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BEVEZETÉS
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 1988 óta folytat
pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet az ország kedvező
adottságait megőrző, szolidáris és demokratikus fejlődés érdekében.
Szemléletformálás,
érdekérvényesítés: Környezet- és természetvédelmi
szemléletformálást, tájékoztatást végeztünk
a lakosság körében, valamint országos,
települési és szakmai rendezvényeken.
Támogattuk a lakosságot, a civil szervezeteket,
a környezetvédelmi kezdeményezéseket, az
állampolgári részvételt a döntéshozatalban.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot
a médiával a környezeti információk hatékony
terjesztése érdekében. Környezeti Tanácsadó
Irodát működtettünk			
.
Szakpolitikai tevékenység, a környezeti szempontok érvényesítése a döntéshozatalban: Szakmapolitikai programokat,
jogszabály-tervezeteket, településrendezési
terveket, hatástanulmányokat, koncepciókat véleményeztünk. Állásfoglalásokat, javaslatokat készítettünk különböző programokhoz, jogszabályokhoz annak érdekében,
hogy elősegítsük a környezetvédelmi alapelvek érvényesülését.
Publikációk, háttéranyagok készítése: Háttértanulmányokat készítünk környezetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezdeményezéseinkhez a Szakértői Testületünk,
nemzetközi és hazai szervezetek, tudományos műhelyek tapasztalatainak felhasználásával. Megjelentetjük Lélegzetnyi havi
elektronikus hírlevelünket és több népszerűsítő kiadványt. Blogot és Facebook-oldalt
üzemeltetünk.
2018. november 30-án a Budapesten
a Premier Kultcaféban mintegy 100 résztvevővel ünnepeltük meg a Levegő Munkacsoport megalakulásának 30. évfordulóját.
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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
hasonló gondok megoldásán tevékenykedő emberekkel, és közösen eredményesebben léphetnek fel környezeti érdekeik
érvényesítéséért.
Folytattuk együttműködésünket más civil
szervezetekkel, a környezet- és természetvédelmi szervezetek mellett több szociális
szervezettel is.
Szakmai publikációink, híreink, internetes
jelenlétünk és kiadványaink mellett országszerte rendszeresen veszünk részt rendezvényeken, találkozókon, tartunk előadásokat iskolákban, művelődési házakban, ahol
népszerűsítjük a környezettudatos életmódot és felhívjuk a figyelmet az aktuális környezeti problémákra.
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Szakértői Testület

▪▪ A Szakértői Testület számos tagja egyéni-

leg is segítette a Levegő Munkacsoportot
hasznos szakmai tanácsaival, észrevételeivel. Kiemelkedő munkát végzett többek
között Lontay Zoltán, aki az energiával
és éghajlatvédelemmel kapcsolatos tevékenységében vett részt. Figyelemmel
kísérte a hazai és uniós politikai fejleményeket, és közreműködött a szervezet álláspontjának kialakításában a ezzel kapcsolatos témákban (a biomassza szerepe
az ország megújuló mixében, időjárásfüggő áramtermelők integrálása a hazai
villamos rendszerbe, megújulók bevezetése a távhő szektorba, a rezsicsökkentés energiahatékonyságot blokkoló hatása a lakossági szektorban, a hulladékok
termikus hasznosítása, a klímaváltozás és
az egészség kapcsolata). Véleményét cikkekben, blogbejegyzésekben és különféle rendezvényeken való felszólalásokban
ismertette. Képviselte a Munkacsoportot
a CAN Europe közgyűlésein. Tagja a LIFE
„PlanUp” projektjén dolgozó csapatnak.
▪▪ Az SZT alelnöke meghívottként rendszeresen részt vett a Levegő Munkacsoport
Elnöksége ülésein.
▪▪ 2018 szeptemberében nagy szomorúsággal mondtunk végső búcsút Dr. Simonyi
Endrétől, aki 1992 óta támogatta munkánkat mint Szakértői Testületünk tagja.

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 69 tagja van.
▪▪ Márciusban elkészült Budapest Klímastratégiájának tervezete, melynek készítői
felkérték a Levegő Munkacsoportot a tervezet véleményezésére. Szakértői testületünk négy tagja küldte el észrevételeit,
amelyekből néhányat figyelembe vettek a
végleges változat elkészítésekor.
▪▪ Május 17-én részt vettünk a Budapest
Klub kerekasztal beszélgetésén és László
Ervin könyvbemutatóján.
▪▪ Októberben Fürjes Balázs, a Kiemelt Kormányzati
Beruházások Kormánybiztosa felkérte a Levegő
Munkacsoportot Budapest 2030 Stratégiai Fejlesztési Terv készítésében történő közreműködésre. Szakértői testületünkből többen jeleztük részvételi készségünket és néhányan részt vettünk
több előkészítési egyeztetésen, de konkrét feladatok végrehajtása majd csak 2019-ben várható.
▪▪ Októberben többen meghallgattuk szakértői testületünk elnöke, Dr. Ürge-Vorsatz
Diana előadását az IPPC napokkal előbb
közzétett jelentéséről a klímaváltozás Önkéntes programunk
várható mértékéről és hatásáról.
Felelősök: Susánszky Ferenc,
Szegő Judit
2018-ban 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 önDecemberben részt vettünk a Levegő
kénteseink száma 2018 végén 31 fő volt.
Munkacsoport alapításának 30. évfordulójának megünneplésén.

4

▪▪
▪▪

▪▪

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. Hírlevelünk a GDPR rendelkezései alapján történt
címlista-frissítés nyomán jelentősen lecsökkent, így 2018 végén a hírlevelet 407
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 civilMc.

www.levego.hu
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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.

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 2018-ban 0000 ügyben keresték meg.
Az iroda közreműködésével számos közigazgatási eljárás indult. 2018 során a leggyakoribb panasz az illegális hulladékégetés
volt. Ilyen ügyben összesen … alkalommal
segítettük a lakosságot. A nagy ügyszám
miatt előre elkészített mintalevelünk van,
melyet csak ki kell tölteni és postázható az
eljáró járási hivatalnak.
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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.
▪▪ január
A Tanácsadó Irodát 133 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel
kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben
pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (89) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
▪▪ február
A Tanácsadó Irodát 74 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel
kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben
pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (50) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb
ügy (72) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos. Segítséget nyújtottunk Madocsán a kavicsbánya-nyitás ellen küzdő
lakosoknak.
július
A Tanácsadó Irodát 48 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több
esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy
(29) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
augusztus
A Tanácsadó Irodát 15 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több
esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy
(4) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
szeptember
2018.09.03. Egyeztetést folytattunk légszennyezéssel kapcsolatos ügyekben az FM
Környezetmegőrzési Főosztályán,
2018.09.05. Bemutattuk a Zöld Jövő
Környezetvédő
Egyesület
tagságának a felkérésükre Nagytétényben
végzett légszennyezettség mérés sorozat eredményeit.			
2018.09.19. Egyeztettünk az Országos
Levegőterhelés-csökkentési Programról a
Herman Ottó Intézetben.		
A Tanácsadó Irodát 149 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több
esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy
(80) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
október
2018.10.12. Előadást tartottunk légszennyezés témában az ELTE földrajz szakos hallgatóinak.		
2018.10.15-16. Előadásokat tartottunk
Budafok-Nagytétény
Önkormányzata
megbízásából védőnők, családgondozók,
szociális munkások és rászoruló családok

www.levego.hu

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

részére légszennyezés, éghajlatváltozás
témában.
2018.10.30. Részt vettünk a KSZGYSZ által szervezett IV. Innovatív szemléletformálási konferencián.
A Tanácsadó Irodát 118 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel
kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben
pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (60) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
november
2018.11.15. Részt vettünk a Jedlik Ányos
Klaszter által szervezett, „E-mobilitás –
biztonság mindenek felett” c. konferencián.
2018.11.20. Előadást tartottunk az ELTE
Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék hallgatóinak légszennyezés témában.		
2018.11.21. Részt vettünk a Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferencián.
2018.11.26. Részt vettünk az ombudsmani hivatalban a Levegő Munkacsoport által közlekedés légszennyezése témában rendezett konferencián.
2018.11.26. Előadást tartottunk Szügyön az avarégetés légszennyezéséről az önkormányzat felkérésére.
2018.11.29.
Légszennyezettség-mérést és előadást tartottunk Biatorbágyon a NoPlanetB projekt keretében, valamint a témában megbeszélést folytattunk a két alpolgármesterrel.
2018.11.30-31. Vizuális kommunikációs
képzésen vett részt a Palantír Film Alapítványnál.					
A Tanácsadó Irodát 1114 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel
kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben
pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (64) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.
december
2018.12.06. Részt vettünk a Főkert Zrt.
26. Szakmai Konferenciáján.
2018.12.07-08. Vizuális kommunikációs
képzésen vettünk részt a Palantír Film
Alapítványnál.				
Ajánlásokat tettünk közzé, hogy mit célszerű tenni szmog idején.
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▪▪ A

Tanácsadó Irodát 71 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda
minden esetben adott tanácsot, több esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes
hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (33)
levegőszennyezéssel volt kapcsolatos.

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.
▪▪ január
A jogi tevékenység tartalmazó projektek
folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű
ügyeit folyamatosan intéztük. Frissítettük
az illegális égetésről szóló mintalevelet.
Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén. Megbeszélésen vettünk részt az FM Környezetmegőrzési Főosztályánál a légszennyezés aktuális kérdéseiről.
Több
Skype-megbeszélésen
vettünk részt és átnéztük a szerződéseket
a ClientEarth-szel közösen indítandó projekt kapcsán. Tájékoztatást tartottunk a Levegő Munkacsoportról albán civil szervezetek számára. Részt vettünk a Jogorvoslat
a
környezetvédelemben
c.
konferencián.

Keresetlevelet fogalmaztunk és nyújtottunk be egy illegális égetéses ügyben az
elutasított ügyféli jogállás miatt. Felülvizsgálati ellenkérelmet fogalmaztunk és
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nyújtottunk be a Közlekedési Múzeum újjáépítésének ügyében. Megbeszélésen
vettünk részt a madocsai lakosok képviselőivel, akik a faluban épülő kavicsbánya
ellen tiltakoznak. Megbeszélést folytattunk egy lakossal, aki személyiségi jogi
pert szeretne indítani a légszennyezettség
miatt. Adatkérő levelet fogalmaztunk
a Semmelweis utcai fakivágások ügyében.
Lefordítottuk az EEB környezeti információkérő levelét a légszennyezéssel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárással
kapcsolatban. Megbeszélésen vettünk
részt a zuglói önkormányzatnál egy lehetséges közös projektről. Részt vettünk a
CAN Europe webinarján éghajlatváltozással kapcsolatos mintaperek ügyében.
február
A jogi tevékenységet tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű
ügyeit folyamatosan intéztük. Frissítettük
az illegális égetésről szóló mintalevelet.
Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén. Megbeszélésen
vettünk részt az FM Környezetmegőrzési
Főosztályánál a légszennyezés aktuális
kérdéseiről. Több Skype-megbeszélésen
vettünk részt és átnéztük a szerződéseket
a ClientEarth-szel közösen indítandó projekt kapcsán. Tájékoztatást tartottunk a
Levegő Munkacsoportról albán civil szervezetek számára. Részt vettünk a Jogorvoslat a környezetvédelemben c. konferencián. Keresetlevelet fogalmaztunk
és nyújtottunk be egy illegális égetéses
ügyben az elutasított ügyféli jogállás miatt. Felülvizsgálati ellenkérelmet fogalmaztunk és nyújtottunk be a Közlekedési
Múzeum újjáépítésének ügyében. Megbeszélésen vettünk részt a madocsai lakosok képviselőivel, akik a faluban épülő kavicsbánya ellen tiltakoznak. Megbeszélést
folytattunk egy lakossal, aki személyiségi jogi pert szeretne indítani a légszen�nyezettség miatt. Adatkérő levelet fogalmaztunk a Semmelweis utcai fakivágások
ügyében. Lefordítottuk az EEB környezeti
információkérő levelét a légszennyezéssel
kapcsolatos kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban. Megbeszélésen vettünk
részt a zuglói önkormányzatnál egy lehet-
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séges közös projektről. Részt vettünk a
CAN Europe webinarján klímaváltozással
kapcsolatos mintaperek ügyében.
március
A jogi tevékenységet tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű
ügyeit folyamatosan intéztük. Több Skype
megbeszélésen vettünk részt és átnéztük
a szerződéseket a ClientEarth-szel és az
EMLA-val közösen indított projekt kapcsán.
Elkészítettük a budapesti levegőminőségi
terv felülvizsgálata érdekében benyújtandó kérelmet. Megbeszélést folytattunk a
II. kerületi főépítésszel a parkolási szabályozásról. Részt vettünk az EEB elnökségi
ülésén, Brüsszelben. Részt vettünk a CEU
NGO Fair elnevezésű rendezvényén.
május
A jogi tevékenységet tartalmazó projektek
folyamatos ügyeit és a Környezeti Tanácsadó Iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Több Skype- megbeszélésen vettünk részt a ClientEarth-szel
a budapesti levegőminőségi terv felülvizsgálati eljárásával kapcsolatban, véglegesítettük a felülvizsgálatra vonatkozó
kérelmet, sajtóközleményt fogalmaztunk
az ügyben, valamint találkoztunk az Érdi Járási Hivatal munkatársával is. Szemináriumi órát tartottunk a környezetjog
gyakorlatáról a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi karán. Előadásokat tartottunk gyerekeknek a zuglói önkormányzat
Föld napi rendezvényén és a Sashalmi Tanoda Általános Iskolában. Részt vettünk
az Országos Környezetvédelmi Tanács
ülésén. Fellebbezést írtunk a csillebérci égetéses ügyben az elsőfokú bírósági
végzéssel szemben. Részt vettünk a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos
konferencián az ombudsmani hivatalban.
Adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót
készítettünk.
június
A jogi tevékenység tartalmazó projektek
folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Több
skype megbeszélésen vettünk részt a
ClientEarth-szel a budapesti és a Sajóvölgyi levegőminőségi terv felülvizsgálati

www.levego.hu
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eljárásával kapcsolatban, a megbeszélésekről emlékeztetőket írtunk. Honlaphírt
fogalmaztunk a csehországi levegőminőségi perekkel kapcsolatban. Fellebbezést
fogalmaztunk az EMLÁ-val közösen a levegőminőségi terv felülvizsgálata iránti
kérelemmel kapcsolatos hatósági válasz
kapcsán. Megbeszélést folytattunk egy
budapesti lakossal, aki a levegőminőség miatt pereskedik. Holland diákokat
fogadtunk és mutattuk be nekik a magyar környezetvédelmi civilek helyzetét.
Részt vettünk az EEB elnökségi ülésén,
Bécsben. Részt vettünk az OECD teljesítményértékelési jelentés bemutatóján. Részt vettünk az új Országgyűlés
Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnöke, Schmuck Erzsébet által összehívott
informális megbeszélésen, melyen Rácz
András környezetügyért felelős helyettes
államtitkár az Agrárminisztériumból bemutatkozott a jelen lévő civileknek.
július
Egy építési hulladékot feldolgozó üzem
engedélyezésének ügyében precedens
értékű pert nyert a Levegő Munkacsoport
a Pest Megyei Kormányhivatallal szemben.
Olyan bírósági ítélet született, amely a
jövőben könnyebbé teheti a környezetvédelmi peres eljárásokat.
szeptember
A környezetvédelmi hatóság értelmezése
szerint a levegőminőségi terveket nem
közigazgatási eljárás keretében fogadják el, így azok nem minősülnek kötelező erejű határozatoknak; emiatt a tervekben megfogalmazott légszennyezettséget csökkentő intézkedések is csak
ajánlásnak tekinthetőek. Mindez abból a
hatósági tájékoztatásból derül ki, amelyet a Levegő Munkacsoport kapott válaszul a Budapest környékére készített
terv felülvizsgálatára vonatkozó kérelmére. Pedig álláspontunk szerint kötelező
erejű intézkedésekre lenne szükség
a levegőminőségi tervekben.
október
A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre
válaszoltunk. Részt vettünk az Országos
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Környezetvédelmi Tanács ülésén. Több
skype megbeszélésen vettünk részt
a ClientEarth-szel a budapesti és a sajóvölgyi levegőminőségi terv felülvizsgálati eljárásával kapcsolatban. Az EMLA-val
közösen keresetlevelet fogalmaztunk a
budapesti levegőminőségi terv felülvizsgálata érdekében. Segédkeztünk a közlekedési légszennyezés és a jogi eljárások kapcsolatával foglalkozó konferencia
szervezésében. Részt vettünk az M0 nyugati szektorával kapcsolatos lakossági véleményekről szóló megbeszélésen. Részt
vettünk az ITM-ben a közlekedési szabályozás aktuális kérdéseiről szóló megbeszélésen. Részt vettünk a tajvani nagykövetség fogadásán. Előadást tartottunk egy
német delegációnak a levegőminőséggel
kapcsolatos hazai kérdésekről.
november
A jogi tevékenység tartalmazó projektek
folyamatos ügyeit folyamatosan intéztük.
A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre
válaszoltunk. Részt vettünk az EEB éves
konferenciáján, közgyűlésén és elnökségi ülésén, Brüsszelben. Több skype megbeszélésen vettünk részt a ClientEarthszel a budapesti és a sajó-völgyi levegőminőségi terv felülvizsgálati eljárásával
kapcsolatban. Sajtóközleményt jelentettünk meg a budapesti levegőminőségi
terv ügyében indított perrel kapcsolatban. Részt vettünk a budapesti levegőminőségi tervvel kapcsolatos keresetlevél megfogalmazásában. Véglegesítettük
a Sajó-völgy levegőminőségi terv felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet.
Az ombudsmani hivatallal közösen nemzetközi konferenciát szerveztünk „A közlekedés légszennyezése – jogi lehetőségek a jobb levegőminőség és éghajlatvédelem érdekében” címmel.
Részt vettünk a légszennyezéssel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló megbeszélésen. Részt vettünk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának
ülésén. Részt vettünk az Aarhus-i Egyezmény 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Véleményeztünk egy
jogi szakkönyv tervezetének levegőminőségi fejezetét.

▪▪

december
A jogi tevékenység tartalmazó projektek
folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági
környezeti tanácsadó iroda keretében jogi
jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk.
Jogi tanácsot adtunk egy légszennyezés
miatt már hosszú ideje pereskedő lakosnak. Javaslatot fogalmaztunk meg egy új
jogi projektre a levegőminőséggel kapcsolatban. Interjúval segítettünk egy holland
kutatónak a hazai klímapolitikával kapcsolatos kutatásában. Együttműködésre léptünk a miskolci Zöld Kapcsolat Egyesülettel a Sajó-völgyi levegőminőségi terv felülvizsgálatával kapcsolatos kampányban.

Közlekedés
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 szoros
együttműködésben tettük a Magyar Közlekedési Klubbal és más szervezetekkel.
▪▪ január
Részt vettünk Brüsszelben az Európai Éghajlatvédelmi Alap (ECF) által támogatott
Tagállami Hálózat téli értekezletén. A nem
kormányzati szervezetekből álló Hálózat
a közlekedési ereé
es

▪▪

▪▪

bálását támogató országúti infrastruktúra
kialakításának követelményeiről
Kialakítottuk a Levegő Munkacsoport véleményét a villanyautók által felhasznált
energia adótartalmával kapcsolatban.
február
Levelet írtunk Tóth Andor Nándor helyettes államtitkárnak, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
vezetőjének, melyben az iránt érdeklődtünk,
hogy törvényes-e az olyan eszközök hirdetése, amelyekkel ki lehet kapcsolni a gépkocsik
kipufogórendszerében a környezetszen�nyezést csökkentő részegységeket.
Megnyugtató választ kaptunk az Európai
Bizottság Regionális és Városfejlesztési Politikai Főigazgatóságától a levelünkre, melyben a budapesti M3 metróvonal felújításának EU-támogatásával kapcsolatban hívtuk
fel a figyelmet az akadálymentesítés megvalósításának elengedhetetlen voltára, közösen a Rehab Critical Mass-szal.
Megbeszélést
folytattunk
a
GreenGo
képviselőival a közautózás további elterjesztésének lehetőségeiről.		
Megkezdődik a 2021-ben induló új EU támogatási ciklus előkészítése. Ezért levélben javaslatokat tettünk tematikus célkitűzésekre
az új közlekedési operatív programban Szalóki Flórián Közlekedési Operatív Programokért felelős helyettes államtitkárnak.
március
Részt vettünk a 2018. évi Logisztikai Csapatbajnokság döntős csapatainak kiválasztásában és a döntő zsűrijében. A Levegő Munkacsoport környezettudatossági
különdíját idén a BME Logsteam csapata
veheti át a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja májusi rendezvényén.

www.levego.hu
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Meghallgattuk a Budapesti Közlekedési
Központban az immáron öt éves, Balázs
Mórról elnevezett, (majdnem) fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) projektlistájának felülvizsgálatáról tartott
előadásokat. Szóban, majd később írásban is kétségeinket fejeztük ki aziránt,
hogy a zömében infrastrukturális beruházási terveket tartalmazó projektlista
végrehajtásával Budapest felkészíthető
lenne a 2030-2040-ig bekövetkező közlekedési, szállítási forradalomra.
Sok érdekes előadást hallgathattunk meg
Győrött, a Széchenyi István Egyetem
Környezetmérnöki Tanszékén rendezett
XIII. Környezettudományi Konferencia
Klímastratégia konferenciáján a közúti
közlekedés villamosításának folyamatáról, az ipar előtt álló kihívásokról.
Meghallgattuk a Miniszterelnökség szervezésében az EU támogatásokat szétosztó
operatív programok, közöttük az Integrált
Közlekedési Operatív Program ellenőrzésének folyamatait bemutató előadásokat.
április
Részt vettünk az IKOP Monitoring Bizottság
ülésén. Brüsszelben ott voltunk az Európai
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) taggyűlésén, és az Európai Klímavédelmi Alap (ECF) Tagállami Hálózat
projektjének munkaértekezletén. Összefoglalót készítettünk a T&E új tanulmányáról, amely arra a lehangoló következtetésre
jutott, hogy az autógyárak fékezik mind a
villanyautók, mind pedig a legnépszerűbb
robbanómotoros modellek üzemanyag-hatékonyabb változatainak piacra kerülését.
Veszélyezteti az Európai Unió éghajlatvédelmi erőfeszítéseinek sikerét a közúti
közlekedés, és különösen a teherszállítás széndioxid-kibocsátásának növekedése. Eszköz pedig volna a kibocsátás gyors
csökkentésére. Erre figyelmezteti nyílt
levelében Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét Európa sok vezető
gyártója, fuvarozója és szállítási iparági
érdekvédelmi szervezete, köztük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE)
és a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek
Klubja (NLVKLUB) is. A levelet (T&E) és
tagszervezetei – köztük a Levegő Munkacsoport – kezdeményezték.
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május
Részt vettünk a Nagyvállalati Logisztikai
Vezetők Klubjának nemzetközi konferenciáján, ahol Lukács András elnök átadta
Farkas Gergelynek, a GLS csomagszállító
magyarországi és régiós ügyvezetőjének
a 2018. évi Radó Dezső díjat, és a Logisztikai Csapatbajnokságon induló BME
Logisteam csapatnak a Levegő Munkacsoportnak a környezettudatos tervezésért
járó különdíját. Kezdeményezésünknek
köszönhetően a konferencián előadást
tartott Stef Cornelis, az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség
munkatársa a tehergépkocsik széndioxidkibocsátása csökkentési lehetőségeiről.
Sajtóközleményt adtunk ki arról, hogy kamiononként 5 000 eurót takaríthatnának
meg a fuvarozók évente, ha elfogadják az
Európai Bizottság javaslatát; az Európai
Parlament és a Tanács elé kerülő előterjesztés szerint ugyanis 2025-től a maiaknál lényegesen, legalább 15 százalékkal
kevesebb üzemanyagot fogyaszthatnak
majd a nehéz tehergépkocsik, és így sok
millió tonnával csökkenhet a közlekedés
széndioxid-kibocsátása. Civilek (köztük a
Levegő Munkacsoport) és cégek azonban
szigorúbb szabályozást követelnek.
június
A Nemzeti Közlekedési Hatóság vezetőjétől érkezett válasszal folytatódott az áprilisban a mi levelünkkel kezdődött párbeszéd arról, hogyan lehet(ne) védekezni az
ellen, hogy gépkocsik kikapcsolt légtisztító részegységgel a kipufogórendszerükben vegyenek részt a forgalomban.
Meghallgattuk
Vitézy
Dávid
előadását a Budapest Körben az önvezető autókról, várható hatásukról a városok életére, szerkezetére.		
Részt vettünk a CEU-n Tóth Csaba ta-
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nulmányának megvitatásán, amely azt
vizsgálja, miként lehet csökkenteni
az autóhasználatot Budapesten.
Levelet írtunk Nagy István agrárminiszternek, melyben kértük, hogy az Európai Tanácsban a lehető legszigorúbb gépkocsi-fogyasztási javaslatot támogassa a 2025 után
piacra kerülő személygépkocsiknál.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is tiltakoztunk az energiaitalt áruló cég kisrepülőgépes reklámakciója ellen, és
különösen annak támogatása ellen az
adófizetők pénzén. Ez az akciót hetekre
megbénította a forgalmat Budapest egy
részén, és sok százezer budapesti nyugalmát zavarta zajjal napokig.
Levelet írtunk a magyar kormánynak,
azt kérve, hogy az európai energiaügyi
miniszterek ülésén álljon ki azért, hogy
a pálmaolajból készített üzemanyag ne
számítson megújuló energiaforrásnak.
július
Szellőztettük az Európai Bizottság és
a Közlekedési Operatív Program Irányító Hatósága között évek óta zajló levelezést a négyes metróhoz kapott uniós
támogatás fejében fölvállalt budapesti
dugódíj(nem)bevezetésről.
augusztus
Ismertettük az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetség új tanulmányát a gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának szabályozásáról.
szeptember
Összeállítottunk egy jelentést A Német
Környezetvédelmi Minisztérim EUKI programja által támogatott, „A közlekedés
dekarbonizációja Európában” témájú projekt keretében összeállítottunk egy elemzést és javaslatcsomagot a magyarországi
vonatkozásokról. A témáról előadást tartottunk a 2018. évi Közgazdász-vándorgyűlésen Debrecenben.
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Részt vettünk az „Okos város – okos közigazgatás technológiák”, 2017/162/BMEVIK számú Államtudományi kutatóműhely
zárórendezvényén.
Milyen tervek, milyen gyakorlati tapasztalatok vannak szerte a világon a
kilométerarányos városi útdíjról? Erről készített tanulmányt a Levegő Munkacsoport egyik gyakornoka, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
mesterszakos hallgatója, Beza Abebe
Dress.
Külön sátorral vettünk részt az Európai
Autómentes Nap keretében Budapesten,
az Andrássy úton tartott kétnapos rendezvényen.

▪▪

A német Deutsch-Russischer Austausch
felkérésére és finanszírozásával Lukács
András, a Levegő Munkacsoport elnöke
tanácsadást végzett, megbeszéléseken
vett részt és előadást tartott (szöveg, bemutató) Kirgizsztán fővárosában, Biskekben a közlekedés okozta légszennyezés
csökkentési lehetőségeiről.

www.levego.hu

október
Áttekintettük az aktuális közös témákat az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Levelet írtunk az Európai
Parlamentbe
Magyarországról
megválasztott
képviselőknek,
kérve
őket, hogy támogassák a személygépkocsik 2025 és 2030 utáni kibocsátásszabályozásában a szigorú korlátozást
szorgalmazó bizottsági javaslatot.
A klímakatasztrófa elkerüléséhez az is
szükséges, hogy 2035-től csak nulla kibocsátású gépkocsit lehessen vásárolni. Ezért a Levegő Munkacsoport levélben kérte a környezetvédelemért felelős
minisztert, hogy a kormány ennek fényében foglaljon állást az uniós környezetvédelmi miniszterek ülésén.
Vargha Márton előadást tartott a Zöldgömb fesztiválon és a Magyar Szocialista
Párt környezetegészségügyi tanácskozásán a városi útdíj budapesti bevezetésének szükségességéről és előnyeiről.
Szerveztünk egy megbeszélést arról,
hogyan lehet megakadályozni a budapesti autópálya körgyűrű nyugati bezárásnak újabban ismét előkerült, a
tervezett nyomvonalon komoly károkkal veszélyeztető terveinek továbbvitelét. (Vargha Márton)		
Ismertettük az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetség (T&E) új tanulmányát, amely a dízelbotrány kirobbanásának harmadik évfordulójára jelent
meg. A tanulmány szerint Európa szerte
már vagy 43 millió, Magyarországon 193
ezer Euro 5 és Euro 6 osztályú dízelautó
vásárlóját verték át a gyártók.
november
Vargha Márton előadást tartott egy budapesti útdíj bevezetésének financiális vonatkozásairól a II. Magyar Közlekedési
Konferencián Egerben.
Ismét előkerült a Gellérthegyre vezető
sikló megépítése, továbbra is próbálunk
tenni ellene, de legalább a minél környezetkímélőbb megépítéséért.
Levelet írtunk az Európai Parlamentbe
Magyarországról megválasztott képviselőknek, kérve őket, hogy támogassák a
nehéz tehergépkocsik 2025 és 2030 utáni
kibocsátás-szabályozásában a szigorú
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korlátozást szorgalmazó bizottsági javaslatot. Véleményeztük Mészáros Gábor
doktori dolgozatát a gyorshajtás szerepéről a halálos balesetekben.

Ismertettük a T&E új tanulmányát, amely
szerint megéri villanybuszt venni a dízelbusz helyett (ugyanerre a következtetésre jutott a Levegő Munkacsoport több évvel korábban).
Üdvözöltük, hogy meggyőző többséggel
fogadták el az európai parlamenti képviselők a Környezetvédelmi Szakbizottság
azon javaslatát, ami a nehéz tehergépkocsik széndioxid-kibocsátásának erőteljes,
de megvalósítható csökkentésének kötelező előírását szorgalmazza. Ezt már régóta sürgették a környezetvédő civil szervezetek.

Levegőtisztaság-védelem
Konferenciát szerveztünk „A közlekedés
légszennyezése – Jogi eljárások lehetőségei
a jobb levegőminőség és az éghajlatvédelem érdekében” címmel Dr. Bándi Gyulával,
az állampolgári jogok biztosának a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
helyettesével közösen.
Lukács András részt vett Brüsszelben az
Európai Dízelcsúcs (European Diesel Summit) konferencián, majd az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) projektmegbeszélésén.		
Az osztrák Zöldek meghívására előadást
tartott Bécsben kelet-európai önkormányzati képviselőknek a városi közlekedés
okozta légszennyezés csökkentési lehetőségeiről.				
Ott voltunk a Jedlik Ányos Klaszter
villanymobilitási tanácskozásán.
Előadást tartottunk a Holland Nagykövetség által szervezett logisztikai konferencián a közlekedés dekarbonizációjának
szükségességéről
és
lehetőségeiről.
Hírt adtunk a kilenc országban végzett
közvélemény-kutatásról, amelyet az Ipsos közvélemény-kutató cégtől rendelt
meg az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E), és amely kimutatta, hogy a megkérdezett európaiak
nagy többsége – köztük a magyarok háromnegyede –egyetért azzal, hogy a levegőtisztaság védelmében tiltsák ki településükről a legszennyezőbb gépkocsikat.
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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.
▪▪ február
Haladéktalanul biztosítson huszonhét milliárd forintot az állam a jogsértő és rendkívül egészségkárosító lakossági hulladékégetés felszámolására. Ezt kérte Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszternek írt levelében a Levegő Munkacsoport és a Magyar Szegénységellenes Hálózat (MSZEH), rámutatva, hogy a kért ös�szeg töredékét teszi ki annak a kárnak,
amit ekkora összeggel meg lehet előzni.
„A lakossági fűtés okozta levegőszennyezés – az európai és hazai jogszabályok
végrehajtása” címmel tartott konferenciát
Budapesten az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala és a Levegő Munkacsoport a német
Deutsche Umwelthilfe (DUH) civil szervezet és a Dán Ökológia Tanács közreműködésével.

▪▪

Gaëlle Perrinnel, a Francia Nagykövetség
gazdasági attaséjával.
április
A hat legjobb közé sorolta az Európai Unió
a városi környezettel foglalkozó összes
LIFE-projekt közül azt a projektet, amelyet „Tiszta levegőt!” címmel a valósított
meg a Levegő Munkacsoport cseh, dán,
lengyel, német és osztrák partnereivel
közösen.

A DUH és a Dán Ökológiai Tanács képviselőivel közösen részecskeszám-méréseket
végeztünk a Budai hegyekben.

▪▪

Agárdon részt vettünk a Kályhásakadémia
szakmai rendezvényen.
Véleményeztük Budapest klímastratégiájának tervezetét.
március
Megbeszélést folytattunk a magyarországi
levegőminőségi helyzetről Katia Bennetttel, az USA Nagykövetségének tudományos és műszaki első titkárával, valamint

www.levego.hu

„Széles körű felvilágosító kampányt kell
folytatni a lakossági szilárd tüzelés és
égetések káros egészségi, környezeti és
gazdasági hatásairól, jogi vonatkozásairól
és a lehetséges gyakorlati megoldásokról.
Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium
költségvetésében néhány tízmillió forint
áll rendelkezésre erre a célra, ami teljességgel elégtelen; legalább évi 3 milliárd
forintot kellene fordítani erre a felvilágosító tevékenységre.” Ezt is tartalmazza az
az állásfoglalás, amelyet a Kalotaszentkirályon tartott 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó hagyott jóvá a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére. A témáról
szekcióülést is tartottunk.
Brüsszelben részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Tiszta Levegő
Munkacsoportjának ülésén.
Berlinben megbeszélést folytattunk a Deutsche Umwelthilfe (DUH) munkatársaival
a további együttműködési lehetőségekről.
▪▪ május
Az avarégetés és a tarlóégetés rendkívül
nagy légszennyezést okoz, ezen okból is
tiltják, illetve szigorúan szabályozzák
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szerte Európában. Magyarországon sajnos még mindig túlságosan megengedőek
a jogszabályok és laza az ellenőrzés. A Levegő Munkacsoport régóta küzd a szabályozás szigorításáért (ennek egyik jelentős eredménye az avarégetés betiltása
Budapest egész területén). Ezt kívánja
elősegíteni legújabb (angol nyelvű) tanulmányával, amely áttekinti, miként szabályozzák a zöldhulladék égetését a különböző európai országokban.

jes Balázs, Budapestért és a fővárosi
agglomerációért felelős államtitkár által létre hívott tanácsadó testület ülésén, amelyen tájékoztatást kaptunk és
javaslatokat adtunk Budapest fejlesztési stratégiájával kapcsolatban.
(Az augusztus-decemberi tevékenységeket ld. a Környezeti Tanácsadó Iroda és a
Jogi ügyek fejezetekben.)

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

▪▪

A Kalotaszentkirályon tartott 2018. évi
Zöld Civil Országos Találkozó hagyott jóvá
a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére állásfoglalást fogadott el a lakossági
szilárd égetésekről.
Sajtóközleményt adtunk ki abból az alkalomból, hogy az Európai Bizottság bejelentette: pert indít a magyar kormánnyal
szemben, mert számos városunkban a levegő szennyezettsége rendszeresen túllépi a megengedett határértéket. A közleményben felhívtuk a figyelmet arra, hogy
Levegő Munkacsoport korábban több
konkrét intézkedést is javasolt, melyekkel
a per – és nem mellesleg több tízezer ember megbetegedése – könnyen elkerülhető lett volna. A Levegő Munkacsoport levélben (angol nyelven) tájékoztatta
Karmenu Vellát arról, hogy véleménye
szerint miként lehetne viszonylag kis ráfordítással és gyorsan javítani a levegő
minőségét országunkban.
július
Részt vettünk a lakossági levegőminőségi
mérés
lehetőségeiről
szóló webináron. (Lukács András)
Budapest2030 – Részt vettünk a Für-
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Célunk annak elősegítése, hogy természetes és épített környezetünket fenntarthatóan alakítsuk, és értékeinket
unokáink számára megőrizzük.
▪▪ január
Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat
Gazdasági Bizottságának ülésein január
17-én és 30-án. Javaslatunk eredményeképpen sikerült megakadályoznunk egy 29
cm törzsátmérőjű korai juharfa kivágására
vonatkozó engedélykérelem megszavazását. A kérelmező a bizottsági döntés hatására átdolgozta az építési tervet.
Január 24-én megfigyelőként részt vettünk a Testnevelési Egyetem fejlesztésével kapcsolatos lakossági fórumon a
XII. kerületi Önkormányzat alagsori tárgyalójában. A XII. kerületi alpolgármester kérésére megküldtük véleményezésünket a Testnevelési Egyetem és környékének kiemelt jelentőségűként kezelt
Kerületi Építési Szabályzatáról.
Ügyféli véleményezést nyújtottunk be a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához az Ócsa 0526/1 és
0526/2 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett bányászati tevékenység végzésére
vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban.
Az eljárás megindításáról – érintettsége
miatt – mi tájékoztattuk az alsónémedi
környezetvédő szervezet vezetőjét, aki
ennek köszönhetően időben szintén
meg tudta küldeni észrevételeit.
A Madocsa területén tervezett kavicsbánya ügyében e-mail és telefoni kapcsolatot tartottunk a helyi lakosság szószólói-

▪▪

val a jelentős új fejlemények miatt.
ttekintettük és értékeltük a 2017. évi településrendezési eljárásokban benyújtott véleményezéseinket és a favédelmi vonatkozású beadványainkat.
Szakmai kapcsolatot tartottunk fenn a
FŐKERT faápolási szakértőjével.
február
Az UNESCO Műemlékvédelmi Tanácsa, az
ICOMOS több városvédő civil szervezet,
köztük a Levegő Munkacsoport véleményét hallgatta meg Budapest fővárosát illető fejlesztési tervekről. Szó esett többek
között a tervezett Lágymányosi MOL székházról, a Várban zajló kormányzati projektről és főleg a Városliget átalakításáról.

A nálunk lévő anyag kölcsönzésével hozzásegítettük a „Szindikátus” Összefogás a
Városért Egyesületet a Testnevelési Egyetem és környékének fejlesztéséről összeállítandó véleményezésének megírásához,
és tájékoztattuk őket a mi véleményezésünkről.
Új önkéntesünkkel, aki várostervezési témában végzi tanulmányait, ismertettük a
Testnevelési Egyetem fejlesztésének problematikáját.
Telefoni megbeszéléseket folytattunk a
VIII., X., XI., XII., XIV. és XV. kerületi, valamint a budaörsi főépítészi irodákkal arról, hogy a továbbiakban is részt kívánunk
venni a településrendezési eljárásokban,
különös tekintettel arra a rendeletre, mely
2018 végéig kötelezi a településeket arra,
hogy a megváltozott jogszabálynak megfelelően dolgozzák át kerületi építési szabályzataikat. A többi fővárosi kerülettel

www.levego.hu

▪▪

ezt levélben közöljük.
A madocsai polgárok szószólóinak kérésére jogászunkkal és természetvédelmi
mérnökünkkel együtt felolvasásra alkalmas levelet állítottunk össze a március
2-án rendezett lakosági fórumukra.
Részt vettünk Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.
Telefonon kértünk véleményt az Országos
Vízügyi Főigazgatóság munkatársától a
Kopaszi Gát Kft fejlesztési területén épülő
120 méter magas MOL Campus irodaház
talajvízre gyakorolható hatásával kapcsolatban.
Február 21-én a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. meghívása alapján
megfigyelőként részt vettünk a Semmelweis utcai fasorral kapcsolatos szabadtéri
tájékoztatón.
Levelet intéztünk a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez a Thán Károly
úti társasház miatt az építési telken belül
lévő, nagyon szép hegyi juhar fasor kivágásának engedélyezése ellen.
Ügyféli jogállásunk elismeréséért folyamodtunk a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal építési osztályvezetőjéhez a Dombóvári út 4042/155 hrsz. telkén tervezett
120 méter magas MOL Campus toronyház
építési engedélyezésének eljárásában.
A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészének felkérése alapján véleményezést
nyújtottunk be a Bp. XI. KÉSZ 9.0 ütem
Galvani út–Solt utca–Kondorosi út–Sáfrány utca–vasútvonal–kerülethatár–Duna
folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatával kapcsolatban.
A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészének felkérése alapján véleményezést
nyújtottunk be a Bp., XI. KÉSZ 6.0 ütem,
Budaörsi út–Kőérberki út–Repülőtéri út–
Budaörs határa által határolt terület kerületi építési szabályzatáról.
március
A városi zöldterületek elkötelezett védelmezőjét és a Levegő Munkacsoport barátját veszítettük el Demján Sándor halálával.					
Kiegészítő véleményezést nyújtottunk be
a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezet-
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védelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályához a „Madocsa-homok, kavics” elnevezésű területen
tervezett bányászati tevékenység megkezdése, bányatelek létesítése tárgyú környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban.
A XI. kerületi főépítész felkérése alapján
véleményeztük a Bp. XI. ker. Fehérvári
út–Váli utca–Bercsényi utca–Október huszonharmadika utca által határolt területre vonatkozó KVSZ módosítását.
A X. kerületi polgármester felkérése alapján véleményeztük a Bp. X. kerület Halom út–Halom köz–Bánya utca–Ászok utca–Halom út–Kápolna utca–Kőrösi Csoma
Sándor út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatot.
A XV. kerületi főépítész felkérése alapján véleményeztük a Budapest XV. kerület egészére vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzatot.			
Levelet intéztünk Budapest IX. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez, melyben bejelentkeztünk Ferencváros új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába.
Véleményeztük a XIII. kerületi Önkormányzat teljes kerület egészére kiterjedő
új Kerületi Építési Szabályzatát.
Levelet intéztünk Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalának főépítészéhez,
melyben
bejelentkeztünk
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába
Levelet intéztünk Budapest VIII. kerületi Polgármesteri Hivatalának főépítészéhez, melyben bejelentkeztünk Józsefváros új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába
Részt vettünk a XI. kerületi Gazdasági
Bizottság ülésén, ahol hozzászólásunkban javaslatot tettünk fakivágási kérelem elutasítására. A Bizottság javaslatunk alapján megszavazta a fakivágási
kérelem elutasítását (egy fa és a budai
fonódó villamos II. miatti tömeges fakivágások megkezdésének elhalasztása). A Fővárosi Önkormányzat illetékes
ügyosztályával
telefonon
tárgyaltunk
ennek fővárosi vonatkozásáról.
Telefoni kapcsolat tartottunk madocsai
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▪▪

polgárokkal, felolvasásra készített levelet
küldtünk a lakossági fórumukra.
április
A budaörsi főépítész felkérése alapján véleményeztük Budaörs, Bretzfeld utca–Lévai utca–Komáromi utca–Kenyérgyár utca
által határolt területre vonatkozó kerületi
építési szabályzat módosítását,
valamint Budaörs, Puskás Tivadar utca–Liget utca–Edison utca által közrezárt
4153/83 hrsz.-ú telekre vonatkozó helyi
építési szabályzat módosítását.
Budapest XII. kerület alpolgármesterének
felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budapest XII. kerület Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete módosításáról.
Budapest X. kerület polgármesterének
felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Kerepesi út–MÁV körvasút pálya–Méhes utca–Rákospatak árapasztó meder–Ladányi
utca–Keresztúri út által határolt terület
kerületi építési szabályzatáról.
Budapest X. kerület polgármesterének
felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Tündérfürt
utca–Eszterlánc
utca–Ezüstfa
utca–Tarkarét utca–Jászberényi út–Bogáncsvirág utca által határolt terület
kerületi építési szabályzatáról.
Budapest X. kerület polgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Üllői út–Ceglédi út–Bihari utca–vasút által határolt terület kerületi építési szabályzatáról.
Budapest VIII. kerület főépítészének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kerületi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv tervezete I. ütemének (József körút–Népszínház
utca–Teleki László tér–Fiumei út–Orczy
tér–Orczy út–Nagyvárad tér–Üllői út által
határolt területre) vonatkozóan.
Részt vettünk a Budapest, XI. kerületi
Önkormányzat Gazdasági Bizottságának
április 18-i ülésén, miután a Levegő Munkacsoportban megbeszéltük a Madárhegy
egyik részének beépítési tervével kapcsolatos fakivágási és kompenzálási tervet. Az ülés előtt a Bizottság elnökével
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megbeszéltük a témát, ennek eredményeképpen az erről szóló napirendi pont
tárgyalását egyelőre levették napirendről, alaposabb indoklást kérve.
A Kiskunlacháza XIX., XX., XXI. Délegyháza XIX. – a Bányahatóság által bányatelekként kijelölt, összesen több mint
438 hektár területű kavicsbánya kérelemmel kapcsolatban április 27-én elektronikus levélben küldött sürgető kérdésünkre – határozatot hozott a másodfokú környezetvédelmi hatóság, melyben
jóváhagyta az elsőfokú környezetvédelmi
hatóság bányanyitási kérelmet elutasító határozatát. Ez a Levegő Munkacsoport és az általa támogatott földművelő
gazdák jelentős sikereként értékelhető.
Kapcsolatot tartottunk a madocsai kavicsbánya nyitás ellen tiltakozó lakossággal.
május
A Budapest XII. kerületi alpolgármester
felkérésére megküldtük véleményezésünket három területre vonatkozó új Kerületi
Építési Szabályzatról: Gyógyfű utcai KÉSZ,
Svábhegy KÉSZ, Királyhágó KÉSZ. Véleményezésünkben kiemeltük a zöldfelület-védelem és favédelem szempontjait.
A Budapest X. kerületi polgármester felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület, Gyömrői
út–Újhegyi út–Róbert Bosch utca–Vaspálya utca–Vasgyár utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) rendelet tervezetéről.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához ügyfélként
véleményt intéztünk a Robert Bosch Kereskedelmi Kft. által tervezett „Bosch
Campus 2 Budapest X. kerületben” beruházás
megvalósítására
vonatkozó
előzetes vizsgálati eljárásban.
A Budapest X. kerületi polgármester felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerület Könyves Kálmán körút–Kőbányai út–vasút–Üllői út által határolt területre (Népliget) vonatkozó
Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) rendelet tervezetéről. A szabályzat tervezetének
egyes tételeivel kapcsolatban kifejtettük
a Népliget meglévő faállományának veszélyeztetésével kapcsolatos bírálatunkat.
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(A Népliget sportpályáinak gigantomán
fejlesztése „kiemelt beruházás”.)
Folytattuk a Szent István Egyetem Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kara
hallgatójának vizsgára való felkészítését az egyetem által felkért konzulensként.					
A Kopaszi-gát 7. sz. épület tárgyalójában (május 22-én) a BudaPart projekt
(Lágymányosi öböl és környéke) fejlesztési igazgatójával tájékozódó tárgyalást
folytattunk az építési munkák aktuális
állásáról, az építkezés környékének helyszíni bejárása alkalmával szerzett tapasztalatainkról, tisztázva a jelenlegi munkafázis közlekedési vonzatait, különös tekintettel a porszennyezésre. Az épülő I.
ütemhez és a teljes projekt épületeinek
megközelítéséhez szükséges Dombóvári
úti lehajtók kialakításához szükséges körülmények közlekedési komplikációiról is
beszéltünk. Ezzel összefüggésben telefoni megbeszélést folytattunk a Közlekedés
Kft. fejlesztési igazgatójával a Dombóvári
úton a Rákóczi hídi felhajtó miatt kialakult torlódásos állapotról.		
Telefoni tárgyalásokat folytattunk a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Ügyosztályának illetékes környezetvédelmi előadójával (Radnóczi Péter) a Budai Fonódó
II. villamos tervei miatt kivágásra ítélt fák
(a XI. kerületi kezelésben lévő területeken 27 db, a Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő területeken több mint 200
faegyed) ügyében. Átküldtük az illetékes
előadónak a XI. kerületi Önkormányzat
Gazdasági Bizottságának aláírt jegyzőkönyvét, mely tartalmazza a Bizottság
azon döntését, hogy a fakivágási engedély
csak az építési engedély rendelkezésre állása után adható meg. A Budai Fonódó II.
villamos építéséhez szükséges anyagi forrás rendelkezésre állása ugyanis egyelőre
bizonytalan. (A fák kivágásának halasztásáról szóló döntés a Levegő Munkacsoport
hozzászólásának köszönhetően született.)
Május 31-én felháborodott lakossági bejelentést kaptunk az Etele út szélső – a középső, villamos miatt szükséges kivágása
helyett – megtartandó fasor gyökérzetének új közmű vezetése közben történt
súlyos megsértéséről. Mivel a megsér-
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tett gyökérzetre gyorsan földet döngöltek,
már nem rendelkezünk fényképes bizonyítékkal a kártételről. A megtartandó fák
közművezetéskor szükséges védelmével
kapcsolatos jogszabályt egy XII. kerületi szabályozási tervből idézve küldtük el
a panaszos lakosság számára a panasz
esetleges jogi útra terelése céljából.
június
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármesterének felkérése alapján
bejelentkeztünk Budapest I. kerület teljes
területére készülő új Kerületi Építési Szabályzat véleményezési eljárásába.
A budaörsi főépítész felkérése alapján
megküldtük véleményezésünket Budaörs
egyes területeire vonatkozó helyi építési
szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) ÖKT
sz. rendelet (BHÉSZ) módosítása a Csata
utca – Károly király utca és a Szervízút
által határolt tömbre vonatkozólag.
Budapest XI. kerületi főépítész felkérése
alapján megküldtük véleményezésünket
Budapest, XI. kerület Magyar Tudósok
körútja–Pázmány Péter sétány–4082/2
hrsz.-ú közterület–Magyar Nobel-díjasok
útja által határolt terület kerületi építési szabályzatával kapcsolatban.
Budapest XXI. kerületi főépítész felkérése alapján megküldtük véleményezésünket
Csepel
Kerületi
Építési Szabályzatával kapcsolatban.
Budapest XI. kerületi főépítész felkérése
alapján megküldtük véleményezésünket
Bp. XI. KÉSZ 3.0 ütem, Gazdagréti út–
Rétköz u.–Háromszék u.–Sasadi út–Budaörsi út–Hegyalja út – Érdi út – Törökbálinti út által határolt terület kerületi építési szabályzatával kapcsolatban.
Budaörs főépítészének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budaörs Város Településrendezési eszközeinek és Településképének Védelméről
szóló rendelet módosításáról egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan.
Budapest XI. kerület főépítészének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Bp. XI. Villányi út–Dávid F. u.–Diószegi
út–Tas vezér u. által határolt terület kerületi
szabályozási tervével kapcsolatban.
6-án részt vettünk a XI. kerületi Főépí-
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tészi Irodán a KÉSZ 3.0 ütem, Gazdagréti út–Rétköz u. –Háromszék u.–Sasadi
út–Budaörsi ú –Hegyalja út–Érdi út–Törökbálinti út által határolt terület kerületi
építési szabályzatával kapcsolatban tartott partnerségi tanácskozáson.
Forgalmi állapottal kapcsolatos helyszíneléseket végeztünk a Rákóczi hídon
és a Dombóvári úton a BudaPart projekt óriás-beruházás környezetvédelmi
engedélyt kapott vasúti zaj elleni zajvédő fal tervével kapcsolatban.
11-ikén részt vettünk a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban az autópálya ás a vasút közötti terület beépítésére irányuló terv
előzetes partnerségi tárgyalásán.
Telefoni megbeszélést folytattunk a Közlekedés Kft. fejlesztési igazgatójával és
tanácsa alapján a Közút Zrt. illetékes
ügyintézőjével a BudaPart projekt területére a Dombóvári útról levezető gépkocsi lehajtók és közművek kiépítésének előre látható forgalmi problémájával kapcsolatban.			
Részt vettünk a XI. kerületi Képviselőtestület Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol két napirendi pontban szóltunk
hozzá fakivágási kérelmek elutasítását
kérve. Hozzászólásunkban a kérelmezett Etele úti fakivágások miatt utaltunk
arra, hogy a Levegő Munkacsoport nem
tartotta helyesnek az 1-es villamos vezetésére vonatkozó útpálya kialakítási
tervet, ezt időben elmondtuk a környezetvédelmi eljárás keretében. Szerintünk
fakivágás nélkül is megoldható lett volna a villamos Etele úti kiépítése, és most
már a hibás terv és a végrehajtás ellenőrzésének hiánya egyre több fa kivágását
igényli az Etele úton. Ezzel kapcsolatban
telefonon és elektronikus úton fogadtuk
a hozzánk beérkező kétségbeesett, indulatos lakossági panaszokat. Hozzászólásunkban ezt is megemlítettük.
A tervezett átalakítások csökkentenék a
Népliget zöldterületi értékét – erre hívtuk fel
a figyelmet Kovács Róbert kőbányai kerületi
polgármesternek írt levelünkben.
július
Budapest X. kerület polgármesterének felkérése alapján megküldtük véleményezésünket a Budapest, X. kerü-

let Fehér út–Gyakorló utca–Keresztúri
út–MÁV vasútvonal által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzatáról.
Budapest, XI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészének felkérésére, és a Főépítészi Iroda munkatársaival való konzultáció alapján megküldtük állásfoglalásunkat
a Budapest, XI. kerület Villányi út–Szüret
utca–Somlói út–Balogh Tihamér utca–Balogh lejtő által határolt területtel kapcsolatban. (Mivel a tervezett szabályozásban
csak az I-XI/K16 övezetre vonatkozó értékek változnak, és fakivágási igényt itt sem
jelentenek, mivel a tervezett létesítmény
– sportkomplexum – a meglévő szabadtéri
sportpályák helyén létesülne. Az arborétum
területét magában foglaló IZ-XI/2, valamint
az IZ-XI/L1 övezetekre nem írnak elő új elemeket, és ezen övezetek területén a szabályozási tervlapon meglévő és kötelező szabályozási elemként változatlanul jelölve vannak a megtartandó és védett fák.)
A Levegő Munkacsoport fentiek figyelembevételével a tervezett sportkomplexumról nem nyilvánított véleményt.
Miután korábban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán
betekintettünk a Déli összekötő vasúti híd
harmadik vágányának tervi dokumentációjába, 5-ikén tárgyalást folytattunk a tervezett zajvédő falakkal kapcsolatban a Hivatal zajvédelmi szakemberével és jogászával. Tanácsukra felvettük a kapcsolatot
a Vibrocomp Kft ügyvezetőjével.
Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén
Helyszínelést
tartottunk
a
Rákóczi
híd és a Dombóvári út forgalmáról az
épülő BudaPart projekt miatt tervbe
vett forgalmi változások miatt.
18-ikán megfigyelőként voltunk jelen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Nagytermében
a Frankhegy új építési szabályzatával kapcsolatban tartott lakossági fórumon.
Folytattuk a kavicsbányák megnyitása elleni küzdelmünket.
▪▪ augusztus
A budaörsi főépítész felkérése és a vizsgálati anyag, valamint a július 18-iki
lakossági fórum tapasztalatai alapján
megküldtük
véleményezésünket
Bu-
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daörs Frankhegy területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról.
A Budapest XIV. kerületi polgármester felkérése alapján megküldtük véleményezésünket Budapest XIV. kerület Helyi Építési Szabályzatáról.
A Budapest XII. kerületi alpolgármester felkérése alapján megküldtük véleményezésünket három XII. kerületi új
Kerületi Építési Szabályzat: „Kútvölgy”
KÉSZ, „Virányos” KÉSZ, és „Kakukk út”
KÉSZ tervezetével kapcsolatban.
Megküldtük ügyféli véleményezésünket
a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztályához a BETBAU Kft. által készíttetett „Madocsa-homok, kavics” elnevezésű területen tervezett bányászati tevékenység megkezdése,
bányatelek létesítése tárgyú környezeti
hatásvizsgálat „kiegészítésekkel egységes szerkezetben” a Környezetvédelmi
Hatósághoz 2018. augusztus 3-án benyújtott anyagával kapcsolatban.
Megküldtük
ügyféli
véleményezésünket a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályához a Budapest XIV. kerületi Városliget öntözésfejlesztésére és a Városligeti tó rehabilitációjára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban.
A Budapest XI. kerületi főépítész felkérésére válaszolva bejelentkeztünk a Budapest XI. kerület KÉSZ 2. ütem: Duna folyam–kerületi határ–Budaörsi út–Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt
terület véleményezési eljárásába.
Hírt adtunk az újabb Római-parti fejleményekről.
szeptember
Budapest, IX. kerületi polgármester felkérése alapján bejelentkeztünk Budapest,
IX. kerület József Attila-lakótelep (Üllői út
(kerülethatár)–Határ út (kerülethatár) –
M5 bevezető szakaszának szabályozása a
Határ úti felüljárónál (a 3 villamos vonala
az Epreserdő út mentén–Ecseri út által határolt terület) kerületi építési szabályzatának kidolgozása véleményezési eljárásába,
előzetes vélemény megadásával.
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Ügyféli véleményezést adtunk Readymix
Hungária Kft. („Környezethasználó”) jogosultságában álló „Kiskunlacháza XIX.
– homok, kavics” védnevű bányatelek
megosztása nyomán a bányatelek keleti
részén létrejövő bányatelek területén tervezett tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban.
Ügyféli véleményezést adtunk Readymix
Hungária Kft. („Környezethasználó”) jogosultságában álló „Kiskunlacháza XIX. –
homok, kavics” védnevű bányatelek megosztása nyomán a bányatelek nyugati
részén létrejövő bányatelek területén tervezett tevékenységekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban.
Telefoni megbeszélést folytattunk a Kiskunlacháza XIX. Keleti rész és Nyugati
rész környezetvédelmi eljárások ügyintézőjével az eljárás körülményeiről.
E-mail levelezést folytattunk a Kiskunlacháza XIX. Keleti rész és Nyugati rész
környezetvédelmi eljárások által érintett,
a 2017. évi eljárásban a Levegő Munkacsoporttal együttműködő délegyházai
gazdával az eljárásban való részvételről,
melyre mi hívtuk fel a figyelmét.
E-mailben értesítettük a 2017. évi eljárásban a Levegő Munkacsoporttal együttműködő kiskunlacházai gazdát az új eljárásról
és a közmeghallgatás időpontjáról
Tárgyalást folytattunk a Buda Part Projekt óriás-beruházás fejlesztési igazgatójával és senior projekt menedzserével
a beruházás aktuális helyzetéről, miután e-mailben előre megírtuk megtárgyalandó kérdéseinket.		
Részt vettünk a Budapest XI. kerületi
Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén.				
Kertészmérnök munkatársunk helyszínelést végzett az Elite Park építkezés Barázda utcai határán, szemrevételezte a beruházó által kivágásra kért 30 fa állapotát.
Véleményét e-mailben megírtuk a Gazdasági Bizottság elnökének.
▪▪ október
Budapest XI. kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda felkérése alapján megküldtük észrevételeinket Bp., XI.
KÉSZ 5.0 ütem: Budaörsi út–Budaörs
határa–XII. kerület határa–Gazdagréti
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út–Rétköz utca –Gazdagréti út–Budaörsi út–M1/M7 autópálya bevezető szakasza által határolt terület építési szabályzatának tervével kapcsolatban.
Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály járási hivatalvezetőjéhez, a bányatavak inert
hulladékkal való feltöltésének megtiltását
kérve a MÉHES Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „Bugyi IX. homok, Kavics” védnevű bánya környezetvédelmi
engedélyének hivatalból történő módosítása kapcsán indított ügyben.
Sikertelen telefoni és e-mail érdeklődéseinket követően tértivevényes levelet
intéztünk a Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez a Gellérthegyi sikló aktuális terveinek megtekinthetősége iránt
érdeklődve.				
Budapest XII. kerület Önkormányzat alpolgármesterének felkérésére megküldtük észrevételeinket Budapest Főváros
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselő-testületének
Önkormányzati
rendelete a településkép védelméről szóló
Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Budapest XI. kerület Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda felkérése alapján megküldtük észrevételeinket a Bp.
XI. KÉSZ I. ütem Ferencváros-Kelenföld vasútvonal–Budaörsi út–Kőérberki
út–Egér út–Andor utca–Galvani út–Duna
folyam által határolt terület építési szabályzatának felülvizsgálatáról.
Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának október havi ülésén.			
Személyes és e-mail kapcsolatot tartottunk a Corvinus Egyetem humánökológia
mesterképzés szakos hallgatójával, aki
nálunk végzi szakmai gyakorlatát, az általunk javasolt témákkal foglalkozva.
november
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2018. október
29-i közzététele alapján megtettük észrevételeinket a Gold Stone Bányásztati és
Homoktermelő Kft. által Kiskunlacháza

0508/10-34 hrsz.-ú ingatlanok egy részére és a 0508/35-37 hrsz.-ú ingatlanok
egészére tervezett bányászati és ahhoz
kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó
előzetes konzultációs eljárásban, kérve
ügyféli jogállásunk elismerését.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2018. október 25-i közzététele alapján észrevételeket tettünk a Kondorosi Corner Zrt.
által a Budapest XI. kerület 3995/11
hrsz. alatti ingatlanon tervezett társasházak I. ütemére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban.		
A Gellérthegyi Siklóval kapcsolatban megjelent sajtóhírek, valamint a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének november 12-én kelt
válaszlevele miatt összefoglaló listát készítettünk az ügyben való korábbi részvételünkről. A listát megosztottuk a Levegő
Munkacsoport munkatársaival, valamint
Hajtman Ágnessel és Naszályi Mártával,
hozzáfűzve, hogy az abban felsorolt dokumentumok bármikor megtekinthetők
irodánkban. Ezek a dokumentumok, különösen a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi eljárásban írott véleményezései
és fellebbezései megcáfolják a Gellérthegyi Sikló tervezőinek azon megjegyzését, hogy a Levegő Munkacsoport rendben levőnek találta a terveket.
Részt vettünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában november 30-án tartott könyvbemutató alkalmával a termőföld helyzetéről rendezett előadáson
és szakmai-társadalmi vitán és megvásároltunk egy példányt az előadó,
Tanka Endre „Korunk földkérdése, létünk a tét” című könyvéből.		
Részt vettünk a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának november 14-i ülésén. Az Irinyi
utcai kerékpárút kétirányúvá alakításának
tervei miatt kivágásra kérelmezett fák és
cserjék ügyében átadtuk a Környezetvédelmi Osztály vezetőjének a Levegő Munkacsoport szakmai véleményét. Hozzászólásunkra az ülésen nem volt szükség, mivel
a Bizottság az elnök véleménye alapján elutasította a fakivágási kérelmeket.
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▪▪

Helyszíni megfigyeléseket tartottunk a Budapesti Közlekedési Központ által szervezett közvélemény-kutatáson, amit a Budafoki út Gellért tértől a Bogdánfy út kereszteződésig tartó szakaszának felújítási terve
miatt szervezett.				
Más szervezetekkel közösen állásfoglalást adtunk ki a Budapestre tervezett
magasházakról.				
december
Szakmai
megbeszélést
folytattunk a FŐKERT Zrt favédelmi munkacsoportjának
vezetőjével
fák
átültethetőségével kapcsolatban.
Levelet intéztünk Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottságának elnökéhez
a bizottsági ülés kerékpárút szélesítés
miatti fakivágási kérelmet tartalmazó
napirendi pontjával kapcsolatban, részletesen megindokolva szakmai álláspontunkat. A válaszlevélben a Bizottság
elnöke közölte, hogy a Levegő Munkacsoport szakmai véleményével egyezően
módosították a határozatot, mely módosítást a december 17-i bizottsági ülésen
nyilvánosan felolvasták.		
Szakmai megbeszélést folytattunk Újbuda
polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi osztályvezetőjével a kivágásra szánt
cserjék általános pótlási kötelezettségének meghatározásáról.		
Levelet intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához
a Gold Stone Bányászati és Homokkitermelő Kft. kérelmére indult, a Kiskunlacháza 0574/8-9 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett bányászati és ehhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó előzetes vizsgálati
eljárásban.				
Helyszínelést végeztünk a BudaPart Kopaszigát melletti óriás-beruházást határoló Dombóvári úton és a vasúti töltésen folyó munkálatoknál. Ezt követően
megbeszélést folytattunk a VIBROCOMP
Kft. vezetőjével, és levélben tájékoztattuk észrevételeinkről a projekt
fejlesztési igazgatóját.		
A Budafok út Gellért tértől a Bogdánfy
utcai kereszteződésig tartó szakaszának
a Budapesti Közlekedési Központ által
szervezett felújításával kapcsolatban a
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január
Részt vettünk Brüsszelben az Európai Bizottság által rendezett nagyszabású konferencián a 2021-2027. évi uniós költségvetésről, és erről cikket írtunk (angol
nyelven) az Európai Zöld Költségvetés
Szövetségnek. A témáról előadást tartottunk a Budapest Kör rendezvényén.
február
Miként segíti elő az MVM Csoport, hogy
Magyarország energia- és klímapolitikája
a valóságban is megfeleljen az Európai
Unió tagállamai által közösen elfogadott
célkitűzéseknek? Ez volt az egyike annak 12 kérdésnek, amelyeket a Levegő
Munkacsoport feltett a magyar energetika egyik meghatározó szereplőjének. Az MVM megküldte válaszait.
Az Európai Parlament Energia szakbizottsága támogatta az energiapiacok reformját, amiben teret adnak a megújuló
áramtermelőknek és korlátozzák a fos�szilis erőművek támogatását. Ebben komoly szerepe volt a
yezet é ő J
sze

▪▪

április
„Az uniós pénzek felhasználásánál szigorúan alkalmazni kell »a szennyező fizet« elvet, vagyis kizárólag úgy szabad támogatást nyújtani, hogy ne sérüljön ez az elv.”
Egyebek mellett ezt tartalmazza az az állásfoglalás, amelyet a Kalotaszentkirályon
tartott 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó hagyott jóvá a Levegő Munkacsoport
és a CEEWeb kezdeményezésére.
Ismertettük az Európai Éghajlatvédelmi
Akcióhálózat (CAN Europe, amelynek a Levegő Munkacsoport is tagja) új tanulmányát,
amely
kimutatta:
Európa
energiaintenzív iparágai, például acél- vagy
cementgyártó vállalatok még mindig rengeteg közpénzt zsebelnek be, miközben
alig tesznek valamit az üvegházhatású
gázkibocsátásuk csökkentéséért. A témáról szekcióülést is tartottunk.

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

május
Előrelépést jelent, de még sokat kell dolgozni Budapest Klímastratégiájának tervezetén – ezt állapította meg a Levegő
Munkacsoport a tervezetről készített véleményezésében. Jane Goodall és Arnold
Schwarzenegger mellett adott elő az R20
Osztrák Világcsúcs konferencián Dr. ÜrgeVorsatz Diana klímakutató, a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének elnöke.
A napenergiás kiserőművek jövőjének
biztosítását kérte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől és Palkovics László innovációs és technológiai
minisztertől 41 napenergia-iparági és civil
szervezet; a szervezetek a Greenpeace
Magyarország, a Levegő Munkacsoport,
a Magyar Természetvédők Szövetsége és
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a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség által kezdeményezett nyílt levélben
aggályaikat fejezték ki amiatt, hogy április végén hirtelen felfüggesztették a megújuló energiaforrásból termelt energia kötelező átvételi rendszerét (METÁR-KÁT).
június
Az „Éghajlati Valóság” program öt év után
ismét Európában tartja képzését. Az USA
egykori alelnöke, a Nobel-díjas Al Gore ebből az alkalomból Dr. Ürge-Vorsatz Dianát,
a Közép-Európai Egyetem (CEU) profes�szorát is felkérte, hogy vegyen részt a képzési programjának tudományos tanácsadó testületében. Ürge-Vorsatz a szintén
Nobel-díjjal kitüntetett Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület (IPCC) egyik alelnöke és egyúttal a Levegő Munkacsoport
Szakértői Testületének elnöke. A berlini
képzésen részt vett Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke is.
július
Részt vettünk a civil szervezetek és
Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár közötti megbeszélésen. Felhívást tettünk közzé, hogy
minél többen támogassák azokat, akik
pert indítottak az Európai Unió ellen az
éghajlat védelme érdekében.
augusztus
Szolidaritásunkat fejeztük ki az éghajlat
védelméért pert indított családokkal.
október
Több civil szervezettel együtt közös sajtóközleményt adtunk ki „Az évtized legfontosabb ENSZ-jelentése az éghajlatváltozásról: sürgős és érdemi cselekvés kell
Európában is” címmel.
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▪▪

▪▪

▪▪

november
Megbeszélést folytattunk Botos Barbara
klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárral a tervezett Nemzeti Energia- és
Klímatervről.
december
Magyarország a 42. helyezést érte el a
legfrissebb Éghajlatváltozási Teljesítési
Mutatóban (CCPI 2019), amelyet Katowicében, az ENSZ 24. klímacsúcsán hoztak
nyilvánosságra. A CCPI Magyarországra
vonatkozó fejezetének elkészítésében a
Levegő Munkacsoport is közreműködött.
Részt vettünk a Climate-KIC konferenciáján.

Uniós támogatások

▪▪
▪▪

▪▪

november
Az EUKI projekt keretében interjúkat készítettünk különböző országok civil szakértőivel és internetes megbeszéléseken
vettünk részt.
december
Az EUKI projekt keretében interjúkat készítettünk különböző országok civil szakértőivel és internetes megbeszéléseken
vettünk részt.

Témafelelős: Lukács András
május
Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés Szövetség közgyűlésén és éves konferenciáján. Közreműködtünk a számos
civil szervezet által készített, A nemzetközi és a magyarországi fenntartható fej- Budapest2030
lődési célok: társadalmi szervezetek értékelése, javaslata, tevékenysége című Témafelelős: Lukács András
anyag megírásában.
▪▪ szeptember
Részt vettünk a Fürjes Balázs, Budapes▪▪ október
Megtartottuk Brüsszelben az első megtért és a fővárosi agglomerációért felelős
beszélésünket arról az új, „Uniós költállamtitkár által létre hívott tanácsadó tességvetés az éghajlatért” (An MFF for the
tület újabb ülésén, amelyen tájékoztatást
Climate) című projektről, amely során felkaptunk és javaslatokat adtunk Budapest
mérjük a civil szervezetek képviselőinek,
fejlesztési stratégiájával kapcsolatban.
szakértőinek véleményét az uniós pénzek ▪▪ október
eddigi felhasználásáról és javaslatokat
Részt vettünk a Fürjes Balázs, Budapesdolgozunk ki arra, miként lehet éghajlattért és a fővárosi agglomerációért felelős
baráttá tenni a következő időszak (2021államtitkár által létre hívott tanácsadó
2027) költségvetését. A projektben az Eutestület újabb ülésén, amelyen tájékoztarópai Zöld Költségvetés (GBE), az Európai
tást kaptunk és javaslatokat adtunk BuKörnyezetvédelmi Iroda (EEB), az Európai
dapest fejlesztési stratégiájával kapcsoÉghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe), a
latban. Részt vettünk az államtitkárság
Német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS)
által szervezett Budapest konferencián.
és a Levegő Munkacsoport vesz részt.
A projektet a Német Környezetvédelmi
Minisztérium EUKI programja támogatja. Kutatások, tanulmányok
Varsóban részt vettünk a témáról tartott
egynapos tanácskozáson.
▪▪ A lakossági tüzelés légszennyezése – A
Dán Ökológiai Tanács kiadványát a Levegő Munkacsoport fordította le és egészítette ki magyarországi vonatkozásokkal.

▪▪
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A kiadvány a fatüzelés szennyezésére, az
ambiciózusabb célokat is. A tanulmány a
ezzel kapcsolatos egészségkárokra és tárrészletesebb angol nyelvű tanulmány ös�sadalmi-gazdasági költségekre összponszefoglalója. (10 oldal)
tosít. Szól a fatüzelésből származó ko- ▪▪ Hungary Report on the Decarbonisation
romrészecskék éghajlatra gyakorolt hatáof Transport – National Policy Re
sáról is. Végül felhívja a figyelmet a sok
commendations to Meet 2030 Climate
technikai megoldásra, valamint a lehetséTargets – Ez az anyag a fentebb emlíges politikai döntésekre és helyi kezdetett tanulmány háttértanulmánya, amely
ményezésekre, amelyek ösztönözhetik
mintegy 50 konkrét javaslatot tartalmaz a
ezeknek a bevezetését, így csökkentve a
közlekedés által kibocsátott üvegházhatáfatüzelés egészségkárosító légszennyezésú gázok csökkentésére. (70 oldal)
sét. A kiadvány sok példát hoz Dániából,
és ezeket nemzetközi szempontból világítja meg. (40 oldal)
Elektronikus hírlevelek

▪▪
▪▪

Lélegzetnyi (szerkesztő: Lukács András),
megjelenik havonta.
Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susánszky
Ferenc, Szegő Judit), megjelenik alkalmanként.

▪▪ Javaslatok a közlekedési eredetű üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére Magyarországon – A tanulmánynak az a célja, hogy
bemutassa, Magyarország miként csökkentheti a közlekedési eredetű kibocsátását számos európai és nemzeti intézkedés
végrehajtásával. Kiemelten foglalkozik a
közúti közlekedés kibocsátása csökkentésének témájával, ami az összes közlekedési eredetű kibocsátás 98%-át teszi ki
Magyarországon. A tanulmány olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek megvalósításával Magyarország elérheti a leg-
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A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése
2018. december 31-én
KÖZGYŰLÉS: tagszervezetek és egyéni tagok
Szakértői
Testület: 69 fő

Elnökség:
Elnök
Lukács András

Felügyelő
Bizottság:
Tömpe István elnök

Elnökségi tagok:

Kaisinger Tibor
Kiss László

Bardóczi Sándor
Mihalicz Csilla
Novák Ágnes
Elnökségi tag (4 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 2019. május 24-én elfogadta a 2018. évről szóló Közhasznúsági Jelentést, illetve éves beszámolót, valamint a 2018. évi munkatervet és költségvetési tervet.
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A Levegő Munkacsoport 2018. évi bevételei
és felhasználási céljai
A bevétel forrása

A felhasználás célja

Magánszemélyek adományai

Tanácsadó Iroda működtetése, tagnyilvántartási feladatok, rezsiköltségek

Jogi személyek adományai (MagNet Bank,
MEVA Zrt., Humilitas Alapítvány)

Általános működés, rezsiköltségek

ClienthEarth

Budapest és környéke, valamint a Sajó-völgy
levegőminőségi terveinek felülvizsgálata (jogi, kommunikációs tevékenységek)

European Climate Foundation
European Climate Foundation

„A közlekedési légszennyezés csökkentése”
projekt
Budapesti városi útdíj bevezetése

Összege
(ezer Ft)
1 449
328
3 898

4 749
965

Európai Zöld Költségvetés Szövetség (Green „A dízeltámogatások felszámolása Európában”
Budget Europe, GBE)
projekt

3 158

Európai Közlekedési és Környezetvédelmi
Szövetség (T&E) – EUKI

„A közlekedés dekarbonizációja” projekt

2 296

GBE – EUKI

„Egy uniós költségvetés az éghajlatért” projekt

3 235

Deutsche Umwelthilfe

„A lakossági fűtés okozta levegőszennyezés –
az európai és hazai jogszabályok végrehajtása” című konferencia

Deutsche Umwelthilfe – LIFE

„Tiszta fűtés” projekt

759

1 784

Zöld Forrás pályázat 2017-ről áthúzódó
összege

Környezeti Tanácsadás

284

Carbon Market Watch – LIFE (2019-ben
érkezett, időbeli elhatárolással került vissza
2018-ba)

PlanUp projekt – a Nemzeti Energia- és
Klímaterv elkészítésének nyomon követése,
segítése

750

Deutsche Umwelthilfe

„A közlekedés légszennyezése – jogi lehetőségek a jobb levegőminőség és éghajlatvédelem érdekében” konferencia

Belföldi számlás bevételek

Szakértői munka, mérések, tanácsadás

Tagdíj

Tagság

719

5 070
102

Költégtérítések

Utazások

Szja 1%-a az előző évről tartalékolt összeggel együtt

Tanácsadó Iroda és iroda működési költségek

Kamatok és árfolyamnyereségek

Működés

158

A Levegő Munkacsoportnak nyújtott kölcsön

Számviteli rendezés, nem valós bevétel

668

Kerekítési különbözet

Számviteli rendezés, nem valós bevétel

1

Főkönyvi kivonattal egyező 2018. évi
bevételi összeg
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320
1 843

32 536
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A LEVEGŐ MUNKACSOPORT MUNKATERVE
a 2019. június 1. és 2020. május 31. közötti időszakra
2019-20-ban is a fenntarthatatlan glodésekre és a települések környezeti mibális folyamatok kihívásaira adandó
nőségére.
válaszokon dolgozunk. Az emberek, ki- 10. Fenntartjuk és működtetjük Környezetemelten a döntéshozók szemléletének
védelmi Tanácsadó Irodánkat.
átalakításával zöld gazdaságot kell lét- 11. Szakmai és egyéb rendezvényeket szerrehozni a világban a jelenlegi, a termévezünk a vélemények és információk
szeti és humán erőforrásokat pazarló,
cseréjének elősegítésére.
energiafaló gazdaság helyett. Ezt csak 12. Tagszervezeteinken, tagjainkon kereszaz érintettek összefogásával lehet elérni.
tül is folyamatosan figyelemmel kísérjük
helyi önkormányzatok környezetvédelmi
I. Általános
programjait, tervezésüket és teljesülé1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekésüket.
ben, hogy megvalósuljanak azok a célok, 13. Szakmai segítséget nyújtunk környezeti
amelyeket a Környezet- és Természetvédő
nevelési, iskolai programok megvalósíSzervezetek Országos Találkozói kitűztek.
tásához.
2. Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és 14. Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Muna döntéshozóknak szóló tájékoztató munkacsoport szervezetét.
kánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt 15. Honlapunkat folyamatosan frissítjük,
feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elektfejlesztjük, és továbbra is közzétesszük
ronikus hírlevelünk segítse az olvasót elrajta minden közérdeklődésre számot
igazodni az időszerű kérdések környezettartó anyagunkat.
védelmi vonatkozásaiban. Jelentősen bővítjük a hírlevél olvasóinak számát. A lap
fő célcsoportjai a média, a felsőoktatási II. Állami költségvetés és adórendszer
intézmények hallgatói, a politikusok, az 16. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munüzleti élet középvezetői, a környezetvékánkat a költségvetés és az adórendszer
delmi kérdésekkel foglalkozó szakértők,
környezetbarát átalakításáért.
valamint a civil szervezetek, továbbá tá- 17. Folytatjuk
határozott
fellépésünket
jékoztatást nyújt az érintett és érdeklődő
a korrupció és az adócsalások visszaszolakosság számára is.
rításáért – mivel ezeknek az esetek túl3. Erősítjük jelenlétünket a Facebookon.
nyomó többségében környezetvédelmi
4. Rendszeresen jelentetünk meg írásokat
vonatkozása is van  szoros együttműköa blogunkon.
désben a témakörrel foglalkozó más civil
5. Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes
szervezetekkel.
Hírlevelünket.
18. Folytatjuk munkánkat annak érdekében,
6. A tevékenységi körünket érintő témákhogy minél pontosabb kimutatás kéban részt veszünk a jogalkotási folyaszüljön a súlyosan környezetszennyező
matokban.
és egészségkárosító tevékenységeknek
7. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Eurónyújtott állami támogatásokról. Részt
pai Unió intézményeivel.
veszünk az ezzel összefüggő szakmai és
8. Folyamatos kapcsolatot tartunk a köztájékoztató munkában.
igazgatással, minisztériumok, önkor- 19. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejmányzatok, hivatalok és egyéb hatósálesztést elősegítő gazdasági ösztönzési
gok illetékeseivel.
rendszer és szabályozók kidolgozását.
9. Különös figyelmet fordítunk a népegész- 20. Lehetőségeink szerint folyamatosan fiségügyi és környezet-egészségügyi kérgyeljük az állami források felhaszná-
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lásának alakulását, és szükség szerint
üzemi létesítmények korszerűsítését, és
javaslatokat teszünk a hatékonyabb,
ezek érdekében javaslatokat készítünk.
környezetbarátabb felhasználásra.
29. Szorgalmazzuk a valódi budapesti közle21. Szorosan együttműködünk azokkal a hakedési szövetség mielőbbi megvalósítázai és külföldi személyekkel és szervesát, az összehangolt tarifákat és a minzetekkel, amelyek szintén a zöld államdenütt használható jegyeket, bérleteket.
háztartási reform megvalósításáért tevé- 30. Folytatjuk tevékenységünket a teherkenykednek. Ezen belül tovább folytatjuk
gépkocsik fővárosi behajtás engedélyeaktív részvételünket az Európai Környezési rendszerének minél hatékonyabb
zetvédelmi Iroda (EEB) kampányában
alkalmazása, valamint a környezetbarát
a környezetvédelmi pénzügyi reformért.
city logisztikai megoldások elterjesztése
Aktívan közreműködünk az Európai Zöld
érdekében.
Költségvetés Szövetség (Green Budget 31. Támogatjuk mindazon intézkedéseket,
Europe) tevékenységében.
amelyek hozzájárulnak a személygépkocsi-forgalom csökkentéséhez.
32. Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles
III. Levegőtisztaság-védelem
parkolás általánossá tételét, a területi
22. Folytatjuk kampányunkat a lakossági
kedvezmények számottevő szűkítését.
tüzelés okozta légszennyezés csökken- 33. Folytatjuk tevékenységünket a turistatése érdekében.
és városnéző buszok okozta környezet23. Figyelemmel követjük az EU jogalkoszennyezés csökkentéséért.
tási folyamatait (nemzeti kibocsátási 34. Sürgetjük a közautó-szolgáltatások miplafonok, nem közlekedési gépek stb.)
nél szélesebb körű elterjesztését.
a levegőminőséggel kapcsolatban, és is- 35. Szorgalmazzuk a személyautósok ös�mertetjük azt a hazai civil szervezetekszefogását a közlekedésben részt vevő
kel és a döntéshozókkal.
gépkocsik számának csökkentésére te24. Figyelemmel kísérjük az EU hazánk ellekocsizással.
leni jogsértési eljárását a PM10 egész- 36. Folytatjuk tevékenységünket a vasúti
ségügyi határértékeinek nem betartáközlekedés sokoldalú javításáért.
sa miatt, valamint a kormány PM10- 37. Dolgozunk azért, hogy Budapesten korkibocsátáscsökkentési
intézkedési
szerű városi útdíjként vezessenek be
programjának a végrehajtását. Közredugódíjat.
működünk a Nemzeti Levegőszennyezé- 38. Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampási Program kidolgozásában.
nyunkat annak érdekében, hogy az áru25. Fellépünk az ipari levegőszennyezés csökfuvarozást egyre növekvő mértékben
kentése érdekében, beleértve az erőműhelyezzék át közútról vasútra.
veket és a hulladékégető műveket is.
39. Meghívásunk esetén részt veszünk
26. Budapest és környéke, valamint Miskolc és
a MÁV által szervezett fórumokon, és
környéke levegőminőségi tervének felülfelszólalunk a környezetbarát közlekevizsgálataérdekébenjogilépéseketteszünk.
dési módok érdekében.
40. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket a közúti és légi közlekedés
IV. Közlekedés
külső költségeinek megismertetésére, és
27. Folytatjuk kampányunkat a közlekedés
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan
által kibocsátott üvegházhatású gázok és
építsék be az árakba, az infrastruktúra
a levegőt szennyező anyagok, különösen
használatáért fizetendő díjakba.
a nitrogénoxidok, a korom, illetve ré- 41. Közreműködünk a közlekedés okozszecskeszennyezés (PM10) csökkentéséta környezetszennyezés csökkentésére
ért, különös tekintettel a dízelbotrányra.
szolgáló eszközök, innovatív megoldá28. Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírosok elterjesztésében (például részecszási gondjainak tartós rendezését, az elkeszűrők felszerelése dízeljárművekre).
avult járművek lecserélését, a pályák és
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42. 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.
43. 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.
44. Segítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedést érintő döntéseknél.
Ezen belül közreműködünk a közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetésben, és szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájának felújítását.
45. Véleményezzük a Budapesti Mobilitási
Terv tervezetét.
46. Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterü

51.

52.

53.

54.
55.

zet- 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.
Szorgalmazzuk a légi közlekedésnek
nyújtott közvetlen és közvetett állami
támogatások teljes felszámolását.
Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvánnyal (ECF), valamint az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel (T&E) és annak
tagszervezeteivel.

V. Területgazdálkodás, településrendezés Budapest és környéke fejlesztése
és szabályozása
56. Budapest és környéke fejlesztése és
szabályozása
57. Folytatjuk véleményező munkánkat az
önkormányzatok szabályozási terveire és
egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. Részt
veszünk a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya által lebonyolításra kerülő véleményezési eljárásokban, különös tekintettel a biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartására.
58. Alkalmazkodunk a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
VI. fejezetében lévő új szabályokhoz:
bejelentkezünk a településrendezési
eszközöknek a Fővárosi Önkormányzat
honlapján megjelenő partnerségi egyez-
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59.

60.

61.

62.

tetési eljárásokba, és részt veszünk
mind a teljes, az egyszerűsített vagy
a tárgyalásos eljárással lefolytatandó
eljárásokban, bejelentve igényünket arra, hogy azok egyeztető tárgyalásaira is
meghívást kapjunk.
A budapesti kerületek településrendezési eljárásai közül főleg a IX., X., XI., XII.,
XIII., XV. és XXI. kerület szabályozási
terveit és azok módosításait törekszünk
véleményezni. E kerületek felkérése
alapján részt veszünk az Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) és
Településfejlesztési Koncepciójuk (TFK)
esetleges módosításainak véleményezési eljárásában, valamint Településképi Arculati Kézikönyvük és Településképi
Rendeletük esetleges módosításaiban.
Szükség esetén bejelentkezünk más kerületek eljárásaiba is.
Budaörs Város Önkormányzatának megkeresése alapján véleményezzük Helyi
Építési Szabályzatuk és Szabályozási
Tervük egyes módosításait.
A településrendezési eszközök véleményezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk
az érintett helyi szervezetekkel, például a XIII. kerületi Vizafogó Városvédő
Egylettel, Új-Lipótváros környezetvédő
csoportjával, valamint tagszervezeteinkkel, köztük a Csepeli Kertbarát Kör
Egyesülettel, a Sas-hegy Védő Egyesülettel, Aquincum-Mocsáros Egyesülettel, Budapesti Városvédő Egyesülettel,
Erzsébetvárosi Társasházak Közössége
ETKE Egyesülettel, Keresztúri Társas Kör
Kulturális és Környezetvédő Egyesülettel, Magyar Közlekedési Klubbal, Piliscsabáért Egyesülettel, SZIKE Személyes
Környezetvédő Egyesülettel, Zöld Jövő
Környezetvédő Egyesülettel, az Őrmezői Közakarat Egyesülettel. Szakmai
tanácsainkkal és együttműködésünkkel
továbbra is támogatjuk Zugló hozzánk
forduló környezetvédő és városvédő lakossági csoportjait.
Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűrűségű beépítési tervek megvalósítása ellen
továbbra is fellépünk a településrendezési, környezetvédelmi és építéshatósági
eljárásokban kinyilvánított véleményezéseinkkel. A tervezőkkel folytatott tárgya-

www.levego.hu

lásokon javaslatainkkal igyekszünk mérsékelni a tervezett beruházások volumenét és káros forgalomvonzó hatásait.
Ilyen céllal jelentkezünk be Budapest két
legnagyobb beruházási tervének építési
engedélyezési eljárásába. a felhőkarcolókat tartalmazó XIII. kerületi Városközpont, valamint a XI. kerületi Kopaszi-gát
környéke 50 hektáros beépítési területének engedélyezésével kapcsolatban.
Bár az építéshatósági eljárásokba való
bejelentkezésünket nem fogadták el, és
közben már az építkezések előrehaladott
stádiumába kerültek, megbeszéléseket
szervezünk az AGORA beruházója és
az érintett lakosság között, kisebb módosításokat kieszközölve a szomszédos
lakosság érdekében, az építkezés környékét továbbra is megfigyelve. Tárgyalásokat folytatunk a BudaPart fejlesztési
igazgatójával, akinél elértük a környezetkímélő távfűtés előnyben részesítését és
a beruházás brutális mértékének enyhítését zöldterületek, fasorok telepítésével.
Zöldterületek, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
63. Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét
a településeken és környékükön. Szorgalmazzuk a zöldterületek védelmét
a mélygarázs-építésekkel szemben. Elkezdjük a budapesti kerületek favédelemmel foglalkozó helyi rendeleteinek
átnézését, szükség esetén módosító javaslatokat teszünk és javaslataink elfogadása érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk a képviselő-testületekkel.
64. Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák
védelméről szóló előírásokat az országos,
valamint a helyi rendeletekben, a kompenzációk alkalmával a komplex faérték
számítás bevezetését javasolva. Ennek
érdekében szakmai kapcsolatot tartunk
a Magyar Faápolók Egyesületével.
65. Különös figyelmet fordítunk a helytelen
speciális törvény által veszélyeztetett
Városliget védelmére, környezetvédelmi és jogi eljárásokban együttműködve
a helyi szakértőkkel.
66. Az önkormányzatok településrendezési eljárásaiban tudatosítjuk, hogy az
eredeti altalajjal közvetlen vertikális
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kapcsolatban álló zöldfelületen lévő fák
álszent ürügyével végnélküli ördögi köridővel önfenntartóvá válnak, ami a zöldré fajuló új- meg új bányanyitások ellen.
felületek fenntartása szempontjából
gazdaságilag sem közömbös; mert az VI. Éghajlatvédelem, energiapolitika és
aláépített zöldfelületek viszont mindig építésügy
fenntartásfüggők lesznek. A XI. kerü- 71. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió
leti Önkormányzat Gazdasági Bizottsálegfontosabb éghajlat-politikai fejlemégának ülésein szakmai véleményünkkel
nyeit, szorgalmazzuk a decentralizált
igyekszünk megakadályozni a beruháenergiaellátás nagyobb súlyát a hazai és
zók fakivágási kérelmeinek teljesítését.
a közös energiapolitikában.
72. Együttműködünk hazai és külföldi szervezetekkel az energiatakarékosság és
Természeti erőforrások védelme, földaz energiahatékonyság növelésében,
használat
különösen tekintettel a közintézmé67. Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel
nyekre. Fő célkitűzésünk az, hogy az
támasztjuk alá a termőföld és ásványi
energiaárak és a különféle támogatávagyonunk védelmének fontosságát. A
si formák együttesen ösztönözzenek
pazarló gazdálkodással szemben a báaz energiahatékonyság javítására úgy,
nyajáradék számottevő emelését és a
hogy eközben az alacsony jövedelmű
bontásból eredő építőanyagok másodlarétegek kedvezőbb helyzetbe kerüljegos felhasználásának támogatását szornek. Szorgalmazzuk, hogy az uniós forgalmazzuk.
rások minél nagyobb részét az épüle68. Folytatjuk az elharapódzott kavicsbátek energiahatékonyságának javítására,
nyászat mérséklésére irányuló tevéracionális közműrendszerekre, decentkenységünket (különös tekintettel a
ralizált technológiákra fordítsák.
felszín alatti vízkészlet és a termőföld, 73. Támogatjuk a versenyképes és környevalamint a természetvédelmi területek
zetbarát energiarendszerek kialakítását,
védelmére) a környezetvédelmi eljákülönös tekintettel a távfűtésre és a megrásokban való részvételünkkel, tovább
újuló energiák racionális használatára.
ápolva kialakult helyi kapcsolatainkat. 74. Vizsgáljuk a hulladékégetés, illetve
A bányászati célú kutatásokkal szem-hasznosítás lehetőségeit a távfűtésnél,
ben, a mezőgazdasági területek vévalamint ezek környezeti hatásait.
delme érdekében támogatjuk új ter- 75. Együttműködünk az építész, tájtervemészetvédelmi területek lakosság által
ző, meteorológus és más szakmák képtörténő felkutatását és azok kijelölését
viselőivel, hogy költségtakarékosan és
az önkormányzatok településszerkezeti
komplexebben tudjunk alkalmazkodni
terveiben.
az éghajlatváltozáshoz.
69. Bővítjük, illetve elmélyítjük kapcsolatunkat a kavicsbányák ellen küzdő helyi VII. Az Európai Unió költségvetése
lakossággal: továbbra is állandó infor- 76. Folytatjuk tudatformáló tevékenysémációs kapcsolatot tartunk Dunavargünket, hogy Magyarország minél hasány környezet- és természetvédő szertékonyabban tudja teljesíteni az Európa
vezeteivel, folytatjuk szakmai együtt2020 Stratégiában lefektetett fenntartműködésünket Alsónémedi társadalmi
hatósági célkitűzéseket.
szervezetével, Délegyháza termőföld- 77. Figyelemmel kísérjük a 2014-2020. évekterületeket védelmező gazdáival.
re szolgáló uniós költségvetési források
70. A környezetvédelmi eljárásokban adott
felhasználását, és javaslatokat készívéleményezéseinkben és az illetékes
tünk a felhasználás környezetbarátabbá
kormányhivatalhoz írott levelünkben felés hatékonyabbá tétele érdekében.
lépünk a kavicsbánya tavak hulladékkal 78. Részt veszünk az „Emberek Költségvevaló betemetése, valamint a rekultiváció
tése” (People’s Budget) kampányban,
amelynek célja annak elősegítése, hogy
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az Európai Unió 2021-2027. évi költség- 81. Fejlesztjük együttműködésünket a külvetése a fenntarthatósági szempontok
földi környezet- és természetvédő szerszerint alakuljon.
vezetekkel, különös tekintettel az Euró79. Folytatjuk a Német Környezetvédelpai Unióban működő mozgalmakra.
mi Minisztérium által támogatott, „Egy 82. Támogatjuk és segítjük tagszervezeteinuniós költségvetés az éghajlatért” című
ket a források megszerzésében és a páprojektünket.
lyázatokon való részvételükben.
83. Aktívan részt veszünk a Környezet- és
Természetvédő Társadalmi Szervezetek
VIII. Civil együttműködés
Országos Találkozóján (OT), továbbá a
80. Javítjuk együttműködésünket a többi
jeles napok rendezvényein, illetve azok
hazai környezet- és természetvédő szerszervezésében, különös tekintettel az
vezettel, valamint más társadalmi szerEurópai Mobilitási Hétre.
vezetekkel.

2019. évi bevételi terv
Bevétel
Nyitó pénzkészlet, 2019.01.01.
2018-2019-es ECF projekt utófinanszírozásos része (közlekedés légszennyezésének
csökkentése)

ezer forint
17411
954

2019-2020 ECF projekt*

3700

EUKI-T&E projekt (közlekedés dekarbonizációja)

1302

EUKI-GBE projekt (klímabarát uniós költségvetés)

6360

ClientEarth projekt (jogi fellépés légszennyezés ellen)

1272

ClientEarth projekt (jogi fellépés légszennyezés ellen) - új projekt*

1000

KEHOP Energiahatékonysági projekt – előadássorozat (2019-2020)

3240

NoPlanetB projekt (2019-2020) - 9.919eFt már megérkezett, a nyitóban szerepel.

0

Óbudai Önkormányzat (klímastratégia, 2019-2020 KEHOP)

1300

Zugló Önkormányzata, AWAIR projekt – megbízás

1362

LIFE Carbon Market Watch

3611

Új EUKI T&E pályázat*

6000

Zöld Forrás*

2500

Magánszemélyek támogatásai

1250

Magánszemélyek támogatásai*
Vállalkozási árbevétel (mérések, előadások)

400
1150

Vállalkozási árbevétel (mérések, előadások)*

350

Tagsági díjak

140

Megbízás (építési szabályzatok véleményezése)
MagNet Bank segítő bankkártya program
Bankkamatok
Külföldi utazási költségek megtérítése
Szja 1%-a

3600
200
2
450
900

Bevételek mindösszesen

58454

Ebből: biztos bevételek

48204

www.levego.hu
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