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összefoglaló
A Levegő Munkacsoport 2016-ban is
számos sikert ért el, többek között az
alábbiakat:
▪▪ Jelentős visszhangot váltott ki a januárban készített közvélemény-kutatásunk,
amely kimutatta: a budapestiek túlnyomó
többsége elutasítja a Városliget beépítését és a kormányzati hivataloknak a Budai Várba költözését.
▪▪ Miután a kormányzat elkezdte a fakivágást a Városligetben, Facebook oldalunkon, honlapunkon és e-mailben kértünk
mindenkit, hogy csatlakozzanak a Városliget fáit védő civilekhez, továbbá írják
alá a Liget megóvását követelő petíciót.
Mindezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy komoly lakossági összefogás alakult ki a Liget védelmében.
▪▪ A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Levegő
Munkacsoport javaslatát, amely szerint a
Városliget Építési Szabályzatában (VÉSZ)
kötelezővé kell tenni, hogy a kivágásra
javasolt fák esetén elemezni kell a fák városban elfoglalt szerepét.
▪▪ Több civil szervezettel közösen több ezres
tüntetést szerveztünk a budapesti fák védelmében, amelyet koncert követett Hősök terén.
Korábbi
javaslatunkat is felhasznál▪▪
va, a jövő nemzedékek védelmét ellátó
ombudsmanhelyettes törvényjavaslatot
terjesztett elő a fák védelmére.
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▪▪ Tizenöt

▪▪

▪▪

▪▪

másik civil szervezettel közösen
alternatív javaslatot készítettünk a 2017.
évi állami költségvetéshez. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén ismertettük a civil javaslatok lényegét, a következő napon pedig sikeres sajtótájékoztatót tartottak a résztvevő civil
szervezetek.
Internetes felmérést készítettünk Magyarország
legsúlyosabb
környezetegészégügyi problémájával, a lakossági
hulladékégetéssel kapcsolatban. A válaszok megerősítették, hogy ez a káros jelenség az egész országban elterjedt, és
a hatóságok gyakorlatilag nem lépnek fel
ellene.
Két sikeres, jelentős visszhangot kiváltó konferenciát rendeztünk jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
biztoshelyettessel közösen a lakossági tüzelés okozta légszennyezés csökkentéséhez szükséges hatósági feladatokról. Erőfeszítéseinket, úgy tűnik, siker koronázza: a környezetügyért felelős államtitkár
azt írta nekünk, lépéseket tesznek annak
érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban lépjenek fel a hatóságok az illegális
lakossági égetésekkel szemben.
Kezdeményeztük és vezető szerepet játszottunk a Jedlik Ányos Klaszter javaslatainak kidolgozásában a két- és háromkerekű elektromos meghajtású járművek
elterjedésének ösztönzéséről szóló tervezett kormányhatározathoz.
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▪▪
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Megmértük a Budai Várban közlekedő dí- ▪▪ Folytattuk kampányunkat a BKV buszok
zel- és villanybuszok zajkibocsátását, és
jobb karbantartása érdekében: immár
megállapítottuk, hogy a villanybuszok el130 esetben jelezték nekünk utasok, hogy
terjesztésével jelentősen csökkenteni lea BKV busza erősen füstöl, illetve kipuhetne az egyik legsúlyosabb környezeti
fogógázt éreznek az utastéren. Minden
ártalmat, a zajt.
bejelentést továbbítottuk a BKV-nak, ahol
Újszerű jogi megközelítéssel ért el komoly
lehetőség szerint megjavították a buszoeredményeket az a tokaji lakos, aki a háza
kat.
előtt tapasztalható elviselhetetlen kamion- ▪▪ Vizsgálataink kimutatták, hogy sok porszívó mérgező porral telíti a lakás leveforgalom miatt perelte be a közút kezelőgőjét.
jét a Levegő Munkacsoport segítségével. A
Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is megálla- ▪▪ Hatékonyan működtünk közre újabb termőföldterületek megmentésében a kavics
pította a jogsértést és jogerősen kötelezte
bánya nyitásoktól.
a közút kezelőjét annak megszüntetésére.
Részt vettünk abban a nemzetközi kam- ▪▪
Ez mindazoknak a sikere is, akik az elmúlt
pányban, amelynek komoly szerepe volt
abban, hogy az Európai Unió elfogadta években segítették, támogatták munkánkat,
a gépkocsik típusbevizsgálásának továb- hittek bennünk és bíztattak a folytatásra
bi szigorítását, ami sok millió európai la- minden nehézség ellenére.
kost menthet meg a levegőszennyezés
Lukács András
okozta betegségektől és százezreket az
a Levegő Munkacsoport elnöke
idő előtti haláltól.

Bevezetés

Tevékenységeink
részletezése

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 1988 óta folytat
pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet az ország kedvező Kapcsolattartás a tagszervezeadottságait megőrző, szolidáris és de- teinkkel, egyéni tagjainkkal és
más civil szervezetekkel
mokratikus fejlődés érdekében.
Szemléletformálás, érdekérvényesítés: Környezet- és természetvédelmi szemléletformálást,
tájékoztatást
végeztünk
a lakosság körében, valamint országos, települési és szakmai rendezvényeken. Támogattuk a lakosságot, a civil szervezeteket,
a környezetvédelmi kezdeményezéseket, az
állampolgári részvételt a döntéshozatalban.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a médiával a környezeti információk hatékony
terjesztése érdekében. Környezeti Tanácsadó Irodát működtettünk.
Szakpolitikai tevékenység, a környezeti szempontok érvényesítése a döntéshozatalban: Szakmapolitikai programokat, jogszabály-tervezeteket, településrendezési terveket, hatástanulmányokat,
koncepciókat véleményeztünk. Állásfoglalásokat, javaslatokat készítettünk különböző
programokhoz, jogszabályokhoz annak érdekében, hogy elősegítsük a környezetvédelmi alapelvek érvényesülését.
Publikációk, háttéranyagok készítése:
Háttértanulmányokat készítünk környezetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezdeményezéseinkhez a Szakértői Testületünk, nemzetközi és hazai szervezetek, tudományos
műhelyek tapasztalatainak felhasználásával.
Megjelentetjük Lélegzetnyi havi elektronikus
hírlevelünket és több népszerűsítő kiadványt.
Blogot és Facebook-oldalt üzemeltetünk.
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Felelősök: Szegő Judit, Horváth Zsolt
Feladataink között szerepel a tagszervezeteinkkel és egyéni tagjainkkal történő együttműködés, a folyamatos tájékoztatásuk és a kölcsönös segítségnyújtás. Tagszervezeteink és egyéni
tagjaink az Alapszabályban biztosított
jogaikon túlmenően
▪▪ elektronikus formában rendszeresen megkapják legfrissebb híreinket és a 2006ban indított Lélegzetnyi hírlevelünket;
▪▪ kérés esetén díjmentesen megkapják
egyéb kiadványainkat is;
▪▪ meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport
rendezvényeire;
▪▪ a Levegő Munkacsoport munkatársainak
segítségével bővíthetik ismereteiket környezet és az egészség megóvásáról, javításáról;
hatósági
eljárásokban való részvételük
▪▪
során kiemelten számíthatnak ránk a lakókörnyezetük védelmében;
▪▪ kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrendszerünknek köszönhetően kapcsolatot teremthetnek hasonló gondolkodású és hasonló gondok megoldásán tevékenykedő
emberekkel, és közösen eredményesebben léphetnek fel környezeti érdekeik érvényesítéséért.
▪▪ Folytattuk együttműködésünket más civil
szervezetekkel, a környezet- és természetvédelmi szervezetek mellett több szociális szervezettel is.
▪▪ Szakmai publikációink, híreink, internetes jelenlétünk és kiadványaink mellett
országszerte rendszeresen veszünk részt
rendezvényeken, találkozókon, tartunk
előadásokat iskolákban, művelődési házakban, ahol népszerűsítjük a környezettudatos életmódot és felhívjuk a figyelmet
az aktuális környezeti problémákra.
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Szakértői Testület
Elnök: Dr. Ürge-Vorsatz Diana; alelnök:
Dr. Bulkai Dénes
A Levegő Munkacsoport Szakértői Testülete (SZT) különböző szakterületek
kiváló ismerőiből áll, akik rendszeresen
adnak tanácsokat a szervezet állásfoglalásainak, döntéseinek meghozatalához, szakmai anyagainak elkészítéséhez, és formálisan is vállalják tagságukat az SZT-ben.
▪▪ Szakértői Testületünknek 2016 végén 59
tagja volt. Az SZT alelnöke meghívottként
rendszeresen részt vett a Levegő Munkacsoport Elnöksége ülésein.
▪▪ 2016. január 6-án Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban történt megbeszélés Szeneczey Balázs városfejlesztési főpolgármester-helyettes és a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének
tagjai között. A Szakértői Testületet részéről 22-en vettünk részt a megbeszélésen, a Fővárosi Önkormányzat részéről
négyen. A megbeszélésre előzetes kérdéseket küldtünk és előtte több egyeztető
megbeszélést tartottunk, majd a megbeszélésről Szakértői Testület alelnöke készített egy emlékeztetőt, amit elküldtünk
a résztvevőknek. A városfejlesztési főpolgármester-helyettes munkatársai írásban
is reagáltak néhány felvetett kérdésre, illetve személyesen is konzultáltunk velük
néhány fejlesztési kérdésről. Az ígéretesnek induló együttműködés azonban meg-

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Megbeszélés Szeneczey Balázs városfejlesztési
főpolgármester-helyettes és a Szakértői
Testület tagjai között

▪▪

▪▪
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torpant; a nyári szünet előtt nem került
sor újabb konzultációra.
Augusztusban többen aláírtuk a Rómaiparti gátépítéssel kapcsolatos aggályainkat megfogalmazó, a Fővárosi Közgyűlés
tagjainak és a főpolgármesternek címzett
nyílt levelet.
Márciusban több előkészítő levélváltás
és személyes találkozó után úgy tűnt,
sikerül megszervezni a Fővárosi Önkormányzattal létrehozott találkozóhoz hasonlóan nagy érdeklődéssel kísért ös�szejövetelt Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkárral és Szabó
Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárral a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban. Ezt azonban a minisztérium a megbeszélt időpont előtti napon
lemondta, pedig a Szakértői Testület 14
tagja készült részt venni a találkozón. Az
időpontegyeztetésre tett újrapróbálkozásokkal is kudarcot vallottunk.
Az előkészítés során kialakult kapcsolatok eredményeként több kérdésben (pl.
PM10-kibocsátáscsökkentési
program,
Távhő cselekvési terv, METÁR tervezet)
kértek véleményt a Levegő Munkacsoporttól, amit a Szakértői Testület a témával foglalkozó szakértői elkészítettek és
elküldtek.
Szeptember 13-án a Levegő Munkacsoport munkatársai tartottak tájékoztatót
a folyamatban lévő projektekről a Szakértői Testület tagjainak. A Szakértői Testület
és a munkatársak részéről 21-en vettünk
részt a megbeszélésen. A megbeszélésre
hat előzetes anyag készült, amit előzetesen elküldtünk a testület tagjainak. Négy
szakértő írásbeli hozzászólást készített,
mert nem tudott eljönni az összejövetelre.
A megbeszélésről Szakértői Testület alelnöke készített egy emlékeztetőt, amit elküldtünk a szakértőknek.
Több szakértőnk részt vett szeptember
17–18-án az Autómentes Napon, 21–
22-én az Elektromobilitási Fórumon és Kiállításon és szeptember 24-én a budapesti fákért tartott koncerten a Hősök terén.
Októberben a Szakértői Testület alelnöke
találkozott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Klímapolitikai Bizottságának

▪▪

▪▪

▪▪

elnökével és titkárával, akik meghívták
november 2-ára egy Levegő Munkacsoporttal közös tanácskozásra a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium képviselőjét, de
azt az üzenetet kapták, hogy „nincs új
megbeszélni való téma” és a találkozót
elhalasztották 2017 első negyedévére.
Október 11-én a Szakértői Testület alelnöke részt vett a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által rendezett „METÁR – Az új, prémium típusú
támogatási rendszerek, hazai és nemzetközi tapasztalatok bemutatása” című konferencián, amiről emlékeztető készült.
November 15-én a Szakértői Testület
négy tagja részt vett a Környezet- és
Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa által kezdeményezett és
szervezett találkozón Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelős államtitkárral
és kérdéseket tett fel a kormányzat hazai energiapolitikai lépéseiről és terveiről, az azzal összefüggő célokról, fejlesztési elképzelésekről tartott előadás után.
A megbeszélésről emlékeztetőt készítettünk, amit elküldtünk a Szakértői Testület
tagjainak.
November 23-án került sor a Fővárosi Állatés Növénykert és a Levegő Munkacsoport
Szakértői Testülete közötti megbeszélésre
az állatkert fejlesztési terveiről. Az állatkert 9 szakértője tartott jól felkészült előadásokat a Levegő Munkacsoport 6 szak-

A Levegő Munkacsoport munkatársai
tájékoztatót tartottak a folyamatban lévő
projektekről a Szakértői Testület tagjainak
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▪▪

értőjének. A megbeszélésről emlékeztetőt
készítettünk és az elhangzott előadások
ábráival együtt elküldtük a résztvevőknek,
valamint közös sajtóközleményt adtunk ki
az állatkerttel.
November 24-én a Szakértői Testület alelnöke részt vett a Magyar Közgazdasági
Társaság és a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett “Climate Change and
Carbon Budget” előadáson, amelyet Mike Thompson, Head of Carbon Budgets,
UK Government Committee on Climate
Change tartott. Sok érdekesség hangzott
el a Brexit után is elkötelezett klímapolitikáról, de az előadás anyagát sajnos nem
sikerült megkapni.

Önkéntes programunk
Felelősök: Papp Zsuzsanna, Susánszky
Ferenc, Szegő Judit
2016-ben is sok önkéntes segítette
szervezetünket, többen közülük hos�szabb időn át vettek részt munkánkban. Önkéntes programunk keretében
rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk
aktivistáinkat azokról a feladatokról,
amelyekben számítunk segítségükre.
Közös rendezvényeink alkalmat adnak
arra, hogy jobban megismerjék egymást és a szervezet hitvallását, elkötelezett tevékenységét.
▪▪ Honlapunkon közzé tesszük aktivistáink
írásait, beszámolóit. Regisztrált önkénteseink száma 2016 végén – aktivitástól
függő átvizsgálást követően – 47 fő volt,
segítségükkel a kutatómunkától a fordításokon és adminisztratív segítségnyújtásokon át a rendezvényeken való részvételig
számos feladatot hatékonyabban voltunk
képesek ellátni. Rajtuk kívül még sok
olyan szimpatizánsunk van, akihez tanácsért, segítségért bármikor fordulhatunk.
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Médiakapcsolataink

Nemzetközi kapcsolataink

Témavezető: Kovács Zsigmond, Lukács
András
Törekszünk a média támogatásának megszerzésére. Bármikor készséggel rendelkezésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen
adunk ki sajtóközleményeket, a látványos
sajtótájékoztatókkal igyekszünk felhívni
a média és a közvélemény figyelmét a környezeti gondokra.
▪▪ A Levegő Munkacsoport számos alkalommal került be a magas nézettségű híradókba, népszerű internetes hírportálokba.
▪▪ Több alkalommal a sajtó minden szegmensében megjelent a Levegő Munkacsoport egy-egy ügyéről szóló hír. 2016-ban
több mint 500 hír, cikk, interjú, nyilatkozat jelent meg a Levegő Munkacsoport
említésével. (Ezeket – a teljesség igénye
nélkül – havonta összesítjük.) Felvilágosító munkánk eredményeképpen a korábbi
évekhez képest sokkal többen értik már
a gazdaság, a közigazgatás, a szakpolitikák és a környezet állapota közötti összefüggéseket. Tapasztalataink szerint legjobban a főváros légszennyezettségének
csökkentéséért folytatott küzdelmünket
érti és támogatja a közvélemény.
Honlapunkon
rendszeresen megjelen▪▪
nek a tevékenységünkről szóló friss hírek
a nagyközönség és a sajtó munkatársainak tájékoztatására.
A
▪▪ sajtó mellett egyre több szervezet, magánszemély címére juttatjuk el a Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünket aktuális tevékenységeinkről. 2016
végén a hírlevelet 2058 címre küldtük ki.
A Lélegzetnyiben elsősorban a saját tevékenységünkről adunk hírt, ugyanakkor
kitekintünk a környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb eseményekre is, továbbá
rendszeresen közlünk összefoglalókat különböző érdekes külföldi tanulmányokról.
▪▪ Havi rendszerességgel jelentünk meg az
Ozone Network egy órás környezetvédelmi műsorában, akik minden héten híreinkből is válogattak.

Témavezető: Lukács András
Célunk, hogy vegyük át a nemzetközi gyakorlatból (különösen az Európai Unió gyakorlatából) a kölcsönös előnyöket biztosító következetesebb környezetvédelmi szabályozást,
ugyanakkor a piactorzító hatásait tompítva
őrizzük meg természeti és kulturális adottságainkat. Elősegítjük, hogy az EU Alapjaiból
nyújtott támogatások megfeleljenek a fenntartható fejlődés követelményeinek.
▪▪ A Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb európai környezetvédő civil szervezet), az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E), az Európai Éghajlatvédelmi
Hálózat (CAN Europe), az Európai Zöld Költségvetés (GBE), valamint az Egészség és
Környezet Szövetség (HEAL) tagszervezete.
▪▪ Számos nemzeti civil szervezettel is jó kapcsolatot ápolunk, többek között a Német Zöld
Költségvetés Szövetséggel (FÖS), a Dán Ökológiai Tanáccsal, az Osztrák Közlekedési Klubbal (VCD), a Német Közlekedési Klubbal és a
Német Környezetisegély Egyesülettel (DUH).
▪▪ Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke az Európai Zöld Költségvetés Szövetség elnökségi tagja. Kapcsolatot tartunk kormányzati és egyéb hivatalos szervekkel is: az
Európai Bizottsággal (különösen a Környezetvédelmi, a Közlekedési, az Energiaügyi,
a Régiós, a Gazdasági és Pénzügyi, valamint az Adó- és Vámügyi Főigazgatósággal),
az Európai Parlamenttel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és másokkal.
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Dán és német civil szervezetek szakértőivel
közösen részecskeszám-méréseket végeztünk
Északkelet-Magyarországon

Környezeti Tanácsadó Iroda
Vezető: Lenkei Péter
Munkatársak: Dr. Bendik Gábor (főleg
jogi ügyekben), Schnier Mária (zöldfelületi és településrendezési ügyekben),
Marozs Ágnes önkéntesként.
▪▪ Környezeti Tanácsadó Irodánk működe
s
́ ének 20 éve alatt több mint 33.000 ügyben
adott segítséget a hozzá forduló embereknek. 2016-ban több mint 2500 alkalommal nyújtottunk segítséget: 1972 ügyben
keresték meg, ezen felül különféle rendezvényeken 570 esetben adtunk tanácsot. Az
iroda közreműködésével 46 közigazgatási
eljárás indult. Hat eljárásban ügyfélként
vettünk részt, a többi közérdekű panasz vagy
adatkérés. Az iroda közreműködésével 2 peres eljárás folyt. Irodánkhoz rendszeresen
fordultak segítségért a légszennyezettség,
fakivágás, kamionforgalom, zaj, bűzpa
naszok, hulladék- és avarégetés, egész
séget, környezetet veszélyeztető ipari tevékenységek kérdéseiben és más
témakörökben. Kiemelendő, hogy illegális
hulladékégetéssel kapcsolatban 424 eset
ben fordultak hozzáönhető, de a német
DUH szervezet „Tiszta fűtés” kampánya során is támogatáshoz jutott a tanácsadás, illetve a Földművelésügyi Minisztérium Zöld
Forrás pályázati keretében is támogatandónak ítélték tanácsadói tevékenységünket.

▪▪ A
▪▪

▪▪
▪▪

tanácsadást első sorban Lenkei Péter
végezte, Bendik Gábor a jogi ügyekben
segítette, helyettesítette igény szerint.
A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
(KÖTHÁLÓ) tagszervezeteként folytattuk
tevékenységünket. Több képzésen is részt
vettek tanácsadóink, egyet a KÖTHÁLÓ
szervezett közösségi média témában.
A Német Biomasszakutató Központban
a „Kis tüzelőberendezések légszennyezésének mérési módszerei” és a „Részecskeleválasztás a háztartási tüzelőberendezéseknél” című szakelőadásokon vett részt
Lenkei Péter. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében 5 eseményt szerveztünk, az akcióban a KÖTHÁLÓ tagszervezeteként vettünk részt. Közreműködtünk
a KÖTHÁLÓ szakmai projektjében (NEA),
mely során az avarégetős rendeleteket
mértük fel Pest megyében és javaslatokat
jutattunk el az önkormányzatoknak a rendeletek módosítása és a légszennyezés
mérséklése érdekében. Az ügyek területi
megoszlását online adatvizualizációs felületen jelenítettük meg.
Három ügyet részletesebben is bemutatunk, hogy betekintést nyújtsunk a tanácsadás „mindennapjaiba”.
A szombathelyi Falco Zrt. légszennyezésével kapcsolatban számos panasz érkezett.
A cég Szombathelyen forgácslapgyárat
üzemeltet elavult, zajos és légszennyező

A Falco-nál végzett mérés eredeményei
Irodánkhoz légszennyezettség, fakivágás,

rámutattak, hogy a gyár jelentős

kamionforgalom, zaj, bűzpanaszok, hulladék-

légszennyező. Sajtótájékoztatót tartottunk,

és avarégetés, veszélyes ipari tevékenységek

majd a környezethasználati engedélyezéssel

miatt fordultak segítségért

kapcsolatban fellebbezést nyújtottunk be.

www.levego.hu
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▪▪

▪▪

▪▪

technológiával. A panaszok nyomán egyeztettünk a helyi lakosokkal és a körzet országgyűlési képviselője is felkért minket ultrafinomrészecskeszám-mérésekre.
A mérési eredemények egyértelműen rámutattak, hogy a gyár jelentős légszennyező, a háttérszennyezettséghez képest több
mint tízszeresére emelte a légszennyezettséget még 2 kilométer távolságban is.
A mérésről sajtótájékoztatót tartottunk,
majd az induló egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokba ügyfélként beléptünk és fellebbezést nyújtottunk be.
Nagykovácsiban az önkormányzat felkérésére légszennyezettség-mérést végeztünk. A mérés célja az volt, hogy megállapítsuk, fűtési idényben milyen ultrafinom
részecskeszám-terhelésnek van kitéve a
lakosság a településen. A mérést 3 időpontban végeztük 11 mérési ponton. Az
időjárás hozzájárult a szennyezéshez,
mert -10 C alatti hőmérséklet is előfordult a mérés alatt. A település mélyebben
fekvő, központi részén mértünk nagyobb
szennyezettséget.
Lakossági panasz érkezett szervezetünkhöz, hogy Pilisjászfalun a Márkakő
Kft. kőbányájában 4 barlangot, illetve a
barlangindikációs nyomot meddővel illetve kibányászott kőzettel töltötték be. Az
illetékes természetvédelmi hatósághoz

Pilisjászfalun a kőbányában 4 barlangot, illetve
a barlangindikációs nyomot meddővel illetve
kibányászott kőzettel töltötték be

fordultunk panasszal, akik két alkalommal helyszíni szemlén vizsgálták ki a bejelentésben foglaltakat. A szemlén megállapították, hogy az északi bányafalban
jelzett hasadék barlangnak minősül és
intézkedtek a védelméről, a bányászati
tevékenység korlátozásáról. A másik három barlang bejáratát GPS méréssel és
fényképekkel rögzítették, digitális térképet készítettek a barlangról és felhívták
a vállalkozó figyelmét a jogszabályi előírásokra. A hatóság további rendszeres
szemléket fog tartani a bányában az esetlegesen előkerülő további barlangok miatt.

Jogi ügyek

▪▪ Témafelelős: Dr. Bendik Gábor

A Levegő Munkacsoport megalakulása óta
igénybe veszi a jog eszközeit is az emberi
egészség és a környezet érdekében.
▪▪ A Levegő Munkacsoport – a korábbi évekhez hasonlóan – 2016-ban is számos környezetjogi ügyben segítette a hozzá forduló lakosokat, és több eljárásban vett
részt.
▪▪ Több alkalommal egyeztettünk környezetvédelmi kérdésekről a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztos
helyettessel. A biztoshelyettessel közösen
kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az
összes érdekelt bevonásával (körülbelül 50 fő részvételével) a háztartási tüzelés által okozott környezeti problémákkal
szembeni hatósági fellépés lehetőségeivel
A biztoshelyettessel közösen kerekasztal-be
szélgetést szerveztünk a háztartási tüzelés által
okozott környezeti problémákkal kapcsolatban
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A jövő nemzedékek szószólójával közös konfe

Jogi képviselet biztosításával segítettük azt a

rencián ismertettük a háztartási fűtés okozta le-

tokaji lakost, aki a háza előtt tapasztalható el-

vegőszennyezés elleni fellépés jogi lehetőségeit.

viselhetetlen kamionforgalommal kapcsolatban
ért el komoly eredményeket

kapcsolatban. Ennek keretében kifejtettük a Levegő Munkacsoport álláspontját.
Az
illegális égetésekkel kapcsolatos ha▪▪
tósági eljárások tapasztalatairól előadást
tartottunk a Levegő Munkacsoport és a
biztoshelyettes által 2016 őszén rendezett
konferencián is.
▪▪ Szintén többször egyeztettünk a
Földművelésügyi
Minisztérium
(FM)
Környezetmegőrzési Főosztályának munkatársaival a légszennyezésről, az aktuális jogalkotási (pl. szilárd tüzelőanyagokról
szóló rendelet tervezete) és jogalkalmazási kérdésekről. Részt vettünk továbbá az FM által szervezett konferencián a
„Fűts okosan!” kampányban.
▪▪ Javaslatcsomagot készítettünk és küldtünk
a kormányhivatalok számára az illegális
égetések elleni hatósági eljárások hatékony eljárásrendjéről és a lehetséges bizonyítási eszközökről. A visszaérkező észrevételeket feldolgoztuk, és ennek alapján az
egységes eljárásrend kialakítása érdekében levelet írtunk a Miniszterelnökségnek.
Véleményeztük
és támogattuk a fás szárú
▪▪
növények védelmének szabályait is magába foglaló, a Fatestvér programról szóló
törvénytervezetet, amelyet a jövő nemzedékek szószólója készített.
▪▪ Javaslatot készítettünk a kéménysepréssel kapcsolatos jogszabályok módosítására az illegális tüzelés visszaszorítása érdekében.

www.levego.hu
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▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Finomítottuk és befejeztük a kerületi önkormányzatoknak szóló parkolási szabályozásról szóló javaslatot.
Részt vettünk egy megbeszélésen Mario
Molinával a Párizsi Klímaegyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.
Levelet fogalmaztunk a Főpolgármesteri
Hivatalnak a szmogriadó-rendelet módosításával kapcsolatban
Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló nemzeti jelentéssel
kapcsolatos Munkabizottság ülésén, és
részt vettünk a civil észrevételek megfogalmazásának folyamatában.
Jogi képviselet biztosításával segítettük
azt a tokaji lakost, aki újszerű jogi megközelítéssel ért el komoly eredményeket
a háza előtt tapasztalható elviselhetetlen
kamionforgalommal kapcsolatban. A személyiségi jogi ügyben a Fővárosi Ítélőtábla másodfokonyakorlati alkalmazásáról.
Fellebbezést fogalmaztunk a budaörsi Lidl
áruház megismételt eljárásban hozott
építési engedélyével szemben.
Adatkérést írtunk az FM-nek a légszen�nyezés határon átterjedő hatásairól szóló
tanulmány kiadása érdekében.
Egy szakdolgozónak és egy diákújságíró
csapatnak segítettük a munkáját személyes interjúval.
Több civil szervezetnek segítettünk változásbejegyzési kérelmük, alapszabály-módosításuk elkészítésében.
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Az államháztartás ökoszociális
reformja
Témafelelős: Lukács András
Az Európai Unió és az OECD kezdeményezéseivel, ajánlásaival összhangban olyan szabályozott ökoszociális piacgazdaság kialakítását
támogatjuk, amelyben a természeti erőforrásokat pazarlóan használó, a környezetet veszélyeztető tevékenységek költségeit teljes
egészében az okozókra hárítják. Azt szorgalmazzuk, hogy az így keletkező többletbevételekre támaszkodva az állam csökkentse a bérterheket, erősítse az innováció, a kreativitás
támogatását, fejlessze az emberi erőforrásokat és fordítson a mainál jóval több forrást
a környezet állapotának javítására. Az államháztartásunk – éves költségvetéseink és adórendszerünk – rendbehozatalára, környezetbarát átalakítására a Levegő Munkacsoport
folyamatosan dolgoz ki javaslatokat 1991 óta.

▪▪

▪▪

Részt vettünk az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe) tanácskozásán
Prágában és az Európai Környezetvédelmi
Iroda (EEB) éves konferenciáján Ausztriában, amelyeknek témája a káros uniós
támogatások elleni fellépés volt.
Részt vettünk az Európai Bizottság szakértőinek és civil szervezetek képviselőinek megbeszélésén, ahol a magyarországi korrupció és a társadalmi részvétel volt
a téma az EU országspecifikus ajánlásaihoz kapcsolódóan.

▪▪ Az
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Európai Zöld Költségvetés Szövetség
(GBE) felkérésére javaslatokat készítettünk a 2017. évi országspecifikus ajánlásokhoz.
A Költségvetési Felelősségi Intézettel
együttműködve idén is elkészült részvételünkkel 16 civil szervezet alternatív
javaslata a 2017. évi állami költségvetéshez. Az Országgyűlés Költségvetési
Bizottságának ülésén ismertettük a civil
javaslatok lényegét, majd sajtótájékoztatót tartottak a résztvevő civil szervezetek.
Brüsszelben megbeszélést folytattunk
az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságán (DG ECFIN) az
Európai Szemeszter magyarországi vonatkozásairól.
A Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége közös közleményben írta le, hogy a „Tiszta energia
minden európainak” című csomag túl
gyenge, és azzal az EU nem tudná kihasználni az energiahatékonyság javításában
és a megújuló energiákra való átállásban
rejlő lehetőségeket.
Észrevételeztük és csatlakoztunk az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe) állásfoglalásához a tervezett uniós
kibocsátáselosztási rendeletről. A magyar bizottsági tagokat levélben kértük
a szükséges módosító javaslatok támogatására. Levelet írtunk Fazekas Sándor földművelésügyi és Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszternek, kérve,
hogy az uniós miniszterek ülésén az EU

A Költségvetési Felelősségi Intézettel
együttműködve idén is elkészült
részvételünkkel 16 civil szervezet alternatív

Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának

javaslata a 2017. évi állami költségvetéshez

ülésén ismertettük a civil javaslatok lényegét
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▪▪

▪▪
▪▪

új kibocsátáselosztási rendeletének szigorúbb változatát támogassák.
Levelet írtunk Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének, amelyben felhívtuk a figyelmét, hogy teljesíthetőek és teljesítendőek az orvosok követelései.
Részt vettünk a „Hogyan reformáljuk meg
az Európai Uniót?” konferencián az Európa Pontban.
Csatlakoztunk a miskolci pedagógusok
nyílt leveléhez.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a

Közlekedés
Témafelelős: Lukács András, Vargha
Márton
A környezeti károk, egészségi ártalmak jelentős részét okozza a közlekedés. Ezért
küldetésünk teljesítéséhez, az állampolgárok alkotmányban biztosított egészségének
a tényleges védelméhez és a természeti
és a városi környezet fenntarthatóságához
különös figyelmet kell fordítanunk a közlekedésre, a személy- és teherszállításra. Ezt
szoros együttműködésben tettük a Magyar
Közlekedési Klubbal és más szervezetekkel.
▪▪ Kampányoltunk annak érdekében, hogy
az Európai Parlament az új, használat
közbeni levegőszennyezést mérő teszteljárás bevezetésének felgyorsítása mellett
szavazzon. A témában több egyeztetésen
vettünk részt, tájékoztató anyagokat készítettünk. Végül eredményes lett a széles
nemzetközi összefogással folytatott civil
kampány a gépkocsik típusbevizsgálásának szigorításáért.
▪▪ Levelet írtunk az Európai Bizottságnak,
kérve, hogy ne könnyítsék a kisebb forgalmú repülőterek állami támogatását.
Együttműködési
megállapodást
kö▪▪
töttünk a Jedlik Ányos Klaszterrel az
elektromobilitás elterjesztésének támogatása érdekében, a szervezet ülésein,
rendezvényein rendszeresen részt vettünk. Az egyeztetések során megkérdőjeleztük a személygépkocsikkal kapcsolatos adókedvezmények és a közvetlen
támogatások hasznosságát. A vezetőség
egyetértett velünk abban, hogy nem magánszemélyek vásárlásait, hanem a köz-
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Jedlik Ányos Klaszterrel az elektromobilitás
elterjesztésének támogatása érdekében

autózás és az állam villanyautó-beszerzéseit kell támogatni.
▪▪ A Klaszter ülésén javasoltuk a hazai gyártású villanyhajtású kisteherautók és autóbuszok gyártóinak, valamint a kétkerekű villamos járművek elterjesztésének
támogatását. Véleményeztük a Klaszter
„A két- és háromkerekű elektromos kön�nyű járművek elterjedésének lehetséges
ösztönzői a hazai elektromobilitás terén”
című anyagát.
▪▪ Részt vettünk Brüsszelben az Európai
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) közgyűlésén és az Európai
Éghajlatvédelmi Alap (CAN) tanácskozásán az Európai Unióban az aktuális és
a várhatóan aktuálissá váló jogalkotási tevékenységről, és arról, hogyan tudjuk közösen képviselni a döntéshozatal
befolyásolásával a környezeti értékeket.
Brüsszelben részt vettünk a közlekedési
károsanyag-kibocsátások csökkentéséről
szóló, az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) által szervezett civil projekttanácskozáson.
▪▪ Drezdában részt vettünk a Magyar-Szász
Gazdasági Fórumon, és egyeztetést folytattunk a belső égésű motorok légszen�nyezésének csökkentési lehetőségeiről.
▪▪ Szakértői Testületünk tagjai egyeztettek
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettessel, ahol többen kifejtették aggodalmukat a tervezett közlekedési átalakításokkal kapcsolatban. A főpolgármester-helyettes ígéretet tett arra, hogy stratégiai
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▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

döntések előtt kikérik a véleményünket.
Egyeztetéseket folytattunk Csárdi Antallal,
a Fővárosi Közgyűlés LMP-s tagjával budapesti közlekedési ügyekről. Megbeszélést folytattunk Mudri Györggyel, Szanyi
Tibor Európai parlamenti képviselő szakértőjével a személygépkocsik és a légi
közlekedés
károsanyag-kibocsátásának
mérési és csökkentési lehetőségeiről.
Szegvári Péter főpolgármesteri tanácsadóval, Almássy Kornéllal, a Budapest
Közút, és Dabóczi Kálmánnal, a BKK vezérigazgatójával tanácskoztunk a Levegő
Munkacsoport javaslatáról a budapesti dugódíj bevezetésére. Javaslatunkat,
hogy a főváros vezessen be használat- és
szennyezésarányos közúthasználati díjat,
érdekesnek és megfontolandónak találták.
A Környezetvédők és Természetvédők
XXVI. Országos Találkozóján (OT) beszélgetést szerveztünk arról, hogyan egyeztethető össze az autózás és a környezetvédelem. Az OT egy állásfoglalást is elfogadott arról, hogy ki kell építeni az autók
kibocsátása menet közben történő elemzésének, ellenőrzésének rendszerét.
Tagként jelen voltunk a tehergépkocsik útdíjával kapcsolatos díjpolitikai célok megvalósulását ellenőrző Társadalmi Egyeztető Szervezet (TESZ) alakuló ülésén, ahol
elfogadtuk a TESZ ügyrendjét.
Részt vettünk a Közlekedéstudományi
Egyesület „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban című” konferenciáján és az

Ökopolisz Alapítványnak a budapesti közlekedésről szóló rendezvényén.
▪▪ A Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programja
végrehajtásáról szóló 2015. évi jelentés
közlekedési témáit egyeztettük a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedéstudományi Intézet munkatársaival.
▪▪ Meghívott szakértőkként részt vettünk
a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának elnökségi ülésén.
Megbeszélést folytattunk Szűcs Lajossal,
a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
ügyviteli igazgatójával az elektronikus
útdíjrendszer tapasztalatairól, kiterjesztésének lehetőségeiről (egyebek mellett
a fővárosi dugódíjnál).
▪▪ Előadást tartottunk a tervezett fővárosi
dugódíjról a Közép-Európai Egyetemen.
A Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályának (MKTLSZ) elnökségi
ülésén ismertettük javaslatunkat a budapesti városi útdíjra.
Előadást
tartottunk az 54. Közgazdász▪▪
vándorgyűlés logisztikai szekciójának
ülésén a tervezett fővárosi dugódíjról és
várható hatásáról a teherszállításra. Vitafórumon vettünk részt a Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedés Konferenciáján.
Aktívan
részt vettünk a Magyarországi
▪▪
Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
„Miként tegyük eredményesebbé a magyarországi üzleti szektor pozitív hatását
a klímaváltozás kapcsán?” című rendezvényén, ahol elsősorban a munkahelyi

Előadást tartottunk az 54. Közgazdász-vándor
gyűlés logisztikai szekciójának ülésén a tervezett
fővárosi dugódíjról és várható hatásáról a teher

Faültetés és töltőállomás átadása a földkerülő

szállításra.

elektromos járművek budapesti állomásán
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Külön standdal vettünk részt az Elektromobi
litás Fórumon a Várkert Bazárban.

Papp István, a BorsodChem Zrt. logisztikai igaz
gatója kapta a Radó Dezső Díjat, amelyet négy
évvel ezelőt alapított a Levegő Munkacsoport és

▪▪
▪▪

közlekedési terv előnyeire hívtuk fel a figyelmet.
Részt vettünk a KÖVET egyesület villanyautós konferenciáján.
Részt vettünk és felszólaltunk a „Faültetés és töltőállomás átadása a földkerülő
elektromos járművek budapesti állomásán” című sajtóeseményen Budapesten.
Sajtóközleményt adtunk ki méréseinkről,
amelyek kimutatták, hogy a villanybusz
sokkal kevesebb zajjal jár, mint a dízelbusz.

▪▪
▪▪

▪▪

Azért dolgozunk, hogy elterjedjenek
a villanybuszok a városi közlekedésben;
Budapesten egy BKV-autóbusz utaskilométer teljesítménye több mint százszorosa egy átlagos személyautóénak.
A villanybusz jól látszik, népszerűsíti az
elektromobilitást. Továbbá a busz szinte minden ember számára elérhető, miközben egy villanyautó beszerzése ma
Magyarországon csak kevesek kiváltsága lehet.

•

▪▪

▪▪

Az elektromobilitásért

•

a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja

Külön
standdal
vettünk
részt
az
Elektromobilitás Fórumon a Várkert Bazárban. A rendezvény minden résztvevője
megkapta a Levegő Munkacsoport ez alkalomra készített szórólapját.
Részt vettünk a Budapest Kör ülésén,
amelynek a témája a budapesti Dunarakpartok átalakítása volt.
Részt vettünk a Magyar Közgazdasági
Társaság Logisztikai Szakosztályának rendezvényén, ahol Strang Tamás (BKK) ismertette a budapesti logisztikai helyzetet.
Számos más fórumon is képviseltük
a fenntartható közlekedést.
A 2016. évi Radó Dezső Díjat a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek (NLV) 10.
Országos és 5. Nemzetközi Konferenciájának 240 résztvevője előtt adta át Lukács
András, a Levegő Munkacsoport elnöke és

Logisztikai Csapatbajnokságon a környezet
védelmi különdíjat a Pirítós csapat kapta.

a könnyű elektromos járművek;
Elenyésző a két- és háromkerekű villanyhajtású járművek energiafelhasználása, viszont alkalmasak arra, hogy nagymértékben tehermentesítsék településeink útjait az
autóforgalomtól. A (teher)gépkocsis városi
áruszállítás jelentős részét is kiválthatják.
A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult környezetvédő civil szervezet. Célja a magyar
gazdaság és államigazgatás fenntartható pályára állításának elősegítése. Ezért is veszünk
részt együttműködési megállapodás keretében a Jedlik Ányos Klaszter munkájában.
A Levegő Munkacsoport tagja az Európai
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségnek (European Federation for Transport and
Environment, T&E). A T&E az egyik alapítója az európai Elektromobilitási Platformnak
(www.platformelectromobility.eu/), és jelenleg ellátja annak titkársági feladatait is.
Kérjük, segítse munkánkat. Legyen tagunk,
támogatónk!

www.levego.hu

www.levego.hu
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▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Szabó Zoltán, az NLV Klubjának elnöke.
A 2016. évi Radó Dezső Díjat Papp István,
a BorsodChem logisztikai igazgatója kapta, aki néhány év alatt – tonnakilométerben számolva – nulláról 70 százalékra tornászta föl egyes kiszállított vegyianyagok
vasúti továbbításának arányát.
A diákoknak meghirdetett Logisztikai Csapatbajnokságon a Levegő Munkacsoport
környezetvédelmi különdíját a Pirítós csapat kapta.
A Magyar Közlekedési Klubbal közösen
véleményeztük a Budapesti Közlekedési
Központ terveit a dél-budai tömegközlekedés átszervezésére a Lánchíd alatti
villamosvágány átadását követően. A Déli pályaudvar megszüntetése ellen tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub
adott ki állásfoglalást, amivel a Levegő
Munkacsoport is egyetért.
Véleményeztük közlekedési szempontból is a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környéke fejlesztésének
(„Budapart projekt”) megismételt környezeti hatásvizsgálatát.
Levelet írtunk Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben arra kértük, hogy
a rendőrség a robbanómotoros robogók
helyett a kerékpározást és az elektromos
kétkerekűek használatát népszerűsítse.

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Minden országgyűlési képviselő megkapta
összefoglalónkat arról, hogy a tehergépkocsik
fogyasztása szinte semmit nem változott az
utóbbi húsz évben.

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
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Levelet írtunk Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, melyben kértük, hogy Magyarország támogassa
a tehergépkocsivezetőknek a mainál jobb
kilátást biztosító vezetőfülkék mielőbbi
kötelezővé tételét az új tehergépkocsikon.
Levélben kértük Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, hogy közösségi
célokhoz nyújtson a kormány támogatást
villanyautók vásárlásához, ne pedig magánszemélyeknek.
Folytattuk a budapesti közúthasználati díj
és egy valódi dugódíj bevezetése közös
előnyeinek ismertté tételét, Lázár János
miniszternek írtunk levelet arról, hogy az
olcsó üzemanyagnak köszönhetően ismét
ellehetetlenülő budapesti közúti közlekedésen csak egy ilyen megoldással lehet
segíteni.
Levélben hívtuk fel Tarlós István főpolgármester figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormányzat úgy változtatott a szmogriadó
szabályozásán, hogy a szennyező gépkocsik kitiltásának a gyakorlatban nem lehet érvényt szerezni. Levelet írtunk a BKK
szétverése kapcsán Tarlós István főpolgármesternek. Másik levelünkben arra hívtuk
fel a figyelmet, hogy a tömegközlekedési
járatritkítások veszteséget okoznának.
Felhívtuk Hoffmann Tamás Budapest XI.
kerületi és Borbély Lénárd csepeli polgármester figyelmét Tadej Žaucer szlovén
szakértő – angol nyelvű – tanulmányára
öt budapesti iskola gyalogos megközelíthetőségéről.
Minden országgyűlési képviselő megkapta
összefoglalónkat arról, hogy – ellentétben
a személygépkocsikkal – a tehergépkocsik
fogyasztása szinte semmit nem változott
az utóbbi húsz évben.
Levelet írtunk a 2017. évi FINA Vízi Világbajnokság Szervező Bizottsága tagjainak,
kérve, hogy lépjenek fel a súlyos levegőés zajszennyezés ellen, amelyet a Dunán
közlekedő személyszállító hajók okoznak
Budapesten.
Támogattuk a Bartók Béla út eredeti engedélyezési tervek szerinti megvalósításáért kezdeményezett petíciót.
Több alkalommal is bíráltuk, hogy a Budapest XI. Bocskai úton a felújítás keretében sok egészséges 30-40 éves fát is

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

kivágtak szükségtelenül, a szegélykövezésre hivatkozva.
Francia gyakornokunk, Charlène Rouaud
tanulmányt írt a fenntartható közlekedés
jó példáiról.
Felvettük a kapcsolatot a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületével, hogy együtt
próbáljunk valamit tenni a növekvő roncsimport megfékezése érdekében.
Egyeztettünk a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete vezetőivel közös érdekek
mentén.
Megbeszélést folytattunk a Főgáz CNG Kft.
munkatársaival a gázüzemű közlekedés
Ott voltunk az Európai Mobilitási Hét alkalmából
lehetőségeiről.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a forgalom elől lezárt Andrássy úton
irányító hatóság felkérésére Vargha Márton (akit akadályoztatása esetén dr. Mészáros Péter helyettesít) tagként vesz ▪▪ Német és dán szakértőkkel közösen megbeszélést folytattunk a Személyhajózási
részt a 2014 és 2020 között az Európai
Szövetség képviselőivel a dunai személyUnió strukturális alapjaiból származó
szállító hajók okozta levegő- és zajszen�pénzek közlekedésfejlesztési felhasznányezés csökkentésének lehetőségeiről.
lásának kereteit kijelölő Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) ▪▪ Több EU konzultáció kérdőívét is kitöltöttük, erősítve a környezetvédők álláspontMonitoring Bizottságában.
ját a jogalkotási vitában a tehergépkocsik
útdíjáról, valamint a személyautók és a
tehergépkocsik levegőszennyezése csökkentésének módozatairól.
▪▪ Ott voltunk az Európai Mobilitási Hét alkalmából szeptember 17–18-án a gépjármű-forgalom elől lezárt Andrássy úton.
Sajtóközleményt
adtunk ki arról, hogy
▪▪
egyelőre tovább nő a szakadék a legtöbb
új autó hivatalos és a forgalomban mérhető fogyasztása között.
▪▪ Idén is megszerveztük a legkisebbek futóbiciklis körözését – a Szelíd Motoros Felvonulást – a Millenniumi Emlékmű körül
a Hősök terén.

www.levego.hu
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Éghajlatvédelem – Energia
Témafelelős: Lukács András
Az energiával kapcsolatos tevékenységeink
középpontjában az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás és a foglalkoztatás növelésével
egybekötött, fenntartható energiaellátás állnak. Törekvésünk, hogy az ország éghajlati
és energetikai adottságai a jogi és gazdasági
szabályozásban, a közszolgáltatás infrastruktúráinak fejlesztésében és általában a nagyobb beruházásoknál is visszatükröződjenek.
▪▪ Részt vettünk az Energiaklub „Fenntartható energiarendszerek” konferenciáján,
valamint a Wuppertal Intézettel készített
Zöld Magyarország – Energia útiterv” című anyag előzetes megvitatásán.
▪▪ Részt vettünk francia szenátorok és civilek találkozóján a budapesti francia nagykövet rezidenciáján, amelynek témája
a magyar éghajlatvédelmi politika volt.
▪▪ Véleményeztük a „Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 2030” című dokumentumot,
és a megújuló energiák támogatási rendszeréről (METÁR) szóló törvénytervezetet.
▪▪ Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől azt kértük a Magyar
Természtvédők Szövetségével közösen
írt levelünkben, hogy olyan szén-dioxid
kibocsátáscsökkentési uniós vállalásokat
támogasson a magyar kormány a közlekedés, az épületek, a mezőgazdaság
és a hulladékgazdálkodás terén, amely
megfelel a Párizsi Klímamegállapodásnak.

Termőföld-védelem, településrendezés, épített környezet
Témafelelős: Schnier Mária
Célunk annak elősegítése, hogy természetes
és épített környezetünket fenntarthatóan
alakítsuk, és értékeinket unokáink számára
megőrizzük.
▪▪ Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatal
által bonyolított településrendezési eljárások közül a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősített
Városligeti Építési Szabályzat módosításának eljárásában, annak a Fővárosi
Kormányhivatalban tartott egyeztető tárgyalásán elfogadták az ökológiai kockázatelemzés definíciójának kiegészítésére
vonatkozó javaslatunkat. Részt vettünk
a Duna-parti építési szabályzat I. ütemének, a Margitsziget területének új szabályozása eljárásában, és annak szakhatósági egyeztető tárgyalásán a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán.
Észrevételeket tettünk az új Fővárosi
Rendezési Szabályzat, valamint az Új Fővárosi Településszerkezeti Terv egyes részeivel kapcsolatban.
▪▪ A Városligeti Építési Szabályzat és a Margit
sziget Építési Szabályzatának véleményezésében több vonatkozásban hangsúlyoztuk a meglévő faállomány megtartásának,

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Levegő Mun
Seszták Miklós minisztertől azt kértük, hogy

kacsoport javaslatát, amely szerint a Városliget

olyan szén-dioxidkibocsátáscsökkentési uniós

Építési Szabályzatában kötelezővé kell tenni,

vállalásokat támogasson a magyar kormány,

hogy a kivágásra javasolt fák esetén elemezni

amely megfelel a Párizsi Klímamegállapodásnak.

kell a fák városban elfoglalt helyét
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▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

szakszerű védelmének és kezelésének
fontosságát.
A fővárosi kerületek közül a X., XI., XII.,
XIII., XIV. és XV. kerület szabályozási terveinek eljárásaiban vettünk részt.
Ezek közül különösen nagy feladat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások terveibe való beleszólás lehetőségének kieszközlése. Ilyenek a Lágymányosi öböl és környéke szabályozási terve,
a XII. kerület MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark), a XII. kerület Normafa
történelmi sportterület.
A MOME esetében felhívtuk a figyelmet
a művészeti szemlélet és a meglévő fák
látványának összefüggésére.
A Lágymányosi öböl és környéke projekt
kisvárosnyi nagyságú beépítése esetében,
ahol az újra folytatott környezetvédelmi
eljárásba ismét bekapcsolódtunk, a beruházási területen lévő faállományt teljesen
felszámolják. Ez esetben az eredetileg
meglévő fák teljes fakataszterének elkészítéséhez ragaszkodtunk a környezetvédelmi eljárás októberben tartott közmeghallgatásán, abból a célból, hogy a beruházás megvalósításának folyamatában
a valós érték szerinti kompenzáció természetbeni teljesítését ellenőrizhessük.
A közmeghallgatáson ezen kívül főleg
a tervezési terület közelében lévő lakótelep lakosságának érdekeit tartottuk szem
előtt. Így felvetettük a beruházó előtt az
építési szállítások útvonalának, az építkezés miatt 10 évig működő betonkeverő
üzem helyének, és a tervezett épületek
fűtési módjának kérdését.
A másik óriásberuházás, a XIII. kerületi
Göncz Árpád városközpont, a volt távolsági autóbusz pályaudvar területére tervezett iroda-komplexum esetében a lakosság érdekében több éve tartó munkánkat
folytattuk. Véleményezést nyújtottunk be
a terv környezetvédelmi eljárásában, fellebbezést nyújtottunk be „a jelentős környezeti hatása nincs” határozat ellen.
Fellebbezésünkre a környezetvédelmi
hatóságtól nem kaptunk megfelelő reagálást, viszont megalapoztuk vele a beruházóval és a tervezővel folytatandó
tárgyalásunk szempontjait.
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Véleményezéseinkben elleneztük a kavicsbánya
nyitásokat természetvédelmi, termőföld védelmi
okokból, és a lakosság védelme érdekében

A 2016. évben a településrendezési eljárásokban végzett tevékenységünkben a kerületek teljes területét magában foglaló, sokoldalú elemzést megkövetelő tervi anyagok
véleményezése dominált:
▪▪ Észrevételeket nyújtottunk be a XV. kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról.
▪▪ Véleményeztük a XIII. kerületi Önkormányzat teljes területére szóló új Építési
Szabályzat tervezetét és részt vettünk annak szakhatósági egyeztető tárgyalásán.
Észrevételeket
nyújtottunk be a XIII. ke▪▪
rületi Önkormányzat új Integrált Településfejlesztési Stratégájáról.
▪▪ Részletesen véleményeztük a XIII. kerületi Önkormányzat új Klímastratégiáját.
Pest megye déli részének kavicsbányákkal
kapcsolatos eljárásaiban több éve húzódó,
valamint újra indított eljárásokban adott véleményezéseinkben a bányanyitásokat természetvédelmi, termőföld védelmi okokból,
és a települések lakosságának védelme érdekében elleneztük.
▪▪ A 2016. évben az alábbi eljárásokban vettünk részt
▪▪ Bugyi 0110/1-24, 0115/1-23, 0118/3-5,
0120/1-22, 0120/31-43 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kavicsbánya megismételt
környezeti hatásvizsgálati eljárása
▪▪ „Bugyi IX. homok. kavics” védnevű bánya
környezetvédelmi engedélyének módosításáról szóló határozatot, mely Dunavarsány területére vonatkozó fontos részletet

19

tartalmaz, mi ismertettük Dunavarsány
zeum felújítására, valamint mélygarázs léÖnkormányzatával és civil szervezetével.
tesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati el▪▪ „Kiskunlacháza XVI. kavics” védnevű bá- járásban benyújtottuk véleményezésünket
nya környezeti hatásvizsgálati eljárása
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.
▪▪ „Kiskunlacháza XII.” védnevű kavicsbánya
ügyében levelezés a helyi képviselő-tes- ▪▪ Mindkét létesítmény megvalósítása jelentős faáldozatokat követel.
tülettel
▪▪ „Kiskunlacháza II. – homok-kavics” véd ▪▪ A Jákob Ingatlan Kft. Budapest XI. kerület
nevű bányatelek területén folytatott te3993/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
vékenységre vonatkozó környezetvédelmi
„Elite park” Társasházra vonatkozó előengedély módosítási eljárása
zetes vizsgálati eljárásában megküldtük
észrevételeinket a Pest Megyei Kormány▪▪ „Dabas I. – homok-kavics” nevű bánya
működésére adott környezetvédelmi enhivatal Környezetvédelmi és Természetgedély meghosszabbításának ügye
védelmi Főosztályának.
„Kiskunlacháza-Öregállás-dűlő
bányanyitáA
▪▪
▪▪ Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl
si kérelemmel kapcsolatos véleményezés
és környéke fejlesztésének („Budapart
▪▪ Taksony V. kavicsbánya bővítési kérelem, projekt”) megismételt környezeti hatásami tulajdonképpen Dunavarsány mezővizsgálati eljárásának Közmeghallgatásán
gazdasági területeit venné igénybe
két munkatársunk vett részt a XI. kerületi
▪▪ Dunavarsány természetvédelmi terület vé- Polgármesteri Hivatalban, képviselve a gidelme ügyében levelezés a környezetvédel
gantikus építkezés környékén élők érdemi hatósággal és a Bányakapitánysággal.
keit.
Településrendezési témákban indított aláb- Az összefoglalónkban (1. melléklet) részlebi környezetvédelmi eljárásokban vettünk tezett munkánk során elért sikereink:
részt:
▪▪ A Fővárosi Kormányhivatalban tartott
▪▪ A Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alat- egyeztető tárgyalásán elfogadták az ökoti ingatlanon tervezett Hermina Garázs
lógiai kockázatelemzés definíciójának kielőzetes vizsgálati eljárásában megküldegészítésére vonatkozó javaslatunkat, és
tük észrevételeinket, valamint annak kia Fővárosi Közgyűlés beépítette a Városliegészítését a Pest Megyei Kormányhivatal
geti Építési Szabályzatba.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi ▪▪ Javaslataink nyomán a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a fakiváFőosztályának augusztusban.
A
Hermina
Garázs
környezetvédelmi
engegási kérelmekkel kapcsolatos állásfoglalá▪▪
délye ellen fellebbezést nyújtottunk be az
saiban több esetben elutasító határozatoOrszágos Környezetvédelmi és Természetkat hozott.
védelmi Főfelügyelőséghez októberben.
▪▪ A Budapest XIV. kerület, Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Mú- A Hermina Garázs környezetvédelmi engedélye
ellen fellebbezést nyújtottunk be az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü
gyelőséghez
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▪▪ A
▪▪
▪▪
▪▪

környezetvédelmi hatóság határozatában elutasította a Kiskunlacháza Öregállás-dűlőre vonatkozó kavicsbányászati
engedélykérelmet.
Az illetékes építési hatósági elutasította
a Nagymező utcai mélygarázs létesítésének tervét.
Két óriásberuházásban (XIII. kerületi Városközpont, Lágymányosi-öböl és környéke) tárgyalási pozíciót vívtunk ki.
Elértük, hogy Múzeumkert idős faállományát Illatos út a kályhákban. A Levegő Munkacsoport
szakértői kezelésbe vegyék és megvédjék. és a Greenpeace 6 pontos javaslatcsomagot
adott át Lázár János miniszter részére

Levegőtisztaság-védelem

felszólalt Lukács András is. A bizottság
elutasította a módosító javaslatot. A témával kapcsolatban levelet írtunk Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszternek.
Közreműködtünk annak az országgyűlési
határozattervezet előkészítésében, amely
a háztartási tüzelés által okozott levegőszennyezés csökkentésére írt volna elő
konkrét lépéseket a kormány számára.
Részt vettünk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén, ahol
felszólaltunk a határozati javaslat támogatására, ezt végül a leszavazta.
A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét
ellátó biztoshelyettes és a Levegő Munkacsoport közös kerekasztal-beszélgetést
rendezett az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatalában a légszennyezéssel kapcsolatos hatósági feladatokról, az illegális égetések elleni fellépés akadályairól és a lehetséges megoldásokról.
A PM10 csökkentési ágazatközi kormányprogram végrehajtásáról többször

Témafelelős: Lenkei Péter, Madarassy
Judit, Lukács András
Célunk, hogy európai, országos és települési ▪▪
szinten egyaránt szigorú előírások szülessenek a légszennyezés, ezen belül is különösen
a részecske-kibocsátás (PM10) csökkentésére, hogy ezáltal csökkenjen a légszennyezés
miatti életvesztések európai viszonylatban
is kimagasló száma. Fontosnak tartjuk, hogy
a döntéshozókon túl a lakosok is mindent tegyenek meg azért, hogy csökkentsék káros
szennyezéseiket.
▪▪
▪▪ A Greenpeace-szel közösen sajtótájékoztatót tartottunk, hogy felhívjuk a figyelmet a lakossági illegális hulladékégetés
és a rossz minőségű tüzelőanyagok által
okozott légszennyezésre.
▪▪ Véleményeztük az egyes szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeiről szóló rendelettervezet, amelynek célja, hogy ▪▪
megtiltsa a lignit árusítását a lakosságnak.
Javasoltuk, hogy a tiltás korábbi bevezeKerekasztal-beszélgetés az Alapvető Jogok Biz
tését és az előírások szigorítását.
▪▪ Részletes véleményt írtunk a „Beszámoló tosának Hivatalában a légszennyezéssel kap
jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. ha- csolatos hatósági feladatokról
tározattal elfogadott Kisméretű Szálló Por
Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról, 2015” című anyaghoz, és azt eljuttattuk a Földművelésügyi Minisztériumba.
▪▪ A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére készült javaslat a kormány által előirányzott 30 millió forint helyett 20 milliárd forintot szánt volna a levegő részecskeszennyezésének (PM10) csökkentésére.
A javaslatot tárgyaló Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén
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▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

egyeztettünk Dr. Dobi Bálinttal, az FM
főosztályvezetőjével és munkatársaival.
Részt vettünk a „Korommentes levegőt az
éghajlatért!” projekt zárókonferenciáján
és az Európai Környezetvédelmi Iroda
(EEB) Tiszta Levegő Munkacsoportjának
kétnapos ülésén.
Részt vettünk az FM által szervezett „Fűts
okosan” konferencián.
Levélben kértük az Európai Parlament
magyar képviselőit, hogy utasítsák el azt
a javaslatot, amely szerint az Európai
Bizottság közel 10 éves haladékot adna
az autógyáraknak arra, hogy teljesítsék A jövő nemzedékek szószólójával közös
a nitrogéndioxid kibocsátásra vonatkozó konferencián ismertettük felmérésünket a
háztartási fűtés okozta levegőszennyezésről
jelenleg érvényes Euro 6-os szabványt.
Levelet írtunk Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, amelyben kértük, ▪▪ Sajtóközleményben üdvözöltük, hogy
a tagországok miniszterei nagy többséghogy olyan jogszabály elfogadását támogel megszavazták az új uniós levegőtiszgassa a magyar kormány az európai uniós
taság-védelmi jogszabályt; ugyanakkor
környezetvédelmi miniszterek találkozóa magyar szakminiszter a jogszabály elfoján, amely mielőbb a lehető legnagyobb
gadása ellen szavazott.
mértékben javítja a levegő minőségét.
A Levegő Munkacsoport a Miniszterelnök- ▪▪ A lakossági hulladékégetés elterjedtséséghez fordult a háztartásokban folyó ilgéről internetes felmérést készítettünk,
legális égetésekkel kapcsolatos egységes
amelyre két hét alatt 415 válasz érkezett.
hatósági gyakorlat kialakítása érdekében.
A válaszok megerősítették, hogy ez a káLevelünkre reménykeltő választ kaptunk
ros jelenség az egész országban elterjedt.
a környezetügyért felelős államtitkártól: ▪▪ Előadást tartottunk a légszennyezésről
a Teleki Blanka Gimnáziumban.
lépéseket tesznek annak érdekében, hogy
a jövőben hatékonyabban lépjenek fel ▪▪ Mérgező port fújnak a porszívók? –
Megmértük
a
háztartásokban
hasza hatóságok.
Drezdában részt vettünk a motorok kinált 21 porszívó és 10 porszívó robotok
pufogógázában lévő káros anyagok csökultrafinomrészecske-kibocsátását műkökentésének lehetőségeivel kapcsolatos
dés közben, és összegeztük az eredmébemutatón és megbeszélésen.
nyeket.
Levelet írtunk a DUH-nak, segítségüket ▪ ▪ Javaslatok a két- és háromkerekű elektkérve ahhoz, hogy a túlnyomó részben néromos meghajtású járművek elterjedémet tulajdonban lévő Mátrai Erőmű szünsének ösztönzéséről szóló tervezett kortesse be a lignit árusítását a lakosságnak.
mányhatározathoz (az elektromobilitás
Részt vettünk a Médiaunió Alapítvány álelterjesztését szolgáló további intézketal összehívott szakértői egyeztetésen,
désekről szóló 1027/2016. (II. 9.) Korm.
amelyen az idei társadalmi célú kampány
határozat 3. pontja alapján) – Javaslatlehetséges témáját beszéltük meg. Az
csomag a könnyű elektromos járművek
Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy
elterjedésének elősegítésére, mivel ezek
az idei téma a környezetvédelem lesz.
rendkívül kevés energia felhasználásával
A Levegő Munkacsoport azt javasolta,
képesek személyt és árut mozgatni helyhogy a lakossági szilárd fűtés (különösen
ben kibocsátott légszennyezés nélkül.
a hulladékégetés) okozta légszennyezés
legyen a konkrét téma. A kampány szakértői közé választották a Levegő Munkacsoport képviselőjét.
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Fák éve projekt
Témafelelős: Szegő Judit, Horváth Zsolt,
Schnier Mária
A zöldterületek, a növényzet különösen
fontos a városaink élhetősége szempontjából. A városfejlesztések, beruházások során
azonban jellemzően csak az épített környezet állapotát tartják fontosnak. A fák védelme érdekében indítottuk el projektünket.
▪▪ A Városliget és Budapest számos más
zöldterületének beépítéstől való megóvása érdekében szorosan együttműködtünk
a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel.
A
▪▪ fent említett szervezetekkel közös fel- A Greenpeace által szervezett sajtótájékoztatón
hívást tettünk közzé, hogy minél többen szakértők ismertették a civil szervezetek közös
írják alá a Fővárosi Közgyűlés képvise- kiáltványát a zöldterületek védelméért
lőinek címzett levelet, kérve őket, hogy
még több budapesti utasítja el a Városline szavazzák meg azokat az előterjeszget beépítését, mint fél évvel ezelőtt.
téseket, amelyekkel Városliget és a Római-part fáinak elpusztításához járulná- ▪▪ Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Levegő Munkacsoport javaslatát, amely szenak hozzá.
rint a Városliget Építési Szabályzatában
▪▪ Részt vettünk a fővárosi fák védelméért
szervezett villámcsődületben (video itt,
(VÉSZ) kötelezővé kell tenni, hogy a kiképek itt). A megmozduláson több százan
vágásra javasolt fák esetén elemezni kell
vettek részt.
a fák városban elfoglalt helyét. A volt Vi▪▪ Részt vettünk a városligeti Királydom- dámpark területén történt fakivágással
bon a Budapest fáit védő civil szervezetek
kapcsolatban megbeszélést tartottunk
egyeztető találkozóján.
a Fővárosi Állat- és Növénykert kommunikációs osztályvezetőjével, további szak▪▪ Több sajtónyilatkozat, honlaphír és
Facebook bejegyzés készült a Városliget
értői tárgyalásokat és bejárást tervezünk.
témájában.
▪▪ Figyelemmel kísértük a Múzeumkert megVálaszoltunk
a
Városliget
Zrt.
bejelentéújításának terveit, rendszeresen egyez▪▪
sére, miszerint Zöld liget néven fórumtettünk a Múzeum vezetésével és szakérsorozat indul a Városliget megújításával
tőkkel. Az együttműködésnek köszönhekapcsolatosan. Hírt adtunk arról a közvétően várhatóan környezeti szempontból is
lemény-kutatásról, ami azt mutatja, ma
megfelelő lesz a kertfelújítás.
Budapest számos zöldterületének beépítéstől

Részt vettünk a fővárosi fák védelméért

való megóvása érdekében szorosan

szervezett villámcsődületben

együttműködtünk a Greenpeace-szel és a
Ligetvédőkkel.
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civilzuglo.hu, levego.hu,

▪▪

és mások

Budapesti Városvédôő Egyesület, Budavárvédôk, Civilzugló Egyesület,
Greenpeace, Levegôő Munkacsoport, Ligetvédôk, Védegylet

▪▪ Elmentünk

a Liget Park Fórum fórumsorozatának első ülésére, de kiderült, hogy
lényegi kérdésekről nem eshet szó, azaz épületekről, így a rendezvényről kivonulva a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel együtt elhatárolódtunk ettől a
rendezvénytől. A Fórum második ülésén

▪▪
▪▪

a felvetett észrevételeinkre adott válaszok nem voltak sem kielégítőek, sem
megnyugtatóak.
Levelet írtunk Mozsár Istvánhoz, a Városliget Zrt. vezérigazgatójához, amelyben
ismételten bejelentkeztünk a Városliget
Projekt környezetvédelmi eljárásába, és
felhívtuk a figyelmét arra, hogy a tervezett épületekre vonatkozóan ne különkülön, hanem a tervek egészére vonatkozóan készüljön a hatásvizsgálat.
Megbeszélést folytattunk Persányi Miklóssal, a Fővárosi Állatkert főigazgatójával,
a Liget Budapest projekt részét képező
kert- és tájépítészeti feladatok ellátásáért
felelős miniszteri biztossal a Liget projektről és a tervezett biodómról.
Több civil szervezettel közös sajtótájékoztatót tartottunk a Hősök terén a budapesti
fákért tervezett felvonulásról és koncertről. A Zöld Budapest Protestivalon több
ezren tüntettek Budapest fáiért.
Újra
kifejeztük
ellenvéleményünket
a Bocskai úti fakivágás engedélyezésével
kapcsolatban, mely engedély birtokában
a fakivágás megkezdődött.
Levelet írtunk Szalóki Flórián helyettes
államtitkárnak, a közlekedésre fordított
uniós támogatások felelősének arról,
hogy álláspontunk szerint nem teljesíti az uniós támogatásokra vonatkozó
rendelkezéseket a budapesti 1-es villamos továbbvezetésének jelenlegi terve,
hiszen az csaknem 200 fa kivágásával
járna, miközben ki lehet alakítani olyan
változatot, amellyel a fák megóvhatók.

Olyan megoldást javasoltunk az Etele úti villa

A Zöld Budapest Protestival demonstráción

mosvonalra, amely nem járna fakivágásokkal

több ezren tüntettek Budapest fáiért
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▪▪

▪▪
▪▪
Részt vettünk a Római-part fáiért rendezett
tüntetésen

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Megbeszélést folytattunk a Miniszterelnökségen Csepreghy Nándor államtitkárral és Füleky Zsolt helyettes államtitkárral,
ahol kifejtettük javaslatainkat a Nyugati
pályaudvar felújításával és zöldítésével
kapcsolatban.
Tanulmányt készítettünk a Podmaniczky
Park várható társadalmi hasznairól és erről sajtóközleményt adtunk ki, ami jelentős visszhangot váltott ki.
Nyilvánosságra hoztuk a Városligettel kapcsolatos közvélemény-kutatásunk eredményeit. A kutatás azt mutatta, hogy a
budapestiek nagy többsége elutasítja a Liget beépítését, viszont egyetért a Nyugati
pályaudvar zöldítésének tervével.
Miután a kormányzat elkezdte a fakivágást a Városligetben, Facebook oldalunkon, honlapunkon és e-mailben kértünk
mindenkit, hogy csatlakozzanak a Városliget fáit védő civilekhez, továbbá írják alá
a Liget megóvását követelő petíciót.

Részt vettünk a Római-part fáiért rendezett tüntetésen.
▪▪
Megküldtük véleményezésünket a Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út–Harmat utca–Hangár utca–Bányató utca által
határolt terület (Sportliget) Kerületi Építési Szabályzatának tervezetéről a kerületi polgármesterhez. Kőbánya második
legnagyobb parkja faállományának védel- Pótoltuk a Thán Károly Ökoiskola előtt álló fát,
mében a faáldozatokat követelő elgondo- elültettünk egy fasorba illeszkedő japánakácot
lások törlését javasoltuk.
Részt vettünk a Budapesti Olimpiai Pályázattal kapcsolatos szakmai egyeztetésen
Szentendrén, ahol kifejtettük a tervezett
olimpiával kapcsolatos környezetvédelmi,
fenntarthatósági aggályainkat, különös
tekintettel a zöldfelület-védelemre.
Támogattunk a Greenpeace közös kiáltványát, amelyben a városi zöldterületek és
zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételeket foglalta össze.
A Levegő Munkacsoport pótolta a Thán
Károly Ökoiskola előtt álló fát, elültetésre került egy fasorba illeszkedő japánakác.
Fontosnak, hasznosnak és jól kidolgozottnak tartja a Levegő Munkacsoport a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
országgyűlési biztoshelyettes által kidolgozott javaslatot, amely törvényi szintre
emelné a fák védelmének szabályozását,
valamint bevezetné a Fatestvér Programot. Ezért levelet írtunk Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszternek, tájékoztatást kérve arról, hogy a jogalkotási folyamat miért akadt meg.

www.levego.hu
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Civil együttműködés támogatása:
„Merj változtatni!” – Norvég projekt

Részt vettünk a Városliget beépítése elleni meg
mozduláson a Budai Várban a Sándor Palota előtt

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Egyeztetést folytattunk több civil szervezettel és magánszeméllyel a Városliget
megvédésének lehetőségeiről, és közös
sajtóközleményt adtunk ki.
Részt vettünk a Városliget beépítése elleni megmozduláson a Budai Várban a Sándor Palota előtt.
Részt vettünk a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
által kezdeményezett Fatestvér Program
nyitóeseményén a Népligetben, ahol felszólalásunkban egyebek mellett a Városliget és az Orczy Park megvédésének szükségességére hívtuk fel a figyelmet.
Több civil szervezettel együtt közös levelet írtunk Lázár János miniszternek a Városliget megóvásáért.
Részt vettünk a Városliget közlekedése
tervezett átalakításáról szervezett fórumon, és elmondtuk a véleményünket az
elképzelésekről.

Témafelelős: Horváth Zsolt
A Levegő Munkacsoport számára azonban
mindig fontos volt a civil szektor léte, hiszen
versenyképes országot, csak erős civil társadalommal lehet építeni. A civil szervezetekre
felesleges adminisztrációt kényszerítő szabályozások akadályozzák a civil társadalom
megerősödését és az alulról jövő civil kezdeményezéseket.
▪▪ A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA)
által támogatott projekt keretében segítettünk a csatlakozott szervezeteknek
például alapszabály-módosítás, közhasznúsági jelentés, stratégia készítésével
kapcsolatban.
▪▪ Több szervezet szakmai önkéntes programunk támogatásával, önkéntesek bevonásával készítette el honlapját, ajánlatok,
szórólapok, hírlevelek készültek.
A
▪▪ projekt végén a részt vevő szervezetekről videót készítettünk.

A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott
projekt keretében segítettünk a csatlakozott

Koch&Falk

szervezeteknek

Életeket ment a tiszta fûtés
Növekvõ arányban bocsátanak ki a háztartások fatüzelõs kályhái
egészség- és környezetkárosító részecskéket
Tudja Ön, hogy a háztartásokban használt kis tüzelõberendezések...
... Európában több mint 150-szer több kormot bocsátanak ki, mint az összes
nagy erômû együttvéve?
... szív-, légúti, rákmegbetegedéseket okozhatnak, és nagyon sok idô elôtti
elhalálozásért felelôsek ...
... az Ön szobájában is magas részecske szennyezést okozhatnak?
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Kutatások, tanulmányok, tájékoztató kiadványok

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Közvélemény kutatás budapesti lakosok körében – A Levegő Munkacsoport
megbízásából az Ipsos Zrt. által készített
reprezentatív felmérés azt vizsgálta, miként vélekednek a fővárosiak a Liget Budapest Projektről és a kapcsolódó beruházásokról (20 oldal)
Legyen végre dugódíj Budapesten! –
A tanulmány elemzi egy budapesti dugódíj bevezetésének szükségességét és lehetőségeit. (14 oldal)
Javaslatok a 2017. évi állami költségvetéshez – A Költségvetési Felelősségi
Intézet által koordinált projekt keretében
a Levegő Munkacsoport 2500 milliárd forint átcsoportosítására tett konkrét javaslatot a 2017. évi állami költségvetésben
(18 oldal)

Életeket ment a tiszta fűtés – Más
szervezetekkel közös tájékoztató kiadványunkban a szilárd tüzelőanyagokkal
történő lakossági fűtés levegőszennyező
hatására hívjuk fel a figyelmet.
▪▪
Égetés eredetű légszennyezés és
megszüntetésének
lehetőségei
–
A Földművelésügyi Minisztérium szakértőivel egyeztett javaslatcsomag konkrét ▪▪
intézkedésekre. (16 oldal)
Best Practices of Sustainable Urban
Transport – A tanulmány a világ különböző városainak példáján mutatja be, miként lehet környezetbarát városi közlekedést kialakítani, és néhány javaslatot is
tesz Budapest vonatkozásában. (51 oldal)
2017 Assessment of Country Reports
and Proposals for Country-Specific Elektronikus hírlevelek
Recommendations (Hungary – pp.
53-61) – A tanulmány értékeli az Európai ▪▪ Lélegzetnyi (szerkesztő: Susánszky Ferenc), megjelenik havonta.
Unió 2016. évi országspecifikus ajánlásait
és javaslatokat tesz a 2017. évi ajánlá- ▪▪ Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susán
szky Ferenc, Szegő Judit), megjelenik alsokra. A Levegő Munkacsoport a tanulkalmanként.
mány Magyarországra vonatkozó fejezetét készítette.

A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése 2016. december 31-én
KÖZGYŰLÉS: tagszervezetek és egyéni tagok
Szakértői
Testület: 59 fő

Elnökség:
Elnök
Elnökségi tag (4 fő)

Felügyelő
Bizottság: 3 fő

Igazgató
Pártoló tagok:

Programvezetők:
4 fő

Kommunikációs
munkatárs 0,5 fő
Technikai szerkesztő
1 fő

Környezeti
Tanácsadó
Iroda:
1 fő

Gazdasági részleg:
1,5 fő

A 2016. éves Közgyűlés több ponton módosította a Levegő Munkacsoport Alapszabályát,
továbbá elfogadta a 2015. évről szóló Közhasznúsági Jelentést, illetve éves beszámolót,
valamint a 2016. évi munkatervet és költségvetési tervet.

www.levego.hu
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Melléklet

A Levegő Munkacsoport településrendezési és környezetvédelmi eljárásokban való részvétele a
2016. évben
Témavezető: Schnier Mária
(A véleményezések tartalmilag kapcsolódtak
a FÁK ÉVE projekthez is)

Fővárosi kerületek és főváros környéki
települések alábbi szabályozási terveinek egyeztetési eljárásaiban vettünk
részt:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által bonyolított tervek alábbi eljárásaiban vettünk részt:

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Budapest 2020. Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata: Véleményezés
A Városligeti Építési Szabályzat (nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás) 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy rendelet módosításának Stratégiai Környezeti
Vizsgálata: Véleményezés
A Városligeti Építési Szabályzat (nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás) Budapest Főváros Önkormányzat
32/2014. (VII.20.) Főv. Kgy. Rendelet módosítása: Véleményezés, egyeztető tárgyaláson részvétel a Fővárosi Kormányhivatalban. (településökológiai kockázatelemzés definíciójának kiegészítésére
vonatkozó javaslatunk befogadása)
Duna-parti építési szabályzat I. üteme:
Margitsziget területének új szabályozása:
Véleményezés, részvétel a szakhatósági
egyeztető tárgyaláson a Főpolgármesteri
Hivatal Városépítési Főosztályán (ökológiai kockázatelemzés definíciójának kiegészítését javasoltuk)
Az új Fővárosi Rendezési Szabályzat
(FRSZ) és Településszerkezeti Terv (TSZT)
legújabb módosítása: Észrevételek megküldése a Városrendezési Főosztályhoz
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▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Budapest, XI. kerület átdolgozandó Kerületi Építési Szabályzata: Bejelentkezés
Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája:
Észrevételek
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat új
Integrált Településfejlesztési Stratégiája:
Észrevételek
Budapest XII. kerület MOME (MoholyNagy Művészeti Egyetem Campus Kreatív
Innovációs és Tudáspark) (nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás)
kerületi építési szabályzata: Véleményezés, módosítás véleményezésének megküldése a Fővárosi Önkormányzatnak és
a XII. kerületi alpolgármesternek, és az
állami főépítésznek, valamint a terv TSZT
és FRSZ módosítással kapcsolatos egyeztető tárgyaláson részvétel a Fővárosi Kormányhivatalban
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat
teljes területére szóló új Kerületi Építési
Szabályzat tervezete : Észrevételek benyújtása, szakhatósági egyeztető tárgyaláson részvétel
Budapest XII. kerület Normafa történelmi
sportterület Kerületi Építési Szabályzata
(nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházás) Egyeztető tárgyaláson részvétel a Budapest Kormányhivatala Deák
Termében)
Budapest XIV. kerület, Öv utca – Szatmár
utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné
útja által határolt terület kerületi építési
szabályzata (bejelentkezés)
Budapest XIV. kerület Hungária körút –
Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út
által határolt területre készülő kerületi
építési szabályzat (bejelentkezés)
Budapest X. kerület Sárosi utca – Vasgyár
utca – Vaspálya utca – Noszlopy utca által
határolt terület kerületi építési szabályzata (bejelentkezés)
Budapest X. kerület Újhegyi út – Harmat
utca – Hangár utca – Bányató utca által
határolt terület kerületi építési szabályzata (bejelentkezés)

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Budapest X. kerület Keresztúri út – 42844
hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára – Rákos patak – 42753, hrsz. telek
mentén húzódó belterületi határ által határolt terület kerületi építési szabályzata
(bejelentkezés)
Budapest XI. kerület Lágymányosi öböl és
környéke kiemelt beruházás új településrendezési eljárás (bejelentkezés), Véleményezés
Budapest, XV. Kerület Késmárk utca északi oldalán fekvő gazdasági terület kerületi
építési szabályzata: Véleményezés
Budapest, X. kerület Halom utca – Halom
köz – Bánya utca – Ászok utca – Halom
utca – Kápolna utca – Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési
szabályzata (bejelentkezés)
Budapest, X. kerület Újhegyi út – Harmat
utca – Hangár utca – Bányató utca által
határolt terület (SPORTLIGET) kerületi építési szabályzata (Kőbánya második
legnagyobb parkja): Véleményezés
Budapest XIII. kerület Új Klímastratégiája: Véleményezés
Budapest, XI. kerület Villányi út – Himfy
utca – Ménesi út által határolt terület kerületi építési szabályzata: Véleményezés
Budaörs Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési
Stratégiája: Bejelentkezés környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú
véleményezésre, részvétel az ezzel kapcsolatos rendezvényen a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban
Részt vettünk a Testnevelési Egyetemen tartott lakossági fórumon, mely
a Testnevelési Egyetem új épületének
terveit volt hivatva bemutatni. Hozzászólásunkban a jogszabály szerinti eljárás lefolytatását javasoltuk. A lakossági
fórum után levelet intéztünk a XII kerületi polgármesterhez, melyben rávilágítottunk, hogy a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján kell lefolytatni a Testnevelési Egyetem új épületének eljárását.
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▪▪ A

XIII. kerületi Építési Osztály rendezésében részt vettünk a Budapest VI. kerület Nagymező utcai tervezett mélygarázs építési engedélyezési eljárása
keretében megtartott bejáráson. Majd
az új kijelölt eljáró hatóságnál, a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építési Osztályán betekintettünk az eddig beérkezett teljes dokumentációba.
A helyi lakosságnak segítettünk a környezetvédelmi engedély megfellebbezésében.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által lefolytatott alábbi környezetvédelmi eljárásokban vettünk
részt
Termőföld-védelmi és természetvédelmi
témában:

▪▪

▪▪

Bugyi 0110/1-24, 0115/1-23, 0118/3-5,
0120/1-22, 0120/31-43 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kavicsbánya megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárása:
Állásfoglalás megküldése a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya felé az ügy
január 13-ára meghirdetett Közmeghallgatására
„Bugyi IX. homok. kavics” védnevű bánya környezetvédelmi engedélyének módosításáról szóló határozat, amelyben
Dunavarsány területére vonatkozó fontos információkat részletez a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. Ezt a határozatot a Levegő Munkacsoport – mint ügyfél – már december 21-ikén hivatalosan,
postán megkapta. Kapcsolatba léptünk
Dunavarsány önkormányzatának műszaki
osztályával, és érdeklődtünk arról, hogy
megkapták-e? Mivel megtudtuk, hogy
Dunavarsány Önkormányzata nem kapta
meg a településre nézve rendkívül fontos határozatot, beszkennelve átküldtük
annak másolatát Dunavarsány Műszaki
Osztálya számára. A határozat másolatát,
valamint a MÉHES Kft. Dunavarsány területére vonatkozó hulladékhasznosítási
engedélyéről szóló határozat másolatát
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megküldtük a dunavarsányi környezetvéKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi
dő szervezetek számára is.
Főosztályához.
▪▪ „Kiskunlacháza XVI. kavics” védnevű bá- ▪▪ A Kiskunlacháza Öregállás-dűlőben (a Kisnya környezeti hatásvizsgálati eljárásákunlacháza 0530/21, 0530/22 hrsz-ú innak keretében: Ügyféli véleményezésünk
gatlanok egészén és a 0514/34, 0514/35.
megküldése januárban a Pest Megyei Kor0529/1, 0529/2 hrsz-ú ingatlanok egy
mányhivatal Környezetvédelmi és Termérészén) tervezett kavicsbánya környezeti
szetvédelmi Főosztályának. Márciusban
hatásvizsgálati eljárásával kapcsolatban
javasoltuk, hogy a Főosztály küldjön fela Kiskunsági Nemzeti Park talajvíz szintszólítást a kérelmezőnek a szándékával
jének, valamint madárvédelmi területek
kapcsolatos, szerintünk szükséges kiegéveszélyeztetése miatt levelet intéztünk
szítő adatok hivatalos közlésére és bizoa Pest Megyei Kormányhivatal Környezetnyos tényállás tisztázására. Áprilisban
védelmi és Természetvédelmi Főosztályáa közzétett új eljárásban ismételt vélehoz a PE/KTF/2599-17/2016. ügyiratszáményezést nyújtottunk be. Novemberben
mú tájékoztatásukra válaszként.
összefoglaló állásfoglalást nyújtottunk be ▪▪ A Taksony V. kavicsbánya bővítésével
kapcsolatban megküldtük véleményea Pest Megyei Kormányhivatal Környezetzésünket a Pest Megyei Kormányhivatal
védelmi és Természetvédelmi FőosztályáKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi
hoz.
▪▪ „Kiskunlacháza XVIII – homok, kavics” Főosztályának.
védnevű bánya környezeti hatásvizsgálati ▪▪ Dunavarsány természetvédelmi területeinek veszélyeztetettsége miatt levelet
eljárásának keretében: Ügyféli véleméintéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal
nyezésünk megküldése a PM KormányhiKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi
vatal Környezetvédelmi és TermészetvéFőosztályához, valamint a Magyar Bányádelmi Főosztályának.
szati és Földtani Hivatalhoz
▪▪ „Kiskunlacháza XII.” védnevű kavicsbánya
ügyében a kiskunlacházi gazdák kétségbeesett megkeresése alapján levelet intéztünk Vella Zoltán helyi képviselőhöz, Településrendezési témákban környezetvémelyben a termőföld és a tulajdonos gaz- delmi eljárások :
dák védelmére kértük őt. Vella Zoltán kérésére ezt a levelünket megküldtük Kis- ▪▪ A Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Hermina Garázs
kunlacháza valamennyi, többi képviselőelőzetes vizsgálati eljárásában megküldjének is.
„Kiskunlacháza
II
–
homok,
kavics”
tük észrevételeinket, valamint annak ki▪▪
védnevű bányatelek területén folytatott
egészítését a Pest Megyei Kormányhivatal
tevékenységre vonatkozó környezetvéKörnyezetvédelmi és Természetvédelmi
delmi engedély módosítási eljárásában:
Főosztályának augusztusban.
Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormány- ▪▪ A Hermina Garázs környezetvédelmi engedélye ellen fellebbezést nyújtottunk be az
hivatal Környezetvédelmi és TermészetOrszágos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.
▪▪ A DKB-REAL Kft. által a „Dabas I. ho- védelmi Főfelügyelőséghez októberben.
mok, kavics”nevű bányatelken folytatott ▪▪ A Budapest XIV. kerület, Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési
homok, kavics bányászati tevékenységMúzeum felújítására valamint mélygarázs
re adott KTVF: 9575-10/2010., KTVF:
létesítésére vonatkozó előzetes vizsgá5037-3/2011 és KTVF: 5037-7/2011.
lati eljárásban benyújtottuk véleményeszámú határozatokkal módosított KTVF:
zésünket a Pest Megyei Kormányhivatal
9575-1/2010. számú környezetvédelmi
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
működési engedély érvényességi ideFőosztályához.
jének meghosszabbítása ügyében elküldtük észrevételeinket tartalmazó le- ▪▪ A Jákob Ingatlan Kft. Budapest XI. kerület
3993/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
velünket a Pest Megyei Kormányhivatal
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„Elite park” Társasházra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában megküldtük
észrevételeinket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.
▪▪ A Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl
és környéke fejlesztésének („Budapart
projekt”) megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárásának Közmeghallgatásán
két munkatársunk vett részt a XI. kerületi
Polgármesteri Hivatalban, képviselve a gigantikus építkezés környékén élők érdekeit. Ragaszkodtunk a tervezési területen
lévő fák lombozatának tömegét feltüntető

▪▪

fakataszter készítéséhez, melyre ígéretet
kaptunk. Javaslatokat tettünk a valódi talajkapcsolatos, nagy lombú fák ültetésére
alkalmas zöldfelületek biztosítása céljából
a közművek gazdaságos tervezésére.
A Budapest XIII. kerület Róbert Károly
körút – Váci út – Árboc utca által határolt
25801 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő
irodaház komplexumra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTF/336336/2016. ügyszámú határozata ellen
áprilisban fellebbezést nyújtottunk be.
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A LEVEGŐ MUNKACSOPORT
MunkatervE a 2017. június
1. és 2018. május 31. közötti
időszakra

2017-18-ben is a fenntarthatatlan globális folyamatok kihívásaira adandó
válaszokon dolgozunk. Az emberek, kiemelten a döntéshozók szemléletének
átalakításával zöld gazdaságot kell létrehozni a világban a jelenlegi, a természeti és humán erőforrásokat pazarló,
energiafaló gazdaság helyett. Ezt csak
az érintettek összefogásával lehet elérni.
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a célok,
amelyeket a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozói
kitűztek.
2.	 Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és
a döntéshozóknak szóló tájékoztató munkánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt
feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünk segítse az olvasót eligazodni az időszerű kérdések környezetvédelmi vonatkozásaiban. Jelentősen bővítjük a hírlevél olvasóinak számát. A lap
fő célcsoportjai a média, a felsőoktatási
intézmények hallgatói, a politikusok, az
üzleti élet középvezetői, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakértők,
valamint a civil szervezetek, továbbá tájékoztatást nyújt az érintett és érdeklődő
lakosság számára is.
3.	 Erősítjük jelenlétünket a Facebookon és
általában a közösségi médiában
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4.	 Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes
Hírlevelünket.
5.	 A tevékenységi körünket érintő témákban részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.
6. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Unió intézményeivel.
7. Folyamatos kapcsolatot tartunk a közigazgatással,
minisztériumok,
önkormányzatok, hivatalok és egyéb hatóságok illetékeseivel.
8.	 Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi és környezet-egészségügyi kérdésekre és a települések környezeti minőségére.
9.	 Fenntartjuk és működtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.
10. Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk cseréjének elősegítésére.
11. Tagszervezeteinken, tagjainkon keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük
helyi önkormányzatok környezetvédelmi
programjait, tervezésüket és teljesülésüket.
12. Szakmai segítséget nyújtunk környezeti
nevelési, iskolai programok megvalósításához.
13. Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Munkacsoport szervezetét.
14. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, fejlesztjük, és továbbra is közzétesszük rajta minden közérdeklődésre számot tartó
anyagunkat.

II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer
környezetbarát átalakításáért.
2.	 Folytatjuk
határozott
fellépésünket
a korrupció és az adócsalások visszaszorításáért, szoros együttműködésben
a témakörrel foglalkozó más civil szervezetekkel.
3.	 Javaslatokat készítünk a 2018. évi költségvetési törvényjavaslathoz és adótörvény-javaslatokhoz.
4.	 Folytatjuk munkánkat annak érdekében,
hogy minél pontosabb kimutatás készüljön a súlyosan környezetszennyező
és egészségkárosító tevékenységeknek
nyújtott állami támogatásokról. Részt
veszünk az ezzel összefüggő szakmai és
tájékoztató munkában.
5.	 Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési
rendszer és szabályozók kidolgozását.
6. Lehetőségeink szerint folyamatosan figyeljük az állami források felhasználásának alakulását, és szükség szerint
javaslatokat teszünk a hatékonyabb,
környezetbarátabb felhasználásra.
7. Szorosan együttműködünk azokkal a hazai és külföldi személyekkel és szervezetekkel, amelyek szintén a zöld államháztartási reform megvalósításáért tevékenykednek. Ezen belül tovább folytatjuk
aktív részvételünket az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) kampányában
a környezetvédelmi pénzügyi reformért.
Aktívan közreműködünk az Európai Zöld
Költségvetés Szövetség (Green Budget
Europe) tevékenységében.

4.	

5.	
6.
7.

8.	
9.	
10.

11.

12.

13.

III. Közlekedés
1. Folytatjuk kampányunkat a közlekedés
által kibocsátott üvegházhatású gázok
és a levegőt szennyező anyagok, különösen a nitrogénoxidok, a korom, illetve 14.
részecskeszennyezés (PM10) csökkentéséért.
2.	 Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezését, és
ennek érdekében javaslatokat készítünk.
3.	 Szorgalmazzuk a valódi budapesti közle- 15.
kedési szövetség mielőbbi megvalósítá-
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sát, az összehangolt tarifákat és a mindenütt használható jegyeket, bérleteket.
Folytatjuk tevékenységünket a tehergépkocsik fővárosi behajtás engedélyezési rendszerének minél hatékonyabb
alkalmazása, valamint a környezetbarát
city logisztikai megoldások elterjesztése
érdekében.
Támogatjuk mindazon intézkedéseket,
amelyek hozzájárulnak a személygépkocsi-forgalom csökkentéséhez.
Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles
parkolás általánossá tételét, a területi
kedvezmények számottevő szűkítését.
Szorgalmazzuk a személyautósok ös�szefogását a közlekedésben részt vevő
gépkocsik számának csökkentésére telekocsizással.
Folytatjuk tevékenységünket a vasúti
közlekedés sokoldalú javításáért.
Dolgozunk azért, hogy Budapesten korszerű városi útdíjként vezessenek be dugódíjat.
Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampányunkat annak érdekében, hogy az árufuvarozást egyre növekvő mértékben
helyezzék át közútról vasútra.
Meghívásunk esetén részt veszünk a MÁV
által szervezett fórumokon, és felszólalunk a környezetbarát közlekedési módok érdekében.
Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket a közúti és légi közlekedés
külső költségeinek megismertetésére, és
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba, az infrastruktúra használatáért fizetendő díjakba.
Közreműködünk a közlekedés okozta környezetszennyezés csökkentésére
szolgáló eszközök, innovatív megoldások elterjesztésében (például elektromos buszok, elektromos két- és háromkerekűek alkalmazása, részecskeszűrők
felszerelése dízeljárművekre).
Figyelemmel kísérjük az országgyűlés,
a kormányzat, a helyi önkormányzatok
és a regionális fejlesztési tanácsok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki ezekben a kérdésekben.
Segítjük a társadalmi részvétel erősítését
a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen
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belül közreműködünk a közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetésben, és
szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési
Fórum munkájának felújítását.
16. Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a
közúti gépjárművek okozta növényzetkárosításokra és a közlekedés helyfoglalására.
17. Folytatjuk tevékenységünket a városi
forgalom csillapításáért, és ezen belül
különösen a 30 km/h sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért, valamint
általában a gyalogos közlekedés feltételeinek javításáért. Felvilágosító tevékenységet végzünk a személygépkocsihasználat csökkentése érdekében.
18. Erősítjük együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében.
19. Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy további
magyarországi autópálya-építések helyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a
közúti óriás beruházásokra előirányzott
pénzösszegeket inkább a meglévő közlekedési hálózatok hatékony üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordítsák.
20.	Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással
is igyekszünk korlátozni az útépítések
tájromboló, fragmentáló hatását. Figyelemmel kísérjük az autópálya-építésekre
vonatkozó terveket, tekintetbe véve az
érintett lakosság és terület környezet- és
egészségvédelmi szempontjait. Szükség
és lehetőség esetén jogi eljárást kezdeményezünk, illetve támogatunk.
21. Figyelemmel kísérjük a kormány és az
önkormányzatok területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a közlekedés
alakulására. Folyamatosan értékeljük az
eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az érintettekhez.
22.	Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap
budapesti és vidéki rendezvényeinek
szervezésében és lebonyolításában.
23.	Delegáltunk az Integrált Közlekedési
Operatív Program (IKOP) Monitoring Bizottságában tesz meg minden tőle telhetőt azért, hogy az Európai Unió támoga-
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tásainak felhasználása révén csökkenjen
a hazai közlekedés környezetterhelése.
24.	Szorgalmazzuk a légi közlekedésnek
nyújtott közvetlen és közvetett állami
támogatások teljes felszámolását.
25.	Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvánnyal, valamint
az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel (T&E) és annak tagszervezeteivel.
IV. Területgazdálkodás, településrendezés
1.	 Budapest és környéke fejlesztése és
szabályozása
▪▪ Folytatjuk véleményező munkánkat az
önkormányzatok szabályozási terveire és
egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. Részt
veszünk a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya által lebonyolított véleményezési eljárásokban,
különös tekintettel a biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartására.
▪▪ Alkalmazkodunk a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
VI. fejezetében lévő új szabályokhoz:
bejelentkezünk
a
településrendezési
eszközöknek a Fővárosi Önkormányzat
honlapján megjelenő partnerségi egyeztetési eljárásaiba, és részt veszünk mind
a teljes, az egyszerűsített vagy a tárgyalásos eljárással lefolytatandó eljárásokban, bejelentve igényünket arra, hogy
azok egyeztető tárgyalásaira is meghívást kapjunk.
▪▪ A budapesti kerületek településrendezési eljárásai közül továbbra is főleg
a X., XI., XII., XIII., XIV., XV. és XXI.
kerület szabályozási terveit törekszünk
véleményezni. E kerületek felkérése
alapján részt veszünk az Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) és
Településfejlesztési Koncepciójuk (TFK)
véleményezési eljárásában, valamint
Településképi arculati Kézikönyvük és Településképi Rendeletük megalkotásában.

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Szükség esetén bejelentkezünk más kerületek eljárásaiba is.
Budaörs Város Önkormányzatának megkeresése alapján véleményezzük Helyi
Építési Szabályzatuk és Szabályozási Tervük egyes módosításait.
A településrendezési eszközök véleményezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk
az érintett helyi szervezetekkel, például a XIII. kerületi Vizafogó Városvédő
Egylettel, Új-Lipótváros Tutaj Projektből
nemrég alakult környezetvédő csoportjával, valamint tagszervezeteinkkel, köztük a Csepeli Kertbarát Kör Egyesülettel,
a Sas-hegy Védő Egyesülettel és az Őrmezői Közakarat Egyesülettel. Szakmai
tanácsainkkal és együttműködésünkkel
továbbra is támogatjuk Zugló környezetvédő és városvédő egyesületeit.
Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűrűségű beépítési tervek megvalósítása ellen
továbbra is fellépünk a településrendezési, környezetvédelmi és építéshatósági
eljárásokban kinyilvánított véleményezéseinkkel. A tervezőkkel folytatott tárgyalásokon javaslatainkkal igyekszünk
mérsékelni a tervezett beruházások volumenét és káros forgalomvonzó hatásait.
Ilyen céllal jelentkezünk be Budapest két
legnagyobb beruházási tervének építési
engedélyezési eljárásába. a felhőkarcolókat tartalmazó XIII. kerületi Városközpont, valamint a XI. kerületi Kopaszigát
környéke 50 hektáros beépítési területének engedélyezésével kapcsolatban.

2.	 Zöldterületek, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
▪▪ Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét
a településeken és környékükön. Szorgalmazzuk új zöldfelületek kialakítását és a
meglévők védelmét a mélygarázs-építésekkel szemben, a helyi lakossággal ös�szefogva. Elkezdjük a budapesti kerületek
favédelemmel foglalkozó helyi rendeleteinek átnézését, szükség esetén módosító
javaslatokat teszünk és javaslataink elfogadása érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk a képviselő-testületekkel.
▪▪ Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák
védelméről szóló előírásokat az országos,
valamint a helyi rendeletekben, a kom-
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▪▪
▪▪

▪▪

penzációk alkalmával a komplex faérték
számítás bevezetését javasolva. Ennek
érdekében szakmai kapcsolatot tartunk
a Magyar Faápolók Egyesületével.
Különös figyelmet fordítunk a helytelen
speciális törvény által veszélyeztetett Városliget védelmére.
Az önkormányzatok településrendezési eljárásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban
álló zöldfelületen lévő fák idővel önfenntartóvá válnak, ami a zöldfelületek fenntartása szempontjából gazdaságilag sem
közömbös; mert az aláépített zöldfelületek
viszont mindig fenntartásfüggők lesznek.
Folytatjuk
tudatformáló
tevékenységünket a városi mikroklíma javításával
kapcsolatban. Kezdeményezzük a városklíma-vizsgálatok kötelezővé tételét az
urbanizált területek jobb környezeti állapotának biztosítására.

3.	Természeti
erőforrások
védelme,
földhasználat
▪▪ Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel támasztjuk alá a termőföld és ásványi vagyonunk védelmének fontosságát.
A pazarló gazdálkodással szemben a bányajáradék számottevő emelését és a
bontásból eredő építőanyagok másodlagos felhasználásának támogatását szorgalmazzuk.
Folytatjuk
az elharapódzott kavicsbányá▪▪
szat mérséklésére irányuló tevékenységünket (különös tekintettel a felszín alatti vízkészlet védelmére) a környezetvédelmi eljárásokban való részvételünkkel,
tovább ápolva kialakult helyi kapcsolatainkat, például a Kiskunsági Nemzeti Park
és az Ócsai Tájvédelmi Körzet védelmére.
Közvetítő szerepünkkel elősegítjük a délpest megyei térség lakossági csoportjainak, megalakult szervezeteinek összefogását. A bányászati célú kutatásokkal
szemben, a mezőgazdasági területek
védelme érdekében támogatjuk új természetvédelmi területek lakosság által
történő felkutatását és azok kijelölését
az önkormányzatok településszerkezeti
terveiben.
Bővítjük,
illetve elmélyítjük kapcsola▪▪
tunkat a kavicsbányák ellen küzdő helyi
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lakossággal: továbbra is állandó infor- VI. Levegőtisztaság-védelem
mációs kapcsolatot tartunk Dunavarsány környezet- és természetvédő szer- ▪▪ Folytatjuk kampányunkat a lakossági tüzelés okozta légszennyezés csökkentése
vezeteivel, folytatjuk szakmai együttérdekében.
működésünket Alsónémedi társadalmi
szervezetével. Délegyháza lakosságával, ▪▪ Figyelemmel követjük az EU jogalkotási
folyamatait (nemzeti kibocsátási plafonok,
a kertváros melletti kavicsbánya ellenem közlekedési gépek stb.) a levegőmini sikeres fellépésünk után is tartjuk a
nőséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt
kapcsolatot.
a hazai civil szervezetekkel és a döntés▪▪ A környezetvédelmi eljárásokban adott
véleményezéseinkben és az illetékes
hozókkal.
kormányhivatalhoz írott levelünkben fel- ▪▪ Figyelemmel kísérjük az EU hazánk elleni jogsértési eljárását a PM10 egészlépünk a kavicsbánya tavak hulladékkal
ségügyi határértékeinek nem betartávaló betemetése, valamint a rekultiváció
sa miatt, valamint a kormány PM10álszent ürügyévek végnélküli ördögi körkibocsátáscsökkentési
intézkedési
ré fajuló új- meg új bányanyitások ellen.
programjának a végrehajtását.
▪▪ Fellépünk az ipari levegőszennyezés csökkentése érdekében, beleértve az erőV. Éghajlatvédelem, energiapolitika
műveket és a hulladékégető műveket is.
és építésügy

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, VIII. Új Széchenyi Terv
szorgalmazzuk a decentralizált energiael- ▪▪ Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket, hogy Magyarország minél hatékolátás nagyobb súlyát a hazai és a közös
nyabban tudja teljesíteni az Európa 2020
energiapolitikában.
Együttműködünk hazai és külföldi szerStratégiában lefektetett fenntarthatósági
vezetekkel az energiatakarékosság és az
célkitűzéseket.
energiahatékonyság növelésében, külö- ▪▪ Figyelemmel kísérjük a 2014-2020. évekre szolgáló uniós költségvetési források
nösen tekintettel a közintézményekre. Fő
felhasználását, és javaslatokat készítünk
célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és
a felhasználás környezetbarátabbá és haa különféle támogatási formák együttesen
tékonyabbá tétele érdekében.
ösztönözzenek az energiahatékonyság javítására úgy, hogy eközben az alacsony ▪▪
jövedelmű rétegek kedvezőbb helyzetbe IX. Civil együttműködés
kerüljenek. Szorgalmazzuk, hogy az uniós ▪▪ Javítjuk együttműködésünket a többi hazai környezet- és természetvédő szerveforrások minél nagyobb részét az épületek
zettel, valamint más társadalmi szervezeenergiahatékonyságának javítására, racitekkel.
onális közműrendszerekre, decentralizált
technológiákra fordítsák.
▪▪ Fejlesztjük együttműködésünket a külfölTámogatjuk a versenyképes és környedi környezet- és természetvédő szervezezetbarát energiarendszerek kialakítását,
tekkel, különös tekintettel az Európai Unikülönös tekintettel a távfűtésre és a megóban működő mozgalmakra.
Támogatjuk
és segítjük tagszervezeteinújuló energiák racionális használatára.
▪▪
Vizsgáljuk a hulladékégetés, illetve -haszket a források megszerzésében és a pánosítás lehetőségeit a távfűtésnél, valalyázatokon való részvételükben.
mint ezek környezeti hatásait.
▪▪ Aktívan részt veszünk a Környezet- és
Együttműködünk az építész, tájtervező,
Természetvédő
Társadalmi
Szervezemeteorológus és más szakmák képviselőtek Országos Találkozóján (OT), továbbá
ivel, hogy költségtakarékosan és komplea jeles napok rendezvényein, illetve azok
xebben tudjunk alkalmazkodni az éghajszervezésében, különös tekintettel az Eulatváltozáshoz.
rópai Mobilitási Hétre.

36

A Levegő Munkacsoport 2017. évi bevételi és kiadási terve
Biztos bevételek
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.
DUH bevétel

ezer Ft
23142
2605

Külföldi utazási költségek megtérítése

600

GBE projekttámogatása

153

LIFE alvállalkozói bevétel

2000

Cégek támogatása

1000

Tagsági díjak
MagNet Bank segítő bankkártya program
Magánszemély támogatások
Bankkamatok

275
75
340
20

NCTA záró részlet

1504

Mérési szolgáltatások bevétele (Érd, magánszemélyek, cégek)

1580

Egyéb szolgáltatások bevétele (tanulmányok, tanácsadás, előadások stb.)

3000

Szja 1%-a

500

Rendezvényeken való részvétel árbevétele, valamint előadások

320

Biztos bevételek mindösszesen
Biztos bevételek és tervezett kiadások különbözete

www.levego.hu

37114
3968
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Ráfordítások
Energia (víz, gáz, elektromos áram)
Iroda bérleti díja

ezer Ft
378
1800

Közös költség

370

Iroda takarítása

161

Irodafenntartás összesen

2709

Irodaszerek

120

Reprezentáció

210

Kiállításokhoz, rendezvényekhez szükséges anyagok (tablók, molinók stb.)

200

Anyagköltségek összesen

530

Internet szolgáltatás

96

Telefon

358

Posta

150

Postafiók bérlet

31

Anyagjellegű szolgáltatások összesen

635

Bankköltség

140

Hirdetési díj

150

Karbantartás

40

Könyvelés

750

Részvételi díjak

120

Kommunikációs szolgáltatás (ügynökség)
Domain név, tárhely, https fenntartása

1040
80

Honlapfejlesztés

250

Digitális nyomdai szolgáltatások

150

Egyéb szolgáltatások összesen
Utazási és szállásköltségek

2720
1350

Napidíjak és járulékaik

200

Mérőberendezések üzemeltetése

300

Projektek érdekében megrendelt szolgáltatások (szakértői díjak, fordítások, mérések stb.)
Projektek érdekében felmerült nem személyi jellegű költségek

950
2800

Alkalmazottak járulékokkal együtti bérköltsége (2 fő)

8315

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak járulékokkal együtti költsége (2 fő)

4600

Vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottak költsége (4 fő)

7750

Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkába járás támogatása, vonaljegyek)
Személyi jellegű költségek összesen
Tagdíjak (EEB, T&E, GBE, CAN Europe, KÖTHÁLÓ)
Illetékek, eljárási djak

180
20845
588
35

Adomány (rendezvényhez, verseny díjazáshoz)

350

Áfa-fizetési kötelezettség

380

Tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, mérőfej, programok)

600

Nem tervezhető kiadások (az összes kiadás 3%-a)

954

Egyéb kiadások összesen
Költségek és ráfordítások mindösszesen
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2907
33146
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