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BEVEZETÉS

Sok nehézséggel járó, de eredményes 
2010. évet zárt a Levegő Munkacsoport. 
A szervezet népszerűsége, támogatott-
sága jelentős. A Szonda Ipsos 2010. jú-
niusi közvélemény-kutatása szerint a 
Levegő Munkacsoport az egyesületet is-
merő magyarok körében 76 pontot ért el 
a 100 pontos skálán. A felmérés szerint 
az emberek 11 százaléka jelezte, hogy 
ismeri a Levegő Munkacsoportot, továb-
bi 29 százalékuk pedig hallotta már a 
szervezet nevét, de nem tudta megmon-
dani, hogy az milyen területen tevékeny-
kedik. A fővárosban – ahová a szervezet 
megnyilvánulásainak többsége köthető 
– jóval kedvezőbb ez az arány: a buda-
pestiek 20 százaléka ismeri és további 
42 százalékuk hallott a Levegő Munka-
csoportról. A szervezet népszerűsége 
azonban itt is az országos átlagnak fe-
lel meg, vagyis 77 pontos. Bár a Levegő 
Munkacsoport ismertsége lényegében 
változatlan maradt a négy évvel koráb-
ban végzett felmérés eredményeihez 
képest, a 76 (Budapesten 77) pontos 
támogatottság jelentős javulásról ta-
núskodik, hiszen 2006-ban ez utóbbi or-
szágosan mindössze 65 pontos volt (Bu-
dapesten 70). A Levegő Munkacsoport 
ezen négy évben nem változtatott az el-
vein, sem azon, hogy mindig ezen elvek 
alapján cselekedjen, és az olcsó népsze-
rűséget sem hajhászta. Minden bizony-
nyal ez az egyik titka a jó eredménynek. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A	Levegő	Munkacsoport	122	tagszerveze-
tet	 tömörítő	 Országos	 Környezetvédő	 Szö-
vetség .	1988	óta	 folytat	 pártpolitikától	 füg-
getlen	 környezetvédelmi	 tevékenységet	 az	
ország	 kedvező	 adottságait	megőrző,	 szoli-
dáris	és	demokratikus	fejlődés	érdekében	az	
alábbi	módokon .

A	 szervezet	 szemléletformálás,	 érdekér-
vényesítés:	Környezet-	és	természetvédelmi	
szemléletformálást,	tájékoztatást	végezett	a	

lakosság	 körében,	 valamint	 országos,	 tele-
pülési	 és	 szakmai	 rendezvényeken .	 Támo-
gatta	a	 lakosságot,	a	civil	 szervezeteket,	a	
környezetvédelmi	 kezdeményezéseket,	 az	
állampolgári	 részvételt	 a	 döntéshozatalban .	
Folyamatosan	tartotta	a	kapcsolatot	a	médi-
ával	a	környezeti	 információk	hatékony	ter-
jesztése	érdekében .

Szakpolitikai	 tevékenység,	 a	 környezeti	
szempontok	érvényesítése	a	döntéshozatal-
ban:	 Szakmapolitikai	 programokat,	 jogsza-
bály-tervezeteket,	koncepciókat	véleménye-
zett .	Állásfoglalásokat,	javaslatokat	készített	
különböző	 programokhoz,	 jogszabályokhoz	
annak	érdekében,	hogy	elősegítse	a	környe-
zetvédelmi	alapelvek	érvényesülését .

Publikációk,	 háttéranyagok	 készítése:	
Háttértanulmányokat	 készített	 környezet-
védelmi	 állásfoglalásaihoz	 és	 kezdeménye-
zéseihez	 a	 Szakértői	 Testülete,	 nemzetközi	
és	hazai	szervezetek,	tudományos	műhelyek	
tapasztalatainak	felhasználásával .	Megjelen-
tette	a	Lélegzetnyi	havi	elektronikus	hírleve-
lünket	és	több	népszerűsítő	kiadványt .

Konzultációs	 lehetőség	 hallgatóknak:	 So-
kan	keresik	meg	az	egyesületet	azzal,	hogy	
szakdolgozataikhoz	 nyújtson	 segítséget,	
vállalja	el	a	külső	opponens	szerepét,	illetve	
tartson	 előadásokat	 egyetemeken,	 főisko-
lákon .	 Ezek	 a	 kapcsolatok	 kölcsönösen	 elő-
nyösek .	Több	hallgató	a	kötelező	gyakorlatát	
a	szervezetnél	tölti,	illetve	később	önkéntes	
munkára	jelentkezik .	

A	2010 .	évi	tevékenységeit	a	2011 .	janu-
ári	hírlevélben	tette	közzé .

Befejezésül	 álljon	 itt	 néhány	 	 esemény,	
kampány	az	olvasó	érdeklődésének	felkelté-
sére	a	Levegő	Munkacsoport	tevékenységei-
nek	részletesebb	megismerése	iránt .

A	 Levegő	 Munkacsoport	 csatlakozott	 né-
met	 civil	 környezetvédelmi	 szervezetek	
„Korom	 nélkül	 az	 éghajlatért”	 című	 kampá-
nyához .	 A	 kampány	 célja	 felhívni	 a	 figyel-
met	arra,	hogy	a	koromszennyezés nem-
csak az egészségünket károsítja, de 
nagyban hozzájárul hazánk éghajlatá-
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nak megváltozásához is .	 Mivel	 a	 korom	
fő	forrásai	a	térségben	a	dízel	 járművek,	a	
kampány	 célja	 az	 általuk	 okozott	 szennye-
zés	 csökkentése .	Megjelentette	 a	 kampány	
kiadványának	magyar	változatát,	molinókat	
és	bannert	készíttetett .	

A	tavaszi	nagy	áradások	miatt,	2010-ben	
október	 2-án	 szervezte	 az	 Evezős	 Critical	
Mass-t	a	vízi	sport	szövetségekkel	közösen,	
hogy	felhívja	a	figyelmet	a	formálódó	Euró-
pai	Duna	Régió	lehetőségeire,	a	vízi	tömeg-
sportokra	 és	 a	 partok	 fejlesztésének	 prob-
lémáira .	A	Magyar	Kajak-Kenu	Szövetséggel	
közösen	 szeretné	 elérni,	 hogy	 minden	 fo-
lyóparti	 önkormányzat	 (Duna,	 Tisza,	 Bod-
rog,	 Rába	 stb .)	 iskoláinak	 alaptantervébe	
kerüljenek	 be	 az	 egészséges	 életmódra	 és	
környezettudatosságra	 nevelés	 sikeres	 esz-
közei:	a	szelíd	vízi	sportok .
A	 Levegő	 Munkacsoport	 már	 évekkel	 ez-

előtt	felhívta	a	figyelmet	a	vörösiszap-tározók	
kockázataira,	 a	 biztonsági	 intézkedések	 hiá-
nyában	azonban	 sajnos	 októberben	bekövet-
kezett	hazánk	 legnagyobb	környezeti	hatású	
ipari	balesete .	A	vörösiszap-katasztrófát	köve-
tően	 a	 Greenpeace-szel	 együttműködve	 hív-
ta	fel	a	figyelmet	a	vörösiszap-összetételével	
kapcsolatos	 téves	nyilatkozatokra	és	kérte	a	
mérgező	anyagok	koncentrációjának	folyama-
tos	mérését,	valamint	elsőként	 jelezte,	hogy	
szabálytalanul	nem	veszélyes	hulladéknak	so-
rolták	be	az	ajkai	lúgos	vörösiszapot .

A	TEVÉKENYSÉGEK		

RÉSZLETEZÉSE

Kapcsolattartás a tagszervezetekkel és 
más civil szervezetekkel
Felelősök: Papp Zsuzsanna, Schnier Má-
ria és Varga Rita
A	 Levegő	munkacsoport	 feladatai	 között	

szerepel	a	tagszervezetekkel	történő	együtt-
működés,	a	folyamatos	tájékoztatásuk	és	a	
kölcsönös	 segítségnyújtás .	 Tagszervezetei	
–	az	Alapszabályban	biztosított	 jogaikon	túl-
menően	–	
	▪ elektronikus	 formában	 rendszeresen	
megkapják	a	szervezet	legfrissebb	a	híreit	
és	 a	 2006-ban	 indított	 Lélegzetnyi	 hírle-
velet	(ez	utóbbit	kérés	esetén	nyomtatott	
formában),
	▪ kérés	 esetén	 díjmentesen	megkapják	 az	
egyéb	kiadványokat	is;
	▪ meghívót	kapnak	a	Levegő	Munkacsoport	
rendezvényeire;
	▪ a	Levegő	Munkacsoport	munkatársainak	se-
gítségével	bővíthetik	ismereteiket	a	környe-
zet	és	az	egészség	megóvásáról,	javításáról;
	▪ hatósági	 eljárásokban	 való	 részvételük	
során	együtt	küzdenek	a	lakókörnyezetek	
védelméért;
	▪ a	 kiterjedt	 tagságnak	 és	 kapcsolatrend-
szernek	 köszönhetően	 kapcsolatot	 te-
remthetnek	hasonló	gondolkodású	és	ha-
sonló	 gondok	megoldásán	 tevékenykedő	
emberekkel,	 és	 közösen,	 eredményeseb-
ben	léphetnek	fel	környezeti	érdekeik	ér-
vényesítéséért .
Folytatta	 az	 együttműködést	 más	 civil	

szervezetekkel,	 a	 környezet-	 és	 természet-
védelmi	 szervezetek	 mellett	 több	 szociális	
szervezettel	 is	 (például	 a	 Nagycsaládosok	
Országos	Egyesületével) .
Az	országgyűlési	választások	éve	lévén,	hat	

környezetvédő	civil	szervezet	–	a	Duna	Char-
ta,	 a	 Levegő	 Munkacsoport,	 a	 Greenpeace	
Magyarország,	 a	 Magyar	 Természetvédők	
Szövetsége,	 a	 Védegylet,	 valamint	 a	 WWF	
Magyarország	–	12	kérdést	 juttatott	el	a	Fi-
desz,	a	KDNP,	az	MDF,	az	MSZP	és	az	SZDSZ	
elnökének,	valamint	az	LMP	szóvivőjének .	Mi	
az	öt	 legfontosabb	feladat,	terület,	amelyek-
re	kiemelt	figyelmet	fognak	fordítani	ezek	a	
pártok,	ha	kormányra	kerülnének?	Milyen	tá-
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mogatásokat	csökkentenek	vagy	szüntetnek	
meg?	Mit	 tesznek	 az	 éghajlat	 védelmében?	
Milyen	intézkedéseket	hoznak	a	korrupció,	a	
feketegazdaság	visszaszorítására?	
Júliusban	más	környezet-	és	természetvé-

dő	 szervezetekkel	 közösen	 ajánlásokat	 ké-
szített	az	új	kormány	számára .

Médiakapcsolatok
Témavezetők: Lukács András és Sibak 
Zsuzsanna
Törekszik	 a	 média	 támogatásának	 meg-

szerzésére .	 Bármikor	 készséggel	 rendelke-
zésére	áll	 a	 sajtónak	 interjúkkal,	 felvilágo-
sítással,	 állásfoglalásokkal .	 Rendszeresen	
ad	ki	 sajtóközleményeket,	a	 látványos	saj-
tótájékoztatókkal	igyekszik	felhívni	a	média	
és	 a	 közvélemény	 figyelmét	 a	 környezeti	
gondokra .

A	Levegő	Munkacsoport	sok	témája	került	
be	a	magas	nézettségű	híradókba,	népszerű	
internetes	hírportálokba .
Több	alkalommal	a	sajtó	minden	szegmen-

sében	megjelent	a	Levegő	Munkacsoport	egy-
egy	ügyéről	szóló	hír .	2010-ben	ezernél	több	
hír,	cikk,	interjú,	nyilatkozat	jelent	meg	a	Le-
vegő	Munkacsoport	 említésével .	 (Ezeket	–	 a	
teljes	 igénye	 nélkül	 –	 havonta	 összesítjük	 a	
Lélegzetnyi	 hírlevelünkben .)	 A	 felvilágosító	
munka	eredményeképpen	a	korábbi	évekhez	
képest	sokkal	többen	értik	már	a	gazdaság,	a	
közigazgatás,	a	 szakpolitikák	és	a	környezet	
állapota	közötti	összefüggéseket .	A	 tapaszta-
latok	szerint	legjobban	a	főváros	légszennye-
zettségének	csökkentéséért	 folytatott	küzdel-
met	érti	és	támogatja	a	közvélemény .
A	honlapján	rendszeresen	megjelennek	a	

tevékenységéről	 szóló	 friss	hírek	a	nagykö-
zönség	 és	 a	 sajtó	munkatársainak	 tájékoz-
tatására .
A	sajtó	mellett	egyre	több	szervezet,	ma-

gánszemély	címére	 juttatta	el	a	Lélegzetnyi	
havi	elektronikus	hírlevelet	aktuális	tevékeny-
ségéről .	2010	végén	a	hírlevelet	már	mintegy	
1600	címre	küldte	ki .	A	Lélegzetnyiben	első-
sorban	 a	 szervezet	 tevékenységéről	 ad	 hírt,	
ugyanakkor	kitekint	a	környezetvédelemmel	
kapcsolatos	egyéb	eseményekre	is,	továbbá	
rendszeresen	 közöl	 összefoglalókat	 különbö-
ző	érdekes	külföldi	tanulmányokról .

Állandó	 műsora	 van	 a	 Civil	 Rádióban	
(szerdánként	16 .00–17 .00) .	Szerkeszti	és	a	
műsort	vezeti:	Hajtman	Ágnes .

Nemzetközi kapcsolatok
Témavezető: Lukács András
A	 Levegő	 munkacsoport	 célja,	 hogy	 Ma-

gyarország	átvegye	a	nemzetközi	gyakorlat-
ból	 (különösen	 az	 Európai	 Unió	 gyakorlatá-
ból)	 a	 kölcsönös	 előnyöket	 biztosító	 követ-
kezetesebb	 környezetvédelmi	 szabályozást,	
ugyanakkor	a	piac	torzító	hatásait	tompítva	
őrizze	meg	természeti	és	kulturális	adottsá-
gait .	Elősegíti,	hogy	az	EU	Alapjaiból	nyújtott	
támogatások	és	az	Új	Magyarország	Fejlesz-
tési	 Program	megfeleljenek	 a	 fenntartható	
fejlődés	követelményeinek .	

A	 Levegő	Munkacsoport	 az	 Európai	 Kör-
nyezetvédelmi	 Iroda	 (EEB,	 a	 legnagyobb	
európai	 környezetvédő	 civil	 szervezet),	 az	
Európai	 Közlekedési	 és	 Környezetvédel-
mi	 Szövetség	 (T&E),	 az	 Európai	 Éghajlat-
védelmi	 Hálózat	 (CAN	 Europe,),	 az	 Autó-
mentes	 Világhálózat	 (WCN),	 a	 Nehezen	
Lebomló	 Szerves	 Szennyező	 Vegyületektől	
Mentesítő	 Nemzetközi	 Hálózat	 (IPEN),	 a	
Növényvédőszer	 Akcióhálózat	 Európai	 Ta-
gozata	(PAN-Europe)	és	az	Európai	Környe-
zetvédő	 Civil	 Szervezetek	 Szabványosítási	
Szervezete	(ECOS)	tagja .	
2010-ben	a	New	York-i	székhelyű	Közleke-

dés-	és	Fejlesztéspolitikai	Intézet	(ITDP)	úgy	
döntött,	hogy	megszünteti	hamburgi	irodáját,	
és	európai	tevékenységét	Budapestre	helyezi	
át	a	Levegő	Munkacsoport	keretében .
Munkakapcsolatban	 állt	 többek	 között	 a	

Közép-	 és	 Kelet-Európai	 Bankfigyelő	 Háló-
zattal	 és	 a	 TRANSFORUM	 nemzetközi	 terü-
letfejlesztési	munkacsoporttal .
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Számos	 nemzeti	 civil	 szervezettel	 is	 jó	
kapcsolatot	ápol,	többek	között	a	Német	Zöld	
Költségvetés	Szövetséggel,	a	Dán	Ökológiai	
Tanáccsal,	az	Osztrák	Közlekedési	Klubbal	és	
a	Német	Közlekedési	Klubbal .
Lukács	 András,	 a	 Levegő	 Munkacsoport	

elnöke	az	Európai	Zöld	Költségvetés	Projekt	
Irányító	Bizottságának	tagja .
Kapcsolatot	tart	kormányzati	és	egyéb	hi-

vatalos	 szervekkel	 is:	az	Európai	Bizottság-
gal	 (különösen	 a	 Környezetvédelmi,	 a	 Köz-
lekedési,	az	Energiaügyi,	a	Régiós,	valamint	
az	 Adó-	 és	 Vámügyi	 Főigazgatósággal),	 az	
Európai	Parlamenttel,	az	Európai	Környezet-
védelmi	Ügynökséggel	és	másokkal .
Madarassy	 Judit	 önkéntesként	 Brüsszel-

ben	segíti	a	munkáját .

Környezeti Tanácsadó Iroda (KÖTHÁLÓ)
Vezető: Lenkei Péter. Munkatársak: 
Papp Zsuzsanna, Dr. Bendik Gábor
Az	 iroda	 idén	 is	 megtarthatta	 a	

Kerékpárosbarát	 Munkahely	 címet,	 melyet	
nagyon	szigorú	feltételek	mellett	 ítél	oda	a	
NEFMI .
A	 tanácsadó	 irodát	2010-ben	3495	ügyben	
keresték	meg .	

Az	ügyek	19%-a	levegőszennyezéssel	volt	
kapcsolatos .	 Jelentősen	 emelkedett	 az	 el-
múlt	évekhez	képest	a	hulladékkal	kapcsola-
tos	ügyek	aránya,	elérte	a	13%-ot,	akárcsak	
a	 települési	 környezettel	 kapcsolatos	 ügye-
ké .	 A	 természetvédelemmel	 kapcsolatos	
ügyek	 10,	 a	 környezeti	 joggal	 kapcsolato-

sak	6,	a	zajjal	és	életmóddal	kapcsolatosak	
5–5%-ot	tettek	ki .	Az	ügyek	43%-a	érkezett	
Budapestről,	 a	 többi	 a	 fővároson	 kívülről .	
Arányaiban	 csökkent	 a	 telefonos	 megkere-
sések	 száma,	 nőtt	 az	 e-mailes,	 és	 nagyon	
jelentősen	a	honlap	on-line	panaszfelületén	
érkezett	panaszok	mennyisége .
Az	iroda	közreműködésével	165	közigazga-

tási	eljárás	indult,	ezek	közül	50-et	mondha-
tunk	 eredményesnek .	 19	 eljárásban	 ügyfél-
ként	vettek	részt,	a	többi	közérdekű	panasz	
vagy	adatkérés .	Az	 iroda	közreműködésével	
5	 peres	 eljárás	 folyt .	 A	 tanácsadást	 Lenkei	
Péter,	 Papp	 Zsuzsanna	 végezte,	 Pál	 János	
besegített	 (helyettesítés,	 egyszerűbb	 ügyek,	
vegyi	témák),	Dr .	Bendik	Gábor	pedig	a	jogi	
ügyekben	 segített,	 helyettesített	 igény	 sze-
rint .	 A	 KÖTHÁLÓ	 tagszervezeteként	 kiemel-
kedően	teljesítette	a	minőségfejlesztési	rend-
szerben,	 mely	 az	 irodák	 magas	 színvonalú	
működését	hivatott	szolgálni .	Több	képzésen	
és	 a	KÖTHÁLÓ	Solarday	 kampányában	 illet-
ve	az	Autista	Majorságok	zöldítésére	indított	
projektben	is	részt	vettek	a	tanácsadók .	Pest	
és	 Nógrád	 megye	 településein	 a	 KÖTHÁLÓ	
megbízásából	 témavizsgálatot	 végeztek	 az	
avarégetés	szabályozását	és	szankcionálását	
elemezve .	Nagymértékben	nőtt	a	hulladékkal	
kapcsolatos	ügyek	száma,	általában	illegális	
hulladék-	 vagy	 szennyvízelhelyezés	 témájá-
ban,	de	a	legtöbb	ügy	még	mindig	a	levegő-
szennyezéssel	kapcsolatos .

Az	ügyek	nagy	száma	és	bonyolultsága,	a	
források	hiánya	továbbá	a	tanácsadói	kapaci-
tások	hiánya	nehezítette	a	munkát .	Jelentősen	

Illegális	hulladéklerakás	Szarvasgedén Abasár	Visontai	Erőmű
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emelkedett	azon	közigazg	atási	eljárások	szá-
ma,	amelyeket	az	iroda	indított .	Egyes	ügyek	
intézése	 komoly	 teljesítőképességet	 kívánt,	
több	hetes	teljes	munkaidős	befektetést .	
Elvileg	egy	teljes	és	két	félállásnyi	munka-

erő	jut	a	Tanácsadó	Irodára .	Ezzel	szemben	
szinte	 minden	 munkatárs	 részt	 vesz	 a	 ta-
nácsadásban,	hiszen	sokan	konferenciákról,	
a	sajtóból,	a	Lélegzetnyi	hírlevél	alapján	név	
szerint	 fordulnak	 egy-egy	 téma	 szakértőjé-
hez .	Megtisztelő	a	Levegő	Munkacsoport	felé	
forduló	bizalom,	de	ugyanakkor	azt	 is	 jelzi,	
hogy	 a	 lakosság	 sok	 esetben	nem	bízik	 az	
önkormányzatokban	és	egyéb	közigazgatási	
intézményekben,	amelyeket	pedig	éppen	az	
ő	szolgálatukra	tartanak	fenn	közpénzekből .

A	 2 .	 mellékletben	 olvasható	 az	 irodát	
megkereső	települések	listája .	
A	3 .	mellékletben	grafikonok	mutatják	az	

iroda	tevékenységeinek	adatait .

Jogi ügyek
Témafelelős: Dr. Bendik Gábor
A	Levegő	Munkacsoport	megalakulása	óta	

igénybe	 veszi	 a	 jog	 eszközeit	 is	 az	 emberi	
egészség	és	a	környezet	érdekében .	

Egy	 asztmás-allergiás	 budapesti	 lakos	 a	
Levegő	 Munkacsoport	 támogatásával	 (jogi	
és	 szakmai	 segítségével)	még	 2007-ben	 a	
Bírósághoz	fordult	és	kérte,	hogy	a	Fővárosi	
Önkormányzat	 fizessen	 neki	 1	 millió	 forint	
kártérítést	és	kárpótlást	a	betegség	kialaku-
lása	miatt,	továbbá	hozza	meg	a	megfelelő	
intézkedéseket	 a	 további	 károkozás	 meg-
előzésére .	 A	 perben	 annak	 bizonyítására	
volt	 szükség,	 hogy	 a	 Fővárosi	 Önkormány-
zat	 elmulasztotta	 a	 kötelezettségébe	 tarto-
zó	intézkedések	megtételét,	a	folyamatosan	
határérték	feletti	légszennyezettségi	állapot	
megelőzését	 és	 ezzel	 egészségkárosodást	
okozott	a	hölgynek .	A	pert	a	 lakos	első	és	
másodfokon	 is	 elvesztette,	 azonban	 a	 per	
komoly	sajtóvisszhangot	váltott	ki,	 felhívva	
a	figyelmet	a	helyzet	súlyosságára .
Szintén	2007-ben	indult	az	a	per,	amelyet	

a	86-os	út	mentén,	Bősárkányon	élő	házas-
pár	 indított	–	a	Levegő	Munkacsoport	szak-
mai	és	 jogi	 támogatásával	–	a	közútkezelő	
ellen .	A	per	alapja,	hogy	a	közútkezelő	nem	

hozta	meg	a	kötelezettségébe	tartozó	forga-
lomcsillapítási	 intézkedéseket,	és	emiatt	az	
átmenő	nehéz	tehergépjármű-forgalom	elvi-
selhetetlenné	vált	és	súlyos	károkat	okozott .	
A	 perben	 2009-ben	 számos	 tárgyalást	 tar-
tottak,	majd	decemberben	a	pert	a	lakosok	
első	 fokon	 megnyerték,	 nagy	 összegű	 kár-
térítést	 ítélt	meg	nekik	 a	 bíróság .	 A	 közút-
kezelő	az	 ítéletet	megfellebbezte,	de	a	má-
sodfokú	bíróság	is	a	lakosoknak	adott	igazat .	
Az	 ügy	 jelenleg	 a	 Legfelsőbb	 Bíróság	 előtt,	
felülvizsgálati	eljárásban	folyik .
A	Levegő	Munkacsoport	ellen	pert	indított	

a	 Vát-Porpác	 térségébe	 tervezett	 repülőtér	
beruházója .	 A	 perben	 a	 beruházó	 azt	 állít-
ja,	hogy	a	Levegő	Munkacsoport	képviselője	
egy	 lakossági	 fórumon	 valótlan	 állításaival	
megsértette	a	jó	hírnévhez	való	jogát .	A	pert	
első	fokon	a	Levegő	Munkacsoport	megnyer-
te,	mert	bizonyítani	tudta,	hogy	az	állítások	
ismert	és	elfogadott	tényeken	alapulnak .	Az	
ítéletet	a	felperes	megfellebbezte .
A	 Levegő	Munkacsoport	 perbeli	 képviselet	

biztosításával	 segítette	az	egyik	 tagszerveze-
tét	az	M0-s	autópálya	10-es	és	11-es	út	közöt-
ti	 szakaszának	 környezetvédelmi	 engedélye	
ellen	indított	bírósági	felülvizsgálati	eljárásban .
A	Levegő	Munkacsoport	perbeli	képviselet	

biztosításával	segítette	azt	a	helyi	civil	szer-
vezetet,	amelyik	a	Marczibányi	téri	Lövőház	
átépítése	ellen	tiltakozik .
A	Levegő	Munkacsoport	az	Országos	Kör-

nyezetvédelmi,	Természetvédelmi	és	Vízügyi	
Főfelügyelőség	oldalán	beavatkozóként	részt	
vett	két	Pest	megyei	kavicsbánya	létesítésé-
vel	 kapcsolatos	 környezetvédelmi	 engedé-

Súlyos	károkat	okoz	a	kamionforgalom	a	86-os	út	

mellett .
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lyezési	 eljárás	 bírósági	 felülvizsgálatában,	
amelyek	jelenleg	folyamatban	vannak .	
A	Levegő	Munkacsoport	képviselője	részt	

vett	Genfben	az	Aarhusi	Egyezmény	részes	
feleinek	rendkívüli	találkozóján	és	az	Egyez-
ményhez	 fűzött	 szennyezéskibocsátási	 és	
-átviteli	 nyilvántartási	 rendszerről	 (PRTR)	
szóló	jegyzőkönyv	aláíróinak	első	rendes	ta-
lálkozóján .
A	Levegő	Munkacsoport	–	és	hozzá	csat-

lakozva	 még	 négy	 magyar	 környezetvé-
dő	szervezet	–	a	bíróságon	támadta	meg	a	
„Magyar	Dakar”	néven	elhíresült	tereprali	Tá-
borfalvai-lőtéren	 tartott	 futamának	 termé-
szetvédelmi	 engedélyét .	A	 civilek	 érvelését	
–	miszerint	az	engedély	kellő	megfontolás	hi-
ányában	és	rossz	következtetéseket	levonva	
került	kiadásra	–	a	bíróság	elfogadta	és	így	

a	civilek	megnyerték	a	pert .	A	Környezetvé-
delmi	 Főfelügyelőség	 a	 jogerős	 ítélet	 ellen	
felülvizsgálati	kérelmet	nyújtott	be	a	Legfel-
sőbb	Bírósághoz,	amelyet	azonban	a	legfőbb	
bírói	fórum	elutasított,	így	a	civilek	azt	vég-
legesen	megnyerték .
A	Zöld	Szervezetek	20 .	Országos	Találko-

zóján	 a	 Levegő	 Munkacsoport	 szekcióülést	
szervezett,	amelyben	a	civil	jogérvényesítés	
lehetőségeiről	 folyt	 az	 eszmecsere .	 A	 talál-
kozón	a	 Levegő	Munkacsoport	 jogászát	 be-
választották	 az	 Aarhusi	 Munkabizottságba,	
amelynek	mindkét	ülésén	részt	vett .	A	Leve-
gő	Munkacsoport	 véleményezte	 az	 Aarhusi	
Egyezményhez	készített	nemzeti	beszámoló	
tervezeteit .
A	munkacsoport	lakossági	fórumot	rende-

zett	Budakeszin	és	nyílt	levelet	fogalmazott	
meg	 a	 pátyi	 golffalu	 néven	 megismert	 be-
ruházás	káros	környezeti,	gazdasági	és	szo-
ciális	hatásaival	kapcsolatban .	A	beruházás	
az	egységes	tiltakozások	hatására	lekerült	a	
napirendről .		
Számos	jogszabály-módosítási	tervezetet	

véleményezett	 (például	 Alkotmány-koncep-
ció,	a	levegő	védelmének	egyes	szabályairól	
szóló	 kormányrendelet	 tervezete,	 klímatör-
vény-tervezet,	 fővárosi	 szmogrendelet	 mó-
dosítása,	 fővárosi	 parkolási	 rendelet,	 adó-
törvény-módosítások) .
A	 Tétényi-fennsík	 budaörsi	 részén	 a	 be-

fektetők	 lakóparképítést	 terveznek .	 A	 köz-
lekedési,	 környezet-	 és	 természetvédelmi	
szempontok	 azonban	 a	 jelen	 tervekkel	 el-
lentétesek,	ezért	a	Levegő	Munkacsoport	a	
helyi	 lakosokkal	 együttműködve	 megfelleb-
bezte	 az	 elsőfokú	 építési	 engedélyt,	 a	 köz-
igazgatási	 hivatal	 a	 hatóságot	 új	 eljárásra	
utasította .	Az	új	eljárásban	a	hatóság	ismét	
kiadta	az	engedélyt,	amely	ellen	ismételten	
fellebbezést	nyújtott	be	a	szervezet .		
A	 Dunakeszi	 tőzegláp	 egyik	 területé-

nek	lápi	minősítése	már	2003	óta	kérdéses .	
A	természetvédelmi	hatóság	2009-ben	eljá-
rásában	először	lápnak	minősítette	a	terüle-
tet,	majd	a	másodfokú	hatóság	igen	furcsa	
eljárási	 kifogásai	miatt	megszüntette	az	el-
járást,	 így	a	 lápi	 jelleg	megállapítása	elma-
radt .	A	Levegő	Munkacsoport	az	ügyészség-
től	kérte	a	határozat	törvényességi	felülvizs-
gálatát .	A	beadvány	hatására	a	határozatot	
hozó	hatóság	saját	hatáskörben	visszavonta	

Lakossági	fórum	Budakeszin		a	pátyi	golffalu	

hatásaival	kapcsolatban .

A	Dunakeszi	tőzegláp
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a	beépítést	megengedő	határozatait	az	ügy-
ben .	Ezeket	a	határozatokat	a	beruházó	és	
az	 érintett	 helyi	 önkormányzat	 bírósági	 fe-
lülvizsgálati	eljárásban	támadta	meg .
A	 Levegő	 Munkacsoport	 folytatta	 a	 jogi	

és	 egyéb	 területen	 folytatott	 küzdelmet	 az	
Alagi	Lóverseny	Tréningtelep	megmaradása	
mellett,	a	beépítési	szándékok	ellen .
A	Levegő	Munkacsoport	gyorsan	és	hatá-

rozottan	 lépett	 fel	 az	 Országgyűlésnek	 be-
nyújtott	 törvényjavaslattal	 szemben,	 ame-
lyik	a	civil	szervezetek	közigazgatási	ügyek-
ben	biztosított	jogorvoslati	jogát	vonta	volna	
meg .	A	széles	körű	tiltakozások	hatására	a	
javaslatot	visszavonták .	

Az államháztartás ökoszociális reformja
Témafelelős: Lukács András, Pavics Láz-
ár, dr. Kiss Károly
A	Levegő	Munkacsoport	az	Európai	Unió	és	

az	 OECD	 kezdeményezéseivel,	 ajánlásaival	
összhangban	olyan	szabályozott	ökoszociális	
piacgazdaság	kialakítását	támogatja,	amely-
ben	 a	 természeti	 erőforrásokat	 pazarlóan	
használó,	 a	 környezetet	 veszélyeztető	 te-
vékenységek	költségeit	teljes	egészében	az	
okozókra	 hárítják .	 Azt	 szorgalmazza,	 hogy	
az	 így	 felszabaduló	 forrásokat	 a	 bérterhek	
csökkentésére,	 az	 innováció,	 a	 kreativitás	
erősítésére,	 az	 emberi	 erőforrások	 fejlesz-
tésére,	 a	 környezet	 állapotának	 javítására	
fordítsák .	Az	ország	államháztartása	–	éves	
költségvetése	és	adórendszere	–	 rendbeho-
zatalára,	környezetbarát	átalakítására	a	Le-
vegő	Munkacsoport	1991	óta	 folyamatosan	
dolgoz	ki	javaslatokat .

Az	 év	 legnagyobb	 eseménye	 az	 Európai	
Zöld	 Költségvetés	 éves	 konferenciája	 volt,	
amelyet	 a	 Levegő	 Munkacsoport	 a	 Magyar	
Közgazdasági	 Társasággal	 közösen	 rende-
zett	július	8–9-én	Budapesten,	az	Andrássy	
Egyetemen .	 A	 kétnapos	 rendezvényen	 elő-
adást	 tartott	 Walter	 Deffaa,	 az	 Európai	 Bi-
zottság	 adóügyi	 főigazgatója,	 valamint	 a	
magyar	kormány	két	helyettes	államtitkára	
is .	A	konferenciát	követően	szintén	a	Levegő	
Munkacsoport	 szervezésében	 Budapesten	
tartotta	ülését	az	Európai	Környezetvédelmi	
Iroda	(EEB)	Környezetvédelmi	Pénzügyi	Re-
form	munkacsoportja .

Jelentős	siker	volt	az	is,	hogy	egy	750	ol-
dalas	tanulmánykötetet	készíthett	a	zöld	gaz-
daságélénkítésről	(a	részleteket	ld .	a	Gazda-
sági	és	Szociális	Tanácsról	szóló	résznél) .
Februárban	 ismertette	 az	 ún .	 PETRE-

kutatás	eredményeit,	amely	kimutatta,	hogy	
egy	 Európában	 (és	 szerte	 a	 világon)	 vég-
rehajtott	 környezetvédelmi	 adóreform	 igen	
fontos	 szerepet	 játszhat	 abban,	 hogy	meg-
valósuljanak	az	Európai	Unió	célkitűzései	az	
üvegházhatású	 gázok	 2020-ra	 előirányzott	
kibocsátáscsökkentésére,	továbbá	növelné	a	
foglalkoztatottságot	 és	 előmozdítaná	 az	 in-
novációt,	 miközben	 a	 gazdaság	 teljesítmé-
nyére	(a	GDP	alakulására)	gyakorlatilag	nem	
lenne	hatással .
Májusban	 véleményezte	 a	 kormányprog-

ramot,	rámutatva,	hogy	annak	fő	céljai	ösz-
szességében	 támogatandók,	 azonban	 ezek	

A	kétnapos	rendezvényen	előadást	tartott	Walter	

Deffaa,	az	Európai	Bizottság	adóügyi	főigazgatója .

Az	év	legnagyobb	eseménye	az	Európai	Zöld	

Költségvetés	éves	konferenciája	volt .
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elérésének	 tervezett	 módjai	 több	 lényeges	
területen	aggályosak,	 illetve	részletesebb	ki-
fejtésre	 szorulnak .	 A	 munkacsoport	 levelet	
írt	Matolcsy	György	nemzetgazdasági	minisz-
ternek,	 felhívva	a	figyelmét,	hogy	az	átgon-
dolatlan	 adócsökkentés	 a	 magyar	 vállalko-
zásokat	sújtaná,	egy	zöld	adóreform	viszont	
a	 versenyképességüket	 javítaná .	 Levélben	
tájékoztatta	 az	 országgyűlést	 a	 vagyontör-
vény	módosításával	kapcsolatos	aggályaikról .	
Előadást	tartott	a	Korrupció	a	környezetvéde-
lemben	konferencián,	amelyet	a	jövő	nemze-
dékek	országgyűlési	biztosa	rendezett .	
Az	egyesület	véleményezte	az	Új	Széche-

nyi	Terv	vitairatát .	Bár	egyetértett	a	 fő	cél-
kitűzéssel,	 a	 foglalkoztatottság	 bővítésével,	
azonban	 a	 vitairattal	 ellentétben	 úgy	 vélte,	
hogy	ennek	fő	eszköze	az	oktatás	fejleszté-
se .
Képviselői	 júniusban	 részt	 vettek	 Brüsz-

szelben	a	környezetvédelmi	vámokról	szóló	
konferencián .
Az	adócsalások	és	adóelkerülések	vissza-

szorítására	 irányuló,	 konkrét,	 szövegszerű	
módosító	 javaslatokat	 juttatott	el	a	Levegő	
Munkacsoport	 októberben	 az	 országgyűlés	
Számvevőszéki	 és	 költségvetési,	 valamint	
Gazdasági	 és	 informatikai	 bizottságához .	 A	
civil	 szervezet	 számításai	 szerint	 legalább	
100	 milliárd	 forint	 többletbevételhez	 jutna	
az	államháztartás,	és	a	gazdaság	is	jelentő-
sen	fehéredne,	ha	elfogadnák	az	országgyű-
lés	napirendjén	lévő	adótörvény-javaslathoz	
benyújtott	indítványukat .
Többször	szóvá	tette,	hogy	a	vidékfejlesz-

tés	mostoha	sorsra	jutott	az	EU	kohéziós	po-
litikájában .

Több	alkalommal	 tiltakozottt	 az	 innováci-
óra	 fordítható	 állami	 támogatások	 zárolása	
miatt,	 hangsúlyozva,	 hogy	 a	 súlyos	 társa-
dalmi	 és	 környezeti	 problémák	 nem	 oldha-
tók	meg	 az	 innováció,	 a	 kutatás-fejlesztés	
fokozott	támogatása	nélkül .	
Szakértői	részt	vettek	azon	a	konferenci-

án,	amelyet	a	belga	EU-elnökség	rendezett	
decemberben	 Brüsszelben	 az	 Európai	 Zöld	
Költségvetés	 (GBE)	 közreműködésével .	 A	
„Növekedés	 és	 zöld	 adóreform	 a	 pénzügyi	
konszolidáció	idején”	című	rendezvény	egyik	
előadója	idézte	Franklin	D .	Roosevelt	ameri-
kai	elnök	mondását,	amely	szerint	az	adók	
a	 civilizáció	 ára,	 majd	 kiegészítette	 azzal,	
hogy	most	pedig	az	energiaadók	a	fennma-
radásunk	ára .

Közlekedés
Témafelelős: Lukács András, Vargha 
Márton 
A	 környezeti	 károk,	 egészségi	 ártalmak	

jelentős	 részét	 a	 közlekedés	 okozza .	 Ezért	
a	 szervezet	 küldetéséne	 teljesítéséhez:	 az	
állampolgárok	 alkotmányban	 biztosított	
egészségének	 tényleges	 védelmének	 és	 a	
természeti	 és	 városi	 környezet	 fenntartha-
tóságának	érdekében	különös	figyelmet	for-
dít	a	közlekedésre,	a	személy-	és	teherszál-
lításra	 szoros	 együttműködésben	 a	Magyar	
Közlekedési	Klubbal	és	más	szervezetekkel .
2010	 legjelentősebb	 eseménye	 az	 egye-

sület	számára	az	volt,	amikor	nyilvánosság-
ra	 hozta	 a	 Közlekedéstudományi	 Intézettel	
közösen	 készített	 tanulmányát	 a	 közleke-
désről .	A	két	évig	tartó	kutatás	eredménye	
alapjában	nem	cáfolja	a	már	2004-ben	meg-
jelent,	de	agyonhallgatott	 elemzését	a	köz-
úti	közlekedés	nyílt	és	rejtett	államháztartási	
támogatásáról .	 Ugyanakkor	 sor	 került	 szá-
mos	 pontosításra,	 frissítésre,	 kiegészítésre .	
Most	már	 csak	 arra	 van	 szükség,	 hogy	 az	
államigazgatás	és	a	politika	közösen	 levon-
ja	a	következtetéseket,	és	meghozza	azokat	
az	 intézkedéseket,	 amelyek	 a	 fuvaroztatók,	
illetve	közlekedők	számára	is	értelmetlenné,	
gazdaságtalanná	 teszik	 a	 nemzetgazdasági	
szinten	 irracionális,	 a	 versenyképesség	 ja-
vítását	nehezítő	közúti	személy-	és	áruszál-
lításokat .	 A	 Magyar	 Közlekedési	 Napokon	
nagy	érdeklődést	keltett	a	vasút	és	a	közút	
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társadalmi	 költségeit	 bemutató	 tanulmány	
módszertanáról	 és	 fő	 eredményeiről	 szóló	
előadás .
Folytatta	 a	 „Kamionról	 vasútra!”	 kam-

pányt	az	Európai	Éghajlatvédelmi	Alapítvány	
(ECF)	 támogatásával .	 Februárban	 magyar	
nyelvű	 ismertetőt	 tett	 közzé	 az	 Európai	 Bi-
zottság	megbízásából	 készült	 tanulmányról,	
amely	 megállapította:	 amennyiben	 akkora	
útdíjat	vetnének	ki	tehergépkocsikra,	amely	
fedezné	az	általuk	okozott	környezeti	károk	
költségeit,	 akkor	 az	 európai	 gazdaság	 szá-
mára	 keletkező	 előny	 messze	 meghaladná	
az	 egyes	 fuvarozók	 által	 elszenvedett	 (az	
áremelkedésből	 eredő)	 hátrányokat .	 Márci-
usban	a	Levegő	Munkacsoport	a	Greenpeace	
részvételével	 látványos	 megmozdulást	 ren-
dezett	a	Közlekedési,	Hírközlési	és	Energia-
ügyi	Minisztérium	előtt	a	12	tonna	megenge-
dett	összsúlyt	meghaladó	tehergépjárművek	
kilométer-arányos	 útdíjának	mielőbbi	 beve-
zetéséért .	 Figyelmeztette	 a	minisztert	 arra,	
hogy	 a	 kamionok	 által	 az	 egészségünkben,	
útjainkban,	 autóinkban,	 lakóházainkban,	
közműveinkben	 okozott	 kár	 évente	 több	
százmilliárd	forintot	tesz	ki .	Kifejtette	azt	is,	
hogy	 sok	 külföldi	 kamionos	 általában	 sem-
mit	sem	fizet,	mivel	a	magyar	szervek	kép-
telenek	behajtani	tőlük	a	díjat .	(Eleve	törlik	
a	külföldi	rendszámú	járműveket	az	ellenőr-
ző	 kamerák	 felvételeiről,	 amelyek	 a	 blicce-
lőket	hivatottak	kiszűrni!)	Júniusban	Lu	kács	
András	 Illés	Zoltánnal	 és	Szi	lágyi	 Lászlóval	
beszélgetve	 az	 ATV	 egyik	 műsorában	 ki-
emelten	 foglalkozott	 a	 kilométer-arányos	
útdíj	 bevezetésének	 fontosságával .	 Ugyan-
ebben	a	hónapban	a	Levegő	Munkacsoport	
megbízásából	a	Szonda	Ipsos	közvélemény-
kutatása	során	1000	embert	kérdezett	meg	
a	 tehergépkocsik	 kilométer-arányos	 útdíjá-
ról .	 A	 négy	 évvel	 korábbi	 67-ről	mostanra	
73	pontra	nőtt	a	nagymértékű	úthasználati	
díj	kivetésének	támogatottsága .	A	felmérés	
eredményei	szerint	a	magyarok	kétharmada	
úgy	véli:	a	nehéz	tehergépkocsikra	jelentős	
mértékű	útdíjat	kell	kivetni,	és	a	teljes	eluta-
sítás	a	négy	évvel	korábbinak	a	fele,	mind-
össze	öt	százalékos	volt .	
A	 szervezet	 júliusban	 szállt	 harcba	 azért,	

hogy	a	Nemzeti	Fejlesztési	Minisztérium	meg-
változtassa	a	2011 .	január	elsejétől	érvényes	
vasúti	pályadíjtarifának	az	úgynevezett	szórt	

fuvart	ellehetetlenítő	 intézkedéseit .	A	tarifát	
végül	 nem	 változtatták	 meg,	 de	 egyezség	
született	a	magánvasutak	és	az	állam	között	
a	tarifális	terhek	enyhítésére .	Ha	a	szabályo-
zás	megmarad,	eltűntek	volna	az	egy-két	va-
gonos	 szállítások,	 és	 ezáltal	 tovább	 romlott	
volna	az	amúgy	is	katasztrofális	arány	a	köz-
úti	és	a	nála	jóval	környezetbarátabb	vasúti	
teherszállítás	 között .	 Szeptemberben	 közzé-
tette	A	tehergépkocsi-útdíjak	bevezetésének	
hatásai	Európában	címmel	az	Európai	Közle-
kedési	és	Környezetvédelmi	Szövetség	(T&E)	
megbízásából	 készített	 tanulmány	 magyar	
nyelvű	 ismertetőjét .	 Ugyanebben	 a	 hónap-
ban	szakértői	részt	vettek	Brüsszelben	a	T&E	
konferenciáján	az	útdíjról .	A	Nemzeti	Vasúti	
Kerekasztalon	mutatta	be	Lukács	András	„A	
közúti	és	vasúti	közlekedés	társadalmi	mérle-
ge	Magyarországon”	kutatás	eredményét	ar-
ról,	hogy	a	vasúti	szállításon	sokkal	kevesebb	
a	 társadalom	 vesztesége,	 mint	 a	 közútin .	
Nagy	érdeklődést	keltve	tette	közzé	az	ITDP	
megbízásából	készített	tanulmányát	„Az	áru-
szállítás	 közútról	 vasútra	 történő	 átterelé-
sének	 lehetőségei	Magyarországon”	 címmel .	
Októberben	 az	 elektronikus	 sajtóban	 adott	
interjúkban	népszerűsítette	a	tehergépkocsik	
kilométer-	és	szennyezésarányos	útdíját .
„Hagyd	 otthon	 az	 autódat!”	 címmel	 köz-

lekedési	 kampányt	 folytatott	 az	 Európai	
Unió	 támogatásával,	 az	 	 Európai	 	 Regioná-
lis	 	 Fejlesztési	 	 Alap	 	 társfinanszírozásával	
(KMOP-3 .3 .4	 /	 A-2009-0002	 szám) .	 Ápri-
lisban	készült	 el	 és	 került	 föl	 az	 internetre	
a	 kampány	 reklámvideója,	 amely	 a	 városi	
dugóban	autózást	állítja	szembe	a	kerékpá-
rozással .	Szakértői	 	 számításokat	 végeztek	
az	autótartás	költségeiről,	illetve	elemezték	

A	Levegő	Munkacsoport	és	a	Greenpeace	akciója	a	

tehergépjárművek	útdíjának	bevezetéséért .
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a	 saját	 személyautó	 tartásának	alternatívá-
it	(taxi,	autómegosztás,	telekocsi	stb .) .	Ez	a	
kampány	volt	 a	kerete	az	alább	 felsorolt	 a	
számos	rendezvénynek,	megjelenésnek .
Márciusban	 szakértői	 részt	 vettek	 a	 T&E	

brüsszeli	 konferenciáján,	 amelyen	 egyebek	
között	Ken	Livingstone,	London	volt	polgár-
mestere	 számolt	 be	 a	 dugódíj	 bevezetésé-
nek	megszívelendő	tanulságairól .
A	Critical	Mass	(Kritikus	Tömeg)	kerékpá-

ros	 felvonulás	egyik	meghirdetőjeként	ápri-
lisban	hangsúlyosan	hívta	fel	a	budapestiek	
figyelmét	 arra,	 hogy	 egészségük	 védelmé-
ben	szükség	van	a	belvárost	átszelő	Kossuth	
Lajos	utca	és	Rákóczi	út	 forgalmának	csök-
kentésére .	 A	 felvonulás	 30	 ezer	 résztvevő-
jének	 nevében	 a	 Gellérthegy	 oldalára	 kife-
szített	nyolc	méter	hosszú	molinóval	üzent	a	
Fővárosi	Önkormányzatnak .	
Májusban	 elemzéssel	 reagált	 a	 BKV	 kö-

rül	 szaporodó	botrányokra,	 rámutatva	arra,	
hogy	 a	 közlekedési	 társaság	 akár	 néhány	
év	 alatt	 is	 a	 társadalmi	 felelősségvállalás	

mintavállalatává	 válhatna,	 amint	 arra	 több	
példa	 is	 van	 Európában .	 Az	 elemzés	 alátá-
masztására	közölte	az	EuroTest	23	városban	
elvégzett	vizsgálatának	eredményeit,	amely	
szerint	Budapest	igen	rossz	helyezést	kapott	
a	közösségi	közlekedés	színvonalát	 illetően .	
Megkezdte	a	terjesztését	a	„Te	mivel	utazol?”	
brosúrának,	 amelyben	 bemutatja,	 mennyi	
kárt	 okoznak	 embertársaiknak	 azok,	 akik	
autóval	utaznak	Budapesten .	Tiltakozott	az	
MSZP	ötlete	ellen	az	ingyenes	városi	tömeg-
közlekedésről .	Megállapodott	tíz	másik	szer-
vezettel	közösen	arról,	hogy	anyagokkal	tá-
mogatjuk	a	Pesti	 Est	 ingyenes	hetilap	havi	
mellékletét,	a	Zöld	Estet .	
Május	 27-28-én	 Szabó	 Zoltán	 előadást	

tartott	a	Jövő	gépjárműve	konferencián,	az	
elektromos	autó	környezeti	mérlegéről .	
Júliusban	a	Levegő	Munkacsoport	szerve-

zésében	 tartotta	 Budapesten	 elnökségi	 ülé-
sét	az	Európai	Közlekedési	és	Környezetvé-
delmi	 Szövetség	 (European	 Federation	 for	
Transport	and	Environment,	T&E)	annak	ér-
dekében,	 hogy	 felhívja	 a	magyar	 kormány-
zat	figyelmét	a	magyar	EU	elnökség	 idején	
időszerű	 közlekedési	 kérdésekre .	 A	 T&E	 el-
nökségét,	 amely	 részt	 vett	 az	 „Új	 logika	 a	
gazdaságban”	konferencia	közlekedési	szek-
ciójának	 munkájában,	 Völner	 Pál	 közleke-
dési	 és	 energiaügyi	 államtitkár	 fogadta .	 A	
magyar	 politikusokkal	 folytatott	 egyezteté-
seken	az	Európai	Unió	közlekedéspolitikáját,	
az	 uniós	 támogatások	 felhasználásának	 át-
alakítását,	a	 tehergépkocsik	útdíjáról	és	az	
energiaadóról	szóló	irányelvek	előkészítését	
vitatták	meg .	
Ismertetést	 készített	 az	 Európai	 Bizottság	

megbízásából	 készült	 tanulmányról,	 amely	
szerint	a	cégautóknak	nyújtott	adókedvezmé-
nyek	károsak	a	környezetre,	rontják	a	jólétet	
és	 társadalmilag	 rendkívül	 igazságtalanok .	
Szintén	 ismertette	egy	neves	holland	kutató-
intézet	 tanulmányát,	 amely	 szerint	 a	 sebes-
ségkorlátozással	az	éghajlatot	is	védjük .
Szeptemberben	 tiltakozott	 az	 M1-es	 au-

tópálya	hatsávosra	bővítésének	tervei	ellen .	
Az	Európai	Mobilitási	Hét	alkalmából	szer-

vezett	 Kormányzati	 Eljutási	 Versenyen	 csa-
patai	 megmutatták,	 hogy	 minisztériumtól	
minisztériumig	kerékpárral	és	tömegközleke-
déssel	lehet	a	leggyorsabban	eljuttatni	a	sür-
gős	ügyiratokat .	Nagy	érdeklődést	 keltett	 a	

A	„Hagyd	otthon	az	autódat!”	című	kampány	

óriásplakátja .

„Tiszta	levegőt	a	Kossuth	Lajos	utcába!”	plakátunk	

a	Critical	Mass	felvonuláson .
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„Hagyd	otthon	az	autódat”	kampány	rendez-
vénye	is,	ahol	a	plakáton	és	egy	előadás	ke-
retében	 levezetett	 számításokkal	 figyelmez-
tette	az	embereket,	hogy	havi	500	000	forint	
bruttó	bevétel	alatt	nem	kifizetődő	autót	tar-
tani	a	fővárosban .	A	kampány	ösztönzésére	
közel	 1300-an	 választottak	 egyéni	 autózás	
helyett	alternatív	közlekedési	eszközt .	
Szakértői	az	Új	Széchenyi	Terv	vitairat	köz-

lekedési	fejezetét	is	górcső	alá	vették,	és	szá-
mos	vitatható,	a	fenntarthatóságot	veszélyez-
tető	célt	találta	benne,	amit	szóvá	is	tettek .
A	novemberi	koromkonferencián	több	elő-

adás,	köztük	a	Levegő	Munkacsoport	munka-
társaié	is	részletezte	a	PM10	kibocsátás	és	a	
városi	 autóközlekedés	 összefüggéseit .	Meg-
oldásokról	is	szó	volt,	köztük	a	dugódíjról	és	
a	súlyosan	szennyező	járművek	kitiltásáról	a	
város	egyes	részeiről .	A	szervezet	megkezd-
te	 a	 városi	 dugódíj	 és	 az	 országúti	 kilomé-
ter-	 és	 szennyezésarányos	 útdíj	 beszedése	
egyesítésének	 szorgalmazását,	 részletesen	
kifejtve	 érveit .	 Ezt	 a	 javaslatot	 is	 közzétet-
te	a	 Lélegzetnyi	hírlevélben .	A	 téma	sokak	
érdeklődését	felkeltette,	köztük	a	budapesti	
vezetését	is .	

Az Európai Duna Régió Stratégiája
Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Az	Európai	Duna	Régió	(EDR)	létrehozását	

2008	végén	az	Európai	Bizottság	határozta	el	
azzal	a	céllal,	hogy	2010	végére	el	kell	készí-
teni,	2011	nyarára	pedig	el	is	kell	fogadtatni	
az	EDR	stratégiáját .	2010	az	egyeztetések	éve	
volt .	
A	Levegő	Munkacsoport	a	következő	köz-

érdekű	 szempontok	 érvényesítését	 tartotta	
különösen	fontosnak	a	megbeszéléseken:
	▪ ökoszisztémák	 megőrzése	 a	 szolgáltatá-
saik	 értékének	 minél	 pontosabb	 megha-
tározásával;
	▪ vízpartok	 közösségi	 tulajdonban	 tartása,	
a	teljes	vízparti	területen	a	közcélúság,	a	
hozzáférés	biztosítása;
	▪ a	szelíd	vízi	sportok	fejlesztése;	az	evezés	
és	a	vizek	védelmének	beemelése	az	isko-
lai	tananyagok	közé;
	▪ a	műemlékek,	emlékhelyek	megőrzése;
	▪ a	 szektorok,	 szakmák	 együttgondolkodá-
sa,	megegyezés	a	„kényes	kérdésekben”:	
vízlépcső,	 energiatermelés,	 teherhajózás,	

partok	 tulajdonjoga,	 parti	 területek	 ren-
dezése,	szabályozása;
	▪ az	agrárium,	vidékfejlesztés	bekapcsolása	
a	Duna	Régió	Stratégiába .		

Események

Január	 18-án	 a	 Magyar	 Kajak-Kenu	 Szö-
vetség	 (MKKSZ)	 telephelyén	 kerekasztal-
beszélgetést	szervezett	a	Duna	fővárosi	sza-
kaszának	fejlesztéséről,	amelyen	az	MKKSZ	
és	a	Magyar	Evezős	Szövetség	több	vezetője	
is	részt	vett .	Beleznay	Éva,	a	főváros	főépí-
tésze,	Z .	Halmágyi	 Judit	 fővárosi	 képviselő	
és	 a	 Duna-part	 rendezési	 tervével	 megbí-
zott	Dr .	Nagy	Béla	 ismertették	a	 fejlesztési	
elképzeléseket	és	meghallgatták	a	sportolók	
véleményét .
Részvétel	Duna	konferenciákon:
	▪ Január	20 .	Zsigmond	Király	Főiskola	
	▪ Április	19–20 .	Bécs,	Pozsony		
	▪ Május	15 .	Hotel	Gellért,	Duna	Charta	ren-
dezvénye
	▪ Június	 23 .	 Kesztyűgyár,	 civil	 fórum,	 Stú-
dió	Metropolitana
	▪ Június	 30 .	 Európai	 Bizottság,	 nemzetkö-
zi	 Dunarendezvény	 a	 civileknek,	 Hotel	
Novotel
	▪ Augusztus	27 .	NGM,	civilek	megbeszélése	
Barsiné	Pataky	Etelkával,	a	vízi	sportokról
	▪ Október	2 .	Evezős	Critical	Mass
	▪ Október	12 .	november	23 .	Nagyvárosi	Di-
lemmák	 a	 Dunával	 kapcsolatban,	 Buda-
pesti	Városvédő	Egyesület
	▪ Október	18 .	Az	Országgyűlés	Fenntartha-

A	mobilitási	heti	„Aktafutamon”	kerékpárral	és	

tömegközlekedéssel	győztünk	a	minisztériumtól	

minisztériumig	tartó	távon .
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tó	 Fejlődés	 Bizottságának	 ülése	 a	 Duna	
Régió	Stratégiáról
	▪ Október	19 .	Duna	megbeszélés	a	civilek-
kel,	Aranytíz	Kultúrház
	▪ Október	 27 .	 Duna	 Stratégia	 vízgazdálko-
dási	feladatai,	Hotel	Hélia
	▪ November	 9 .	 Göd,	 Duna	 rendezvény,	
Rotary	Club,	Duna	Vízisport	Alapítvány
A	tavaszi	magas	vízállás	elmosta	az	Eve-

zős	Critical	Mass	 rendezését,	 ezért	 azt	 ok-
tóber	2-ára	tette	át .	Az	Európahajó	Kft .	ál-
tal	 felajánlott	 sétahajóról	 nézhették	 végig	
a	 Magyar	 Evezős	 Szövetség	 és	 a	 Magyar	
Kajak-Kenu	 Szövetség	 képviselői,	 Csipes	
Tamara	és	Kozman	György	olimpikonok	és	a	
sajtó	munkatársai	a	demonstrációt,	amelyen	
a	rossz	idő	ellenére	az	előző	évinél	mintegy	
20-25	százalékkal	többen	vettek	részt .

Éghajlatvédelem – Energia
Témafelelős: Beliczay Erzsébet, Szabó 
Zoltán
A	Levegő	Munkacsoport	energiával	kap-

csolatos	 tevékenységei	 középpontjában	 a	
káros	környezeti	hatások	megfizettetése	és	
a	 foglalkoztatás	 növelésével	 egybekötött	
biztonságos	és	megfizethető	energiaellátás	
állnak .	Mindezeket	az	energiahatékonyság	
növelésével	 és	 az	 energiamegtakarítással,	
energiatakarékos	 szállítás	 és	 közlekedés	
kialakításával	 (lásd	 az	 előző	 fejezeteket)	
az	épületállomány	felújításával	és	az	egyéb	
infrastruktúrák	energiatakarékos	kialakítá-
sával	 lehet	 elérni,	 figyelembe	 véve	 az	 or-
szág	energetikai	adottságait .

Javaslataink az energiapolitikára
Számos	alkalommal	 tett	 javaslatokat	az	

energiapolitikával	 kapcsolatos	 intézkedé-
sekre:
	▪ adókedvezményt	 (áfa	 csökkentést)	 tá-
mogató	 információs-műszaki	 hálózatot	
és	 Zöld	 Bank	 létrehozását	 sürgettük	 az	
épületfelújításokhoz;
	▪ a	 közintézmények	 korszerűsítésének	 pri-
oritását	szorgalmazta,	hogy	csökkenjenek	
az	 üzemeltetéssel	 kapcsolatos	 közkiadá-
sok,	és	ne	úgy	nőjenek	fel	az	újabb	gene-
rációk,	hogy	azt	látják,	a	köztulajdonnak	
nincs	igazi	gazdája .	
	▪ az	 ÚMFT	 akcióterveinek	 újragondolását	
sürgette	 annak	 érdekében,	 hogy	 csopor-
tosítsanak	át	forrásokat	energiahatékony	
épületfelújításokra;
	▪ sürgette	a	nyílt	és	rejtett	energiatámoga-
tások	 átvilágítását	 és	 nyilvánosságra	 ho-
zatalát;
	▪ szakértői	 számos	 alkalommal	 felszó-
laltak	 az	 energiahatékonyság,	 ener	gia-
megtakarítás	 prioritása	 érdekében,	mert	
ebben	látják	a	megoldást	a	foglalkoztatás	
javítására	és	a	lakhatási	költségek	megfi-
zethetőségére;
	▪ javasolta	 az	 első	 generációs	 	 agro	üzem-
anyagok	 támogatásának	 megszüntetését,	
és	 lobbiztunk	az	EU-ban	a	kötelező	beke-
verési	arány	eltörléséért;
	▪ az	 energiahatékonysági	 kampány	 kere-
tében	 is	 szorgalmazta	 a	 közlekedés	 ká-
ros	támogatásainak	megszüntetését,	az	
energiamegtakarítás	 prioritásként	 ke-
zelését	 (lásd	még	a	 közlekedés	 fejezet-
ben);
	▪ szorgalmazta	az	életciklus	elemzéseket	az	
infrastruktúrák	 kiválasztásához,	 amelyek	
összhangot	 teremtenek	 a	 beruházási	 és	
üzemeltetési	költségek	között,	 illetve	ha-
tékonyabban	használják	az	energiát	(pl .	a	
szennyvíztisztításnál) .	

Munkatársai	 észrevételeket,	 javaslatokat	
dolgoztak	 ki	 a	 Nemzeti	 Megújuló	 Cselekvé-
si	Prograhoz	és	a	Megújuló	Energiahordozó	
Nemzeti	Cselekvési	Tervhez .	
Felszólaltak	 a	 Fenntartható	 Fejlődés	 Bi-

zottságban,	 a	 Magyar	 Energia	 Hivatal	 mű-
helyvitáiban	és	más	energetikai	fórumokon .	
Részvételüket	 Bencsik	 János	 államtitkár	 úr	

Az	Evezős	Critical	Masst	októberben	tartottuk	meg	

az	előző	évinél	25%-kal	nagyobb	részvétellel .
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és	 Olajos	 Péter	 helyettes	 államtitkár	 úr	 le-
vélben	köszönte	meg .
A	 magyar	 EU	 elnökséggel	 kapcsolatban	

többször	 is	megfogalmazta	 reményeit,	 illet-
ve	elvárásait .
Munkatársai	 részt	 vettek	 az	 Európai	

Környezetvédelmi	 Iroda	 (EEB)	 2010-ben	
is	 folytatódó	 projektjében,	 amely	 az	 épü-
letenergetikai	 irányelv	 szigorítása	 mellett	
az	 energiamegtakarítási	 célérték	 kötelező-
vé	 tételét	 is	 szorgalmazza .	 A	 kampány	 el-
sősorban	 az	 Európai	 Parlament	 képviselői	
felé	irányult .	Fogadtuk	novemberben	az	ún .	
Visegrádi	 Csoportot,	 az	 EEB	munkatársait,	
akik	 a	 közelgő	magyar	 és	 a	 lengyel	 elnök-
ség	 alkalmából	 tájékozódtak,	 mi	 várható	
a	 kormány	 magatartásától	 a	 közelgő	 EU-
elnökség	 alatt .	 A	 projektben	 munkatársai	
12	 EU-s	 tagország	 szakértőivel	 dolgoztak	
együtt .	 Ezek	 az	 együttműködések	 segíte-
nek	 a	 legjobb	 gyakorlatok	 és	 az	 EU	 ener-
giapolitikájának	 pontosabb	 megismerésé-
ben,	 illetve,	 ha	 lehet,	 a	más	 országokban	
előforduló	buktatók	elkerülésében .	
Nemzetközi	egészségvédő	szervezetekkel	

közösen	decemberben	közösen	fellépett	egy	
következetesebb	 éghajlatvédelmi	 politiká-
ért,	rámutatva,	hogy	jelentős	egészségügyi	
megtakarítással	járna,	amennyiben	az	EU	20	
százalék	helyett	30	százalékkal	csökkentené	
a	széndioxid-kibocsátását	2020-ig .
A	Team	Europe	tagságunk	keretében	elő-

adást	az	éghajlatváltozásról	tartott	két	vidé-
ki	iskolában .	

Épületenergetika 

A	Levegő	Munkacsoport	a	hazai	döntés-
hozóknál,	 szakmai	 rendezvényeken	 és	 a	
médiában	szorgalmazta	az	épületenergeti-
ka	javítását .	Hangsúlyozta,	hogy	nemcsak	
az	 új	 épületek	 minőségét	 kellene	 szabá-
lyozni,	 hanem	 elsősorban	 a	meglevő	 köz-
intézmények	 és	 lakóépületek	 energiafo-
gyasztását	kellene	jelentősen	csökkenteni .	
Ez	 csökkentené	 az	 importfüggőségünket,	
valamint	 a	 költségvetés	 és	 a	 háztartások	
kiadásait	 is .	 Pénzügyi	 nehézségeink	 isme-
retében	 ennek	 feltétele	 az	 uniós	 források	
átcsoportosítása	2011-től	a	foglalkoztatást	
élénkítő,	 energiamegtakarítást	 eredmé-
nyező,	 valamint	 a	 válságba	 került	 építő-

ipart	is	segítő	területekre .	Augusztus	19-én	
levelet	 küldött	 Bencsik	 János	 államtitkár-
nak,	 kérve,	 hogy	 a	 középületek	 tervezett	
leltárba	vételével	párhuzamosan	készítsék	
el	a	létesítmények	energetikai-műszaki	át-
világítását	is .

2010-ben	 ismét	 felhívta	 a	 figyelmet	 az	
épületekben	 található	 azbesztszigetelések	
egészségügyi	 veszélyeire .	 Erről	 levelet	 kül-
dött	december	16-án	Matolcsy	György	nem-
zetgazdasági	 miniszternek,	 kérve,	 hogy	 az	
EU-támogatások	 elosztásánál	 különítsenek	
el	forrásokat	az	azbesztmentesítésre .

Épített környezet 
Témafelelős: Beliczay Erzsébet, Schnier 
Mária
A	Levegő	Munkacsoport	 szakértői	az	épí-

tett	 környezettel	 kapcsolatban	 számos	 ren-
dezési	 tervet,	 fejlesztést	 véleményeztek	
(lásd	az	1 .	mellékletben) .	Több	esetben	tilta-
koztak	a	fejlesztések	tervezett	megvalósítá-
sa	ellen,	amikor	a	helyi	lakosság	segítséget	
kért .	Ilyenek	például	az	ősfás	pasaréti	Aka-
démia	Park	beépítési	terve,	vagy	a	sajtóban	
is	 nagyobb	 visszhangot	 kapott	 Pátyi	 golffa-
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lu .	Nem	egy	esetben	a	 tiltakozások	évekig	
elhúzódnak .	Számos	esetben	hangoztatta	a	
különféle	 szakmai	 konferenciákon,	 rendez-
vényeken,	hogy	a	túlbonyolított,	szakembe-
rek	által	 is	nehezen	értelmezhető	szabályo-
zás	és	az	önkormányzatok	hozzáállása	sem	
a	településen	élőket,	sem	a	távlatos	fejlesz-
téseket	nem	segíti .	
A	 pénzügyi	 válság	 tapasztalatai	 is	 alá-

támasztják	 szakértőinek	 azt	 a	 véleményét,	
hogy	sürgősen	ki	kellene	alakítani	egy	szoci-
ális	bérlakáshálózatot .
Fontosnak	tartotta	a	tapasztalatcserét	a	

magánbefektetőkkel,	 beruházókkal	 a	 vá-
rosfejlesztési	kérdésekben .	Meggyőződése,	
hogy	 csak	 egymás	 véleményének	 megis-
merése	vezethet	kölcsönösen	előnyös	meg-
oldásokhoz .	 Ezért	 hat	 alkalommal	 tartott	
közös	fórumot	a	Magyar	Építési	Innovációs	
Egyesülettel	és	a	Magyar	Környezettudatos	
Építés	Egyesületével	(amelyen	esetenként	
az	 Ingatlanfejlesztői	 Kerekasztal	 Egyesü-
let	képviselői	is	részt	vettek)	a	közlekedés,	
zöldterületek,	 beépítések,	 területfejleszté-
si	szabályozás	témáiban .

Az	 alább	 olvasható	 a	 2010 .	 év	 fenntart-
hatósági	 szempontokból	 vitatott	 fejlesztési	
elképzelései,	visszatérő	problémái	közül .

Mélygarázsok 

Miközben	 milliárdokat	 költünk	 útburkolat-
ok	 cseréjére	 a	 Budapest	 Szíve	 program	 ke-
retében,	nem	figyelünk	oda	az	Országos	Te-
lepülésrendezési	 és	 Építési	 Követelmények	
(OTÉK)	környezeti	 szempontból	káros,	beru-
házói	szempontból	ésszerűtlen	normatív	par-
kolóhely	szabályozására .	Emiatt	ma	is	nagyon	
sok	panasz	van	az	átgondolatlan,	túlmérete-
zett	mélygarázsok	terveire	a	fővárosban .
Levelet	intézett	a	Főpolgármesteri	Hivatal	

Környezetgazdálkodási	és	Energetikai	Osztá-
lyához,	és	keresetet	nyújtott	be	a	Kulturális	
Örökségvédelmi	 Hivatal	 mélygarázsépítést	
helybenhagyó	 határozata	 ellen	 a	 Magyar	
Nemzeti	Múzeum	kertjének	védelme	érdeké-
ben .	 A	 múzeum	 kertjébe	 tervezett	 mélyga-
rázzsal	már	évek	óta	foglalkozott .	Most	úgy	
néz	ki,	elállnak	a	megvalósítástól .
A	Levegő	Munkacsoport	megfellebbezte	a	

4-es	metró	XI .	kerület	Bocskai	úti	megállója	
mellett	 tervezett	 P+R	 mélygarázs	 létesíté-
sét	 az	 Országos	 Környezetvédelmi,	 Termé-
szetvédelmi	és	Vízügyi	Főfelügyelőségen .	A	
fellebbezés	hatására	a	területre	változtatási	
tilalmat	rendeltek	el	2013-ig .	
Körlevelet	 intézett	 a	 fővárosi	 önkor-

mányzatok	 jegyzőihez	és	 főépítészeihez	a	
mélygarázsokkal	és	egyéb	mélyépítésekkel	
kapcsolatban .	 Elsősorban	 a	 szomszédos	
házakra	 jelentenek	 veszélyt	 ezek	 a	 föld-
alatti	építmények	a	vízfolyások	megakasz-
tásával .	

Műemlékek, történelmi városrészek

Budapest	 belvárosában	 a	 Bécsi	 utca	 vé-
dett	 házainál	 és	 a	 Belső-Erzsébetváros	 tör-
ténelmi	 hangulatát	 biztosító	 épületeknek	 a	
lebontására	 irányuló	 fejlesztői	 elképzelések	
jól	 példázzák	 a	 hatósági	 védelemmel	 kap-
csolatos	 megítélést .	 Emellett	 az	 állékony-
ságukban,	 értékes	 részletképzéseikben	 fe-
nyegetett	épületeink	sorsa	is	bizonytalan .	A	
presztízsépítkezések	a	sürgős	karbantartás-
októl,	korszerűsítésektől	is	elszívják	a	forrá-
sokat .	A	szervezet	célja,	hogy	a	műemlékek,	

Tiltakozott	az	ősfás	pasaréti	Akadémia	Park	

fejlesztésének	a	megvalósítása	ellen .

Úgy	hiányzik	Pátynak	a	golffalu . . .
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műtárgyak,	 hangulatos	 épületegyüttesek	
kevésbé	látványos,	ám	gazdasági	szempont-
ból	(például	turizmus)	is	indokolt	karbantar-
tására,	 korszerűsítésére	 nagyobb	 figyelem	
jusson .	
A	Levegő	Munkacsoport	 javaslata	szerint	

le	 kell	 zárni	 a	 Hősök	 terét	 és	 a	 Városlige-
tet	az	átmenő	 forgalom	elől,	és	a	meglevő	
intézmények	 felhasználásával	 egy	Múzeum-
negyedet	kell	kialakítani	a	területen .
A	környék	 lakói	 és	 a	 válság	miatt	 súlyos	

kereslethiánytól	 szenvedő	 vállalkozói	 nevé-
ben	tiltakoztunk	az	ellen,	hogy	a	Városháza	
előtt	kialakított	ideiglenes	park	és	a	Bécsi	ut-
cai	épületek	helyére	egy-egy	egyenként	leg-
alább	40	ezer	négyzetméternyi	kereskedelmi	
és	vendéglátóipari	létesítmény	kerüljön .

Zöldterületek

Folyamatosan	 érkeznek	 a	 panaszok	 a	
zöldterületek	 fogyásával,	 fakivágásokkal	 il-
letve	az	ápolás,	pótlás	elmaradásával,	illegá-
lis	 szennyezéssel	 kapcsolatban .	 Terézváros-
ban	második	 évtizede	 támogatjuk	 a	 civilek	
erőfeszítéseit	a	még	megmaradt	fák,	zöldte-
rületek	védelmében .	
A	 szervezet	 építéshatósági	 és	 fakivágási	

eljárásokba	jelentkezett	be	a	fák	megvédése	
és	a	beruházások	fenntarthatósága	céljából .	
Példaként	a	következő	helyek:	a	II .	kerületi	
Akadémia	park	környéki	közterületi	fasorok,	
Hűvösvölgyi	út	21–23 .	alatti	9	épület	bontá-
si	 engedélyezése,	 a	 VI .	 kerületi	 Nagymező	
utcai	 platánsor,	 a	 XXIII .	 kerületi	 erdőterü-
let	építési	övezetbe	sorolása,	a	XII .	kerületi	
Gesztenyéskert	faállománya .
A	 sajtóban	 és	 konferenciákon	 jó	 példák	

ismertetésével	 segítette	 a	 zöldterületek	 vé-
delmét .	Szorgalmazta	felnőtt	játszóterek	ki-
alakítását	a	városi	zöldterületeken .

Favédelmi konferencia

A	 Levegő	 Munkacsoport	 kerekasztal-be-
szélgetést	 hívott	 össze,	 hogy	 feltárja	 a	 la-
kosságot	sokszor	felkavaró	fakivágások	hát-
terét,	valamint	választ	keressen	arra,	hogy	
a	 városi	 fák	 állapotfelmérésének	milyen	 el-
fogadott	módszerei	vannak,	és	a	vizsgálatok	
eredményeit	hogyan	kell	 értékelnünk,	azok	
milyen	 kockázatokat	 rejtenek	 magukban .	

A	találkozón	a	fák	fenntartásával	foglalkozó	
szakértők,	 környezetvédelmi	 civil	 szerve-
zetek,	 a	 Budapesti	 Corvinus	 Egyetem	 és	 a	
Nyugat-magyarországi	 Egyetem	 szakembe-
rei	vettek	részt .

Kavics- és homokbányák

Folytatódnak	 a	 bányanyitások	 országszer-
te,	 de	 különösen	 Pest	megyében,	 annak	 el-
lenére,	hogy	ma	már	az	önkormányzatok	és	
az	 agrárium	 közösen	 tiltakoznak	 ellenük	 a	
környezetvédőkkel	 karöltve .	 A	 Levegő	 Mun-
kacsoport	 álláspontja	 évek	 óta	 az,	 hogy	 a	
termőföld	 fokozott	 védelme	 (a	 földvédelmi	
járulék	megemelése)	és	értékarányos	bánya-
járadékok	segíthetnének	a	problémák	enyhí-
tésében .

Kerekasztal-beszélgetést	rendezett	arról,	hogy	

milyen	módszerekkel	lehet	a	városi	fák	állapotát	

felmérni,	és	ezek	eredményeit	hogyan	értékeljék .

Folytatódnak	a	bányanyitások	országszerte .
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Levegőtisztaság-védelem 
Témafelelős: Simon Gergely, Lenkei Péter

A Levegő Munkacsoport célja, hogy euró-
pai, országos és települési szinten egyaránt 
szigorú előírások szülessenek a légszennye-
zés, ezen belül is különösen a részecske-ki-
bocsátás (PM10) csökkentésére, hogy ezál-
tal csökkenjen a jelenleg európai viszonylat-
ban is kimagasló légszennyezés miatti élet-
vesztés hazánkban. Fontosnak tartja, hogy a 
döntéshozókon túl a lakosok is mindent te-
gyenek meg azért, hogy csökkentsék káros 
szennyezéseiket.

A	Levegő	Munkacsoport	2010	elején	zárta	
a	„Hagyd	otthon	az	autódat”	kampányát .
Számos	 alkalommal	 felhívta	 a	 figyelmet	

arra,	hogy	a	jogszabályok	szerint	egy	évben	
nem	lehet	35	napnál	többször	a	határérték	
felett	 a	 PM10-szennyezettség .	 2010-ben	
február	26-án,	az	év	57 .	napján	következett	
be	a	35 .	határérték	felett	szennyezett	nap .

Áprilisban	 az	 izlandi	 tűzhányó	 részecske-
szennyezésének	vizsgálatát	kérte	a	magyar	
hatóságoktól .
Májusban	csatlakozott	a	Levegő	Munkacso-

port	a	német	civil	környezetvédelmi	szerveze-
tek	„Korom	nélkül	az	éghajlatért”	című	kampá-
nyához .	A	kampány	célja	felhívni	a	figyelmet	
arra,	 hogy	 a	 koromszennyezés nemcsak 
az egészségünket károsítja, de nagyban 
hozzájárul éghajlatunk megváltozásához 
is .	Mivel	a	korom	fő	forrásai	térségünkben	a	
dízeljárművek,	a	kampány	célja	a	közlekedési	
szennyezést	 csökkentő	 intézkedések	 megho-
zatala .	 A	 kampány	 előkészítése	 során	 meg-
jelentette	 a	 kampány	 kiadványának	 magyar	
változatát,	molinókat	és	bannert	készíttetett .	
A	Koromkampány	június	10-i	nyitó	sajtó-

tájékoztatóján	 munkatársai	 demonstrálták	
a	 korom	 Északi-sarkra	 gyakorolt	 hatását .	
A	sajtótájékoztató	előtt	elkészült	a	kampány	
magyar	 nyelvű	 honlapja,	 mely	 azóta	 is	 fo-
lyamatosan	frissül .
A	 szervezet	 többször	 tiltakozott	 a	 fővá-

rosi	 szmogriadó	 rendelet	 gyengítése	 ellen .	
Bár	egyetért	azzal	a	megközelítéssel,	hogy	a	
rendszám	számjegyei	helyett	az	autókat	kör-
nyezetvédelmi	tulajdonságaik	alapján	tiltsák	
ki	szmogriadó	esetén	a	budapesti	utakról,	ám	
a	fővárosi	módosítás	olyan	engedékeny,	hogy	
mindez	 a	 járművek	 elhanyagolható	 számát	
érintené .	A	Közép-Duna-völgyi	Környezetvé-
delmi	Felügyelőség	igazgatójának	a	Fővárosi	
Önkormányzathoz	 intézett	 levele	 szerint	 is	
alkalmatlan	az	új	szmogriadó	szabályozás	a	
környezeti	levegő	minőségét	javítására .
A	 koromkampánnyal	 munkatársai	 és	 ön-

kéntesei	 részt	vettek	a	nyári	 ifjúsági	 feszti-
válokon,	így	a	tokaji	Hegyalja	fesztiválon	va-
lamint	a	Sziget	fesztiválon .	Ez	utóbbin	Greg	
Dorey	 brit	 nagykövet	 is	megismerkedett	 a	
kampány	céljaival .
Az	Európai	Mobilitási	Hét	és	Autómentes	

Nap	programjain	is	részt	vett	légszennyezés	
és	 korom	 kampányával .	 A	 Mobilitási	 Hétre	
időzítve	hazai	videómegosztó	portálokon	be-
mutatta	a	koromkampány	filmet	magyar	fel-
iratokkal	ellátva .
November	 18-19-én	 konferenciát	 szerve-

zett	 „Korommentes	 levegőt	 az	 egészségért	
és	 az	 éghajlatért!”	 címmel,	melyen	 a	 hazai	
neves	előadókon,	 tudósokon	 túl	nemzetközi	
szakértők	 előadásait	 is	 hallhattuk .	 A	 konfe-

A	Levegő	Munkacsoport	2010	elején	zárta	a	

„Hagyd	otthon	az	autódat”	kampányát .

A	Koromkampány	nyitó	sajtótájékoztatóján	

demonstrálta	a	korom	Északi-sarkra	gyakorolt	

hatását .	
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renciát	 követően	 sajtótájékoztatót	 tartott. 
A	 konferenciára	 elkészült	 a	 korom,	 a	 PM10	
egészségügyi	kockázatait	bemutató	kiadvány .	
Kiadványait	 rendezvényein,	 valamint	 civil	
partnerek	segítségével	terjesztette .
Miután	november	végén	hazánk	megkap-

ta	az	Európai	Bizottságtól	a	felszólítást,	hogy	
hozzon	 azonnali	 lépéseket	 a	 jogszabályok-
ban	előírt	PM10	egészségügyi	határértékek	
betartatására,	a	Levegő	Munkacsoport	leve-
let	 írt	az	érintett	városok	vezetőinek,	mely-
ben	világszerte	bevált	szennyezéscsökkentő	
intézkedéseket	javasolt .
December	elején	felhívta	a	Fővárosi	Köz-

gyűlés	figyelmét	a	városnéző	buszok	szeny-
nyezésére,	 javasolva,	 hogy	 fogadjanak	 el	
szigorú	korlátozást	a	szennyező	buszokra .
Az	 év	 végén	 bemutatta	 a	 Környezet	 és	

Egészség	Szövetség	(HEAL)	 felmérését,	mi-
szerint	egy	esetleges	szigorúbb	uniós	éghaj-
latvédelmi	 célok	 komoly	 egészségügyi	 elő-
nyökkel	járnának	hazánkban	is .
A	 Levegő	 Munkacsoport	 szakértői	 egész	

évben	kommentálták	a	médiában	a	magas	
légszennyezettséggel	foglalkozó	híreket .

Vegyi anyagok, növényvédő szerek
Témafelelős: Pál János, Simon Gergely

A Levegő Munkacsoport célja, hogy minél 
több emberrel ismertesse meg a mestersé-
ges vegyi anyagok egészségügyi kockázata-
it, valamint a biztonságosabb vegyianyag-
használat lehetőségeit. Nemzetközi kapcso-
latai segítségével véleményezi a vegyi anya-
gokkal kapcsolatos szabályozásokat.

A	Levegő	Munkacsoport	támogatja	a	helyi	
ellátást,	a	hazai	termékek	fogyasztását .
A	korábbi	évekhez	hasonlóan	2010-ben	is	

havonta	megjelenő	elektronikus	Vegyi	anyag	
hírlevél	az	interneten	is	elérhető .
A	 Zöld	 szervezetek	Országos	 Találkozóján	

szekcióbeszélgetést	 szervezett	 a	 vegyi	 anya-
gok	 kockázatairól	 és	 a	 vonatkozó	 uniós	 jog-
szabályokról,	valamint	a	2012-ig	elkészítendő	
Növényvédelmi	Akcióterv	kritikus	pontjairól .
A	Vegyszerezett	világ	kampány	keretében	

több,	előadással	egybekötött	akciónapot	tar-
tott,	és	nyilatkozatot	adott	a	háztartásokban	
lévő	 termékek	 és	 élelmiszerek	 kockázatos	
vegyianyag-tartalmáról,	valamint	a	mérgező	

anyagok	felhasználásáról .	A	kampány	kereté-
ben	elkészült	döntéshozói	kiadvány	ismerteti	
a	témához	kapcsolódó	uniós	szabályozásokat .
Megismételte	 2009-es	 közvélemény-kuta-

tást,	 hogy	megismerje	 a	 lakosság	 ismeretei-
nek	és	véleményének	alakulását	a	vegyi	anya-
gok	egészségügyi	hatásaival	kapcsolatosan .	
Részt	vett	egy	négy	közép-európai	ország-

ra	 kiterjedő	 növényvédőszer-maradék	 vizsgá-
latban,	 melynek	 keretében	 három	 különféle	
termék	 összesen	 14	mintáját	 elemeztette .	 A	
vizsgálatokról	 szóló	 sajtóanyagok	 miatt	 több	
alaptalan	 vád	 érte	 a	 szervezetet,	 melyekkel	
kapcsolatban	kifejtette	véleményét .
Egy	másik	nemzetközi	felmérésben	az	EU	

vegyianyag-szabályozásának,	 a	 REACH-nek	
a	 hiányos	 betartását,	 illetve	 a	 kockázatos	

A	Sziget	fesztiválon	Greg	Dorey	brit	nagykövet	is	

megismerkedett	a	koromkampány	céljaival .

A	Vegyszerezett világ	kampány	keretében	több,	

akciónapot	tartott	vidéki	városokban .
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anyagok	 hétköznapi	 termékekben	 való	 je-
lenlétét	 igazolta .	A	vizsgálatok	alapján	a	17	
termékből	 7-ben	 egészségügyi	 kockázatot	
jelentő	 ftalát	műanyagadalékok	voltak,	és	a	
jogszabályi	kötelezettség	ellenére	egyik	eset-
ben	sem	tájékoztattak	erről	a	forgalmazók .
A	 Levegő	Munkacsoport	 tárta	 az	 ország	

nyilvánossága	elé,	hogy	az	MTA	Növényvé-
delmi	Kutatóintézetében	szabálytalanul	for-
galmaztak	 növényvédő	 szer	 forgalmazást,	
valamint	azt,	hogy	a	Szent	István	Egyetem	
gödöllői	 kampuszán	 a	 csapvíz	 határérték	
feletti	mennyiségben	tartalmazott	gyomirtó	
szert	 és	nitrátot .	 Több	alkalommal	 jelezte,	
hogy	a	hasonló	esetek	elkerülése	csak	a	la-
kosság	tájékoztatásával	és	a	jogszabálykö-
vető	 vállalkozások	 védelméért	 dolgozó	 ha-
tóságok	megerősítésével	kerülhető	el .
A	Torkig vagyunk a permetszerekkel	nevű	

nemzetközi	kampány	keretében	tájékoztató	
kiadványt	 készíttetett	 a	 permetező	 szerek	
kockázataival	 kapcsolatban .	 A	 kiadványt	 a	
budapesti	 szakmai	 konferencia,	 valamint	 a	
HEAL	 brüsszeli	 nemzetközi	 munkaértekez-
letének	magyar	résztvevői	 is	megkapták .	A	
növényvédő	 szerek	 egészségügyi	 kockáza-
tairól	 szóló	2010	decemberi	budapesti	 kon-
ferenciát	 a	 HEAL-lel	 és	 az	 Ökotárs	 Alapít-
vánnyal	közösen	szervezte .
Híreinket	a	vegyi .blog .hu	oldalon	és	a	Le-

vegő	Munkacsoport	Facebook	oldalán	is	elér-
hetővé	tette .
Az	Európai	Unióban	most	zajlik	az	új	Biocid	

Rendelet	 kialakítása .	 A	 hazai	 és	 uniós	 dön-

téshozókat	munkatársai	folyamatosan	keres-
ték	 a	 jogszabály	 zöldítését	 célzó	 javaslata-
ikkal,	melyből	több	a	rendelettervezet	része	
lett .	Ehhez	és	más,	a	fogyasztók	egészségét	
veszélyeztető	 témához	 kapcsolódóan	 több	
nemzetközi	 környezetvédelmi	 civil	 szerve-
zettel	 is	 együttműködott,	 különösen	 a	 kö-
vetkezőkkel:	 Európai	 Környezetvédelmi	 Iro-
da	 (European	 Environmental	 Bureau,	 EEB);	
Növényvédelmi	 Akcióhálózat	 európai	 és	 né-
met	 szervezete	 (Pesticide	 Action	 Network	
Europe,	PAN	Europe;	PAN	Germany);	Egész-
ség-	és	Környezetvédelmi	Szövetség	(Health	
and	 Environment	 Alliance,	 HEAL);	 Nehezen	
Lebomló	 Szerves	 Szennyező	 Vegyületektől	
Mentesítő	Nemzetközi	Hálózat	(International	
POPs	Elimination	Network,	IPEN) .	Részt	vet-
tünk	az	EEB,	a	PAN	Europe,	a	HEAL	és	az	IPEN	
nemzetközi	szemináriumain,	konferenciáin .	
Javaslatait	és	véleményét	eljuttatta	a	ha-

zai	és	uniós	döntéshozóknak .	Több	alkalom-
mal	is	részt	vett	a	Vidékfejlesztési	Minisztéri-
um,	illetve	a	Nemzeti	Erőforrás	Minisztérium	
által	koordinált,	vegyi	anyagokkal	foglalkozó	
bizottságok	munkájában .
Több	 más	 civil	 szervezethez	 hasonló-

an	 a	 Levegő	 Munkacsoport	 is	 lobbizott	 a	
biszfenol-A	 műanyagadalék	 felhasználásá-
nak	korlátozásáért .	A	régóta	zajló	együttes	
munkának	 köszönhetően	 az	 EU-ban	 2011	
márciusától	tilos	felhasználni	a	hormonkáro-
sító	hatású	anyagot	a	 cumisüvegek	gyártá-
sakor .
A	 PAN	 kezdeményezésének	 és	 erőteljes	

fellépésének	köszönhetően,	amelyhez	a	Le-
vegő	Munkacsoport	is	csatlakozott,	az	Euró-
pai	Unió	több	növényvédő	szermaradék	ha-
tárértékét	szigorította .
A	Levegő	Munkacsoport	már	évekkel	ez-

előtt	felhívta	a	figyelmet	a	vörösiszap-táro-
zók	 kockázataira,	 a	 biztonsági	 intézkedé-
sek	hiányában	azonban	sajnos	októberben	
bekövetkezett	 hazánk	 legnagyobb	 környe-
zeti	 hatású	 ipari	 balesete .	 A	 vörösiszap-
katasztrófát	 követően	 a	 Greenpeace-szel	
együttműködve	 hívta	 fel	 a	 figyelmet	 a	 vö-
rösiszap-összetételével	 kapcsolatos	 téves	
nyilatkozatokra	 és	 kérte	 a	 mérgező	 anya-
gok	koncentrációjának	folyamatos	mérését,	
valamint	elsőként	jelezte,	hogy	szabálytala-
nul	nem	veszélyes	hulladéknak	sorolták	be	
az	ajkai	lúgos	vörösiszapot .

Vidéki	városokban	előadásokat	tartottunk	a	

környezetünkben	lévő	vegyszerek	hatásairól .
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SZAKMAI	SZERVEZETI	TAG-

SÁGOK,	EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Gazdasági és Szociális Tanács

A	 Gazdasági	 és	 Szociális	 Tanács	 (GSZT)	
a	 nemzeti	 gazdasági	 és	 társadalompolitikai	
stratégiákról	való	konzultáció,	a	kormányzati	
stratégiák	 megvitatásának,	 véleményezésé-
nek	 független	 fóruma .	Lukács	András,	a	Le-
vegő	Munkacsoport	elnöke	2006	óta	képviseli	
a	környezet-	és	természetvédelmi	társadalmi	
szervezeteket	a	GSZT-ben .	2010-ben	is	részt	
vett	a	GSZT	minden	ülésén	és	hozzászólt	a	
témákhoz	(esetenként	többször	is),	amit	an-
nak	a	fényében	is	kell	tekinteni,	hogy	a	GSZT	
ülései	általában	2-3	órát	szoktak	tartani,	és	a	
GSZT-nek	több	mint	40	tagja	van .
A	2010 .	március	elsején	tartott	ülésén	a	

GSZT	 határozatot	 fogadott	 el	 a	 fejlesztés-
politikáról,	amelybe	beépítette	Lukács	And-
rás	 több	 észrevételét .	 A	 GSZT	 2010 .	 júli-
usi	 ülésén	 az	MTA	 székházában	 részt	 vett	
Navracsics	 Tibor	 miniszterelnök-helyettes,	
közigazgatási	 és	 igazságügyi	 miniszter,	
Matolcsy	 György	 nemzetgazdasági	 minisz-
ter,	 valamint	 Rétvári	 Bence,	 a	 KIM	 állam-
titkára	 is .	 Lukács	 András	 felszólalásában	
kifejtette,	 hogy	 a	 zöld	 szervezetek	milyen	
gazdaságpolitikát	várnak	el	az	új	kormány-
tól .	Ezt	követően	a	GSZT-nek	több	plenáris	
ülése	2010-ben	nem	volt .	A	GSZT	Civil	Ol-
dala	külön	is	tartott	több	ülést .
Lukács	András	javaslatára	a	GSZT	kutatást	

kezdeményezett	a	zöld	gazdaságélénkítés	le-
hetőségeiről .	 A	 tanulmánykötet	 2010	 őszén	
készült	 el .	 A	 tanulmány	 főbb	megállapítása-
iról	 Kiss	 Károly	 egyetemi	 docens	 és	 Lukács	
András	októberben	Szegeden	előadást	tartott	
a	2010 .	évi	Közgazdász-vándorgyűlésen .	

Országos Környezetvédelmi  
Tanács

Szabó	 Zoltán	 az	 Országos	 Környezetvé-
delmi	 Tanács	 civil	 delegáltjaként	 a	 Tanács	
elé	kerülő	kormányanyagokat	véleményezte,	
közreműködött	 állásfoglalások	 kialakításá-
ban .	2010-ben	a	 tárgyalt	 főbb	 témák	a	kö-
vetkezők	voltak:	Országos	Vízgyűjtő-gazdál-

kodási	Terv,	hulladékgazdálkodási	koordiná-
ló	 szervezetek,	 természetvédelem	helyzete	
2002–2010,	 KEOP	 Környezetvédelmi	 Infor-
matikafejlesztési	 (KIR)	 projektek,	 Nemzeti	
Környezetvédelmi	Program,	Hulladékgazdál-
kodási	 törvény,	 Megújuló	 Energiahordozók	
Cselekvési	Terv,	Duna	Stratégia .
A	Tanács	állásfoglalásai	az	oktt .hu	honla-

pon	olvashatóak .

Új Magyarország Fejlesztési Terv 

A	 Levegő	 Munkacsoport	 figyelemmel	 kí-
sérte	 az	 EU	 forrásokból	 finanszírozott	 pro-
jekteket .	Az	ÚMFT	félidejében	észrevételeket	
fogalmazott	meg,	amelyeket	még	hasznosí-
tani	 lehetne	 a	 hátra	maradt	 három	 évben .	
Elsősorban	 a	 túlzott	 adminisztrációs	 terhe-
ket	 és	 a	 műszaki-gazdasági	 előkészítésre	
szánt	 jóval	kisebb	energiát,	az	alternatívák	
kidolgozásának	hiányát	kifogásolta .

Végrehajtás Operatív Program 
(VOP)

Beliczay	Erzsébet	negyedik	éve	a	környe-
zetvédő	 civil	 szervezetek	 delegáltja	 a	 VOP	
MB-ben .	Az	MB	két	ülésén	elsősorban	a	túl-
zott	adminisztrációs	terhek	mérséklését	és	a	
források	fenntartható	fejlődést	jobban	szem	
előtt	 tartó	 felhasználását	 szorgalmazta .	Vé-
leménye	szerint	a	válságban	különösen	fon-
tos	a	gazdasági	szervezeteknek	nyújtott	köz-
vetlen	támogatások	helyett	piacot	bővíteni	a	
munkahelyek	 megtartását	 elősegítő	 felújí-
tásokkal,	 takarékosabb	 közszolgáltatásokat	
eredményező	–	és	így	szociális	problémákat	
is	mérséklő	 –	 projektek	 támogatásával .	 Az	
ülések	jegyzőkönyve,	a	delegált	felszólalásai	
az	NFÜ	honlapján	olvashatók .	

Magyar Energiahatékonysági 
Társaság

Tagszervezete	vagyunk	a	Magyar	Energia-
hatékonysági	 Társaságnak	 (META),	 amely	
tervezőket,	 szakértőket	 és	 vállalkozásokat	
tömörít	 az	 energiahatékonyság	 és	 a	 meg-
újuló	energiák	terjedésének	elősegítésére .
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litika	megvalósításában	(24	oldal)	
7 .	Horváth	Katalin:	Oktatási	 ráfordítások	 és	
gazdasági	fejlődés	(54	oldal)
8 .	Kerpen	Gábor	–	Lukács	András:	A	közok-
tatásra	 fordított	 kiadások	 nemzetgazdasági	
hatásai	 és	 a	 közoktatás	 többletforrás-szük-
séglete	(5	oldal)
9 .	 Kató	 Gábor	 és	 mások:	 Az	 egészség	 és	
egészségügyi	 rendszer	 fejlesztésének	 mak-
rogazdasági	kérdései	(65	oldal)
10 .	Pavics	Lázár:	A	hazai	foglalkoztatás	tragi-
kus	helyzete	és	az	okok	vizsgálata	(32	oldal)
11 .	Kiss	Károly:	A	bérterhek	csökkentésének	
hatása	a	foglalkoztatásra	(18)
12 .Beliczay	 Erzsébet:	 Épületek	 energiaha-
tékonysága;	 több	 munkahely	 –	 kevesebb	
energiafogyasztás	(61	oldal)
13 .	 Tarnai	Mária:	 Válságkezelés	 a	megújuló	
energiaforrások	 részarányának	 növelésével	
(39	oldal)
14 .	 Kohlheb	Norbert	 –	 Podmaniczky	 László	
–	Skutai	 Julianna:	Környezetbarát	mezőgaz-
daság	(75	oldal)
15 .	Kiss	Krisztina:	Út	a	nulla	hulladékképzés	
felé	a	zöld	gazdaság	élénkítésével	(57	oldal)
16 .	 Bencze	 Izabella:	 A	 környezetbarát	 gaz-
daság	és	a	nemzeti	vagyon	(59	oldal)
17 .	Dr .	Bendik	Gábor:	A	jogrendszer	módosí-
tása	a	zöld	gazdaság	kialakítása	érdekében	
(26	oldal)

EXIOPOL	Környezetértékelési	döntéshozói	
rendszer
Az	EU	6 .	K+F	keretprogramja	által	támo-

gatott	Exiopol	egy	3	éves	kutatás	az	Európai	
Bizottság	finanszírozásával,	amelynek	célja	
új	környezetértékelési	döntéshozói	keretek	
kialakítása	az	externália	adatok	és	az	input-
output	 táblázatok	 felhasználásával .	 Ennek	
keretében	 a	 szervezet	 szakértői	 feltételes	
választás	 (Choice	 Experiment)	 vizsgálatot	
folytattak	le	Mezőföldön,	hogy	megismerjék	
a	biodiverzitás	javításának,	a	tájképi	válto-
zásoknak	és	a	 talajvíz	minőségjavításának	
társadalmi	 értékét	 a	 növénytermesztési	
gyakorlat	 változtatásának	 függvényében .	
Mindhárom	 területre	 nagy	 hatással	 van	 a	
növénytermesztés,	 így	 egyúttal	 a	 mező-
gazdaság	 környezeti	 hatásáról	 is	 képet	 al-
kothattak .	(A	kutatás	témavezetője:	Szabó	
Zoltán .)

KUTATÁSOK,	TANULMÁNYOK	

A	közúti	és	vasúti	közlekedés	társadalmi	
mérlege
A	Közlekedési	Hírközlési	és	Energiaügyi	

Minisztérium	 megbízásából	 a	 Közlekedés-
tudományi	 Intézet	 Nonprofit	 Kft .	 és	 a	 Le-
vegő	Munkacsoport	két	éven	keresztül	tar-
tó	kutatást	végzett,	amelynek	eredménye-
ként	közzétették	A	közúti	és	vasúti	 közle-
kedés	társadalmi	mérlege	Magyarországon	
című	tanulmányt	(egyeztetési	változat) .	A	
tanulmány	 jelentősen	 segítheti	 a	 döntés-
hozókat	 a	 helyes	 közlekedéspolitika	 kiala-
kításában .
Az	áruszállítás	átterelése	közútról	vasútra
A	 New	 York-i	 székhelyű	 Közlekedés-	 és	

Fejlesztéspolitikai	 Intézet	 megbízásából	 el-
készítettük	 Az	 áruszállítás	 közútról	 vasútra	
történő	 átterelésének	 lehetőségei	 Magyar-
országon	című	tanulmányt,	amelyben	kimu-
tattuk,	 hogy	 az	 áruszállítás	 jelentős	 részét	
át	 lehetne	 csoportosítani	 tehergépkocsikról	
a	vasútra .	Elkészítettük	a	 tanulmány	angol	
változatát	 is,	Shifting	 freight	 from	 truck	 to	
rail,	based	on	Hungary’s	experience	címmel .	
(A	 tanulmány	 szerzői:	 Kiss	 Gyula,	 Lukács	
András,	Vargha	Márton .)

Zöld	gazdaságélénkítés
A	Gazdasági	és	Szociális	Tanács	felkérésé-

re	a	Lélegzet	Alapítvány	Zöld	gazdaságélén-
kítés	címmel	tanulmányt	jelentetett	meg	a	
Levegő	 Munkacsoporttal	 szoros	 együttmű-
ködésben .	 A	 tanulmánykötet	 szerkesztője	
Kiss	 Károly,	 a	 Levegő	 Munkacsoport	 Szak-
értői	Testületének	elnöke .	A	kötet	az	alábbi	
résztanulmányokból	áll:
1 .	Kiss	Károly:	Összegzés	(73	oldal)
2 .	Kiss	Károly:	A	környezetvédelmi	 intézke-
dések	 szerepe	 a	 gazdaság	 stabilizálásában	
válság	idején	–	nemzetközi	kitekintés	(22	ol-
dal)
3 .	 Lukács	 András	 –	 Pavics	 Lázár	 –	Horváth	
Zsolt	–	Pál	János:	Környezetbarát	közlekedés	
(60	oldal)
4 .	Pavics	Lázár	–	Kiss	Károly:	A	fosszilis	ener-
giák	hazai	támogatása	(33	oldal)
5 .	Kiss	Károly:	Környezetvédelmi	adóreform	
(172	oldal)
6 .	Balogh	Tamás:	Az	állami	innovációpolitika	
mozgástere	egy	környezetbarát	fejlesztéspo-
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A	környezetbarát	taxizás	jelentősége
A	tanulmányban	ismertetett	kutatás	meg-

kísérli	 számszerűsíteni	 a	 taxihasználat	 kör-
nyezeti	mérlegét .	Kiindulási	feltevésünk	sze-
rint	 a	 taxival	 való	 közlekedés	 a	 közösségi	
közlekedés	 kiegészítőjének	 tekinthető .	 Na-
gyon	nem	mindegy	 azonban	milyen	 taxiról	
beszélünk;	füstölő	dízel,	hibrid,	vagy	netán	
elektromos	 autó?	 Javaslatokat	 is	megfogal-
maztunk	a	döntéshozók	 számára .	 (A	 tanul-
mány	szerzője:	Szabó	Zoltán .)

Mit	várunk	a	magyar	EU-elnökségtől?
A	 Külügyminisztérium	 folyóiratában,	 az	

Európai	Tükörben	megjelent	 tanulmány	azt	
vizsgálta,	mit	tehet	a	magyar	EU-elnökség	a	
pénzügyek	zöldítése	érdekében .

Nyomtatásban is megjelent rövid 
ismertető füzetek

	▪ Torkig	vagyunk	a	permetszerekkel
	▪ Korommentes	levegőt!
	▪ Mérgektől	mentes	jövőt!
	▪ Korom	nélkül	az	éghajlatért
	▪ Te	mivel	utazol?

Elektronikus hírlevelek

	▪ Lélegzetnyi	(szerkesztette:	Lukács	András,	
Varga	Judit	és	Sibak	Zsuzsanna),	megje-
lenik	havonta	
	▪ Vegyi	 anyag	 hírlevél	 (szerkesztette:	 Pál	
János),	megjelenik	havonta
	▪ Green	Budget	News,	negyedévente	meg-
jelenő	 európai	 hírlevél	 a	 zöld	 költségve-
tésről	a	Német	Zöld	Költségvetés	Szövet-
ség	gondozásában,	amelynek	a	szerkesz-
tésében	 a	 Levegő	Munkacsoport	 is	 részt	
vesz
	▪ Körlevél	a	Levegő	Munkacsoport	 tagszer-
vezetei	 és	 a	Szakértői	 Testület	 tagjai	 ré-
szére	 (megjelenik	 esetenként,	 szerkesz-
tők:	Lukács	András,	Varga	Judit	és	Papp	
Zsuzsanna)
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1 .	MELLÉKLET	

Településrendezési és környezetvédel-
mi eljárások 2010
Témavezető: Schnier Mária
A Levegő Munkacsoport szakértői Buda-
pest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának 
Főépítészi Irodája által bonyolított alábbi 
keretövezet átsorolási eljárásokban vettek 
részt:

	▪ III .	kerület	Bécsi	út	Közigazgatási	határ–
Solymárvölgy	 út–Solymár	 köz–vasúti	 te-
rület	által	határolt	terület
	▪ X .	 kerület	 Horog	 utca–vasúti	 delta–Kőér	
utca	közötti	terület
	▪ XVIII .	 kerület	 Fedezék	 utca	 154	 47/10	
hrsz .
	▪ X .	 kerület	 Közvágóhíd–Károlyi	 Sándor	
utca	által	határolt	terület
	▪ Véleményeztük	 a	 Fővárosi	 Építési	 Keret-
szabályzat	(FÉK)	módosítását
	▪ XI .	 kerület	Andor	utca–Thán	Károly	utca	
–	Major	utca–Pajkos	utca	által	határolt	te-
rület
	▪ XIV .	kerület	Dévényi	utca–Szegedi	út–Te-
leki	Blanka	utca–Varanno	utca	által	hatá-
rolt	terület
	▪ XV .	kerület		M3	autópálya	kivezető	szaka-

sza–Mogyoród	 útja–Városkapu	 utca–Fel-
sőkert	utca	folytatása	által	határolt	terület
	▪ IX .	 kerület	 Könyves	 Kálmán	 körút–Gyáli	
út	által	határolt	terület
	▪ VIII .	kerület	vasúti	területek
	▪ XXIII .	kerület	M5	autópálya	melletti	erdő-
terület
	▪ XXIII .	 kerület	 Soroksári	 elkerülő	 út	mel-
letti	terület
	▪ XVII .	 kerület	 Orgoványi	 utca–Béla	 telepi	
út	által	határolt	terület																																																																																																													
	▪ XII .	kerület	Rácz	Aladár	út	meghosszabbí-
tásával	kapcsolatos
	▪ XXII .	kerület	különböző	kisebb	területek
	▪ II .	kerület	Hidász	utca	és	környéke	(a	fő-
polgármesterhez	intézett	észrevétel)
	▪ III .	 kerület	 Bogdáni	 út–HÉV	 pálya–Akác	
köz	által	határolt	terület
	▪ X .	kerület	Fehér	út–MÁV	vasútvonal	által	
határolt	terület
	▪ XI .	kerület	Irinyi	J .	utca–Bogdányfy	utca–
vasútvonal–Lágymányosi	 híd	 lehajtó–
Duna	folyam	által	határolt	terület
	▪ XXII .	kerület	Budatétényi	út–Szabadkai	út	
által	határolt	terület
	▪ XXII .	kerület	Dunapart	II	és	Duna-part	lo-
gisztikai	terület
	▪ II .	kerület	Pasaréti	út–Hűvösvölgyi	út	által	
határolt	terület

A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése 2010 decemberében

KÖZGYŰLÉS: 131 tagszervezet

Szakértői Tes-

tület:

110	fő

ELNÖKSÉG:

Elnök

Elnökhelyettesek	(3	fő)	

Elnökségi	tag	(2	fő)

Felügyelő  

Bizottság:	3	

fő

Igazgató

Pártoló	tagok

Programvezetők:		

9	fő	(6	főállásban,		

1	vállalkozó)		

Civil	kapcsolatok:	1	fő

Sajtófelelős:	1	fő	

Kommunikációs		

munkatárs:	1	fő

Környezeti		

Tanácsadó		

Iroda:	3	fő

Gazdasági	

részleg:	2	fő
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A fővárosi kerületek alábbi szabályozási 
terveinek egyeztetési eljárásában vet-
tek részt:
	▪ II .	 kerület	 Víziváros	 KSZT,	 Hűvösvölgy	
KSZT,	Szépvölgy	KSZT,	 Pasarét	KSZT	 fe-
lülvizsgálata
	▪ II .	kerület	Hidász	utca	és	környéke	KSZT	
módosítása
	▪ X .	 kerület	 Pilisi	 utca–L4	 lakóövezet–MÁV	
vasútvonal	által	határolt	terület
	▪ X .	kerület	Fehér	út–M4	autópálya	beveze-
tő	szakasza	által	határolt	terület
	▪ XI .	 kerület	Andor	utca–Thán	Károly	utca	
által	határolt	terület
	▪ XI .	 ker .	 Budaörsi	 út–Homonna	utca	 által	
határolt	terület
	▪ XI .	 kerület	 Nándorfejérvári	 út–Barázda	
utca	által	határolt	terület
	▪ XI .	 kerület	 Budafoki	 út–Prielle	 Kornélia	
utca	által	határolt	terület
	▪ XI .	kerület	Bocskai	út–Badacsonyi	utca	ál-
tal	határolt	terület
	▪ XI .	kerület	Szerémi	út–Barázda	utca	által	
határolt	terület
	▪ XI .	kerület	Irinyi	János	utca–Duna	folyam	
által	határolt	terület
	▪ XII .	kerület	Költő	utca–Hangya	lépcső	ál-
tal	határolt	terület
	▪ XII .	kerület	Kerületi	Városépítési	Szabály-
zatának	L3,	L6	övezeteire	vonatkozó	mó-
dosítások
	▪ XII .	kerület	György	Aladár	utca–Galgóczy	
utca	által	határolt	terület
	▪ XII .	kerület	Kerületi	Városépítési	Szabály-
zatának	 L1,	 2	 övezeteire	 vonatkozó	mó-
dosítások
	▪ XII .	kerület	Kerületi	Városépítési	Szabály-
zatának	 zöldterületi	 és	 erdő	 övezeteire	
vonatkozó	módosítások
	▪ XII .	kerület	Kerületi	Városépítési	Szabály-
zatának	közlekedési	övezeteire	vonatkozó	
módosítások
	▪ XIII .	 kerület	 	 Bulcsu	 utca–Lőportár	 utca	
által	határolt	terület
	▪ XIII .	kerület	Szekszárdi	út–Újpalotai	út	ál-
tal	határolt	terület
	▪ XIII .	kerület	Lehel	utca–Mohács	utca	által	
határolt	terület
	▪ XIII .	kerület	Váci	út–Föveny	utca	által	ha-
tárolt	terület
	▪ XIII .	 kerület	 Népfürdő	 utca–Dagály	 utca	
által	határolt	terület

	▪ XIV .	 kerület	 Hungária	 körút–Semsey	 A .	
utca	által	határolt	terület
	▪ XV .	kerület	Rákospalota	Ófalu	és	környéke	
kerületi	szabályozási	terv
	▪ XV .	kerület	Rákos	út–Kazán	utca	által	ha-
tárolt	terület	(Új	MÁV	telep	és	környéke)
	▪ XV .	kerület	Rákospalotai	Körvasút	sor–Ár-
vavár	utca	által	határolt	terület
	▪ XV .	 kerület	 volt	 Növényolajgyár	 és	 kör-
nyéke	
	▪ XV .	kerület	Töltés	utca–kerülethatár	által	
határolt	terület
	▪ XVIII .	 kerület	 Méta	 utca–Nagykőrösi	 út	
által	határolt	terület
	▪ XXI .	kerület		Csepel–Háros	1,2,3		KSZT
	▪ XXI .	 kerület	 Csepel-Ófalu	 program	 és	
KSZT
	▪ XXI .	kerület	Csepel	III .	Erőmű	KSZT
	▪ XXI .	 kerület	 Csepel–Észak	 Duna-Szállító	
utca	HÉV	vonal	által	határolt	terület
	▪ Csepel	 XXI .	 kerület	 Tamariska	 domb	 te-
rületére	 készülő	 KSZT-hez	 előzetes	 véle-
mény
	▪ XXI .	kerület	Csepel	Ráckevei–(Soroksári)	
Duna	menti	terület	II .	ütem	Kerületi	Sza-
bályozási	Terve

Vidéki települések eljárásaiban való 
részvétel:
	▪ Ügyféli	bejelentkezés	a	volt	Deákvári	kö-
zépvárosi	 temető	 helyén	 létesítendő	 be-
vásárlóközpont	 építési	 engedélyezési	 el-
járásába	(Vác)
	▪ Piliscsaba	 Településfejlesztési	 Koncepció	
2010 .	 július	 egyeztetési	 anyag	 vélemé-
nyezése
	▪ Üröm	Táborföld	lakóterület	maximális	be-
építhetőségének	növelésével	kapcsolatos	
véleményezés .

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség alábbi eljárásaiban vettek részt:
	▪ A	szervezet	szakértői	a	Fővárosi	Központi	
Szennyvíztisztító	 Telep	 környezetvédelmi	
engedélyének	 módosításával	 kapcsolat-
ban	észrevételeket	tettek
	▪ Kiskunlacháza	 0508/10-37	 hrsz-on	 ter-
vezett	 kavicsbánya	előzetes	konzultációs	
dokumentációját	véleményezték
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Ócsa külterületén található Dunai Kavics 
Üzemek Zrt. által üzemeltetett „Ócsa I.” 
védnevű kavicsbánya környezetvédelmi 
működési engedélyének módosítását 
véleményezse
	▪ M0	 útgyűrű	 nyugati	 szektor	 10 .	 –	 1 .	 sz .	
főutak	közötti	 szakasz	előzetes	konzultá-
ciós	anyagának	észrevételezése
	▪ A	KOZSOLA	Kft .	Kiskunlacháza	0439/120	
hrsz .	 ingatlanon	 tervezett	 kavicsbánya	
előzetes	 konzultációs	 eljárás	 keretében	
benyújtott	dokumentációjának	észrevéte-
lezése
	▪ Ócsa	 490/18,	 23-24,	 27-28,	 31-32,	 35-
53 .	 56-57,	 60-61,	 64-65,	 68-69,	 73-74,	
77,	 80-82	 hrsz .	 ingatlanokon	 tervezett	
kavicsbánya	 környezeti	 hatásvizsgála-
ti	 eljárása	 a	 KTVF	 26489-3/2010	 számú	
felszólítás	alapján	készített	hiánypótlással	
kapcsolatos	észrevételek
	▪ Csepel	III .	kombinált	ciklusú	gázturbinás	
erőmű	 létesítése,	 összevont	 környezeti	
hatásvizsgálati	 és	 egységes	 környezet-
használati	engedélyezési	eljárásának	ész-
revételezése
	▪ Bugyi	 külterületén	 01251/15,	 01261/1a-
b,	01263	hrsz .	ingatlanokon	tervezett	ka-
vicsbánya	előzetes	vizsgálati	eljárása
	▪ Szigetmonostor	 és	 Szentendre	 között,	
a	 Szentendrei	 Duna-ágon	 létesítendő	
híd	és	a	két	településen	a	hídhoz	veze-
tő	utak	kiépítésének	előzetes	vizsgálati	
eljárása
	▪ Szigetmonostor	 és	 Szentendre	 között,	 a	
Szentendrei	 Duna-ágon	 létesítendő	 híd	
és	a	két	településen	a	hídhoz	vezető	utak	
kiépítésének	 előzetes	 vizsgálati	 eljárása	
KTVF:	 29756-20/2010 .	 	 (Az	 UNITEF	 ’83	
Műszaki	 Tervező	 és	 Fejlesztő	 Zrt .	 által	
megküldött	javított	dokumentációval	kap-
csolatos	észrevétel)
	▪ Délegyháza	 090/2,	 090/4-44,	 0107/7-
8,	 0107/10-31,	 0107/53-54	 hrsz .	 ingat-
lanokon	kavicsbánya	 létesítés	 környezeti	
hatásvizsgálati	eljárás	–	új	eljárás	KTVF:	
9572-5/2010 .,	véleményezés
	▪ „Szentendre	 II .	 kavics”	 bányatelken	 ter-
vezett	termelésbővítés	előzetes	vizsgálati	
eljárása	KTVF:	27312/2010 .
	▪ Alsónémedi	0243/6-90,	0243/99-250	hrsz	
ingatlanokon	tervezett	homok-	és	kavics-
bánya	előzetes	konzultációs	eljárás	KTVF:	

32170/2010
	▪ Délegyháza	 XVIII .	 kavicsbánya	 bővítésé-
nek	előzetes	vizsgálati	eljárása	–	új	eljá-
rás	megindítása	KTVF	2380-2/2010 .
	▪ Délegyháza	 039/4-7,	 9-11,	 21-25	 hrsz .	
ingatlanokon	 tervezett	 kavicsbánya	 elő-
zetes	vizsgálati	eljárásában	észrevételek
	▪ Az	Öböl	XI .	Ingatlanhasznosító	Beruházó	
és	 Szolgáltató	 Kft .	 Beruházó	 által	 terve-
zett,	a	Budapest,	XI .	kerületi	Lágymányo-
si	öböl	és	környékének	előzetes	vizsgálati	
eljárása	 keretében	 benyújtott	 kiegészí-
tő	 dokumentáció	 véleményezése	 KTVF	
44395/2009
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Ács
Ajka
Almásfüzítő
Alsópetény
Apátfalva
Apostag
Aszaló
Badacsony
Baja
Balástya
Balatonalmádi
Balatonendréd
Balatonfüred
Biatorbágy
Bócsa
Bocskaikert
Bodmér
Borsodszentgyörgy
Börgönd
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest
Csenger
Csobánka
Csorna
Csömör
Dabas
Debrecen
Délegyháza
Devecser
Dinnyés
Diósd
Dobogókő
Dorog
Dunaalmás
Dunakeszi
Dunaújváros
Dunavarsány
Ecseg
Eger
Egyházasfalu
Érd
Erdőkürt
Érpatak
Esztergom
Felsőörs
Felsőpetény

Felsőtárkány
Fonyód
Fót
Füzesabony
Galgahévíz
Galyatető
Gánt
Göd
Gödöllő
Gönyű
Gyál
Gyömrő
Győr
Gyulafirátót
Hajdúböszörmény
Hajmáskér
Halásztelek
Harka
Harkány
Hetyefő
Hódmezővásárhely
Isaszeg
Jánoshalma
Jobbágyi
Kalocsa
Kápolnásnyék
Kecskemét
Kerepes
Kiskunmajsa
Kismaros
Kistarcsa
Kisújszállás
Kolontár
Kőszeg
Kunadacs
Lábatlan
Látrány
Majosháza
Maklár
Máza
Ménfőcsanak
Miskolc
Mogyoród
Mohács
Monorierdő
Nagyatád
Nagybörzsöny
Nagykanizsa

2 .	MELLÉKLET

KÖTHÁLÓ 2010. – Lakossági panaszok településjegyzéke

Nagykovácsi
Nagykőrös
Nemesszalók
Nemesvid
Neszmély
Nógrád
Nyáregyháza
Nyíregyháza
Ócsa
Paks
Pápa
Páty
Pécel
Pécs
Pér
Pétfürdő
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Piliscsév
Pilisjászfalu
Pilismarót
Pilisszentkereszt
Pilisvörösvár
Pomáz
Porpác
Pusztaberki
Pusztaszabolcs
Pusztazámor
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Ráróspuszta
Recsk
Rétság
Révfülöp
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Sávoly
Siófok
Solymár
Somlóvásárhely
Somogyaszaló
Sopron
Sopronhorpács
Sóskút
Sukoró
Sülysáp
Sümeg
Szada

Szatymaz
Százhalombatta
Szeged
Székesfehérvár
Szeleste
Szendehely
Szentendre
Szentgotthárd
Szigetszentmiklós
Szokolya
Szolnok
Szombathely
Szomód
Sződliget
Táborfalva
Taksony
Tápióbicske
Tass
Tát
Tata
Tatabánya
Telki
Tinnye
Tiszakécske
Tiszavalk
Tolna
Tormásliget
Tököl
Törökbálint
Újhartyán
Újkér
Újlengyel
Und
Üröm
Vác
Vát
Végegyháza
Velence
Veresegyház
Verőce
Veszprém
Visegrád
Zalaegerszeg
Zalavég
Zsámbék
Zsira
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3 .	MELLÉKLET

Megkeresések megoszlása kategóriák szerint

kiadványküldés; 22

környezeti 
egészségügy; 119

mezőgazdaság; 43

ökológiai 
fogyasztóvédelem; 

13

pénzügyi 
támogatás, 
pályázat; 27

sugárzás; 40

talaj, 
ásványvagyon; 54

víz; 81

zaj, rezgés; 162

egyéb; 5

életmód; 179

levegő; 673

hulladék; 464

környezeti jog; 215

környezeti nevelés; 
16

közlekedés, 
szállítás; 258

települési 
környezet; 444

természetvédelem; 
336

tájékoztatás 
eseményekről; 79

tájékoztatás 
intézményekről; 81

építkezés; 40
globális gondok; 63

energa; 65

állatvédelem ; 16

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Települések szerinti megoszlás Munkalap1

Oldal 1

43%

57%

Budapest

Vidék
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A megkeresés módjai

380

Személyes; 
1082

2003

Postai levél; 10

Skype; 20

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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A	LEVEGŐ	MUNKACSOPORT		

PÉNZÜGYI	BESZÁMOLÓJA	A	2010 .	ÉVRŐL

MÉRLEG  
	

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ezer Ft

Megnevezés 2009 2010

	A .	Befektetett	eszközök 691 718

		I .	Immateriális	javak 115 87

		II .	Tárgyi	eszközök 576 631

		III .	Befektetett	pénzügyi	eszközök 0 0

	B .	Forgóeszközök 11	836 3	269

		I .	Készletek 0 0

		II .	Követelések 1	214 1	097

		III .	Értékpapírok 0 0

		IV .	Pénzeszközök 10	622 2	172

	C .	Aktív	időbeli	elhatárolások 12	122 1	832

	Eszközök	összesen 24	649 5	819

	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ezer Ft

Megnevezés 2009 2010

D .	Saját	tőke 3	034 -19	907

		I .	Induló	tőke/Jegyzett	tőke 0

		II .	Tőkeváltozás/Eredmény 8	395 3	034

		III .	Lekötött	tartalék 0

		IV .	Értékelési	tartalék 0

		V .	Tárgyévi	eredmény	közhasznú	tevékenységből -5	361 -22	941

		VI .	Tárgyévi	eredmény	vállalkozási	tevékenységből 0 0

	E .	Céltartalékok

	F .	Kötelezettségek 20	143 7	972

		I .	Hátrasorolt	kötelezettségek

		II .	Hosszú	lejáratú	kötelezettségek

		III .	Rövid	lejáratú	kötelezettségek 20	143 7	972

	G .	Passzív	időbeli	elhatárolások 1	472 17	754

	Források	összesen 24	649 5	819
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EREDMÉNYKIMUTATÁS ezer Ft

Megnevezés 2009. év 2010. év

	A .	Összes	közhasznú	tevékenység	bevétele 91	114 71	210

		1 .	Közhasznú	célú	működésre	kapott	támogatás 2	033 1	957

			a)	alapítótól

			b)	központi	költségvetésből 2	033 1	957

			c)	helyi	önkormányzattól

			d)	egyéb

		2 .	Pályázati	úton	elnyert	támogatás 60	443 47	039

		3 .	Közhasznú	tevékenységből	származó	bevétel 24	947 20	176

		4 .	Tagdíjból	származó	bevétel 2	014 0

		5 .	Egyéb	bevétel 1	677 2	038

	B .	Vállalkozási	tevékenység	bevétele 0 0

	C .	Összes	bevétel	(A+B) 91	114 71	210

	D .	Közhasznú	tevékenység	ráfordításai 96	475 94	151

		Anyagjellegű	ráfordítások 47	263 47	198

		Személyi	jellegű	ráfordítások 39	311 34	154

		Értékcsökkenési	leírás 1	131 689

		Egyéb	ráfordítások 8	726 12	078

		Pénzügyi	műveletek	ráfordításai 44 32

		Rendkívüli	ráfordítások 0 0

	E .	Vállalkozási	tevékenység	ráfordításai 0 0

		Anyagjellegű	ráfordítások 0 0

		Személyi	jellegű	ráfordítások 0 0

		Értékcsökkenési	leírás 0 0

		Egyéb	ráfordítások 0 0

		Pénzügyi	műveletek	ráfordításai 0 0

		Rendkívüli	ráfordítások 0 0

	F .	Összes	ráfordítás	(D+E) 96	475 94	151

	G .	Adózás	előtti	vállalkozási	eredmény	(B-E)		 0 0

	H .	Adófizetési	kötelezettség 0 0

	I .	Tárgyévi	vállalkozási	eredmény	(G-H) 0 0

	J .	Tárgyévi	közhasznú	eredmény	(A-D) -5	361 -22	941

 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ezer Ft

Megnevezés 2009. év 2010. év

	A .	Személyi	jellegű	ráfordítások 39	311 34	154

		1 .	Bérköltség 26	023 23	851

			ebből:	–	megbízási	díjak 0 0

													–	tiszteletdíjak 0 0

		2 .	Személyi	jellegű	egyéb	kifizetések 5	242 4	081

		3 .	Bérjárulékok 8	046 6	222

	B .	A	szervezet	által	nyújtott	támogatások 8	222 10	630

Más	szervezetnek	nyújtott	támogatás 8	222 10	630
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A 2010. évben kapott támogatások, bevételek részletezése  
	 	

A bevétel forrása A támogatás célja ezer Ft

Központi	költségvetés Részletezése	a	másik	táblázatban 13	861

KEOP Vegyszerezett	világ	-	kampány	a	fenntartható	

vegyianyag	használatért	(részletezés	a	másik	táblá-

zatban)

11	786

KMOP Hagyd	otthon	az	autódat!	-	kampány	a	fenntartható	

közlekedésért	(részletezés	a	másik	táblázatban)

6	981

EGT	Norvég	Támogatás Zöld	Államháztartási	Reform	a	Környezetért	(részlete-

zés	a	másik	táblázatban)

1	838

Pesticid	Action	Network	Germany A	lakosság	figyelmének	felhívása	a	növényvédőszer	

maradékokra

1	975

Exiopol 151

ECF	támogatás	kamionos	kampány 4	489

ECF	támogatás	klíma	kampány 529

Deutsche	Umwelthilfe Korom	kampány 3	856

Heal 876

Phare	Reach -4

Ökotárs	Alapítvány Vegyszemaradvány	mérése 700

Jogi	személyek	támogatása 6	534

Magánszemélyek	támogatása 1	351

Non-profit	szervezetek	támogatása 3	565

Szja	1%-a Az	1996 .	évi	CXXVI .	Törvény	szerint 1	957

Tagdíj 0

Tanulmányok,	kiadványok 6	408

Szakértői	munka,	tanácsadás 1	717

Újságcikk	írásának 12

Továbbhárított	költségek	megtérítése OT,	utazási	költségtérítés 588

Bankkamatok,	árfolyam	nyereség 120

Egyéb	bevételek 1	920

Bevételek összesen 71 210
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A 2010. évi kiadások  
és a 2011. évi költségvetési terv összehasonlítása

Költségek, ráfordítások 2010. évi  terv 2010. évi tény 2011. évi terv

Energia 320 266 260

Élelmiszer 0 85 0

Tisztítószerek 40 31 25

Irodaszerek 780 642 600

Gyógyszerek 2 1 0

Egyéb	anyagköltség 1	200 1	864 1	100

Szállítás,	rakodás	költségei 100 180 80

Futárszolgálat 0 90 0

Bérleti	díjak	(ebből	iroda	3600eFt) 5	920 6	137 4	250

karbantartás 190 59 110

hirdetés,	reklám 7	700 8	000 2	340

Oktatás 100 428 70

Utazási	és	kiküldetési	költség 4	000 3	638 2	240

Újság,	szakkönyv 300 473 280

Postaköltség 1	200 696 700

Telefonköltség 1	700 1	201 1	100

Internet	szolgáltatás 400 388 195

Fénymásolás,	digitális	nyomdai	szolg . 50 3 45

Ügyviteli	szolgáltatás 1	500 700 0

Nyomdaköltség 2	200 2	694 2	100

Grafikai	munkák	költségei 550 450 200

Szerkesztés	költségei 0 0 0

Honlapfejlesztés 960 1	204 1	340

Rendezvények	költségei 1	740 3	224 1	980

Újságcikkek	költségei 324 131 0

Szakértői	tevékenység 7	200 1	705 1	700

Fotók,	illusztrációk,	gerillafilm 500 500 0

Mérések 0 0 740

Számítástechnikai	szolgáltatások	költségei 0 0 0

Egyéb	igénybe	vett	szolgáltatások	költsége	 2	000 2	430 800

Hatósági	díjak,	illetékek,	perköltség 120 129 426

Ügyvédi	munkadíj 3	600 3	600 3	300

Szakmai	tanácsadás,	Szakfordítás,	Lektorálás 1	100 1	016 550

Biztosítási	díj 0 0 0

Bankköltség 400 354 350

Tagdíjak 300 271 280

Különféle	egyéb	költségek 120 339 300

Bérköltség 22	788 23	851 22	100

Személyi	jellegű	egyéb	kifizetések	 4	955 4	081 3	800

Bérjárulékok 6	002 6	222 5	967

Értékcsökkenési	leírás 100 689 298

Alvállalkozói	díj 2	500 4	269 2	500
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Költségek, ráfordítások 2010. évi  terv 2010. évi tény 2011. évi terv

Továbbutalt	támogatás	 6	872 10	630 15	280

Egyéb	ráfordítás 100 1	448 750

Pénzügyi	műveletek	ráfordításai 40 32 30

Kölségek,	ráfordítások	összesen 89	973 94	151 78	186

Költségek	elhatárolása	2010,	aktív -763 -71 -50

Költségek	elhatárolása	2010,	passzív 805 201 0

Felhalmozás	(	vásárolt	tárgyi	eszközök) 200 446 470

Összes	kiadás 90	215 94	727 78	606

2010. évi Költségvetés bevételi oldal 

2010.01.01-ei pénzkészlet nyitó (bank és pénztár) 2 074    

A bevételi forrás megnevezése Bevételi terv

Elhatárolások	2010	évről,	aktív -1	761				

Elhatárolások	2010	évről,	passzív 17	553				

KMOP	átvezetése	zárás	után 5	983				

KVVM	„kis	norvég	alap”	2008 1	225				

KÖVI	 122				

NCA	működési	pályázat	2011 2	100				

NCA	szakmai	pályázatok	2011	tervezett 4	900				

Korom	kampány 6	200				

ITDP	Európai	iroda	támogatás 9	000				

Kis	pályázatok 4	650				

Támogató	tagdíjak 90				

ECF	klíma	kampány	 3	388				

UseMobility	pályázat 13	020				

Kitelepülések,	megbízások 8	230				

SZJA	1%-a 1	800				

Támogatások 550				

Bankkamatok 108				

Egyéb	bevételek 95				

Összesen 77 253    

Kiadási terv szerinti várható kiadás összege 78 606    

Várható pénzkészlet záróösszeg 2011. 12. 31-én 721    

folytatás
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Kimutatás a vagyon 2010. évi felhasználásáról

ezer	Ft

Megnevezés 2009 2010

I .	Induló	tőke/Jegyzett	tőke 0

II .	Tőkeváltozás/Eredmény 8	395 3	034

III .	Lekötött	tartalék 0

IV .	Értékelési	tartalék 0

V .	Tárgyévi	eredmény	közhasznú	tevékenységből -5	361 -22	941

VI .	Tárgyévi	eredmény	vállalkozási	tevékenységből 0 0

D .	Saját	tőke 3	034 -19	907

ezer Ft

Megnevezés 2008 2009

Immateriális	javak 115 87

Tárgyi	eszközök 576 631

Befektetett	eszközök 691 718

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott 2010. évi juttatá-
sokról

ezer Ft

Megnevezés Bér, megbízási díj Egyéb juttatás Összesen

Elnök 2639 766 3405

Elnökhelyettesek	(2	fő) 1550 0 1550

Elnökségi	tag	(2	fő) 3160 238 3398

Összesen 7349 1004 8353

Kimutatás a 2010. évi cél szerinti juttatásokról

ezer Ft

Más	szervezetnek	nyújtott	támogatás 10	630
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Előzetes	egyeztetés	alapján	 ilyen	találko-
zókra	máskor	is	sor	kerülhet .

2 .	 Honlapját	 folyamatosan	 frissíti,	 fej-
leszti,	 azon	 továbbra	 is	 közzéteszi	 köz-
érdeklődésre	 számot	 tartó	 anyagait .

3 .	 Két-háromhavonta	 megjelenteti	 Körle-
velét	tagszervezetei	és	a	Szakértői	Tes-
tület	tagjai	részére .

4 .	 Növeli	 a	 szimpatizánsok,	 a	 támogatók	
számát .

5 .	 Hangsúlyt	 helyez	 a	 szervezetfejlesztési	
kérdésekre .

6 .	 A	 tevékenységi	 körét	 érintő	 témákban	
részt	vesz	a	jogalkotási	folyamatokban .

7 .	 Rendszeres	kapcsolatot	 tart	 az	Európai	
Unió	intézményeivel .

8 .	 Folyamatos	 kapcsolatot	 tart	 a	 közigaz-
gatással,	a	minisztériumok,	önkormány-
zatok,	 hivatalok	 és	 egyéb	hatóságok	 il-
letékeseivel .

9 .	 Különös	figyelmet	fordít	a	népegészség-
ügyi	 és	 környezet-egészségügyi	 kérdé-
sekre	és	a	települések	környezeti	minő-
ségére .	

10 .	 Foglalkozik	 a	 sportot	 érintő	 környezeti	
problémákkal,	 emellett	 erőfeszítéseket	
teszünk	 a	 tömegsport	 fejlesztése	 érde-
kében .

11 .	 Fenntartja	 és	 működteti	 Környezetvé-
delmi	Tanácsadó	Irodát .

12 .	 Szakmai	és	egyéb	rendezvényeket	szer-
vez	a	vélemények	és	információk	cseré-
jének	elősegítésére .

13 .	Tagszervezetein	 keresztül	 is	 folyama-
tosan	 figyelemmel	 kíséri	 a	 helyi	 önkor-
mányzatok	 környezetvédelmi	 program-
jait,	tervezésüket	és	teljesülésüket .

14 .	 Évente	 legalább	 egy	 alkalommal	 össze-
hívja	a	Levegő	Munkacsoport	Szakértői	
Testületének	ülését .

15 .	 Szakmai	segítséget	nyújt	környezeti	ne-
velési,	 iskolai	 programok	 megvalósítá-
sához .

16 .	 Külföldi	és	vidéki	hivatalos	útjairól	tájé-
koztatást	 ad	Körlevelében,	 illetve	 a	 Lé-
legzetnyi	hírlevélben .

17 .	 Folyamatosan	fejleszti	a	Levegő	Munka-
csoport	szervezetét .

A	LEVEGŐ	MUNKACSOPORT	2011 .	ÉVI	MUNKATERVE	

2011 a magyar EU-elnökség éve. Emiatt 
a külföldi társszervezetek figyelme is 
jobban a Levegő Munkacsoportra irányul. 
Több a tájékoztatási és egyeztetési köte-
lezettség. A legfontosabb teendők azon-
ban továbbra is az éghajlatváltozásra és 
a fenntarthatatlan globális folyamatok 
kihívásaira adandó válaszok. Ezt a négy 
éve tartó gazdasági válság is visszaiga-
zolja. A probléma nagyon összetett, és 
a Levegő Munkacsoport minden eddigi 
tevékenységéhez szorosan kapcsolódik. 
Egyre többen osztják azt a véleményt, 
hogy a gazdasági rendszert és a fogyasz-
tói szokásokat gyökeresen át kell alakí-
tani. Ezt kell felismertetni globális szin-
ten. Az emberek, kiemelten a döntésho-
zók szemléletének átalakításával zöld 
gazdaságot kell létrehozni a világban a 
jelenlegi, a természeti erőforrásokat pa-
zarló, energiafaló, a társadalmakat csak 
„termelési tényezőnek” tekintő és a nö-
vekedést mindenek elé helyező helyett.

I. Általános 

1 .	 A	Levegő	Munkacsoport	 továbbra	 is	an-
nak	 érdekében	 tevékenykedik,	 hogy	
megvalósuljanak	 azok	 a	 célok,	 amelye-
ket	a	Környezet-	és	Természetvédő	Szer-
vezetek	Országos	Találkozói	kitűztek .

1 .	 Növeli	 a	 lakosságnak,	 a	 sajtónak	 és	 a	
döntéshozóknak	szóló	 tájékoztató	mun-
ka	 hatékonyságát .	 Kiemelt	 feladata,	
hogy	Lélegzetnyi	című	havi	elektronikus	
hírlevél	segítse	az	olvasót	eligazodni	az	
időszerű	kérdések	környezetvédelmi	vo-
natkozásaiban .	 Folyamatosan	 bővíti	 a	
hírlevél	olvasóinak	számát .	A	lap	fő	cél-
csoportjai	a	média,	a	felsőoktatási	intéz-
mények	hallgatói,	a	politikusok,	az	üzleti	
élet	 középvezetői,	 a	 környezetvédelmi	
kérdésekkel	 foglalkozó	 szakértők,	 vala-
mint	a	civil	szervezetek .

1 .	 Minden	kedden	16	és	18	óra	között	lehe-
tőséget	biztosít	irodájában	tagszervezetei	
képviselői	részére	a	Szakértői	Testülettel	
való	 találkozásra	 és	 tapasztalatcserére .	
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II. Állami költségvetés és adó-
rendszer

1 .	 A	 Levegő	 Munkacsoport	 folytatja	 szak-
mai	és	 tájékoztató	munkáját	a	költség-
vetés	és	az	adórendszer	környezetbarát	
átalakításáért .

2 .	 Elkészíti	 alternatív	 költségvetési	 javas-
latait	a	2012 .	évre .

3 .	 Folytatja	 munkáját	 annak	 érdekében,	
hogy	 minél	 pontosabb	 kimutatás	 ké-
szüljön	 a	 súlyosan	 környezetszennyező	
és	 egészségkárosító	 tevékenységeknek	
nyújtott	 állami	 támogatásokról .	 Szak-
értői	részt	vesznek	az	ezzel	összefüggő	
szakmai	és	tájékoztató	munkában .	

4 .	 Szorgalmazza	 a	 fenntartható	 területfej-
lesztést	 elősegítő	 gazdasági	 ösztönzési	
rendszer	és	szabályozók	kidolgozását .

5 .	 Figyeli	 az	 állami	 források	 felhasználá-
sának	alakulását,	és	szükség	szerint	ja-
vaslatokat	tesz	ezzel	kapcsolatban .

6 .	 Szorosan	együttműködik	azokkal	a	hazai	
és	külföldi	személyekkel	és	szervezetek-
kel,	amelyek	szintén	a	zöld	államháztar-
tási	 reform	 megvalósításáért	 tevékeny-
kednek .	Ezen	belül	tovább	folytatja	aktív	
részvételét	 az	 Európai	 Környezetvédel-
mi	Iroda	(EEB)	kampányában	a	környe-
zetvédelmi	pénzügyi	reformért .	Aktívan	
közreműködik	 az	 Európai	 Zöld	 Költség-
vetés	Projekt	megvalósításában .

7 .	 Az	 EU	 kiemelt	 kutatási	 projektjében	
(Exiopol)	 részt	 vesz	 a	 környezeti	 külső	
költségek	 (externáliák)	 vizsgálatában .	
(Az	úttörő	kutatás	mikro-,	szektorális	és	
makroszinten	 kísérel	 meg	módszertant	
kidolgozni	 azoknak	 a	 környezeti	 károk-
nak	 a	 meghatározására,	 amelyeket	 a	
gazdasági	 döntéshozatali	 rendszer	 je-
lenleg	még	nem	tud	kezelni .)

8 .	 Részt	 vesz	 a	 Német	 Zöld	 Költségvetés	
Szövetség	 (FÖS)	 gondozásában	 meg-
jelenő	 elektronikus	 hírlevél,	 a	 Green	
Budget	 News	 szerkesztésében	 és	 ter-
jesztésében .

III. Közlekedés

1 .	 A	Levegő	Munkacsoport	kampányt	szer-
vez	 a	 fővárosi	 közlekedés	 javításáért,	
környezetbarátabbá	tételéért .	

2 .	 Sürgeti	a	tömegközlekedés	finanszírozá-
si	 gondjainak	 tartós	 rendezését,	 és	 en-
nek	érdekében	javaslatokat	készít .

3 .	 Szorgalmazza	 a	 Budapesti	 Közlekedési	
Szövetség	 mielőbbi	 valódi	 megalakítá-
sát .

4 .	 Fellép	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 terve-
zett	 4-es	 metróhoz	 kapcsolódó	 létesít-
mények	környezetvédelmi,	gazdasági	és	
közlekedési	 szempontból	 egyaránt	 elfo-
gadható	módon	épüljenek	meg .

5 .	 Folytatja	 tevékenységét	 a	 tehergépko-
csik	 fővárosi	 behajtási	 engedélyezési	
rendszerének	 minél	 hatékonyabb	 alkal-
mazása,	 a	 személyautó-közlekedés	 ra-
cionalizálása,	a	torlódások	felszámolása	
és	a	forgalomnak	az	utak	kapacitásához	
igazítása	 érdekében .	 Erőteljesen	 szor-
galmazza	 a	 díjköteles	 parkolás	 általá-
nossá	 tételét,	 a	 területi	 kedvezmények	
erőteljes	 szűkítését	 és	 a	 legalább	Euro	
4	 motorú,	 részecskeszűrővel	 felszerelt	
gépkocsik	kedvezményes	parkolási	díját .	

6 .	 Folytatja	 kampányát	 a	 vasúti	 közleke-
dés	sokoldalú	javításáért .

7 .	 Folytatja	 „A	 sínek	 tovább	 bírják”	 kam-
pányt	annak	érdekében,	hogy	az	árufu-
varozást	 egyre	 növekvő	mértékben	 he-
lyezzék	 át	 közútról	 vasútra,	 elősegíti	 a	
kombinált	 fuvarozás	 nagyobb	 mértékű	
térhódítását .	

8 .	 Meghívása	esetén	 részt	 vesz	 a	MÁV	ál-
tal	szervezett	fórumokon,	és	felszólal	a	
környezetbarát	 közlekedési	 módok	 ér-
dekében .

9 .	 Folytatja	 szakmai	 és	 tájékoztató	 tevé-
kenységét	a	közlekedés	külső	költsége-
inek	 megismertetésére,	 és	 szorgalmaz-
za,	hogy	ezeket	fokozatosan	építsék	be	
közvetlen	költségekbe	az	 infrastruktúra	
használatáért	fizetendő	díjakba,	különös	
tekintettel	a	nehéz	tehergépjárművekre .	

10 .	Figyelemmel	 kíséri	 az	 országgyűlés,	 a	
kormányzat,	a	helyi	önkormányzatok	és	
a	 regionális	 fejlesztési	 tanácsok	 tevé-
kenységét	a	közlekedés	és	a	környezet-
védelem	 terén,	 és	 véleményt	 nyilvánít,	
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javaslatokat	dolgoz	ki	ezekben	a	kérdé-
sekben .

11 .	Segíti	 a	 társadalmi	 részvétel	 erősítését	
a	közlekedést	érintő	döntéseknél .	Ezen	
belül	 közreműködik	 a	 közlekedési	 tár-
cával	 folytatott	érdekegyeztetésben,	és	
szorgalmazza	 a	 Budapesti	 Közlekedési	
Fórum	munkájának	felújítását .

12 .	Fokozott	figyelmet	fordít	a	zöldterületek	
védelmére,	különös	 tekintettel	a	közúti	
gépjárművek	okozta	növényzetkárosítá-
sokra	és	a	közlekedés	helyfoglalására .

13 .	Folytatja	 tevékenységét	 a	 városi	 forga-
lom	 csillapításáért,	 és	 ezen	 belül	 külö-
nösen	 a	 30	 km/h	 sebességkorlátozású	
övezetek	 bevezetéséért,	 valamint	 álta-
lában	 a	 gyalogos	 közlekedés	 feltételei-
nek	 javításáért .	 Felvilágosító	 tevékeny-
séget	végez	a	személygépkocsi-haszná-
lat	csökkentése	érdekében .

14 .	Erősíti	 együttműködését	 a	 kerékpáros	
szervezetekkel	a	kerékpáros	közlekedés	
feltételeinek	javítása	érdekében .

15 .	 Nemzetközi	 együttműködéssel	 dol-
gozik	 annak	 érdekében,	 hogy	 további	
magyarországi	 autópálya-építések	 he-
lyett	a	vasutat	fejlesszék,	illetve	hogy	a	
közúti	óriás	beruházásokra	előirányzott	
pénzösszegeket	 inkább	a	meglévő	köz-
lekedési	 hálózatok	 hatékony	 üzemel-
tetésére,	 fenntartására	 és	 felújítására	
fordítsák .	

16 .	 Figyelemfelkeltéssel,	 tudatformálás-
sal	is	igyekszik	korlátozni	az	útépítések	
tájromboló,	 fragmentáló	 hatását,	 külö-
nös	tekintettel	a	10-es	útra	és	az	M0-s	
autópályára .	 Figyelemmel	 kíséri	 az	 au-
tópálya-építésekre	 vonatkozó	 terveket,	
tekintetbe	véve	az	érintett	lakosság	és	
terület	 környezet-	 és	 egészségvédelmi	
szempontjait .	Szükség	esetén	jogi	eljá-
rást	kezdeményez,	illetve	támogat .

17 .	Figyelemmel	kíséri	a	kormány	és	az	ön-
kormányzatok	 területfejlesztési	 politi-
káját,	 különös	 tekintettel	 a	 közlekedés	
alakulására .	 Folyamatosan	 értékeli	 az	
eredményeket,	 és	 észrevételeit,	 javas-
latait	eljuttatja	az	érintettekhez .

18 .	 Szorgalmazza	közlekedési	és	környe-
zetvédelmi	 Műszaki	 Irányelvek	 kidol-
gozását	 a	 bevásárlóközpontok,	 üzem-
anyagtöltő	 állomások,	 mélygarázsok	

és	egyéb	forgalomvonzó	létesítmények	
tervezéséhez .

19 .	Aktívan	részt	vesz	az	Európai	Mobilitási	
Hét	és	az	Európai	Autómentes	Nap	bu-
dapesti	és	vidéki	rendezvényeinek	szer-
vezésében	és	lebonyolításában .

20 .	Az	 ingatlanfejlesztőkkel	 közösen	 javas-
latot	dolgoz	ki	a	normatív	parkolási	elő-
írások	módosítására .

21 .	Szorgalmazza	 az	 utak	 sózásá-
nak	 számottevő	 csökkentését	 és	 a	
síkosságmentesítés	 más	 módszereinek	
alkalmazását .

22 .	Bővíti	 és	 elmélyíti	 nemzetközi	 kapcso-
latait,	 különösen	 az	 Európai	 Közleke-
dési	és	Környezetvédelmi	Szövetséggel	
(T&E)	és	annak	tagszervezeteivel .

23 .	Működteti	 a	 Közlekedés-	 és	 Fejlesztés-
politikai	Intézet	(ITDP)	Európai	Képvise-
leti	Irodáját .

IV. Területgazdálkodás, építésügy

1 .	 Budapest	 és	 környéke	 fejlesztése	 és	
szabályozása	 	
A	Levegő	Munkacsoport	szakértői	 foly-
tatják	 véleményező	 munkájukat	 az	
önkormányzatok	 szabályozási	 terveire	
és	 egyéb	 fejlesztéseire	 vonatkozóan .	
Részt	vesznek	a	Fővárosi	Szabályozási	
Keretterv	(FSZKT)	és	Budapest	Telepü-
lésszerkezeti	Terve	(TSZT)	–	a	Fővárosi	
Önkormányzat	Főpolgármesteri	Hivatal	
Városépítési	Főosztálya	által	 lebonyolí-
tott	–	eseti	módosításainak	véleménye-
zési	eljárásában,	különös	tekintettel	a	
csereerdő-területek	 biztosítására	 és	 a	
mezőgazdasági	területek	védelmére .	 	
A	 budapesti	 kerületek	 településrende-
zési	 eljárásai	 közül	 továbbra	 is	 főleg	
az	 I .,	 II .,	X .,	XI .,	XII .,	XIII .,	XIV .,	XV .,	
XVIII .	és	XXI .	kerület	szabályozási	ter-
veit	 véleményezik,	de	 szükség	esetén	
bejelentkeznek	 más	 kerületek	 eljárá-
saiba	 is .	Például	a	VIII .	kerület	vonat-
kozásában	a	Múzeumkert	sorsát	feltét-
lenül	figyelemmel	 fogják	kísérni,	 vala-
mint	a	 fővárosi	 kerületek	kertvárosait	
és	 lakótelepeit	érintő	terveket	 is,	kap-
csolatot	tartva	a	helyi	társadalmi	szer-
vezetekkel	és	lakossági	csoportokkal .	 	
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termőföld	és	ásványi	vagyonunk	védel-
mének	 fontosságát .	 A	 pazarló	 gazdál-
kodással	szemben	a	bányajáradék	szá-
mottevő	emelését	és	a	bontásból	eredő	
építőanyagok	másodlagos	 felhasználá-
sának	támogatását	szorgalmazza .	 	
Folytatja	 az	 elharapódzott	 kavicsbá-
nyászat	 mérséklésére	 irányuló	 tevé-
kenységét	 a	 környezetvédelmi	 eljárá-
sokban	való	részvétellel,	tovább	ápolva	
kialakult	 helyi	 kapcsolatait .	 Beavatko-
zóként	 részt	 vesz	 a	 kavicsbánya	 vál-
lalkozásoknak	 az	OKTVF	 ellen	 indított	
perében,	a	hatóság	pernyertessége	ér-
dekében .	

4 .	 Energiatakarékos,	 megfizethető	 ottho-
nok	 	
Együttműködik	 az	 építőipar	 képviselői-
vel,	a	közművek	fejlesztőivel	és	a	szoci-
ális	szférával	az	energiatakarékos	bérla-
kások,	speciális	otthonok	és	a	megfizet-
hető	lakhatás	biztosítása	érdekében .

5 .	 Operatív	 intézkedéseket	 szorgalmaz	 a	
Vidékfejlesztési	és	a	Nemzeti	Fejlesztési	
Minisztériumnál	 a	 következő	 területe-
ken:	 	
azbesztmentesítés;	 	
műemléki	épületek	fűtéskorszerűsítése;		
építési	hulladékok	nagyobb	arányú	újra-
hasznosítása;

6 .	 Európai	Duna	Régió	Stratégiája	 	
Részt	 vesz	 a	 Stratégia	 társadalmi	 vé-
leményezésében,	 folyamatosan	 egyez-
tetve	 civil	 szervezetekkel,	 sportegye-
sületekkel,	 oktatási	 intézményekkel	 és	
az	önkormányzatokkal .	Szorgalmazza	a	
szelíd	 vízi	 tömegsportok	 gyakorlásához	
elengedhetetlen	 biztonságos	 vízi	 közle-
kedési	körülményeket	és	a	vízi	sportok	
bekerülését	az	alaptantervekbe .

V. Éghajlatvédelem és energiapo-
litika

1 .	 A	Levegő	Munkacsoport	figyelemmel	kí-
séri	az	Európai	Unió	legfontosabb	éghaj-
lat-politikai	 fejleményeit,	 különös	 tekin-
tettel	az	energiamegtakarítási	célokra .	

2 .	 Együttműködik	hazai	és	külföldi	szerve-
zetekkel	 az	energiatakarékosság	és	az	
energiahatékonyság	 növelésben,	 külö-

A	 szervezet	 figyelemmel	 kíséri	 az	
egyes	 bevásárlóközpontok	 beruházó-
ival	 a	 lakosság	 érdekében	 aláíratott	
környezetvédelmi	 vállalások	 teljesí-
tését	 (R-CO,	 ECE) .	 A	 hasonló,	 óriás-
tömb-szerű,	 valamint	 nagy	 sűrűségű	
beépítési	 tervek	 megvalósítása	 ellen	
továbbra	is	fellép .	A	mélygarázs	tervek	
településrendezési,	 környezetvédelmi	
és	 építéshatósági	 eljárásaiban	 részt	
vesz,	és	fellép	az	indokolatlan,	környe-
zeti	 károkat	 okozó	mélygarázs	 tervek	
ellen,	 a	 helyi	 lakosságot	 szakmailag	
is	támogatva	(Bocskai	út	és	környéke,	
Nagymező	 utca,	 József	 nádor	 tér,	Mú-
zeumkert) .	 Az	 agglomeráció	 települé-
sein	 jelentkező	 beruházási	 tervekkel	
kapcsolatban	tovább	erősíti	együttmű-
ködését	 a	 helyi	 társadalmi	 szerveze-
tekkel	 (Páty	óriás	beruházás,	Dunake-
szi,	dabasi	logisztikai	központ	stb) .	 	
Részt	 vesz	 a	 Budapesti	 Agglomeráció	
Területrendezési	 Tervének	 módosítási	
eljárásában .

2 .	 Zöldterületek,	alkalmazkodás	az	éghaj-
latváltozáshoz	 	
Az	 egyesület	 elősegíti	 a	 fák,	 zöldfelü-
letek	védelmét	a	településeken	és	kör-
nyékükön .	 Szorgalmazza	 újabb	 zöldfe-
lületek	 kialakítását .	 Sürgeti,	 hogy	 to-
vább	szigorítsák	a	fák	védelméről	szóló	
előírásokat .	 Szakmai	 konferenciákon	
vesz	részt,	kapcsolatot	tartva	a	Magyar	
Faápolók	Egyesületével .	 	
A	 településrendezési	 eljárásokban	 az	
eredeti	 altalajjal	 közvetlen	 vertikális	
kapcsolatban	álló,	termett	talajon	lévő,	
illetve	 létesítendő	 zöldfelületek	 domi-
nanciájáért	 küzd,	 gazdasági	megfonto-
lásból	is,	mivel	ezek	idővel	önfenntartóvá	
válnak .	Több	vidéki	várossal	is	kapcsola-
tot	tart	a	fák	védelme	szempontjából .	 	
Folytatja	 szemléletformáló	 tevékeny-
ségét	 a	 városi	 mikroklíma	 javításával	
kapcsolatban .	 Kezdeményezi	 a	 város-
klíma-vizsgálatok	kötelezővé	tételét	az	
urbanizált	 területek	 jobb	környezeti	ál-
lapotának	biztosítására .	

3 .	 Természeti	 erőforrások	 védelme,	 föld-
használat	 	
A	Levegő	Munkacsoport	az	illetékes	tár-
cáknál	szakmai	érvekkel	támasztja	alá	a	
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latos	 problémák	 megoldását,	 különös	
tekintettel	a	megelőzésre .

VII. Kémiai biztonság – vegyi-
anyag-politika

1 .	 a	Levegő	Munkacsoport	nemzetközi	(pl .	
EEB,	 HEAL,	 IPEN)	 civil	 szervezetekkel	
együttműködve	 aktívan	 részt	 vesz	 az	
Európai	 Unió	 vegyi	 anyagokra	 vonatko-
zó	 szabályozásaival	 kapcsolatos	 nem-
zetközi	kampányban .	

2 .	 Részt	 vesz	 a	 PAN	Európai	 Tagozatának	
kampányában	 a	 jobb	 növényvédőszer-
szabályozásért .	

3 .	 Tudatformálást	végez	az	egészségre	és	
környezetre	veszélyes	építőanyagok	he-
lyettesítésére	 környezetbarát	 anyagok-
kal	és	technikai	megoldásokkal .

4 .	 Folytatja	 a	 hazai	 növényvédőszer-hasz-
nálati	 és	 engedélyezési	 gyakorlat	 kör-
nyezeti	és	egészségi	hatásainak	vizsgá-
latát .

5 .	 Vizsgálja	 a	Duna	 növényvédőszer-szen-
nyezettségét	magyar-szlovák	együttmű-
ködés	keretében .

6 .	 Vizsgálja	a	beltéri	vegyi	és	levegőszeny-
nyezést,	és	kommunikáljuk	a	kockázato-
kat .	Külön	hangsúlyosan	vizsgálja	a	házi	
por	 szennyezettségét .	Részt	 veszünk	 a	
kémiai	biztonságot	koordináló	tárcaközi	
bizottság	(KBTB)	munkájában .

7 .	 Képzéseket	 szervez	 a	 növényvédő	 sze-
rek	 környezetbarát	 használatáról,	 az	
egészségügyi	szempontok	kiemelt	figye-
lembevételével .

8 .	 Minden	hónapban	kiadja	a	 lakosság	 tá-
jékoztatását	szolgáló	Vegyi	anyag	hírle-
velet .

VIII. Új Széchenyi Terv (ÚSZT)

1 .	 A	 szervezet	 részt	 vesz	 az	 ÚSZT	 opera-
tív	 programjainak,	 pályázati	 kiírásainak	
véleményezésében	 és	 más	 civil	 szerve-
zetekkel	 közösen	 figyelemmel	 kíséri	 a	
megvalósítást .

2 .	 Folytatja	 szemléletformáló	 tevékenysé-
gét,	 hogy	 Magyarország	 minél	 hatéko-
nyabban	 tudja	 teljesíteni	 a	 lisszaboni	

nösen	az	új	és	meglevő	épületek	ener-
giahatékonyságának	 jelentős	 javítása	
érdekében .	Fő	 célkitűzése	az,	hogy	az	
energiaárak,	 a	 különféle	 támogatási	
formák	 valamint	 a	 rendeletek,	 szabá-
lyozások	 együttesen	ösztönözzenek	az	
energiahatékonyság	 javítására .	 Szeret-
né,	ha	Magyarország	szigorúbb,	de	reá-
lis	célkitűzéseket	hozna	a	megújulókkal,	
illetve	 az	 energiamegtakarítással	 kap-
csolatos	Cselekvési	Tervekben .

3 .	 Szorgalmazza	 az	 energiatakaré-
kos	 épületfelújításokkal	 és	 más	
energiamegtakarítást	 eredményező	
megoldásokkal	 kapcsolatos	 képzések,	
információs	 hálózatok	 felállítását,	 meg-
felelő	finanszírozását .

4 .	 Támogatja	 a	 versenyképes	 és	 környe-
zetbarát	 rendszerek	 kialakítását,	 külö-
nös	tekintettel	a	távfűtésre	és	a	decent-
ralizált	közműrendszerek	létrehozására .

5 .	 Folytatja	 felvilágosító	 tevékenységét	 a	
különböző	 hagyományos	 és	 megújuló	
energiaforrások	 környezetvédelmi	 hatá-
saival	kapcsolatban .

6 .	 Együttműködik	más	civil	szervezetekkel	
egy	érdemi	éghajlatvédelmi	törvény	mi-
előbbi	elfogadása	érdekében .

VI. Levegőtisztaság-védelem

1 .	 Fellép	 az	 ipari	 levegőszennyezés	 csök-
kentése	érdekében,	beleértve	az	erőmű-
veket	és	a	hulladékégető	műveket	is .

2 .	 Folyamatosan	felhívja	a	figyelmet	a	köz-
lekedés	 okozta	 légszennyezés	 problé-
májára .

3 .	 Figyelemmel	követi	az	EU	jogalkotási	fo-
lyamatait	(nemzeti	kibocsátási	plafonok,	
nem	 közlekedési	 gépek	 stb .)	 a	 levegő-
minőséggel	 kapcsolatban,	 és	 ismerteti	
azt	a	hazai	civil	szervezetekkel	és	a	dön-
téshozókkal .

4 .	 Figyelemmel	kíséri	az	EU	hazánk	elleni	
jogsértési	 eljárását	 a	 PM10	 egészség-
ügyi	határértékek	be	nem	tartása	miatt .

5 .	 Folytatja	a	dízel	koromszennyezés	elle-
ni	kampányát	az	éghajlat	és	az	emberi	
egészség	védelmében .	Tovább	fejleszti	
a	www .tiszta .levego .hu	honlapot .

6 .	 Elősegíti	az	allergén	anyagokkal	kapcso-
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(versenyképesség	 és	 munkahelyterem-
tés)	valamint	a	göteborgi	(fenntartható	
fejlődés)	célkitűzéseket .	Javasolja,	hogy	
a	 2007–2013	 közötti	 időszak	 hátrale-
vő	 projektjei	 a	 fenti	 célokat	 elősegítő	
közhasznú	 fejlesztéseket	 szolgáljanak .	
Segíti	 a	 projektek	átláthatóságát	 és	 az	
eredményességük	számonkérését .	

3 .	 Közreműködik	 a	 2014-2020 .	 évekre	
szolgáló	uniós	költségvetési	források	fel-
használási	tervének	előkészítésében .

IX. Civil együttműködés

1 .	 Javítja	 együttműködését	 a	 többi	 hazai	
környezet-	és	természetvédő	szervezet-
tel,	 valamint	 más	 társadalmi	 szerveze-
tekkel .

2 .	 Fejleszti	 együttműködését	 a	 külföldi	
környezet-	 és	 természetvédő	 szerveze-
tekkel,	 különös	 tekintettel	 az	 Európai	
Unióban	működő	mozgalmakra .

3 .	 Támogatja	 és	 segíti	 tagszervezeteit	 a	
források	megszerzésében	és	a	pályáza-
tokon	való	részvételükben .

4 .	 Aktívan	 részt	vesz	a	Környezet-	és	Ter-
mészetvédő	 Társadalmi	 Szervezetek	
Országos	 Találkozóján	 (OT),	 továbbá	 a	
jeles	napok	rendezvényein,	 illetve	azok	
szervezésében,	 különös	 tekintettel	 az	
Európai	Mobilitási	Hétre .	
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