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Brassó vezeti azoknak a romá-
niai városoknak a toplistáját, 
amelyek a legtöbbet lesznek a 
légszennyezettség visszaszorí-
tása érdekében, a lehetséges 10 
pontból viszont a Cenk alatti 
megyeszékhelynek is csak 4,8-at 
sikerült megszereznie. Allen 
Coliban polgármester számos 
további intézkedést tervez, 
egyebek mellett arról is kikéri a 
lakosság véleményét, kitiltsák-e 
a dízelautókat a városból.

 » BÁLINT ESZTER

K ikéri a brassói lakosság vélemé-
nyét Allen Coliban polgármes-
ter annak kapcsán, hogy több 

európai nagyvároshoz hasonlóan ki-
tiltsák-e a dízelautókat a Cenk alatti 
városból. A Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) színeiben megvá-
lasztott elöljáró Facebook-bejegyzés-
ben számolt be arról, hogy Brassó ve-
zeti azoknak a romániai városoknak a 
toplistáját, amelyek a legtöbbet tesz-
nek a légszennyezettség visszaszorí-
tása érdekében. Egyúttal újabb intéz-
kedésekre tett javaslatot, amelyeknek 
köszönhetően tovább lehetne javítani 
a város levegőjének minőségét.

„Brassó az első a szennyezés ellen 
intézkedéseket foganatosító városok 
rangsorában, de még hosszú az út 
odáig, amikor azt tudjuk mondani, 
hogy jó minőségű a levegő” – fogal-

mazott Allen Coliban a posztban, 
amelyben a Romániai Egészségügyi 
Megfi gyelő (Observatorul Român de 
Sănătate) szervezet által készített 
rangsorra hivatkozott. Kijelentését 
alátámasztja, hogy a polgármester ál-
tal a bejegyzéshez csatolt illusztráci-
ón is jól látható, az országban legjob-
ban teljesítő Brassónak is mindössze 
4,8 pontot sikerült elérnie a lehetsé-
ges 10-ből.

Sok mindent lehetne tenni 
a tisztább levegőért
Allen Coliban a Facebook-posztban 
aláhúzta, a toplista összeállítói szerint 
a levegő minőségének meghatározá-
sában döntő szerep jut a városi tömeg-
közlekedésnek. „A sok, dízel- és régi 
autó = részecskékkel teli levegő (PM10, 
PM2.5), amelyek rákot okoznak (a rá-
kos megbetegedések első oka a Nem-
zetközi Rákkutató Ügynökség szerint” 
– írta a brassói elöljáró.

Idézte egyúttal azokat az ajánláso-
kat is, amelyeket a jelentés készítői 
javasolnak a városok polgármeste-
reinek a levegő minőségének jobbá 
tétele érdekében. Szerepel közöttük 
a kerékpárral vagy elektromos jár-
művekkel való közlekedés bátorítása; 
olyan zónák kijelölése, ahová csak a 
legkevésbé szennyező járművek hajt-
hatnak be; adómentesség biztosítása 
a kevéssé szennyező autók után; a 
közösségi közlekedés korszerűsíté-
se, vagyis a régi járművek kivonása 
a forgalomból, helyettük kevésbé 
szennyező eszközök beszerzése; a 
dízelautók közlekedésének betiltása 
a város területén (mint Athénban, 

Brüsszelben, Berlinben, Madridban, 
Párizsban).

Allen Coliban hangsúlyozta ugyan-
akkor, hogy az intézkedések egy ré-
szét már foganatosították is Brassó-
ban, és több más is tervben van, mint 
például a 100 százalékban elektro-
mos tömegközlekedés, kerékpárutak 
kialakítása, több zöldövezet, tájékoz-
tató kampányok.

Miután biztosította a Cenk alat-
ti város lakosait, hogy számára és 
az USR–PLUS helyi önkormányzati 
képviselői számára prioritást jelent 
ebben a mandátumban a szennyezés 

A LÉGSZENNYEZÉS ELLEN LEGTÖBBET CSELEKVŐ ROMÁNIAI VÁROSBAN IS SOK MÉG A TENNIVALÓ AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÉRT 

Brassó tilthatja ki elsőként a dízelautókat

Nagy tervek. Tovább zöldítené a Cenk alatti várost 
Allen Coliban polgármester 
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elleni közdelem, a polgármester a 
bejegyzés zárásaként megkérdezte 
a lakosokat, hogy mit szólnak az 
ajánlásokban megfogalmazott tiltá-
sokhoz.

Megoszlanak a vélemények
A Facebook-bejegyzéshez érkezett 
kommentek között számos olyat ta-
lálunk, amelyben a lakosok arra irá-
nyítják rá a fi gyelmet, hogy ebben 
vagy abban a városrészben meny-
nyire szennyezett a levegő. Többen 
jelzik, hogy hiába vezetnek be zöld 
tömegközlekedést a városban, ha 
továbbra is behajtanak a nagyon 
régi és rendkívül szennyező távolsá-
gi buszjáratok vagy teherautók. Má-
sok készek lennének támogatni a 
dízelautók kitiltását a városból, ám 
arra is ráirányítják a fi gyelmet, hogy 
a jövedelmek szintje nem összeha-
sonlítható a nyugati városokban 
élőkével, így ma a legtöbben nem-
igen keresnek annál többet, mint 
ami elegendő egy használt, több-
éves dízelautó megvásárlásához.

Van, aki felteszi a kérdést, hogy 
mi történjen azokkal a dízelau-
tókkal, amelyekkel megfelelnek a 
környezetvédelmi szabványoknak. 
Többen kérik azt is a brassói polgá-
rok közül, hogy egy hasonló intéz-
kedést ne egyszerre, hanem fokoza-
tosan vezessenek be.

Vannak továbbá, akik felháborí-
tónak nevezik, hogy a polgármes-
ter „az egyszerű polgárokon” kéri 
számon a légszennyezést, amikor a 
gyárak által kibocsátott füst szaga 
áramlik be az otthonokba.

 » Többen jel-
zik, hogy hiába 
vezetnek be zöld 
tömegközleke-
dést a városban, 
ha továbbra is 
behajtanak a 
nagyon régi és 
rendkívül szeny-
nyező távolsági 
buszjáratok vagy 
teherautók. 

 » BÍRÓ BLANKA

„Egyértelmű, hogy a dízelgép-
kocsik nagyobb megterhelést 

jelentenek a szennyezés szempont-
jából, mint a benzines autók, ezért 
az európai rendelkezések is elmoz-
dultak abba az irányba, hogy lassan 
háttérbe szorítsák, majd valamikor 
teljesen megszüntessék a dízelmo-
torok gyártását” – szögezte le a Kró-
nika megkeresésére Szép Róbert, 
a környezetvédelmi minisztérium 
államtitkára. Mint részletezte, je-
lenleg még zajlik a vita ebben a té-
mában, munkacsoport foglalkozik 
az Európai Unió szintjén a dízel-
autók környezeti terhelésével, ám 
eddig minden tudományos kutatás 
arra utal, hogy a dízel-kipufogógáz 
jobban hozzájárul a részecskeképző-
déshez. A szakember rámutatott, ha 
megszületik a konszenzus, Románia 
is lépni fog ezen a téren, ám addig 
egy sor más lehetőség is van arra, 
hogy a hatóságok csökkentsék a le-
vegő szennyezettségét.

Az autók többféleképpen 
szennyeznek
Szép Róbert meglátása szerint je-
lenleg a gépkocsiforgalom jelenti az 
egyik legnagyobb szennyezőforrást, 
elsősorban a városokban. Az autók 
kétféleképpen is szennyeznek: köz-

vetlen módon a kipufogógázzal, gu-
miabroncsok kopásából származó 
részecskékkel és az úttestről felvert, 
úgynevezett reszuszpendált porral 
is, ami szintén bekerül a légkörbe. 
A gépkocsik által felkavart por a 
légszennyezés akár 30 százalékát is 
kiteheti, közben hatékonyan csök-
kenthető, ha megfelelően takarítják, 
seprik, mossák az utcákat.

A környezetvédelmi minisztérium 
– partnerségben a helyi rendőrsé-
gekkel – ellenőrzi az építőtelepe-
ket is, hiszen ha az építkezési hul-
ladékot nem megfelelően kezelik, 
rengeteg por kerül a levegőbe, de a 
gépkocsik is beviszik a kerekeiken a 
lakott területekre, növelve a szálló-
por-koncentrációt. 

Másrészt a városoknak sajátos 
mikroklímájuk van, a tömbházak 
között a levegő stabilabb, maga-
sabb a hőmérséklet, és ezek mind-
mind hozzájárulnak a szennyezés 
mértékének növeléséhez azzal, 
hogy a talaj szintjén tartják a szál-
lóport. Egyes városokban, Buka-
restben, Brassóban vagy éppen a 
Csíki-medencében ezt még tetézi a 
hőinverzió jelensége, amikor még 
a minimális szennyezés esetén is 
felhalmozódik a szállópor a leve-
gőben. „Általában kell minimálisra 
csökkenteni a szennyező anyagok 
kibocsátását, hogy a hőinverzió 

esetén ne terhelje túl a levegőt” – 
mondja a környezetvédelmi szak-
ember.

Vannak megoldások
Az államtitkár szerint az önkor-
mányzatok a forgalmi stratégiákba, 
a mobilitási tervekbe foglalhatják a 
szennyezés csökkentésére hozott 
javaslataikat, elképzeléseiket, a 
forgalom hatékony átszervezése 
pedig sok esetben eredményesen 
csökkentheti a levegő szennyezé-
sét. „Ha a gépkocsik sokszor meg-
állnak, és újraindulnak, ha gyak-
ran keletkeznek forgalmi dugók, 
az növeli a kipufogógáz-koncent-
rációt, annak a felhalmozódását. 
Másik hatékony megoldás lehet, 
ha a teherforgalmat kivezetik a vá-
rosokból” – ecsetelte a lehetséges 
megoldásokat Szép Róbert.

Arra is ráirányította a fi gyelmet, 
hogy sok városnak még ma sincs 
terelőútja, vagy amit húsz évvel 
ezelőtt építettek, azt időközben 
„bekebelezte” a város, tehát újakat 
kell építeni. „A környezetvédelmi 
minisztérium programjai – mint 
a roncsautóprogramok – azáltal 
nagyobb támogatást nyújtanak a 
hibrid, illetve az elektromos  gépko-
csik vásárlására, a töltőállomások 
telepítésére, mind a gépkocsipark 
kizöldítését célozzák. Ugyanakkor a 

városok saját hatáskörükön belül 
is tudnak hozni intézkedéseket, 
például, hogy a bizonyítottan na-
gyon szennyező gépkocsikat kitilt-
ják egyes városrészekből, például 
a belvárosból” – húzta alá Szép 
Róbert.

Mint mondta, erre vannak eu-
rópai példák, léteznek olyan vá-
rosok, ahol különböző színekkel 
jelzik, mennyire szennyező a gép-
kocsi, majd azt is, hogy a külön-
böző besorolású autók melyik vá-
rosrészekben közlekedhetnek. „Az 
önkormányzatok kötelezettsége a 
levegőminőségi tervek elkészítése. 
Ez nem mindenhol valósult meg, 
holott ez is egy eszköz a helyi dön-
téshozók kezében, hogy különböző 
helyi határozatokkal, rendeletek-
kel óvják, vagy éppen javítsák a 
levegő minőségét. Ahol a szeny-
nyezettség szintje átlépi a törvény-
ben leírt határértéket, kötelező 
ezen javítani. Az önkormányzatok 
a rendezési tervekkel is befolyá-
solhatják a szennyezés mértékét, 
például minél inkább kiszorítva az 
ipart a város területéről” – összeg-
zett Szép Róbert, hangsúlyozva, a 
levegő szennyezését nagymérték-
ben okozzák a gépkocsik, és mivel 
a szennyezés káros az emberek  
egészségi  állapotára, fontos célki-
tűzés ennek a csökkentése.

A gépkocsiforgalom okozza az egyik legnagyobb szennyezést

 » Az autók 
kétféleképpen 
is szennyeznek, 
közvetlen módon 
a kipufogógázzal, 
gumiabroncsok 
kopásából szár-
mazó részecskék-
kel és az úttestről 
felvert, úgyneve-
zett reszuszpen-
dált porral is, ami 
szintén bekerül 
a légkörbe, hívta 
fel a fi gyelmet a 
környezetvédelmi 
államtitkár. 




