
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának éves beszámolója
2006-ról a KÖTHÁLÓ felé

1. A szervezet és a beszámoló készítőjének neve:

Levegő Munkacsoport, Lenkei Péter

2. Hogyan működött a környezeti tanácsadás 2006-ban, kik voltak a tanácsadók, 
hogyan alakultak a tanácsadás körülményei, pénzügyek stb.?

A tanácsadás egész évben, heti 40 órás nyitvatartással üzemelt. Lenkei Péter, Lendvai 
Petra és Schnier Mária végezte a tanácsadást, Schnier Mária csak zöldfelületi, 
településfejlesztést érintő, közlekedési és környezetjogi kérdésekkel foglalkozott. A 
munkatársak munkabérét az év során a megnyert pályázatok fedezték, bár inflációkövető 
fizetésemelésre nem volt lehetőségünk, mint a korábbi években. Főmunkaidőben csak 
Lenkei Péter bérét biztosították az erre a célra beadott pályázatok, Lendvai Petra és 
Schnier Mária bérére más pályázatokból és a szervezet egyéb forrásaiból fordítottunk 
pénzt. A tanácsadás körülményei a 2005-ös évhez képest nem sokat változtak. A 
honlapon megújult felületen online bejelentés is lehetővé vált az év végétől, ez korábban 
nem volt adott. Lásd: http://www.levego.hu/#showFixPage(71)
Beszerzésre került egy színes lézernyomtató, azonban a színes nyomtatási lehetőséget 
nem tudtuk kihasználni, mert a színes toner megvásárlására (kb. 60ezer forint) nem 
jutott forrás.

3. Milyen változások történtek, illetve milyen gondok merültek fel 2006 folyamán 
a környezeti tanácsadó munkában, különös tekintettel a Kötháló 
minőségfejlesztési rendszerére?

Szervezetünk sajtómunkájának köszönhetően tovább nőtt a lakossági megkeresések 
száma és egyre fajsúlyosabb ügyekben segítettük a környezeti problémák megoldását. 
Általánossá vált(!), hogy a környezeti konfliktust a környezetet védeni hivatott hatóság 
nemtörődömsége, létszámhiánya és szennyezést, környezetterhelést megengedő döntései 
idézték elő. Ezek a döntések mind korrupciógyanús, vagy lobbyérdekek által befolyásolt, 
elsősorban a gazdasági szféra érdekeit és nem környezeti érdekeket képviselő 
nyomásgyakorlás eredményeként születtek. Sok esetben tapasztaltuk, hogy míg korábban 
bejelentéseink során legalább valami látszat intézkedést hozott a hatóság, újabban 
letagadja az egyértelmű környezetkárosítás tényét. Ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy 
tanácsadó irodánk az év folyamán legalább 40%-al több esetben nyilatkozott a sajtónak, 
mint az azt megelőző évben.

4. Emeld ki a 3 legjellemzőbb ügyet 2006 megkeresései közül és írd le röviden a 
,,kothalo" listára küldés szempontjai szerint!

Illegális kerítés a Szilas-patakban

Illegálisan telepített 2 méter magas betonkerítést és nagy mennyiségű földet töltött a Szilas patak 
mederszelvényébe Budapesten, a XVI. kerületben egy patakparti ingatlantulajdonos.
Egy, a patakért aggódó lakos kereste meg tanácsadó irodánkat, hogy segítsünk a természetkárosítást elkövető 
felelősségre vonásában, és az eredeti állapot helyreállíttatásában.
Tanácsadónk levélben kereste meg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséget, hogy az ügyet vizsgálják ki és hozzanak intézkedéseket a természetkárosítás felszámolására. A 



felügyelőség a kerületi önkormányzat építésügyi irodájával és a csatornázási művekkel közös helyszíni szemlét 
tartott. A szemle során megállapítást nyert, hogy a kerítésépítés és mederfeltöltés engedély nélkül történt, így az 
építéshatóság kötelezte a tulajdonost ezek elbontására.

Mintaszer  ügyintézés a Közép-Dunántúli Felügyel ségnélű ő

Az  M6-os  autópálya  építkezése  kapcsán  nagy  mennyiségű  hulladék  illegális  elföldeléséről  kaptunk  hírt 
elektronikus  levélben  Dunaújvárosból,  fényképekkel  dokumentálva.  A fényképeket  –  nagy  méretük  miatt  – 
feltöltöttük  Internetes  honlapunkra,  és  elektronikus  levélben  tájékoztattuk  a  történtekről  a  Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és  Vízügyi  Felügyelőséget  a  kozepdunantuli@zoldhatosag.hu címen.  A 
levélben megküldtük a fényképek elérhetőségi helyét is. A délután 6 órakor feladott levelünkre másnap reggel 9 
órakor  telefonhívással  visszajeleztek  a  felügyelőség  kollégái,  hogy  levelünk  kézhez  kapták,  a  fényképeket 
letöltötték. Még aznap kimentek a helyszínre, és megállapították, az M6 Kkt. egyik alvállalkozója, a VIADOM 
Zrt. Vízépítő tevékenységéből származtak a hulladékok. Felszólították az M6 Kkt.-t a hulladék kitermelésére és 
depózására, illetve a dokumentált hulladékártalmatlanításra. Az ügyben a felügyelőség a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos  kötelezettségszegés  miatt  eljárást  indított  a  szennyezővel  szemben.  Megjegyzendő,  hogy  a 
felügyelőség  elektronikus  levelünkre  a  korábbiaktól  eltérő  módon  nem  egy,  hanem  kétoldalas  nyomtatású 
levélben válaszolt, mely jelentős papírmegtakarítást és környezetterhelés-csökkenést eredményez a közigazgatási 
ügyek intézésénél.

Parlagfűben az ország

Soha nem látott mennyiségű panasz érkezett augusztusban a Levegő Munkacsoporthoz az ország minden tájáról 
parlagfüves területek miatt. A legtöbb esetben a helyi önkormányzatok felejtették el lekaszálni a közterületről a 
parlagfüvet, de több esetben a lakossági panasz ellenére sem cselekedtek. Sok panasz érkezett az újonnan épülő 
vagy éppen átadott autópályák mentén növő parlagfűtenger miatt is. A panaszosoknak azt javasoltuk, amennyiben 
a helyi önkormányzat nem tesz eleget gyommentesítési kötelezettségének, forduljanak a megyei közigazgatási 
hivatalhoz és a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi szolgálathoz. Ugyanakkor felhívtuk rá a figyelmet, 
hogy  a  parlagfű  alapvetően  a  parlagon  fekvő,  bolygatott  területek  visszaszorításával,  az  őshonos  vagy 
természetközeli növényborítás helyreállításával szorítható vissza, az allergiára való hajlamot pedig a környezet és 
légszennyezés jelentősen befolyásolja.

5. Emeld ki a 3 legfontosabb ügyet 2006 megkeresései közül és írd le röviden a 
,,kothalo" listára küldés szempontjai szerint!

A Nagykőrösi úti lakosok nem kérnek több forgalmat

Budapest, Nagykőrösi úti lakók keresték meg irodánkat az úton haladó elviselhetetlen gépjárműforgalom miatt. 
20 évvel ezelőtt ez még egy igen kis forgalmú út volt, majd az M5 forgalmának rávezetésével, a Róbert Károly 
körút átépítésével és a Lágymányosi-híd megépültével elviselhetetlenségig fokozódott a gépjármű forgalom. A 
Nagykőrösi út mentén néhol csak 5 méterre állnak a házak az úttesttől, ahol autópálya méretű forgalom dübörög, 
sanyarú életkörülmények közé sodródtak akaratuk ellenére az ott lakók. Tanácsadónk megfelelő szakirodalommal 
látta el a lakók képviselőit, és javasolta, hogy keressenek még 4-5 hasonlóan elkötelezett lakót, akik segítségével 
a Nagykőrösi út érintett szakaszán tájékoztatják a lakosságot a helyzet megoldásának lehetőségeiről és fórumot 
szerveznek az érintettek részére. Erre meghívták Dr. Czirmes Györgyöt és ügyvédtársait, akik a XI. kerületi Andor 
út  forgalma miatt  indított  perekben képviselték a lakosságot,  és  igen jelentős összegű kártérítést  sajtoltak ki 
bírósági  perek  sorával  az  átgondolatlan  döntéseket  hozó  fővárosi  önkormányzatból.  A fórumon  a  Levegő 
Munkacsoport  és  az  ügyvédek  tájékoztatják  a  lakosságot  a  lehetséges  jogi  és  nem jogi  lépésekről,  melyek 
segítségével  kártérítéshez  jutnak  és  javulhatnak  életkörülményeik,  a  forgalom  okozta  környezetterhelés.  A 
fórumra  meghívtuk  a  sajtó  munkatársait  is.  A  fórum  után  perközösség  alakult,  és  tervezik  rendszeres 
forgalomlassító demonstrációk szervezését az érintett útszakaszon.

Bűncselekmény a kéretlen kamionáradat?

Július 8-9-én Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter feloldotta a kamionok hétvégi forgalomkorlátozását 
a  nagy  kánikulára  hivatkozva,  ezzel  hatalmas  kamionforgalmat  zúdított  az  utakra,  településekre.  Ezzel 
kapcsolatban  nagyon  sokan  fordultak  a  Levegő  Munkacsoport  tanácsadó  irodájához  az  ország  különböző 
pontjairól, mindegyik az intézkedést sérelmezte, egy kecskeméti lakos például a hatalmas kamionforgalom miatt 

mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu


meghiúsult  kerékpártúrájáról  számolt  be.  A  miniszter  által  meghozott  intézkedésnek  nem  csak  fokozott 
balesetveszély zaj és légszennyezés lett a következménye, hanem számos súlyos baleset is. Vezető szakértőnk 
feljelentést tett az ügyben a legfelsőbb ügyészségen ismeretlen tettesek ellen több halálesetet (Btk. 166. §) és 
személyi sérülést (Btk. 170. §), valamint jelentős anyagi kárt (Btk. 324. §) okozó bűncselekmény gondatlanságból 
(Btk.  14.  §)  történő  elkövetésének alapos  gyanúja  miatt.  A feljelentést  a  hétvégi  kamionstop európai  uniós 
joggyakorlatával, szakmai háttéranyagokkal és a halálesetekről, balesetekről szóló híranyaggal támasztotta alá.

„Finom” vegyszerket szív a lakótelep a Finomvegyszer Szövetkezet környezetében

Egy budapesti lakos fordult szervezetünkhöz, aki a Temesvár utcában vett lakást, és csak kés bb vette észre aő  
szomszédos utcában lév  vegyszergyárat, amely a Fehérvári út 160. szám alatt található. Felháborodását fejezte kiő  
a gyár közelsége miatt, mivel a környéken rengeteg lakóház található, melyeknek lakói kénytelenek elszenvedni a 
valószín síthet  szennyezést.  Valamint  beszámolt  arról,  hogy  a  gyárhoz  közel  fullasztó,  torok-égetű ő ő 
vegyszerpárolgást lehet észlelni. Kérdése az volt, hogy mit lehet tenni a  gyár elköltöztetése érdekében.
Válaszunkban elmondtuk az úrnak, hogy a hivatkozott cég valószín leg a Finomvegyszer Szövetkezet, melynekű  
Egységes Környezethasználati Engedélyezési Eljárása (IPPC) augsztusban várható (ezt mi is csak véletlen tudtuk 
meg). Ebbe kötelez  bevonni a lakosságot, és az ügyfélként bejelentkezett civil környezetvéd  szervezeteket (pl.ő ő  
minket). Itt ki lehet talán kötni olyan feltételeket, melyeket a cég nem tud teljesíteni és költözni kényszerül.
Az  eljárás  megindulását  a  hatóság  hirdet tábláján,  és  reméljük  honlapján  is  közzéteszi.ő  
http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/
A panaszos nagy örömmel fogadta válaszunkat és kérte, hogy amennyiben tudomásunkra jut, hogy az eljárás 
megkezd dött tájékoztassuk t. Továbbá elmondta,  hogy a lakosság valószín leg hajlandó lenne támogatni aő ő ű  
Leveg  Munkacsoportot az ügyben, mivel a környék lakóiról általánosan elmondható nem igazán kedvelik a gyárő  
közelségét. Közben elkezd dött az eljárás, és mivel az engedélyt kér  cég a hatóság többszöri felszólítására semő ő  
tett eleget adatszolgálatatási kötelezettségének, az egységes környezethasználati engedély megadását a hatóság 
elutasította, így esélyes, hogy a gyár bezár.

6. Mennyire segítette, vagy esetleg nehezítette tanácsadó munkátokat a Kötháló 
2006-ban, min kellene változtatni/javítani a szövetség működésében?

Nagyon hasznos volt a környezetbarát termékek fal elhelyezése. Nagyon jó lenne, ha 
alapvető műszerekkel ellátnák az irodákat, melyekkel egyszerű méréseket végezhet a 
tanácsadó. Nagy segítség lenne, ha a hálózat szerződést kötne akkreditált méréseket 
végző cégekkel a környezetszennyezések felmérése érdekében. Az egyik ügyünkben 
ismerettségünknek köszönhettük, hogy a Dr. E WeBling Kémiai Laboratórium Kft. 
ingyenesen elvégzett egy talajszennyezettségi vizsgálatot.

7. A 2006-os megkeresések összesítése kategóriák szerint, és ennek elemzése 
(darabszám, %-os megoszlás, diagramm), térképi megjelenítés a megkeresések 
területi eloszlásáról (saját település, saját megye, Budapest, egyéb területek).

2006 évben 1840 esetben keresték meg irodánkat. Kategóriánként ezek így oszlottak meg 
(lásd még a grafikont):
db. Kategória db. Kategória

2 állatvédelem 19 mezőgazdaság 

11 energia 17 ökológiai fogyasztóvédelem 

6 életmód 6 pénzügyi támogatás, pályázat 

23 építkezés (házépítés, felújítás) 38 sugárzás 

15 globális gondok 7 talaj, ásványvagyon 

62 hulladék 21 tájékoztatás eseményekről 

8 kiadványküldés, -átadás 19 tájékoztatás intézményekről 

31 környezeti egészségügy 247 települési környezet 

52 környezeti jog 63 természetvédelem, élővilág 

12 környezeti nevelés, oktatás, tábor 32 víz 

332 közlekedés, szállítás 64 zaj, rezgés 

702 levegő 51 egyéb 
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Az megkeresések módja szerint:
Telefon: 932
Postai levél: 31
Személyesen: 25
Elektronikus level: 852 (ebből kettő a honlapon)

A rendezvények, kampányok kapcsán kb. 5000 emberrel kerültünk közvetlen kapcsolatba 
(tanácsadás, előadás, konferencia, fórum, tüntetés), de 2006 évi kampányaink során az 
ország lakosságának legalább 70%-a találkozhatott a szervezet nevével. Közel száz 
alkalommal a média nyilvánosságán keresztül fordultak tanácsadóink a lakossághoz, 
minden esetben elhangzott a környezeti tanácsadó szó.

A megkeresések nagyjából 50% Budapestről, 15 % Pest megyéből és 35% az ország 
többi részéből érkezett hozzánk. A határon túli (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja) 
megkeresések száma 10-nél kevesebb.

8. A Kötháló mely témavizsgálataiban vett részt az irodátok, milyen 
tanácsadással kapcsolatos rendezvényeket szerveztetek, kampányokhoz 
csatlakoztatok.

2006 évben nem vettünk részt témavizsgálatban.
Rendezvények, kampányok, melyek a tanácsadáshoz kapcsolódtak:
− Kamionstop (országos konferencia, óriásplakát, TV-spot, próbaper)
− Budapest Levegővédelmi Intézkedési terv (sajtó, kampány, aláírásgyűjtés, tüntetés)
− Zsidónegyed épületbontások (tüntetések, sajtó, aláírásgyűjtések, perek)
− REACH (sajtó, aláírásgyűjtés)

Megkeresések megoszlása 2006

Állatvédelem

Energia

Életmód

Építkezés

Globális

Hulladék

Kiadványküldés

Környezeti egészségügy

Környezeti jog

Környezeti nevelé

Közlekedés

Levegő

Mezőgazdaság

Fogyasztóvédelem

Pályázat

Sugárzás

Talaj, ásványvagyon

Tájékoztatás eseményekről

Tájékoztatás intézményekről

Települési környezet

Természetvédelem

Víz

Zaj, rezgés

Egyéb



− Európai Mobilitási Hét
− Zöld Forgatag (Gödöllő)

9. Számadatokkal jellemezd hány információnyújtás, hány közigazgatási és hány 
jogi eljárás történt az iroda közreműködésével (témájuk, eljárás módja, 
eredménye). A megkeresések közül mennyi kapcsolódott az iroda 
rendezvényeihez, megmozdulásaihoz, kampányaihoz?

A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtva:
1. Budapest XIX. kerület Kőbánya-Kispest bevásárlóközpont Előzetes Környezeti Vizsgálatával kapcsolatos 

észrevételek

2. Budapest XIII. kerület Danubio Park 11. és 12. lakótömb előzetes környezeti vizsgálatával kapcsolatos 
észrevételek

3. Budapest, I. kerület Gellérthegyi Sikló előzetes vizsgálatával kapcsolatos észrevételek

4. Budapest, XI. kerület Skála Áruház és pakoló területén létesítendő Bevásárló és Szórakoztató köA 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtva:

5. Budapest XIX. kerület Kőbánya-Kispest bevásárlóközpont bírósági kereset a KTVFF határozata ellen.

6. Budapest XIII. kerület Danubio Park 11. és 12. lakótömb előzetes környezeti vizsgálatával kazpont, 
Lakóépület előzetes vizsgálati anyagának véleményezése

7. A 10-es számú főút 11,2-15,2 km szakasz fejlesztésének új környezetvédelmi engedélyezési eljárásának 
keretén belül változatlanul közzétett Előzetes Környezeti Tanulmánnyal kapcsolatos észrevételek 

8. Az új 10-es sz. főút fővárosi bevezető szakasz (8+154 – 11+200 km közötti szakasz) előzetes 
vizsgálatával kapcsolatos észrevételek

9. A 10. sz. főút 15+200 – 34+700 km szelvényk közötti előzetes környzeti tanulmányával kapcsolatos 
észrevételek

10. Fellebbezés Kővágószőlős cementgyár környezetvédelmi engedélye ellen

11. Fellebbezés Bükkösd I. kőbánya bővítés kv. engedélye ellen

12. Fellebbezés Kővágóörs kőbánya nyitás kv. engedély ellen

13. Fellebbezés Hankook dunaújvárosi gumigyár kv. engedély ellene

Fővárosi kerületek önkormányzataihoz:
14. II. kerület Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – erdőterület által határolt  területre vonatkozó Kerületi 

Szabályozási Terv véleményezése
15. II. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat véleményezése
16. XI. kerület Szent Gellért tér és környékére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv véleményezése
17. XI. kerület Fehérvári út – Prielle K. u. – Soproni út – Hauszmann A. u.  által határolt  területre vonatkozó 

Kerületi Szabályozási Terv véleményezése
18. XI. kerület Gazdagréti út – Rétköz utca által határolt  területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv 

véleményezése
19. XI. kerület Budaörsi út – Névtelen közterület – Törökbálinti út – Rupphegyi út által határolt  területre 

vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv véleményezése
20. XIII. kerületi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának véleményezése
21. XIII. kerület Váci út – Csavargyár u. Cserhalom u. Rákospatak által határolt  területre vonatkozó Kerületi 

Szabályozási Terv véleményezése
22. XIII. kerület Esztergomi út – Árbóc utca – Visegrádi utca – Süllő utca által határolt  területre vonatkozó 

Kerületi Szabályozási Terv véleményezése
23. XIII. kerület Meder utca – Duna-folyam – északi vasúti híd – Váci út által határolt  területre vonatkozó 

Kerületi Szabályozási Terv véleményezése
24. XIII. kerület Duna-folyam –Meder utca – Cserhalom utca – Rákos-patak által határolt  területre vonatkozó 

Kerületi Szabályozási Terv véleményezése



25. XIX. kerület Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont és környéke Kerületi Szabályozási Terv 
véleményezése

Fővárosi Főépítészi Irodához benyújtott keretövezet átsorolási hatástanulmányok véleményezése:
26. VIII. kerület Corvin-Szigony projekt véleményezése
27. XIV. kerület Mexikói út – Erzsébet királyné útja – Columbus utca – M3 aztópálya által határolt területre
28. XIV. kerület Pascal kút és környéke
29. XXII. kerület M0-s autóút Barackos úti csomópont, Diósd közigazgatási határa és Duna-folyam közötti 

szakasza
30. XV. kerület Újpalota, Szentmihályi út – Rákospalotai határút – (01115)hrsz.-ú közterület – Hűtő utca – 

Késmárk utca – E-VE jelű terület felé eső határa által határolt  területre

Vidéki Önkormányzatokhoz:
31. Üröm polgármesteréhez a 036/3,  036/6 és 043/8/18 hrsz.-ú területekre vonatkozó szabályozási terv 

egyeztetési eljárásáról véleményezés
32. Budakalász polgármesteréhez a Budakalászi HÉSZ és SZt. módosításának véleményezése
33. Piliscsaba polgármesteréhez TSZT ügyféli véleményezése
34. Piliscsaba polgármesteréhez Helyi építési Szabályzat, Övezeti Terv és Szabályozási Terv 

felülvizsgálatának véleményezése
35. Budakeszi polgármesteréhez a Zichy Péter utcai telek beépítéséről
36. Biatorbágy főépítészéhez Biatorbágy Nagyközség településrendezési tervei és Helyi Építési Szabályzata 

karbantartásáról véleményezés
37. Törökbálint polgármesteréhez Tó Park Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról véleményezés

Budakeszi polgármesteréhez Makkosmária Szabályozási Tervének és ezzel kapcsolatos TSZT módosításnak 
véleményezése

Szükség esetén beadványokat nyújtottunk be településrendezési vonatkozású határozatokkal, 
engedélyekkel kapcsolatban:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Elnökéhez fellebbezést nyújtottunk be a Budapest, Múzeumkert alatti 
teremgarázs és pincei bejárat létesítésére kiadott elvi építési engedély ellen

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez fellebbezést nyújtottunk be a 
Bp. XIV. ker. Miskolci út 157-159. alatti társasház  - mint a Dorozsmai u. 211-213. sz. társasház bővítése - 
környezetvédelmi engedélye ellen

Törvényességi felügyeleti kérelmet nyújtottunk be a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez a Bp. 
VI. ker. Nagymező utcai mélygarázs építési engedélye ellen a Védegylettel és egy helyi lakossal közösen.

Budapest Főváros Önkormányzatához beadványt intéztünk a Védegylettel és a Magyar Természetvédők 
Szövetségével közösen a Bp. III. kerület  Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Tervével kapcsolatban, a tervezett 
nagy volumenű beruházást ellenezve.

Levelet intéztünk a gazdasági és közlekedési miniszterhez a homok- és kavicsbányák környezeti 
hatásaival kapcsolatban

Kelt: Budapest., 2007. február 22.

……………Lenkei Péter s.k.………………… Lukács András s.k.    
a környezeti tanácsadó(k) aláírása a szervezet cégszerű aláírása


