegőminőség. Az első 7 hónap átlaga alapján 6,91 µg/m3-t javult a levegő
minősége a 2015. év azonos időszakához képest NO2 tekintetében.
*A „Tömegközlekedés fejlesztése” megnevezésű intézkedés az alábbi elemeket tartalmazza:
Új buszsávok létrehozása
Autóbusz beszerzés
Villamos és trolibusz beszerzés
P+R parkolók
3-as metró felújítása
2-es metró és a gödöllői HÉV vonal összekötése az Örs vezér terénél
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1-es villamos vonalának meghosszabbítása a Kelenföldi pályaudvarig
Külső Bécsi úti villamos vonal kiépítése
6.4. Budapest és környéke légszennyezési agglomeráció esetében már megvalósult
intézkedések
4-es metró
A 4-es metrón 2014. március 28. óta folyamatosan üzemel. A beruházáshoz kapcsolódóan
lezajlott az M1-M7 autópálya bevezető szakaszának átépítése a Kelenföldi pályaudvari
végállomás mellett található P + R parkoló megközelíthetősége érdekében. A 4-es metró
levegő-minőségre gyakorolt kedvező hatását tovább növeli a párhuzamosan futó felszíni
buszközlekedés átszervezése, amely egy átmeneti időszakot követően 2016. június 4-én került
bevezetésre a metró által okozott utasforgalmi átrendeződés miatt. A P + R parkoló építését az
unió IKOP-3.1.0-15 program keretében 1,65 milliárd HUF-al, az M1-M7 autópálya bevezető
szakaszának átépítését IKOP-3.1.0-15 program keretében 1,7 milliárd HUF-al támogatta.
Széll Kálmán tér felújítása


Megállóhelyek átlátható, koncentrált elhelyezése, a jó átszállókapcsolatok biztosítása
valamennyi tömegközlekedési mód között.



Busz és villamos közös pályahasználata.

A Széll Kálmán tér felújítása 2015. január 12-én megkezdődött, majd 2016. májusban a kész
tér átadásra került. A felújítás kapcsán megteremtették a lehetőséget a fogaskerekű új, Széll
Kálmán téri végállomásának kialakításához is, így biztosítva a Hegyvidék kötöttpályás,
emissziómentes minőségi kiszolgálásának első lépését.
A Széll Kálmán tér átalakítása a budai fonódó villamossal összhangban valósult meg, a tér
területén megvalósult az Alkotás út- Margit körút átszállásmentes villamoskapcsolat
kialakítása, továbbá összekötésre került a Nagykörút és a hüvösvölgyi villamosvonal is, egy
későbbi átszállásmentes kapcsolat kialakíthatósága érdekében. A villamosvonalakat érintő
fejlesztések elsődleges célja magas minőségű, kötöttpályás kapcsolatok kialakítása a magas
autóellátottsággal

rendelkező

területen,

hozzájárulva

csökkenéséhez.
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ezzel

a

forgalmi

torlódások

Összköltség: 5,3 milliárd HUF
Budai fonódó villamoshálózat
17-es vonal összekötése a Bem rakparton keresztül a 19-es és 41-es villamos vonalával,
illetve a Török utcán át a 4-es és 6-os vonalán keresztül egészen a 61-es vonaláig. A fejlesztés
közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot teremt Óbuda és Dél-Buda között. Az egyéni
közlekedés e két pont között a Margit körutat, és így a Széna teret is terhelte korábban. A jobb
tömegközlekedési kapcsolat következtében az egyénileg bonyolított utazások számának
csökkenése várható. A fejlesztést követően több új villamosjárat létesült, és 2016. március 14.
óta teljes hosszában használható a hálózat, részben új, alacsonypadlós szerelvényekkel. A
forgalom megindulásával egy időben a párhuzamos buszjáratok megszüntetésre kerültek,
amelynek következtében a futásteljesítmény jelentősen lecsökkent (40000 km-ről kevesebb,
mint 8000 km-re), ami az éves kibocsátást tekintve mintegy 100 tonna nagyságrendű NOx
kibocsátás elmaradását eredményezi, és hasonló a javulás a PM10 kibocsátás tekintetében is.
Az új viszonylatok beindítása az utasforgalmi tapasztalatok alapján egyértelműen sikeres.
Összköltség: 17,6 milliárd HUF
1-es és 3-as villamos vonalak felújítása
Az 1-es villamos vonalának korszerűsítése, illetve meghosszabbítása a Rákóczi-hídon
keresztül a Fehérvári út és a Hengermalom út kereszteződéséig befejeződött. A forgalom a
teljes vonalon zavartalan. Az utasforgalmi mérések alapján egyes időszakokban a villamos
forgalma a korábbi autóbuszos közlekedésen mért forgalom háromszorosát is eléri.
Tervek készültek a vonal további meghosszabbítására a Kelenföldi pályaudvarig. A vonal
további hosszabbítására előreláthatóan a kivitelezés 2017-es megvalósítását követően kerül
sor, 2018 I. félévi átadással. A vonalra valamennyi szükséges terv és engedély rendelkezésre
áll.
A 3-as villamos vonalának felújítása befejeződött, 2014. november óta ismét teljes vonalon
közlekednek a szerelvények.
Mindkét vonalra új, alacsonypadlós villamoskocsik érkeztek.
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Alacsonypadlós villamosok és trolibuszok beszerzése
2014-2016 során összesen 47 db új alacsonypadlós villamos és 36 db alacsonypadlós trolibusz
beszerzésére került sor. Valamennyi jármű teljes hosszban akadálymentes, valamint
emissziómentes közlekedésre alkalmas. A trolibuszok legfeljebb 4 kilométeres felsővezeték
nélküli önjárásra képesek, az önjárás szintén emissziómentes akkumulátorok használatával
valósul meg. A forgalomban közlekedő járművek hozzájárulnak a közösségi közlekedés
színvonalának emeléséhez, közvetve az autóforgalom csökkenéséhez. Mind a trolibusz, mind
a villamos szerződés úgy került megkötésre, hogy további járművek lehívására lehetőség van
a szükséges források biztosítását követően.
M0 autóút déli szektorának bővítése
Az M1 és M5 autópályák közötti szakasz 2013. évben átadásra került. A bővítés
következében a gyakori forgalmi dugók száma csökkent, amivel párhuzamosan csökkent azon
autósok száma is, akik a lassú haladás miatt inkább a belső utakat vették igénybe. Az M0
körgyűrű ¾ részének elkészülte után lehetővé vált, hogy a teljes tranzitforgalom elkerülje a
várost. A teherforgalom kitiltása Budapest területéről ezzel párhuzamosan megtörtént.
Villamos vonalak összekötése
Az átszállások számának csökkentése, így a tömegközlekedés vonzóbbá tétele érdekében már
összekötötték a Széll Kálmán térről induló villamosok vonalait, így közvetlen összeköttetés
létesült Hűvösvölgy és a Móricz Zsigmond körtér, illetve a János Kórház és a Márton Áron
tér között.
Az 1-es villamos vonalának további hosszabbítása várható 2018-19 folyamán a Vörösvári út,
valamint Aranyvölgy vasúti megállóhely között. Az új vonalszakaszt az 1-es villamos
szerelvényei, valamint a fonódó villamos járatai egyaránt használnák. Az új vonalszakaszon a
vasúti megállóhely mellett intermodális csomópont jön létre, P+R parkolók kialakításával, az
autósok egy része már a városhatáron le tudja rakni a járművét.
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Margit híd felújítása
A Margit híd rekonstrukciója során kerékpárút is létesült, lehetővé téve a kényelmesebb,
biztonságosabb, környezetbarát közlekedést.
Összköltség: 20 milliárd HUF
3-as metró végállomásának felújítása
A Kőbánya-Kispest metró végállomás felújítása, és a KÖKI Terminál bevásárlóközpont
építése kapcsán 330 férőhelyes P+R parkoló létesült, megvalósultak továbbá a korábbi
intézkedési tervben is bemutatott P+R parkoló beruházások. Jelenleg Budapesten közel 3500
ilyen jellegű parkolóhely áll rendelkezésre.
Összköltség: 44,5 milliárd HUF
EURO 6 motorok bevezetése
A szigorodó kibocsátási normák jótékony hatással vannak a gépjárművek fajlagos
emissziójára. A gépjárműgyártóknak az európai emissziós normáknak megfelelően kell
csökkenteniük az új gépjárművek kibocsátását. Jelenleg a magyarországi autóállomány
átlagosan 11 éves. A gépjárművek átlagos életkora Budapesten és vonzáskörzetében ennél 1-2
évvel alacsonyabb. Az autóállomány átlagéletkorának folyamatos csökkentése szükséges.
Teherforgalmi Stratégia bevezetése
A Budapesti Teherforgalmi Stratégia 2008-tól került bevezetésre Budapest teljes
közigazgatási területére kiterjedően. A környezetterhelés mérséklése, a fővárosiak
életminőségének javítása és a kiemelt értéket képviselő területek védelme érdekében 15
korlátozott forgalmú és 11 védett övezet került kialakításra. A stratégia lényege, hogy az
egész város területe teherforgalmi korlátozás alá kerüljön, és az átmenő tehergépjármű
forgalomnak a városi utak helyett az M0 körgyűrűt kelljen használnia. Ezen kívül olyan utak
is ki lettek jelölve, amelyek igénybevételével a nagyobb ipari és logisztikai területek behajtási
hozzájárulás nélkül megközelíthetőek.
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Futár rendszer bevezetése
A rendszer kiépítése lehetővé teszi a tömegközlekedési járművek forgalmának valós idejű
nyomon követését. Segíti a menetrend szerinti közlekedés betartását, és lehetőséget biztosít
rendkívüli helyzetben a gyors és hatékony közbeavatkozásra. Emellett percre pontos
információt nyújt a járművek érkezési idejére vonatkozóan az utasok részére, a megállóknál
található kijelzőkön keresztül. A rendszer kiépítése hozzájárul a tömegközlekedés vonzóbbá
tételéhez.
Összköltség: 6,7 milliárd HUF
6.5. Budapest és környéke légszennyezési agglomeráción kívüli területek esetében
javasolt intézkedések
Tekintettel arra, hogy az automata légszennyezettség mérő állomásokkal nem lefedett
területek légszennyezettségi állapota, illetve a légszennyezettség kialakulásáért felelős
források nem ismertek, csak általános intézkedési javaslatok tehetőek.
Ezeken a területeken az ipari kibocsátások nem jellemzőek, a légszennyezettség nagyrészt a
közlekedési és lakossági kibocsátásokból tevődik össze, ezért az intézkedéseknek is ezekre
kell irányulniuk. A legfontosabbnak a fűtési rendszerek korszerűsítése nevezhető, mivel a
Fővároson kívüli területeken még mindig elég gyakori a szilárd tüzelőanyaggal történő
hőtermelés, amelynek kibocsátási tényezői lényegesen rosszabbak, mint a földgáz tüzelés
esetében. Az elmúlt években a gazdasági folyamatok eredményeképpen még nőtt is a fa és
széntüzelés részaránya, illetve aggasztó méreteket öltött a kommunális hulladékok háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése is.
Javulás érhető el a zöldhulladékok égetésének megtiltásával is. Mivel a jelenlegi jogszabályi
környezet lehetővé teszi az önkormányzatok részére, hogy helyi rendeletben biztosítsák a zöld
hulladékok égetésének lehetőségét, a cél érdekében jogszabály módosításra is szükség van.
Az intézkedési tervvel érintett terület méretéből, és közlekedési infrastruktúrájának regionális
különbségeiből adódóan konkrét közlekedésfejlesztési javaslatok nem tehetőek, de
általánosságban kijelenthető a tömegközlekedés fejlesztésének szükségessége, leginkább a
vasútvonalak korszerűsítése, villamosítása.
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7. Felhasznált publikációk, dokumentumok

Budapest és Környéke agglomeráció integrált levegővédelmi intézkedési programja, 2004.
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levegőszennyezés modellezése” tanulmány (Szerző: dr. Ferenczi Zita)
Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por
(PM10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról 2015.
Budapest Főváros Környezeti Programja a 2011-2016 időszakra
Közlekedéstudományi Intézet által rendelkezésre bocsátott adatok

Felülvizsgálva: Budapest, 2016. szeptember 23.
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