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bevezetés 

A Levegő Munkacsoport Országos Környe-
zetvédő Egyesület 1988 óta folytat pártpo-
litikától független környezetvédelmi tevé-
kenységet az ország kedvező adottságait 
megőrző, szolidáris és demokratikus fejlő-
dés érdekében.

szemléletformálás, érdekérvényesítés: 
Környezet- és természetvédelmi szemlélet-
formálást, tájékoztatást végeztünk a lakos-
ág körében, valamint országos, települési 
és szakmai rendezvényeken.

társadalmi részvétel: Támogattuk a la-
kosságot, a civil szervezeteket, a környe-
zetvédelmi kezdeményezéseket, az ál-
lampolgári részvételt a döntéshozatalban. 
Környezeti Tanácsadó Irodát működtettünk.

sajtó: Folyamatosan tartottuk a kapcsola-
tot a médiával a környezeti információk ha-
tékony terjesztése érdekében. 

szakpolitikai tevékenység, a környeze-
ti szempontok érvényesítése a döntés-
hozatalban: Szakmapolitikai programokat, 
jogszabály-tervezeteket, településrendezési 
terveket, hatástanulmányokat, koncepció-
kat véleményeztünk. Állásfoglalásokat, ja-
vaslatokat készítettünk különböző progra-
mokhoz, jogszabályokhoz annak érdekében, 
hogy elősegítsük a környezetvédelmi alap-
elvek érvényesülését.

publikációk, háttéranyagok készítése: 
Háttértanulmányokat készíttettünk környe-
zetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezde-
ményezéseinkhez a Szakértői Testületünk, 
nemzetközi és hazai szervezetek, tudomá-
nyos műhelyek tapasztalatainak felhasz-
nálásával. Megjelentettük Lélegzetnyi havi 
elektronikus hírlevelünket. Blogot és Face-
book-oldalt üzemeltettünk.
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a hazai városokban, kilométer- és szennye-
zésarányos útdíj bevezetéséért Budapesten, 
a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának 
távérzékeléses ellenőrzéséért, a tehergépko-
csik útdíjának kiterjesztéséért és az útdíj ko-
molyabb differenciálásáért környezeti szem-
pontok alapján, továbbá a közautózás és az 
elektromobilitás elterjesztéséért – és úgy 
látjuk, mindezeknek folyamatosan növekszik 
a társadalmi támogatottsága.

Olyan levegőminőségi tervek elkészíté-
sét és végrehajtását igyekeztünk jogi úton 
kikényszeríteni – a Környezeti Management 
és Jog Egyesület (EMLA) közreműködésével 
és az Ügyfél a Föld (Client Earth) támoga-
tásával –, amelyekkel érdemben csökkent-
hető a levegő szennyezettsége Budapesten 
és környékén, valamint a Sajó völgyében. 
Javaslataink figyelembevételével a hatósá-
gok megkezdték a tervek felülvizsgálatát. 
Részt vettünk a készülő Országos Levegő-
terhelés-csökkentési Program társadalmi 
vitájában is.

Környezeti Tanácsadó Irodánk 2019-ben 
560 esetben adott tanácsot a hozzá fordu-
ló lakosoknak. Tevékenységét elsősorban 
az Európai Unió által finanszírozott „Nincs 
B Bolygó” projekt tette lehetővé, amelynek 
keretében felvilágosító munkát is végzünk 
a lakossági szilárd tüzelés egészségre és 
éghajlatra gyakorolt hatásáról, valamint az 
energiahatékonyság javításának, a meg-
újuló energiaforrások használatának és az 
elektromobilitásnak a fontosságáról.

Komoly érdeklődést váltott ki az Európai 
Bizottság és az EU-Oroszország Civil Fórum 
által támogatott projektünk, amelynek so-
rán Budapesten és Szentpéterváron szülők 
segítségével mérjük, mennyire szennyezett 
a levegő ott, ahol gyermekeik tartózkodnak.

Számos kerület és Budapest-környéki te-
lepülés területszabályozását, fejlesztési ter-
veit véleményeztük.

Köszönjük a sok segítséget, támogatást, 
biztatást, ami lehetővé tette eredményes 
munkánkat, és azt, hogy 2020-ban is re-
ményteljesen folytassuk tevékenységünket!

ÖsszeFogLALó 

2019 legnagyobb sikerének azt tekintjük, 
hogy az önkormányzati választásokon Bu-
dapesten olyan főpolgármestert és öt olyan 
polgármestert választottak meg, akik jogi-
lag számonkérhető kötelezettségeket vállal-
tak arra, hogy minden tőlük telhetőt meg-
tesznek a „Számonkérhető döntéshozókat a 
Zöld Budapestért” kampány követeléseinek 
megvalósítására.

A Levegő Munkacsoportnak sikerült – uni-
ós támogatásból – beszereznie egy újfajta és 
Magyarországon minden bizonnyal egyedül-
álló, a rendkívül apró részecskék számát és 
átlagos méretét kimutató műszert. Az ilyen 
típusú mérés azért rendkívül fontos, mert 
minél kisebbek azok a részecskék, ame-
lyek a fűtésből, a gépjármű-közlekedésből 
és más emberi tevékenységekből kerülnek 
a levegőbe, annál nagyobb az egészségká-
rosodás veszélye. Az új műszerrel végzett 
mérések eredményei komoly visszhangot 
kaptak, ami újabb reményt ad arra, hogy 
végre határozott intézkedéseket hoznak 
a levegő minőségének javítására.

Jelentős nemzetközi visszhangot váltott 
ki az a nemzetközi projekt, amelyet a Leve-
gő Munkacsoport kezdeményezett, és amely 
– a német kormány támogatásával – azt 
vizsgálta, milyen éghajlatvédelmi, környe-
zetvédelmi hatásai voltak az európai uniós 
támogatásoknak. Huszonegy EU-tagország 
42 civil szakértőjének válaszaiból az derült 
ki, hogy sok hasznos fejlesztéshez járultak 
hozzá az uniós támogatások, de összessé-
gében egyáltalán nem rózsás a kép. A civi-
lek szerint az uniós támogatások radikális 
átalakítása szükséges, és erre konkrét ja-
vaslatokat is tettek.

Számos nemzetközi és hazai civil szerve-
zettel együttműködve, az Európai Bizottság 
LIFE programja támogatásával javaslatokat 
készítettünk a kormány részére a készülő 
Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT) ki-
alakításában és többször folytattunk egyez-
tetést a NEKT készítőivel, remélve, hogy ja-
vaslataink beépülnek a végleges változatba.

Széles körű nemzetközi együttműködés 
keretében, az Európai Éghajlatvédelmi Ala-
pítvány (ECF) támogatásával dolgoztunk az 
alacsony kibocsátású övezetek létrehozásáért 

https://www.levego.hu/hirek/2019/12/halaszthatatlan-a-fovarosi-utdij-bevezetese/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/fuvarozo-szervezetek-es-a-levego-munkacsoport-kozos-levele-az-utdijbevetelek-felhasznalasarol/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/fuvarozo-szervezetek-es-a-levego-munkacsoport-kozos-levele-az-utdijbevetelek-felhasznalasarol/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/12/10/milyen_kozautorendszer_legyen_budapesten
https://www.levego.hu/hirek/2019/07/villanyauto-tamogatas-felfordulat-a-jo-iranyba/
https://www.levego.hu/hirek/a-birosag-fog-donteni-a-budapesti-levegominosegi-terv-ugyeben/
https://www.levego.hu/hirek/a-birosag-fog-donteni-a-budapesti-levegominosegi-terv-ugyeben/
https://www.levego.hu/hirek/2019/05/ujabb-civil-kezdemenyezes-europa-egyik-legszennyezettebb-levegoju-tersege-ugyeben/
https://www.levego.hu/hirek/jo-program-a-legszennyezes-csokkentesere-ha-megvalosul/
https://www.levego.hu/tanacsado-iroda/az-irodarol/
https://www.levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
https://www.levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
https://www.lakossagimeresek.hu/
https://szbd.hu/#ok-alairtak
https://szbd.hu/#ok-alairtak
https://szbd.hu/
https://szbd.hu/
https://szbd.hu/ajanlasok/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/legszennyezes-civilek-megdobbento-meresi-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/legszennyezes-civilek-megdobbento-meresi-eredmenyei/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/11/20/az_unios_tamogatasok_rendszerenek_gyokeres_atalakitasat_surgetik_a_civilek
https://www.levego.hu/kampanyok/planup/
https://www.levego.hu/kampanyok/planup/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/04/01/ulez_rulez
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tevékenYségeink  

részLetezése 

kapcsolattartás a tagszervezeteink-
kel, egyéni tagjainkkal és más civil 
szervezetekkel

Felelősök: Szegő Judit, Horváth Zsolt
Feladataink között szerepel a tagszervezete-
inkkel és egyéni tagjainkkal történő együtt-
működés, a folyamatos tájékoztatásuk és 
a kölcsönös segítségnyújtás. Tagszerveze-
teink és egyéni tagjaink az Alapszabályban 
biztosított jogaikon túlmenően elektronikus 
formában rendszeresen megkapják legfris-
sebb híreinket és a 2006-ban indított Léleg-
zetnyi 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 la-
kókörnyezetük védelmében; 

• kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrend-
szerünknek köszönhetően kapcsolatot 
teremthetnek hasonló gondolkodású és 
hasonló gondok megoldásán tevékenyke-
dő emberekkel, és közösen eredménye-
sebben léphetnek fel környezeti érdekeik 
érvényesítéséért.
Folytattuk együttműködésünket más civil 

szervezetekkel, a környezet- és természet-
védelmi szervezetek mellett több szociális 
szervezettel is.

Szakmai publikációink, híreink, internetes 
jelenlétünk és kiadványaink mellett ország-
szerte rendszeresen veszünk részt rendez-
vényeken, találkozókon, tartunk előadáso-
kat iskolákban, művelődési házakban, ahol 
népszerűsítjük a környezettudatos életmó-
dot és felhívjuk a figyelmet az aktuális kör-
nyezeti problémákra.

 

Önkéntes programunk
Felelősök: Susánszky Ferenc ,  
Szegő Judit 
2019-ben is sok önkéntes segített szer-
vezetünket, többen közülük hosszabb 
időn át vettek részt munkánkban. 

Önkéntes programunk keretében szükség 
szerint hírlevélben tájékoztatjuk aktivistáin-
kat azokról a feladatokról, amelyekben szá-
mítunk segítségükre. Közös rendezvényeink 
alkalmat adnak arra, hogy jobban megis-
merjék egymást és a szervezet hitvallását, 
elkötelezett tevékenységét. Honlapunkon 
közzétesszük aktivistáink írásait, beszámo-
lóit. Regisztrált önkénteseink száma 2019 
végén 42 fő volt.

Médiakapcsolataink
Témavezető: Lukács András
törekszünk a média támogatásának 
megszerzésére. bármikor készséggel 
rendelkezésére állunk a sajtónak in-
terjúkkal, felvilágosítással, állásfogla-
lásokkal. rendszeresen adunk ki saj-
tóközleményeket, így is igyekszünk 
felhívni a média és a közvélemény fi-
gyelmét a környezeti gondokra.
• Megbízásunkból az XKK (X Kommuniká-

ciós Központ Nonprofit Kft., 2018. január 
1-jétől Aeffect Communications and Con-
sulting Kft.) segítette sajtótevékenysé-
günket.

• A Levegő Munkacsoport számos alka-
lommal került be a magas nézettségű 
tévéműsorokba, magas hallgatottságú 
rádióműsorokban, népszerű internetes 
hírportálokba.

Szórólapozás az autómentes napon
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nemzetközi kapcsolataink
Témavezető: Lukács András 
célunk, hogy átvegyük a nemzetkö-
zi gyakorlatból (különösen az európai 
unió gyakorlatából) a kölcsönös elő-
nyöket biztosító következetesebb kör-
nyezetvédelmi szabályozást, ugyan-
akkor a piactorzító hatásait tompítva 
megőrizzük természeti és kulturális 
adottságainkat. elősegítjük, hogy az eu 
Alapjaiból nyújtott támogatások meg-
feleljenek a fenntartható fejlődés kö-
vetelményeinek.

A Levegő Munkacsoport az Európai Kör-
nyezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb 
európai környezetvédő civil szervezet), az 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetség (T&E), az Európai Éghajlatvédel-
mi Hálózat (CAN Europe), az Európai Zöld 
Költségvetés Szövetség (GBE), az Egészség 
és Környezet Szövetség (HEAL), a Szövetség 
a Lobbizás Átláthatóságáért és Etikai Szabá-
lyozásáért (ALTER-EU) és az EU-Oroszország 
Civil Szervezeti Fórum (Гражданский форум 
ЕС-Россия) tagszervezete. Számos nemzeti 
civil szervezettel is jó kapcsolatot ápolunk, 
többek között a Német Zöld Költségvetés 
Szövetséggel (FÖS), a Dán Ökológiai Tanács-
csal, az Osztrák Közlekedési Klubbal (VCÖ), 
a Német Közlekedési Klubbal (VCD) és a Né-

• Több alkalommal a sajtó minden szeg-
mensében megjelent a Levegő Munkacso-
port egy-egy ügyéről szóló hír. A havonta 
megjelentetett sajtófigyelőnk 2019-ben 
több mint 491 hírt, cikket, interjú, nyilat-
kozatot sorol fel, amelyben megemlítik a 
Levegő Munkacsoportot. (Ennél bizonyá-
ra jóval több jelent meg, hiszen nem min-
den megjelenésről szereztünk tudomást.) 
Felvilágosító munkánk eredményeképpen 
egyre többen értik már a gazdaság, a köz-
igazgatás, a szakpolitikák és a környezet 
állapota közötti összefüggéseket. Tapasz-
talataink szerint legjobban településeink 
légszennyezettségének csökkentéséért 
folytatott küzdelmünket érti és támogatja 
a közvélemény.

• Honlapunkon és Facebook-oldalunkon 
rendszeresen megjelennek a tevékeny-
ségünkről szóló friss hírek a nagyközön-
ség és a sajtó munkatársainak tájékoz-
tatására.

• Blogunkban munkatársainktól és önkén-
teseinktől közlünk írásokat a tevékenysé-
gi körünkhöz kapcsolódó témákról.

• A sajtó mellett egyre több szervezet, ma-
gánszemély címére juttatjuk el a Léleg-
zetnyi című havi elektronikus hírlevelün-
ket aktuális tevékenységeinkről. 2019 
végén a hírlevelet 422 címre küldtük ki. 
A Lélegzetnyiben elsősorban a saját te-
vékenységünkről adunk hírt, ugyanakkor 
kitekintünk a környezetvédelemmel kap-
csolatos egyéb eseményekre is, valamint 
tájékoztatást adunk a blogunkban meg-
jelent írásokról. 

• Rendszeresen megjelentünk az Ozone 
Network egy órás környezetvédelmi mű-
sorában, ahol minden héten híreinkből is 
válogattak.

ATV, Klímacsúcs - A Föld jövője a tét

Részt vettünk az EU-Oroszország Civil Szer-
vezeti Fórum pozsonyi közgyűlésén, amely-
nek környezetvédelmi szekciójában egyhan-
gúan támogatták a Levegő Munkacsoport 
projektjavaslatát

https://eeb.org/
https://www.transportenvironment.org/
http://www.caneurope.org/
https://www.env-health.org/
https://www.alter-eu.org/
https://eu-russia-csf.org/ru/o-nas/forum/
https://eu-russia-csf.org/ru/o-nas/forum/
https://www.levego.hu/magunkrol/sajtomegjeleneseink/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/lontay-zoltantol-bucsuzunk/
https://www.facebook.com/levego
https://levegomunkacsoport.blog.hu/
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augusztus
84 e-mailes és 56 telefonos lakossági ta-

nácskérésre válaszoltunk.

szeptember
22 e-mailes és 29 telefonos lakossági 

tanácskérésre válaszoltunk, az Autómen-
tes Hétvégén pedig személyesen is ad-
tunk tanácsot az érdeklődőknek. A ren-
dezvényen bemutattuk a Tiszta Fűtés 
mozgó kiállítást. 

október
45 e-mailes és 37 telefonos lakossági ta-

nácskérésre válaszoltunk. Részt vettünk a 
Herman Ottó Intézet Zajtérképekről szóló 
konferenciáján. 

november
29 e-mailes és 29 telefonos lakossági ta-

nácskérésre válaszoltunk. Lakossági panasz 
alapján ultrafinom-részecskeszám mérése-
ket végeztünk Sülysápon. Részt vettünk a 
különböző civil szervezetekkel közös Szénki-
vezetés Platform találkozóján. Részt vettünk 
az „Energiaszegénység: Háztartások nehéz-
ségeitől a klímaválságig” című konferencián. 

december
34 e-mailes és 18 telefonos lakossági 

tanácskérésre válaszoltunk. Részt vettünk 
a Corvinus egyetem kommunikáció és 
marketing mesterszakos tanulókkal közös 
kurzusprojekten, amely során a hallgatók 
kommunikációs és médiastratégia terve-
ket készítettek a Levegő Munkacsoport 
számára. 

met Környezeti Segély Egyesülettel (DUH), 
a szlovák Fenntartható Alternatívák Köz-
ponttal (CEPTA) és a Szentpétervári Belloná-
val (ERC Bellona).▪Lukács András, a Levegő 
Munkacsoport elnöke az Európai Zöld Költ-
ségvetés Szövetség elnökségi tagja. Bendik 
Gábor, a Levegő Munkacsoport környezet-
védelmi szakjogásza az EEB elnökségi tagja. 
Kapcsolatot tartunk kormányzati és egyéb 
hivatalos szervekkel is: az Európai Bizottság-
gal, az Európai Parlamenttel, az Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséggel és másokkal.

környezeti tanácsadó iroda 
Vezető: Tarr Katalin 
Munkatársak: Dr. Bendik Gábor (főleg 
jogi ügyekben), Schnier Mária (zöldfe-
lületi és településrendezési ügyekben) 
környezeti tanácsadó irodánk 2019-
ben 560, működésének 22 éve alatt 
pedig mintegy 38 000 ügyben adott se-
gítséget a hozzá forduló embereknek. 
A minőséget szavatolja, hogy a köthá-
ló tagjaként annak minőségfejlesztési 
rendszerében részt veszünk. 

július
28 e-mailes és 8 telefonos lakossági ta-

nácskérésre válaszoltunk. Részt vettünk 
a több civil szervezettel közös szénkiveze-
tésről szóló megbeszélésen, és arról rövid 
angol nyelvű beszámolót írtunk. A NoP-
lanetB projekt tervezésén és beszerzések 
intézésén is elkezdtünk dolgozni. A Tiszta 
Fűtés projekthez lefordítottunk egy angol 
nyelvű prospektust. 

Tiszta fűtést bemutató kiállítás az autómen-
tes napon

Lakossági tanácsadás a 2019. szemtemberi 
autómentes napon

https://www.cepta.sk/
https://www.cepta.sk/
https://bellona.ru/
https://bellona.ru/
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március
Részt vettünk a Herman Ottó Intézet 

„HUNGAIRY LIFE” integrált projekt nyitókon-
ferenciáján; a nyolc évre szóló projekt célja 
a levegőminőség javítása Magyarországon.

május
Részt vettünk a Hermann Ottó Intézet-

ben az Országos Levegőterhelés-csökken-
tési Program nyitókonferenciáján. Részt 
vettünk az EU-Oroszország Civil Fórum 
éves közgyűlésén Pozsonyban, amelynek 
Környezetvédelmi munkacsoportja egyhan-
gúan támogatta a Levegő Munkacsoport 
levegőtisztaság-védelmi projektjavaslatát. 
Részt vettünk és felszólaltunk az Európai 
Közegészségügyi Szövetség (EPHA) buda-
pesti konferenciáján a levegőszennyezéssel 
kapcsolatban. Részt vettünk a gyermekek 
légszennyezettséghez való kitettségéről 
szóló InAirQ nemzetközi konferencián Bu-
dapesten.

augusztus
Folytattuk a No Planet B projekt terve-

zését és a szükséges eszközök beszerzését. 
A Tiszta Fűtés projekthez mozgó-kiállítás 
anyagot és szórólapok gyártását szerveztük. 
Egy beltéri légszennyezéssel kapcsolatos PR 
kampányhoz interjút adtunk, és televíziós 
(ATV) és rádiós (Inforádió) műsorokban is 
szerepeltünk. Zugló önkormányzata meg-
bízásából elemeztük 168 Pest megyei tele-
pülés avarégetési önkormányzati rendeletét, 
és egyéni javaslatot írtunk nekik, valamint 
megfogalmaztunk egy országos javasla-
tot is az avarégetés szabályozásáról. Részt 
vettünk a Szénkivezetés együttműködés 

Levegőtisztaság-védelem 
Témafelelős: Lenkei Péter (2019. februá-
rig), Tarr Katalin (2019. júliustól), Bendik 
Gábor, Lukács András, Tatiana Shaw 
célunk, hogy európai, országos és te-
lepülési szinten egyaránt szigorú elő-
írások szülessenek a légszennyezés, 
ezen belül is különösen a részecskeki-
bocsátás (pM10) csökkentésére, hogy 
ezáltal csökkenjen a légszennyezés 
miatti életvesztések európai viszony-
latban is kimagasló száma. Fontos-
nak tartjuk, hogy a döntéshozókon túl 
a lakosok is mindent tegyenek meg 
azért, hogy csökkentsék káros szeny-
nyezéseiket.

január
Részt vettünk a környezeti levegőminő-

ségről szóló uniós irányelv felülvizsgálatá-
val kapcsolatos civil egyeztetésen, majd az 
Európai Bizottságnak a témáról rendezett 
brüsszeli konferenciáján, ahol több alkalom-
mal is felszólaltunk. Részt vettünk budaörsi 
civilek egyeztetésén az illegális háztartási 
égetésekkel kapcsolatban. 

február
Az Agrárminisztérium Környezetmegőr-

zési Főosztályánál tájékozódtunk az Orszá-
gos levegőterhelés-csökkentési program 
előrehaladásáról és a témához kapcsolódó 
egyéb kérdésekről. Budaörsön részt vettünk 
a helyi civilek és az önkormányzat egyez-
tetésén az illegális lakossági tüzelés okozta 
légszennyezés visszaszorításának lehetősé-
geiről.

Akár ezerszer szennyezettebb is lehet a bel-
téri levegő, mint a kültéri - ATV

Pilisvörösvári civilek meghívására tartottunk 
előadást a levegőminőségről

http://www.hermanottointezet.hu/801263
http://www.hermanottointezet.hu/801263
http://www.hermanottointezet.hu/801336
http://eu-russia-csf.org/project/05-2019-bratislava/
http://www.nemzetibetegforum.hu/epha-konferencia-2019-2/
http://www.nemzetibetegforum.hu/epha-konferencia-2019-2/
https://www.nnk.gov.hu/international-conference-inairq-vhr
https://ec.europa.eu/info/events/second-stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives-2019-jan-15-0_en
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tartottunk az ELTÉ-n a levegőszennyezésről. 
A klímavészhelyzet kihirdetése alkalmával 
Budapest csatlakozzon a C40 Városok szer-
vezetéhez, és ezzel is kötelezze el magát, 
hogy 2025-től kezdve fővárosunkban a le-
vegőszennyezettség nem lépi túl az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott 
– és az Európai Unióéinál jóval szigorúbb – 
határértékeket; ezt kérte Karácsony Gergely 
főpolgármesternek írt levelében a Beteg-
szervezetek Magyarországi Szövetsége (BE-
MOSZ), az Európai Népegészségügyi Szö-
vetség (EPHA) és a Levegő Munkacsoport. 

A „Lakossági mérések a tiszta levegőért 
projekt” keretében elkészítettük a projekt 
honlapját magyar, angol, orosz és francia 
nyelven. Beszereztünk 25 db Atomtube PRO 
légszennyezés-mérő műszert, és elkezdtük 
kölcsönadni a jelentkező önkéntes szülők-

civil találkozón, ahol a fűtési időszakra szál-
ló por mérését vállaltuk. Az Országos Le-
vegőterhelés-csökkentési Program (OLP) 
tervezetében leírt intézkedések helyesek 
és támogatandók, azonban nem elégsége-
sek a légszennyezés érdemi csökkentésére. 
Ezt állapította meg a Levegő Munkacsoport 
a környezetvédelemért felelős minisztéri-
umnak írt véleményében. 

szeptember
Folytattuk a No Planet B projekt terve-

zését és a szükséges eszközök beszerzését. 
Előadást tartottunk a fűtés okozta légszeny-
nyezésről a Budapesti Corvinus Egyetemen 
a Science Shop keretében. 

Megkezdtük a „Lakossági mérések a tiszta 
levegőért projektünk” előkészítő munkáit. 
Önkéntes szülőket gyűjtöttünk a mérések-
hez. 

október
Az AWAIR projekt keretein belül, a zug-

lói önkormányzattal együttműködésben 
a Budapest körüli agglomeráció önkor-
mányzatainál kampányoltunk telefonon és 
emailben a tiszta fűtésről és az avarégetés-
sel kapcsolatos szabályozás szigorításáról, 
valamint 50 települési önkormányzatnak 
az avarégetés szabályozásáról szóló ja-
vaslatot készítettünk és küldtünk el. Blog-
bejegyzéseket írtunk a légszennyezésről 
a Mizuglonk.hu oldalra, és azokat megosz-
tottuk a saját közösségi média oldalunkon. 
Október 15-től naponta írtunk értékelést 
a levegőminőségről a Zugló Egészségfej-
lesztési Iroda honlapján. 

A No Planet B projekt keretein be-
lül előadást tartottunk Sukorón. Előadást 

Mivel fűtsek - Blog a Mi Zuglónk oldalán

A No Planet B projekt keretein belül előa-
dást tartottunk Sukorón

A „Lakossági mérések a tiszta levegőért 
projekt” keretében elkészítettük a projekt 
honlapját magyar, angol, orosz és francia 
nyelven 

https://www.levego.hu/hirek/2019/10/lepjen-be-budapest-a-tiszta-levegoju-varosok-klubjaba-karacsonyhoz-fordulnak-egeszsegugyi-es-zold-szervezetek/
https://www.lakossagimeresek.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2019/08/jo-program-a-legszennyezes-csokkentesere-ha-megvalosul/
https://www.levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
https://www.lakossagimeresek.hu/
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Részt vettünk Pozsonyban az Európai Bi-
zottság Tiszta Levegő Fórumán. Folytattuk 
a „Lakossági mérések a tiszta levegőért pro-
jekt” keretében végzett tevékenységeinket. 

december
A No Planet B projekt keretein belül előa-

dást tartottunk és méréseket végeztünk 
Miskolc körüli településeken: Lillafüreden, 
Felsőhámoron, Alsóhámoron és Lyukóvölgy-
ben. Részt vettünk a Herman Ottó Intézet-
ben a HungAIRy LIFE projekt bemutatásán 
mint a projekt szakértői testületének tagja. 
(Tarr Katalin) Folytattuk a „Lakossági mé-
rések a tiszta levegőért projekt” keretében 
végzett tevékenységeinket.

éghajlatvédelem
Témafelelős: Szegő Judit
célunk, hogy elősegítsük a éghajlatká-
rosító kibocsátások csökkentését, va-
lamint az immár elkerülhetetlen éghaj-
latváltozáshoz történő alkalmazkodást 
hazai és nemzetközi szinten.

január
Folytatódtak az egyeztető tárgyalások 

a PlanUp projekt partnereivel, valamint az 
Ipari és Technológiai Minisztériummal, hogy 
a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 
munkapéldányát mihamarabb elküldjék 
nekünk. Január 31-én a PlanUp projekt 
honlapja aktiválódott, innentől kezdve bár-
ki megírhatta véleményét a Nemzeti Ener-

nek. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot 
az orosz projektpartnerrel, a szentpétervári 
Bellona szervezettel. Részt vettünk a pro-
jektet finanszírozó EU-Oroszország Civil 
Társadalom Fórum berlini tanácskozásán. 

november
A NoPlanetB projekt keretein belül előa-

dást tartottunk és ultrafinom-részecske-
szám méréseket végeztünk Kápolnásnyé-
ken, Nagyrécsén, Zsámbékon, Szentgálon. 
AZ Országos Levegőminőségi Tervről tár-
gyaltunk a Földművelésügyi Minisztérium-
mal. Más civil szervezetekkel együtt a fővá-
rosi klímavészhelyzet ügyében tárgyaltunk 
Karácsony Gergely főpolgármesterrel és 
alpolgármesterekkel. Részt vettünk és 
felszólaltunk az Országgyűlés Fenntartható 
Fejlődés Bizottságának a levegőminőségről 
szóló ülésén és az azt követő sajtótájékoz-
tatón. 

Az AWAIR projekt keretein belül, a zuglói 
önkormányzattal együttműködésben a Bu-
dapest körüli agglomeráció önkormányza-
tainál kampányoltunk telefonon és ema-
ilben a tiszta fűtésről és az avarégetéssel 
kapcsolatos szabályozás szigorításáról, va-
lamint 50 települési önkormányzatnak az 
avarégetés szabályozásáról szóló javaslatot 
készítettünk és küldtünk el. Blogbejegyzé-
seket írtunk a légszennyezésről a Mizug-
lónk.hu oldalára, és azokat megosztottuk a 
saját közösségi média oldalunkon.

November 15-ig naponta írtunk értéke-
lést a levegőminőségről a Zugló Egészség-
fejlesztési Iroda honlapján. 

Előadás és lakossági fórum a polgármester-
rel a légszennyezésről, a zöldhulladék-ége-
tésről Regölyön

A Levegő Munkacsoport Szakértői Testületi 
ülésén a PlanUp projekt  bemutatásra került

https://www.levego.hu/hirek/2019/12/gyermekeink-kozvetlen-kozeleben-merjuk-a-levego-minoseget/
https://www.levego.hu/kampanyok/planup/
https://www.planup.eu/
https://www.levego.hu/hirek/2019/01/szolj-hozza-a-kormanyok-eghajlatvedelmi-terveihez/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/legszennyezes-civilek-megdobbento-meresi-eredmenyei/
https://www.parlament.hu/web/fenntarthato-fejlodes-bizottsaga/2019.-november-12-ei-bizotts�gi-�l�s
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tünk az EUFORES (Európai Fórum a Meg-
újuló Energiaforrásokért) konferenciáján az 
Országházban, és felszólaltunk a környezet-
védelmi államháztartási reform megvalósí-
tásáért. Részt vettünk Miguel Arias Cañete 
uniós éghajlatvédelmi biztos és magyar ci-
vil szervezetek megbeszélésén Budapesten. 

április
A Nemzeti Energia és Klímatervről 

(NEKT) a tagországok civil szervezetei-
től kapott véleményekből (köztük a ma-
gyarországiból) az Európai Éghajlatvédel-
mi Akció hálózat (Climate Action Network 
Europe, CAN-E) kialakította állásfoglalását, 
melyben a Levegő Munkacsoport együtt 
a Magyar Természetvédők Szövetségével 
és a WWF Magyarországgal közreműkö-
dött. Április 24-25-én részt vettünk a CAN 
Europe éves találkozóján, melyen arról ta-
nácskoztak a megjelentek, hogy hogyan 
lehetne foganatja a Párizsi Egyezménynek, 
mert az eddig nyújtott teljesítménye a tag-
országoknak a 2050-ig tartó dekarbonizá-
ciós célkitűzések felé nem elegendő még 
papíron sem. Folytattuk PlanUp projektet 
az összegyűjtött jó gyakorlatok egységessé 
szerkesztésével. Részt vettünk klímavéde-
lem és levegőszennyezés témában szem-
léletformáló előadásokkal a Budapest XVI. 
kerület Föld napi rendezvényén. 

május
A Nemzeti Energia- és Klímatervről 

(NEKT) a Levegő Munkacsoport kialakította 
összefoglaló elemzését, és megküldte az 

gia- és Klímatervről a https://www.levego.
hu/egyeb/szolj-hozza/ oldalon.

február
A PlanUp projekt konferencia időpontja 

végleges lett, így a szervezése megkezdő-
dött: minisztériumoknak meghívók, szak-
értőknek, civilszervezeteknek felkérések 
elküldése, jó gyakorlatok gyűjtése. Febru-
ár 27-én a Levegő Munkacsoport Szakértői 
Testületi ülésén a PlanUp projekt (is) bemu-
tatásra került. Új tagokkal bővült a testület, 
így további szakértők részvételére számí-
tunk a projektben. 

március
A Nemzeti Energia- és Klímatervek té-

májában Brüsszelben tanácskozáson vet-
tünk részt az Európai Környezetvédelmi Iro-
da (European Environmental Bureau, EEB) 
szervezésében március 13-15-én, mely al-
kalommal az EU tagállamok kormányainak 
különböző, illetve hasonló hozzáállásáról 
kaptunk információt. Az Európai Éghajlat-
védelmi Akcióhálózat (Climate Action Net-
work Europe, CAN Europe) számára közös 
civil véleményt fogalmazott meg a Levegő 
Munkacsoport a Magyar Természetvédők 
Szövetségével és a WWF Magyarország-
gal együtt a magyar NEKT-ről, miután ez 
utóbbi az Európai Bizottság oldalára már 
felkerült. A PlanUp projekt konferenciája 
március 25-26-án 50 fő részvételével meg-
rendezésre került Budapesten, az előadások 
megtalálhatóak itt: https://www.levego.hu/
egyeb/a-konferencia-eloadasai/. Részt vet-

2019.03.25-26. - EU LIFE PlanUp Konfe-
rencia - Kerekasztal

Klímavédelmi szemléletformáló előadás 
a Föld napi rendezvényen

https://www.levego.hu/hirek/2019/04/civilek-a-nemzeti-energia-es-klimatervrol/
https://www.levego.hu/hirek/2019/04/civilek-a-nemzeti-energia-es-klimatervrol/
https://www.levego.hu/hirek/2019/04/lejar-az-idonk-klimaugyben-cselekednunk-kell/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/egyeb/szolj-hozza/
https://www.levego.hu/egyeb/szolj-hozza/
https://www.levego.hu/hirek/2019/03/konkret-tervekkel-az-eghajlatvedelemert-igy-is-befolyasolhatjuk-hazank-versenykepesseget/
https://www.levego.hu/hirek/2019/03/konkret-tervekkel-az-eghajlatvedelemert-igy-is-befolyasolhatjuk-hazank-versenykepesseget/
https://www.levego.hu/egyeb/a-konferencia-eloadasai/
https://www.levego.hu/egyeb/a-konferencia-eloadasai/
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kormánynak végrehajtania ahhoz, hogy Ma-
gyarország megfeleljen a Párizsi Klímameg-
állapodásban foglaltaknak és az Európai Unió 
éghajlatvédelmi céljainak; az állásfoglalást 
a Levegő Munkacsoport és a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége kezdeményezte. 

július
A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
szeptemberre ígérte a társadalmi egyezte-
tést, korábban már közölt véleményünkről és 
a június elején érkezett bizottsági vélemény-
ről további egyeztetések voltak folyamat-
ban a többi zöld civilszervezet képviselőivel. 
Független parlamenti képviselőkkel szakmai 
egyeztetésen vettünk részt a magyarorszá-
gi karbonsemlegesség témájában, tervez-
zük több eseményen való megjelenésünket 
az ősz folyamán éghajlat és energiahaté-
konyság témákban. Július 17-én részt vet-
tünk az Extinction Rebellion budapesti de-
monstrációján. Szénkivezetés témájában 
egyeztettünk több zöld civil szervezettel. 
augusztus

EU LIFE PlanUp projekt főpályázói részére, 
akik azt az Európai Bizottságnak továbbí-
tották saját kiegészítéseikkel. A május 9-én 
megtartott nagyszebeni klímatanácskozás 
alkalmára sajtóközleményt adtunk ki. Az In-
novációs és Technológiai Minisztérium meg-
küldte válaszát a NEKT-véleményezésünkre, 
erről és a június elején várható bizottsági 
véleményről egyeztettünk a többi zöld civil-
szervezet képviselőjével. Május 31-étől Zöld 
Országos Találkozón részt vettünk, és klí-
mavédelmi állásfoglalást készítettünk, amit 
egy kiegészítéssel a találkozón egybegyűl-
tek elfogadtak. Szegeden részt vettünk az 
Éghajlatváltozás Magyarországon: Nemzeti 
Értékelő Jelentés előkészítő konferenciáján. 

június
A Nemzeti Energia- és Klímatervről 

(NEKT) a Levegő Munkacsoport által kiala-
kított véleményt az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium megválaszolta. Az Európai 
Bizottság részéről több megbízott és éghaj-
latváltozással foglalkozó civil szervezetek 
találkoztak Kelet-Közép Európából Brüsszel-
ben június 17-21. között, az EUSEW ren-
dezvénysorozat hetén. Részt vettünk egy 
ismert informatikai cég civilszervezetek szá-
mára meghirdetett együttműködésre felhívó 
rendezvényén, valamint klímastratégiai 
megbeszélésen az Óbudai önkormányzat-
nál. Tizenhat pontból álló javaslatcsomagot 
fogadott el a környezet- és természetvédő 
civil szervezetek idei Országos Találkozója 
arról, hogy milyen feladatokat szükséges a 

Részt vettünk az Extinction Rebellion buda-
pesti demonstrációján

Szeptember 27-én részt vettünk a globális 
klímatüntetésen

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2019/05/europa-jovoje-a-tet/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2019/06/amit-a-kormanynak-tennie-kell-az-eghajlat-vedelmeert/
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szervezetekkel. Közös levelet küldtünk Pal-
kovics László miniszternek és Perényi Zsig-
mond államtitkárnak, melyben a szénkiveze-
tés időpontjának mihamarabbi kihirdetésére 
szólítottuk fel őket. A PlanUp projekt félide-
jéhez érkeztünk, és a résztvevő tagorszá-
gok miniszterelnökeihez felhívást intéztünk, 
melyben az Európai Bizottság javaslatait 
kiegészítettük, aktuális, lépésenkénti javas-
latcsomaggá fejlesztettük. Egyeztettünk Ró-
nai Sándor európai parlamenti képviselővel. 

november
A Nemzeti Energia- és Klímaterv-

ről (NEKT), annak év végéig történő fej-
lesztéséről a Levegő Munkacsoport több 
környezetvédő civilszervezettel együtt-
működve igyekezett információt kapni a 
minisztériumtól. Varsóban részt vettünk a 
PlanUp projekt közép- és kelet-európai or-
szágoknak szervezett workshopján, ahol 
a NEKT-ek előrehaladásával kapcsolatban 
megosztották egymással tapasztalataikat 
a szervezetek. A társadalmi konzultáció 
minden környező országban kérdéses még. 
Magyarországon várhatóan on-line módon 
történik majd, valamint szakmailag érin-
tett szervezetek meghívásával konferencia 
jellegű konzultációs fórum várható. A CAN 
Europe által szervezett, prágai találkozón 
a közép-kelet-európai országok civilszer-
vezetei megegyeztek egy új együttmű-
ködési platformról, mely az európai nettó 
zéró kibocsátást 2050-ig vétózó országok 
miniszterelnökeit egy levélben kéri fel arra, 
hogy ne gátolják tovább a közös európai 
célt. Több más civil szervezettel közösen 

Az Európai Bizottság kiadott egy ajánlást, 
ami a továbbfejlesztés irányában segítség a 
kormánynak, minderről egyeztettünk más 
zöld civil szervezetek képviselőivel, és to-
vábbi várakozással álltunk a még meg nem 
hirdetett társadalmi konzultáció elé. Előadást 
tartottunk a Fridays for Future Magyarország 
aktivistáinak. Fürjes Balázs államtitkár felké-
résére részt vettünk a Budapest 2030 straté-
gia éghajlatvédelmi részének kidolgozásában. 

szeptember
A Nemzeti Energia- és Klímatervről 

(NEKT), annak előrehaladtáról a Levegő 
Munkacsoport több környezetvédő civil-
szervezettel együttműködve levélben és 
telefonon igyekezett információt kapni a 
minisztériumtól, nem jártunk sikerrel. Szep-
tember 27-én részt vettünk a globális klí-
matüntetésen, ahol „+5000 milliárd forintot 
klímacélokra már 2020-ban!” transzparenst 
mutattunk fel, és a témáról közleményt ad-
tunk ki. Egyeztettünk egy független parla-
menti képviselővel az éghajlatváltozásra 
való felkészülés, felkészültség és szükséges 
lépések ügyében.

október
A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT), 

annak előrehaladtáról a Levegő Munkacso-
port több környezetvédő civilszervezettel 
együttműködve sem tudott még információt 
kapni a minisztériumtól. A társadalmi kon-
zultáció meghirdetése időszerűvé vált, mert 
arra 2 hónappal az év vége előtt sor kelle-
ne kerüljön. A november 6-7-i CAN Europe 
közgyűlésről egyeztettünk a WWF, MTVSZ 

A Nemzeti Energia- és Klímatervvel kapcsolatos elvárásainkról tartottunk előadást országy-
gyűlési képviselőknek, majd ezeket röviden sajtótájékoztatón is ismertettük

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2019/12/regios-szakmai-szervezetek-az-unios-karbonsemlegessegert/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/5000-milliard-forint-tobbletforrast-klimacelokra-mar-2020-ban/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
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Témafelelős: Vargha Márton 
A környezeti károk, egészségi ártalmak 
jelentős részét okozza a közlekedés. 
ezért küldetésünk teljesítéséhez, az ál-
lampolgárok alkotmányban biztosított 
egészségének a tényleges védelméhez 
és a természeti és a városi környezet 
fenntarthatóságához különös figyelmet 
fordítunk a személy- és teherszállítás-
ra. ezt szoros együttműködésben tet-
tük a Magyar közlekedési klubbal és 
más szervezetekkel.

január
2018 decemberében és 2019 januárjá-

ban több olyan folyamat is az utolsó fázisá-
ba érkezett az Európai Unióban, amelyben 
a Levegő Munkacsoport aktívan részt vett, 
felvilágosítva az Európai Parlament magyar 
tagjait és a kormányt arról, miért fontosak a 
gépjárműipar tevékenységét befolyásoló, a 
gépkocsik fogyasztását, levegőszennyezését 
korlátozó jogszabályok. Kialakult az egyet-
értés az Európai Parlament és az Európai 
Tanács delegációja között a tehergépkocsik 
fogyasztása korlátozásában 2025-től, majd 
2030-tól. A tavaly 10 városi polgármester-
nek az alacsony kibocsátású – a régi, elavult 
robbanómotoros gépjárművek számára tilos 
– övezetek kijelölése ügyében küldött leve-
lünkre pozitív válasz érkezett Miskolcról és 
Vácról. Továbbra is figyelemmel kísérjük az 
M0 autópálya általunk környezetszennyező-
nek és közlekedési szempontból fölösleges-
nek tartott tervezett északi és nyugati sza-
kasza körülötti eseményeket. Részt vettünk 
a Budapest2030 stratégia mobilitási fejeze-
tének egyeztetésén. 

február
Foglalkoztunk a valós idejű navigációs 

rendszerek hatásával a városi forgalomra, 
környezetre. Részt vettünk a Smart Bu-
dapest keretstratégia készítői által szer-
vezett munkaértekezleten. Ott voltunk a 
Határ útra tervezett városi autópálya el-
len tiltakozók február 11-i megbeszélésén 
a Wekerle telepen, és képviseltük a Leve-
gő Munkacsoport álláspontját arról, hogy 
nincs ilyenre szükség. Részt vettünk az 
Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány web-
konferenciáján arról, hogy milyen mértékű 
átalakítása szükséges a nitrogén-oxidok-

közleményt adtunk ki a témáról. Részt vet-
tünk az Európai Bizottság Magyarorszá-
gi Képviseletén az energiahatékonyságról 
szóló konferencián. Az uniós tárgyalások 
során álljon ki a magyar kormány azért, 
hogy uniós pénzekből ne lehessen támo-
gatni olyan tevékenységeket, amelyek 
szén, kőolaj vagy földgáz felhasználásával 
járnak. Többek között ezt tartalmazza az 
a levél, amit négy hazai civil szervezet írt 
Palkovics László miniszternek. Karácsony 
Gergely főpolgármester felkérésére Lukács 
András felszólalt (3:42:30-tól) az új Fővá-
rosi Közgyűlés alakuló ülésén a klímavész-
helyzet kihirdetése kapcsán. 

december
A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 

végleges formája nem készült el december 
hónapban sem, és ezért a társadalmi kon-
zultációra sem kerülhetett sor. A Levegő 
Munkacsoport által kialakított véleményt 
a korábbi verzióra az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium már korábban meg-
válaszolta. Az Európai Bizottság kiadott 
ajánlását, ami a továbbfejlesztés irányá-
ban segítség a kormánynak, reményeink 
szerint a végleges verzióba beépíti a mi-
nisztérium. Jelentősen romlott Magyaror-
szág helyezése a legfrissebb Éghajlatvál-
tozási Teljesítési Mutatóban (CCPI 2020), 
amelyet Madridban hoztak nyilvánosságra 
az ENSZ 25. klímacsúcsán. A CCPI Ma-
gyarországra vonatkozó részének kidolgo-
zásában a Levegő Munkacsoport szakértői 
is részt vettek. 
közlekedés 

Lukács András felszólalt az új Fővárosi Köz-
gyűlés alakuló ülésén a klímavészhelyzet ki-
hirdetése kapcsán. 

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/01/04/alakul_a_kozuti_szendioxid-kibocsatas_korlatozasa
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/klimaveto-mit-lepunk-december-12-en/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/ne-tamogassa-a-fosszilis-energiak-hasznalatat-az-eu/
https://www.levego.hu/hirek/2019/11/ne-tamogassa-a-fosszilis-energiak-hasznalatat-az-eu/
https://onkormanyzati.tv/stream/budapest1?
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2019/12/rossz-osztalyzatot-kapott-eghajlatvedelembol-magyarorszag/
https://onkormanyzati.tv/stream/budapest1?


www.levego.hu 15

konferencián, hogy is áll ezzel a Fővárosi 
Önkormányzat. Részt vettünk Gentben az 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetség (T&E) éves konferenciáján, vala-
mint Brüsszelben a közgyűlésén. Közremű-
ködtünk a Budapest2030 tanulmány közle-
kedési fejezetének elkészítésében. 

május
Részt vettünk Brüsszelben az Európai 

Éghajlatvédelmi Alapítványnál a közleke-
dés dekarbonizációjáért dolgozó tagállami 
hálózat megbeszélésén. A hálózat sikeres 
munkájának is köszönhetők az Európai Uni-
óban elfogadott jogszabályok a gépjármű-
vek széndioxid-kibocsátásának erőteljes 
csökkentésére 2025-től és 2030-tól. Ott 
voltunk az IKOP Monitoring Bizottságának 
május ülésén. Véleményeztük a Budapesti 
Mobilitási Tervet. Idén a Cargonomia alapí-
tói, Erős Levente, Despoisse Adrien, Lazá-
nyi Orsolya, Liegey Vincent és Strenchock 
Logan kapta a Radó Dezső Díjat, amelyet 
hét évvel ezelőtt alapított a Levegő Munka-
csoport és a Nagyvállalatok Logisztikai Ve-
zetőinek Klubja (NLV Klub); a díjátadásra az 
NLV Klub Visegrádon tartott éves konferen-
ciáján került sor.

június
A Parlament Fenntartható fejlődés Bi-

zottsága elnökének, Schmuck Erzsébet-
nek a meghívására részt vettünk egy ta-
lálkozón, ahol a Liszt Ferenc Repülőtér 
gyorsan növekvő környezetszennyezése 
megfékezésének lehetséges módozatairól 

ból megengedett többszörösét kibocsátó 
személyautónak ahhoz, hogy a kibocsátá-
sa jóval kisebb legyen. Részt vettünk az 
Ökopolisz Alapítvány panelbeszélgetésén 
a levegőszennyezés csökken tésének lehe-
tőségeiről. Elkészítettük a kamionok szén-
dioxid-kibocsátása csökkentésének szüksé-
gességéről szóló video magyar változatát. 
Részt vettünk a Budapest 2030 Stratégia 
kidolgozásában. 

március
Elkészült a környezetbarát teherszállí-

tás egy fajtáját bemutató videónk. Az Útdíj 
Társadalmi Egyeztető Szervezet tagjaként 
részt vettünk a 2016. évi útdíjbevétel el-
költésének tanulságait levonó levél megfo-
galmazásában. Összeszedtük a közlekedési 
energiamegtakarítás lehetőségeit a Levegő 
Munkacsoport által szervezett konferencián 
a készülő Nemzeti Energia- és Klíma Terv-
ről. Ott voltunk a Közlekedéstudományi 
Egyesület rendezvényén a budapesti kötött-
pályás tömegközlekedés fejlesztési lehető-
ségeiről. Részt vettünk a készülő Budapest 
2030 program, valamint a Smart Budapest 
Keretstratégia közlekedési elképzeléseinek 
a szakértői megbeszélésén. 

április
Zsüritagot adtunk az egyetemista csapa-

toknak meghirdetett Logisztikai Csapatbaj-
nokság döntőjére. Ott voltunk a „A Biroda-
lom visszavág? – „TTIP és társai, avagy újra 
napirenden a szabadkereskedelmi egyez-
mények” című fórumon, ahol sok érdekes 
és fontos fejleményről esett szó az ú.n. sza-
badkereskedelmi tárgyalásokról és veszé-
lyeikről. Meghallgattuk a Smart Budapest 

Elkészült a környezetbarát teherszállítás 
egy fajtáját bemutató videónk

Idén a Cargonomia alapítói kapták a Radó 
Dezső Díjat

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/04/30/a_halalos_fenyegetesektol_a_rendkivuli_kozkedveltsegig_egy_kozlekedesi_alpolgarmester_tortenete
https://www.levego.hu/hirek/2019/05/budapesti-kozlekedesfejlesztes-az-elvek-jok-a-gyakorlatot-is-ezekhez-kell-igazitani/
https://www.levego.hu/hirek/2019/05/kornyezetvedelmi-dij-a-teherbringa-kolcsonzoknek/
https://www.levego.hu/hirek/2019/02/eladasi-kvotat-surgetnek-a-civilek-a-kamionokra/
https://www.levego.hu/hirek/2019/02/eladasi-kvotat-surgetnek-a-civilek-a-kamionokra/
https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM
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tünk az Európai Közlekedési és Környezet-
védelmi Szövetség webszemináriumán a 
villanyautók terjedése, integrációja gyor-
sításának módozatairól. Levelet írtunk Pal-
kovics László miniszternek arról, hogy mire 
kellene költeni az adófizetők pénzét ahhoz, 
hogy a villanyhajtás népszerűsége, elter-
jedtsége is nőjön, és a lakosság is hasznot 
húzzon a levegőszennyezést csökkenéséből. 
Erről a témáról és a Liszt Ferenc Repülőtér 
körülötti áldatlan állapotokról rádiókban is 
nyilatkoztunk. Részt vettünk az újlipótváro-
si civilek által szervezett civil egyeztetésen 
a dunai hajók okozta környezetszennyezés 
csökkentési lehetőségeiről. 

augusztus
„Tiszta levegőt a Duna-partokon is: radi-

kálisan csökkentsék a hajóforgalom okozta 
levegő és zajszennyezést!” címmel indított 
közös kampányt a Levegő Munkacsoport és 
az aHang a helyi lakosok kezdeményezése 
nyomán.

szeptember
Előadást tartottunk Nyíregyházán a Köz-

gazdász-vándorgyűlés Logisztikai Szekci-
ójában. Ismét kint voltunk sátrunkkal az 
Andrássy úton az autómentes hétvégén. 
Részt vettünk panelbeszélgetésen Viseg-
rádon a Közlekedéstudományi Egyesü-
let konferenciáján a városi közlekedésről. 
Hosszú idő után ismét megrendeztük a Le-
vegő Klub eseményünket, melyen Budapest 
közlekedésének környezetbaráttá tételéről 

volt szó. Erről a kérdésről egy bejegyzést 
is megjelentettünk a levegomunkacsoport.
blog.hu honlapon. Ott voltunk a Cambridge 
Econometrics által szervezett konferenci-
án, ahol egy tanulmányt mutattak be arról, 
hogyan lehet modellezni a fosszilis energia-
források 2050-re való kivezetésének módo-
zatait Európában. Több, a közlekedés alaku-
lása befolyásolásának lehetőségeit, illetve 
az éghajlat változását taglaló webszeminá-
riumon is részt vettük. Európában a közle-
kedés adja a széndioxid-kibocsátás közel 
harminc százalékát, és a mértéke az utóbbi 
években egyre növekszik. Ilyen helyzetben 
kell az Unió tagállamainak 2050-ig ezt nul-
lára csökkenteni. De hogyan? Erről tartot-
tunk konferenciát, amelyen bemutattuk az 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetség (T&E) és tagszervezetei szakér-
tőinek „A közlekedés dekarbonizációja” pro-
jekt keretében kidolgozott javaslatcsomag-
ját. Itt mutattuk be a Levegő Munkacsoport 
új (angol nyelvű) tanulmányát a témáról. 
Ismertettük a T&E új tanulmányát, amely 
szerint hazánk sereghajtó a közlekedési 
széndioxid-kibocsátáscsökkentési tervek-
ben. Levelet írtunk Orbán Viktor miniszter-
elnöknek, amelyben sürgettük a korszerű, 
vonzó tömegközlekedés megteremtését. 

július
Részt vettünk egy konferencián arról, 

mit tesz Bécs és mit tesz Budapest a klí-
mavédelemben, beleértve a közlekedési in-
tézkedéseket, fejlesztéseket is, és igyekez-
tünk minél többet megfigyelni Budapesten 
hasznosítható bécsi példákból. Részt vet-

Aktivisták számolnak be a Dunán végzett 
levegőminőségi mérések elszomorító ered-
ményeiről Közlekedjünk kevesebb energiával – pár-

beszéd a zöldebb Budapestért, 2019. szep-
tember 19., MagNet Közösségi Ház

https://www.levego.hu/hirek/2019/07/villanyauto-tamogatas-felfordulat-a-jo-iranyba/
https://www.levego.hu/hirek/2019/08/tiszta-levegot-a-duna-partokon-peticiot-inditottak-a-civilek/
https://www.levego.hu/hirek/2019/08/tiszta-levegot-a-duna-partokon-peticiot-inditottak-a-civilek/
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/automentes-hetvege-a-levego-munkacsoporttal/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/07/15/szensemlegesit_a_ferihegyi_repuloter
https://www.levego.hu/hirek/2019/06/vezet-e-kiralyi-ut-a-klimabarat-kozlekedeshez/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/javaslatok-a-kozlekedesi-eredetu-uveghazgaz-kibocsatas-csokkentesere-magyarorszagon/
https://www.levego.hu/hirek/2019/06/hazank-sereghajto-a-kozlekedesi-szendioxid-kibocsatascsokkentesi-tervekben/
https://www.levego.hu/hirek/2019/06/csak-tiszta-levegoben-lehet-a-gyermek-az-elso-orban-viktornak-irt-levelet-a-levego-munkacsoport/
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Megjegyzéseket fűztünk az Útdíj Társadal-
mi Egyeztető Szervezet (UTESZ) Palkovics 
László miniszternek küldött, a 2016. évi út-
díjbevételek felhasználásáról szóló miniszteri 
tájékoztatás hiányosságait taglaló leveléhez. 
Több civil szervezettel együtt tárgyaltunk 
Rácz András környezetvédelmi államtitkárral 
a dunai hajózás okozta szennyezésről. 

december
Évente legalább 250 milliárd forintot taka-

ríthatnának meg a budapestiek, és minden 
bizonnyal jóval kevesebb lenne az asztmás 
gyermek, ha bevezetnék Budapesten a kilo-
méter és szennyezésarányos városi útdíjat. 
Ennek érdekében együttműködésre kérte a 
Kormányt és a Fővárosi Önkormányzatot a 
Gulyás Gergely miniszternek és Karácsony 
Gergely főpolgármesternek írt levelében a 
Levegő Munkacsoport. Levélben tettünk ja-
vaslatokat Dorosz Dávid főpolgármester-he-
lyettesnek, a budapesti közautó-szolgálta-
tások készülő szabályozásához. 

településrendezés, épített környe-
zet, termőföld-védelem 
Témafelelős: Schnier Mária 
célunk annak elősegítése, hogy termé-
szetes és épített környezetünket fenn-
tarthatóan alakítsuk, és értékeinket 
unokáink számára megőrizzük.

január
Kapcsolatot tartottunk a Budapesti Köz-

lekedési Központ által megbízott Mobilis-
simus Kft.-vel a Budafoki út Gellért tértől 
a Bogdánfy utcáig tartó szakaszának fel-

beszélgettünk a megjelentekkel világkávé-
zó jelleggel. A European Climate Foundation 
által támogatott projektünk keretében részt 
vettünk a közlekedés dekarbonizációjáról 
szóló nemzetközi internetes tanácskozá-
son. Sajtóközleményt adtunk ki a az Európai 
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség 
(T&E) új tanulmányáról, amely ismerteti ho-
gyan teljesíthetik a gépkocsigyártók a 2021-
től érvényes széndioxid-kibocsátási előírá-
sokat, és menekülhetnek meg a büntetéstől. 
A T&E egy másik tanulmányát is ismertettük, 
mégpedig arról, hogy a gázmotor sem sok-
kal jobb, mint egy korszerű dízel. Előadást 
tartottunk a dugódíjról a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen a Science Shop keretében. 
Rendkívüli mértékben szennyezik a levegőt 
a Dunán közlekedő személyszállító hajók, ezt 
erősítették meg a Levegő Munkacsoport, az 
aHang és az Újlipótváros Szuperblokk méré-
sei, amelyet a Greenpeace iránymutatásával 
és eszközeivel végeztek; a mérések eredmé-
nyeit a pesti rakparton tartott sajtótájékoz-
tatójukon mutatta be a három civil szervezet. 

október
Részt vettünk a közúti fuvarozás éves 

konferenciáján, a Közútvilág Expón. 

november
Szekciót szerveztünk és vezettünk a Ma-

gyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési 
Társaság (MLBKT) 27. kongresszusán a váro-
si logisztikáról. Ott voltunk az 50. Autóbusz 
Szakértői Tanácskozáson, ahol a közösségi 
személyszállítás aktuális kérdéseiről volt szó. 

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói vi-
tatják meg a budapesti városi útdíj beve-
zetésének lehetőségeit a Levegő Munkacso-
port előadása nyomán

Szekciót szerveztünk és vezettünk a MLBKT 
27. kongresszusán a városi logisztikáról.

https://www.levego.hu/hirek/2019/11/fuvarozo-szervezetek-es-a-levego-munkacsoport-kozos-levele-az-utdijbevetelek-felhasznalasarol/
https://www.levego.hu/hirek/2019/12/halaszthatatlan-a-fovarosi-utdij-bevezetese/
https://www.levego.hu/hirek/2020/01/javaslatok-az-automegosztas-elomozditasara/
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/fel-van-adva-a-lecke-az-autogyartoknak/
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/felreertett-gazmotor/
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/hatalmas-legszennyezest-mutattak-ki-a-meresek-a-pesti-duna-part-menten/
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újítási terveiről. Fellebbezést jelentettünk 
be a „Madocsa homok, kavics” elnevezésű 
területen tervezett bányászati tevékenység 
megkezdése, bányatelek létesítése – kör-
nyezetvédelmi engedélyéről hozott hatá-
rozat ellen. Hozzánk érkezett lakossági 
panasz alapján levelet intéztünk Dr. Kriza 
Ákos miskolci polgármesterhez kertvárosi 
területek övezeti átsorolásának problémá-
jával kapcsolatban. Bejelentkeztünk Buda-
pest Főváros XV. kerület Rákospalota–Pest-
újhely–Újpalota Kerületi Építési Szabályzata 
(KÉSZ) módosításának eljárásába. Bejelent-
keztünk a Budapest IX. kerület Timót utca 
és környéke (Kén utca–Gubacsi út–Határ 
út–Soroksári út által határolt terület) kerüle-
ti építési szabályzatának eljárásába. Levelet 
intéztünk Budapest XI. kerület polgármeste-
réhez a cserjék kivágása esetén megköve-
telhető kompenzáció érvényesítése Újbuda 
területén tárgyban. Budaörs főépítészének 
felkérése alapján megadtuk véleményezé-
sünket a Porsche Ingatlankezelő Kft. területe 
és környéke, a 098/4 hrsz.–098/5 hrsz.–MÁV 
vasúti terület (097 hrsz.)–4071/8 – 4071/6-, 
4071/1-, 0107 hrsz. és az Autópálya (0110-, 
089 hrsz.) által határolt tömbre vonatkozó 
településrendezési eszközök módosítása tár-
gyában. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztálya felé ügyféli vélemé-
nyezést adtunk a „Bugyi V. védnevű bánya 
megismételt környezetvédelmi eljárásában. 
Kapcsolatot tartottunk a kavicsbányászat el-
harapódzása ellen velünk egyetértő délegy-
házai gazdával. Kapcsolatot tartottunk a du-
navarsányi környezetvédőkkel. Kapcsolatban 
voltunk a X. kerület Szárnyas utca 20B. tár-
sasház szószólójával favédelmi témában. 

február
Részt vettünk a XII kerület új kerületi épí-

tési szabályzata partnerségi egyeztetésének 
keretében rendezett lakossági fórumon. Vé-
leményezést nyújtottunk be az alábbi ke-
rületi építési szabályzatokra: Városmajor 
utca–Határőr út–Gaál József út által hatá-
rolt terület KÉSZ, a 10886/33 hrsz-ú ingat-
lan (Országos Korányi Pulmonológiai Inté-
zet) KÉSZ, a Kékgolyó utca–Ráth György 
utca–Roskovics utca–Gyógyfű utca által ha-
tárolt terület KÉSZ, Zsolna utca–Pethényi út 
környéke KÉSZ. Ezzel kapcsolatos sikerünk: 

a Zsolna utca–Pethényi út környéke terü-
letére vonatkozó javaslatunkat a Városfej-
lesztési Bizottság elfogadta, és a KÉSZ-ben 
a háromszintes növényállomány létesítési 
kötelezettség előírásra került. Lakossági pa-
nasz alapján tisztáztuk a XXI. kerületi Főépí-
tészi Irodával a Kolonics sétányon kivágott 
egészséges jegenyék ügyét. Az ügyintéző 
utána nézett, és kiderítette, hogy a fakivá-
gások magántelken történtek. Nyilván beépí-
tés céljából… Szabó Lajos miskolci családiház 
tulajdonossal ismertettük a miskolci polgár-
mester semmitmondó, kényszerű válaszát 
a kertvárosi övezetek gazdasági területté 
való átminősítéséről és a gyeprácsos felületek 
zöldfelületbe való beszámításáról. Utóbbi té-
mára adott választ panaszos remekül fel tud-
ja majd használni kifogásai érvényesítéséhez. 

március
Részt vettünk az Alapvető Jogok Biztosá-

nak Hivatalában az „Erőforrás felhasználás 
és körforgásos gazdaság” témájában tar-
tott előadásokon. Az azt követő műhely-
beszélgetésen a bányászattal kapcsolatos 
csoportbeszélgetést választottuk. Vélemé-
nyeztük Budapest Főváros XI. Kerület Gal-
vani út–Andor utca–Solt utca–Kondorosi út–
Sáfrány utca–vasútvonal–kerülethatár által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatá-
nak módosítását. A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályához ügyféli 
jogállásunk kérelmezése mellett észrevéte-
leket nyújtottunk be Budapest XII. kerület, 
Konkoly-Thege Miklós utca 9121/15 hrsz-ú 
ingatlanon többlakásos lakóépület létesíté-
sére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás-
ban (kilencemeletes lakóépület természet-
védelmi területen, évtizedek óta megszűnt, 
iskola romos földszintes épületének lebon-
tása után…). A Pest Megyei Kormányhiva-
tal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályához ügyféli 
jogállásunk kérelmezése mellett észrevéte-
leket nyújtottunk be Budapest XIII. kerü-
let Angyalföldi út–Apály utca–Kassák Lajos 
utca–Klapka utca által határolt területen 
épülő lakóparkra vonatkozó előzetes vizsgá-
lati eljárásban. (Ipari épületek bontása után 
épülő lakóházak.) Szakértői testületünk 
tagjának javaslata alapján a távfűtést java-
soltuk. Részt vettünk a Budapest XI. kerü-
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és zöldfelületi arányának növelését java-
solva megküldtük észrevételeinket. Meg-
küldtük véleményezésünket a Budapest 
II. kerület Építési Szabályzatának munka-
közi dokumentációjával kapcsolatban, fő-
leg a lakóövezetek zöldfelületi ellátottsága 
és a zöldfelületekkel való rendelkezések 
szempontjából. A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályához ügyfé-
li jogállásunk elismerésének kérelmezése 
mellett észrevételeket nyújtottunk be a Bu-
dapest XII. kerület 9316 hrsz.-ú ingatlanon 
120 lakásos, 240 férőhelyes mélygarázzsal 
tervezett lakópark környezetvédelmi eljárá-
sában, környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeinek előírását javasolva. 

május
Helyszínelésünk alapján felvettük a kap-

csolatot a Főkert szakértőjével a Budapest 
XI. kerület Október 23-a utca és Irinyi utca 
faállományának védelme érdekében a Buda-
pest Közút Zrt. megbízása alapján a Flavus 
Mérnökiroda Kft. által tervezett útfelújítási 
terv faállomány felmérésében mutatkozó 
súlyos hiányosságok miatt. A kerületi pol-
gármesterhez levelet intéztünk, segítségét 
kérve ahhoz, hogy az útfelújítási terv en-
gedélyezése egyúttal valamennyi útszakasz 
menti zöldfelület és faállomány szakszerű 
védelmét is jelentse. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályához 
intézett levelünkben bejelentkeztünk a XI. 
kerület Madárhegy városrészen a 1835/12 
és 1835/13 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 
lakópark és parkolóhely létesítésére vonat-
kozó vizsgálati eljárásba, kifejtve az előze-
tes vizsgálati dokumentáció hiányosságát, 
és javaslatot tettünk a környezeti hatásvizs-
gálat szempontjaira. Részt vettünk a XI. ke-
rületi Képviselő-testület Gazdasági Bizott-
ságának 15-iki ülésén, ahol helyszínelésünk 
tapasztalataira is támaszkodva a bizottság 
elutasította a Fadrusz utca 11b előtti gömb-
kőris fa kivágási kérelmét. Helyszínelést vé-
geztünk a XIII. kerület Róbert Károly kör-
út–Váci út–Árboc utca–Esztergomi út által 
határolt területen zajló AGORA építkezés 
környékén, abból a célból, hogy ellenőriz-
zük a kerületi Főépítészi Irodához intézett 
véleményezésünkben kifejtett problémák 

leti Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 
ülésén. Itt megszavazták azt a javaslatunkat, 
hogy az Október huszonharmadika utca és 
Irinyi utca Fehérvári úttól a Bogdánfy utcáig 
terjedő szakasza felújítási tervének műszaki 
dokumentációját egészítsék ki az utak men-
tén meglévő fák feltüntetésével, azok rész-
letes szakmai jellemzésével. Amennyiben az 
útfelújítási munka valamelyik fa kivágását 
eredményezné, annak pótlási kötelezettségét 
kellene előírni a kerületi szabályzat szerint. 

április
Budapest XII. kerületi alpolgármester fel-

kérése alapján megküldtük észrevételein-
ket a Fodor utca menti területek új Kerületi 
Építési Szabályzatának, és egyes, jelenleg 
hatályos KÉSZ-ek módosításának, valamint 
a településkép védelméről szóló Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 42/2017. 
(XI. 17.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítási tervezetével kapcsolatban. Meg-
küldtük észrevételeinket a XIII. kerület Ke-
rületi Építési Szabályzatának módosításáról. 
A módosított szabályzat „Kiegészítő előírá-
sok” című fejezetének a Róbert Károly kör-
út–Váci út–Árboc utca–Esztergomi út című 
részével kapcsolatban kifejtettük annak 
egyes részei túlhaladottságát, felhasználva 
a területileg érintett lakosság aktuális véle-
ményét. Megküldtük észrevételünket Buda-
pest Főváros X. kerület, Keresztúri út–bel-
területi határ menti iparvágány (42843/3 és 
42839/6 hrsz-ú telkek)–Rákos patak–42753 
hrsz-ú telek mentén húzódó belterületi ha-
tár által határolt területnek a Keresztúri 
út, Ek területfelhasználási egység határa, 
42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belte-
rületi határ által határolt, csökkentett te-
rületére vonatkozóan. A véleményezésre 
bocsátott anyag helyzetfeltáró munkarészé-
nek leírására támaszkodva kifejtettük azt 
a véleményünket, hogy itt, a Rákos-patak 
és más természetvédelmi területek szom-
szédságában az újabb ipari fejlesztések he-
lyett „további mérlegelésre érdemes, hogy 
szükséges-e ekkora gazdasági terület az 
egyébként is túlterhelt Keresztúri út mel-
lett…” Ezzel a véleményünkkel összhangban 
a maradék, csupán intézményi és gazdasági 
övezeteket tartalmazó terület valamennyi 
övezete beépíthetőségének csökkentését 
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Budapest XI. kerület Budafoki út 215. szám 
alatti 3995/13. hrsz.-ú ingatlanon (föld-
részlet megosztása után vélelmezhetően 
3995/21, 3995/22, 3995/23, hrsz-ú ingatla-
nok) tervezett lakóház és parkoló létesítésé-
re vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban 
hozott Határozat ellen a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályához címezve a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
útján. Fellebbezésünkben kifejtettük, hogy 
a tervezési terület értékes faállományának 
megfelelő kompenzációja érdekében szük-
séges a terület meglévő faállománynak már 
a hatásvizsgálati eljárás keretében történő 
felmérése. Levegőminőség szempontjából 
helytelenítettük, hogy a fűtési rendszerek 
tervezését kondenzációs gázkazánokkal 
kívánják megoldani, és a területen koráb-
ban működő távfűtés vezetékrendszerét fel 
akarják számolni. Véleményeztük Budaörs 
Város Településrendezési eszközeinek és 
Településképének védelméről szóló rende-
let véleményezési szakaszra dokumentált 
eseti módosításait. Határozott ellenvéle-
ményt nyilvánítottunk a 11.031 hrsz.-ú in-
gatlan kisvárosias beépítési terve ellen. Vé-
leményünkben a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság véleményére is támaszkodtunk. 
Véleményeztük a 17/2018.(VI.26.) önk. 
Rendelettel elfogadásra került Budapest Fő-
város XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. 
Újpalota kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 
módosítását, különös tekintettel kitérve az 
eddigi véleményezéseinkben is vitás tételek-
re. Palota Parkváros esetében új tervezési 
szemléletet javasoltunk az intenzívebb nö-
vénytelepítések lehetőségének érdekében. 

augusztus
 Kapcsolatot tartottunk a Budapest XI. 

kerületi GAMESZ vezetőségével az Újbudai 
Humán Szolgáltató Központ irodakonténer 
elhelyezési terve miatt veszélyeztetett faál-
lományának védelme érdekében

szeptember
Mivel a József nádor téri mélygarázsra vo-

natkozóan semmi újabb információnk nem 
volt, becsengettünk a mélygarázs miatt pin-
ceszinten aláfúrt 8. sz. lakóház gondnoká-
hoz, akitől információkat szereztünk és kö-
rülnéztünk a rendkívül rossz állapotba került 

megoldási szándékát. Észrevételt tettünk 
a Bp. XII. kerület Városmajor utca–Határőr 
út–Gaál József út által határolt területre 
vonatkozó szabályozási terv módosításával 
kapcsolatban. A Pest Megyei Kormányhiva-
tal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályának hirdet-
ménye alapján bejelentkeztünk a Kondo-
rosi Corner Zrt. által Budapest XI. kerület 
215. szám alatti ingatlanon tervezett 1088 
lakásos lakóház csoport és parkolóhely lé-
tesítésének hatásvizsgálati eljárásába. Miu-
tán a helyszínen megtekintettük a tervezett 
beépítés területét, a bejelentkezéssel egy-
idejűleg észrevételeket tettünk az előzetes 
vizsgálati dokumentációval kapcsolatban, 
javasolva a környezeti hatásvizsgálat szem-
pontjait. 

június
Lakossági megfigyelésre és kérelemre 

reagálva ügyfélként megküldtük kiegészí-
tő észrevételeinket a Budapest, XI. kerü-
let Madárhegy városrészen a 1835/12 és 
1835/13 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett la-
kópark és parkolóhelyek létesítésére vonat-
kozó előzetes vizsgálati eljárásban. A XI. 
kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottsá-
ga elnökének, valamint a XI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osz-
tály vezetőjének levélben megküldtük a 
Levegő Munkacsoport szakértői véleményét 
a Gazdasági Bizottság június 12-i ülése fa-
kivágásokat tartalmazó napirendi pontjaival 
kapcsolatban. A XI. kerületi Önkormányzat 
Gazdasági Bizottsága elnökének megküld-
tük a Levegő Munkacsoport észrevételét a 
Budai Walzer elnevezésű lakópark közleke-
dési tárgyú kérelmét tartalmazó napirendi 
ponttal kapcsolatban. Budaörs Település-
rendezési eszközeinek és Településkép vé-
delmi rendeletének módosításával kapcso-
latban kidolgoztuk véleményezésünket a II. 
„Komplex módosítások” c. rész első négy té-
teléről. Szakmai tárgyú megbeszéléseket és 
levelezést folytattunk XI. kerület Főépítészi 
Irodájával, Környezetvédelmi Osztályával 
és Építési Osztályával a konténer telepítés 
szabályozásáról. 

július
Jogszabály szerinti fellebbezést nyúj-

tottunk be a Kondorosi Corner Zrt. által 
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létesítmény és munkálatainak jelentősége 
miatt úgy döntöttünk, hogy a Levegő Mun-
kacsoport nevében beavatkozunk a környe-
zetvédelmi eljárásba. Az e-papíron elküldött 
véleményezésünket visszaigazolták.

november
Részt vettünk a Budapest XI. kerületi 

Önkormányzat új Gazdasági Bizottságának 
első és második ülésén fakivágásos napi-
rendi pontok miatt, amelyek vonatkozásá-
ban egyetértett velünk a Bizottság elnöke, 
és nem adta meg a fák kivágására vonat-
kozó engedélyt. Részt vettünk a Környe-
zet-és Klímavédelmi Bizottság első ülésén, 
és a lakótelepi házak fás zöldterületének 
elvi szükségessége érdekében hozzászól-
tunk. A Magyar Társasházkezelők Országos 
Szakmai Szövetségének elnöke felkérésé-
re vállaltuk, hogy előadást tartunk a no-
vember 28-i konferenciájukon „Öko módon 
élni, de hogyan?” témában. Horváth Zsolt 
sikeres előadást tartott a Benczúr Házban. 
Kapcsolatot tartunk fenn folyamatosan a XI. 
kerületi önkormányzat két újonnan megvá-
lasztott képviselőjével a körzetük területét, 
illetve hatásterületét érintő hatásvizsgálati 
eljárás miatt. Miután október 28-án a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivata-
la Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához intézett észrevételeink el-
lenére a PMKÉJH megadta a környezetvé-
delmi engedélyt a több mint 750 lakásosra 
tervezett RIVER lakópark létesítésére, új 
helyszíneléseket végeztünk a RAM-DUNA-
TEC Kft. területén, és tájékoztató beszélge-
tést folytattunk a területen jelenleg működő 
intézmények rendészével. Bejártuk a több 
mint 3 hektáros területet, nagyjából fel-
mértük a terület növényzetét és jelenlegi, 
a környezetvédelmi engedély miatt bontás-
ra ítélt épületeit. Forgalmi megfigyeléseket 
végeztünk a Budafoki út, Sztregova köz, és 
Hengermalom út térségében abból a cél-
ból, hogy előre becsülhessük a terv miatt 
keletkező forgalmi helyzetet. Ezek alapján 
fogalmaztuk meg a környezetvédelmi enge-
dély fellebbezését. Levelet intéztünk a XII. 
kerületi polgármesterhez a 9123/1 helyrajzi 
számú ingatlanon tervezett fakivágásokkal 
kapcsolatban. A fák kivágását a Normafa 
Park történelmi sportterület megvalósításá-

ház udvarán és lépcsőházában. Felhívtuk az 
V. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodáját is ezzel kapcsolatban, ahol nem 
tudtak semmit, és az OTP-re, mint építtető-
re hivatkoztak, ahol viszont csak levélbeli 
kérdésre lettek volna hajlandók informáci-
ót adni. Tájékoztatást kértünk a Vibrocomp 
Kft. igazgatójától a déli vasút Kelenföldtől 
a IX. kerületig tartó szakasza harmadik vá-
gányának terveiről. Megkeresést kaptunk 
a Hamzsabégi park fáinak sorsáért aggó-
dó lakóktól a harmadik vágány építésével 
kapcsolatos munkálatok felvonulási terüle-
tének kijelölése miatt. Helyszíni szemlém 
alkalmával igazoltnak láttuk aggodalmukat, 
ezért napirenden tartjuk a témát, az illeté-
kes hatóságokkal és tervezőkkel kapcsola-
tot tartva. Részt vettünk a XI. kerületi Ön-
kormányzat Gazdasági Bizottságának 18-iki 
ülésén, ahol az Ottlik kert tervei miatt ki-
vágásra ítélt gyönyörű, hatalmas mirigyes 
bálványfa megtartása érdekében szólaltunk 
fel, sajnos, sikertelenül. A Környezetvédel-
mi Osztály vezetőjével is tárgyaltunk ebben 
az ügyben, hivatkozva a FŐKERT szakértő-
jének véleményére is. 

október
Október 2-án (a kapcsolat folyamatossá-

gának fenntartása érdekében) részt vettünk 
a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bi-
zottságának e ciklusban utolsó ülésén. (Ami 
nem volt hiábavaló, mert a bizottság tag-
jai közül többen bekerültek az új képviselő 
testületbe.) Tanulmányoztuk a XIII. kerület 
Váci út 27. sz. alatti telekre, a Vízművek volt 
irodaházának és munkásszállójának helyére 
tervezett SKANSKA Irodapark előzetes vizs-
gálati dokumentációját, majd az abban fog-
laltak mérlegelése alapján úgy döntöttünk, 
hogy nem lenne indokolt beavatkozni annak 
környezetvédelmi eljárásába. Szakmai meg-
beszélést folytattunk dr. Bite Pálnéval, a VIB-
ROCOMP Kft. elnökével a zaj magassági ter-
jedésének természetéről a RAM-DUNATEC 
Kft. által tervezett RIVER lakópark előzetes 
környezeti vizsgálati dokumentációjában 
foglaltak miatt. Forgalomszámlálással egy-
bekötött helyszínelést végeztünk a tervezett 
lakópark helyének tágabb környékén, tájé-
kozódás célú beszélgetést folytattunk a ter-
vezési területen jelenleg működő intézmény 
rendészével. Mindezek alapján, a tervezett 

https://www.levego.hu/hirek/2019/11/vedjuk-meg-a-normafat/
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val összefüggésben tervezik. A Levegő Mun-
kacsoport ellenezte a fakivágást. 
december

December 2-án bemutatkozó és elvi 
egyeztető tárgyalást folytattunk a XI. ke-
rületi Önkormányzat új polgármesterével. 
A tárgyaláson részt vett az Önkormányzat 
részéről a polgármesteren kívül az egyik 
alpolgármester és a polgármesteri titkár-
ság két munkatársa, a Levegő Munkacso-
port részéről az elnök és a településren-
dezési, valamint a közlekedési témafelelős 
munkatársak. Tanulmányoztuk a Karolina 
úti Kórház bővítésének tervét és egyezte-
tő beszélgetést folytattunk ezzel kapcso-
latban a XI. kerületi Főépítészi Iroda mun-
katársaival. Benyújtottuk fellebbezésünket 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályához 
a RAM-DUNATEC Kft. által a Budapest, XI. 
kerület Budafoki út–Sztregova köz 4011/3 
és 012 hrsz-ú ingatlanokon RIVER lakópark 
elnevezéssel többlakásos lakóépület és két-
szintes mélygarázs létesítésére vonatkozó 
előzetes vizsgálati eljárásban hozott ha-
tározat ellen. Észrevételt nyújtottunk be a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hi-
vatalához a Budapark Projekt II. ütem, Bu-
dapest, XI. kerület, Lágymányosi öböl és 
környékének fejlesztésére vonatkozó kör-
nyezeti hatásvizsgálati eljárásban. Az el-
járás közmeghallgatásának időpontjával 
kapcsolatban értesítettük a polgármestert 
és az illetékes körzetek képviselőjét, meg-
küldve számukra észrevételeink másolatát. 
Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat 
Gazdasági Bizottságának ez évi utolsó ülé-
sén. Megbeszélést folytattunk Orosz Anna 
XI. kerületi alpolgármesterrel közlekedési 
és lakossági kapcsolattartási problémákról. 
A megbeszélésen Lukács András elnök és a 
településrendezési témafelelős vettek részt. 
A közlekedési témafelelős munkatársunkkal 
megbeszéltük a Kelenföld és Ferencváros 
állomások közötti kötöttpályás kapcsolatok 
fejlesztése érdekében háromvágányú kap-
csolat létesítésére vonatkozó környezeti ha-
tástanulmány problémáit. 

jogi ügyek 
Témafelelős: Dr. Bendik Gábor
A Levegő Munkacsoport megalakulása 
óta igénybe veszi a jog eszközeit is az 
emberi egészség és a környezet védel-
me érdekében. témafelelősünk ennek 
érdekében – egyebek mellett – rend-
szeresen közreműködött a jogi tevé-
kenységeket tartalmazó projektekben. 
A környezeti tanácsadó irodánk kere-
tében válaszol a jogi jellegű telefonos 
kérdésekre, valamint egyéb módon is 
segítette az iroda működését.

január
Részt vettünk a Sajó-völgy légszennyezett-

ségével kapcsolatos civil szervezeti egyezte-
tésen. Sajtóközleményt fogalmaztunk a Sa-
jó-völgyi levegőminőségi tervvel kapcsolatos 
eljárásról. Részt vettünk a Greenpeace-szel 
levegővédelmi ügyekről szóló egyeztetésen. 
Javaslatokat fogalmaztunk meg az EEB-nek 
a környezeti levegőminőségről szóló uniós 
irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. Új 
jogi projekttervet dolgoztunk ki. 

február
A Sajó-völgy, valamint a Budapest és kör-

nyéke levegőminőségi tervek felülvizsgálatá-
ról szóló projekt ügyeit intéztük, a bíróság-
nak írt előkészítő irat fogalmazásában vettünk 
részt. Folyamatos skype és e-mail kapcsolat-
ban részt vettünk egy levegőminőségi jogi 
projekt kidolgozásában több európai partner-
rel. Részt vettünk az EEB elnökségi ülésén 
skype segítségével. Részt vettünk a Magyar 
Akkreditációs Hivatal vezetőivel a levegőmi-
nőséggel kapcsolatos lehetséges szabvá-
nyokról szóló megbeszélésen. Részt vettünk 
az Agrárminisztériumban, a levegőminőség 
aktuális kérdéseiről szóló megbeszélésen. 
Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi 
Tanács ülésén. Részt vettünk egy helyi ház-
tartási tüzelésekről szóló megbeszélésen a 
budaörsi önkormányzatnál. Részt vettünk a 
NEKT tervezetének véleményezésében. Részt 
vettünk és előadást tartottunk az Levegő 
Munkacsoport Szakértői Testületének ülésén. 

március
A Sajó-völgy, valamint a Budapest és 

környéke levegőminőségi tervek felül-
vizsgálatáról szóló projekt ügyeit intéztük. 
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Folyamatos skype és e-mail kapcsolat-
ban részt vettünk egy levegőminőségi/
jogi projekt kidolgozásában több európai 
partnerrel. Szemináriumi órát tartottunk a 
Pázmány jogi karán. Részt vettünk az ITM-
ben az EU hosszú távú klímastratégiájáról 
szóló megbeszélésen. 

 
május

Előkészítő munkákat folytattunk és 
egyeztettünk a ClientEarth-szel a levegőmi-
nőségi tervek felülvizsgálatával kapcso-
latos projekt folytatásával kapcsolatban. 
Előkészítő irat készítésében segédkeztünk 
és részt vettünk a tárgyaláson a budapes-
ti levegőminőségi tervvel kapcsolatos per-
ben. Javaslatcsomagot fogalmaztunk meg 
a Sajó-völgyi levegőminőségi terv felül-
vizsgálatához. Részt vettünk az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB) Tiszta Leve-
gő Munkacsoportjának ülésén Brüsszelben. 
Részt vettünk a ClientEarth által szervezett, 
szilárd tüzelésről szóló megbeszélésen 
Varsóban. Részt vettünk az Országos Kör-
nyezetvédelmi Tanács (OKT) ülésén. Részt 
vettünk a környezeti ügyek végrehajtásáról 
szervezett kerekasztal-beszélgetésen az 
ombudsmani hivatalban. Egy nagy forga-
lom miatt panaszkodó óbudai lakossal meg-
beszélést folytattunk. Előadást tartottunk 
a légszennyezéssel kapcsolatos ügyekről 
az ORFK nyomozói továbbképzésén. Inter-
jút adtunk holland diákok podcastjához a 
légszennyezésről. Részt vettünk az Orszá-
gos Levegőterhelés Csökkentési Progra-
mot bemutató konferencián a Herman Ottó 

Intézetben. Segédkeztünk az OKT által ké-
szített, a bürokráciacsökkentő csomaggal 
kapcsolatos állásfoglalás kialakításában. 

június
Befejeztük az előkészítő munkákat a Cli-

entEarth-szel a levegőminőségi tervek fe-
lülvizsgálatával kapcsolatos projekt foly-
tatásával kapcsolatban. Részt vettünk 
a bírósági tárgyaláson a budapesti levegőmi-
nőségi tervvel kapcsolatos perben. Részt 
vettünk az EEB elnökségi ülésén, Helsin-
kiben. Részt vettünk az Országos Környe-
zetvédelmi Tanács ülésén és segédkeztünk 
a közigazgatási egyszerűsítésekről szóló ter-
vezet OKT véleményének megfogalmazásá-
ban. Részt vettünk az ombudsmani hivatal 
és az NFFT által szervezett, környezeti kár-
felelősségről szóló konferencián. Részt vet-
tünk a „Tiszta Levegőt Európának” projekt 
keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen. 

szeptember–december
Előkészítő irat és nyilatkozat megfogal-

mazásában segédkeztünk, valamint részt 
vettünk a bírósági tárgyaláson a budapesti 
levegőminőségi tervvel kapcsolatos perben. 
Részt vettünk az Országos Környezetvédel-
mi Tanács ülésein. Részt vettünk az EESC ál-
tal szervezett találkozón a környezetvédelmi 
bűncselekményekről szóló irányelv felülvizs-
gálatával kapcsolatban. Személyes találko-
zón vettünk részt az Érdi Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Főosztálya munkatársaival, 
majd részletes javaslatokat fogalmaztunk 
meg Budapest és környéke levegőminőségi 

A Sajó-völgy, valamint a Budapest és kör-
nyéke levegőminőségi tervek felülvizsgála-
táról szóló projekt ügyeit intéztük

Részt vettünk az Országos Levegőterhelés 
Csökkentési Programot bemutató konferen-
cián a Herman Ottó Intézetben
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tervének felülvizsgálatához és erről össze-
foglalót készítettünk. Levelet fogalmaztunk 
az AM környezetügyi államtitkárságának az 
Országos Levegőterhelés-csökkentő Prog-
ram elfogadásának felgyorsítása érdekében. 
Több skype megbeszélésen vettünk részt a 
ClientEarth és az EMLA képviselőivel. Jog-
hallgató önkéntesek fogadásával és fog-
lalkoztatásával részt vettünk az ELTE jogi 
kar társadalmi felelősségvállalási program-
jában. Két előadást tartottunk nyomozók 
részére az ORFK továbbképző eseményein 
a levegőszennyezéssel kapcsolatos rendőr-
ségi feladatokról. Panelbeszélgetésen vet-
tünk részt az Európai Beruházási Bank ál-
tal szervezett „Befektetés Európa Jövőjébe” 
című konferencián. Előadást tartottunk egy 
német csoportnak a hazai légszennyezett-
ségi helyzetről. Részt vettünk a Greenpea-
ce-szel szervezett levegőminőségről szóló 
egyeztetésen. Részt vettünk az AM környe-
zetügyi államtitkárával és kollégáival folyta-
tott megbeszélésen a levegőminőség aktuá-
lis kérdéseiről és az OLP tervezetéről. Részt 
vettünk az Országgyűlés Fenntartható Fej-
lődés Bizottságának légszennyezésről szóló 
ülésén. Részt vettük az Európai Bizottság 
által szervezett Tiszta Levegő Fórumon, Po-
zsonyban, valamint egy szakértői konferen-
cián a városi levegőminőség kapcsán. Részt 
vettünk az EMLA által szervezett környeze-
ti jogérvényesítésről szóló továbbképzésen. 
Segédkeztünk az NFFT tervezetének véle-
ményezésében. Javaslatot fogalmaztunk az 
avarégetés megtiltásának országos szabá-
lyozási hátterével kapcsolatban. Blogbejegy-
zést írtunk Budapest légszennyezettségének 
alakulásáról. Előadást tartottunk a Corvi-
nus Egyetem marketing szakos diákjainak 
a háztartási tüzelés okozta légszennyezésről. 

uniós támogatások 
Témafelelős: Lukács András

január
Folytattuk közreműködésünket az „Egy 

uniós költségvetés az éghajlatért” (An MFF 
for the Climate) című projektben. A projekt 
célja az elmúlt évek uniós költségvetésével 
kapcsolatos civil tapasztalatok összegyűjté-
se és feldolgozása, valamint javaslatok ki-
dolgozása a következő költségvetési ciklus-

ra (2021-2027) az uniós pénzek hatékony 
és klímabarát felhasználására. A projekt-
partnerek az Európai Zöld Költségvetés Szö-
vetség (Green Budget Europe), az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (European Environ-
mental Bureau), az Európai Éghajlatvédelmi 
Hálózat (Climate Action Network Europe), a 
Levegő Munkacsoport és a Német Zöld Költ-
ségvetés Szövetség (Forum Ökologisch-So-
ziale Marktwirtschaft e.V.). A Levegő Mun-
kacsoport egyik fő feladata a projektben, 
hogy egy kérdőív alapján megkérdezzen ci-
vil szakértőket az EU összes tagországában 
a témáról, amit folyamatosan végeztünk. A 
témával kapcsolatban projektmegbeszélé-
sen vettünk részt Brüsszelben. 

március
Berlinben részt vettünk a német kör-

nyezetvédelmi hivatal EUKI programjának 
konferenciáján, ahol poszteren és szemé-
lyes beszélgetések keretében ismertettük 
az „Egy uniós költségvetés az éghajlatért” 
projektünket. Részt vettünk az Európai 
Bizottság által szervezett, a 2019. évi or-
szágjelentésről szóló konferencián. (Lu-
kács András)

április
Az éghajlatvédelmi célkitűzések teljesí-

tése legyen az egyik feltétele az uniós tá-
mogatásoknak. Egyebek mellett ezt java- 
solták több civil szervezet képviselői az 
uniós költségvetésről tartott berlini ta-
nácskozáson. A rendezvényre az „Egy uni-
ós költségvetés az éghajlatért” (An MFF 
for the Climate) című projekt keretében 
került sor, amelyben a Levegő Munkacso-
port is részt vesz. Részt vettünk a témával 
kapcsolatos tanulmány első változatának 
elkészítésében. 

május
Folytattuk interjúk készítését és tanul-

mány írását az „Egy uniós költségvetés az 
éghajlatért” projektünk keretében.

június
Kifejtettük álláspontunkat az Európai Sze-

meszterről rendezett tanácskozáson, ame-
lyet a Magyar Közgazdasági Társaságnál 
tartottak az Európai Gazdasági és Szociális 
Tanács magyar tagjai.

https://www.levego.hu/hirek/2019/06/a-rendorsegnek-aktivabb-szerepet-kellene-jatszania-az-illegalis-egetesek-elleni-kuzdelemben-1/
https://green-budget.eu/
https://eeb.org/
https://eeb.org/
http://www.caneurope.org/
http://foes.de/
http://foes.de/
https://www.levego.hu/hirek/2019/04/unios-koltsegvetessel-az-eghajlatert/
https://www.levego.hu/hirek/2019/04/unios-koltsegvetessel-az-eghajlatert/
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július
Az uniós költségvetésről szóló tanulmá-

nyunk tervezetét ismertettük az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete szak-
értőinek.

szeptember
A nemzetközi projektünk keretében a ta-

nulmány és a kapcsolódó anyagok elkészíté-
sében vettünk részt.

október
A projekt keretében elkészült a Levegő 

Munkacsoport által összeállított tanulmány, 
amely 21 ország 42 civil szakértőjével ké-
szített interjú, illetve írásbeli válasz alapján 
elemezte az uniós támogatásokkal kapcso-
latos eddigi tapasztalatokat és javasla-
tokat tett a következő költségvetési idő-
szak (2021-2027) uniós költségvetésére 
környezetvédelmi, illetve éghajlatvédelmi 
szempontból (magyar nyelvű ismertetése 
itt). A témáról közös konferenciát rendez-
tünk Brüsszelben több mint 100 résztvevő-
vel. Brüsszelben részt vettünk az „Emberek 
költségvetése” („People’s Budget”) kam-
pány megbeszélésén, valamint az Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB) Zöld Költ-
ségvetés Munkacsoportjának ülésén. 

november
Egyeztetést folytattunk Berlinben a pro-

jekt további feladatairól az EEB éves köz-
gyűlése keretében.

Önkormányzati választások

július
Több civil szervezettel tartottunk egyez-

tetéseket az októberi önkormányzati válasz-
tásokra készülődve. 

augusztus
Civil klímavédelmi összefogást koordinál-

tunk, amely a Zöld Fővárost célzó útmuta-
tást dolgoz ki, melyet szeretnénk, ha az ön-
kormányzati választások alkalmával minél 
több képviselő tűzne zászlajára. 

szeptember
A Levegő Munkacsoport koordinálásával 

huszonhárom civil szervezet fogott össze 
és írta meg azt a 25 pontos követeléssort, 

A berlini civil tanácskozáson a résztvevők az 
uniós támogatások sok előnyét és hátrányát 
sorolták fel

Több mint 100-an vettek részt az uniós költ-
ségvetési projektünk keretében rendezett 
brüsszeli konferencián

Római-parti összejövetelükön döntötte el 
több civil szervezet, hogy követeléseikkel 
közösen keresik meg az októberi budapesti 
önkormányzati választások jelöltjeit

https://eeb.org/work-areas/climate-energy/an-eu-budget-to-address-the-climate-crisis/
https://eeb.org/publications/183/eu-governance/100291/supplement-to-the-climate-change-and-the-eu-budget-report-by-clean-air-action-hungary.pdf
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/11/20/az_unios_tamogatasok_rendszerenek_gyokeres_atalakitasat_surgetik_a_civilek
https://eeb.org/eu-budget-climate-emergency/
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mellyel a 2019. évi önkormányzati válasz-
tásokon induló budapesti jelölteket szólítják 
meg, kérve, hogy tegyenek jogilag kötelező 
vállalásokat egy egészséges, élhető főváros 
megteremtésére. Erről szeptember elején 
sajtótájékoztatót tartottunk a József nádor 
téren. Szeptember 10-én Karácsony Gergely 
főpolgármester-jelölt aláírta a nyilatkozatot. 

október
A civilek által elkészített 25 pontos kö-

vetelés aláírását vállalták az LMP budapes-
ti jelöltjei és a vonatkozó, jogilag kötelező 
nyilatkozatot aláírta hét kerületi polgármes-
ter-jelölt. Óriási sikernek tekintjük, hogy 
közülük ötöt megválasztottak polgármes-
ternek, valamint a nyilatkozatot szintén alá-
író Karácsony Gergelyt főpolgármesternek. 

kutatások, tanulmányok

budapesti közterületek tervezése, 
menedzselése, fenntartása – Budapes-
ten számos jó minőségű közterület találha-
tó, azonban közterületünk túlnyomó többsé-
ge alkalmatlan a jó minőségű közéletre, az 
emberek közötti kapcsolatok elmélyítésére, 
vagy csak egyszerűen a kikapcsolódásra, 
rekreációra. Ez a helyzet rendkívül kedve-
zőtlenül hat az itt lakók és az ide látogatók 
közérzetére, életminőségére és a főváros 
versenyképességére is. Ennek a helyzetnek 
a megváltoztatására tesz javaslatot a Ki-
emelt Kormányzati Beruházások Központja 
(újabban: Budapesti Fejlesztési Központ) ál-
tal megrendelt tanulmány (105 oldal).

budapest városrehabilitációs tanul-
mány – Budapest egyedülálló városkarak-
terének alapja a homogén, historikus épü-
letállomány. Különleges épített öröksége 
megköveteli értékeinek védelmét, szakszerű 
karbantartását és fenntartható fejlesztését. 
A több mint 100 évvel ezelőtt épült házak 
számos beavatkozást igényelnek: városrész 
szinten az élhetőség és jól működő Belvá-
ros érdekében, a tömbök szintjén a lakos-
ság megtartása, épület szinten elsősorban 
a minőség növelése, a megfelelő műszaki 
állapot és ezáltal az egészséges lakókörnye-
zet megteremtése érdekében (54 oldal).

A budapesti közlekedés közterü-
let-használatának problémái és megol-
dási lehetőségek – Budapest közterülete-
inek jelentős részét foglalja el a közlekedés, 
ezen belül is mindenekelőtt a gépjárművek 
mozgása és parkolása. Az elmúlt évtizedek-
ben ez utóbbiak egyre inkább kiszorították 
az egyéb közterület-használatot, az utcák, 
terek megszűntek a közösségi élet színterei 
lenni, sok helyen autók vették át a fák, zöld-
felületek helyét. Mindez jelentősen rontotta 
a budapesti lakosok életminőségét. Ennek a 
helyzetnek a megváltoztatására tesz konk-
rét javaslatokat a tanulmány (64 oldal)

supplement to the synthesis report 
“climate change and the eu budget 
2021-2027” Assessment of the respon-
ses from the questionnaire and conclu-
sions drawn from them – Az „Egy uniós 

A „Számokérhető budapesti döntéshozó-
kat!” kezdeményezés nyitó sajtótájékozta-
tója

Közös sajtótájékoztató keretében írta alá a 
főpolgármester-jelölt a civilek által kezde-
ményezett vállalásait

https://www.levego.hu/hirek/2019/09/szamonkerheto-donteshozokat-a-zold-budapestert/
https://www.levego.hu/hirek/2019/09/egy-fopolgarmester-jelolt-ma-alairta-a-civilek-koveteleseit/
https://szbd.hu/#civil-kovetelesek
https://szbd.hu/#civil-kovetelesek
https://www.levego.hu/hirek/2019/10/az-lmp-budapesti-kepviselojeloltjei-is-alairjak-a-civilek-zold-koveteleseit/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/budapesti-kozteruletek-tervezese-menedzselese-fenntartasa/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/budapesti-kozteruletek-tervezese-menedzselese-fenntartasa/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/budapest-varosrehabilitacios-tanulmany/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/budapest-varosrehabilitacios-tanulmany/
https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/Supplement_MFF-Climate-CAAG-final.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/Supplement_MFF-Climate-CAAG-final.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/Supplement_MFF-Climate-CAAG-final.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/Supplement_MFF-Climate-CAAG-final.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/Supplement_MFF-Climate-CAAG-final.pdf
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költségvetést az éghajlatért” (An MMF for 
the Climate) keretében 21 ország és 2 nem-
zetközi szervezet független civil szakértőjét 
kérdeztük meg, hogy mi a véleményük az 
uniós támogatások eddigi felhasználásá-
ról, és milyen javaslataik vannak a jövőbeni 
uniós támogatások rendszerének jobbá té-
telére (288 oldal, angol nyelven). A projekt 
keretében egy videót is készítettünk.

elektronikus hírlevelek
• Lélegzetnyi (szerkesztő: Lukács András, 

Susánszky Ferenc), megjelenik havonta.
• Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susánszky 

Ferenc, Szegő Judit), megjelenik alkal-
manként.

• 

szakértői testület 
Elnök: Dr. Ürge-Vorsatz Diana; alelnök: 
Dr. Bulkai Dénes 
A Levegő Munkacsoport szakértői 
testülete (szt) különböző szakterü-
letek kiváló ismerőiből áll, akik rend-
szeresen adnak tanácsokat a szerve-
zet állásfoglalásainak, döntéseinek 
meghozatalához, szakmai anyagainak 
elkészítéséhez, és formálisan is vállal-
ják tagságukat az szt-ben. szakértői 
testületünknek 2019. december 31-én 
69 tagja volt.

A Szakértői Testület számos tagja rend-
szeresen segítette a Levegő Munkacsoport 
munkáját szakmai tanácsaival, a rendezvé-
nyeken, találkozókon történő aktív részvé-
tellel, valamint írásaival (egyebek mellett 
a levegomunkacsoport.blog.hu oldalon).

Januárban a Szakértői Testület közremű-
ködésével együttműködési megállapodást 
kötöttünk a Flamand Kormány Magyaror-
szági Képviseletével közös rendezvények 
szervezésére.

Február 27-én a Szakértői Testület ülésén 
32 tagunk és számos meghívott vendég vett 
részt, ahol a következő előadások hangzot-
tak el és kerültek megvitatásra: 
• Ürge-Vorsatz Diana beszámolt az épüle-

tek energiahatékonyságával kapcsolatos 
kutatásairól. 

• Lukács András: Egy uniós költségvetés 
az éghajlatért (Az Európai Unió 2021-ben 

kezdődő új hétéves költségvetése alap-
vető szerepet játszhat éghajlatunk vé-
delmében. Ennek elősegítésére indított 
projektet a Levegő Munkacsoport kez-
deményezésére és résztelével az Euró-
pai Éghajlatvédelmi Hálózat, az Európai 
Környezetvédelmi Iroda, az Európai Zöld 
Költségvetés Szövetség, a Német Zöld 
Költségvetés Egyesület a Német Környe-
zetvédelmi Minisztérium támogatásával).

• Szegő Judit: Ambiciózus éghajlatvédel-
mi intézkedésekért (az Európai Bizottság 
LIFE programja támogatásával) javas-
latokat készítettünk a kormány részére, 
hogy a készülő Nemzeti Energia és Klíma 
Terv megfeleljen a Párizsi Klímamegálla-
podás célkitűzéseinek. 

• Lenkei Péter: Nincs B bolygó projekt a kör-
nyezeti fenntarthatóságért és az éghaj-
latvédelemért (A lakossági szilárd tüzelés 
éghajlatra gyakorolt hatására, a helyes 
fűtési módok kialakítására, valamint az 
energiahatékonyság javításának, a meg-
újuló energiaforrások használatának és 
az elektromobilitásnak a fontosságára 
hívjuk fel a figyelmet innovatív eszközök-
kel az Európai Unió támogatásával.) 

• Lukács András: Javaslatok a közlekedési 
eredetű üvegházgáz-kibocsátások csök-
kentésére Magyarországon.

• Vargha Márton: A közlekedés okozta le-
vegőszennyezés csökkentéséért. 

• Bendik Gábor: Jogi úton a légszennyezés 
csökkentéséért. 

A közlekedés dekarbonizációja az Európai 
Unióban és tagállamaiban jó példák és a 
nulla kibocsátású közlekedés jövője konfe-
rencia

https://eeb.org/work-areas/climate-energy/an-eu-budget-to-address-the-climate-crisis/
https://eeb.org/work-areas/climate-energy/an-eu-budget-to-address-the-climate-crisis/
https://youtu.be/RXnjKyg192E
https://www.levego.hu/hirlevelek/lelegzetnyi
https://www.levego.hu/magunkrol/szakertoi-testulet/
https://www.levego.hu/magunkrol/szakertoi-testulet/
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• Horváth Zsolt: Energia és környezetvé-
delmi témájú iskolai előadássorozat. 

• Schnier Mária: A lakóotthonok környeze-
tének védelméért.

• Schnier Mária: A termőföld és a termé-
szet védelmében. 

• Lukács András: Civilek a számonkérhető 
európai parlamenti képviselőkért. 
Áprilisban megkérdeztük a nyilvántartá-

sunkban szereplő 69 Szakértői Testület ta-

got, hogy vállalják-e nevük nyilvánosságra 
hozatalát, amit 63-an vállaltak. 

Június 6-án a Szakértői Testület több tag-
jának közreműködésével a Flamand Kor-
mány Magyarországi Képviseletével közösen 
rendeztünk „A közlekedés dekarbonizációja 
az Európai Unióban és tagállamaiban: jó 
példák és a nulla kibocsátású közlekedés jö-
vője” című konferenciát.

szakértői testület:  
69 fő

elnökség: 
elnök 

Lukács András

Felügyelő bizottság:  
tömpe istván  

elnök

elnökségi tagok:  
bardóczi sándor 
Mihalicz csilla 
novák ágnes

kaisinger tibor 
kiss László

elnökségi tag (4 fő)

igazgató

pártoló tagok: programvezetők: 
4 fő

technikai szer-
kesztő, irodave-

zető  
1 fő

környezeti   
tanácsadó iroda: 

1 fő

gazdasági rész-
leg:  

0,5 fő

A Levegő Munkacsoport szervezeti 
felépítése 2019. december 31-én

https://www.levego.hu/hirek/2019/06/vezet-e-kiralyi-ut-a-klimabarat-kozlekedeshez/
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A Levegõ Munkacsoport 2019. évi bevételei és felhasználási céljaik

A bevétel forrása A felhasználás célja Összege 
 (ezer Ft)

Aránya 
(%)

Magánszemélyek adományai Tanácsadó Iroda mûködtetése, 
tagnyilvántartási feladatok, 
rezsiköltségek

3972 8,6

Jogi személyek adományai Általános mûködés, 
rezsiköltségek

356 0,8

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

2354 5,1

Európai Éghajlatvédelmi Alapít-
vány (European Climate Founda-
tion)

“A közlekedési légszennyezés 
csökkentése” projekt

7308 15,9

EU-Oroszország Civil Szervezeti 
Fórum

Légszennyezés mérés játszótere-
ken, közterületeken

7330 16

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

“A közlekedés dekarbonizációja” 
projekt

3273 7,1

Európai Zöld Költségvetés (GB), 
Európai Környezetvédelmi Iroda 
(EEB)  - EUKI 

“Egy uniós költségvetés az égha-
jlatért” projekt

2015 4,4

Deutsche Umwelthilfe - LIFE Get Real - Autók üzemanyagfog-
yasztása

1679 3,7

EU, Baptista Szeretetszolgálat No Planet B projekt  Tanácsadás, 
mérések, elõadások

8536 18,6

Carbon Market Watch – LIFE PlanUp projekt – a Nemzeti Ener-
gia- és Klímaterv elkészítésének 
nyomon követése, segítése

0 0

Külföldi utazási költségek 
megtérítése

Utazási költség 478 1

Belföldi számlás bevételek Szakértõi munka, mérések, 
tanácsadás

8080 17,6

Tagdíj Tagság 98 0,2
Szja 1%-a (1.549.000 Ft érkezett, 
de elhatároltuk az egészet 2020-
ra)

Tanácsadó Iroda és iroda 
mûködési költségek

0 0

Egyéb bevétel tárgyi eszköz 
értékesítés, foglaló visszavétele 
(ingatlan)

Alapmûködés 277 0,6

Kamatok és árfolyamnyereségek Mûködés 177 0,4
Kerekítések Mûködés 3 0
Fõkönyvi kivonattal egyezõ 2019. 
évi bevételi összeg

45936 100
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2020. évi bevételi terv

Nyitó pénzkészlet, 2019.01.01. 14174

European Climate Foundation - Közlekedés légszennyezése 3500

CreaCity bevétel (BFK-nak 3 tanulmány Budapestről) 4060

Zuglói Önkormányzat (AWAIR 2019-2020, levegőtisztaság-védelem) 1630

KEHOP Energiahatékonysági projekt – előadássorozat 2420

Clienth Earth projekt (légszennyezés jogi vonatkozásai) 1400

EU-Baptista Szeretetszolgálat (NoPlanetB projekt, légszennyezés, 2019-2020) 5081

Óbudai Önkormányzat (klímastratégia, 2019-2020 KEHOP) 1300

LIFE Carbon Market Watch (éghajlatvédelem, NEKT) 3611

EUKI projekt (Uniós költségvetés az éghajlatért) 7000

DUH (Get-Real konferencia) 2000

Zöld Forrás* 1300

Magánszemélyek támogatásai 2000

Tagsági díjak 140

Megbízás (építési szabályzatok véleményezése) 3600

MagNet Bank segítő bankkártya program 200

MagNet Bank KAP program 1000

Bankkamatok 20

Külföldi utazási költségek megtérítése 450

Szja 1%-a 1500

Bevételek mindösszesen 56386
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2020. évi kiadási terv                                                    2019. évi tény
tétel kiadások 

(ezer forint)
kiadások 

(ezer forint)
Energia (víz, gáz, elektromos áram) 370 333
Iroda bérleti díja 2840 2743
Közös költség 397 363
Irodafenntartás összesen 3607 3439
Irodaszerek 160 125
Reprezentáció 100 41
Kiállításokhoz, rendezvényekhez szükséges anyagok (tablók, 
molinók, segédanyagok stb.)

70 112

Anyagköltségek összesen 330 278
Internet szolgáltatás 167 167
Telefon 230 225
Posta 110 95
Postafiók bérlet 42 39
Anyagjellegű szolgáltatások összesen 549 526
Bankköltség 290 282
Hirdetési díj 40 8
Karbantartás 55 0
Könyvelés 750 709
Részvételi díjak 110 212
Kommunikációs szolgáltatás (ügynökség) 1200 1190
Domain név, tárhely, webgalamb, https fenntartása 145 101
Honlapfejlesztés 20 240
Digitális nyomdai szolgáltatások 100 334
Egyéb szolgáltatások összesen 2710 3076
Utazási és szállásköltségek 400 1148
Tárgyi eszköz beszerzés (projekthez szükséges, költségvetésbe 
beállított eszközök)

1750 5999

Projektek érdekében megrendelt szolgáltatások (szakértői díjak, 
fordítások, mérések, fejlesztés, konferencia, tolmács, alvál-
lalkozó, szakértő stb.)

8244 4427

Projektek érdekében felmerült nem személyi jellegű költségek 10394 11574
Alkalmazottak és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 
nettó bér és járulékköltsége 

23105 16096

Vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottak költsége 6800 9113
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkába járás támogatása, 
vonaljegyek)

120 116

Önkéntes, gyakornok foglalkoztatás költsége 100 0
Személyi jellegű költségek összesen 30125 25325
Tagdíjak (EEB, T&E, GBE, CAN Europe, KÖTHÁLÓ) 605 160
Illetékek, eljárási díjak 30 17
Adomány (rendezvényhez, verseny díjazáshoz) 350 50
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, mérőfej, programok) 150 0
Áfa utalása 1450 516
Egyéb kiadások összesen 2585 743
Költségek és ráfordítások mindösszesen 50300 44961
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2020-21-ben is a fenntarthatatlan 
globális folyamatok kihívásaira adan-
dó válaszokon dolgozunk. Az emberek, 
kiemelten a döntéshozók szemléle-
tének átalakításával zöld gazdaságot 
kell létrehozni a világban a jelenlegi, 
a természeti és humán erőforrásokat 
pazarló, energiafaló gazdaság helyett. 
ezt csak az érintettek összefogásával 
lehet elérni.

i. általános 
• Folyamatosan dolgozunk annak érdeké-

ben, hogy megvalósuljanak azok a célok, 
amelyeket a Környezet- és Természetvé-
dő Szervezetek Országos Találkozói ki-
tűztek.

• Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és 
a döntéshozóknak szóló tájékoztató mun-
kánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt 
feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elekt-
ronikus hírlevelünk segítse az olvasót el-
igazodni az időszerű kérdések környe-
zetvédelmi vonatkozásaiban. Igyekszünk 
fenntartani a hírlevél olvasóinak számát. 
A lap fő célcsoportjai a média, a felsőok-
tatási intézmények hallgatói, a politiku-
sok, az üzleti élet középvezetői, a kör-
nyezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
szakértők, valamint a civil szervezetek, 
továbbá tájékoztatást nyújt az érintett és 
érdeklődő lakosság számára is. 

• Erősítjük jelenlétünket a Facebookon.
• Rendszeresen jelentetünk meg írásokat 

a blogunkon.
• Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes 

Hírlevelünket.
• A tevékenységi körünket érintő témák-

ban részt veszünk a jogalkotási folyama-
tokban.

• Rendszeres kapcsolatot tartunk az Euró-
pai Unió intézményeivel.

• Folyamatos kapcsolatot tartunk a 
közigazgatással, minisztériumok, 
önkormányzatok, hivatalok és egyéb ha-
tóságok illetékeseivel.

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

• Fenntartjuk és működtetjük Környezet-
védelmi Tanácsadó Irodánkat.

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

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

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

• Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Mun-
kacsoport szervezetét.

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

ii. állami költségvetés és adórend-
szer
• Folytatjuk szakmai és tájékoztató mun-

kánkat a költségvetés és az adórendszer 
környezetbarát átalakításáért.

• Folytatjuk határozott fellépésünket a kor-
rupció és az adócsalások visszaszorításá-
ért – mivel ezeknek az esetek túlnyomó 
többségében környezetvédelmi vonatko-
zása is van   szoros együttműködésben a 
témakörrel foglalkozó más civil szerveze-
tekkel.

• Folytatjuk munkánkat annak érdekében, 
hogy minél pontosabb kimutatás készüljön 
a súlyosan környezetszennyező és egész-
ségkárosító tevékenységeknek nyújtott 
állami támogatásokról. Részt veszünk az 
ezzel összefüggő szakmai és tájékoztató 
munkában. 

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

• Lehetőségeink szerint folyamatosan figyel-
jük az állami források felhasználásának 
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alakulását, és szükség szerint javaslato-
kat teszünk a hatékonyabb, környezetba-
rátabb felhasználásra.

• Szorosan együttműködünk azokkal a hazai 
és külföldi személyekkel és szervezetekkel, 
amelyek szintén a zöld államháztartási re-
form megvalósításáért tevékenykednek. 
Ezen belül tovább folytatjuk aktív rész-
vételünket az Európai Környezetvédelmi 
Iroda (EEB) kampányában a környezetvé-
delmi pénzügyi reformért. Aktívan közre-
működünk az Európai Zöld Költségvetés 
Szövetség (Green Budget Europe) tevé-
kenységében.

iii. Levegőtisztaság-védelem
• Folytatjuk kampányunkat a lakossági tü-

zelés okozta légszennyezés csökkentése 
érdekében. 

• Figyelemmel követjük az EU jogalkotási 
folyamatait (nemzeti kibocsátási plafo-
nok, nem közlekedési gépek stb.) a le-
vegőminőséggel kapcsolatban, és ismer-
tetjük azt a hazai civil szervezetekkel és 
a döntéshozókkal.

• Figyelemmel kísérjük az EU hazánk el-
leni jogsértési eljárását a PM10 egész-
ségügyi határértékeinek nem betartása 
miatt. Fellépünk az ipari levegőszeny-
nyezés csökkentése érdekében, bele-
értve az erőműveket és a hulladékégető 
műveket is.

• Budapest és környéke, valamint Miskolc 
és környéke levegőminőségi tervének fe-
lülvizsgálata érdekében jogi lépéseket te-
szünk.

• 
iv. közlekedés
• Folytatjuk kampányunkat a közlekedés 

által kibocsátott üvegházhatású gázok 
és a levegőt szennyező anyagok, külö-
nösen a nitrogénoxidok, a korom, illetve 
részecskeszennyezés (PM10) csökken-
téséért, különös tekintettel a dízelbot-
rányra.

• Sürgetjük a tömegközlekedés finanszíro-
zási gondjainak tartós rendezését, az el-
avult járművek lecserélését, a pályák és 
üzemi létesítmények korszerűsítését, és 
ezek érdekében javaslatokat készítünk.

• Szorgalmazzuk a valódi budapesti közle-
kedési szövetség mielőbbi megvalósítását, 

az összehangolt tarifákat és a mindenütt 
használható jegyeket, bérleteket.

• Folytatjuk tevékenységünket a tehergép-
kocsik fővárosi behajtás engedélyezési 
rendszerének minél hatékonyabb alkal-
mazása, valamint a környezetbarát city 
logisztikai megoldások elterjesztése ér-
dekében.

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

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

• Folytatjuk tevékenységünket a turista- 
és városnéző buszok okozta környezet-
szennyezés csökkentéséért.

• Sürgetjük a közautó-szolgáltatások minél 
szélesebb körű elterjesztését.

• Szorgalmazzuk a személyautósok össze-
fogását a közlekedésben részt vevő gép-
kocsik számának csökkentésére teleko-
csizással.

• Folytatjuk tevékenységünket a vasúti 
közlekedés sokoldalú javításáért.

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

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

• Meghívásunk esetén részt veszünk a MÁV 
által szervezett fórumokon, és felszóla-
lunk a környezetbarát közlekedési módok 
érdekében.

• Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevé-
kenységünket a közúti és légi közlekedés 
külső költségeinek megismertetésére, és 
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan 
építsék be az árakba, az infrastruktúra 
használatáért fizetendő díjakba.

• Közreműködünk a közlekedés okozta kör-
nyezetszennyezés csökkentésére szolgá-
ló intézkedések bevezetésében (például 
Távérzékeléses kibocsátásellenőrzés, ala-
csony kibocsátási övezetek kijelölése a 
településeken).

• Dolgozunk az elektromobilitás elterjesz-
tése érdekében, különösen az elektromos 
két- és háromkerekűek, a villanyautós 
közautó-szolgáltatások és villanybuszok 
alkalmazásáért, valamint azért, hogy az 
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állami, önkormányzati szervek járjanak 
elöl jó példával az elektromobilitás terén.

• Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, 
a kormányzat, a helyi önkormányza-
tok és a regionális fejlesztési tanácsok 
tevékenységét a közlekedés terén, és vé-
leményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgo-
zunk ki ezekben a kérdésekben.

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

• Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterüle-
tek védelmére, különös tekintettel a köz-
úti gépjárművek okozta növényzetkárosí-
tásokra és a közlekedés helyfoglalására.

• Folytatjuk tevékenységünket a városi 
forgalom csillapításáért, és ezen belül kü-
lönösen a 30 km/h sebességkorlátozású 
övezetek bevezetéséért, valamint általá-
ban a gyalogos közlekedés feltételeinek 
javításáért. Felvilágosító tevékenységet 
végzünk a személygépkocsi-használat 
csökkentése érdekében.

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

• Nemzetközi együttműködéssel dolgo-
zunk annak érdekében, hogy további ma-
gyarországi autópálya-építések helyett a 
vasutat fejlesszék, illetve hogy a közúti 
óriás beruházásokra előirányzott pénz-
összegeket inkább a meglévő közleke-
dési hálózatok hatékony üzemeltetésére, 
fenntartására és felújítására fordítsák. 

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

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

• Aktívan részt veszünk az Európai Mobi-
litási Hét és az Európai Autómentes Nap 
budapesti és vidéki rendezvényeinek 
szervezésében és lebonyolításában.

• Delegáltunk az Integrált Közlekedési 
Operatív Program (IKOP) Monitoring Bi-
zottságában tesz meg minden tőle telhe-
tőt azért, hogy az Európai Unió támoga-
tásainak felhasználása révén csökkenjen 
a hazai közlekedés környezetterhelése.

• Szorgalmazzuk a légi közlekedésnek 
nyújtott közvetlen és közvetett állami tá-
mogatások teljes felszámolását. 

• Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kap-
csolatainkat, különösen az Európai Éghaj-
latvédelmi Alapítvánnyal (ECF), valamint 
az Európai Közlekedési és Környezetvé-
delmi Szövetséggel (T&E) és annak tag-
szervezeteivel.

v. területgazdálkodás, település-
rendezés
budapest és környéke fejlesztése és 
szabályozása
• Folytatjuk véleményező munkánkat az 

önkormányzatok szabályozási terveire és 
egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. 

• Alkalmazkodunk a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
VI. fejezetében lévő új szabályokhoz: be-
jelentkezünk a településrendezési eszkö-
zöknek a Fővárosi Önkormányzat hon-
lapján megjelenő partnerségi egyeztetési 
eljárásokba, és részt veszünk mind a teljes, 
az egyszerűsített vagy a tárgyalásos eljá-
rással lefolytatandó eljárásokban, beje-
lentve igényünket arra, hogy azok egyez-
tető tárgyalásaira is meghívást kapjunk.

• A budapesti kerületek településrendezé-
si eljárásai közül főleg a IX., X., XI., XII., 
XIII., XV. és XXI. kerület szabályozási ter-
veit és azok módosításait törekszünk vé-
leményezni. E kerületek felkérése alapján 
részt veszünk az Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájuk (ITS) és Településfej-
lesztési Koncepciójuk (TFK)esetleges mó-
dosításainak véleményezési eljárásában, 
valamint Településképi Arculati Kéziköny-
vük és Településképi Rendeletük esetle-
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ges módosításaiban. Szükség esetén be-
jelentkezünk más kerületek eljárásaiba is.

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

• A településrendezési eszközök vélemé-
nyezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk 
az érintett helyi szervezetekkel, például 
a XIII. kerületi Vizafogó Városvédő Egy-
lettel, valamint tagszervezeteinkkel, köz-
tük a Csepeli Kertbarát Kör Egyesüettel 
a Sas-hegy Védő Egyesülettel, Aquin-
cum-Mocsáros Egyesülettel, Erzsébetvá-
rosi Társasházak Közössége ETKE Egye-
sülettel, Keresztúri Társas Kör Kulturális 
és Környezetvédő Egyesülettel, Magyar 
Közlekedési Klubbal, Piliscsabáért Egye-
sülettel, SZIKE Személyes Környezetvé-
dő Egyesülettel, Zöld Jövő Környezetvé-
dő Egyesülettel, az Őrmezői Közakarat 
Egyesülettel. 

• Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűrű-
ségű beépítési tervek megvalósítása ellen 
továbbra is fellépünk a településrendezé-
si, környezetvédelmi kinyilvánított véle-
ményezéseinkkel. A tervezőkkel folytatott 
tárgyalásokon javaslatainkkal igyekszünk 
mérsékelni a tervezett beruházások volu-
menét és káros forgalomvonzó hatásait. 
Ilyen céllal jelentkezünk be Budapest két 
legnagyobb beruházási tervének építési 
engedélyezési eljárásába. a felhőkarco-
lókat tartalmazó XIII. kerületi Városköz-
pont, valamint a XI. kerületi Kopaszi-gát 
környéke 50 hektáros beépítési terüle-
tének engedélyezésével kapcsolatban. 
Bár az építéshatósági eljárásokba való 
bejelentkezésünket nem fogadták el, és 
közben már az építkezések előrehaladott 
stádiumába kerültek, megbeszéléseket 
szerveztünk az AGORA beruházója és az 
érintett lakosság között, kisebb módosí-
tásokat kieszközölve a szomszédos lakos-
ság érdekében, az építkezés környékét 
továbbra is megfigyelve. Tárgyalásokat 
folytatunk a BudaPart fejlesztési igazga-
tójával, akinél elértük a környezetkímélő 
távfűtés előnyben részesítését és a be-
ruházás brutális mértékének enyhítését 
zöldterületek, fasorok telepítésével. Na-
gyobb építkezési beruházások környezet-
védelmi eljárásaiban is részt veszünk.

zöldterületek, alkalmazkodás az éghaj-
latváltozáshoz
• Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét 

a településeken és környékükön. Szorgal-
mazzuk a zöldterületek védelmét a mély-
garázs-építésekkel szemben. Elkezdjük a 
budapesti kerületek favédelemmel foglal-
kozó helyi rendeleteinek átnézését, szük-
ség esetén módosító javaslatokat teszünk 
és javaslataink elfogadása érdekében tár-
gyalásokat kezdeményezünk a képvise-
lő-testületekkel. 

• Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák 
védelméről szóló előírásokat az országos, 
valamint a helyi rendeletekben, a kom-
penzációk alkalmával a komplex faérték 
számítás bevezetését javasolva. Ennek 
érdekében szakmai kapcsolatot tartunk a 
Magyar Faápolók Egyesületével.

• Az önkormányzatok településrendezési el-
járásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti 
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolat-
ban álló zöldfelületen lévő fák idővel ön-
fenntartóvá válnak, ami a zöldfelületek 
fenntartása szempontjából gazdaságilag 
sem közömbös; mert az aláépített zöld-
felületek viszont mindig fenntartásfüg-
gők lesznek. A XI. kerületi Önkormányzat 
Gazdasági Bizottságának ülésein szakmai 
véleményünkkel igyekszünk megakadá-
lyozni a beruházók fakivágási kérelmeinek 
teljesítését.

természeti erőforrások védelme, föld-
használat
• Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel 

támasztjuk alá a termőföld és ásványi 
vagyonunk védelmének fontosságát. A 
pazarló gazdálkodással szemben a bá-
nyajáradék számottevő emelését és a 
bontásból eredő építőanyagok építészet-
ben való másodlagos felhasználásának 
támogatását szorgalmazzuk.

• Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányá-
szat mérséklésére irányuló tevékenysé-
günket, különös tekintettel a felszín alat-
ti vízkészlet és a termőföld, valamint a 
természetvédelmi területek védelmére. 
A környezetvédelmi eljárásokban való 
részvételünkkel tovább ápoljuk kialakult 
helyi kapcsolatainkat. A bányászati célú 
kutatásokkal szemben, a mezőgazdasági 
területek védelme érdekében támogatjuk 
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új természetvédelmi területek lakosság 
által történő felkutatását és azok kijelölé-
sét az önkormányzatok településszerke-
zeti terveiben.

• Bővítjük, illetve elmélyítjük kapcsola-
tunkat a kavicsbányák ellen küzdő helyi 
lakossággal: továbbra is állandó infor-
mációs kapcsolatot tartunk Dunavarsány 
környezet- és természetvédő szervezete-
ivel, folytatjuk szakmai együttműködé-
sünket Alsónémedi társadalmi szerveze-
tével, Délegyháza termőföld-területeket 
védelmező gazdáival.

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

vi. éghajlatvédelem, energiapolitika 
és építésügy
• Figyelemmel kísérjük az Európai Unió leg-

fontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, 
szorgalmazzuk a decentralizált energiael-
látás nagyobb súlyát a hazai és a közös 
energiapolitikában. 

• Együttműködünk hazai és külföldi szer-
vezetekkel az energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság növelésében, külö-
nösen tekintettel a közintézményekre. Fő 
célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és 
a különféle támogatási formák együttesen 
ösztönözzenek az energiahatékonyság 
javítására úgy, hogy eközben az alacsony 
jövedelmű rétegek kedvezőbb helyzetbe 
kerüljenek. Szorgalmazzuk, hogy az uni-
ós források minél nagyobb részét az épü-
letek energiahatékonyságának javítására, 
racionális közműrendszerekre, decentra-
lizált technológiákra fordítsák.

• Támogatjuk a versenyképes és környezet-
barát energiarendszerek kialakítását, kü-
lönös tekintettel a távfűtésre és a megúju-
ló energiák racionális használatára.

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

• Együttműködünk az építész, tájtervező, 
meteorológus és más szakmák képviselő-
ivel, hogy költségtakarékosan és komple-

xebben tudjunk alkalmazkodni az éghaj-
latváltozáshoz.

vii. Az európai unió költségvetése
• Folytatjuk tudatformáló tevékenységün-

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

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

• Részt veszünk az „Emberek Költségve-
tése” (People’s Budget) kampányban, 
amelynek célja annak elősegítése, hogy 
az Európai Unió 2021-2027. évi költség-
vetése a fenntarthatósági szempontok 
szerint alakuljon.

• Folytatjuk a Német Környezetvédelmi Mi-
nisztérium által támogatott, „Egy uniós költ-
ségvetés az éghajlatért” című projektünket.

viii. civil együttműködés
• Javítjuk együttműködésünket a többi ha-

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

• Fejlesztjük együttműködésünket a külföl-
di környezet- és természetvédő szerve-
zetekkel, különös tekintettel az Európai 
Unióban működő mozgalmakra.

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

• Aktívan részt veszünk a Környezet- és 
Természetvédő Társadalmi Szervezetek 
Országos Találkozóján (OT), továbbá a 
jeles napok rendezvényein, illetve azok 
szervezésében, különös tekintettel az Eu-
rópai Mobilitási Hétre. 
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