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összefoglaló
A Levegő Munkacsoport 2016-ban is 
számos sikert ért el, többek között az 
alábbiakat: 
 ▪ Jelentős visszhangot váltott ki a január-

ban készített közvélemény-kutatásunk, 
amely kimutatta: a budapestiek túlnyomó 
többsége elutasítja a Városliget beépíté-
sét és a kormányzati hivataloknak a Bu-
dai Várba költözését.

 ▪ Miután a kormányzat elkezdte a fakivá-
gást a Városligetben, Facebook oldalun-
kon, honlapunkon és e-mailben kértünk 
mindenkit, hogy csatlakozzanak a Város-
liget fáit védő civilekhez, továbbá írják 
alá a Liget megóvását követelő petíciót . 
Mindezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy ko-
moly lakossági összefogás alakult ki a Li-
get 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 vá-
rosban elfoglalt szerepét.

 ▪ Több civil szervezettel közösen több ezres 
tüntetést szerveztünk a budapesti fák vé-
delmében, amelyet koncert követett Hő-
sök terén.

 ▪ Korábbi javaslatunkat is felhasznál-
va, a jövő nemzedékek védelmét ellátó 
ombudsmanhelyettes törvényjavaslatot 
terjesztett elő a fák védelmére.

 ▪ Tizenöt másik civil szervezettel közösen 
alternatív javaslatot készítettünk a 2017. 
évi állami költségvetéshez. Az Ország-
gyűlés Költségvetési Bizottságának ülé-
sén ismertettük a civil javaslatok lénye-
gét, a következő napon pedig sikeres saj-
tótájékoztatót tartottak a résztvevő civil 
szervezetek.

 ▪ Internetes felmérést készítettünk Ma-
gyarország legsúlyosabb környezet-
egészégügyi problémájával, a lakossági 
hulladékégetéssel kapcsolatban. A vála-
szok megerősítették, hogy ez a káros je-
lenség az egész országban elterjedt, és 
a hatóságok gyakorlatilag nem lépnek fel 
ellene.

 ▪ Két sikeres, jelentős visszhangot kivál-
tó konferenciát rendeztünk jövő nem-
zedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettessel közösen a lakossági tü-
zelés okozta légszennyezés csökkentésé-
hez szükséges hatósági feladatokról. Erő-
feszítéseinket, úgy tűnik, siker koronáz-
za: a környezetügyért felelős államtitkár 
azt írta nekünk, lépéseket tesznek annak 
érdekében, hogy a jövőben hatékonyab-
ban lépjenek fel a hatóságok az illegális 
lakossági égetésekkel szemben.

 ▪ Kezdeményeztük és vezető szerepet ját-
szottunk a Jedlik Ányos Klaszter javasla-
tainak kidolgozásában a két- és három-
kerekű elektromos meghajtású járművek 
elterjedésének ösztönzéséről szóló terve-
zett kormányhatározathoz.

https://www.levego.hu/hirek/2016/02/a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-beepiteset
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/a-varosliget-azonnali-segitsegre-szorul
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/mindent-a-maga-helyen
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/kis-siker-a-varosliget-vedelmeben
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/tobb-ezren-a-budapesti-fakert-tartott-koncerten
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/tobb-ezren-a-budapesti-fakert-tartott-koncerten
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/ombudsmani-javaslat-a-fak-hatekonyabb-vedelmere
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/ombudsmani-javaslat-a-fak-hatekonyabb-vedelmere
http://feleloskoltsegvetes.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/a-2017-es-koltsegvetes-nem-atlathato-es-noveli-egyenlotlensegeket-civilek-velemenye-a
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/a-2017-es-koltsegvetes-nem-atlathato-es-noveli-egyenlotlensegeket-civilek-velemenye-a
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/belefulladunk-a-szemetegetesbe
https://www.levego.hu/hirek/2016/11/eleteket-ment-a-tisztabb-futes
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/megvaltozhat-a-hatosag-hozzaallasa-az-illegalis-egetesekhez
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
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 ▪ Megmértük a Budai Várban közlekedő dí-
zel- és villanybuszok zajkibocsátását, és 
megállapítottuk, hogy a villanybuszok el-
terjesztésével jelentősen csökkenteni le-
hetne az egyik legsúlyosabb környezeti 
ártalmat, a zajt.

 ▪ Újszerű jogi megközelítéssel ért el komoly 
eredményeket az a tokaji lakos, aki a háza 
előtt tapasztalható elviselhetetlen kamion-
forgalom miatt perelte be a közút kezelő-
jét a Levegő Munkacsoport segítségével. A 
Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is megálla-
pította a jogsértést és jogerősen kötelezte 
a közút kezelőjét annak megszüntetésére.

 ▪ Részt vettünk abban a nemzetközi kam-
pányban, amelynek komoly szerepe volt 
abban, hogy az Európai Unió elfogadta 
a gépkocsik típusbevizsgálásának továb-
bi szigorítását, ami sok millió európai la-
kost menthet meg a levegőszennyezés 
okozta betegségektől és százezreket az 
idő előtti haláltól.

 ▪ Folytattuk kampányunkat a BKV buszok 
jobb karbantartása érdekében: immár 
130 esetben jelezték nekünk utasok, hogy 
a BKV busza erősen füstöl, illetve kipu-
fogógázt éreznek az utastéren. Minden 
bejelentést továbbítottuk a BKV-nak, ahol 
lehetőség szerint megjavították a buszo-
kat.

 ▪ Vizsgálataink kimutatták, hogy sok por-
szívó mérgező porral telíti a lakás leve-
gőjét. 

 ▪ Hatékonyan működtünk közre újabb ter-
mőföldterületek megmentésében a kavics-
bánya nyitásoktól.

 ▪
Ez mindazoknak a sikere is, akik az elmúlt 

években segítették, támogatták munkánkat, 
hittek bennünk és bíztattak a folytatásra 
minden nehézség ellenére.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

https://www.levego.hu/hirek/2016/08/dobbenetes-kulonbseg-a-dizel-es-az-elektromos-busz-zajszennyezeseben
https://www.levego.hu/hirek/2016/10/sikeres-per-a-tokaji-kamionforgalom-ugyeben
https://www.levego.hu/hirek/2016/10/sikeres-per-a-tokaji-kamionforgalom-ugyeben
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/tisztulni-fog-a-kipufogogaz-a-magyar-ellenszavazat-dacara
https://docs.google.com/a/levego.hu/forms/d/e/1FAIpQLSeMYpfHD7zCA_tb1itD-kAsUUh3Qkj8F_Z4Z3bK93Ch2wH4eA/viewform?c=0&w=1
https://www.levego.hu/hirek/2016/04/tavaszi-nagytakaritas-porfelhoben
https://www.levego.hu/hirek/2016/11/ujabb-siker-a-termofold-vedelmeben
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TEVÉKEnySÉgEInK  
RÉSZLETEZÉSE

kapcsolattartás a tagszerveze-
teinkkel, egyéni tagjainkkal és 
más civil szervezetekkel

Felelősök: Szegő Judit, Horváth Zsolt

Feladataink között szerepel a tagszer-
vezeteinkkel és egyéni tagjainkkal tör-
ténő együttműködés, a folyamatos tá-
jékoztatásuk és a kölcsönös segítség-
nyújtás. tagszervezeteink és egyéni 
tagjaink az Alapszabályban biztosított 
jogaikon túlmenően
 ▪ elektronikus formában rendszeresen meg-

kapják legfrissebb híreinket és a 2006-
ban indított Lélegzetnyi hírlevelünket;

 ▪ kérés esetén díjmentesen megkapják 
egyéb kiadványainkat is;

 ▪ meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport 
rendezvényeire;

 ▪ a Levegő Munkacsoport munkatársainak 
segítségével bővíthetik ismereteiket kör-
nyezet és az egészség megóvásáról, javí-
tásáról;

 ▪ hatósági eljárásokban való részvételük 
során kiemelten számíthatnak ránk a la-
kókörnyezetük védelmében;

 ▪ kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrend-
szerünknek köszönhetően kapcsolatot te-
remthetnek hasonló gondolkodású és ha-
sonló gondok megoldásán tevékenykedő 
emberekkel, és közösen eredményeseb-
ben léphetnek fel környezeti érdekeik ér-
vényesítéséért.

 ▪ Folytattuk együttműködésünket más civil 
szervezetekkel, a környezet- és termé-
szetvédelmi szervezetek mellett több szo-
ciális szervezettel is.

 ▪ Szakmai publikációink, híreink, interne-
tes jelenlétünk és kiadványaink mellett 
országszerte rendszeresen veszünk részt 
rendezvényeken, találkozókon, tartunk 
előadásokat iskolákban, művelődési há-
zakban, ahol népszerűsítjük a környezet-
tudatos életmódot és felhívjuk a figyelmet 
az aktuális környezeti problémákra.

BEVEZETÉS

A Levegő Munkacsoport országos kör-
nyezetvédő szövetség 1988 óta folytat 
pártpolitikától független környezetvé-
delmi tevékenységet az ország kedvező 
adottságait megőrző, szolidáris és de-
mokratikus fejlődés érdekében.

Szemléletformálás, érdekérvényesí-
tés: Környezet- és természetvédelmi szem-
léletformálást, tájékoztatást végeztünk 
a lakosság körében, valamint országos, te-
lepülési és szakmai rendezvényeken. Támo-
gattuk a lakosságot, a civil szervezeteket, 
a környezetvédelmi kezdeményezéseket, az 
állampolgári részvételt a döntéshozatalban. 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a mé-
diával a környezeti információk hatékony 
terjesztése érdekében. Környezeti Tanács-
adó Irodát működtettünk.

Szakpolitikai tevékenység, a környe-
zeti szempontok érvényesítése a dön-
téshozatalban: Szakmapolitikai progra-
mokat, jogszabály-tervezeteket, település-
rendezési terveket, hatástanulmányokat, 
koncepciókat véleményeztünk. Állásfoglalá-
sokat, javaslatokat készítettünk különböző 
programokhoz, jogszabályokhoz annak ér-
dekében, hogy elősegítsük a környezetvé-
delmi alapelvek érvényesülését.

Publikációk, háttéranyagok készítése: 
Háttértanulmányokat készítünk környezetvé-
delmi állásfoglalásainkhoz és kezdeménye-
zéseinkhez a Szakértői Testületünk, nem-
zetközi 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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szakértői testület

Elnök: Dr. Ürge-Vorsatz Diana; alelnök: 
Dr. Bulkai Dénes
A Levegő Munkacsoport szakértői tes-
tülete (szt) különböző szakterületek 
kiváló ismerőiből áll, akik rendszeresen 
adnak tanácsokat a szervezet állásfog-
lalásainak, döntéseinek meghozatalá-
hoz, szakmai anyagainak elkészítésé-
hez, és formálisan is vállalják tagságu-
kat az szt-ben. 
 ▪ Szakértői Testületünknek 2016 végén 59 

tagja volt. Az SZT alelnöke meghívottként 
rendszeresen részt vett a Levegő Munka-
csoport Elnöksége ülésein.

 ▪ 2016. január 6-án Budapest Főváros Fő-
polgármesteri Hivatalban történt meg-
beszélés Szeneczey Balázs városfejlesz-
tési főpolgármester-helyettes és a Leve-
gő Munkacsoport Szakértői Testületének 
tagjai között. A Szakértői Testületet ré-
széről 22-en vettünk részt a megbeszé-
lésen, a Fővárosi Önkormányzat részéről 
négyen. A megbeszélésre előzetes kérdé-
seket küldtünk és előtte több egyeztető 
megbeszélést tartottunk, majd a megbe-
szélésről Szakértői Testület alelnöke ké-
szített egy emlékeztetőt, amit elküldtünk 
a résztvevőknek. A városfejlesztési főpol-
gármester-helyettes munkatársai írásban 
is reagáltak néhány felvetett kérdésre, il-
letve személyesen is konzultáltunk velük 
néhány fejlesztési kérdésről. Az ígéretes-
nek induló együttműködés azonban meg-

torpant; a nyári szünet előtt nem került 
sor újabb konzultációra.

 ▪ Augusztusban többen aláírtuk a Római-
parti gátépítéssel kapcsolatos aggályain-
kat 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 Önkor-
mányzattal létrehozott találkozóhoz ha-
sonlóan nagy érdeklődéssel kísért ösz-
szejövetelt Dr. Aradszki András energia-
ügyért felelős államtitkárral és Szabó 
Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, va-
lamint kiemelt közszolgáltatásokért fe-
lelős államtitkárral a nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban. Ezt azonban a minisz-
térium a megbeszélt időpont előtti napon 
lemondta, pedig a Szakértői Testület 14 
tagja készült részt venni a találkozón. Az 
időpontegyeztetésre tett újrapróbálkozá-
sokkal is kudarcot vallottunk.

 ▪ Az előkészítés során kialakult kapcsola-
tok eredményeként több kérdésben (pl. 
PM10-kibocsátáscsökkentési program, 
Távhő cselekvési terv, METÁR tervezet) 
kértek véleményt a Levegő Munkacso-
porttól, amit a Szakértői Testület a témá-
val foglalkozó szakértői elkészítettek és 
elküldtek.

 ▪ Szeptember 13-án a Levegő Munkacso-
port munkatársai tartottak tájékoztatót 
a folyamatban lévő projektekről a Szakér-
tői Testület tagjainak. A Szakértői Testület 
és a munkatársak részéről 21-en vettünk 
részt a megbeszélésen. A megbeszélésre 
hat előzetes anyag készült, amit előzete-
sen elküldtünk a testület tagjainak. négy 
szakértő írásbeli hozzászólást készített, 
mert nem tudott eljönni az összejövetelre. 
A megbeszélésről Szakértői Testület alel-
nöke készített egy emlékeztetőt, amit el-
küldtünk a szakértőknek. 

 ▪ Több szakértőnk részt vett szeptember 
17–18-án az Autómentes napon, 21–
22-én az Elektromobilitási Fórumon és Ki-
állításon és szeptember 24-én a budapes-
ti fákért tartott koncerten a Hősök terén.

 ▪ Októberben a Szakértői Testület alelnöke 
találkozott a nemzeti Fenntartható Fejlő-
dési Tanács Klímapolitikai Bizottságának 

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

https://www.levego.hu/szakerto-testulet
https://www.levego.hu/szakerto-testulet
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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 al-
elnöke részt vett a Magyar Közgazdasági 
Társaság és a Budapesti Műszaki Egye-
tem által szervezett “Climate Change and 
Carbon Budget” előadáson, amelyet Mi-
ke Thompson, Head of Carbon Budgets, 
UK government Committee on Climate 
Change tartott. Sok érdekesség hangzott 
el a Brexit után is elkötelezett klímapoliti-
káról, 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 hosz-
szabb időn át vettek részt munkánk-
ban. Önkéntes programunk keretében 
rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk 
aktivistáinkat azokról a feladatokról, 
amelyekben számítunk segítségükre. 
közös rendezvényeink alkalmat adnak 
arra, hogy jobban megismerjék egy-
mást és a szervezet hitvallását, elköte-
lezett tevékenységét.
 ▪ Honlapunkon közzé tesszük aktivistáink 

írásait, beszámolóit. Regisztrált önkén-
teseink száma 2016 végén – aktivitástól 
függő átvizsgálást követően – 47 fő volt, 
segítségükkel a kutatómunkától a fordítá-
sokon és adminisztratív segítségnyújtáso-
kon át a rendezvényeken való részvételig 
számos feladatot hatékonyabban voltunk 
képesek ellátni. Rajtuk kívül még sok 
olyan szimpatizánsunk van, akihez taná-
csért, segítségért bármikor fordulhatunk.

elnökével és titkárával, akik meghívták 
november 2-ára egy Levegő Munkacso-
porttal 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 alel-
nöke részt vett a Környezetvédelmi Szol-
gáltatók és gyártók Szövetsége által ren-
dezett „METÁR – Az új, prémium típusú 
támogatási rendszerek, hazai és nemzet-
közi tapasztalatok bemutatása” című kon-
ferencián, amiről emlékeztető készült.

 ▪ november 15-én a Szakértői Testület 
négy tagja részt vett a Környezet- és 
Természetvédő Civil Szervezetek Koordi-
nációs Tanácsa által kezdeményezett és 
szervezett találkozón Szabó Zsolt fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkárral 
és kérdéseket tett fel a kormányzat ha-
zai energiapolitikai lépéseiről és tervei-
ről, az azzal összefüggő célokról, fejlesz-
tési elképzelésekről tartott előadás után. 
A megbeszélésről emlékeztetőt készítet-
tünk, amit elküldtünk a Szakértői Testület 
tagjainak.

 ▪ november 23-án került sor a Fővárosi Állat- 
és növénykert és a Levegő Munkacsoport 
Szakértői Testülete közötti megbeszélésre 
az állatkert fejlesztési terveiről. Az állat-
kert 9 szakértője tartott jól felkészült elő-
adásokat a Levegő Munkacsoport 6 szak-

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

Témavezető: Kovács Zsigmond, Lukács 
András
Törekszünk a média támogatásának meg-
szerzésére. Bármikor készséggel rendelke-
zésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilá-
gosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen 
adunk ki sajtóközleményeket, a látványos 
sajtótájékoztatókkal igyekszünk felhívni 
a média és a közvélemény figyelmét a kör-
nyezeti gondokra.
 ▪ A Levegő Munkacsoport számos alkalom-

mal került be a magas nézettségű híradók-
ba, népszerű internetes hírportálokba.

 ▪ Több alkalommal a sajtó minden szeg-
mensében megjelent a Levegő Munkacso-
port egy-egy ügyéről szóló hír. 2016-ban 
több mint 500 hír, cikk, interjú, nyilatko-
zat jelent meg a Levegő Munkacsoport 
említésével. (Ezeket – a teljesség igénye 
nélkül – havonta összesítjük.) Felvilágosí-
tó munkánk eredményeképpen a korábbi 
évekhez képest sokkal többen értik már 
a gazdaság, a közigazgatás, a szakpoliti-
kák és a környezet állapota közötti össze-
függéseket. Tapasztalataink szerint leg-
jobban 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 munkatársai-
nak tájékoztatására.

 ▪ A sajtó mellett egyre több szervezet, ma-
gánszemély címére juttatjuk el a Léleg-
zetnyi című havi elektronikus hírlevelün-
ket aktuális tevékenységeinkről. 2016 
végén a hírlevelet 2058 címre küldtük ki. 
A Lélegzetnyiben elsősorban a saját te-
vékenységünkről adunk hírt, ugyanakkor 
kitekintünk a környezetvédelemmel kap-
csolatos egyéb eseményekre is, továbbá 
rendszeresen közlünk összefoglalókat kü-
lönböző érdekes külföldi tanulmányokról.

 ▪ Havi rendszerességgel jelentünk meg az 
Ozone network egy órás környezetvédel-
mi műsorában, akik minden héten híre-
inkből is válogattak.

nemzetközi kapcsolataink

Témavezető: Lukács András
Célunk, hogy vegyük át a nemzetközi gyakor-
latból (különösen az Európai Unió gyakorla-
tából) a kölcsönös előnyöket biztosító követ-
kezetesebb környezetvédelmi szabályozást, 
ugyanakkor a piactorzító hatásait tompítva 
őrizzük meg természeti és kulturális adott-
ságainkat. Elősegítjük, hogy az EU Alapjaiból 
nyújtott támogatások megfeleljenek a fenn-
tartható fejlődés követelményeinek.
 ▪ A Levegő Munkacsoport az Európai Környe-

zetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb euró-
pai környezetvédő civil szervezet), az Euró-
pai Közlekedési és Környezetvédelmi Szö-
vetség (T&E), az Európai Éghajlatvédelmi 
Hálózat (CAn Europe), az Európai Zöld Költ-
ségvetés (gBE), valamint az Egészség és 
Környezet Szövetség (HEAL) tagszervezete. 

 ▪ Számos nemzeti civil szervezettel is jó kap-
csolatot ápolunk, többek között a német Zöld 
Költségvetés Szövetséggel (FÖS), a Dán Öko-
lógiai Tanáccsal, az Osztrák Közlekedési Klub-
bal (VCD), a német Közlekedési Klubbal és a 
német Környezetisegély Egyesülettel (DUH).

 ▪ Lukács András, a Levegő Munkacsoport el-
nöke az Európai Zöld Költségvetés Szövet-
ség elnökségi tagja. Kapcsolatot tartunk kor-
mányzati és egyéb hivatalos szervekkel is: az 
Európai Bizottsággal (különösen a Környe-
zetvédelmi, a Közlekedési, az Energiaügyi, 
a Régiós, a gazdasági és Pénzügyi, vala-
mint az Adó- és Vámügyi Főigazgatósággal), 
az Európai Parlamenttel, az Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséggel és másokkal.

Dán és német civil szervezetek szakértőivel 
közösen részecskeszám-méréseket végeztünk 
Északkelet-Magyarországon

https://www.levego.hu/sajtomegjeleneseink
https://www.levego.hu/hirlevelek/lelegzetnyi
https://www.levego.hu/hirlevelek/lelegzetnyi
http://www.eeb.org/
http://www.eeb.org/
http://www.transportenvironment.org/
http://www.transportenvironment.org/
http://www.transportenvironment.org/
http://www.climnet.org/
http://www.climnet.org/
http://green-budget.eu/
http://green-budget.eu/
http://www.env-health.org/
http://www.env-health.org/
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környezeti tanácsadó iroda 

Vezető: Lenkei Péter
Munkatársak: Dr. Bendik Gábor (főleg 
jogi ügyekben), Schnier Mária (zöldfe-
lületi és településrendezési ügyekben), 
Marozs Ágnes önkéntesként.
 ▪ Környezeti Tanácsadó Irodánk műkö de-

śének 20 éve alatt több mint 33.000 ügyben 
adott segítséget a hozzá forduló emberek-
nek. 2016-ban több mint 2500 alkalom-
mal nyújtottunk segítséget: 1972 ügyben 
keresték meg, ezen felül különféle rendez-
vényeken 570 esetben adtunk tanácsot. Az 
iroda közreműködésével 46 közigazgatási 
eljárás indult. Hat eljá rásban ügyfélként 
vettünk részt, a többi közérdekű panasz vagy 
adatkérés. Az iroda közreműködésével 2 pe-
res eljárás folyt. Irodánkhoz rendszeresen 
fordultak segítségért a légszennyezettség, 
faki vá gás, kamionforgalom, zaj, bűz pa-
na szok, hulladék- és avarégetés, egész-
séget, környezetet veszélyeztető ipa-
ri tevékenységek kérdéseiben és más 
témakörökben. Kiemelendő, hogy illegális 
hulladékégetéssel kapcsolatban 424 eset-
ben fordultak hozzáönhető, de a német 
DUH szervezet „Tiszta fűtés” kampánya so-
rán is támogatáshoz jutott a tanácsadás, il-
letve a Földművelésügyi Minisztérium Zöld 
Forrás pályázati keretében is támogatandó-
nak 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 légszennyezé-
sének mérési módszerei” és a „Részecske-
leválasztás a háztartási tüzelőberendezé-
seknél” című szakelőadásokon vett részt 
Lenkei Péter. Az Európai Hulladékcsökken-
tési Hét keretében 5 eseményt szervez-
tünk, az akcióban a KÖTHÁLÓ tagszerve-
zeteként vettünk részt. Közreműködtünk 
a KÖTHÁLÓ szakmai projektjében (nEA), 
mely során az avarégetős rendeleteket 
mértük fel Pest megyében és javaslatokat 
jutattunk el az önkormányzatoknak a ren-
deletek módosítása és a légszennyezés 
mérséklése érdekében. Az ügyek területi 
megoszlását online adatvizualizációs felü-
leten jelenítettük meg.

 ▪ Három ügyet részletesebben is bemuta-
tunk, hogy betekintést nyújtsunk a ta-
nácsadás „mindennapjaiba”.

 ▪ a szombathelyi Falco Zrt. légszennyezésé-
vel kapcsolatban számos panasz érkezett. 
A cég Szombathelyen forgácslapgyárat 
üzemeltet elavult, zajos és légszennyező 

Irodánkhoz légszennyezettség, fakivágás, 
kamionforgalom, zaj, bűz pa na szok, hulladék- 
és avarégetés, veszélyes ipari tevékenységek 
miatt fordultak segítségért

A Falco-nál végzett mérés eredeményei 
rámutattak, hogy a gyár jelentős 
légszennyező. Sajtótájékoztatót tartottunk, 
majd a környezethasználati engedélyezéssel 
kapcsolatban fellebbezést nyújtottunk be.

http://www.kothalo.hu/
https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/ALevegMunkacsoportKrnyezetiTancsadIrodjhozrkezettgyek2011-2016/Dashboard1
https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/ALevegMunkacsoportKrnyezetiTancsadIrodjhozrkezettgyek2011-2016/Dashboard1
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technológiával. A panaszok nyomán egyez-
tettünk a helyi lakosokkal és a körzet or-
szággyűlési képviselője is felkért min-
ket ultrafinomrészecskeszám-mérésekre. 
A mérési eredemények egyértelműen rá-
mutattak, hogy a gyár jelentős légszennye-
ző, a háttérszennyezettséghez képest több 
mint tízszeresére emelte a légszennye-
zettséget még 2 kilométer távolságban is.

 ▪ A mérésről sajtótájékoztatót tartottunk, 
majd az induló egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárásokba ügyfél-
ként beléptünk és fellebbezést nyújtot-
tunk be.

 ▪ nagykovácsiban az önkormányzat felké-
résére légszennyezettség-mérést végez-
tünk. A mérés célja az volt, hogy megálla-
pítsuk, fűtési idényben milyen ultrafinom 
részecskeszám-terhelésnek van kitéve a 
lakosság a településen. A mérést 3 idő-
pontban végeztük 11 mérési ponton. Az 
időjárás hozzájárult a szennyezéshez, 
mert -10 C alatti hőmérséklet is előfor-
dult a mérés alatt. A település mélyebben 
fekvő, központi részén mértünk nagyobb 
szennyezettséget. 

 ▪ Lakossági panasz érkezett szerveze-
tünkhöz, hogy Pilisjászfalun a Márkakő 
Kft. kőbányájában 4 barlangot, illetve a 
barlangindikációs nyomot meddővel illet-
ve kibányászott kőzettel töltötték be. Az 
illetékes természetvédelmi hatósághoz 

fordultunk panasszal, akik két alkalom-
mal helyszíni szemlén vizsgálták ki a be-
jelentésben foglaltakat. A szemlén meg-
állapították, hogy az északi bányafalban 
jelzett hasadék barlangnak minősül és 
intézkedtek a védelméről, a bányászati 
tevékenység korlátozásáról. A másik há-
rom barlang bejáratát gPS méréssel és 
fényképekkel rögzítették, digitális térké-
pet készítettek a barlangról és felhívták 
a vállalkozó figyelmét a jogszabályi elő-
írásokra. A hatóság további rendszeres 
szemléket fog tartani a bányában az eset-
legesen 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 évek-

hez hasonlóan – 2016-ban is számos kör-
nyezetjogi ügyben segítette a hozzá for-
duló lakosokat, és több eljárásban vett 
részt.

 ▪ Több alkalommal egyeztettünk környe-
zetvédelmi kérdésekről a Jövő nemzedé-
kek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztos-
helyettessel. A biztoshelyettessel közösen 
kerekasztal-beszélgetést szerveztünk az 
összes érdekelt bevonásával (körülbe-
lül 50 fő részvételével) a háztartási tüze-
lés által okozott környezeti problémákkal 
szembeni hatósági fellépés lehetőségeivel 

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

A biztoshelyettessel közösen kerekasztal-be-
szél getést szerveztünk a háztartási tüzelés által 
okozott környezeti problémákkal kapcsolatban

https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Nagykovacsi/Sheet1
https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Nagykovacsi/Sheet1
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kapcsolatban. Ennek keretében kifejtet-
tük 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 mun-
katársaival a légszennyezésről, az aktuá-
lis jogalkotási (pl. szilárd tüzelőanyagokról 
szóló rendelet tervezete) és jogalkalma-
zási kérdésekről. Részt vettünk továb-
bá az FM által szervezett konferencián a 
„Fűts okosan!” kampányban.

 ▪ Javaslatcsomagot készítettünk és küldtünk 
a kormányhivatalok számára az illegális 
égetések elleni hatósági eljárások haté-
kony eljárásrendjéről és a lehetséges bizo-
nyítási eszközökről. A visszaérkező észre-
vételeket feldolgoztuk, és ennek alapján az 
egységes eljárásrend kialakítása érdeké-
ben levelet írtunk a Miniszterelnökségnek.

 ▪ Véleményeztük és támogattuk a fás szárú 
növények védelmének szabályait is ma-
gába foglaló, a Fatestvér programról szóló 
törvénytervezetet, amelyet a jövő nemze-
dékek szószólója készített. 

 ▪ Javaslatot készítettünk a kéményseprés-
sel kapcsolatos jogszabályok módosításá-
ra az illegális tüzelés visszaszorítása ér-
dekében. 

 ▪ Finomítottuk és befejeztük a kerületi ön-
kormányzatoknak szóló parkolási szabá-
lyozásról szóló javaslatot. 

 ▪ Részt vettünk egy megbeszélésen Mario 
Molinával a Párizsi Klímaegyezmény vég-
rehajtásával kapcsolatos kérdésekről. 

 ▪ Levelet fogalmaztunk a Főpolgármesteri 
Hivatalnak a szmogriadó-rendelet módo-
sításával kapcsolatban

 ▪ Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény vég-
rehajtásáról szóló nemzeti jelentéssel 
kapcsolatos Munkabizottság ülésén, és 
részt vettünk a civil észrevételek megfo-
galmazásának folyamatában. 

 ▪ Jogi képviselet biztosításával segítettük 
azt a tokaji lakost, aki újszerű jogi meg-
közelítéssel ért el komoly eredményeket 
a háza előtt tapasztalható elviselhetetlen 
kamionforgalommal kapcsolatban. A sze-
mélyiségi jogi ügyben a Fővárosi Ítélőtáb-
la másodfokonyakorlati alkalmazásáról. 

 ▪ Fellebbezést fogalmaztunk a budaörsi Lidl 
áruház megismételt eljárásban hozott 
építési engedélyével szemben.

 ▪ Adatkérést írtunk az FM-nek a légszeny-
nyezés határon átterjedő hatásairól szóló 
tanulmány kiadása érdekében.

 ▪ Egy szakdolgozónak és egy diákújságíró 
csapatnak segítettük a munkáját szemé-
lyes interjúval.

 ▪ Több civil szervezetnek segítettünk válto-
zásbejegyzési kérelmük, alapszabály-mó-
dosításuk elkészítésében.

Jogi képviselet biztosításával segítettük azt a 
tokaji lakost, aki a háza előtt tapasztalható el-
viselhetetlen kamionforgalommal kapcsolatban 
ért el komoly eredményeket 

A jövő nemzedékek szószólójával közös kon fe -
rencián ismertettük a háztartási fűtés okozta le-
vegőszennyezés elleni fellépés jogi lehetőségeit.

https://www.levego.hu/hirek/2016/10/sikeres-per-a-tokaji-kamionforgalom-ugyeben


12 

Az államháztartás ökoszociális 
reformja

Témafelelős: Lukács András
Az Európai Unió és az OECD kezdeményezé-
seivel, ajánlásaival összhangban olyan szabá-
lyozott ökoszociális piacgazdaság kialakítását 
támogatjuk, amelyben a természeti erőforrá-
sokat pazarlóan használó, a környezetet ve-
szélyeztető tevékenységek költségeit teljes 
egészében az okozókra hárítják. Azt szorgal-
mazzuk, hogy az így keletkező többletbevéte-
lekre támaszkodva az állam csökkentse a bér-
terheket, erősítse az innováció, a kreativitás 
támogatását, fejlessze az emberi erőforráso-
kat és fordítson a mainál jóval több forrást 
a környezet állapotának javítására. Az állam-
háztartásunk – éves költségvetéseink és adó-
rendszerünk – rendbehozatalára, környezet-
barát átalakítására a Levegő Munkacsoport 
folyamatosan dolgoz ki javaslatokat 1991 óta.

 ▪ Részt vettünk az Európai Éghajlatvédel-
mi Hálózat (CAn Europe) tanácskozásán 
Prágában és az Európai Környezetvédelmi 
Iroda (EEB) éves konferenciáján Ausztri-
ában, amelyeknek témája a káros uniós 
támogatások elleni fellépés volt.

 ▪ Részt vettünk az Európai Bizottság szak-
értőinek és civil szervezetek képviselői-
nek megbeszélésén, ahol a magyarorszá-
gi korrupció és a társadalmi részvétel volt 
a téma az EU országspecifikus ajánlásai-
hoz kapcsolódóan. 

 ▪ Az Európai Zöld Költségvetés Szövetség 
(gBE) felkérésére javaslatokat készítet-
tünk a 2017. évi országspecifikus aján-
lásokhoz.

 ▪ A Költségvetési Felelősségi Intézettel 
együttműködve idén is elkészült rész-
vételünkkel 16 civil szervezet alternatív 
javaslata a 2017. évi állami költségve-
téshez. Az Országgyűlés Költségvetési 
Bizottságának ülésén ismertettük a civil 
javaslatok lényegét, majd sajtótájékoz-
tatót tartottak a résztvevő civil szerve-
zetek.

 ▪ Brüsszelben megbeszélést folytattunk 
az Európai Bizottság gazdasági és Pénz-
ügyi Főigazgatóságán (Dg ECFIn) az 
Európai Szemeszter magyarországi vo-
natkozásairól. 

 ▪ A Levegő Munkacsoport és a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége közös közle-
ményben írta le, hogy a „Tiszta energia 
minden európainak” című csomag túl 
gyenge, és azzal az EU nem tudná kihasz-
nálni az energiahatékonyság javításában 
és a megújuló energiákra való átállásban 
rejlő lehetőségeket.

 ▪ Észrevételeztük és csatlakoztunk az Eu-
rópai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAn Eu-
rope) állásfoglalásához a tervezett uniós 
kibocsátáselosztási rendeletről. A ma-
gyar bizottsági tagokat levélben kértük 
a szükséges módosító javaslatok támo-
gatására. Levelet írtunk Fazekas Sán-
dor földművelésügyi és Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszternek, kérve, 
hogy az uniós miniszterek ülésén az EU 

Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának 
ülésén ismertettük a civil javaslatok lényegét

A Költségvetési Felelősségi Intézettel 
együttműködve idén is elkészült 
részvételünkkel 16 civil szervezet alternatív 
javaslata a 2017. évi állami költségvetéshez

http://www.eebconference.eu/
http://green-budget.eu/from-challenge-to-opportunity-assessment-of-country-reports-and-proposals-for-country-specific-recommendations-in-support-of-the-european-semester-cycle/
http://green-budget.eu/from-challenge-to-opportunity-assessment-of-country-reports-and-proposals-for-country-specific-recommendations-in-support-of-the-european-semester-cycle/
http://feleloskoltsegvetes.hu/
http://feleloskoltsegvetes.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/a-2017-es-koltsegvetes-nem-atlathato-es-noveli-egyenlotlensegeket-civilek-velemenye-a
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/a-2017-es-koltsegvetes-nem-atlathato-es-noveli-egyenlotlensegeket-civilek-velemenye-a
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/lehangolo-az-eu-uj-energiacsomagja
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/lehangolo-az-eu-uj-energiacsomagja
http://www.caneurope.org/docman/effort-sharing-decision/2967-can-europe-position-on-effort-sharing-regulation-5-oct-2016/file
https://www.levego.hu/hirek/2016/10/az-eghajlati-es-menekultvalsag-enyhitesere-szavazzanak-az-europai-parlament-kepviseloi
https://www.levego.hu/hirek/2016/10/szigoru-unios-eghajlatvedelmi-szabalyokat-tamogasson-a-magyar-kormany
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/eghajlatvedelmi-elkotelezettseget-mutasson-magyarorszag-az-energiaugyi-miniszterek
http://feleloskoltsegvetes.hu/
http://feleloskoltsegvetes.hu/
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új kibocsátáselosztási rendeletének szi-
gorúbb változatát támogassák.

 ▪ Levelet írtunk Balog Zoltánnak, az em-
beri erőforrások miniszterének, amely-
ben felhívtuk a figyelmét, hogy teljesít-
hetőek és teljesítendőek az orvosok kö-
vetelései.

 ▪ Részt vettünk a „Hogyan reformáljuk meg 
az Európai Uniót?” konferencián az Euró-
pa Pontban.

 ▪ Csatlakoztunk a miskolci pedagógusok 
nyílt leveléhez.

Közlekedés

Témafelelős: Lukács András, Vargha 
Márton
A környezeti károk, egészségi ártalmak je-
lentős részét okozza a közlekedés. Ezért 
küldetésünk teljesítéséhez, az állampolgá-
rok alkotmányban biztosított egészségének 
a tényleges védelméhez és a természeti 
és a városi környezet fenntarthatóságához 
különös figyelmet kell fordítanunk a közle-
kedésre, 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 tesztel-
járás bevezetésének felgyorsítása mellett 
szavazzon. A témában több egyeztetésen 
vettünk részt, tájékoztató anyagokat ké-
szítettünk. Végül eredményes lett a széles 
nemzetközi összefogással folytatott civil 
kampány a gépkocsik típusbevizsgálásá-
nak szigorításáért.

 ▪ Levelet írtunk az Európai Bizottságnak, 
kérve, hogy ne könnyítsék a kisebb for-
galmú repülőterek állami támogatását.

 ▪ Együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Jedlik Ányos Klaszterrel az 
elektromobilitás elterjesztésének támo-
gatása érdekében, a szervezet ülésein, 
rendezvényein rendszeresen részt vet-
tünk. Az egyeztetések során megkérdő-
jeleztük a személygépkocsikkal kapcso-
latos adókedvezmények és a közvetlen 
támogatások hasznosságát. A vezetőség 
egyetértett velünk abban, hogy nem ma-
gánszemélyek vásárlásait, hanem a köz-

autózás és az állam villanyautó-beszer-
zéseit kell támogatni. 

 ▪ A Klaszter ülésén javasoltuk a hazai gyár-
tású villanyhajtású kisteherautók és au-
tóbuszok gyártóinak, valamint a kétke-
rekű villamos járművek elterjesztésének 
támogatását. Véleményeztük a Klaszter 
„A két- és háromkerekű elektromos köny-
nyű járművek elterjedésének lehetséges 
ösztönzői a hazai elektromobilitás terén” 
című anyagát.

 ▪ Részt vettünk Brüsszelben az Európai 
Közlekedési és Környezetvédelmi Szö-
vetség (T&E) közgyűlésén és az Európai 
Éghajlatvédelmi Alap (CAn) tanácsko-
zásán az Európai Unióban az aktuális és 
a várhatóan aktuálissá váló jogalkotá-
si tevékenységről, és arról, hogyan tud-
juk közösen képviselni a döntéshozatal 
befolyásolásával a környezeti értékeket. 
Brüsszelben részt vettünk a közlekedési 
károsanyag-kibocsátások csökkentéséről 
szóló, az Európai Éghajlatvédelmi Alapít-
vány (ECF) által szervezett civil projektta-
nácskozáson.

 ▪ Drezdában részt vettünk a Magyar-Szász 
gazdasági Fórumon, és egyeztetést foly-
tattunk a belső égésű motorok légszeny-
nyezésének csökkentési lehetőségeiről. 

 ▪ Szakértői Testületünk tagjai egyeztettek 
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyet-
tessel, ahol többen kifejtették aggodalmu-
kat a tervezett közlekedési átalakítások-
kal kapcsolatban. A főpolgármester-he-
lyettes ígéretet tett arra, hogy stratégiai 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a 
Jedlik Ányos Klaszterrel az elektromobilitás 
elterjesztésének támogatása érdekében

https://www.levego.hu/hirek/2016/01/teljesithetok-az-orvosok-kovetelesei
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/csatlakozas-a-pedagogusok-nyilt-levelehez
https://www.levego.hu/hirek/2016/01/mikor-lesz-euro-6-az-euro-6
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/tisztulni-fog-a-kipufogogaz-a-magyar-ellenszavazat-dacara
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/egyuttmukodes-az-elektromobilitasert
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/talalkozo-a-fopolgarmester-helyettessel
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/egyuttmukodes-az-elektromobilitasert
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döntések előtt kikérik a véleményünket. 
Egyeztetéseket folytattunk Csárdi Antallal, 
a Fővárosi Közgyűlés LMP-s tagjával bu-
dapesti közlekedési ügyekről. Megbeszé-
lést folytattunk Mudri györggyel, Szanyi 
Tibor Európai parlamenti képviselő szak-
értőjével a személygépkocsik és a légi 
közlekedés károsanyag-kibocsátásának 
mérési és csökkentési lehetőségeiről.

 ▪ Szegvári Péter főpolgármesteri tanács-
adóval, Almássy Kornéllal, a Budapest 
Közút, és Dabóczi Kálmánnal, a BKK ve-
zérigazgatójával tanácskoztunk a Levegő 
Munkacsoport javaslatáról a budapes-
ti 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) beszél-
getést szerveztünk arról, hogyan egyez-
tethető össze az autózás és a környezet-
védelem. Az OT egy állásfoglalást is elfo-
gadott arról, hogy ki kell építeni az autók 
kibocsátása menet közben történő elem-
zésének, ellenőrzésének rendszerét.

 ▪ Tagként jelen voltunk a tehergépkocsik út-
díjával kapcsolatos díjpolitikai célok meg-
valósulását ellenőrző Társadalmi Egyezte-
tő Szervezet (TESZ) alakuló ülésén, ahol 
elfogadtuk a TESZ ügyrendjét.

 ▪ Részt vettünk a Közlekedéstudományi 
Egyesület „A magyar közlekedés helyze-
te az EU-ban című” konferenciáján és az 

Ökopolisz Alapítványnak a budapesti köz-
lekedésről szóló rendezvényén.

 ▪ A Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökken-
tés Ágazatközi Intézkedési Programja 
végrehajtásáról szóló 2015. évi jelentés 
közlekedési témáit egyeztettük a nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedés-
tudományi Intézet munkatársaival. 

 ▪ Meghívott szakértőkként részt vettünk 
a Magyar Közgazdasági Társaság Logisz-
tikai Szakosztályának elnökségi ülésén. 
Megbeszélést folytattunk Szűcs Lajossal, 
a nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
ügyviteli igazgatójával az elektronikus 
útdíjrendszer tapasztalatairól, kiterjesz-
tésének lehetőségeiről (egyebek mellett 
a fővárosi dugódíjnál).

 ▪ Előadást tartottunk a tervezett fővárosi 
dugódíjról a Közép-Európai Egyetemen. 
A Magyar Közgazdasági Társaság Logiszti-
kai Szakosztályának (MKTLSZ) elnökségi 
ülésén ismertettük javaslatunkat a buda-
pesti városi útdíjra.

 ▪ Előadást tartottunk az 54. Közgazdász-
vándorgyűlés logisztikai szekciójának 
ülésén a tervezett fővárosi dugódíjról és 
várható hatásáról a teherszállításra. Vita-
fórumon vettünk részt a Közlekedéstudo-
mányi Egyesület Városi Közlekedés Kon-
ferenciáján.

 ▪ Aktívan részt vettünk a Magyarországi 
Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért 
„Miként tegyük eredményesebbé a ma-
gyarországi üzleti szektor pozitív hatását 
a klímaváltozás kapcsán?” című rendez-
vényén, ahol elsősorban a munkahelyi 

Előadást tartottunk az 54. Közgazdász-ván dor-
gyűlés logisztikai szekciójának ülésén a tervezett 
fővárosi dugódíjról és várható hatásáról a teher-
szál lításra. 

Faültetés és töltőállomás átadása a földkerülő 
elektromos járművek budapesti állomásán

https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/huszadszor-a-magyar-kozlekedes-helyzeterol-az-unioban
http://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2016/09/Lukacs_Andras.pdf
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közlekedési terv előnyeire hívtuk fel a fi-
gyelmet.

 ▪ Részt vettünk a KÖVET egyesület villany-
autós konferenciáján .

 ▪ Részt vettünk és felszólaltunk a „Faülte-
tés és töltőállomás átadása a földkerülő 
elektromos járművek budapesti állomá-
sán” című sajtóeseményen Budapesten. 
Sajtóközleményt adtunk ki méréseinkről, 
amelyek kimutatták, hogy a villanybusz 
sokkal kevesebb zajjal jár, mint a dízelbusz.

 ▪ Külön standdal vettünk részt az 
Elektromobilitás Fórumon a Várkert Ba-
zárban. A rendezvény minden résztvevője 
megkapta a Levegő Munkacsoport ez al-
kalomra készített szórólapját.

 ▪ Részt vettünk a Budapest Kör ülésén, 
amelynek a témája a budapesti Duna-
rakpartok átalakítása volt.

 ▪ Részt vettünk a Magyar Közgazdasági 
Társaság Logisztikai Szakosztályának ren-
dezvényén, ahol Strang Tamás (BKK) is-
mertette a budapesti logisztikai helyzetet.

 ▪ Számos más fórumon is képviseltük 
a fenntartható közlekedést.

 ▪ A 2016. évi Radó Dezső Díjat a nagyvál-
lalatok Logisztikai Vezetőinek (nLV) 10. 
Országos és 5. nemzetközi Konferenciájá-
nak 240 résztvevője előtt adta át Lukács 
András, a Levegő Munkacsoport elnöke és 

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

Logisztikai Csapatbajnokságon a környezet-
védelmi különdíjat a Pirítós csapat kapta.

Külön standdal vettünk részt az Elektro mobi-
litás Fórumon a Várkert Bazárban. 

Azért dolgozunk, hogy elterjedjenek 

•	 a villanybuszok a városi közlekedésben;  

Budapesten egy BKV-autóbusz utas-
kilo méter teljesítménye több mint száz-
szorosa egy átlagos személyautóénak. 
A villanybusz jól látszik, népszerűsíti az 
elektromobilitást. Továbbá a busz szin-
te minden ember számára elérhető, mi-
közben egy villanyautó beszerzése ma 
Magyarországon csak kevesek kiváltsá-
ga lehet. 

•	 a	könnyű	elektromos	járművek;	

Elenyésző a két- és háromkerekű villany-
hajtású járművek energiafelhasználása, vi-
szont alkalmasak arra, hogy nagymérték-
ben tehermentesítsék településeink útjait az 
autóforgalomtól. A (teher)gépkocsis városi 
áruszállítás jelentős részét is kiválthatják.  

 Az elektromobilitásért

A Levegő Munkacsoport 1988-ban alakult kör-
nyezetvédő civil szervezet. Célja a magyar 
gazdaság és államigazgatás fenntartható pá-
lyára állításának elősegítése. Ezért is veszünk 
részt együttműködési megállapodás kere-
tében  a Jedlik Ányos Klaszter munkájában.

A Levegő Munkacsoport tagja az Európai 
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség-
nek (European Federation for Transport and 
Environment, T&E). A T&E az egyik alapító-
ja az európai Elektromobilitási Platformnak 
(www.platformelectromobility.eu/), és jelen-
leg ellátja annak titkársági feladatait is.

Kérjük, segítse munkánkat. Legyen tagunk, 
támogatónk!

www.levego.hu

http://www.kovet.hu/rendezvenyek/energetikai-munkacsoport-nyitott-ules
http://www.kovet.hu/rendezvenyek/energetikai-munkacsoport-nyitott-ules
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/foldkerulo-elektromos-jarmuvek-budapesten
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/dobbenetes-kulonbseg-a-dizel-es-az-elektromos-busz-zajszennyezeseben
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/kornyezetvedelmi-dij-a-borsodchem-logisztikai-igazgatojanak
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Szabó Zoltán, az nLV Klubjának elnöke. 
A 2016. évi Radó Dezső Díjat Papp István, 
a BorsodChem logisztikai igazgatója kap-
ta, aki néhány év alatt – tonnakilométer-
ben számolva – nulláról 70 százalékra tor-
nászta föl egyes kiszállított vegyianyagok 
vasúti továbbításának arányát.

 ▪ A diákoknak meghirdetett Logisztikai Csa-
patbajnokságon a Levegő Munkacsoport 
környezetvédelmi különdíját a Pirítós csa-
pat kapta.

 ▪ A Magyar Közlekedési Klubbal közösen 
véleményeztük a Budapesti Közlekedési 
Központ terveit a dél-budai tömegköz-
lekedés átszervezésére a Lánchíd alatti 
villamosvágány átadását követően. A Dé-
li pályaudvar megszüntetése ellen tag-
szervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub 
adott ki állásfoglalást, amivel a Levegő 
Munkacsoport is egyetért.

 ▪ Véleményeztük közlekedési szempont-
ból is a Budapest XI. kerület, Lágymá-
nyosi öböl és környéke fejlesztésének 
(„Budapart projekt”) megismételt környe-
zeti hatásvizsgálatát.

 ▪ Levelet írtunk Pintér Sándor belügymi-
niszternek, amelyben arra kértük, hogy 
a rendőrség a robbanómotoros robogók 
helyett a kerékpározást és az elektromos 
kétkerekűek használatát népszerűsítse. 

 ▪ Levelet írtunk Seszták Miklós nemze-
ti fejlesztési miniszternek, melyben kér-
tük, hogy Magyarország támogassa 
a tehergépkocsivezetőknek a mainál jobb 
kilátást biztosító vezetőfülkék mielőbbi 
kötelezővé tételét az új tehergépkocsikon.

 ▪ Levélben kértük Varga Mihály nemzet-
gazdasági minisztertől, hogy közösségi 
célokhoz nyújtson a kormány támogatást 
villanyautók vásárlásához, ne pedig ma-
gánszemélyeknek.

 ▪ 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 közleke-
désen csak egy ilyen megoldással lehet 
segíteni.

 ▪ Levélben hívtuk fel Tarlós István főpolgár-
mester figyelmét, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat úgy változtatott a szmogriadó 
szabályozásán, hogy a szennyező gépko-
csik kitiltásának a gyakorlatban nem le-
het érvényt szerezni. Levelet írtunk a BKK 
szétverése kapcsán Tarlós István főpolgár-
mesternek. Másik levelünkben arra hívtuk 
fel a figyelmet, hogy a tömegközlekedési 
járatritkítások veszteséget okoznának. 

 ▪ Felhívtuk Hoffmann Tamás Budapest XI. 
kerületi és Borbély Lénárd csepeli polgár-
mester figyelmét Tadej Žaucer szlovén 
szakértő – angol nyelvű – tanulmányára 
öt budapesti iskola gyalogos megközelít-
hetőségéről.

 ▪ 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 Világ-
bajnokság Szervező Bizottsága tagjainak, 
kérve, hogy lépjenek fel a súlyos levegő- 
és zajszennyezés ellen, amelyet a Dunán 
közlekedő személyszállító hajók okoznak 
Budapesten.

 ▪ Támogattuk a Bartók Béla út eredeti en-
gedélyezési tervek szerinti megvalósítá-
sáért kezdeményezett petíciót.

 ▪ Több alkalommal is bíráltuk, hogy a Bu-
dapest XI. Bocskai úton a felújítás kere-
tében sok egészséges 30-40 éves fát is 

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

https://www.levego.hu/hirek/2016/03/javaslatok-a-4-es-metrohoz-kapcsolodo-buszhalozat-atszervezesere
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/kell-a-deli-a-kornyezetbarat-kozlekedeshez
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/sulyos-balesetek-egyik-oka-sok-teherautobol-nehez-kilatni
https://www.levego.hu/hirek/2016/10/esszeruen-tamogassa-a-kormany-a-villanyautozast
https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/legyen-vegre-dugodij-budapesten
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/vegrehajthatatlan-lesz-a-szmogriado
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/tartsa-a-szavat-fopolgarmester-ur
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/veszteseget-okoz-a-bkv-jaratok-ritkitasa
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/europai-kezdemenyezes-a-kamionok-uzemanyag-fogyasztasanak-csokkenteseert
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/peticio-tarlos-istvannak-a-bartok-bela-utert
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/europai-kezdemenyezes-a-kamionok-uzemanyag-fogyasztasanak-csokkenteseert
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kivágtak szükségtelenül, a szegélyköve-
zésre hivatkozva. 

 ▪ Francia gyakornokunk, Charlène Rouaud 
tanulmányt írt a fenntartható közlekedés 
jó példáiról.

 ▪ Felvettük a kapcsolatot a Magyar gépjár-
műimportőrök Egyesületével, hogy együtt 
próbáljunk valamit tenni a növekvő roncs-
import megfékezése érdekében.

 ▪ Egyeztettünk a Magyar Közúti Fuvaro-
zók Egyesülete vezetőivel közös érdekek 
mentén. 

 ▪ Megbeszélést folytattunk a Főgáz Cng Kft. 
munkatársaival a gázüzemű közlekedés 
lehetőségeiről.

 ▪ A nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint 
irányító hatóság felkérésére Vargha Már-
ton (akit akadályoztatása esetén dr. Mé-
száros Péter helyettesít) tagként vesz 
részt a 2014 és 2020 között az Európai 
Unió strukturális alapjaiból származó 
pénzek közlekedésfejlesztési felhaszná-
lásának kereteit kijelölő Integrált Közle-
kedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 
Monitoring Bizottságában.

 ▪ német és dán szakértőkkel közösen meg-
beszélést folytattunk a Személyhajózási 
Szövetség képviselőivel a dunai személy-
szállító hajók okozta levegő- és zajszeny-
nyezés csökkentésének lehetőségeiről.

 ▪ Több EU konzultáció kérdőívét is kitöltöt-
tük, erősítve a környezetvédők álláspont-
ját a jogalkotási vitában a tehergépkocsik 
útdíjáról, valamint a személyautók és a 
tehergépkocsik levegőszennyezése csök-
kentésének módozatairól.

 ▪ Ott voltunk az Európai Mobilitási Hét al-
kalmából szeptember 17–18-án a gépjár-
mű-forgalom elől lezárt Andrássy úton.

 ▪ Sajtóközleményt adtunk ki arról, hogy 
egyelőre tovább nő a szakadék a legtöbb 
új autó hivatalos és a forgalomban mér-
hető fogyasztása között.

 ▪ Idén is megszerveztük a legkisebbek futó-
biciklis körözését – a Szelíd Motoros Fel-
vonulást – a Millenniumi Emlékmű körül 
a Hősök terén.

Ott voltunk az Európai Mobilitási Hét alkalmából 
a forgalom elől lezárt Andrássy úton

https://www.levego.hu/en/related-documents/best-practices-of-sustainable-urban-transport
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/folytatodik-az-autovasarlok-felrevezetese
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Éghajlatvédelem – Energia

Témafelelős: Lukács András
Az energiával kapcsolatos tevékenységeink 
középpontjában az éghajlatváltozáshoz al-
kalmazkodás és a foglalkoztatás növelésével 
egybekötött, fenntartható energiaellátás áll-
nak. Törekvésünk, hogy az ország éghajlati 
és energetikai adottságai a jogi és gazdasági 
szabályozásban, a közszolgáltatás infrastruk-
túráinak fejlesztésében és általában a na-
gyobb beruházásoknál is visszatükröződjenek.
 ▪ Részt vettünk az Energiaklub „Fenntart-

ható energiarendszerek” konferenciáján, 
valamint a Wuppertal Intézettel készített 
Zöld Magyarország – Energia útiterv” cí-
mű anyag előzetes megvitatásán.

 ▪ Részt vettünk francia szenátorok és civi-
lek találkozóján a budapesti francia nagy-
követ rezidenciáján, amelynek témája 
a magyar éghajlatvédelmi politika volt.

 ▪ Véleményeztük a „Távhőfejlesztési Cse-
lekvési Terv 2030” című dokumentumot, 
és a megújuló energiák támogatási rend-
szeréről (METÁR) szóló törvénytervezetet.

 ▪ Seszták Miklós nemzeti fejleszté-
si minisztertől azt kértük a Magyar 
Természtvédők Szövetségével közösen 
írt levelünkben, hogy olyan szén-dioxid 
kibocsátáscsökkentési uniós vállalásokat 
támogasson a magyar kormány a köz-
lekedés, az épületek, a mezőgazdaság 
és a hulladékgazdálkodás terén, amely 
megfelel a Párizsi Klímamegállapodásnak.

Termőföld-védelem, település-
rendezés, 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 el-
járások közül a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt beruházásnak minősített 
Városligeti Építési Szabályzat módosí-
tásának eljárásában, annak a Fővárosi 
Kormányhivatalban tartott egyeztető tár-
gyalásán elfogadták az ökológiai kocká-
zatelemzés definíciójának kiegészítésére 
vonatkozó javaslatunkat. Részt vettünk 
a Duna-parti építési szabályzat I. ütemé-
nek, a Margitsziget területének új szabá-
lyozása eljárásában, és annak szakható-
sági egyeztető tárgyalásán a Főpolgár-
mesteri Hivatal Városépítési Főosztályán. 
Észrevételeket tettünk az új Fővárosi 
Rendezési Szabályzat, valamint az Új Fő-
városi Településszerkezeti Terv egyes ré-
szeivel kapcsolatban. 

 ▪ A Városligeti Építési Szabályzat és a Margit-
sziget Építési Szabályzatának véleménye-
zésében több vonatkozásban hangsúlyoz-
tuk a meglévő faállomány megtartásának, 

Seszták Miklós minisztertől azt kértük, hogy 
olyan szén-dioxidkibocsátás csök kentési uniós 
vállalásokat támogasson a magyar kormány, 
amely megfelel a Párizsi Klímamegállapodásnak.

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Levegő Mun-
ka csoport javaslatát, amely szerint a Városliget 
Építési Szabályzatában kötelezővé kell tenni, 
hogy a kivágásra javasolt fák esetén elemezni 
kell a fák városban elfoglalt helyét

https://www.levego.hu/hirek/2016/04/csalodast-okozhat-a-tavfutesi-strategia
https://www.levego.hu/hirek/2016/04/megujul-a-megujulo-aramtermelest-tamogato-rendszer
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/kiskapuk-nelkuli-eghajlatvedelmi-unios-vallalasokat-tamogasson-a-magyar-kormany
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szakszerű védelmének és kezelésének 
fontosságát.

 ▪ A fővárosi kerületek közül a X., XI., XII., 
XIII., XIV. és XV. kerület szabályozási ter-
veinek eljárásaiban vettünk részt. 

 ▪ Ezek közül különösen nagy feladat a nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt beru-
házások terveibe való beleszólás lehető-
ségének kieszközlése. Ilyenek a Lágymá-
nyosi öböl és környéke szabályozási terve, 
a XII. kerület MOME (Moholy-nagy Művé-
szeti Egyetem Campus Kreatív Innováci-
ós 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 beru-
házási területen lévő faállományt teljesen 
felszámolják. Ez esetben az eredetileg 
meglévő fák teljes fakataszterének elké-
szítéséhez ragaszkodtunk a környezetvé-
delmi eljárás októberben tartott közmeg-
hallgatásán, abból a célból, hogy a be-
ruházás megvalósításának folyamatában 
a valós érték szerinti kompenzáció termé-
szetbeni teljesítését ellenőrizhessük. 

 ▪ A közmeghallgatáson ezen kívül főleg 
a tervezési terület közelében lévő lakóte-
lep lakosságának érdekeit tartottuk szem 
előtt. Így felvetettük a beruházó előtt az 
építési szállítások útvonalának, az épít-
kezés 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 távolsá-
gi autóbusz pályaudvar területére terve-
zett iroda-komplexum esetében a lakos-
ság érdekében több éve tartó munkánkat 
folytattuk. Véleményezést nyújtottunk be 
a terv környezetvédelmi eljárásában, fel-
lebbezést nyújtottunk be „a jelentős kör-
nyezeti hatása nincs” határozat ellen. 

 ▪ Fellebbezésünkre a környezetvédelmi 
hatóságtól nem kaptunk megfelelő rea-
gálást, viszont megalapoztuk vele a be-
ruházóval és a tervezővel folytatandó 
tárgyalásunk szempontjait.

A 2016. évben a településrendezési eljárá-
sokban végzett tevékenységünkben a kerü-
letek teljes területét magában foglaló, sok-
oldalú elemzést megkövetelő tervi anyagok 
véleményezése dominált:
 ▪ Észrevételeket nyújtottunk be a XV. kerü-

leti Önkormányzat Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájáról.

 ▪ Véleményeztük a XIII. kerületi Önkor-
mányzat teljes területére szóló új Építési 
Szabályzat tervezetét és részt vettünk an-
nak szakhatósági egyeztető tárgyalásán.

 ▪ Észrevételeket nyújtottunk be a XIII. ke-
rületi Önkormányzat új Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégájáról.

 ▪ Részletesen véleményeztük a XIII. kerü-
leti Önkormányzat új Klímastratégiáját.

Pest megye déli részének kavicsbányákkal 
kapcsolatos eljárásaiban több éve húzódó, 
valamint újra indított eljárásokban adott vé-
leményezéseinkben a bányanyitásokat ter-
mészetvédelmi, termőföld védelmi okokból, 
és a települések lakosságának védelme ér-
dekében elleneztük. 
 ▪ A 2016. évben az alábbi eljárásokban vet-

tünk részt
 ▪ Bugyi 0110/1-24, 0115/1-23, 0118/3-5, 

0120/1-22, 0120/31-43 hrsz.-ú ingatla-
nokon tervezett kavicsbánya megismételt 
környezeti hatásvizsgálati eljárása

 ▪ „Bugyi IX. homok. kavics” védnevű bánya 
környezetvédelmi engedélyének módosí-
tásáról szóló határozatot, mely Dunavar-
sány területére vonatkozó fontos részletet 

Véleményezéseinkben elleneztük a kavicsbá nya  -
nyitá sokat természetvédelmi, termőföld védelmi 
okok ból, és a lakosság védelme érdekében
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tartalmaz, mi ismertettük Dunavarsány 
Önkormányzatával és civil szervezetével. 

 ▪ „Kiskunlacháza XVI. kavics” védnevű bá-
nya környezeti hatásvizsgálati eljárása

 ▪ „Kiskunlacháza XII.” védnevű kavicsbánya 
ügyében levelezés a helyi képviselő-tes-
tülettel

 ▪ „Kiskunlacháza II. – homok-kavics” véd-
ne vű bányatelek területén folytatott te-
vékenységre vonatkozó környezetvédelmi 
engedély módosítási eljárása

 ▪ „Dabas I. – homok-kavics” nevű bánya 
működésére adott környezetvédelmi en-
gedély meghosszabbításának ügye

 ▪ „Kiskunlacháza-Öregállás-dűlő bányanyitá-
si kérelemmel kapcsolatos véleményezés

 ▪ Taksony V. kavicsbánya bővítési kérelem, 
ami tulajdonképpen Dunavarsány mező-
gazdasági területeit venné igénybe

 ▪ Dunavarsány természetvédelmi terület vé-
delme ügyében levelezés a környezetvédel-
mi hatósággal és a Bányakapitánysággal.

Településrendezési témákban indított aláb-
bi környezetvédelmi eljárásokban vettünk 
részt:
 ▪ A Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alat-

ti ingatlanon tervezett Hermina garázs 
előzetes vizsgálati eljárásában megküld-
tük észrevételeinket, valamint annak ki-
egészítését a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának augusztusban.

 ▪ A Hermina garázs környezetvédelmi enge-
délye ellen fellebbezést nyújtottunk be az 
Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőséghez októberben.

 ▪ A Budapest XIV. kerület, Városliget terüle-
tén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-

zeum felújítására, valamint mélygarázs lé-
tesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati el-
járásban benyújtottuk véleményezésünket 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Főosztályához. 

 ▪ Mindkét létesítmény megvalósítása jelen-
tős faáldozatokat követel. 

 ▪ A Jákob Ingatlan Kft. Budapest XI. kerület 
3993/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 
„Elite park” Társasházra vonatkozó elő-
zetes vizsgálati eljárásában megküldtük 
észrevételeinket a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályának.

 ▪ A Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl 
és környéke fejlesztésének („Budapart 
projekt”) megismételt környezeti hatás-
vizsgálati eljárásának Közmeghallgatásán 
két munkatársunk vett részt a XI. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban, képviselve a gi-
gantikus építkezés környékén élők érde-
keit. 

Az összefoglalónkban (1. melléklet) részle-
tezett munkánk során elért sikereink:
 ▪ A Fővárosi Kormányhivatalban tartott 

egyeztető tárgyalásán elfogadták az öko-
lógiai kockázatelemzés definíciójának ki-
egészítésére vonatkozó javaslatunkat, és 
a Fővárosi Közgyűlés beépítette a Városli-
geti Építési Szabályzatba.

 ▪ Javaslataink nyomán a XI. kerületi Önkor-
mányzat gazdasági Bizottsága a fakivá-
gási kérelmekkel kapcsolatos állásfoglalá-
saiban több esetben elutasító határozato-
kat hozott.

A Hermina Garázs környezetvédelmi engedélye 
ellen fellebbezést nyújtottunk be az Országos 
Kör nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főfe lü-
gyelőséghez
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 ▪ A környezetvédelmi hatóság határozatá-
ban elutasította a Kiskunlacháza Öreg-
állás-dűlőre vonatkozó kavicsbányászati 
engedélykérelmet.

 ▪ Az illetékes építési hatósági elutasította 
a nagymező utcai mélygarázs létesítésé-
nek tervét.

 ▪ Két óriásberuházásban (XIII. kerületi Vá-
rosközpont, Lágymányosi-öböl és környé-
ke) tárgyalási pozíciót vívtunk ki.

 ▪ Elértük, hogy Múzeumkert idős faállományát 
szakértői kezelésbe vegyék és megvédjék.

Levegőtisztaság-védelem

Témafelelős: Lenkei Péter, Madarassy 
Judit, Lukács András
Célunk, hogy európai, országos és települési 
szinten egyaránt szigorú előírások szülesse-
nek a légszennyezés, ezen belül is különösen 
a részecske-kibocsátás (PM10) csökkentésé-
re, hogy ezáltal csökkenjen a légszennyezés 
miatti életvesztések európai viszonylatban 
is kimagasló száma. Fontosnak tartjuk, hogy 
a döntéshozókon túl a lakosok is mindent te-
gyenek meg azért, hogy csökkentsék káros 
szennyezéseiket.
 ▪ A greenpeace-szel közösen sajtótájékoz-

tatót tartottunk, hogy felhívjuk a figyel-
met a lakossági illegális hulladékégetés 
és a rossz minőségű tüzelőanyagok által 
okozott légszennyezésre.

 ▪ Véleményeztük az egyes szilárd tüzelő-
anyagok minőségi követelményeiről szó-
ló rendelettervezet, amelynek célja, hogy 
megtiltsa a lignit árusítását a lakosságnak. 
Javasoltuk, hogy a tiltás korábbi beveze-
tését és az előírások szigorítását.

 ▪ Részletes véleményt írtunk a „Beszámoló 
jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. ha-
tározattal elfogadott Kisméretű Szálló Por 
Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Prog-
ramjáról, 2015” című anyaghoz, és azt eljut-
tattuk a Földművelésügyi Minisztériumba. 

 ▪ A Levegő Munkacsoport kezdeményezé-
sére készült javaslat a kormány által elő-
irányzott 30 millió forint helyett 20 milli-
árd forintot szánt volna a levegő részecs-
keszennyezésének (PM10) csökkentésére. 
A javaslatot tárgyaló Országgyűlés Fenn-
tartható Fejlődés Bizottságának ülésén 

felszólalt Lukács András is. A bizottság 
elutasította a módosító javaslatot. A té-
mával kapcsolatban levelet írtunk Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszternek. 

 ▪ Közreműködtünk annak az országgyűlési 
határozattervezet előkészítésében, amely 
a háztartási tüzelés által okozott levegő-
szennyezés csökkentésére írt volna elő 
konkrét lépéseket a kormány számára. 
Részt vettünk az Országgyűlés Fenntart-
ható Fejlődés Bizottságának ülésén, ahol 
felszólaltunk a határozati javaslat támo-
gatására, ezt végül a leszavazta .

 ▪ A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó biztoshelyettes és a Levegő Mun-
kacsoport közös kerekasztal-beszélgetést 
rendezett az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatalában a légszennyezéssel kapcsola-
tos hatósági feladatokról, az illegális ége-
tések elleni fellépés akadályairól és a le-
hetséges megoldásokról.

 ▪ A PM10 csökkentési ágazatközi kor-
mányprogram végrehajtásáról többször 

Illatos út a kályhákban. A Levegő Munkacsoport 
és a Greenpeace 6 pontos javaslat cso ma got 
adott át Lázár János miniszter részére

Kerekasztal-beszélgetés az Alapvető Jogok Biz-
to sának Hivatalában a légszennyezéssel kap-
cso latos hatósági feladatokról

https://www.levego.hu/hirek/2016/01/illatos-ut-a-kalyhakban
https://www.levego.hu/hirek/2016/01/illatos-ut-a-kalyhakban
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/vegre-betiltjak-a-lignittel-tuzelest-a-haztartasokban
https://www.levego.hu/hirek/2016/08/kormanyzati-program-a-legszennyezes-csokkenteseert-tovabbra-is-csak-papiron-0
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/tizezer-ember-halalara-szavazott-az-orszaggyulesi-bizottsag
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/nem-lep-fel-az-orszaggyules-a-lakossagi-futes-okozta-legszennyezes-ellen
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 ▪ Sajtóközleményben üdvözöltük, hogy 
a tagországok miniszterei nagy többség-
gel megszavazták az új uniós levegőtisz-
taság-védelmi jogszabályt; ugyanakkor 
a magyar szakminiszter a jogszabály elfo-
gadása ellen szavazott.

 ▪ A lakossági hulladékégetés elterjedtsé-
géről internetes felmérést készítettünk, 
amelyre két hét alatt 415 válasz érkezett. 
A válaszok megerősítették, hogy ez a ká-
ros jelenség az egész országban elterjedt.

 ▪ Előadást tartottunk a légszennyezésről 
a Teleki Blanka gimnáziumban.

 ▪ Mérgező port fújnak a porszívók? – 
Megmértük a háztartásokban hasz-
nált 21 porszívó és 10 porszívó robotok 
ultrafinomrészecske-kibocsátását műkö-
dés közben, és összegeztük az eredmé-
nyeket. 

 ▪ Javaslatok a két- és háromkerekű elekt-
romos meghajtású járművek elterjedé-
sének ösztönzéséről szóló tervezett kor-
mányhatározathoz (az elektromobilitás 
elterjesztését szolgáló további intézke-
désekről szóló 1027/2016. (II. 9.) Korm. 
határozat 3. pontja alapján) – Javaslat-
csomag a könnyű elektromos járművek 
elterjedésének elősegítésére, mivel ezek 
rendkívül kevés energia felhasználásával 
képesek személyt és árut mozgatni hely-
ben kibocsátott légszennyezés nélkül.

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 nitrogéndioxid kibocsátásra vonatkozó 
jelenleg érvényes Euro 6-os szabványt.

 ▪ Levelet írtunk Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszternek, amelyben kértük, 
hogy olyan jogszabály elfogadását támo-
gassa a magyar kormány az európai uniós 
környezetvédelmi miniszterek találkozó-
ján, amely mielőbb a lehető legnagyobb 
mértékben javítja a levegő minőségét.

 ▪ A Levegő Munkacsoport a Miniszterelnök-
séghez fordult a háztartásokban folyó il-
legális égetésekkel kapcsolatos egységes 
hatósági gyakorlat kialakítása érdekében. 
Levelünkre reménykeltő választ kaptunk 
a környezetügyért felelős államtitkártól: 
lépéseket tesznek annak érdekében, hogy 
a jövőben hatékonyabban lépjenek fel 
a hatóságok.

 ▪ Drezdában részt vettünk a motorok ki-
pufogógázában lévő káros anyagok csök-
kentésének lehetőségeivel kapcsolatos 
bemutatón és megbeszélésen. 

 ▪ Levelet írtunk a DUH-nak, segítségüket 
kérve ahhoz, hogy a túlnyomó részben né-
met tulajdonban lévő Mátrai Erőmű szün-
tesse be a lignit árusítását a lakosságnak.

 ▪ Részt vettünk a Médiaunió Alapítvány ál-
tal összehívott szakértői egyeztetésen, 
amelyen az idei társadalmi célú kampány 
lehetséges témáját beszéltük meg. Az 
Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 
az idei téma a környezetvédelem lesz. 
A Levegő Munkacsoport azt javasolta, 
hogy a lakossági szilárd fűtés (különösen 
a hulladékégetés) okozta légszennyezés 
legyen a konkrét téma. A kampány szak-
értői közé választották a Levegő Munka-
csoport képviselőjét.

A jövő nemzedékek szószólójával közös 
konferencián ismertettük felmérésünket a 
háztartási fűtés okozta levegőszennyezésről

https://www.levego.hu/hirek/2016/12/eletmento-unios-levegominosegi-szabalyok-magyar-ellenszavazattal
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/belefulladunk-a-szemetegetesbe
https://www.levego.hu/sites/default/files/Porszivo_takaritorobot_cikk_hatteranyag.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/e-ketkerekuek_kormanyhatarozathoz_javaslat_2016jun22.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/rde_szavazas_level_mep_2016_januar.pdf
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/vilagszenzacios-magyar-termekek-piacra-jutasat-akadalyozna-a-kormany
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/osszevisszasag-a-hatosagok-illegalis-egetesek-elleni-fellepeseben
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/osszevisszasag-a-hatosagok-illegalis-egetesek-elleni-fellepeseben
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/megvaltozhat-a-hatosag-hozzaallasa-az-illegalis-egetesekhez
http://nemnehez.hu/szakertok/
http://nemnehez.hu/szakertok/
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Fák éve projekt

Témafelelős: Szegő Judit, Horváth Zsolt, 
Schnier Mária
A zöldterületek, a növényzet különösen 
fontos a városaink élhetősége szempontjá-
ból. A városfejlesztések, beruházások során 
azonban jellemzően csak az épített környe-
zet állapotát tartják fontosnak. A fák védel-
me érdekében indítottuk el projektünket.
 ▪ A Városliget és Budapest számos más 

zöldterületének beépítéstől való megóvá-
sa érdekében szorosan együttműködtünk 
a greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel.

 ▪ A fent említett szervezetekkel közös fel-
hívást tettünk közzé, hogy minél többen 
írják alá a Fővárosi Közgyűlés képvise-
lőinek címzett levelet, kérve őket, hogy 
ne szavazzák meg azokat az előterjesz-
téseket, amelyekkel Városliget és a Ró-
mai-part fáinak elpusztításához járulná-
nak hozzá.

 ▪ Részt vettünk a fővárosi fák védelméért 
szervezett villámcsődületben (video itt, 
képek itt). A megmozduláson több százan 
vettek részt.

 ▪ Részt vettünk a városligeti Királydom-
bon a Budapest fáit védő civil szervezetek 
egyeztető találkozóján.

 ▪ Több sajtónyilatkozat, honlaphír és 
Facebook bejegyzés készült a Városliget 
témájában.

 ▪ Válaszoltunk a Városliget Zrt. bejelenté-
sére, miszerint Zöld liget néven fórum-
sorozat indul a Városliget megújításával 
kapcsolatosan. Hírt adtunk arról a közvé-
lemény-kutatásról, ami azt mutatja, ma 

még több budapesti utasítja el a Városli-
get beépítését, mint fél évvel ezelőtt.

 ▪ Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Leve-
gő Munkacsoport javaslatát, amely sze-
rint a Városliget Építési Szabályzatában 
(VÉSZ) kötelezővé kell tenni, hogy a ki-
vágásra javasolt fák esetén elemezni kell 
a fák városban elfoglalt helyét. A volt Vi-
dámpark területén történt fakivágással 
kapcsolatban megbeszélést tartottunk 
a Fővárosi Állat- és növénykert kommu-
nikációs osztályvezetőjével, további szak-
értői tárgyalásokat és bejárást tervezünk.

 ▪ Figyelemmel kísértük a Múzeumkert meg-
újításának terveit, rendszeresen egyez-
tettünk a Múzeum vezetésével és szakér-
tőkkel. Az együttműködésnek köszönhe-
tően várhatóan környezeti szempontból is 
megfelelő lesz a kertfelújítás.

Budapest számos zöldterületének beépítéstől 
való megóvása érdekében szorosan 
együttműködtünk a Greenpeace-szel és a 
Ligetvédőkkel.

Részt vettünk a fővárosi fák védelméért 
szervezett villámcsődületben

A Greenpeace által szervezett sajtótájékoztatón 
szakértők ismertették a civil szervezetek közös 
kiáltványát a zöldterületek védelméért

https://www.levego.hu/hirek/2016/06/a-civilek-folytatjak-a-kuzdelmet-budapest-faiert
https://www.levego.hu/hirek/2016/06/a-civilek-folytatjak-a-kuzdelmet-budapest-faiert
https://www.youtube.com/watch?v=7fovHgFOzb4
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668551771480
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/ligetunk-az-osszecsapas-ota
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/liget-projekt-targyalas-igen-fakivagas-nem
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/a-budapestieknek-mar-tobb-mint-80-szazaleka-elutasitja-a-varosliget-beepiteset
https://www.levego.hu/hirek/2016/07/kis-siker-a-varosliget-vedelmeben
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 ▪ Elmentünk a Liget Park Fórum fórumso-
rozatának első ülésére, de kiderült, hogy 
lényegi kérdésekről nem eshet szó, az-
az épületekről, így a rendezvényről ki-
vonulva a greenpeace-szel és a Liget-
védőkkel együtt elhatárolódtunk ettől a 
rendezvénytől. A Fórum második ülésén 

a felvetett észrevételeinkre adott vála-
szok nem voltak sem kielégítőek, sem 
megnyugtatóak.

 ▪ Levelet írtunk Mozsár Istvánhoz, a Város-
liget Zrt. vezérigazgatójához, amelyben 
ismételten bejelentkeztünk a Városliget 
Projekt környezetvédelmi eljárásába, és 
felhívtuk a figyelmét arra, hogy a terve-
zett épületekre vonatkozóan ne külön-
külön, hanem a tervek egészére vonat-
kozóan készüljön a hatásvizsgálat.

 ▪ Megbeszélést folytattunk Persányi Miklós-
sal, a Fővárosi Állatkert főigazgatójával, 
a Liget Budapest projekt részét képező 
kert- és tájépítészeti feladatok ellátásáért 
felelős miniszteri biztossal a Liget projekt-
ről és a tervezett biodómról.

 ▪ Több civil szervezettel közös sajtótájékoz-
tatót tartottunk a Hősök terén a budapesti 
fákért tervezett felvonulásról és koncert-
ről. 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 teljesí-
ti az uniós támogatásokra vonatkozó 
rendelkezéseket a budapesti 1-es villa-
mos 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-
mos vonalra, amely nem járna fakivágásokkal

Fellépôk: 
Besh o droM,

riddiM Colony,
Korai ütôsöK

                                                    és mások

KONCERT A BUDAPESTI FÁKÉRT
Hôsök tere, 2016. szeptember 24. szombat, 16.00 óra

Budapesti Városvédôő Egyesület, Budavárvédôk, Civilzugló Egyesület, 
Greenpeace, Levegôő Munkacsoport, Ligetvédôk, Védegylet
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A Zöld Budapest Protestival  demonstráción 
több ezren tüntettek Budapest fáiért

https://www.levego.hu/hirek/2016/09/a-greenpeace-a-levego-munkacsoport-es-a-ligetvedok-kijottek-a-liget-park-forumrol
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/a-greenpeace-a-levego-munkacsoport-es-a-ligetvedok-kijottek-a-liget-park-forumrol
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/osszefognak-a-civilek-a-fakert
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/osszefognak-a-civilek-a-fakert
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/tobb-ezren-a-budapesti-fakert-tartott-koncerten
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/tomeges-fapusztitas-nelkul-is-tovabbviheto-a-villamos
https://www.levego.hu/hirek/2016/09/tobb-ezren-a-budapesti-fakert-tartott-koncerten
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 ▪ Részt vettünk a Római-part fáiért rende-
zett tüntetésen.

 ▪ Megküldtük véleményezésünket a Buda-
pest Főváros X. kerület, Újhegyi út–Har-
mat utca–Hangár utca–Bányató utca által 
határolt terület (Sportliget) Kerületi Épí-
tési Szabályzatának tervezetéről a kerü-
leti polgármesterhez. Kőbánya második 
legnagyobb parkja faállományának védel-
mében a faáldozatokat követelő elgondo-
lások törlését javasoltuk.

 ▪ Részt vettünk a Budapesti Olimpiai Pályá-
zattal kapcsolatos szakmai egyeztetésen 
Szentendrén, ahol kifejtettük a tervezett 
olimpiával kapcsolatos környezetvédelmi, 
fenntarthatósági aggályainkat, különös 
tekintettel a zöldfelület-védelemre.

 ▪ Támogattunk a greenpeace közös kiáltvá-
nyát, amelyben a városi zöldterületek és 
zöldfelületek védelméhez szükséges in-
tézményi és jogszabályi feltételeket fog-
lalta össze.

 ▪ A Levegő Munkacsoport pótolta a Thán 
Károly Ökoiskola előtt álló fát, elültetés-
re került egy fasorba illeszkedő japán-
akác.

 ▪ Fontosnak, hasznosnak és jól kidolgozott-
nak tartja a Levegő Munkacsoport a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
országgyűlési biztoshelyettes által kidol-
gozott javaslatot, amely törvényi szintre 
emelné a fák védelmének szabályozását, 
valamint bevezetné a Fatestvér Progra-
mot. Ezért levelet írtunk Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszternek, tájékozta-
tást kérve arról, hogy a jogalkotási folya-
mat miért akadt meg.

 ▪ Megbeszélést folytattunk a Miniszterel-
nökségen Csepreghy nándor államtitkár-
ral és Füleky Zsolt helyettes államtitkárral, 
ahol kifejtettük javaslatainkat a nyugati 
pályaudvar felújításával és zöldítésével 
kapcsolatban.

 ▪ Tanulmányt készítettünk a Podmaniczky 
Park várható társadalmi hasznairól és er-
ről sajtóközleményt adtunk ki, ami jelen-
tős visszhangot váltott ki.

 ▪ nyilvánosságra hoztuk a Városligettel kap-
csolatos közvélemény-kutatásunk ered-
ményeit. A kutatás azt mutatta, hogy a 
budapestiek nagy többsége elutasítja a Li-
get beépítését, viszont egyetért a nyugati 
pályaudvar zöldítésének tervével.

 ▪ Miután a kormányzat elkezdte a fakivá-
gást a Városligetben, Facebook oldalun-
kon, honlapunkon és e-mailben kértünk 
mindenkit, hogy csatlakozzanak a Város-
liget fáit védő civilekhez, továbbá írják alá 
a Liget megóvását követelő petíciót .

Részt vettünk a Római-part fáiért rendezett 
tüntetésen

Pótoltuk a Thán Károly Ökoiskola előtt álló fát, 
elültettünk egy fasorba illeszkedő japánakácot

https://www.levego.hu/hirek/2016/11/civil-osszefogas-a-varosi-fakert
https://www.levego.hu/hirek/2016/11/civil-osszefogas-a-varosi-fakert
https://www.levego.hu/hirek/2016/12/ombudsmani-javaslat-a-fak-hatekonyabb-vedelmere
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/hamar-megterul-a-podmaniczky-parkra-forditott-osszeg
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-beepiteset
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/a-varosliget-azonnali-segitsegre-szorul
https://www.levego.hu/hirek/2016/03/mindent-a-maga-helyen
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Civil együttműködés támogatása: 
„Merj változtatni!” – Norvég pro-
jekt

Témafelelős: Horváth Zsolt
A Levegő Munkacsoport számára azonban 
mindig fontos volt a civil szektor léte, hiszen 
versenyképes országot, csak erős civil társa-
dalommal lehet építeni. A civil szervezetekre 
felesleges adminisztrációt kényszerítő sza-
bályozások akadályozzák a civil társadalom 
megerősödését és az alulról jövő civil kezde-
ményezéseket.
 ▪ A norvég Civil Támogatási Alap (nCTA) 

által támogatott projekt keretében se-
gítettünk a csatlakozott szervezeteknek 
például alapszabály-módosítás, közhasz-
núsági jelentés, stratégia készítésével 
kapcsolatban.

 ▪ Több szervezet szakmai önkéntes progra-
munk támogatásával, önkéntesek bevo-
násával készítette el honlapját, ajánlatok, 
szórólapok, hírlevelek készültek.

 ▪ A projekt végén a részt vevő szervezetek-
ről videót készítettünk.

 ▪ Egyeztetést folytattunk több civil szerve-
zettel és magánszeméllyel a Városliget 
megvédésének lehetőségeiről, és közös 
sajtóközleményt adtunk ki.

 ▪ Részt vettünk a Városliget beépítése elle-
ni megmozduláson a Budai Várban a Sán-
dor Palota előtt. 

 ▪ Részt vettünk a Jövő nemzedékek Érde-
keinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes 
által kezdeményezett Fatestvér Program 
nyitóeseményén a népligetben, ahol fel-
szólalásunkban egyebek mellett a Városli-
get és az Orczy Park megvédésének szük-
ségességére hívtuk fel a figyelmet. 

 ▪ Több civil szervezettel együtt közös leve-
let írtunk Lázár János miniszternek a Vá-
rosliget megóvásáért.

 ▪ Részt vettünk a Városliget közlekedése 
tervezett átalakításáról szervezett fóru-
mon, és elmondtuk a véleményünket az 
elképzelésekről.

Részt vettünk a Városliget beépítése elleni meg-
moz duláson a Budai Várban a Sándor Palota előtt

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

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?

Életeket ment a tiszta fûtés 
Növekvõ arányban bocsátanak ki a háztartások fatüzelõs kályhái  
egészség- és környezetkárosító részecskéket

K
o

ch
&

Fa
lk

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrN0l6a3LpyzZZqrTHvRkq50sq8JK2EDP&jct=JZVlaVM
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/civilek-es-szakmai-szervezetek-lazar-janoshoz-fordulnak-a-varosliget-megovasaert
https://www.levego.hu/hirek/2016/05/civilek-es-szakmai-szervezetek-lazar-janoshoz-fordulnak-a-varosliget-megovasaert
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Kutatások, tanulmányok, tájé-
koztató kiadványok 

 ▪ életeket ment a tiszta fűtés – Más 
szervezetekkel közös tájékoztató kiad-
ványunkban a szilárd tüzelőanyagokkal 
történő lakossági fűtés levegőszennyező 
hatására hívjuk fel a figyelmet.

 ▪ égetés eredetű légszennyezés és 
megszüntetésének lehetőségei – 
A Földművelésügyi Minisztérium szakér-
tőivel egyeztett javaslatcsomag konkrét 
intézkedésekre. (16 oldal)

 ▪ best practices of sustainable urban 
transport – A tanulmány a világ külön-
böző városainak példáján mutatja be, mi-
ként lehet környezetbarát városi közleke-
dést kialakítani, és néhány javaslatot is 
tesz Budapest vonatkozásában. (51 oldal)

 ▪ 2017 Assessment of country reports 
and proposals for country-specific 
recommendations (Hungary – pp. 
53-61) – A tanulmány értékeli az Európai 
Unió 2016. évi országspecifikus ajánlásait 
és javaslatokat tesz a 2017. évi ajánlá-
sokra. A Levegő Munkacsoport a tanul-
mány Magyarországra vonatkozó fejeze-
tét készítette.

 ▪ közvélemény kutatás budapesti lako-
sok körében – A Levegő Munkacsoport 
megbízásából az Ipsos Zrt. által készített 
reprezentatív felmérés azt vizsgálta, mi-
ként vélekednek a fővárosiak a Liget Bu-
dapest Projektről és a kapcsolódó beruhá-
zásokról (20 oldal)

 ▪ Legyen végre dugódíj budapesten! – 
A tanulmány elemzi egy budapesti dugó-
díj bevezetésének szükségességét és le-
hetőségeit. (14 oldal)

 ▪ javaslatok a 2017. évi állami költség-
vetéshez – A Költségvetési Felelősségi 
Intézet által koordinált projekt keretében 
a Levegő Munkacsoport 2500 milliárd fo-
rint átcsoportosítására tett konkrét javas-
latot a 2017. évi állami költségvetésben 
(18 oldal)

Elektronikus hírlevelek

 ▪ Lélegzetnyi (szerkesztő: Susánszky Fe-
renc), megjelenik havonta.

 ▪ Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susán-
szky Ferenc, Szegő Judit), megjelenik al-
kalmanként.

A Levegő MunkAcsoport szervezeti FeLépíté-
se 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.

https://www.levego.hu/kiadvanyok/eleteket-ment-a-tiszta-futes
https://www.levego.hu/sites/default/files/egetes_eredetu_legszennyezes_program_v_1.5.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/egetes_eredetu_legszennyezes_program_v_1.5.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/sustainable_transport_charlene_rouaud_la_sf.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/sustainable_transport_charlene_rouaud_la_sf.pdf
http://green-budget.eu/wp-content/uploads/2017-02-15-FINAL-EU-Semester-Assessment-Report.pdf
http://green-budget.eu/wp-content/uploads/2017-02-15-FINAL-EU-Semester-Assessment-Report.pdf
http://green-budget.eu/wp-content/uploads/2017-02-15-FINAL-EU-Semester-Assessment-Report.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf
http://feleloskoltsegvetes.hu/media/2016/05/%E2%80%9EZ%C3%B6ld-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%E2%80%9D.pdf
http://feleloskoltsegvetes.hu/media/2016/05/%E2%80%9EZ%C3%B6ld-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%E2%80%9D.pdf
http://www.levego.hu/lelegzetnyi/
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MeLLékLet

A Levegő Munkacsoport telepü-
lésrendezési és környezetvédel-
mi eljárásokban való részvétele a 
2016. évben

Témavezető: Schnier Mária

(A véleményezések tartalmilag kapcsolódtak 
a FÁK ÉVE projekthez is)

budapest Főváros Főpolgármesteri Hi-
vatal által bonyolított tervek alábbi el-
járásaiban vettünk részt:

 ▪ Budapest 2020. Integrált Településfej-
lesztési Stratégia felülvizsgálata: Vélemé-
nyezés

 ▪ A Városligeti Építési Szabályzat (nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt beruhá-
zás) 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy rende-
let módosításának Stratégiai Környezeti 
Vizsgálata: Véleményezés

 ▪ A Városligeti Építési Szabályzat (nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt beru-
házás) Budapest Főváros Önkormányzat 
32/2014. (VII.20.) Főv. Kgy. Rendelet mó-
dosítása: Véleményezés, egyeztető tár-
gyaláson részvétel a Fővárosi Kormány-
hivatalban. (településökológiai kocká-
zatelemzés 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 (ökológi-
ai kockázatelemzés definíciójának kiegé-
szítését javasoltuk)

 ▪ Az új Fővárosi Rendezési Szabályzat 
(FRSZ) és Településszerkezeti Terv (TSZT) 
legújabb módosítása: Észrevételek meg-
küldése a Városrendezési Főosztályhoz

Fővárosi kerületek és főváros környéki 
települések alábbi szabályozási terve-
inek egyeztetési eljárásaiban vettünk 
részt:

 ▪ Budapest, XI. kerület átdolgozandó Kerü-
leti Építési Szabályzata: Bejelentkezés

 ▪ Budapest XV. Kerületi Önkormányzat In-
tegrált Településfejlesztési Stratégiája: 
Észrevételek

 ▪ Budapest XIII. kerületi Önkormányzat új 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája: 
Észrevételek

 ▪ Budapest XII. kerület MOME (Moholy-
nagy Művészeti Egyetem Campus Kreatív 
Innovációs és Tudáspark) (nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt beruházás) 
kerületi építési szabályzata: Véleménye-
zés, módosítás véleményezésének meg-
küldése a Fővárosi Önkormányzatnak és 
a XII. kerületi alpolgármesternek, és az 
állami főépítésznek, valamint a terv TSZT 
és FRSZ módosítással kapcsolatos egyez-
tető tárgyaláson részvétel a Fővárosi Kor-
mányhivatalban

 ▪  Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 
teljes területére szóló új Kerületi Építési 
Szabályzat tervezete : Észrevételek be-
nyújtása, szakhatósági egyeztető tárgya-
láson részvétel

 ▪ Budapest XII. kerület normafa történelmi 
sportterület Kerületi Építési Szabályzata 
(nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás) Egyeztető tárgyaláson rész-
vétel 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 szabályza-
ta (bejelentkezés)

 ▪ Budapest X. kerület Újhegyi út – Harmat 
utca – Hangár utca – Bányató utca által 
határolt terület kerületi építési szabályza-
ta (bejelentkezés)
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 ▪ Budapest X. kerület Keresztúri út – 42844 
hrsz. és annak meghosszabbított telekha-
tára – Rákos patak – 42753, hrsz. telek 
mentén húzódó belterületi határ által ha-
tárolt terület kerületi építési szabályzata 
(bejelentkezés)

 ▪ Budapest XI. kerület Lágymányosi öböl és 
környéke kiemelt beruházás új település-
rendezési eljárás (bejelentkezés), Véle-
ményezés

 ▪ Budapest, XV. Kerület Késmárk utca észa-
ki 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 Sán-
dor út által határolt terület kerületi építési 
szabályzata (bejelentkezés)

 ▪ Budapest, X. kerület Újhegyi út – Harmat 
utca – Hangár utca – Bányató utca által 
határolt terület (SPORTLIgET) kerüle-
ti építési szabályzata (Kőbánya második 
legnagyobb parkja): Véleményezés

 ▪ Budapest XIII. kerület Új Klímastratégiá-
ja: Véleményezés

 ▪ Budapest, XI. kerület Villányi út – Himfy 
utca – Ménesi út által határolt terület ke-
rületi építési szabályzata: Véleményezés

 ▪ Budaörs Város Településfejlesztési Kon-
cepciója és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája: Bejelentkezés környezetvé-
delmi és természetvédelmi szempontú 
véleményezésre, részvétel az ezzel kap-
csolatos rendezvényen a Budaörsi Polgár-
mesteri Hivatalban

 ▪ Részt vettünk a Testnevelési Egyete-
men tartott lakossági fórumon, mely 
a Testnevelési Egyetem új épületének 
terveit volt hivatva bemutatni. Hozzá-
szólásunkban a jogszabály szerinti eljá-
rás lefolytatását javasoltuk. A lakossági 
fórum után levelet intéztünk a XII ke-
rületi polgármesterhez, melyben rávi-
lágítottunk, hogy a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet VI. fejezetében foglaltak alap-
ján kell lefolytatni a Testnevelési Egye-
tem új épületének eljárását.

 ▪ A XIII. kerületi Építési Osztály rendezé-
sében részt vettünk a Budapest VI. ke-
rület nagymező utcai tervezett mély-
garázs építési engedélyezési eljárása 
keretében megtartott bejáráson. Majd 
az új kijelölt eljáró hatóságnál, a XI. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal Építési Osz-
tályán betekintettünk az eddig beér-
kezett teljes dokumentációba.   
A helyi lakosságnak segítettünk a környe-
zetvédelmi engedély megfellebbezésében.

A pest Megyei kormányhivatal környe-
zetvédelmi és természetvédelmi Fő-
osztálya által lefolytatott alábbi kör-
nyezetvédelmi 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 ingatla-
nokon tervezett kavicsbánya megismé-
telt környezeti hatásvizsgálati eljárása: 
Állásfoglalás megküldése a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya felé az ügy 
január 13-ára meghirdetett Közmeghall-
gatására

 ▪  „Bugyi IX. homok. kavics” védnevű bá-
nya környezetvédelmi engedélyének mó-
dosításáról szóló határozat, amelyben 
Dunavarsány területére vonatkozó fon-
tos információkat részletez a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya. Ezt a határo-
zatot a Levegő Munkacsoport – mint ügy-
fél – 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 fon-
tos határozatot, beszkennelve átküldtük 
annak másolatát Dunavarsány Műszaki 
Osztálya számára. A határozat másolatát, 
valamint a MÉHES Kft. Dunavarsány te-
rületére vonatkozó hulladékhasznosítási 
engedélyéről szóló határozat másolatát 
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megküldtük a dunavarsányi környezetvé-
dő szervezetek számára is.

 ▪ „Kiskunlacháza XVI. kavics” védnevű bá-
nya környezeti hatásvizsgálati eljárásá-
nak keretében: Ügyféli véleményezésünk 
megküldése januárban a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályának. Márciusban 
javasoltuk, hogy a Főosztály küldjön fel-
szólítást a kérelmezőnek a szándékával 
kapcsolatos, szerintünk szükséges kiegé-
szítő adatok hivatalos közlésére és bizo-
nyos tényállás tisztázására. Áprilisban 
a közzétett új eljárásban ismételt véle-
ményezést nyújtottunk be. novemberben 
összefoglaló állásfoglalást nyújtottunk be 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályá-
hoz.

 ▪ „Kiskunlacháza XVIII – homok, kavics” 
védnevű bánya környezeti hatásvizsgálati 
eljárásának keretében: Ügyféli vélemé-
nyezésünk megküldése a PM Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályának.

 ▪ „Kiskunlacháza XII.” védnevű kavicsbánya 
ügyében a kiskunlacházi gazdák kétség-
beesett megkeresése alapján levelet in-
téztünk Vella Zoltán helyi képviselőhöz, 
melyben a termőföld és a tulajdonos gaz-
dák védelmére kértük őt. Vella Zoltán ké-
résére ezt a levelünket megküldtük Kis-
kunlacháza valamennyi, többi képviselő-
jének is.

 ▪  „Kiskunlacháza II – homok, kavics” 
védnevű bányatelek területén folytatott 
tevékenységre vonatkozó környezetvé-
delmi engedély módosítási eljárásában: 
Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályához.

 ▪ A DKB-REAL Kft. által a „Dabas I. ho-
mok, kavics”nevű bányatelken folytatott 
homok, kavics bányászati tevékenység-
re adott KTVF: 9575-10/2010., KTVF: 
5037-3/2011 és KTVF: 5037-7/2011. 
számú határozatokkal módosított KTVF: 
9575-1/2010. számú környezetvédelmi 
működési engedély érvényességi ide-
jének meghosszabbítása ügyében el-
küldtük észrevételeinket tartalmazó le-
velünket a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához.

 ▪ A Kiskunlacháza Öregállás-dűlőben (a Kis-
kunlacháza 0530/21, 0530/22 hrsz-ú in-
gatlanok egészén és a 0514/34, 0514/35. 
0529/1, 0529/2 hrsz-ú ingatlanok egy 
részén) tervezett kavicsbánya környezeti 
hatásvizsgálati eljárásával kapcsolatban 
a Kiskunsági nemzeti Park talajvíz szint-
jének, valamint madárvédelmi területek 
veszélyeztetése miatt levelet intéztünk 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályá-
hoz a PE/KTF/2599-17/2016. ügyiratszá-
mú tájékoztatásukra válaszként.

 ▪ A Taksony V. kavicsbánya bővítésével 
kapcsolatban megküldtük véleménye-
zésünket a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának. 

 ▪ Dunavarsány természetvédelmi terüle-
teinek veszélyeztetettsége miatt levelet 
intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához, valamint a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatalhoz

Településrendezési témákban környezetvé-
delmi eljárások :

 ▪ A Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alat-
ti ingatlanon tervezett Hermina garázs 
előzetes vizsgálati eljárásában megküld-
tük észrevételeinket, valamint annak ki-
egészítését a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának augusztusban.

 ▪ A Hermina garázs környezetvédelmi enge-
délye ellen fellebbezést nyújtottunk be az 
Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőséghez októberben.

 ▪ A Budapest XIV. kerület, Városliget terü-
letén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum felújítására valamint mélygarázs 
létesítésére vonatkozó előzetes vizsgá-
lati eljárásban benyújtottuk véleménye-
zésünket a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához. 

 ▪ A Jákob Ingatlan Kft. Budapest XI. kerület 
3993/4 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 
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fakataszter készítéséhez, melyre ígéretet 
kaptunk. Javaslatokat tettünk a valódi ta-
lajkapcsolatos, 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 előze-
tes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya PE/KTF/3363-
36/2016. ügyszámú határozata ellen 
áprilisban fellebbezést nyújtottunk be.

„Elite park” Társasházra vonatkozó elő-
zetes vizsgálati eljárásában megküldtük 
észrevételeinket a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályának.

 ▪ A Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl 
és környéke fejlesztésének („Budapart 
projekt”) megismételt környezeti hatás-
vizsgálati eljárásának Közmeghallgatásán 
két munkatársunk vett részt a XI. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban, képviselve a gi-
gantikus építkezés környékén élők érde-
keit. Ragaszkodtunk a tervezési területen 
lévő fák lombozatának tömegét feltüntető 

MérLeg

A bevétel forrása A felhasználás célja ezer Ft
Alaptevékenységhez kapcsolódó 
tanulmányok, előadások, mérések

Szemléletformálás, környezetvé-
delmi tanácsadás, szakmai véle-
ményezés

6259

Tagdíj Tagságfejlesztés 405
Adományok magánszemélyektől Tanácsadó iroda működtetése 985
Adományok cégektől Zöldterület-védelem, fák védelme, 

környezetbarát energiafelhaszná-
lás

14867

XIII. kerületi önkormányzat „Kertre fel!” projekt 250
„Projekttámogatás külföldi part-
nertől  
(Deutsche Umwelthilfe)”

Tiszta fűtés kampány 4234

nCTA-2013-4188-M2 - Merjünk 
változtatni

Civil szervezetek kapacitásbővíté-
se

1505

LIFE+ 11 EnV/DE/495 Tiszta levegőt a városokba - Köz-
lekedés eredetű légszenyezettség 
csökkentése

9393

„Európai Éghajlatvédelmi Alapít-
vány 
ECF / g-1605-56319”

Az uniós közlekedéspolitika átala-
kítása az éghajlatvédelem érdeké-
ben

2309

„Európai Éghajlatvédelmi Alapít-
vány 
ECF /”

Az uniós közlekedéspolitika átala-
kítása az éghajlatvédelem érdeké-
ben

774

Zöld Forrás: PTFK/981/2016 Tanácsadó iroda működtetése 389
Szja 1%-a Tanácsadó iroda működtetése, 

könyvelés, rezsi
678

Útiköltség-térítések (CAn Europe, 
EEB, DnR, T&E)

421

Megtérítés, rendezett tétel Rezsi 197
Bankkamatok Rezsi 18
Árfolyamnyereség Rezsi 2
Összesen 42686
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A Levegő MunkAcsoport 
MunkAterve A 2017. június 
1. és 2018. Május 31. kÖzÖtti 
időszAkrA

4 . Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes 
Hírlevelünket.

5 . A tevékenységi körünket érintő témák-
ban részt veszünk a jogalkotási folyama-
tokban.

6. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Euró-
pai Unió intézményeivel.

7. Folyamatos kapcsolatot tartunk a köz-
igazgatással, minisztériumok, önkor-
mányzatok, hivatalok és egyéb hatósá-
gok illetékeseivel.

8 . Különös figyelmet fordítunk a népegész-
ségügyi és környezet-egészségügyi kér-
désekre és a települések környezeti mi-
nőségére. 

9 . Fenntartjuk és működtetjük Környezet-
védelmi Tanácsadó Irodánkat.

10. Szakmai és egyéb rendezvényeket szer-
vezünk a vélemények és információk cse-
réjének elősegítésére.

11. Tagszervezeteinken, tagjainkon keresz-
tül is folyamatosan figyelemmel kísérjük 
helyi önkormányzatok környezetvédelmi 
programjait, tervezésüket és teljesülésü-
ket.

12. Szakmai segítséget nyújtunk környezeti 
nevelési, iskolai programok megvalósítá-
sához.

13. Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Mun-
kacsoport szervezetét.

14. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, fej-
lesztjük, és továbbra is közzétesszük raj-
ta minden közérdeklődésre számot tartó 
anyagunkat.

2017-18-ben is a fenntarthatatlan glo-
bális folyamatok kihívásaira adandó 
válaszokon dolgozunk. Az emberek, ki-
emelten a döntéshozók szemléletének 
átalakításával zöld gazdaságot kell lét-
rehozni a világban a jelenlegi, a termé-
szeti és humán erőforrásokat pazarló, 
energiafaló gazdaság helyett. ezt csak 
az érintettek összefogásával lehet elér-
ni.

i. általános 
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdeké-

ben, hogy megvalósuljanak azok a célok, 
amelyeket a Környezet- és Természet-
védő Szervezetek Országos Találkozói 
kitűztek.

2 . Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és 
a döntéshozóknak szóló tájékoztató mun-
kánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt 
feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elekt-
ronikus hírlevelünk segítse az olvasót el-
igazodni az időszerű kérdések környezet-
védelmi vonatkozásaiban. Jelentősen bő-
vítjük a hírlevél olvasóinak számát. A lap 
fő célcsoportjai a média, a felsőoktatási 
intézmények hallgatói, a politikusok, az 
üzleti élet középvezetői, a környezetvé-
delmi kérdésekkel foglalkozó szakértők, 
valamint a civil szervezetek, továbbá tá-
jékoztatást nyújt az érintett és érdeklődő 
lakosság számára is. 

3 . Erősítjük jelenlétünket a Facebookon és 
általában a közösségi médiában
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II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató mun-

kánkat a költségvetés és az adórendszer 
környezetbarát átalakításáért.

2 . Folytatjuk határozott fellépésünket 
a korrupció és az adócsalások vissza-
szorításáért, szoros együttműködésben 
a témakörrel foglalkozó más civil szer-
vezetekkel.

3 . Javaslatokat készítünk a 2018. évi költ-
ségvetési törvényjavaslathoz és adótör-
vény-javaslatokhoz.

4 . Folytatjuk munkánkat annak érdekében, 
hogy minél pontosabb kimutatás ké-
szüljön a súlyosan környezetszennyező 
és egészségkárosító tevékenységeknek 
nyújtott állami támogatásokról. Részt 
veszünk az ezzel összefüggő szakmai és 
tájékoztató munkában. 

5 . Szorgalmazzuk a fenntartható területfej-
lesztést elősegítő gazdasági ösztönzési 
rendszer és szabályozók kidolgozását.

6. Lehetőségeink szerint folyamatosan fi-
gyeljük az állami források felhaszná-
lásának alakulását, és szükség szerint 
javaslatokat teszünk a hatékonyabb, 
környezetbarátabb felhasználásra.

7. Szorosan együttműködünk azokkal a ha-
zai és külföldi személyekkel és szerveze-
tekkel, amelyek szintén a zöld államház-
tartási reform megvalósításáért tevé-
kenykednek. Ezen belül tovább folytatjuk 
aktív részvételünket az Európai Környe-
zetvédelmi Iroda (EEB) kampányában 
a környezetvédelmi pénzügyi reformért. 
Aktívan közreműködünk az Európai Zöld 
Költségvetés Szövetség (green Budget 
Europe) tevékenységében.

III. Közlekedés
1. Folytatjuk kampányunkat a közlekedés 

által kibocsátott üvegházhatású gázok 
és a levegőt szennyező anyagok, külö-
nösen a nitrogénoxidok, a korom, illetve 
részecskeszennyezés (PM10) csökkenté-
séért.

2 . Sürgetjük a tömegközlekedés finanszí-
rozási gondjainak tartós rendezését, és 
ennek érdekében javaslatokat készítünk.

3 . Szorgalmazzuk a valódi budapesti közle-
kedési szövetség mielőbbi megvalósítá-

sát, az összehangolt tarifákat és a min-
denütt használható jegyeket, bérleteket.

4 . Folytatjuk tevékenységünket a teher-
gépkocsik fővárosi behajtás engedélye-
zési rendszerének minél hatékonyabb 
alkalmazása, valamint a környezetbarát 
city logisztikai megoldások elterjesztése 
érdekében.

5 . Támogatjuk mindazon intézkedéseket, 
amelyek hozzájárulnak a személygépko-
csi-forgalom csökkentéséhez.

6. Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles 
parkolás általánossá tételét, a területi 
kedvezmények számottevő szűkítését.

7. Szorgalmazzuk a személyautósok ösz-
szefogását a közlekedésben részt vevő 
gépkocsik számának csökkentésére te-
lekocsizással.

8 . Folytatjuk tevékenységünket a vasúti 
közlekedés sokoldalú javításáért.

9 . Dolgozunk azért, hogy Budapesten kor-
szerű városi útdíjként vezessenek be du-
gódíjat.

10. Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampá-
nyunkat annak érdekében, hogy az áru-
fuvarozást egyre növekvő mértékben 
helyezzék át közútról vasútra. 

11. Meghívásunk esetén részt veszünk a MÁV 
által szervezett fórumokon, és felszóla-
lunk a környezetbarát közlekedési mó-
dok érdekében.

12. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevé-
kenységünket a közúti és légi közlekedés 
külső költségeinek megismertetésére, és 
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozato-
san építsék be az árakba, az infrastruk-
túra használatáért fizetendő díjakba.

13. Közreműködünk a közlekedés okoz-
ta környezetszennyezés csökkentésére 
szolgáló eszközök, innovatív megoldá-
sok elterjesztésében (például elektro-
mos buszok, elektromos két- és három-
kerekűek alkalmazása, részecskeszűrők 
felszerelése dízeljárművekre).

14. Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, 
a kormányzat, a helyi önkormányzatok 
és a regionális fejlesztési tanácsok tevé-
kenységét a közlekedés terén, és véle-
ményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgo-
zunk ki ezekben a kérdésekben.

15. Segítjük a társadalmi részvétel erősítését 
a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen 
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belül közreműködünk a közlekedési tár-
cával folytatott érdekegyeztetésben, és 
szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési 
Fórum munkájának felújítását.

16. Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterü-
letek védelmére, különös tekintettel a 
közúti gépjárművek okozta növényzet-
károsításokra és a közlekedés helyfogla-
lására.

17. Folytatjuk tevékenységünket a városi 
forgalom csillapításáért, és ezen belül 
különösen a 30 km/h sebességkorláto-
zású övezetek bevezetéséért, valamint 
általában a gyalogos közlekedés feltét-
eleinek javításáért. Felvilágosító tevé-
kenységet végzünk a személygépkocsi-
használat csökkentése érdekében.

18. Erősítjük együttműködésünket a kerék-
páros szervezetekkel a kerékpáros köz-
lekedés feltételeinek javítása érdekében.

19. nemzetközi együttműködéssel dolgo-
zunk annak érdekében, hogy további 
magyarországi autópálya-építések he-
lyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a 
közúti óriás beruházásokra előirányzott 
pénzösszegeket inkább a meglévő köz-
lekedési hálózatok hatékony üzemelte-
tésére, fenntartására és felújítására for-
dítsák. 

20 . Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással 
is igyekszünk korlátozni az útépítések 
tájromboló, fragmentáló hatását. Figye-
lemmel kísérjük az autópálya-építésekre 
vonatkozó terveket, tekintetbe véve az 
érintett lakosság és terület környezet- és 
egészségvédelmi szempontjait. Szükség 
és lehetőség esetén jogi eljárást kezde-
ményezünk, illetve támogatunk.

21. Figyelemmel kísérjük a kormány és az 
önkormányzatok területfejlesztési poli-
tikáját, különös tekintettel a közlekedés 
alakulására. Folyamatosan értékeljük az 
eredményeket, és észrevételeinket, ja-
vaslatainkat eljuttatjuk az érintettekhez.

22 . Aktívan részt veszünk az Európai Mobili-
tási Hét és az Európai Autómentes nap 
budapesti és vidéki rendezvényeinek 
szervezésében és lebonyolításában.

23 . Delegáltunk az Integrált Közlekedési 
Operatív Program (IKOP) Monitoring Bi-
zottságában tesz meg minden tőle telhe-
tőt azért, hogy az Európai Unió támoga-

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 kap-
csolatainkat, különösen az Európai Ég-
hajlatvédelmi Alapítvánnyal, valamint 
az Európai Közlekedési és Környezetvé-
delmi Szövetséggel (T&E) és annak tag-
szervezeteivel.

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 Hi-
vatal Városépítési Főosztálya által lebo-
nyolított véleményezési eljárásokban, 
különös tekintettel a biológiai aktivitás-
érték egyensúlyának fenntartására. 

 ▪ Alkalmazkodunk a településfejlesztési 
kon cepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
VI. fejezetében lévő új szabályokhoz: 
bejelentkezünk a településrendezési 
eszközöknek a Fővárosi Önkormányzat 
honlapján megjelenő partnerségi egyez-
tetési eljárásaiba, és részt veszünk mind 
a teljes, az egyszerűsített vagy a tárgya-
lásos eljárással lefolytatandó eljárások-
ban, bejelentve igényünket arra, hogy 
azok egyeztető tárgyalásaira is meghí-
vást kapjunk.

 ▪ A budapesti kerületek településrende-
zési 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 Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájuk (ITS) és 
Településfejlesztési Koncepciójuk (TFK) 
véleményezési eljárásában, valamint 
Településképi arculati Kézikönyvük és Te-
lepülésképi Rendeletük megalkotásában . 



www.levego.hu  35

Szükség esetén bejelentkezünk más ke-
rületek eljárásaiba is.

 ▪ Budaörs Város Önkormányzatának meg-
keresése alapján véleményezzük Helyi 
Építési Szabályzatuk és Szabályozási Ter-
vük egyes módosításait.

 ▪ A településrendezési eszközök vélemé-
nyezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk 
az érintett helyi szervezetekkel, példá-
ul a XIII. kerületi Vizafogó Városvédő 
Egylettel, Új-Lipótváros Tutaj Projektből 
nemrég alakult környezetvédő csoport-
jával, valamint tagszervezeteinkkel, köz-
tük a Csepeli Kertbarát Kör Egyesülettel, 
a Sas-hegy Védő Egyesülettel és az Őr-
mezői Közakarat Egyesülettel. Szakmai 
tanácsainkkal és együttműködésünkkel 
továbbra is támogatjuk Zugló környezet-
védő és városvédő egyesületeit. 

 ▪  Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűrű-
ségű beépítési tervek megvalósítása ellen 
továbbra is fellépünk a településrendezé-
si, környezetvédelmi és építéshatósági 
eljárásokban kinyilvánított véleménye-
zéseinkkel. A tervezőkkel folytatott tár-
gyalásokon javaslatainkkal igyekszünk 
mérsékelni a tervezett beruházások volu-
menét és káros forgalomvonzó hatásait. 
Ilyen céllal jelentkezünk be Budapest két 
legnagyobb beruházási tervének építési 
engedélyezési eljárásába. a felhőkarco-
lókat tartalmazó XIII. kerületi Városköz-
pont, valamint a XI. kerületi Kopaszigát 
környéke 50 hektáros beépítési terüle-
tének engedélyezésével kapcsolatban.

 ▪
2 . zöldterületek, alkalmazkodás az ég-

hajlatváltozáshoz
 ▪ Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét 

a településeken és környékükön. Szorgal-
mazzuk új zöldfelületek kialakítását és a 
meglévők védelmét a mélygarázs-építé-
sekkel szemben, a helyi lakossággal ösz-
szefogva. Elkezdjük a budapesti kerületek 
favédelemmel foglalkozó helyi rendelete-
inek átnézését, szükség esetén módosító 
javaslatokat teszünk és javaslataink elfo-
gadása érdekében tárgyalásokat kezde-
ményezünk a képviselő-testületekkel. 

 ▪ Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák 
védelméről szóló előírásokat az országos, 
valamint a helyi rendeletekben, a kom-

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 Vá-
rosliget védelmére. 

 ▪ Az önkormányzatok településrendezési el-
járásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti 
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban 
álló zöldfelületen lévő fák idővel önfenn-
tartóvá válnak, ami a zöldfelületek fenn-
tartása szempontjából gazdaságilag sem 
közömbös; mert az aláépített zöldfelületek 
viszont mindig fenntartásfüggők lesznek.

 ▪ Folytatjuk tudatformáló tevékenysé-
günket a városi mikroklíma javításával 
kapcsolatban. Kezdeményezzük a város-
klíma-vizsgálatok kötelezővé tételét az 
urbanizált területek jobb környezeti álla-
potának biztosítására. 

3 . természeti erőforrások védelme, 
földhasználat

 ▪ Az illetékes tárcáknál szakmai érvek-
kel támasztjuk alá a termőföld és ásvá-
nyi vagyonunk védelmének fontosságát. 
a pazarló gazdálkodással szemben a bá-
nyajáradék számottevő emelését és a 
bontásból eredő építőanyagok másodla-
gos felhasználásának támogatását szor-
galmazzuk.

 ▪ Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányá-
szat mérséklésére irányuló tevékenysé-
günket (különös tekintettel a felszín alat-
ti vízkészlet védelmére) a környezetvé-
delmi eljárásokban való részvételünkkel, 
tovább ápolva kialakult helyi kapcsolata-
inkat, például a Kiskunsági nemzeti Park 
és az Ócsai Tájvédelmi Körzet védelmére. 
Közvetítő szerepünkkel elősegítjük a dél-
pest megyei térség lakossági csoportja-
inak, megalakult szervezeteinek össze-
fogását. A bányászati célú kutatásokkal 
szemben, a mezőgazdasági területek 
védelme érdekében támogatjuk új ter-
mészetvédelmi 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-
mációs kapcsolatot tartunk Dunavar-
sány környezet- és természetvédő szer-
vezeteivel, folytatjuk szakmai együtt-
működésünket Alsónémedi társadalmi 
szervezetével. Délegyháza lakosságával, 
a kertváros melletti kavicsbánya elle-
ni sikeres fellépésünk után is tartjuk a 
kapcsolatot. 

 ▪ A környezetvédelmi eljárásokban adott 
véleményezéseinkben és az illetékes 
kormányhivatalhoz írott levelünkben fel-
lépünk a kavicsbánya tavak hulladékkal 
való betemetése, valamint a rekultiváció 
álszent ürügyévek végnélküli ördögi kör-
ré fajuló új- meg új bányanyitások ellen.

V. Éghajlatvédelem, energiapolitika  
és építésügy

 ▪ Figyelemmel kísérjük az Európai Unió leg-
fontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, 
szorgalmazzuk a decentralizált energiael-
látás nagyobb súlyát a hazai és a közös 
energiapolitikában. 

 ▪ Együttműködünk hazai és külföldi szer-
vezetekkel az energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság növelésében, külö-
nösen tekintettel a közintézményekre. Fő 
célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és 
a különféle támogatási formák együttesen 
ösztönözzenek az energiahatékonyság ja-
vítására úgy, hogy eközben az alacsony 
jövedelmű rétegek kedvezőbb helyzetbe 
kerüljenek. Szorgalmazzuk, hogy az uniós 
források minél nagyobb részét az épületek 
energiahatékonyságának javítására, raci-
onális közműrendszerekre, decentralizált 
technológiákra fordítsák.

 ▪ Támogatjuk a versenyképes és környe-
zetbarát energiarendszerek kialakítását, 
különös tekintettel a távfűtésre és a meg-
újuló energiák racionális használatára.

 ▪ Vizsgáljuk a hulladékégetés, illetve -hasz-
nosítás lehetőségeit a távfűtésnél, vala-
mint ezek környezeti hatásait.

 ▪ Együttműködünk az építész, tájtervező, 
meteorológus és más szakmák képviselő-
ivel, hogy költségtakarékosan és komple-
xebben tudjunk alkalmazkodni az éghaj-
latváltozáshoz.

VI. Levegőtisztaság-védelem

 ▪ Folytatjuk kampányunkat a lakossági tü-
zelés okozta légszennyezés csökkentése 
érdekében. 

 ▪ Figyelemmel követjük az EU jogalkotási 
folyamatait (nemzeti kibocsátási plafonok, 
nem közlekedési gépek stb.) a levegőmi-
nőséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt 
a hazai civil szervezetekkel és a döntés-
hozókkal.

 ▪ Figyelemmel kísérjük az EU hazánk el-
leni jogsértési eljárását a PM10 egész-
ségügyi határértékeinek nem betartá-
sa miatt, valamint a kormány PM10-
kibocsátáscsökkentési intézkedési 
programjának a végrehajtását.

 ▪ Fellépünk az ipari levegőszennyezés csök-
kentése érdekében, beleértve az erő-
műveket és a hulladékégető műveket is.

VIII. Új Széchenyi Terv
 ▪ Folytatjuk tudatformáló tevékenységün-

ket, hogy Magyarország minél hatéko-
nyabban tudja teljesíteni az Európa 2020 
Stratégiában lefektetett fenntarthatósági 
célkitűzéseket. 

 ▪ Figyelemmel kísérjük a 2014-2020. évek-
re szolgáló uniós költségvetési források 
felhasználását, és javaslatokat készítünk 
a felhasználás környezetbarátabbá és ha-
tékonyabbá tétele érdekében. 

 ▪
IX. Civil együttműködés
 ▪ Javítjuk együttműködésünket a többi ha-

zai környezet- és természetvédő szerve-
zettel, valamint más társadalmi szerveze-
tekkel.

 ▪ Fejlesztjük együttműködésünket a külföl-
di környezet- és természetvédő szerveze-
tekkel, különös tekintettel az Európai Uni-
óban működő mozgalmakra.

 ▪ Támogatjuk és segítjük tagszervezetein-
ket a források megszerzésében és a pá-
lyázatokon való részvételükben.

 ▪ Aktívan részt veszünk a Környezet- és 
Természetvédő Társadalmi Szerveze-
tek Országos Találkozóján (OT), továbbá 
a jeles napok rendezvényein, illetve azok 
szervezésében, különös tekintettel az Eu-
rópai Mobilitási Hétre. 
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biztos bevételek ezer Ft
nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 23142
DUH bevétel 2605
Külföldi utazási költségek megtérítése 600
gBE projekttámogatása 153
LIFE alvállalkozói bevétel 2000
Cégek támogatása 1000
Tagsági díjak 275
Magnet Bank segítő bankkártya program 75
Magánszemély támogatások 340
Bankkamatok 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 37114
biztos bevételek és tervezett kiadások különbözete 3968

A Levegő MunkAcsoport 2017. évi bevéteLi és kiAdási terve
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ráfordítások ezer Ft
Energia (víz, gáz, elektromos áram) 378
Iroda bérleti díja 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) 1040
Domain név, tárhely, https fenntartása 80
Honlapfejlesztés 250
Digitális nyomdai szolgáltatások 150
egyéb szolgáltatások összesen 2720
Utazási és szállásköltségek 1350
napidíjak és járulékaik 200
Mérőberendezések üzemeltetése 300
Projektek érdekében megrendelt szolgáltatások (szakértői díjak, fordítások, mérések stb.) 950
projektek érdekében felmerült nem személyi jellegű költségek 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) 180
személyi jellegű költségek összesen 20845
Tagdíjak (EEB, T&E, gBE, CAn Europe, KÖTHÁLÓ) 588
Illetékek, eljárási djak 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 2907
költségek és ráfordítások mindösszesen 33146
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