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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
légszennyezettség esetén elrendelt füstköd-riadó terv (szmogriadó) szigorításával összefüggő
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A légszennyezettség esetén elrendelt füstköd-riadó terv (szmogriadó) szigorításával összefüggő
intézkedésekről

Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a levegő szennyezettsége veszélyt jelent az emberek, a jelen
és  jövő generációk egészségére,  valamint  életminőségére,  szükségesnek tartja  az  embereknek a
jelenleginél fokozottabb és hatékonyabb védelmét a légszennyezettséggel és az emiatt keletkező
szmoggal szemben.
A levegő védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  6.  §-a  szerint  az egészségügyi
határérték, a riasztási küszöbérték, a tájékoztatási küszöbérték, a tűréshatár, a célérték, valamint a
kritikus  szint  értékei  a  környezet-egészségügyi  és  környezetvédelmi,  illetve  az  egyéb
szakterületeken  folyó  tudományos  kutatások  legújabb  adatai  és  a  méréstechnika  területén  elért
eredmények  figyelembevételével  a  levegőterheltségi  szint  határértékeiről  és  a  helyhez  kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban kerülnek megállapításra
és legalább háromévenként felülvizsgálatra.
Az Országgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet, valamint a levegőterheltségi szint
határértékeiről  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrások  kibocsátási  határértékeiről  szóló
4/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet  rendelkezéseire,  továbbá  az  országszerte  folyamatosan  romló
légszennyezettségi helyzetre, a következő határozatot hozza:
Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fentebb felsorolt vonatkozó rendeleteket alábbi módon
módosítsa:

1.  Szükséges,  hogy a határértékek és  küszöbértékek meghatározása,  az emberek tájékoztatása a
jelenleginél szigorúbb szabályok szerint történjen.

2.  A füstköd-riadó  terv  készítése  és  végrehajtása  aszerint  módosuljon,  hogy  a  küszöbértékek
megállapítása,  riasztási  fokozatok  elrendelése  kiegészüljön  a  szálló  por  koncentrációnak  kisebb
szemcseméretű,  veszélyesebb  részének  (PM2,5)  az  Egészségügyi  Világszervezet  ajánlásában
szereplő érték túllépésével is a következő módon:
Az  ENSZ  Egészségügyi  Világszervezete  (WHO)  a  jogalkotók  (az  EU,  illetve  a  tagállamok

számára ) számára javasolta a PM2,5 napi határértékének 25 µg/m3-ben való meghatározását, ami
évente  3-nál  több  alkalommal  nem  léphető  túl,  továbbá  javasolta  az  egy  évre  vonatkozó

követelmény  10  µg/m3-ben  való  meghatározása  is,  miután  a  PM2,5  légszennyező  anyagra
vonatkozóan jelenleg sem a vonatkozó EU irányelv, sem a magyar jogszabály nem állapít meg egy
napra vonatkozó követelményt, hanem csak egy évre vonatkozó határértéket: 2020.április 1-jétől 20

µg/m3.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja továbbá, hogy a határ- és küszöbértékek évente kerüljenek
felülvizsgálatra.

4.  A tájékoztatási  fokozat  megszüntetésének  feltételei  esetében,  –  tekintettel  az  Egészségügyi
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Világszervezet ajánlására – az emberek megfelelő tájékoztatása és egészségvédelme érdekében a
füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát addig kell fenntartani, amíg a levegő közzétett PM2,5 szintje
jellemzően  nem  teljesíti  az  Egészségügyi  Világszervezet  egy  napra  vonatkozó  ajánlását  és
ugyanekkor a meteorológiai előrejelzés nem valószínűsíti a helyzet jellemző romlását.

5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és azokról
tájékoztassa az Országgyűlést.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  emberek  egészségét  és  életminőségét  alapvetően  érinti  a  légszennyezettség  mértéke.
Magyarországon a levegő szennyezettsége folyamatosan nő, emiatt a tájékoztatási kötelezettség
jelenlegi  szintje  már nem elegendő,  szükséges  az erre  vonatkozó szabályok megváltoztatása.
Mivel e szabályok megalkotása a Kormány hatáskörébe tartozik, az Országgyűlés szükségesnek
tartja  a  Kormány  felhívását  a  vonatkozó  rendelet  módosítására  annak  érdekében,  hogy  a
tájékoztatási kötelezettség hatékonyabban érvényesüljön, és az emberek, különösen az érzékeny
csoportok már alacsonyabb határ- illetve küszöbértékek mellett értesüljenek a légszennyezettség
aktuális  mértékéről,  szükségesnek  tartja  továbbá,  hogy  ezen  értékek  évente  kerüljenek
felülvizsgálatra,  mivel  a  jelenlegi  szabályozás  által  előírt  háromévenkénti  felülvizsgálat  túl
hosszú  ideig  rögzíti  a  meghatározó  értékeket,  ez  pedig  nem  szolgálja  megfelelően  sem  a
környezet védelmét, sem pedig az emberek tájékoztatását.

Szmog esetén számos esetben előfordul, hogy a budapesti mérőállomásokon a szálló por (PM10)
napi átlaga szinte minden mérőponton alacsonyabb volt az egészségügyi határértéknél, de annak
kisebb szemcseméretű, veszélyesebb részének (PM2,5) szintje magasabb volt az Egészségügyi
Világszervezet  ajánlásában  szereplő  értéknél.  A PM2,5  légszennyező  anyagra  vonatkozóan
jelenleg sem a vonatkozó EU irányelv, sem a magyar jogszabály nem állapít meg egy napra
vonatkozó  követelményt,  csak  egy  évre  vonatkozó  határértéket.
Miközben a városi lakosság PM10 terhelése csökken vagy stagnál, addig a kisméretű lebegő
részecskék (PM2,5) növekvő koncentrációja nőtt, az EU 28 tagállamában az ilyen terhelésnek
rendszeresen kitett városi lakosság körében becslés szerint körülbelül évi többszázezer ember idő
előtti halálát okozták. A veszélyesebb hatású, 2,5 mikrométernél (μm) kisebb kisméretű szálló
por hatását befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele.
A porrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint további káros anyagokat kötnek
magukhoz,  és  elősegítik  azok  bejutását  a  szervezetbe.  Lehetséges  egészségkárosító  hatások:
izgatja a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját, köhögést és nehézlégzést válthat ki,
majd a tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Asztma és krónikus légcsőhurut
miatt többen fordulnak orvoshoz, valamint nő a szív- és érrendszeri megbetegedések száma.

A por  belégzése  a  légzőszervi  betegek  állapotát  súlyosbítja  (különösen  asztma,  hörghurut
esetében), csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

Veszélyeztetett  népességcsoportok:  légúti  és  keringési  betegségben  szenvedők,  csecsemők,
gyermekek és időskorúak, aktív és passzív dohányosok. 
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