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Magyarország:
>14.000 halott évente

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2015/at_download/file



Ez csak a jéghegy csúcsa!

http://www.easyinfoblog.com/2008/12/02/stunning-picture-of-an-iceberg/

A megbetegedések száma 
100-szor-1000-szer nagyobb



A légszennyezés okozta 
veszteség Magyarországon:
a GDP 19%-a (6500 milliárd Ft).

Lakosságarányosan Budapesten:
1300 milliárd Ft.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276956/PR_Economics-Annex_en.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-
economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-study-says 



A légszennyezés 10%-os csökkenése: 
évi 130 milliárd Ft megtakarítás 

a főváros részére

https://www.idokep.hu/szmog



A hőmérséklet változása a Földön 
(2016. februári átlagos érték az 1951-1980. évek februári 

átlagához viszonyítva, Celsius fok)



A korom Európából, Észak-
Amerikából és Ázsiából eljut 
az Északi-sarkvidékre,
s ott leülepszik.



Az Északi-sarkvidék 
felmelegedése az egész 
bolygó éghajlatára komoly 
hatást gyakorol!

Az Északi-sarkvidék 
felmelegedéséért
kb. 50%-ban a korom 
(≈részecskeszennyezés)
a felelős!

A fehér  folt a jégtakaró 2012. 
szeptemberi kiterjedését mutatja, 
a színes vonal pedig az átlagos 
kiterjedését ugyanezen hónapban 
1979 és 2000 között. 

The National Snow and Ice Data Center, 
http://nsidc.org/news/press/20121002_MinimumPR.html



• többszörös légszennyezés,

• átlagosan 30%-kal nagyobb 
üzemanyag-fogyasztás 
(CO2!)

• hatalmas időveszteségek,

Közlekedési torlódások

• hatalmas időveszteségek,

• rosszabb közérzet, 
gyengébb munkaképesség



Dugók az EU-ban: 
a GDP 1%-ának megfelelő veszteség
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport-matters/index_en.htm



http://www.autoblog.hu/hirek/budapest-a-legzsufoltabb-varosok-kozott/



Budapest állítja elő az ország GDP-jének 
40%-át (13 600 milliárd Ft).

Ennek 1%-a: 136 milliárd Ft.



Egy jól bevezetett dugódíjjal évente 
több mint 200 milliárd forintot takaríthat meg 
a főváros a dugók megszűnésének és 
a jobb levegőminőségnek köszönhetően.



Dugódíj vagy valami más Budapesten?

A Levegő Munkacsoport álláspontja

https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge



A díj 3 funkciója:

1) Megfizetteti a környezetszennyezést.

2) Használatarányosan és közvetlenül 
megfizetteti a városi közlekedési 

Dugódíj vagy valami más Budapesten?

A Levegő Munkacsoport álláspontja

megfizetteti a városi közlekedési 
infrastruktúra használatát.

3) Fizettet a dugómentességért.

(Aki fizet, annak dugómentes; aki nem,

az nem járul hozzá a dugóképződéshez.)



Ami kell tehát:

Egy szennyezés- és használatarányos
közúthasználati díj
és egy erre ráépülő dugódíj

Dugódíj vagy valami más Budapesten?

A Levegő Munkacsoport álláspontja

és egy erre ráépülő dugódíj

Röviden: városi útdíj



https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf





Díjkivetés és -beszedés: 
GPS segítségével

Ellenőrzés: Ellenőrzés: 
Forgalomban, járőrkocsikkal;
Azonosítás: ALPR és DSRC,

(automatikus rendszámfelismerés, 
digitális rendszám)



Rendkívül rugalmas rendszer:

térben, időben és jármű szerint 
finomhangolhatófinomhangolható

(technikai szempontból)



Az első lépések:

• Tehergépkocsik kilométer- és 
szennyezés arányos díja 
Budapesten isBudapesten is

• Napi matrica Budapestre belépéskor 



SWOT-elemzés (1)



SWOT-elemzés (2)



Kommunikáció



Intelligens közlekedésinformációs 
szolgáltatások:

• eljutási idő előrejelzése,
• navigáció, • navigáció, 
• egyéni és átlagos eljutási szokások 

elemzése





Fő finanszírozók:

Nemzetközi kampány 
a részecskeszennyezés ellen

Fő finanszírozók:

Európai Bizottság LIFE+



Köszönjük 
a megtisztelő figyelmüket!

www.levego.hu


