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www.greenpeace.hu

Egészségügyi 

Világszervezet 

szerint évente 

kb 8 millióan 

halnak (4,2 

millióan a 

kültéri, 3,8 

millióan pedig 

a beltéri) 

légszennyezett

ség miatt

A haláleseteknél a szívproblémák 24%-a, az 

agyvérzések 25%-a, a tüdőproblémák 43%-a 

és a tüdőrák kialakulásának 29%-a a 

légszennyezettség számlájára írható.



Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019-es 

jelentése szerint a PM2,5 (kis részecske) szennyezés 

412 000, a nitrogén-dioxidnak (NO2) való kitettség 71 

000 ember, az ózonszennyezés pedig 15 100 ember 

korai elhalálozását okozta Európában. 

Hazánkban a PM2,5 miatt 12 100 ember hal meg idő 

előtt évente. A folyamatos határérték feletti PM10 

szennyezés miatt, pedig az Európai Bíróságon per is 

folyik a hazai rossz levegő miatt.



A globális autóipar üvegházgáz-kibocsátása 2018-ban 

nagyobb volt, mint az egész Európai Unióé együttvéve 

– a világ üvegházgáz-kibocsátás közel tizedéért felelős

Közlekedés szennyezése

Az autógyártó cégek 

növelik az átlagnál is 

nagyobb kibocsátó SUV-

ok gyártását. Európában 

a SUV-ok piaci aránya a 

2008-as 8%-ról 2018-ra 

32%-ra nőtt, az USA-ban 

tavaly kb 70% volt a 

piaci részesedésük-



German Aerospace Center (DLR): 2028-ig be kell 

fejezni a belsőégésű motorok árusítását EU-ban

Közlekedés szennyezése

Más külön nem 

tartható a 

Párizsi 1.5 C-os 

klímacél



NOx

A nitrogén-oxidok (NOx) magas hőmérsékleten, illetve 

nitrogéntartalmú szerves vegyületek égésekor keletkező 

anyagok. Ilyenek pl. a nitrogén-dioxid (NO2) és nitrogén-

monoxid (NO). 

Részben a fűtésből, de városi környezetben legalább 50%-ban 

a dízeljárművekből származnak. 

Bp.en 2018-ban 3 állomáson éves 

túllépés: Széna tér 46.5 & Pécsett

Órás túllépések 2018-ban: bp-i Teleki 

téren 230; a pécs 133, a debreceni 

Hajnal utcán 91;

2017 Erzsébet téren 435 túllépés.



Mi a baj a dízelekkel

A dízel hajtású személygépjárművek jelentősen több kis 

részecskét és NOx-et bocsátnak ki. Ráadásul a dízel botrány 

óta tudjuk, hogy NO2-ből többet mint a megengedett.

A dízelek aránya 2005 és 2017 között folyamatosan 

emelkedett, 15,50%-ról (447 854 autó) 30,39%-ra (1 055 268 

darab), dízel rótta a magyar utakat.

14,1 évre nőtt.Emellett az autók 

átlagéletkora is 

drasztikusan nőtt: 2006-

ban a hazai kocsik 

átlagéletkora 10,3 év 

volt, ez 2017-re 



A magyarországi közúti közlekedésből fakadó 

légszennyezésnek évi 500 milliárd forint a kárköltsége, 

melynek kétharmada a dízelektől ered. A költségek több mint 

90 százaléka egészségügyi jellegű.

Uniós kötelezettszegési 

eljárás van hazánk ellen 

a határértéket 

meghaladó NO2 

szennyezés miatt. 



Greenpeace vizsgálat iskolákba

A Greenpeace diffúziós csöveket (Gradko Environmental - DIF 

100 RTU – NO2) helyezett ki 24 budapesti és környéki iskola 

bejáratához, hogy pontosabb képet kaphassunk arról, mennyi 

nitrogén-dioxid (NO2) van abban a levegőben, melyet az 

iskolások belélegeznek.

https://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/nitrogen-dioxide-technical-data-sheet.pdf


Greenpeace vizsgálat iskolákba

17 helyszínből 8 esetében a mért eredmények ráadásul 

meghaladták az NO2re megadott 40 µg/m3-t (éves 

határérték). Sok oktatási intézménynél jelentősebb a 

légszennyezettség, mint a közeli mérőállomásokon.



Buszmegállókban vizsgálat: Greenpeace 2019 

áprilisában AQMesh eszközzel vizsgálta az NO₂
légszennyezettséget három fővárosi buszmegállóban.





Népszínház utcai 

buszmegállóban 

kb 3x, a Blaha 

Lujza téribenkb. 

2x akkora volt az 

NO₂-koncentrá-

ció, mint a 

közelükben lévő 

Teleki téri, ill 

Erzsébet téri 

mérőállomásokon

. 

A Széna téri 

mérőállomás is 

jellemzően 

alacsonyabb NO₂-
t mutatott, mint a 

pár méterre lévő 

Széll Kálmán téri 

buszmegállóban 

mért adatok.



Szennyező hajók?

a távolabbi 

mérőállomásoknál 

sokszor 10-20x, néha 

több mint 100x nagyobb 

érték

2019. augusztusában a pesti alsó rakpart mentén AQMesh NO2 16 

mérése (jellemzően 3 órán át keresztül:

- gyakran meghaladta az órás határértéket

- rendre lényegesen magasabb értékek, mint ugyanakkor a 

környezőcsomópontoknál lévő mérőállomásoknál



3 x 3 óra mérés: a 9 órából 7-ben a határérték felett (2x 160 felett)

A gyakran 2x  

nagyobb 

koncentráció 

mint az 

Erzsébet téri 

mérőállomáson

- 10x mint 

Honvéd 

telepnél

- 20x mint 

Káposztás-

megyernél

Kiugró szennyezettség a Lánchídnál



Kórházaknál NO2 mérés, 2019 ősz - 3 hetes diffúziós csöves 

mérés alatt 10 mérési pontból kilenc helyszínen magasabb volt 

a szennyezettség mértéke, mint az éves határérték (40 µg/m3)

SOTE 

Szülészeti és 

Nőgyógyászati 

Klinikája - Üllői 

úti a 24 órás 

határértéket 

(85 µg/m3) is 

meghaladta 

(89,4 µg/m3), 

Heim Pál 

Kórház: 79.0



A Heim Pál Gyermekkórháznál (79,0 µg/m3), az MH EK 

Honvéd Kórháznál (74,0), a Tölgyfa utcai 

Tüdőgyógyászatnál (73,4) - Legjobb: Auróra utcai 

Egészségügyi Központ (39,3)

Honvéd: 33,5

Széna tér: 43,2

Erzsébet tér: 78,2

Teleki tér 41,4



A megoldás a városaink megtisztítása a szennyező járművektől és az 

elavult fűtési módoktól. Ehhez a jelenlegi gondolkodásmód 

megváltoztatására, tiszta városi közlekedésre, a szennyező autók 

helyett elektromos járművekre lenne szükség. Kértük ezért a 

döntéshozókat, hogy tegyenek végre a légszennyezettség 

visszaszorítása érdekében és első lépésként tiltsák ki a régi 

szennyező dízel járműveket a nagyvárosokból.



Köszönjük a figyelmet!

greenpeace.hu/levego

gergely.simon@greenpeace.org; balazs.tomori@greenpeace.org
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