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összefoglaló
A Levegő Munkacsoport 2017-ben is
számos sikert ért el, többek között az
alábbiakat:
▪▪ Újabb komoly előrelépés történt a magyar lakosság egészségét leginkább veszélyeztető környezeti ártalom csökkentése érdekében. Kezdeményezésünk nyomán a környezet védelméért felelős tárca
szakmai iránymutatást adott ki az illetékes hatóságoknak és több tájékoztató fórumot is szervezett részükre a lakossági
hulladékégetés elleni hatékonyabb fellépés érdekében.
▪▪ A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére, a Magyar Szegénységellenes Hálózattal közös felkérés alapján a KantarHoffman cég országos reprezentatív közvélemény-kutatást készített a lakossági
hulladékégetésről, amelynek eredményei
megerősítették a Környezeti Tanácsadó
Irodánkhoz érkező nagy számú panasz
alapján levont következtetéseket.
▪▪ Környezeti Tanácsadó Irodánk 22283 alkalommal adott tanácsot a hozzá fordulóknak és számos esetben helyszíni légszennyezettség-mérésekkel és terepbejárással vizsgálta az ügyet. Az eredményes
tevékenységére példa az önkormányzati
illegális hulladékégetés felderítése Veresegyházán a helyi lakosok és a Hulladékvadász panasza alapján. Ennek eredményeként megszüntették az évek óta tartó illegális és súlyosan egészségkárosító
tevékenységet, továbbá 500.000 forint
hulladékbírságot, valamint levegőtisztaság-védelmi bírságot szabott ki a hatóság.
▪▪ Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség és a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesülete (amelynek Európa
egyik legnagyobb fuvarozó cége is tagja)
aláírta azt a levelet, amely az uniós intézményeket olyan szabályozás elfogadására sürgeti, ami rászorítja a gyártókat az
üzemanyag-takarékosabb tehergépkocsik
előállítására.
▪▪ Folytattuk tevékenységünket a Városliget
védelmében. Egyebek mellett egy pert indítottunk, és azt meg is nyertük: a bíróság hatályon kívül helyezte a Pest Megyei
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Kormányhivatal határozatát, amely szerint a Közlekedési Múzeum újjáépítéséhez
nincs szükség környezeti hatásvizsgálati
eljárásra.
Közreműködtünk a Római-part megvédéséért folytatott küzdelemben, egyebek
mellett fellebbeztünk a mobilgát környezetvédelmi engedélye ellen. Civil szervezetek, szakemberek fellépésének hatására a Fővárosi Közgyűlés visszavonta a mobilgát megépítéséről szóló határozatát.
Felhívásunkra (amelyet 2015-ben tettünk közzé először) immár 238 esetben
jelezték nekünk utasok, hogy a BKV valamelyik busza erősen füstöl, illetve kipufogógázt éreznek az utastérben. Minden
bejelentést továbbítottuk a BKV-nak, ahol
lehetőség szerint megjavították a buszokat, és erről tájékoztattak bennünket.
Összeállítást készítettünk egy külföldi
gyakornokunk
közreműködésével
arról, milyen szabályok vonatkoznak
a szmogriadóra az európai országokban.
Az anyag nemzetközi érdeklődést váltott
ki, mivel hasonló összefoglaló nem található az interneten.
Magyarország a harmadik helyet nyerte
meg azon az európai szavazáson, amelyen a Föld éghajlatára nézve a leginkább
káros adókedvezményeket „jutalmazták”.
Ezt a kétes dicsőségű eredményt hazánk a céges személygépkocsi-vásárlás
és -használat gáláns adókedvezményeivel érdemelte ki. Ezt a témát a Levegő
Munkacsoport javasolta a szavazás kezdeményezőinek, mert az adókedvezmény
fenntartása jelentősen hozzájárul a személygépkocsi-használat és ezzel a zaj- és
légszennyezés növekedéséhez.
Rendszeresen beépülnek a Levegő Munkacsoport javaslatai az Európai Bizottság
Magyarországra
vonatkozó
országspecifikus ajánlásaiba; ez komoly
ösztönzést adott nekünk, hogy elkészítsük a 2017. évi ajánlásainkat.
Aktívan dolgozott az 57 főből álló Szakértői Testületünk, amely többek között
a Fővárosi Önkormányzattal folytatott
hasznos eszmecserét.
Kezdeményezésünkre a 2017. évi Zöld Civil Országos Találkozó állásfoglalást adott
ki arról, hogy a 2018. évi választások
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kapcsán mit vár el az országgyűlési képlegmegbecsültebb környezetvédelmi civil
viselőjelöltektől a fenntartható fejlődés
szervezetének megalapításáért és irányíérdekében. Felhívta őket arra, írjanak alá
tásáért érdemelte ki a díjat.
egy jogilag kötelező érvényű nyilatkoza- ▪▪ A Dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi
gyermekotthonaiban előadásokat tartottot, hogy megválasztásuk esetén teljesítik
tunk környezetvédelemről, légszennyea fenntarthatósággal kapcsolatos vállalázésről az ott élő gyermekeknek, nevelőksaikat.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetesnek,
nek és önkénteseknek Böjte Csaba felkéa Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökérésére.
nek, Lukács Andrásnak, a Levegő Mun- ▪▪
kacsoport elnökének és Szarka László ▪▪ Ez mindazoknak a sikere is, akik az elmúlt
években segítették, támogatták munkántörténésznek, MTA BTK Történettudomákat, hittek bennünk és bíztattak a folytanyi Intézet kutatójának ítélte Dr. Székely
tásra minden nehézség ellenére.
László, az alapvető jogok biztosa a 2017.
évi Justitia Regnorum Fundamentum-díjat. A méltatás szerint Lukács András ha- Lukács András
zánk egyik legnagyobb hagyományú és a Levegő Munkacsoport elnöke

Bevezetés

Szakpolitikai tevékenység, a környezeti
szempontok
érvényesítése
a
döntéshozatalban:
Szakmapolitikai
A Levegő Munkacsoport Országos Kör- programokat, jogszabály-tervezeteket, tenyezetvédő Szövetség 1988 óta folytat lepülésrendezési terveket, hatástanulmápártpolitikától független környezetvé- nyokat, koncepciókat véleményeztünk. Áldelmi tevékenységet az ország kedvező lásfoglalásokat, javaslatokat készítettünk
adottságait megőrző, szolidáris és de- különböző programokhoz, jogszabályokhoz
mokratikus fejlődés érdekében.
annak érdekében, hogy elősegítsük a környezetvédelmi alapelvek érvényesülését.
Szemléletformálás,
érdekérvényesítés: Környezet- és természetvédelmi szemléPublikációk, háttéranyagok készítéletformálást, tájékoztatást végeztünk a lakos- se: Háttértanulmányokat készítünk környeság körében, valamint országos, települési és zetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezdeszakmai rendezvényeken. Támogattuk a la- ményezéseinkhez a Szakértői Testületünk,
kosságot, a civil szervezeteket, a környezet- nemzetközi és hazai szervezetek, tudomávédelmi kezdeményezéseket, az állampolgári nyos műhelyek tapasztalatainak felhaszrészvételt a döntéshozatalban. Folyamatosan nálásával. Megjelentetjük Lélegzetnyi havi
tartottuk a kapcsolatot a médiával a környeze- elektronikus hírlevelünket és több népszeti információk hatékony terjesztése érdekében. rűsítő kiadványt. Blogot és Facebook-oldalt
Környezeti Tanácsadó Irodát működtettünk. üzemeltetünk.
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Tevékenységeink
részletezése
▪▪
Kapcsolattartás a tagszervezeteinkkel, egyéni tagjainkkal
és más civil szervezetekkel
Felelősök: Szegő Judit, Horváth Zsolt
Feladataink között szerepel a tagszervezeteinkkel és egyéni tagjainkkal történő együttműködés, a folyamatos tájékoztatásuk és
a kölcsönös segítségnyújtás. Tagszervezeteink és egyéni tagjaink az Alapszabályban
biztosított jogaikon túlmenően
▪▪ elektronikus formában rendszeresen megkapják legfrissebb híreinket és a 2006ban indított Lélegzetnyi hírlevelünket;
▪▪ kérés esetén díjmentesen megkapják
egyéb kiadványainkat is;
▪▪ meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport
rendezvényeire;
▪▪ a Levegő Munkacsoport munkatársainak segítségével bővíthetik ismereteiket
a környezet és az egészség megóvásáról,
javításáról;
▪▪ hatósági eljárásokban való részvételük
során kiemelten számíthatnak ránk a lakókörnyezetük védelmében;
▪▪ kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrendszerünknek köszönhetően kapcsolatot teremthetnek hasonló gondolkodású és haMárcius 28-án a Szakértői Testület tagjai részt
vettek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
által rendezett vitán
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sonló gondok megoldásán tevékenykedő
emberekkel, és közösen eredményesebben léphetnek fel környezeti érdekeik érvényesítéséért.
Folytattuk együttműködésünket más civil
szervezetekkel, a környezet- és természetvédelmi szervezetek mellett több szociális szervezettel is.
Szakmai publikációink, híreink, internetes jelenlétünk és kiadványaink mellett
országszerte rendszeresen veszünk részt
rendezvényeken, találkozókon, tartunk
előadásokat iskolákban, művelődési házakban, ahol népszerűsítjük a környezettudatos életmódot és felhívjuk a figyelmet
az aktuális környezeti problémákra.
Részt vettünk tagszervezetünk, a győri Reflex Környezetvédő Egyesület 30 éves fennállása alkalmából szervezett ünnepségen.

Szakértői Testület
Elnök: Dr. Ürge-Vorsatz Diana; alelnök:
Dr. Bulkai Dénes
A Levegő Munkacsoport Szakértői Testülete (SZT) különböző szakterületek
kiváló ismerőiből áll, akik rendszeresen adnak tanácsokat a szervezet állásfoglalásainak, döntéseinek meghozatalához, szakmai anyagainak elkészítéséhez, és formálisan is vállalják
tagságukat az SZT-ben. Szakértői Testületünknek 2017 végén 57 tagja volt.
▪▪ Március 28-án a Szakértői Testület kilenc
tagja vett részt a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tanács Szakmai Egyeztető Munkabizottsága által a Képviselői Irodaházban rendezett vitán a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2. Előrehaladási
Jelentésének tervezetéről. Javaslatainkat
figyelembe véve november 22-én terjesztette elő az NFFT az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elé a végleges változatot, amelyet maga a Tanács
december 7-én vitatott meg, és majd az
2018. évi választások után fog az új országgyűlés megvitatni.
▪▪ Májusban a Szakértői Testület tagjai észrevételeikkel hozzájárultak a Levegő Munkacsoport Fővárosi Önkormányzat kérésére készített véleményéhez a Budapest

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

2017-2021 időszakra szóló Környezeti
Programjának tervezetéről.
Szeptemberben a Szakértői Testület három tagja tanácsokkal segítette a Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda munkáját
a budaörsi Bauhaus parkoló létesítésével
kapcsolatos erdősáv kivágásának megakadályozására tett erőfeszítéseiben.
Október 25-én a Szakértői Testület négy
tagja részt vett és észrevételekkel, kérdésekkel szerepelt a Magnet Házban rendezett „Bioüzemanyagok 2020 és 2030
között” konferencián.
Az alapos előkészítés ellenére meghiúsult
a Szakértői Testület 2017. május 29-ére
tervezett találkozója Tarlós István főpolgármesterrel, helyette november 13-án
dr. Szeneczey Balázs városfejlesztési főpolgármester-helyettessel és két munkatársával sikerült találkozni a Szakértői
Testület 10 tagjának. A konstruktív megbeszélésről emlékeztető készült.
November 16-án a Szakértői Testület három tagja részt vett a Francia Intézetben
rendezett „Vegyünk egy mély levegőt! Mit
tehetünk a levegő minőségének javításáért?” konferencián.
December 6-án a Szakértői Testület két
tagja részt vett a Műszakiak Bólyai Köre
által rendezett „A műszakiak erkölcsi felelőssége” konferencián.
A Szakértői Testületünk egyik tagja rendszeresen tartotta a kapcsolatot az Európai

▪▪

Éghajlatvédelmi Hálózattal (CAN Europe),
részt vett két közgyűlésén, és többször írt
cikket a Levegő Munkacsoport blogjába.
Az SZT alelnöke meghívottként rendszeresen részt vett a Levegő Munkacsoport
Elnöksége ülésein.

Önkéntes programunk
Felelősök: Susánszky Ferenc,
Szegő Judit
2017-ben is sok önkéntes segítette
szervezetünket, többen közülük hos�szabb időn át vettek részt munkánkban.
▪▪ Önkéntes programunk keretében szükség szerint hírlevélben tájékoztatjuk aktivistáinkat azokról a feladatokról, amelyekben számítunk segítségükre. Közös
rendezvényeink alkalmat adnak arra,
hogy jobban megismerjék egymást és a
szervezet hitvallását, elkötelezett tevékenységét. Honlapunkon közzé tesszük
aktivistáink írásait, beszámolóit. Regisztrált önkénteseink száma 2017 végén
137 fő volt, segítségükkel a kutatómunkától a videokészítésen, a fordításokon
és adminisztratív segítségnyújtásokon át
a rendezvényeken való részvételig számos feladatot hatékonyabban voltunk
képesek ellátni. Rajtuk kívül még sok
olyan szimpatizánsunk van, akihez tanácsért, segítségért bármikor fordulhatunk.

November 13-án dr. Szeneczey Balázs

Önkéntesek is segítették aláírásgyűjtésunket a

városfejlesztési főpolgármester-helyettessel

füstölő dunai hajók ellen a Dunai Regattán

és két munkatársával találkozott a Szakértői
Testület 10 tagja
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Médiakapcsolataink
Témavezető: Lukács András
Törekszünk a média támogatásának
megszerzésére. Bármikor készséggel
rendelkezésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen adunk ki sajtóközleményeket, a látványos sajtótájékoztatókkal igyekszünk felhívni a média
és a közvélemény figyelmét a környezeti gondokra.
▪▪ Megbízásunkból az XKK (X Kommunikációs Központ Nonprofit Kft., 2018. január
1-jétől Aeffect Communications and Consulting Kft.) segítette sajtótevékenységünket.
▪▪ A Levegő Munkacsoport számos alkalommal került be a magas nézettségű híradókba, népszerű internetes hírportálokba.
▪▪ Több alkalommal a sajtó minden szegmensében megjelent a Levegő Munkacsoport egy-egy ügyéről szóló hír. 2017-ben
több mint 530 hír, cikk, interjú, nyilatkozat jelent meg a Levegő Munkacsoport
említésével. (Ezeket – a teljesség igénye
nélkül – havonta összesítjük.) Felvilágosító munkánk eredményeképpen egyre többen értik már a gazdaság, a közigazgatás,
a szakpolitikák és a környezet állapota
közötti összefüggéseket. Tapasztalataink
szerint legjobban településeink légszen�nyezettségének csökkentéséért folytatott
küzdelmünket érti és támogatja a közvélemény.

▪▪
▪▪

▪▪

Honlapunkon rendszeresen megjelennek
a tevékenységünkről szóló friss hírek a
nagyközönség és a sajtó munkatársainak
tájékoztatására.
A sajtó mellett egyre több szervezet, magánszemély címére juttatjuk el a Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünket aktuális tevékenységeinkről. 2017
végén a hírlevelet 2116 címre küldtük ki.
A Lélegzetnyiben elsősorban a saját tevékenységünkről adunk hírt, ugyanakkor
kitekintünk a környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb eseményekre is, továbbá
rendszeresen közlünk összefoglalókat különböző érdekes külföldi tanulmányokról.
Havi rendszerességgel jelentünk meg az
Ozone Network egy órás környezetvédelmi műsorában, akik minden héten híreinkből is válogattak.

Nemzetközi kapcsolataink
Témavezető: Lukács András
Célunk, hogy átvegyük a nemzetközi
gyakorlatból (különösen az Európai Unió
gyakorlatából) a kölcsönös előnyöket
biztosító következetesebb környezetvédelmi szabályozást, ugyanakkor a piactorzító hatásait tompítva megőrizzük
természeti és kulturális adottságainkat.
Elősegítjük, hogy az EU Alapjaiból nyújtott támogatások megfeleljenek a fenntartható fejlődés követelményeinek.
▪▪ A Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb
európai környezetvédő civil szervezet), az

Bármikor készséggel rendelkezésére állunk
a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással,

Havi rendszerességgel jelentünk meg az Ozone

állásfoglalásokkal

Network egy órás környezetvédelmi műsorában
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Európai Közlekedési és Környezetvédelmi
Szövetség (T&E), az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe), az Európai
Zöld Költségvetés (GBE), az Egészség és
Környezet Szövetség (HEAL) és a Szövetség a Lobbizás Átláthatóságáért és Etikai
Szabályozásáért (ALTER-EU) tagszervezete.
Számos nemzeti civil szervezettel is
jó kapcsolatot ápolunk, többek között
a Német Zöld Költségvetés Szövetséggel (FÖS), a Dán Ökológiai Tanáccsal,
az Osztrák Közlekedési Klubbal (VCÖ),
a Német Közlekedési Klubbal és a Német Környezetisegély Egyesülettel (DUH),
a lengyel Eko-Unia szövetséggel.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport
elnöke az Európai Zöld Költségvetés Szövetség elnökségi tagja. Bendik Gábor,
a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi
szakjogásza az EEB elnökségi tagja. Kapcsolatot tartunk kormányzati és egyéb hivatalos szervekkel is: az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és
másokkal.

bejelentési helyszínek láthatók. 2017 során
a leggyakoribb panasz az illegális hulladékégetés volt. Ilyen ügyben összesen 476 alkalommal segítettük a lakosságot. A nagy
ügyszám miatt előre elkészített mintalevelünk van, melyet csak ki kell tölteni és postázható az eljáró járási hivatalnak.
A lakosság által indított eljárásba több esetben ügyfélként bejelentkeztünk, hogy ne
tudják lerázni őket. Ennek eredményeképp
a járások igyekeznek alaposan feltárni az
ügyet.
A legnagyobb számban e-mailen keresték
a Környezeti Tanácsadó Irodát.
Az ügytípusok megoszlása pedig itt látható:

▪▪

Környezeti Tanácsadó Iroda
Vezető: Lenkei Péter
Munkatársak: Dr. Bendik Gábor (főleg
jogi ügyekben), Schnier Mária (zöldfelületi és településrendezési ügyekben),
Marozs Ágnes önkéntesként
Környezeti Tanácsadó Irodánk működésének 21 éve alatt több mint 37 000
ügyben adott segítséget a hozzá forduló embereknek. A minőséget szavatolja,
hogy a Kötháló tagjaként annak minőségfejlesztési rendszerében részt veszünk.
Az irodát 2017-ben 2283 ügyben keresték meg.
Az iroda közreműködésével 78 közigazgatás eljárás indult. 23 eljárásban ügyfélként
vettünk részt, a többi közérdekű panasz
vagy adatkérés. Az iroda közreműködésével
2 peres eljárás folyt. Összesen 204 település esetén szereztünk információt a panasz
helyszínéről, ezeket adatvizualizációban jelenítettük meg, itt a 2011 év óta érkezett
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Soha nem látott mennyiségű panasz és
kérdés érkezett Környezeti Tanácsadó irodánkhoz az év első két hónapjában a légszennyezéssel kapcsolatban. Sokan csak
a tartós szmogriadó miatt féltették egészségüket, mások ötleteket vártak, hogyan
fűtsenek kevésbé szennyezően, de az illegális hulladékégetéssel kapcsolatban is
rengeteg panasz érkezett. Ugyanakkor
természetvédelemmel kapcsolatos kérdések is érkeztek szép számmal: például
lesznek-e vadátjárók az új 21-es gyorsforgalmi út felett, hogyan nyilvánítsunk
védetté egy érintetlen budapesti patakot
és a környező erdőt, vagy Natura 2000
területen ki ad engedélyt egy csatorna
kotrására.
Márciusban a gumiégetés volt a „sláger”,
ilyen panasszal többen is keresték a Környezeti Tanácsadó Irodánkat. A budaörsi
Kopárokon a Duna-Ipoly Nemzeti Park az
őshonos gyepek helyreállítása miatt kivágta nagyobb területen a gyomként terjeszkedő fekete fenyőt, emiatt is sokan
kerestek minket. A fakivágás a további
súlyos természetvédelmi károk elkerülése
miatt szükséges, még ha barbárnak tűnik
is.
Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz májusban szokatlanul sok panasz érkezett
bűzzel kapcsolatosan. Sertésvágóhíd,
gyros sütöde, kávépörkölő üzem és a
szomszéd okozta elviselhetetlen szagokról szóltak a bejelentések. Ezekben
az esetekben a levegővédelmi hatóság
elsősorban tanúvallomások alapján tud
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eljárni, így azt javasoltuk a panaszosoknak, hogy több tanút is nevezzenek
meg a hatóságnak küldött panaszlevélben. Azbeszttel kapcsolatos ügyekből is
számos érkezett: hullámpala elhelyezésével, szórt azbeszt szigeteléssel és régi háztartási gép azbesztszigetelésével
kapcsolatos kérdések. Az azbeszt alattomos gyilkos, több évtized lappangás
után végez áldozatával, ezért nagyon
fontos a megelőzés, a potenciális veszélyforrások szakszerű kezelése, az azbesztmentesítés.
Hiába dúlt a kánikula, illegális hulladékégetéssel kapcsolatban több panasz
nyáron is befutott Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz. Az égetéseket részben kazánban végzik, talán a használati
melegvíz előállítását oldják meg a levegő mérgezésével. A nagy meleg miatt
sokan alszanak nyitott ablak mellett, így
megszaporodott a bűz- és zaj panaszok
száma, amikor a szomszéd dohányfüstje, az éjjel is zajló filmforgatás zaja és a
generátor bűze, légkondícionálók hangja
teszi lehetetlenné az éjszakai pihenést.
A Környezeti Tanácsadó Iroda szabadság
miatt szinte egész júliusban zárva tartott.
Ennek ellenére számos feladatot végeztünk el. Elvégeztük az önkormányzattal
kötött szerződés szerint Érden a légszennyezés-mérést, és elkészítettük a
jegyzőkönyvet. Egyeztettünk Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.vel a CityTree elhelyezése ügyében. Levelet írtunk a Csopaki önkormányzatnak
a Csopak 048 hrsz-t érintő illegális hulladéklerakás ügyében. A verőcei önkormányzattal leveleztünk a helyi avarégetős rendelet ügyében. Lakossági felkérésre ultrafinomrészecskeszám-mérést
végeztünk egy Budapest, Attila úti lakás
környezetében, jegyzőkönyvet készítettünk a mérésről. Az Óbuda-Békásmegyer
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel bejártuk
a mérési helyszíneket, ezen helyszínek
közül kerül kiválasztásra, hogy hová kerül a CityTree. Ultrafinomrészecskeszámmérést végeztünk Óbudán 5 helyszínen,
helyszínenként 4×10 perc időtartamban,
feldolgoztuk a mérési adatokat, jegyzőkönyvet készítettünk a mérésről.

▪▪ A

▪▪

Környezeti Tanácsadó Iroda augusztusban is szinte egész hónapban zárva tartott. Ugyanakkor előadásokat tartottunk
légszennyezés témában a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány erdélyi árvaházaiban
Böjte Csaba ferences szerzetes felkérésére 2017. augusztus 3-4-én, nyaralásunk
közben. Az óbudai CityTree telepítésével kapcsolatos további egyeztetések és
ügyintézés során az Óbuda-Békásmegyer
Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel véleményeztük a CityTree alhonlapot, az arról
készített online kérdőívet, kiegészítettük, és javítottuk a szórólapot, egyeztettük a témában tartandó sajtótájékoztató
részleteit és a további együttműködési lehetőségeket. Részt vettünk és beszédet mondott Lenkei Péter az Óbudai
Önkormányzat által felállított CityTree
légtisztító utcabútor (mohafal) felállítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
Véleményeztük a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felkérésére a lakossági fűtésről szóló szórólapjukat. Az MTV1 Kék
bolygónak interjút adtunk az erdőtüzek
légszennyezéséről, az augusztus elején Montenegróban az erdőtűzről készített filmfelvételeket is odaadtuk a műsor színvonalának emelése érdekében.
Elvégeztük a szerződés szerint Érden a
légszennyezés-mérést és elkészítettük a
jegyzőkönyvet. Facebook hírt jelentettük
meg a zöld vándorpoloskáról.
Szeptemberben elvégeztük a szerződés
szerint Érden a légszennyezés-mérést, és
elkészítettük a jegyzőkönyvet. A fővárosi
Autómentes napon tanácsadással segítettük a sátrunkban megfordulókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
felkérésére segítettünk elkészíteni azt
a tájékoztató anyagot, amelyet az önkormányzatok kapnak az avarégetést szabályzó rendelet megalkotásához. Részt
vettünk és felszólaltunk a Bécs-Budapest
Kerékpáros Kerekasztalon 2017. szeptember 21-én. Lefordítottuk német nyelvről a Svájcban hatályos, illegális hulladékégetésekkel kapcsolatos eljárásrendet,
eljuttattuk a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya számára, és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság számára is megküldtük.

▪▪

▪▪
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Részt vettünk a pomázi autómentes napon és népszerű Facebook hírt írtunk róla.
Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat által szervezett, „Hogyan alakítsunk ki
gyümölcsöző vállalati és önkormányzati
együttműködéseket?” c. munkaértekezleten. A Budaörsre tervezett Bauhaus áruház ügyében fogadtuk a lakosság képviselőit, és részletes tanácsokkal láttuk el
őket, hogyan tudnak fellépni az áruházépítéssel szemben, ami miatt egy véderdőt kellene kivágni.
Az október „slágertémája” az ablakkeret-égetés volt. A fűtési időszak kezdetén
nagy számban érkeztek ajtó- és ablakkeret-égetésről panaszok. Az illegálisan
égetett hulladékok közül ez a festékekben
előforduló, majd a levegőbe kerülő nehézfémek miatt veszélyes. Már nem először
fordul elő, hogy az FKF Zrt. kukásautóiból csurgalék folyik; egy ilyen járművet
is jelentettünk a cég felé a hozzánk érkező panasz alapján, de a cég nem reagált
a panaszbejelentésre.
A legtöbb munkát a szombathelyi Falco
forgácslapgyár szennyezésével kapcsolatos munkára fordítottuk, mely hosszú
évek óta megkeseríti a környéken lakókat
légszennyezésével és zajával. Éjjel csattogó, nyikorgó hangok jönnek a gyárból,
mely a technológia része, illetve hatalmas
légszennyezést okoz, részben a 67 megawatt beépített kazánteljesítmény, részben
az égből hulló fűrészpor miatt. Ezért részt
vettünk a környezetvédelmi engedélyezési eljárásaiban. Tanúként Lenkei Péter
részt vett a lakosok által a Falco gyárral
szemben indított birtokvédelmi eljárásban.
Jelentős bevétel származott az érdi méréssorozatunkból. Az Érdi Önkormányzat
a település légszennyezettségét szerette
volna alaposan feltárni. Ezért felkértek
minket egy ultrafinom részecskeszámmérési sorozatra, melynek keretében 11
mérést végeztünk 2017. februártól novemberig. Egy-egy mérés összesen kb. 8
órán át tartott, a település 20 pontján
mértük az ultrafinom részecskék számát,
és rögzítettük hozzá az időjárási adatokat is. A mérés kimutatta, hogy az avarégetés (ugyan csak egyszer fordult elő)
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extrém légszennyezettséget okoz, a fűtés, szilárd tüzelés is jelentős kockázati
tényező, és az autópályák 50-100 méteres környezetében a háttérszennyezettség közel 4-szerese mérhető széliránytól
függetlenül. A mérési adatokból készített
adatvizualizáció itt található.
Évtizede folyó illegális hulladékégetéssel
kapcsolatban hívott fel minket egy veresegyházi lakó 2017 májusában. Elmondása
szerint az önkormányzat égeti a General
Electric hulladékát. A helyszínre kiszállva
kamerákkal rögzítettük az illegális lerakást és az égetés nyomait. A Gamesz dolgozói kis híján tettlegességre vetemedtek
eközben. A hatóság bejelentésünk nyomán 500.000 forint hulladékbírságot szabott ki az önkormányzatra és levegőtisztaság védelmi eljárás keretében is megbírságolták őket.
A környezeti tanácsadói tevékenységhez
kapcsolódóan számos egyeztetésen, rendezvényen is részt vettünk.
Egyeztetésen vettünk részt az ORFK illetékeseivel illegális hulladékégetés témában.
Légszennyezés témában többször egyeztetettünk az FM Környezetmegőrzési Főosztályával.
Megbeszélést folytatottunk a Magyar Szegénységellenes Hálózattal a lakossági légszennyezés mérséklésének lehetőségeiről.
Részt vettünk és felszólaltunk az Okos
Jövő Innovációs Klaszter klubestjén, az
elektromobilitás témájában.
Előadást
tartottunk
a
Magyar
Cserépkályhaépítők Országos Ipartestületének konferenciáján a lakossági fűtés
légszennyezéséről.
Egyeztetést folytatottunk az illegális hulladékégetések és háztartási fűtés okozta
légszennyezés témájában a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársaival.
Részt vettünk és felszólaltunk a Millenium
Intézet Energiaforradalom vagy Paks: mivel világítunk 20 év múlva? c. konferencián.
Megbeszélést folytatottunk a TIGÁZ képviselőjével a lakossági fűtés okozta légszennyezés terén folytatható közös
együttműködési lehetőségekről.
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Előadást tartottunk beltéri légszennyezés
témában a Beauty Fórumon.
Előadást és mérési bemutatót tartottunk
a légszennyezésről a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban Föld Napja alkalmából.
Föld napi rendezvényen interaktív előadásokat tartottunk a XVI. kerületben a kerületi általános iskolások számára.
Megbeszélést folytatottunk Orbán Gáborral és munkatársával a Szegénységellenes Hálózattal közösen egy a lakossági légszennyezések témájában tartandó
közvéleménykutatásról.
Részt vettünk és szekcióülést tartottunk
a könnyű elektromos járművek témában
a Környezet- és Természetvédők 27. Országos Találkozóján.
Az Alapvető Jogok Biztosának helyettesével, Dr. Bándi Gyulával egyeztetettünk
a légszennyezés elleni fellépés lehetőségeiről.
Megbeszélést folytatottunk a Földművelésügyi Minisztérium Környezet-megőrzési Főosztályával és a Herman Ottó
Intézet munkatársaival az illegális hulladékégetések elleni jogi fellépés lehetőségeiről.
Részt vettünk és felszólaltunk a Bécs-Budapest Kerékpáros Kerekasztalon.
Előadást tartottunk a Földművelésügyi Minisztérium által szervezett Tiszta Levegő
Párbeszéd konferencián.
Előadást tartottunk az ELTE földrajz szakos hallgatóknak a légszennyezésről.
Lakossági panaszok nyomán gyárlátogatáson vettünk részt a MOL százhalombattai kőolajfinomítójában.
Előadást tartottunk Szegeden, Pécsen és
Miskolcon a környezetvédelemről a Civilizáció rendezvényen.
Részt vettünk és felszólaltunk az Alapvető
Jogok Biztosa és a Greenpeace által szervezett Fizessen a jövő c. konferencián.
Környezeti tanácsadást tartottunk az
Ökoindustria kiállításon az InGreen környezetvédelmi szaklap felkérésére.
Tagszervezetünk kérésére részt vettünk
és felszólaltunk Kakucs Önkormányzatának testületi ülésén, ahol az avar és
kertihulladék égetését szabályzó önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek.
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Részt vettünk a Herman Ottó Intézetben
az illegális hulladékégetések hatósági
ügyintézése körében rendezett témanapon.
Részt vettünk az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület Energiastratégiai
és Szabályozási Szakosztálya és a Hőszolgáltatási Szakosztály közös vitanapján, melyet a HUHA II. építése tárgyában
rendezett.
Részt vettünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett Országhatárokon átterjedő környezeti hatások és
az Espoo-i Egyezmény ereje c. konferencián.
Részt vettünk a Környezetbarát fatüzelés
c. konferencián a Herman Ottó Intézetben.

Jogi ügyek
Témafelelős: Dr. Bendik Gábor
A Levegő Munkacsoport megalakulása
óta igénybe veszi a jog eszközeit is az
emberi egészség és a környezet védelme érdekében.
A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben
is számos környezetjogi ügyben segítettük a hozzánk forduló lakosokat, és
több eljárásban vettünk részt.
Részt vettünk:
▪▪ az EEB több ülésén, konferenciáján,
▪▪ az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának ülésén a légszennyezéssel
kapcsolatban,
▪▪ az OGY FFB elnöke által szervezett civil
szervezeti megbeszélésen,
▪▪ az USA Nagykövetség által szervezett,
a környezetvédelem és a design szinergiáiról szóló rendezvényen,
▪▪ az ombudsmani hivatal által szervezett
településképpel kapcsolatos műhelybeszélgetésen,
az
▪▪ ombudsmani hivatallal közösen szervezett, a háztartási tüzelés okozta légszen�nyezés elleni küzdelem jogi eszközeiről
tartott konferencián, ahol előadást is tartottunk,
▪▪ a REC ClairCity projektjének konferenciáján,
a
▪▪ jövő nemzedékek szószólójával folytatott megbeszélésen az aktuális környezet-
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védelmi témákban. az OECD környezeti
teljesítményértékelésével kapcsolatos civil szervezeti megbeszélésen,
lakossági fórumokon, egyeztetéseken
több beruházással kapcsolatban (például
Agora),
a parkolási szabályozással kapcsolatos
megbeszélésen a zuglói főépítésszel,
az aktuális közlekedési kérdésekről tartott
megbeszélésen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban,
az Aarhus Munkabizottság, az Országos Környezetvédelmi Tanács és a zöld Előadást tartottunk a Herman Ottó Intézetben
szervezetek Koordinációs Tanácsának az illegális égetéses ügyek hatósági kezelésével
foglalkozó konferencián
ülésein,
a Herman Ottó Intézetben az illegális égetéses ügyek hatósági kezelésével foglalkozó konferencián, , ahol előadást is tar- ▪▪ Szemináriumi órát tartottunk a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán a körtottunk.
Varsóban a „Visegrad Manifesto” légszen�nyezetjog gyakorlatáról.
nyezéssel kapcsolatos kiáltvány megfo- ▪▪ Segédkeztünk egy környezetvédelmi TDK
dolgozat előkészítésében.
galmazásával kapcsolatos megbeszélésen
több megbeszélésen a Földművelésügyi ▪▪ Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végMinisztérium Környezet-megőrzési Főoszrehajtásáról szóló civil vélemény összeáltályának munkatársaival.
lításában.
az IEEP által szervezett, a légszennye- ▪▪ Megbeszélést folytattunk a ClientEarth,
zés elleni küzdelem gazdasági eszközeiről
valamint a Magyar Környezettudatos Épíszóló tanácskozáson.
tés Egyesülete (HuGBC) képviselőivel egy
Frissítettük a hatósági mintabeadválehetséges közös projektről.
nyokat.
▪ ▪ Az illegális égetések kapcsán egyezteElőadásokat tartottunk a környezetvédetést folytattunk a Katasztrófavédelmi
lemről a Gyermekkor Alapítvány táboráFőigazgatóság és a Rendőrség képviseban és a légszennyezettségről a Móra Felőivel.
renc Általános Iskolában és a tatabányai
Bárdos László Gimnáziumban.

Részt vettünk az Országgyűlés Fenntartható

Pert nyertünk a városligeti Közlekedési Múzeum

Fejlődés Bizottságának ülésén a

ügyében, a környezetvédelmi hatóságnak új

légszennyezéssel kapcsolatban

eljárást kell lefolytatnia
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Az államháztartás ökoszociális
reformja ─ energiapolitika
Témafelelős: Lukács András

Jogi véleményt írtunk a Római parti mobilgát
környezeti hatástanulmányához

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Levelet fogalmaztunk az országgyűlési képviselőknek a civil törvény alternatívájaként
megvalósítható jogszabálymódosítás lehetőségéről.
Jogi véleményt írtunk a Római parti mobilgát környezeti hatástanulmányához.
Pert nyertünk a városligeti Közlekedési
Múzeum ügyében, a környezetvédelmi
hatóságnak új eljárást kell lefolytatnia.
Megbeszélést folytattunk a fakivágási
engedélyekkel szembeni jogorvoslatok
lehetőségeiről a Városliget kapcsán, illetve egyeztettünk a helyi lakosság képviselőivel a kispesti kiserdő védelme érdekében.
Országgyűlési határozati javaslatot készítettünk a zöldfelület-védelem kapcsán.
Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló kormányzati beszámoló
véleményezésében és civil különvélemény
összeállításában.
Levelet fogalmaztunk az országgyűlési
képviselőknek a civil törvény alternatívájaként megvalósítható jogszabálymódosítás
lehetőségéről.
Levelet fogalmaztunk a köztársasági elnöknek a kéménysepréssel kapcsolatos
jogszabálymódosítások ügyében.
Fellebbezést nyújtottunk be egy illegális
égetéssel kapcsolatos ügyben az ügyféli
jogállást elutasító végzés ellen.
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Az Európai Unió és az OECD kezdeményezéseivel, ajánlásaival összhangban
olyan szabályozott ökoszociális piacgazdaság kialakítását támogatjuk, amelyben a természeti erőforrásokat pazarlóan használó, a környezetet veszélyeztető tevékenységek költségeit teljes
egészében az okozókra hárítják. Azt
szorgalmazzuk, hogy az így keletkező
többletbevételekre támaszkodva az állam csökkentse a bérterheket, erősítse
az innováció, a kreativitás támogatását,
fejlessze az emberi erőforrásokat és fordítson a mainál jóval több forrást a környezet állapotának javítására. Az államháztartásunk – éves költségvetéseink
és adórendszerünk – rendbehozatalára,
környezetbarát átalakítására a Levegő
Munkacsoport folyamatosan dolgoz ki
javaslatokat 1991 óta.
▪▪ Részt vettünk az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén az Európa jövőjéről szóló Fehér könyv megvitatásán, illetve a környezeti kárfelelősségről szóló konferencián.
▪▪ Részt vettünk a Miniszterelnökség által
rendezett fejlesztéspolitikai konferencián.
Részt
vettünk az Európai Zöld Költség▪▪
vetés Szövetség (Green Budget Europe)
elnökségi ülésén és éves közgyűlésén.
▪▪ Levelet írtunk az Európai Parlament magyar képviselőinek, kérve, hogy szavazzák meg a kibocsátáskereskedelmi rendszer szigorítását. Véleményt írtunk az
NFM-nek az zöldáram új támogatási rendszerének tervezetével kapcsolatban.
▪▪ A Levegő Munkacsoport részt vett a Európai Zöld Költségvetés Szövetség (GBE)
javaslatainak elkészítésében, amivel segíteni kívánták az Európai Bizottságot az
országspecifikus ajánlások összeállításában. Hírt adtunk arról, hogy a javaslatokat felhasználva az Európai Bizottság
ajánlásaiban sürgette a tagországokat:
a költségvetési hiány csökkentését fokozottabb mértékben oldják meg a környezetszennyezés megadóztatásával.
Javítani
kell azt az értékelést, amit az
▪▪
Európai Bizottság készített arról, milyen

mértékben sikerül az egyes tagállamoknak megvalósítaniuk az Energiaunió céljait. Erre a következtetésre jutott az
a tanulmány, amelyet az Európai Zöld
Költségvetés Szövetség (GBE) készített
23 tagország szakértőinek közreműködésével. A Magyarországról szóló fejezetet
a Levegő Munkacsoport állította össze.
▪▪ Felléptünk annak érdekében, hogy Magyarország ne lopott fa és szemét háztartási égetésével próbálja teljesíteni az EU
megújuló energiás céljait.
Magyarország
a harmadik helyet nyerte
▪▪
meg az Európai Éghajlatvédelmi Szövetség (CAN Europe) szavazáson, amelyen
a Föld éghajlatára nézve a leginkább káros adókedvezményeket „jutalmazták”.
Ezt a kétes dicsőségű eredményt hazánk
a céges személygépkocsi-vásárlás és
-használat adókedvezményeivel érdemelte ki. A szavazáson azok a káros támogatások szerepeltek, amelyeket előzetesen
a CAN Europe tagszervezetei – köztük a
Levegő Munkacsoport – javasoltak.
▪▪ Berlinben egyeztettünk a Német Zöld
Költségvetés Szövetséggel (FÖS) egy lehetséges közös pályázatról az uniós költségvetéssel kapcsolatban.
▪▪ Az európai Egészség és Környezet Szövetség (Health and Environment Alliance,
HEAL, amelynek a Levegő Munkacsoport
is tagja) júliusban közreadott jelentése
összefoglalja, hogyan éltet világszerte
a fosszilis energiaforrások támogatása
egy ipart, amely idő előtti halálozásokat,

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

megbetegedéseket és roppant egészségügyi kiadásokat okoz, miközben működése élesen ellentétes a Párizsi Egyezményben foglaltakkal. Erre a jelentésre sajtóközleményben hívtuk föl a figyelmet.
Az éghajlatvédelem Magyarországnak
is alapvető érdeke, ezért a magyar kormánynak is határozottan fel kell lépnie
a Párizsi Klímamegállapodásban rögzített
célok eléréséért. Ezt kívánják szolgálni
azok a javaslatok is, amelyeket az Energiaklub, a Levegő Munkacsoport, a Magyar
Energiahatékonysági Intézet és a Magyar
Természetvédők Szövetsége állított össze
és juttatott el Szabó Zsolt fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárnak.
Nem tervez semmilyen intézkedést
a nemzetgazdasági tárca annak érdekében, hogy behajtsa azt a sok milliárd forint adót, amitől a csaló autógyártó cégek
miatt esett el az állami költségvetés. Ez
derült ki abból a levelezésből, amelyet
a minisztériummal folytattunk.
Hírt adtunk az Európai Éghajlatvédelmi Akcióhálózat (CAN Europe, amelynek
a Levegő Munkacsoport is tagja) új jelentéséről, amely szerint az EU és az európai
kormányok évente több mint 112 milliárd
euróval támogatják a legnagyobb károsanyag-kibocsátással járó (fosszilis) energia termelését és felhasználását.
Több civil szervezettel közösen egyeztetést folytattunk az NFM főosztályvezetőjével a megújuló energiák helyzetéről. Részt

Felléptünk annak érdekében, hogy Magyar-

Magyarország a harmadik helyet nyerte meg

ország ne lopott fa és szemét háztartási

az Európai Éghajlatvédelmi Szövetség (CAN

égetésével próbálja teljesíteni az EU megújuló

Europe) szavazáson, amelyen a Föld éghajlatára

energiás céljait

nézve a leginkább káros adókedvezményeket
„jutalmazták”
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▪▪

▪▪

vettünk az MVM megbízásából rendezett
fórumon az MVM 2017. évi integrált jelentésével kapcsolatban.
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kormánynak az éghajlatvédelem érdekében kellene szavaznia, ezáltal csökkenne a migrációs válság, ennek érdekében.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek írtunk levelet.
Több hazai civil szervezettel együttműködve egy uniós tanácsülés kapcsán hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a kormányoknak a javasoltnál ambiciózusabb éghajlatvédelmi és energetikai vállalásokat
kell tenniük 2020 utánra, hiszen csak így
óvhatják meg lakosaikat a súlyos következményektől.

Közlekedés

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

egyszer volt kitiltására a budapesti forgalomból szmogriadó idején.
A budapesti szmogriadó kapcsán többször
megszólaltunk, a médiában ismertettük
álláspontunkat a közlekedési korlátozásokkal kapcsolatban.
Egyeztetést kezdeményeztünk fővárosnál
a dugódíj megvalósíthatóságával kapcsolatban.
Részt vettünk a Jedlik Ányos Klaszternek
a villanyautózás energiaellátásával, a szorosan vett közlekedéssel és az innováció
kérdéskörével foglalkozó három munkacsoportjának munkaértekezletén.
Levelet írtunk a budapesti kerületi főépítészeknek, kérve, hogy építsék be a kerületi építési szabályozásba a parkolási
javaslatainkat. Megbeszélésen vettünk
részt a III. kerületi önkormányzat főépítészével a parkolási szabályozásról.
Javaslatot tettünk a Pesti alsó rakpart átalakítására, majd a tervezőkkel megvitattuk a terveket és javításuk lehetőségeit.
Levelet írtunk annak érdekében, hogy az
átalakítás a lehetséges legkedvezőbb hatással járjon, javasolva, hogy ott egyáltalán ne hagyjanak parkolási lehetőséget.
Egyeztettünk a Waberer’s International
új vezetésével, és lefektettük egy további
együttműködés alapjait.
Közleményt adtunk ki arról, hogy részletes szakmai javaslataink ellenére nem halad a két- és háromkerekű járművek elterjedésének ösztönzéséről szóló minisztériumi előterjesztés elkészítésére.

Témafelelős: Vargha Márton
A környezeti károk, egészségi ártalmak
jelentős részét okozza a közlekedés.
Ezért küldetésünk teljesítéséhez, az állampolgárok alkotmányban biztosított
egészségének a tényleges védelméhez
és a természeti és a városi környezet ▪▪
fenntarthatóságához különös figyelmet kell fordítanunk a közlekedésre,
a személy- és teherszállításra. Ezt szo- ▪▪
ros együttműködésben tettük a Magyar
Közlekedési Klubbal és más szervezetekkel.
▪▪ Többször részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédő Szövetség
(T&E), illetve az Európai Éghajlatvédelmi Egyeztettünk a Waberer’s International
Alapítvány rendezvényein, és egyeztet- új vezetésével, és lefektettük egy további
tünk a közlekedési kibocsátások csökke- együttműködés alapjait
nésének elérése érdekében. Közös sajtóközlemények kiadásával, egyeztetések
szervezésével is segítettük a nemzetközi
szervezetek munkáját.
A
▪▪ közlekedéssel kapcsolatos tevékenységünk jelentős részét foglalta le a szmog
kérdésköre. Felhívtuk Tarlós István főpolgármester figyelmét arra, hogy ellenőrzés
nélkül mit sem ér a személygépkocsik leállítására való fölszólítás. Ezért levélben
javasoltuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat térjen vissza az egyik nap páros, másik nap páratlan rendszámú gépkocsik
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▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Levelet írtunk Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszternek a dunai személyszállító hajók légszennyezésének csökkentését kérve. Majd olyan javaslatokat
tettünk, amelyekkel a hajók szennyezését kismértékű állami hozzájárulással egy
éven belül jelentősen csökkenteni lehetne.
A témában egyeztetést folytattunk a Személyhajózási Szövetség szakértőivel is.
Levélben javasoltuk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, hogy a házhoz
szállítási szolgáltatásokat ne díjjal sújtsák,
hanem inkább segítsék az elterjesztését.
Az NGM válaszában kijelentette, hogy
egyetért a Levegő Munkacsoport álláspontjával.
Levélben kértük, a magyar EP képviselőket,
hogy a környezet védelme és a vásárlók
megtévesztésének elkerülése érdekében
szavazzák meg az uniós gépjármű-felügyeleti testület létrehozásáról szóló indítványt. A Környezetvédelmi Szakbizottság
tagjait klímavédelmi javaslatok támogatására kértük. Nagyrészt a civil szervezetek
kampányának hatására létrejött a politikai
megállapodás a személyautók uniós típusbizonyítvány-kiadásának szigorítására, a levegőszennyezésük módszeres ellenőrzésére.
Felemeltük a szavunkat az Árpád-fejedelem úti buszsáv megszüntetése ellen.
Ismételten felhívtuk a figyelmet a személygépkocsik vásárlásával és használatával kapcsolatos adókedvezmények vis�szásságaira.
Részt vettünk számos, a fenntartható
közlekedéssel, üzemanyag-használattal

kapcsolatos konferencián, ezeken gyakran hozzászóltunk a témához, előadásokat tartottunk.
A
▪▪ Zöld Civil Országos Találkozón (OT)
több sikeres szekciót is szerveztünk a
villanyhajtás (villanybiciklik és villanyautók) kérdésköréről. Ezekről a témákról az OT plenáris ülése állásfoglalásokat
fogadott el.
▪▪ „Autózás saját autó nélkül” címmel tanulmányt készítettünk a közautózásról.
▪▪ A Radó Dezső Díjat az oszkar.com
telekocsiszervező honlap alkotóinak adtuk
át. Az egyetemista csapatok logisztikai
versenye, a Logisztikai Csapatbajnokság
egyik csapata minden alkalommal megkapja a Levegő Munkacsoport különdíját;
a 2017. évi díjazott a Last Mile csapat lett.
▪▪ Közlekedési levegőszennyezési szempontból is véleményeztük a Fővárosi Önkormányzat készülő környezeti programját.
Javaslatot
tettünk a Pesti alsó rakpart át▪▪
alakítására, majd a tervezőkkel megvitattuk a terveket és javításuk lehetőségeit.
▪▪ Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek írt levelünkben kértük, hogy a kormány segítse elő olyan uniós szabályozás
kialakítását, amelynek révén csökkenhet
a tehergépkocsik üzemanyag-fogyasztása.
▪▪ Környezetvédelem és közúti fuvarozás
egyaránt nyer a tehergépkocsik üzemanyag-fogyasztásának
csökkentésével.
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség és a Levegő Munkacsoport
kezdeményezésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete is aláírta azt a levelet,

A Radó Dezső Díjat adtunk át az oszkar.com

A Logisztikai Csapatbajnokságon a 2017. évi

telekocsiszervező honlap alkotóinak

díjazott a Last Mile csapat lett
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▪▪ A

▪▪

Kezdeményezésünkre a Magyar Közúti Fuvarozók

▪▪

Egyesülete is aláírta azt a levelet, amely a teher
gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának csökkentését elősegítő szabályozás elfogadására sürget.

▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

amely az uniós intézményeket az ezt elősegítő szabályozás elfogadására sürget.
Bekapcsolódtunk az M3 metró felújítási
terveinek vitájába, az állomások akadálymentesítése érdekében. A vita összefoglalóját megjelentettük a blogunkon.
Levelet írtunk a Fővárosi Közgyűlés tagjainak az M3 metróvonal felújításával kapcsolatban. Arra hívtuk föl a figyelmüket,
hogy elengedhetetlen a vonal teljes akadálymentesítése.
Dr. Erb Szilvia főosztályvezető válaszolt
a Seszták Miklós miniszternek írt levelünkre,
melyben a roncsautóimport elleni fellépést
sürgettük, és kijelentette, hogy a minisztérium egyetért a javaslatainkkal.
Az autómentes hétvégén is ott voltunk az
Andrássy úton; sokan voltak ránk kíváncsiak, és mintegy 150-en kitöltötték a véleménykérő ívünket.

▪▪

Levegő Munkacsoport Szakértői Testülete Szeneczey Balázs városfejlesztésért
felelős budapesti főpolgármester-helyettessel találkozott, akivel áttekintették
a közlekedési levegőszennyezés csökkentésével kapcsolatos aktuális kérdéseket.
Egyeztettünk a budai fonódó villamosnak a dél-budai Kopaszi Gát mellé tervezett lakótelepre való továbbvezetésének
nyomvonaláról, ahol jelentős fakivágást
irányoztak elő a közlekedéstervezők.
A Levegő Munkacsoport az ott lakók, az
irodaházépítők és a Volánbusz között próbál egyeztetni az Észak-Budára irányuló
helyközi buszjáratoknak az Árpád híd pesti hídfőjénél lévő végállomásánál kialakult
áldatlan helyzet megszüntetéséről.
Részt vettünk az Integrált Közlekedési
Operatív Program Monitoring Bizottságának munkájában. A 2017. november 21-i
ülésén, ahol felróttuk az Irányító Hatóságnak, hogy nem követeli meg a Fővárosi Önkormányzattól a fenntartható közlekedéstervezési gyakorlatot.

Településrendezés, épített környezet, termőföld-védelem,
Témafelelős: Schnier Mária

Célunk annak elősegítése, hogy természetes és épített környezetünket fenntarthatóan alakítsuk, és értékeinket
unokáink számára megőrizzük.
▪▪ Fellebbezést nyújtottunk be a „Kiskunlacháza XVI. – kavics” védnevű bánya művelésére vonatkozó környezeti

Az autómentes hétvégén mintegy 150-en kitöl-

Fellebbezést nyújtottunk be a Római-parti

tötték a véleménykérő ívünket

mobilgát környezetvédelmi engedélye ellen
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Fellebbezést nyújtottunk be a „Kiskunlacháza

Részt vettünk a Múzeumkert felújításával

XVI. – kavics” védnevű bánya művelésére

kapcsolatos tájékoztatón és lakossági fórumon

vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban
hozott határozat ellen

hatásvizsgálati eljárásban hozott határozat ellen,
▪▪ a XIV. kerület Dózsa György úti mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozat ellen.
▪▪ Fellebbezést nyújtottunk be a Római-parti
mobilgát környezetvédelmi engedélye ellen.
Véleményeztük:
▪▪ Kőbánya Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának új városrehabilitációs akcióterülettel való kiegészítését,
és
▪▪ számos terület építési szabályzatának
módosítását (Budaörs és Budapest X., XI.,
XII., XIII., XIV. kerületeinek és Városliget
területén),
„Délegyháza
VI. – homok, kavics” védnevű
▪▪
bánya területén folytatott tevékenységére
adott környezetvédelmi engedélyét,
▪▪ Zugló, a XII. kerület, valamint Budaörs
Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét,
▪▪ Budaörs Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját,
▪▪ Római-partra tervezett mobil árvízvédelmi gát tervét,
▪▪ a Kiskunlacháza 0508/10-37 hrsz.-ú ingatlanok egy részére tervezett bányászati
és ahhoz kapcsolódó tevékenység terveit.

▪▪

a Budaörsi út–Rétköz utca–Háromszék
utca–Sasadi út által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat véleményezési eljárásába,
a
▪▪ Lágymányosi öböl és környezete (Duna folyam–Hengermalom út–Budafoki út–
Dombóvári út által határolt terület) építési eljárásába,
▪▪ a Róbert Károly körút – Váci út – Árboc
utca által határolt irodaház-komplexumra vonatkozó építési engedélyezési eljárásba,
▪▪ Csepel Kerületi Építési Szabályzatának,
arculati kézikönyvének és településképi
rendeletének véleményezési eljárásába,
a
▪▪ XI. kerületi Önkormányzat Budaörsi út–
Budaörs határa–XII. kerület határa–Gazdagréti út–Budaörsi út–M1-M7 autópálya
bevezető szakasza által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába,
▪▪ a Budapest XIV. kerület Dózsa György
úti mélygarázs előzetes vizsgálati eljárásába,
a
▪▪ „Kiskunlacháza XIX. – homok, kavics”
„Kiskunlacháza XX. – homok, kavics”,
Kiskunlacháza XXI. – homok, kavics” és
„Délegyháza XIX. – homok, kavics” bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárásába,
Bejelentkeztünk:
▪▪ Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljá▪▪ Zugló új kerületi építési szabályzatának
véleményezési eljárásába,
rásba,

www.levego.hu
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▪▪ a
▪▪

Civil Zugló Egyesület pernyertessége
érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal
alperes ellen a Városligettel kapcsolatos
perbe,
a „Madocsa-homok, kavics” elnevezésű
területen tervezett bányászati tevékenység megkezdésének, bányatelek létesítésének környezeti hatásvizsgálatába.

Részt vettünk:
▪▪ a Múzeumkert felújításával kapcsolatos
tájékoztatón és lakossági fórumon,
a
▪▪ XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági
Bizottságának több ülésén,
a
▪▪ XIII. kerület AGORA (Városközpont) beruházással kapcsolatban több egyeztetésen, lakossági fórumon,
▪▪ a Budapest településképi arculati kézikönyvével és településképi rendeletével
kapcsolatos lakossági fórumon,
▪▪ a Budapest XI. Bocskai úton zöldterületi
felújításának hiányosságait áttekintő bejáráson.

▪▪

Számos levelet írtunk több önkormányzat,
kormányhivatal osztályának, kerületi jegyzőknek és cégeknek, a Liget projekt vezetőinek a városi faállomány és zöldterületek
védelme, illetve a légszennyezés csökkentése érdekében.
Több egyeztetést végeztünk az érintettek
(például helyi lakosság, hatóságok) bevonásával kavicsbánya-kialakítások környezeti
hatásairól, a károk csökkentése érdekében.
Több alkalommal tájékoztattuk a bányanyitások kapcsán tapasztalt visszásságokról
az érintett kormányhivatalok vezetőit. Egy,
a kavicsbányanyitások környezeti hatásait
elemző szakdolgozat elkészítését külső konzulensként segítettük.
Több alkalommal egyeztettünk a BudaPart
projekt (Lágymányosi öböl és környéke)
óriásberuházás terveinek részleteiről a beruházóval. Javaslataink elsősorban a zöldterület védelmét, az építkezés környezetterhelésének csökkentését és a környezetkímélőbb
fűtési rendszer kialakítását szolgálták.
A Greenpeace Magyarország, a Levegő
Munkacsoport, az Ökotárs Alapítvány, a Város és Folyó Egyesület, a Védegylet Egyesület és a helyi civilek szövetségre léptek a Római-part védelmében.
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Több alkalommal vettünk részt a Liget
Projekttel kapcsolatos fórumokon, egyeztetéseken.

Levegőtisztaság-védelem
Témafelelős: Lenkei Péter, Bendik Gábor, Lukács András
Célunk, hogy európai, országos és települési szinten egyaránt szigorú előírások szülessenek a légszennyezés, ezen
belül is különösen a részecske-kibocsátás (PM10) csökkentésére, hogy ezáltal csökkenjen a légszennyezés miatti
életvesztések európai viszonylatban is
kimagasló száma. Fontosnak tartjuk,
hogy a döntéshozókon túl a lakosok
is mindent tegyenek meg azért, hogy
csökkentsék káros szennyezéseiket.
▪▪ Megbeszélést folytattunk az Európai Bizottság Főtitkárságán (SG) az Európai
Szemeszter és az Energiaunió magyarországi vonatkozásairól, különös tekintettel
a háztartási tüzelés okozta levegőszen�nyezésre.
▪▪ Részt vettünk az Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP) által szervezett, a légszennyezés elleni küzdelem gazdasági
eszközeiről szóló tanácskozáson.
▪▪ Megbeszélést folytattunk a levegőszen�nyezéssel, illegális égetésekkel kapcsolatban a Földművelésügyi Minisztérium
Környezet-megőrzési Főosztályának és
a Legfőbb Ügyészségnek és a rendőrségnek a munkatársaival, illetve az MTA egyik
kutatójával.
▪▪ „Senkinek se kelljen választani a fagyhalál
és a környezetszennyezés között!” címmel
sajtóközleményt adtunk ki. Később újabb
sajtóközleményt adtunk ki, amelyben arról adtunk hírt, hogy immár a harmadik
levelet írtuk a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek a témában.
▪▪ Számos olyan intézkedés lehetséges,
amelyek hatására egy éven belül jelentősen csökkenhet a levegő szennyezettsége
– jelentette ki a Levegő Munkacsoport elnöke az országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának a témával kapcsolatos
ülésén, és átadta a bizottságnak a Levegő
Munkacsoport konkrét javaslatait.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Egyeztettünk továbbá az illegális égetések szociális kérdéseiről a Magyar Szegénységellenes Hálózat képviselőivel.
Összeállítást készítettünk arról, milyen
szabályok léteznek a szmogriadóval kapcsolatban Európa különböző országaiban.
Iskolai előadást tartottunk a légszennyezésről a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban.
Megküldtük a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak az illegális égetésekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás
tervezetét.
Részt vettünk a zuglói önkormányzattal
egy esetleges közös projekt kapcsán tartott egyeztetésen.
Alkalmatlan Budapest környezeti állapotának javítására a Fővárosi Önkormányzat programtervezete. A „Budapest Környezeti Programja 2017-2021”
című anyag ugyanis nem tartalmaz számon kérhető célkitűzéseket, a feladatokat pedig többnyire általánosságban írja
le. Ezért a Levegő Munkacsoport kérte,
hogy az önkormányzat határozzon meg
számszerű célkitűzéseket és konkrét
feladatokat, amelyek végrehajtását számon lehet kérni.
Berlinben egyeztettünk a Deutsche
Umwelthilfe szervezettel a további együttműködésről a „Tiszta fűtés” kampány keretében.
Részt vettünk Varsóban a Visegrad
Manifesto légszennyezéssel kapcsolatos
kiáltvány megfogalmazásával kapcsolatos megbeszélésen. Üdvözöltük Áder Jánosnak azt a döntését, hogy nem írja alá
a törvényt, amely megszüntette volna
a családi házak kötelező kéményseprőipari
ellenőrzését. Ezt kérte korábban a köztársasági elnöknek írt levelében a Levegő
Munkacsoport is. „Vegyél egy mély levegőt! – Mit tehetünk a levegő minőségének
javításáért?” című konferencián, amelyet
a Budapesti Francia Intézet rendezett
magyar és francia előadók részvételével,
Lukács András, a Levegő Munkacsoport
elnöke is tartott előadást.
Cseh és lengyel környezetvédőkkel közös
kiáltványt tettünk közzé a levegőminőség
javítása érdekében.

www.levego.hu

▪▪ Valamilyen gyakorisággal a magyar lakos▪▪

ság harmada éget hulladékot. Ezt mutatta
ki országos reprezentatív közvéleménykutatásunk.
A Levegő Munkacsoport képviselője is
tartott előadást lakossági szilárd tüzelés hatósági ellenőrzési gyakorlata” című
konferencián a Herman Ottó Intézetben.
Ez a rendezvény is része volt annak az
intézkedés-sorozatnak, amelyet a Levegő
Munkacsoport kezdeményezésére indított
a Földművelésügyi Minisztérium a háztartási tüzelésből eredő légszennyezés csökkentésére.

Fák éve projekt
Témafelelős: Szegő Judit, Horváth Zsolt,
Schnier Mária
A zöldterületek, a növényzet különösen
fontos a városaink élhetősége szempontjából. A városfejlesztések, beruházások során azonban jellemzően csak
az épített környezet állapotát tartják
fontosnak. A fák védelme érdekében indítottuk el projektünket.
▪▪ Folytattunk tevékenységünket a Városliget és Budapest számos más zöldterületének beépítéstől való megóvásáért
a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel
együttműködve. A környezetvédők közösen megfogalmazott kiáltványát a városi
zöldterületek és zöldfelületek védelméhez
szükséges feltételekről minden lehetséges fórumon terjesztettük.
A Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum átalakításának terveit elfogadó
határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be
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▪▪ A

Magyar Műszaki és Közlekedési Múze- bályozások akadályozzák a civil társadalom
um átalakításának terveit elfogadó ha- megerősödését és az alulról jövő civil kezdetározat ellen fellebbezést nyújtottunk ményezéseket.
be. A szabályozás félreértelmezése miatt ▪▪ Folyamatosan részt vettünk a civil szervezetek együttműködésében, amelynek
a kapcsolódó jogszabály módosításáért
célja, hogy a kormány legalább ne rontsa
folyamodunk a Kormányhivatalhoz.
▪▪ Országgyűlési határozati javaslatra készí- tovább a civil szervezetek működésének
tettünk tervezetet a zöldfelületvédelem
feltételeit. Csatlakoztunk az ezzel kapcsokapcsán.
latos közös nyilatkozathoz.
▪▪ Véleményeztük a Farkasréti temető sza- ▪▪ Több mint 100 civil szervezet között mi is
bályozását, szorgalmazva a zöldfelület forészesei voltunk annak az eseménynek,
kozottabb védelmét.
amelyen több tízezer ember vett részt
Részt
vettünk
a
Múzeumkert
felújításááprilis 12-én a budapesti Hősök terén.
▪▪
val kapcsolatos tájékoztatón és lakossáA Hősök vétója című eseményen amellett
gi fórumon. Kérésünkre a kert fáit alapos
tettünk hitet, hogy kiállunk a saját közösmegvizsgálták, és csak a súlyosan balségeinkért, a környezetért és a gondolat
esetveszélyeseket vágják ki, a kezeléssel
szabadságáért.
megmenthető egyedeket gondos ápolás- ▪▪ Brüsszelben részt vettünk az Európai Civil
Társadalom (Civil Society Europe) nevű
ban részesítik.
szervezet által rendezett, civil szerveze▪▪ A Római-partra tervezett gát ügyében több
egyeztetésen részt vettünk, majd több
tek lengyelországi, magyarországi és romás zöld civil szervezettel közösen csatlamániai helyzetével foglalkozó tanácskokoztunk az erről szóló állásfoglaláshoz.
záson. A rendezvény első részében Frans
A
„Fatestvér
program”,
mely
ügyében
FaTimmermans,
az Európai Bizottság alelnö▪▪
zekas Sándor földművelésügyi minisztert
ke válaszolt a civil szervezetek kérdéseimegkerestük, tovább halasztódik.
re, a második részében pedig egy lengyel,
magyar (a Levegő Munkacsoport), román
és uniós civil szervezet egy-egy képviseCivil együttműködés
lője vitatta meg a témát egy panelbeszélgetés keretében.
Témafelelős: Horváth Zsolt, Lukács ▪▪ Ne írja alá a Közép-Európai Egyetem (CEU)
András
bezárását eredményező törvényt, hanem
A Levegő Munkacsoport számára azonban
küldje tovább az Alkotmánybírósághoz –
mindig fontos volt a civil szektor léte, hiszen
ezt kérte Áder János köztársasági elnökversenyképes országot, csak erős civil társahöz írt levelében a Levegő Munkacsoport.
dalommal lehet építeni. A civil szervezetekre
Ezt indokolja egyebek mellett az is, hogy
felesleges adminisztrációt kényszerítő szaBrüsszelben részt vettünk az Európai Civil
Részesei voltunk április 12-én a Hősök vétója

Társadalom nevű szervezet által rendezett

című eseménynek

tanácskozáson
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a CEU rendkívül jelentős szerepet tölt be ▪ ▪ Közös
sajtótájékoztatót
tartottunk
a világ éghajlatvédelemmel kapcsolatos
Hadházy Ákossal, az LMP társelnökével.
kutatásaiban, tudományos közéletében.
A parlamenti pártok közül ugyanis egyeRészt
vettünk
a
Civilizáció
nevű
szerveződül az LMP vállalt jogilag számon kér▪▪
dés megbeszélésein, amelyeken elsősorhető kötelezettséget választási ígéreteban a „külföldről támogatott szervezetek
inek betartására 2014-ben, és a ciklus
átláthatóságáról” szóló törvénytervezet
folyamán tartotta is magát a civil szerkapcsán szükséges teendőkről volt szó.
vezeteknek tett nyilatkozatában foglalCsatlakoztunk a környezet- és termétaknak. A civil szervezetek kezdeményeszetvédő civil szervezet állásfoglalásához
zését képviselő Levegő Munkacsoport
a „külföldről támogatott szervezetek átbízik benne, hogy a jövőben más pártok
láthatóságáról” szóló törvényjavaslatról.
képviselői is aláírnak hasonló nyilatkoBöjte
Csaba
ferences
rendi
szerzetes,
a
zatot,
és lehetővé teszik, hogy a válasz▪▪
Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke és
tók számon kérhessék őket.
Szarka László történész, MTA BTK Tör- ▪▪ Számos más civil szervezettel együtt állásfoglalást tettünk közzé, tiltakozva amiténettudományi Intézet kutatója mellett
att, hogy a kormány után több városban
Lukács András, a Levegő Munkacsoport
immár választott önkormányzati tisztségelnöke kapta meg idén az ombudsmanok
viselők is támadást indítottak a közösséIustitia Regnorum Fundamentum díját.
▪▪ Részt vettünk a civil szervezeteket meg- gek és a magyar társadalom érdekében
bélyegző törvény elleni tiltakozó megdolgozó civil szervezetek ellen, megkérmozduláson és közös sajtóközleményt
dőjelezve hitelességüket és veszélyeztetadtunk ki. Továbbra is aktívan részt
ve működésüket.
vettünk a Civilizáció nevű szerveződés
munkájában.
▪▪ Közleményben adtuk hírül, hogy a Le- Kutatások, tanulmányok
vegő Munkacsoport a törvényi előírásoknak megfelelően regisztrált mint „kül- ▪▪ Air Pollution Emergency Schemes (Smog
Alerts) in Europe – A tanulmány bemutatföldről támogatott szervezet”, mivel a
ja (angol nyelven), milyen intézkedése2017. évi külföldről származó bevételei
ket hoztak különböző európai városokban
már meghaladták a 7,2 millió forintot.
szmogriadó idején (24 oldal)
Ugyanakkor kijelentettük, hogy a civileket megbélyegző törvényt alkotmányel- ▪▪ Autózás saját autó nélkül – A tanulmány
áttekintő képet ad a közautózásról. (15
lenesnek és nemzetközi szerződésekkel
oldal)
ellentétesnek tartjuk, és bízunk abban,
hogy azt az Alkotmánybíróság hatályon ▪▪ Lakossági hulladékégetési szokások Magyarországon – Közvélemény-kutatási
kívül fogja helyezni.
jelentés – A kutatást a Kantar Hoffmann
Részt vettünk a civil szervezeteket megbélyegző
piackutató cég készített a Levegő Munkatörvény elleni tiltakozó megmozduláson
csoport és a Magyar Szegénységellenes
Hálózat részére. Az elemzés jelentős segítséget nyújt a jogsértő lakossági hulladékégetés visszaszorításához.

Elektronikus hírlevelek

▪▪
▪▪

www.levego.hu

Lélegzetnyi (szerkesztő: Lukács András),
megjelenik havonta.
Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susánszky
Ferenc, Szegő Judit), megjelenik alkalmanként.
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A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése
2017. december 31-én
KÖZGYŰLÉS: tagszervezetek és egyéni tagok
Szakértői
Testület: 57 fő

Elnökség:
Elnök
Elnökségi tag (4 fő)

Felügyelő
Bizottság: 3 fő

Igazgató
Pártoló tagok:

Programvezetők:
4 fő

Technikai szerkesztő, irodavezető
1 fő

▪▪

Környezeti
Tanácsadó
Iroda:
1 fő

Gazdasági részleg:
0,5 fő

A Levegő Munkacsoport Közgyűlése 2018. május 28-án elfogadta a 2017. évről szóló
Közhasznúsági Jelentést, illetve éves beszámolót, valamint a 2017. évi munkatervet és
költségvetési tervet.

MÉRLEG
A bevétel forrása

A felhasználás célja

ezer Ft

XIII. kerületi Önkormányzat

XIII. kerületi építési eljárásokban való részvétel,
favédelem
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A LEVEGŐ MUNKACSOPORT
Munkaterve a 2018. június
1. és 2019. május 31. közötti
időszakra

2018-19-ben is a fenntarthatatlan globális folyamatok kihívásaira adandó
válaszokon dolgozunk. Az emberek, kiemelten a döntéshozók szemléletének
átalakításával zöld gazdaságot kell létrehozni a világban a jelenlegi, a természeti és humán erőforrásokat pazarló,
energiafaló gazdaság helyett. Ezt csak
az érintettek összefogásával lehet elérni.
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a célok,
amelyeket a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozói
kitűztek.
2. Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és a
döntéshozóknak szóló tájékoztató munkánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt
feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünk segítse az olvasót eligazodni az időszerű kérdések környezetvédelmi vonatkozásaiban. Jelentősen bővítjük a hírlevél olvasóinak számát. A lap
fő célcsoportjai a média, a felsőoktatási
intézmények hallgatói, a politikusok, az
üzleti élet középvezetői, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakértők,
valamint a civil szervezetek, továbbá tájékoztatást nyújt az érintett és érdeklődő
lakosság számára is.
3. Erősítjük jelenlétünket a Facebookon.
4. Rendszeresen jelentetünk meg írásokat
a blogunkon.
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes
Hírlevelünket.
A tevékenységi körünket érintő témákban részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.
Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Unió intézményeivel.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a közigazgatással, minisztériumok, önkormányzatok, hivatalok és egyéb hatóságok illetékeseivel.
Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi és környezet-egészségügyi kérdésekre és a települések környezeti minőségére.
Fenntartjuk és működtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.
Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk
cseréjének elősegítésére.
Tagszervezeteinken, tagjainkon keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük
helyi önkormányzatok környezetvédelmi
programjait, tervezésüket és teljesülésüket.
Szakmai segítséget nyújtunk környezeti
nevelési, iskolai programok megvalósításához.
Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Munkacsoport szervezetét.
Honlapunkat folyamatosan frissítjük,
fejlesztjük, és továbbra is közzétesszük
rajta minden közérdeklődésre számot
tartó anyagunkat.
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II. Állami költségvetés és adórendszer
16. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer
környezetbarát átalakításáért.
17. Folytatjuk
határozott
fellépésünket
a korrupció és az adócsalások visszaszorításáért – mivel ezeknek az esetek túlnyomó többségében környezetvédelmi
vonatkozása is van  szoros együttműködésben a témakörrel foglalkozó más civil
szervezetekkel.
18. Javaslatokat készítünk a 2018. évi költségvetési törvényjavaslathoz és adótörvény-javaslatokhoz.
19. Folytatjuk munkánkat annak érdekében,
hogy minél pontosabb kimutatás készüljön a súlyosan környezetszennyező
és egészségkárosító tevékenységeknek
nyújtott állami támogatásokról. Részt
veszünk az ezzel összefüggő szakmai és
tájékoztató munkában.
20. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési
rendszer és szabályozók kidolgozását.
21. Lehetőségeink szerint folyamatosan
figyeljük az állami források felhasználásának alakulását, és szükség szerint
javaslatokat teszünk a hatékonyabb,
környezetbarátabb felhasználásra.
22. Szorosan együttműködünk azokkal a
hazai és külföldi személyekkel és szervezetekkel, amelyek szintén a zöld államháztartási reform megvalósításáért
tevékenykednek. Ezen belül tovább
folytatjuk aktív részvételünket az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB)
kampányában
a
környezetvédelmi
pénzügyi reformért. Aktívan közreműködünk az Európai Zöld Költségvetés
Szövetség (Green Budget Europe) tevékenységében.
23. Részt veszünk az „Emberek Költségvetése” (People’s Budget) kampányban,
amelynek célja annak elősegítése, hogy
az Európai Unió 2021-2027. évi költségvetése a fenntarthatósági szempontok
szerint alakuljon.
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III. Levegőtisztaság-védelem
24. Folytatjuk kampányunkat a lakossági
tüzelés okozta légszennyezés csökkentése érdekében.
25. Figyelemmel követjük az EU jogalkotási folyamatait (nemzeti kibocsátási
plafonok, nem közlekedési gépek stb.)
a levegőminőséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt a hazai civil szervezetekkel és a döntéshozókkal.
26. Figyelemmel kísérjük az EU hazánk elleni jogsértési eljárását a PM10 egészségügyi határértékeinek nem betartása miatt, valamint a kormány PM10kibocsátáscsökkentési
intézkedési
programjának a végrehajtását.
27. Fellépünk az ipari levegőszennyezés csökkentése érdekében, beleértve az erőműveket és a hulladékégető műveket is.
28. Budapest és környéke, valamint Miskolc
és környéke levegőminőségi tervének
felülvizsgálata érdekében jogi lépéseket
teszünk.
IV. Közlekedés
29. Folytatjuk kampányunkat a közlekedés
által kibocsátott üvegházhatású gázok
és a levegőt szennyező anyagok, különösen a nitrogénoxidok, a korom, illetve
részecskeszennyezés (PM10) csökkentéséért, különös tekintettel a dízelbotrányra.
30. Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezését, az elavult járművek lecserélését, a pályák és
üzemi létesítmények korszerűsítését, és
ezek érdekében javaslatokat készítünk.
31. Szorgalmazzuk a valódi budapesti közlekedési szövetség mielőbbi megvalósítását, az összehangolt tarifákat és a mindenütt használható jegyeket, bérleteket.
32. Folytatjuk tevékenységünket a tehergépkocsik fővárosi behajtás engedélyezési
rendszerének minél hatékonyabb alkalmazása, valamint a környezetbarát city logisztikai megoldások elterjesztése érdekében.
33. Támogatjuk mindazon intézkedéseket,
amelyek hozzájárulnak a személygépkocsi-forgalom csökkentéséhez.
34. Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles
parkolás általánossá tételét, a területi
kedvezmények számottevő szűkítését.

35. Folytatjuk tevékenységünket a turistaés városnéző buszok okozta környezetszennyezés csökkentéséért.
36. Sürgetjük a közautó-szolgáltatások minél szélesebb körű elterjesztését.
37. Szorgalmazzuk a személyautósok ös�szefogását a közlekedésben részt vevő
gépkocsik számának csökkentésére telekocsizással.
38. Folytatjuk tevékenységünket a vasúti
közlekedés sokoldalú javításáért.
39. Dolgozunk azért, hogy Budapesten korszerű városi útdíjként vezessenek be
dugódíjat.
40. Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampányunkat annak érdekében, hogy az árufuvarozást egyre növekvő mértékben
helyezzék át közútról vasútra.
41. Meghívásunk esetén részt veszünk a
MÁV által szervezett fórumokon, és felszólalunk a környezetbarát közlekedési
módok érdekében.
42. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket a közúti és légi közlekedés
külső költségeinek megismertetésére, és
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan
építsék be az árakba, az infrastruktúra
használatáért fizetendő díjakba.
43. Közreműködünk a közlekedés okozta
környezetszennyezés csökkentésére
szolgáló eszközök, innovatív megoldások elterjesztésében (például részecskeszűrők felszerelése dízeljárművekre).
44. Dolgozunk az elektromobilitás elterjesztése érdekében, különösen az elektromos két- és háromkerekűek, a villanyautós közautó-szolgáltatások és
villanybuszok alkalmazásáért, valamint
azért, hogy az állami, önkormányzati szervek járjanak elől jó példával az
elektromobilitás terén.
45. Figyelemmel kísérjük az országgyűlés,
a kormányzat, a helyi önkormányzatok
és a regionális fejlesztési tanácsok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki ezekben a kérdésekben.
46. Segítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedést érintő döntéseknél.
Ezen belül közreműködünk a közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetés-
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48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

ben, és szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájának felújítását.
Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjárművek okozta növényzetkárosításokra és a közlekedés helyfoglalására.
Folytatjuk tevékenységünket a városi
forgalom csillapításáért, és ezen belül
különösen a 30 km/h sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért, valamint
általában a gyalogos közlekedés feltételeinek javításáért. Felvilágosító tevékenységet végzünk a személygépkocsihasználat csökkentése érdekében.
Erősítjük együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében.
Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy további
magyarországi autópálya-építések helyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a
közúti óriás beruházásokra előirányzott
pénzösszegeket inkább a meglévő közlekedési hálózatok hatékony üzemeltetésére, fenntartására és felújítására
fordítsák.
Figyelemfelkeltéssel,
tudatformálással
is igyekszünk korlátozni az útépítések
tájromboló, fragmentáló hatását. Figyelemmel kísérjük az autópálya-építésekre
vonatkozó terveket, tekintetbe véve az
érintett lakosság és terület környezet- és
egészségvédelmi szempontjait. Szükség
és lehetőség esetén jogi eljárást kezdeményezünk, illetve támogatunk.
Figyelemmel kísérjük a kormány és az
önkormányzatok területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a közlekedés
alakulására. Folyamatosan értékeljük az
eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az érintettekhez.
Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap
budapesti és vidéki rendezvényeinek
szervezésében és lebonyolításában.
Delegáltunk az Integrált Közlekedési
Operatív Program (IKOP) Monitoring
Bizottságában tesz meg minden tőle
telhetőt azért, hogy az Európai Unió
támogatásainak felhasználása révén
csökkenjen a hazai közlekedés környezetterhelése.

27

55. Szorgalmazzuk a légi közlekedésnek
Építési Szabályzatuk és Szabályozási
nyújtott közvetlen és közvetett állami
Tervük egyes módosításait.
támogatások teljes felszámolását.
61. A településrendezési eszközök vélemé56. Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapnyezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk
csolatainkat, különösen az Európai Égaz érintett helyi szervezetekkel, példáhajlatvédelmi Alapítvánnyal (ECF), valaul a XIII. kerületi Vizafogó Városvédő
mint az Európai Közlekedési és KörnyeEgylettel, Új-Lipótváros Tutaj Projektzetvédelmi Szövetséggel (T&E) és annak
ből nemrég alakult környezetvédő csotagszervezeteivel.
portjával, valamint tagszervezeteinkkel,
köztük a Csepeli Kertbarát Kör EgyeV. Területgazdálkodás, településrendezés
sülettel, a Sas-hegy Védő Egyesülettel
Budapest és környéke fejlesztése és szabáés az Őrmezői Közakarat Egyesülettel.
lyozása
Szakmai tanácsainkkal és együttműkö57. Folytatjuk véleményező munkánkat az
désünkkel továbbra is támogatjuk Zugló
önkormányzatok szabályozási terveikörnyezetvédő és városvédő egyesülere és egyéb fejlesztéseire vonatkozóan.
teit.
Részt veszünk a Fővárosi Főpolgármes- 62. Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűteri Hivatal Városépítési Főosztálya által
rűségű beépítési tervek megvalósítása
lebonyolított véleményezési eljárásokellen továbbra is fellépünk a településban, különös tekintettel a biológiai aktirendezési, környezetvédelmi és épívitásérték egyensúlyának fenntartására.
téshatósági eljárásokban kinyilvánított
58. Alkalmazkodunk a településfejlesztési
véleményezéseinkkel. A tervezőkkel
koncepcióról, az integrált településfejfolytatott tárgyalásokon javaslatainkkal
lesztési stratégiáról és a településrendeigyekszünk mérsékelni a tervezett beruzési eszközökről, valamint egyes telepüházások volumenét és káros forgalomlésrendezési sajátos jogintézményekről
vonzó hatásait. Ilyen céllal jelentkezünk
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
be Budapest két legnagyobb beruházási
VI. fejezetében lévő új szabályokhoz:
tervének építési engedélyezési eljárábejelentkezünk a településrendezési
sába. a felhőkarcolókat tartalmazó XIII.
eszközöknek a Fővárosi Önkormányzat
kerületi Városközpont, valamint a XI.
honlapján megjelenő partnerségi egyezkerületi Kopaszigát környéke 50 hektátetési eljárásaiba, és részt veszünk mind
ros beépítési területének engedélyezéa teljes, az egyszerűsített vagy a tárgyasével kapcsolatban.
lásos eljárással lefolytatandó eljárásokban, bejelentve igényünket arra, hogy Zöldterületek, alkalmazkodás az éghajazok egyeztető tárgyalásaira is meghí- latváltozáshoz
vást kapjunk.
63. Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét
59. A budapesti kerületek településrendea településeken és környékükön. Szorzési eljárásai közül továbbra is főleg a
galmazzuk új zöldfelületek kialakítását
X., XI., XII., XIII., XIV., XV. és XXI. keés a meglévők védelmét a mélygarázsrület szabályozási terveit törekszünk
építésekkel szemben, a helyi lakosságvéleményezni. E kerületek felkérése
gal összefogva. Elkezdjük a budapesti
alapján részt veszünk az Integrált Tekerületek favédelemmel foglalkozó helyi
lepülésfejlesztési Stratégiájuk (ITS) és
rendeleteinek átnézését, szükség eseTelepülésfejlesztési Koncepciójuk (TFK)
tén módosító javaslatokat teszünk és
véleményezési eljárásában, valamint
javaslataink elfogadása érdekében tárTelepülésképi arculati Kézikönyvük és
gyalásokat kezdeményezünk a képviseTelepülésképi Rendeletük megalkotálő-testületekkel.
sában. Szükség esetén bejelentkezünk 64. Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák
más kerületek eljárásaiba is.
védelméről szóló előírásokat az országos,
60. Budaörs Város Önkormányzatának megvalamint a helyi rendeletekben, a komkeresése alapján véleményezzük Helyi
penzációk alkalmával a komplex faérték
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számítás bevezetését javasolva. Ennek
érdekében szakmai kapcsolatot tartunk
a Magyar Faápolók Egyesületével.
65. Különös figyelmet fordítunk a helytelen
speciális törvény által veszélyeztetett
Városliget védelmére.
66. Az önkormányzatok településrendezési eljárásaiban tudatosítjuk, hogy az
eredeti altalajjal közvetlen vertikális
kapcsolatban álló zöldfelületen lévő fák
idővel önfenntartóvá válnak, ami a zöldfelületek fenntartása szempontjából gazdaságilag sem közömbös; mert az aláépített zöldfelületek viszont mindig fenntartásfüggők lesznek.
67. Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket a városi mikroklíma javításával
kapcsolatban. Kezdeményezzük a városklíma-vizsgálatok kötelezővé tételét
az urbanizált területek jobb környezeti
állapotának biztosítására.

nyezet- és természetvédő szervezeteivel,
folytatjuk szakmai együttműködésünket
Alsónémedi
társadalmi
szervezetével.
Délegyháza lakosságával, a kertváros
melletti kavicsbánya elleni sikeres fellépésünk után is tartjuk a kapcsolatot.
4. A környezetvédelmi eljárásokban adott
véleményezéseinkben és az illetékes
kormányhivatalhoz írott levelünkben fellépünk a kavicsbánya tavak hulladékkal
való betemetése, valamint a rekultiváció
álszent ürügyévek végnélküli ördögi körré fajuló új- meg új bányanyitások ellen.
VI. Éghajlatvédelem, energiapolitika és
építésügy
1. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb éghajlat-politikai fejleményeit,
szorgalmazzuk a decentralizált energiaellátás nagyobb súlyát a hazai és a közös
energiapolitikában.
2. Együttműködünk hazai és külföldi szervezetekkel az energiatakarékosság és az
energiahatékonyság növelésében, különösen tekintettel a közintézményekre. Fő
célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és
a különféle támogatási formák együttesen ösztönözzenek az energiahatékonyság javítására úgy, hogy eközben az
alacsony jövedelmű rétegek kedvezőbb
helyzetbe kerüljenek. Szorgalmazzuk,
hogy az uniós források minél nagyobb
részét az épületek energiahatékonyságának javítására, racionális közműrendszerekre, decentralizált technológiákra
fordítsák.
3. Támogatjuk a versenyképes és környezetbarát energiarendszerek kialakítását,
különös tekintettel a távfűtésre és a megújuló energiák racionális használatára.
4. Vizsgáljuk a hulladékégetés, illetve -hasznosítás lehetőségeit a távfűtésnél, valamint ezek környezeti hatásait.
5. Együttműködünk az építész, tájtervező,
meteorológus és más szakmák képviselőivel, hogy költségtakarékosan és komplexebben tudjunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz.

Természeti erőforrások védelme, földhasználat
1. Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel
támasztjuk alá a termőföld és ásványi vagyonunk védelmének fontosságát. A pazarló gazdálkodással szemben a bányajáradék számottevő emelését és a bontásból
eredő építőanyagok másodlagos felhasználásának támogatását szorgalmazzuk.
2. Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányászat mérséklésére irányuló tevékenységünket (különös tekintettel a felszín alatti
vízkészlet védelmére) a környezetvédelmi
eljárásokban való részvételünkkel, tovább
ápolva kialakult helyi kapcsolatainkat,
például a Kiskunsági Nemzeti Park és az
Ócsai Tájvédelmi Körzet védelmére. Közvetítő szerepünkkel elősegítjük a dél-pest
megyei térség lakossági csoportjainak,
megalakult szervezeteinek összefogását.
A bányászati célú kutatásokkal szemben,
a mezőgazdasági területek védelme érdekében támogatjuk új természetvédelmi
területek lakosság által történő felkutatását és azok kijelölését az önkormányzatok
településszerkezeti terveiben.
3. Bővítjük, illetve elmélyítjük kapcsolatunkat a kavicsbányák ellen küzdő helyi la- VII. Új Széchenyi Terv
kossággal: továbbra is állandó informáci- 1. Folytatjuk tudatformáló tevékenységünós kapcsolatot tartunk Dunavarsány körket, hogy Magyarország minél hatéko-
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nyabban tudja teljesíteni az Európa 2020 2. Fejlesztjük együttműködésünket a külfölStratégiában lefektetett fenntarthatósági
di környezet- és természetvédő szervezecélkitűzéseket.
tekkel, különös tekintettel az Európai Uni2. Figyelemmel kísérjük a 2014-2020. évekóban működő mozgalmakra.
re szolgáló uniós költségvetési források 3. Támogatjuk és segítjük tagszervezeteinfelhasználását, és javaslatokat készítünk
ket a források megszerzésében és a páa felhasználás környezetbarátabbá és halyázatokon való részvételükben.
tékonyabbá tétele érdekében.
4. Aktívan részt veszünk a Környezet- és
Természetvédő
Társadalmi
SzervezeVIII. Civil együttműködés
tek Országos Találkozóján (OT), továbbá
1. Javítjuk együttműködésünket a többi hazai
a jeles napok rendezvényein, illetve azok
környezet- és természetvédő szervezettel,
szervezésében, különös tekintettel az Euvalamint más társadalmi szervezetekkel.
rópai Mobilitási Hétre.

A Levegő Munkacsoport 2018. évi bevételi és kiadási terve
Bevételek
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.
Új ECF projekt
Külföldi utazási költségek megtérítése

ezer Ft
16050
4700
385

GBE projekt (dízel kampány)

1540

EUKI-T&E projekt (közlekedés dekarbonizációja, 2018-as rész)

2878

Tiszta fűtés konferencia szervezési bevétele (DUH)

752

Tiszta fűtés projekt (DUH)

1750

Client Earth projekt (jogi fellépés légszennyezés ellen)

3700

XXII. Kerületi Önkormányzat (képzés)*
Óbudai Önkormányzat (klímastratégia, KEHOP)*
Tiszta fűtés projekt (DUH) - új (elbírálás alatt)*
Zugló Önkormányzati megbízás (levegőtisztaság-védelem, elbírálás alatt)*
EUKI-GBE projekt (klímabarát uniós költségvetés, elbírálás alatt)*
Erasmus (lengyelekkel, levegőtisztaság-védelem, elbírálás alatt)*
Norvég projekt (benyújtani tervezett)*

200
1300
800
9000
19000
7600
0

Visegrádi pályázat (benyújtani tervezett)*

5000

airbnb (tervezett)*

1000

Cégek támogatása*
Tagsági díjak
Vállalkozási bevétel

470
180
4191

MagNet Bank segítő bankkártya program

170

Magánszemély támogatások

490

Bankkamatok

13

Mérési szolgáltatások bevétele (Érd, magánszemélyek, cégek)

800

Szja 1%-a

900

Rendezvényeken való részvétel árbevétele, valamint előadások

500

Bevételek mindösszesen

83369

Ebből: biztos bevétel

38999

Biztos bevételek és a tervezett kiadások különbözete

3598
* Még nem biztos bevétel
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Ráfordítások
Energia (víz, gáz, elektromos áram)
Iroda bérleti díja

ezer Ft
282
1800

Közös költség

362

Iroda takarítása

162

Irodafenntartás összesen

2606

Irodaszerek

120

Reprezentáció

140

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

200

Anyagköltségek összesen

460

Internet szolgáltatás

85

Telefon

450

Posta

139

Postafiók bérlet

35

Anyagjellegű szolgáltatások összesen

709

Bankköltség

216

Hirdetési díj

90

Karbantartás

55

Könyvelés

750

Részvételi díjak

170

Kommunikációs szolgáltatás (ügynökség)

1080

Domain név, tárhely, webgalamb, https fenntartása

130

Honlapfejlesztés

250

Digitális nyomdai szolgáltatások

170

Egyéb szolgáltatások összesen

2911

Utazási és szállásköltségek

1350

Napidíjak és járulékaik
Mérőberendezések üzemeltetése

200
300

Projektek érdekében megrendelt szolgáltatások (szakértői díjak, fordítások, mérések stb.)

1170

Projektek érdekében felmerült nem személyi jellegű költségek

3020

Alkalmazottak és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak nettó bér és járulékköltsége (4
fő)
Vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottak költsége (3 fő)

14430
8060

Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkába járás támogatása, vonaljegyek)

270

Önkéntes, gyakornok foglalkoztatás költsége

250

Személyi jellegű költségek összesen
Tagdíjak (EEB, T&E, GBE, CAN Europe, KÖTHÁLÓ)
Illetékek, eljárási djak

23010
605
30

Adomány (rendezvényhez, verseny díjazáshoz)

350

Áfa-fizetési kötelezettség

380

Tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, mérőfej, programok)

300

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

1020

Egyéb kiadások összesen

2685

Költségek és ráfordítások mindösszesen
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