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MI AZ A LEVEGŐMINŐSÉGI TERV?

A 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet „a levegő védelméről”: 

• 2. § 26.: ”levegőminőségi tervek: légszennyezettség-csökkentési intézkedési programok,

amelyek az egészségügyi határértékek vagy a célértékek elérése érdekében intézkedéseket

határoznak meg”

8. pont A levegőminőségi terv

• 14. § (1): ”Azokra a zónákra és agglomerációkra,

amelyekben a levegő …. szintje az éves

levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a

határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket

tartalmazó levegőminőségi terv készítése

szükséges, amelynek végrehajtásával a

légszennyezettségi határértékek betartása a lehető

legrövidebb időn belül biztosítható.”
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2004:

- a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

(KTVF-ek) készítették/állították össze az első levegőtisztaság-védelmi intézkedési programokat.

2008:

- az Európai Parlament és Tanács kiadta a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt

Európának elnevezésű programról címmel a 2008/50/EK irányelvet, amely a „levegő védelméről

szóló” 306/2010. (XII.23.) Kormány rendeletben került átültetésre.

2013:

- a „levegő éve”

(minden levegőminőségi terv felülvizsgálata megtörtént)

2016:

- a HungAIRy projekt előkészítése (részleges felülvizsgálat)

2019-2021:

- kihirdettek több felülvizsgáltra került tervet, többségében a HungAIRy projekt eredményeképpen.

A HAZAI LEVEGŐMINŐSÉGI TERV „TÖRTÉNETE”
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A LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEKHEZ KÖTHETŐ 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

➢ 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól”

➢ 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet „a levegő védelméről”

➢ 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről”

➢ a 4/2011 (I.14.) VM rendelet „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről”

➢ a 6/2011 (I.14.) VM rendelet „a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,

értékelésével kapcsolatos szabályokról”
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A LEVEGŐMINŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLAT 

FOLYAMATA

1. Felülvizsgálati 

folyamat előkészítése

- Kezdeményezés

- Időterv

- Hatósági egyeztetés

- Kivitelezés/Feladatok 

felosztása

2. Munkaanyag 

elkészítése

- Leadás, egyeztetés

- Hiánypótlás/javítás

3. A tervezet közzététele 

- Hirdetőtábla és honlap 

min. 30 nap

- Érintett nyilvánosság a 

közzétételtől 30 napig 

véleményezheti.

4. Elfogadott LMT

Hivatalos kihirdetés 

hirdetőtábla és honlap 

- hatóság (tájékoztatás) 

- település 

- minisztérium

” A levegőminőségi tervet a területi környezetvédelmi hatóság …. 

készíti el.”

” A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv végrehajtását 

ellenőrzi.”
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A LEVEGŐMINŐSÉGI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK GAP 

ANALÍZISE – HUNGAIRY 2019

1. Tudományos háttér hiánya

2. Pénzügyi források hiánya

3. Ismeretek hiánya

4. Együttműködési nehézségek
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A TERVEZETT LÉPÉSEK A LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEK 

REVÍZIÓJÁHOZ A HUNGAIRY PROJEKTBEN

- 8 frissített levegőminőségi terv I. – 2020.12.31.

- 8 frissített levegőminőségi terv II. – 2022.12.31.

- 8 frissített levegőminőségi terv III. – 2024.12.31.

- 8 frissített levegőminőségi terv IV. – 2026.12.31.
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A LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEK TARTALMA

A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása

Általános jellemzők
Az intézkedések 

végrehajtásáért felelős állami 

szervezet …., illetve az 

intézkedés végrehajtását 

önként vállaló helyi 

önkormányzat neve és címe

A szennyezettség jellemzői és értékelése

A légszennyezettség oka

A helyzet elemzése

A javításra irányuló/A légszennyezettség csökkentése érdekében 

szükséges  azon intézkedések és programok bemutatása ….

A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok 

valószínűsíthető költségei és forrásai

A hosszú távon tervezett 

intézkedések és 

programok részletei
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ÚJ LEVEGŐMINŐSÉGI TERVEK

Budapest Főváros Önkormányzata:

- „Fővárosi programok és tervek, amelyek a levegőminőség javítását szolgálják;

Adalékok a Budapesti Levegőminőségi Agglomeráció levegőminőség javítását célzó

intézkedési tervének felülvizsgálatához”

Aktuális budapesti felülvizsgált levegőminőségi terv (nem végleges):

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-

termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-34789-2021

Megfogalmazott észrevételek az alábbi témákban:

- Hatásterület

- Helyzetelemzés

- Hatáselemzés, immissziós modell

- Kommunikáció és szemléletformálás

Több pontból álló szakpolitikai ajánlás/szakmai javaslatcsomag került megfogalmazásra.

FONTOS: Folyamatos szakmai együttműködés az érdekelt felek részéről a cél eléréséhez!

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-34789-2021
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FORRÁS:

• Dr. Béres András (2019): LIFE IP HUNGAIRY Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásán keresztül.pdf; Előadás: 

LIFE IP HUNGAIRY Projektnyitó Konferencia., Budapest, 2019.03.20-21., Megtekintés dátuma: 2022.01.19., 

http://www.hermanottointezet.hu/801263

• Fehérvári Mihály (2020): Levegőminőségi helyzetértékelés.pdf; Előadás: I.Ökomenedzser találkozó., Budapest, 2020.03.04., Megtekintés dátuma: 

2022.01.19., (jelenleg a HunAIRy projekt belső felületén elérhető)

• Fehérvári Mihály (2020): Levegőminőségi tervek bemutatása II.pdf; Előadás: Ökomenedzser találkozó., Budapest, 2020.11.24., Megtekintés 

dátuma: 2022.01.19., (jelenleg a HunAIRy projekt belső felületén elérhető)

• A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (2021. november): 

Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció - a levegőminőség javítását célzó intézkedési terv, Budapest; Megtekintés dátuma: 

2022.01.19.,

• Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya (2021. április): Fővárosi programok és tervek, amelyek a levegőminőség javítását 

szolgálják, Budapest; Megtekintés dátuma: 2022.01.19. 

• http://www.hungairy.hu/

• LIFE IP HUNGAIRY Pályázat - HU.pdf

• https://kormany.hu/agrarminiszterium/kornyezetugy 

• https://2015-2019.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es- hungarikumokert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/levegominosegi-tervek

• https://www.njt.hu/https://www.njt.hu/

• https://www.freepik.com/

http://www.hermanottointezet.hu/801263
http://www.hungairy.hu/
https://kormany.hu/agrarminiszterium/kornyezetugy
https://2015-2019.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/levegominosegi-tervek
https://www.njt.hu/https:/www.njt.hu/
https://www.freepik.com/
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Fehérvári Mihály

levegőtisztaság-védelmi projektmenedzser

Klíma- és Környezetügyi Főosztály

Budapest Főváros Önkormányzata

fehervari.mihaly.m@budapest.hu

www.budapest.hu

www.hungairy.hu

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

facebook.com/lifeiphungairy

A LIFE IP HUNGAIRY projekt az Európai Unió LIFE 

Programjának támogatásával valósul meg.

http://www.budapest.hu/
http://www.hungairy.hu/

