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ÖSSZEFOGLALÓ

 ▪ A koronavírus-járvány miatt a korábbinál 
is jóval nagyobb érdeklődés övezte a leve-
gőszennyezettség alakulását. Ez Magyar-
országon nagyrészt a Levegő Munkacso-
portnak volt köszönhető, amely – nem-
zetközi kutatások eredményei alapján 
– számos alkalommal felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szennyezett levegő súlyosbít-
ja a járvány következményeit . Ez komoly 
visszhangot kapott a médiában is. A Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége pedig a kezdeményezésünk alapján 
levelet küldött tagjainak (több mint 1600 
önkormányzatnak), kérve, hogy hozzanak 
intézkedéseket a légszennyezés csökken-
tésére. Ennek nyomán több önkormányzat 
azonnali hatállyal betiltotta a zöldhulladék 
égetését a településükön . Egyik települé-
sen pedig ingyenes zöldszámot indítottak, 
ahol be lehet jelenteni az illegális égeté-
seket. Ezeket a tevékenységeinket első-
sorban az Európai Bizottság által finanszí-
rozott „Nincs B Bolygó” projektünk tette 
lehetővé.

 ▪ A Kúriához fordultunk a 2018 óta tartó, 
Budapest és környéke levegőminőségi 

tervének átdolgozásáért folytatott pe-
rünkben. Álláspontunk szerint ugyanis 
a terv a jelenlegi formájában nem alkal-
mas a légszennyezettség érdemi csökken-
tésére. Bizonyára a fellépésünk is elősegí-
tette, hogy az illetékes hatóság megkezd-
te a terv átdolgozását . Ezt a munkánkat 
a ClientEarth finanszírozta.

 ▪ A Budapesti Közlekedésfejlesztési Központ 
(BFK) megbízásából három tanulmányt 
készítettünk, amelyek konkrét javaslato-
kat tartalmaztak a főváros zöldfelületei-
nek védelmére és fejlesztésére, közleke-
désének átalakítására, valamint a belső 
városrészek rehabilitációjára . A tanul-
mányokért elismerését fejezte ki a BFK.

 ▪ Nagy sikerrel zártuk azt a nemzetközi 
projektet, amelyet a Levegő Munkacso-
port kezdeményezett, és amely – a né-
met kormány támogatásával – azt vizs-
gálta, milyen éghajlatvédelmi, környe-
zetvédelmi hatásai voltak az európai 
uniós támogatásoknak . Az eredmények 
ismeretében támogatást ítéltek meg 
a projekt folytatására, és ennek kereté-
ben a Levegő Munkacsoport vezetésé-
vel nyolc nettó kedvezményezett ország 
civil szervezetei konkrét javaslatokat 

https://www.levego.hu/kampanyok/koronavirus-es-legszennyezes/
https://www.levego.hu/kampanyok/koronavirus-es-legszennyezes/
https://www.levego.hu/hirek/2020/03/a-legszennyezes-csokkentese-segitene-a-koronavirus-elleni-kuzdelmet-irja-a-toosz/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/egyre-tobb-telepulesen-tiltjak-be-a-zoldhulladek-egeteset/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/mar-van-ahol-ingyenes-zoldszamon-jelentheto-ha-valaki-hulladekot-eget/
https://www.levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-kuriahoz-fordul-a-levego-munkacsoport-a-budapesti-levegominosegi-terv-miatt-2/
https://www.levego.hu/site/assets/files/6186/budapesti_kozteruleti_koncepcio_2019dec16h.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/6186/budapesti_kozteruleti_koncepcio_2019dec16h.pdf
https://www.levego.hu/kiadvanyok/a-budapesti-kozlekedes-kozterulet-hasznalatanak-problemai-es-megoldasi-lehetosegek/
https://www.levego.hu/kiadvanyok/a-budapesti-kozlekedes-kozterulet-hasznalatanak-problemai-es-megoldasi-lehetosegek/
https://www.levego.hu/site/assets/files/6188/varosrehabilitacio_tanulmany_20191207h.pdf
https://www.levego.hu/site/assets/files/6188/varosrehabilitacio_tanulmany_20191207h.pdf
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/11/20/az_unios_tamogatasok_rendszerenek_gyokeres_atalakitasat_surgetik_a_civilek
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/11/20/az_unios_tamogatasok_rendszerenek_gyokeres_atalakitasat_surgetik_a_civilek
https://www.levego.hu/kampanyok/eu-funding-for-the-climate/
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ron szülők segítségével mértük, mennyire 
szennyezett a levegő ott, ahol gyermekeik 
tartózkodnak, továbbá részletes javasla-
tokat dolgoztunk ki Szentpétervár közle-
kedési rendszerének átalakítására .

 ▪ Környezeti Tanácsadó Irodánk 2020-ban 
1140 esetben adott tanácsot a hozzá for-
duló lakosoknak .

 ▪ Számos kerület és Budapest-környéki te-
lepülés területszabályozását, fejlesztési 
terveit véleményeztük .

 ▪ Bardóczi Sándor tájépítészt nevezte ki Ka-
rácsony Gergely főpolgármester Budapest 
főkertészévé. Bardóczi Sándor, aki közis-
merten Magyarország egyik legkiválóbb 
tájépítésze, és elkötelezett a zöldfelületek 
védelme, fejlesztése mellett, a kineve-
zéséig a Levegő Munkacsoport elnökségi 
tagja volt .

 ▪ Köszönjük a sok segítséget, támogatást, 
biztatást, ami lehetővé tette eredmé-
nyes munkánkat, és azt, hogy 2021-ben 
is reményteljesen folytassuk tevékeny-
ségünket!

tesznek az uniós pénzek felhasználásá-
nak feltételeire.

 ▪ Széles körű nemzetközi együttműködés 
keretében, az Európai Éghajlatvédelmi 
Alapítvány (ECF) támogatásával dolgoz-
tunk a környezetbarát közlekedésért át-
alakításáért: többek között a parkolási 
támogatások átalakításáért, a parkolási 
díjfizetés visszaállításáért, a kilométer- és 
szennyezésarányos útdíj bevezetéséért 
Budapesten, használt autók behozatalá-
nak korlátozásáért, a pesti alsó rakpart 
autómentességéért, a kerékpározás fel-
tételeinek javításáért, a városi áruszállí-
tás okozta szennyezés csökkentéséért, az 
elektromobilitás észszerű támogatásáért, 
valamint a közautózás elterjesztéséért . 
A fővárost érintő közlekedési témákban 
többször egyeztettünk a Főpolgármesteri 
Hivatal és a Budapesti Közlekedésfejlesz-
tési Központ illetékeseivel .

 ▪ Az Európai Bizottság és az EU-Oroszország 
Civil Fórum által támogatott projektünk 
keretében Budapesten és Szentpétervá-

http://levego.hu/sites/default/files/2020_sustainable_transport_Saint-Petersburg.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/2020_sustainable_transport_Saint-Petersburg.pdf
https://www.levego.hu/tanacsado-iroda/az-irodarol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-fovarosi-parkolasi-tamogatasi-rendszer-atalakitasa-elengedhetetlen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-fovarosi-parkolasi-tamogatasi-rendszer-atalakitasa-elengedhetetlen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/peticio-a-parkolasi-dijfizetes-visszaallitasaert/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/10/21/a_varosi_ut_nem_kozlegelo
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/10/21/a_varosi_ut_nem_kozlegelo
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/telen-is-legyen-a-gyalogosoke-a-rakpart-kerik-a-civilek/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/09/16/a_kerekparos_kozlekedes_gazdasagi_elonyei
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/02/24/jelentosen_csokkentheto_a_varosi_aruszallitas_okozta_szennyezes
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/02/24/jelentosen_csokkentheto_a_varosi_aruszallitas_okozta_szennyezes
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/01/javaslatok-az-automegosztas-elomozditasara/
https://www.lakossagimeresek.hu/
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Szakpolitikai tevékenység, a környe-
zeti szempontok érvényesítése a dön-
téshozatalban: Szakmapolitikai progra-
mokat, jogszabály-tervezeteket, település-
rendezési terveket, hatástanulmányokat, 
koncepciókat véleményeztünk. Állásfoglalá-
sokat, javaslatokat készítettünk különböző 
programokhoz, jogszabályokhoz annak ér-
dekében, hogy elősegítsük a környezetvé-
delmi alapelvek érvényesülését .

Publikációk, háttéranyagok készíté-
se: Háttértanulmányokat készítünk környe-
zetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezde-
ményezéseinkhez a Szakértői Testületünk, 
nemzetközi és hazai szervezetek, tudomá-
nyos műhelyek tapasztalatainak felhasználá-
sával . Megjelentetjük Lélegzetnyi havi elekt-
ronikus hírlevelünket. Blogot és Facebook-
oldalt üzemeltetünk .

BEVEZETÉS
A Levegő Munkacsoport Országos Kör-
nyezetvédő Egyesület 1988 óta folytat 
pártpolitikától független környezetvé-
delmi tevékenységet az ország kedvező 
adottságait megőrző, szolidáris és de-
mokratikus fejlődés érdekében.

Szemléletformálás, érdekérvényesí-
tés: Környezet- és természetvédelmi szem-
léletformálást, tájékoztatást végeztünk a la-
kosság körében, valamint országos, telepü-
lési és szakmai rendezvényeken .

Társadalmi részvétel: Támogattuk a la-
kosságot, a civil szervezeteket, a környezet-
védelmi kezdeményezéseket, az állampolgá-
ri részvételt a döntéshozatalban. Környezeti 
Tanácsadó Irodát működtettünk.

Sajtó: Folyamatosan tartottuk a kapcso-
latot a médiával a környezeti információk 
hatékony terjesztése érdekében. 

Kép a „Tiszta levegőt!” című videónkból  
https://www.youtube.com/watch?v=uRs_FSAIlY4&t=304s

https://www.youtube.com/watch?v=uRs_FSAIlY4&t=304s
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TEVÉKENYSÉGEINK  
RÉSZLETEZÉSE

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

Felelősök: Szegő Judit, Horváth Zsolt, 
Susánszky Ferenc

Feladataink között szerepel a tagszer-
vezeteinkkel és egyéni tagjainkkal történő 
együttműködés, a folyamatos tájékoztatá-
suk és a kölcsönös segítségnyújtás . Tagszer-
vezeteink és egyéni tagjaink az Alapszabály-
ban biztosított jogaikon túlmenően 
 ▪ elektronikus formában rendszeresen meg-

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

 ▪ kérés esetén díjmentesen megkapják 
egyéb kiadványainkat is;

 ▪ meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport 
rendezvényeire;

 ▪ a Levegő Munkacsoport munkatársai-
nak 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 te-
remthetnek hasonló gondolkodású és ha-
sonló gondok megoldásán tevékenykedő 
emberekkel, és közösen eredményeseb-
ben léphetnek fel környezeti érdekeik ér-
vényesítéséért .

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

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

Önkéntes programunk

Felelősök: Susánszky Ferenc, Szegő Judit
2020-ban is sok önkéntes segített szer-
vezetünket, többen közülük hosszabb 
időn át vettek részt munkánkban. 
 ▪ Önkéntes programunk keretében szükség 

szerint hírlevélben tájékoztatjuk aktivistá-
inkat azokról a feladatokról, amelyekben 
számítunk segítségükre . Közös rendezvé-
nyeink alkalmat adnak arra, hogy jobban 
megismerjék egymást és a szervezet hit-
vallását, elkötelezett tevékenységét . Hon-
lapunkon közzétesszük aktivistáink írása-
it, beszámolóit. Regisztrált önkénteseink 
száma 2020 végén 62 fő volt.

Médiakapcsolataink

Témavezető: Lukács András
Törekszünk a média támogatásának meg-
szerzésére. Bármikor készséggel rendelke-
zésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilá-
gosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen 
adunk ki sajtóközleményeket, így is igyek-
szünk felhívni a média és a közvélemény fi-
gyelmét a környezeti gondokra.
 ▪ Megbízásunkból az Aeffect Communi ca-

tions and Consulting Kft. segítette sajtó-
tevékenységünket .

 ▪ A Levegő Munkacsoport számos alkalom-
mal került be a magas nézettségű tévé-
műsorokba, magas hallgatottságú rádió-
műsorokban, népszerű internetes hírpor-
tálokba.

 ▪ Több alkalommal a sajtó minden szegmen-
sében megjelent a Levegő Munkacsoport 
egy-egy ügyéről szóló hír. A havonta meg-
jelentetett sajtófigyelőnk 2020-ban több 
mint 359 hírt, cikket, interjú, nyilatkozatot 
sorol fel, amelyben megemlítik a Levegő 
Munkacsoportot. (Ennél bizonyára jóval 
több jelent meg, hiszen nem minden meg-
jelenésről szereztünk tudomást.) Felvilá-
gosító munkánk eredményeképpen egyre 
többen értik már a gazdaság, a közigazga-
tás, a szakpolitikák és a környezet állapota 
közötti összefüggéseket. Tapasztalataink 
szerint legjobban településeink légszeny-
nyezettségének csökkentéséért folytatott 

https://www.levego.hu/magunkrol/sajtomegjeleneseink/
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tagszervezete . Számos nemzeti civil szer-
vezettel is jó kapcsolatot ápolunk, többek 
között a Német Zöld Költségvetés Szövet-
séggel (FÖS), a Dán Ökológiai Tanáccsal, 
az Osztrák Közlekedési Klubbal (VCÖ), 
a Német Közlekedési Klubbal és a Német 
Környezeti Segély Egyesülettel (DUH), 
a szlovák Fenntartható Alternatívák Köz-
ponttal és a Szentpétervári Bellonával .

 ▪ Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke az Európai Zöld Költségvetés Szö-
vetség elnökségi tagja. Bendik Gábor, 
a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi 
szakjogásza az EEB elnökségi tagja . Kap-
csolatot tartunk kormányzati és egyéb hi-
vatalos szervekkel is: az Európai Bizott-
sággal, az Európai Parlamenttel, az Eu-
rópai Környezetvédelmi Ügynökséggel és 
másokkal .

Környezeti Tanácsadó Iroda

Vezető: Tarr Katalin, Szegő Judit
Munkatársak: Dr. Bendik Gábor (főleg 
jogi ügyekben), Schnier Mária (zöldfe-
lületi és településrendezési ügyekben) 
Környezeti Tanácsadó Irodánk 2020-ban 
558 esetben adott körültekintő választ ta-
nácskérésekre, a közösségi média felületen 
érkezett kérdések megválaszolása havonta 
40 körüli írásbeli tanácsadást jelentett, a Ta-
nácsadó Iroda működésének 23 éve alatt 
mintegy 39 000 ügyben adott segítséget 
a hozzá forduló embereknek. A minőséget 
szavatolja, hogy a Kötháló tagjaként annak 
minőségfejlesztési rendszerében részt ve-
szünk . 

Éghajlatvédelem

Témafelelős:  Szegő Judit
Célunk, hogy elősegítsük az éghajlat ká rosító 
kibocsátások csökkentését, valamint támo-
gassuk az immár elkerülhetetlen éghajlat-
változáshoz történő alkalmazkodást hazai és 
nemzetközi szinten.

január
 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 

végleges formája végre kikerült a kormany .

küzdelmünket érti és támogatja a közvé-
lemény .

 ▪ Honlapunkon és Facebook-oldalunkon 
rendszeresen megjelennek a tevékenysé-
günkről szóló friss hírek a nagyközönség 
és a sajtó munkatársainak tájékoztatásá-
ra .

 ▪ 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. 2020 
végén a hírlevelet 427 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 megje-
lent írásokról . 

 ▪ Rendszeresen megjelentünk meg az 
Ozone Network egy órás környezetvédel-
mi műsorában, ahol minden héten híre-
inkből is válogattak.

Nemzetközi kapcsolataink

Témavezető: Lukács András 
Célunk, hogy átvegyük a nemzetközi gyakor-
latból (különösen az Európai Unió gyakorla-
tából) a kölcsönös előnyöket biztosító követ-
kezetesebb környezetvédelmi szabályozást, 
ugyanakkor a piactorzító hatásait tompítva 
megőrizzük természeti és kulturális adottsá-
gainkat. Elősegítjük, hogy az EU Alapjaiból 
nyújtott támogatások megfeleljenek a fenn-
tartható fejlődés követelményeinek.

 ▪ 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 Éghajlatvé-
delmi Hálózat (CAN Europe), az Európai 
Zöld Költségvetés Szövetség (GBE), az 
Egészség és Környezet Szövetség (HEAL), 
a Szövetség a Lobbizás Átláthatóságáért 
és Etikai Szabályozásáért (ALTER-EU) és 
az EU-Oroszország Civil Szervezeti Fó-
rum (Гражданский форум ЕС-Россия) 

https://www.cepta.sk/
https://www.cepta.sk/
https://bellona.ru/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://kormany.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/lontay-zoltantol-bucsuzunk/
https://www.facebook.com/levego
https://levegomunkacsoport.blog.hu/
https://eeb.org/
https://www.transportenvironment.org/
http://www.caneurope.org/
https://www.env-health.org/
https://www.alter-eu.org/
file:///D:/evesbeszamolo_2021%20mappa/h
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hu oldalra, és bár a társadalmi konzultá-
cióra nem kerülhetett sor, más zöld civil-
szervezetekkel együtt véleményezés írá-
sát kezdeményeztük. A Levegő Munkacso-
port által kialakított véleményt a korábbi 
verzióra az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium már korábban megválaszol-
ta . Az Európai Bizottság kiadott ajánlását, 
ami a továbbfejlesztés irányában segítség 
a kormánynak, reményeink szerint a vég-
leges verzióba beépíti a minisztérium. Az 
EU LIFE PlanUp projekt keretében részt 
vettünk Brüsszelben a projekt-középi ta-
lálkozón. Részt vettünk a budapesti Vá-
rosházán a Klímagyűlést előkészítő meg-
beszélésen. 

február
 ▪ A végleges Nemzeti Energia- és Klíma-

tervről (NEKT) a közös zöld civilszerve-
zeti vélemény írásába kezdett a Levegő 
Munkacsoport a Magyar Természetvédők 
Szövetsége és a WWF Magyarország . Ezt 
az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium részére készül megküldeni, illetve 
a Climate Action Network Europe meg-
küldte kérdéseit a NEKT-tel kapcsolatban, 
melyre közös válasz megfogalmazását 
vállalták ugyanezen szervezetek kiegé-
szülve az Energiaklubbal, az Elosztóval, 
MEHI-vel . Társadalmi konzultáció tekin-
tetében már csak a magyar Hosszútávú 
Stratégia előtt állt várakozással a civil-
szervezetek közössége. Részt vettünk 
a NEKT-tel kapcsolatos országgyűlési bi-
zottsági ülésen .

március
 ▪ A végleges Nemzeti Energia- és Klíma-

tervről (NEKT) a közös zöld civilszerve-
zeti vélemény írása folytatódott, melyet 
a Levegő Munkacsoport a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége és a WWF Magyar-
ország készült jegyezni, és amelyet az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
részére terveztek a szervezetek megkül-
deni . Az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat 
(Climate Action Network Europe, CAN 
Europe) megküldött kérdéseire a NEKT-
tel kapcsolatban elkészült a közös válasz 
ugyanezen szervezetek által, kiegészül-
ve az Energiaklubbal, az Elosztóval, a 

Magyar Energiahatékonysági Intézettel, 
és megküldésre került a CAN számá-
ra. Társadalmi konzultáció tekintetében 
már csak a magyar Hosszútávú Straté-
gia előtt álltak a szervezetek továbbra 
is várakozással. Ezzel kapcsolatban áp-
rilis legelején terveztek a zöld civilszer-
vezetek megbeszélést folytatni. Március 
26-án részt vettünk a CAN Europe távta-
nácskozásán, amelyen azt vitattuk meg, 
hogy a koronavírus-járvány miként hat 
az éghajlatvédelmi tevékenységünkre, 
mik az ezzel kapcsolatos legfontosabb 
teendőink. 

április
 ▪ A végleges Nemzeti Energia- és Klíma-

tervről (NEKT) az Európai Bizottság vé-
leménye csak szeptemberre várható, eh-
hez számos információval járultak hozzá 
a civilszervezetek, köztük a Levegő Mun-
kacsoport . Társadalmi konzultáción való 
részvételt várták a magyar Hosszútávú 
Stratégia (Nemzeti Tiszta Fejlődési Stra-
tégia) tekintetében, ez szeptemberre volt 
várható. Ezzel kapcsolatban a zöld civil-
szervezetekkel megbeszélést folytattunk, 
közös véleményt alakítottunk ki . Az EU 
LIFE PlanUp projekt keretében előkészí-
tettünk egy részletes összefoglalót a ma-
gyar NEKT-ről. Részt vettünk az Európai 
Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe) 
több távmegbeszélésén. 

május
 ▪ A Covid-19 járvány utáni helyreállításról 

az Európai Éghajlatvédelmi Akcióhálózat 
(CAN Europe) megkeresésére vélemé-
nyünket több más zöld civil szervezettel 
közösen elküldtük több minisztériumnak, 
az igazságos átmenetről hasonlóképpen 
tettünk, ezt a kormányfőnek is elküld-
tük. Részt vettünk CAN Europe három 
webinárján: a hosszútávú tiszta fejlődés 
stratégiákról egyeztettünk, véleményez-
tük a klímatörvény tervezetét, valamint 
megvitattuk a témával kapcsolatos lehe-
tőséget a közép- és kelet-európai térség-
ben.  Külföldi újságírókkal együttműkö-
désben hírt adtunk arról, hogy az elmúlt 
években rendkívüli mértékben növeke-
dett a hőmérséklet Budapesten. 

http://kormany.hu/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/tegyunk-most-az-egeszsegesebb-jovoert-eljott-az-igazsagos-zold-atmenet-ideje/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/tegyunk-most-az-egeszsegesebb-jovoert-eljott-az-igazsagos-zold-atmenet-ideje/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/rendkivuli-mertekben-novekedett-a-homerseklet-budapesten/
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június
 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervvel 

(NEKT) kapcsolatban a brüsszeli Carbon 
Market Watch szervezetnek elküldtük 
sablonjuk szerinti véleményünket. Részt 
vettünk több webinaron a Covid-19 utáni 
gazdasági helyreállításról. Az Energiaklub, 
a Greenpeace Magyarország, a Habitat for 
Humanity Magyarország, a Levegő Munka-
csoport, a Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség és a Magyar Természetvédők 
Szövetsége közös nyilatkozatot adtak ki, 
amely szerint elégtelennek tartják a kor-
mányzat klímavédelmi céljait, amik most 
a klímatörvény tervezetében is megjelen-
nek, majd állást foglaltak az országgyűlés 
által elfogadott törvényről.

július

 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervvel (NEKT) 
kapcsolatban a brüsszeli Carbon Market 
Watch szervezettel egyeztettünk a Leve-
gő Munkacsoport következő konferenciá-
jának megtartásáról. Részt vettünk több 
webinaron a Covid-19 utáni gazdasági 
helyreállítás szociálisan is érzékeny meg-
oldásáról. A főpolgármesterrel folytattunk 
egyeztetést Budapest zöld céljairól. Részt 
vettünk a Fővárosi Önkormányzat és a 
Kerékpáros Klub közös szervezésű ren-
dezvényén, melyen szintén Budapest fej-
lesztése volt a téma. Részt vettünk a Brit 
Nagykövetség Race to Zero kampány in-
dító eseményén .

augusztus
 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervvel 

(NEKT) kapcsolatban a magyar civilszer-
vezetekkel egyeztettünk a következő 
konferenciáról, melyet on-line tervezett a 
Levegő Munkacsoport megtartani ősszel. 
Részt vettünk több webinaron éghajlatvé-
delemmel összefüggő témákban. Az Eu-
rópai Mobiltási Hét elmaradó Autómentes 
Hétvégéjére javaslatot küldtünk a Fővá-
rosnak és a rendező BKK-nak. 

 ▪ Előkészületeket végeztük egy rövid edu-
kációs videó készítéséhez a No Planet B 
projekt egyik tevékenységeként . Az ere-
deti terveket – hogy iskolákban, rendez-
vényeken tartunk interaktív szemléletfor-
máló előadásokat a fenntartható energia-
használatról és a megújuló energiákról 
egy kerékpárerőmű, és más szemléltető 
eszközök segítségével – a járványügyi 

Hírt adtunk arról, hogy az elmúlt években 
rendkívüli mértékben növekedett a hőmérséklet 
Budapesten

Részt vettünk több webinaron a Covid-19 utáni 
gazdasági helyreállításról

Ambiciózus, válságálló klímatörvényre van 
szükség

https://www.levego.hu/hirek/2020/06/ambiciozus-valsagallo-klimatorvenyre-van-szukseg/
https://www.levego.hu/hirek/2020/06/a-jovonkkel-jatszunk-ideje-valsagkent-kezelni-a-klima-es-okologiai-valsagot/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/rendkivuli-mertekben-novekedett-a-homerseklet-budapesten/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/rendkivuli-mertekben-novekedett-a-homerseklet-budapesten/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/rendkivuli-mertekben-novekedett-a-homerseklet-budapesten/
https://www.levego.hu/hirek/2020/06/ambiciozus-valsagallo-klimatorvenyre-van-szukseg/
https://www.levego.hu/hirek/2020/06/ambiciozus-valsagallo-klimatorvenyre-van-szukseg/


10 

helyzet miatt sajnos módosítanunk kel-
lett, így egy videóval próbáltuk az élő elő-
adások hiányát pótolni addig, amíg ezek 
megvalósulhatnak .

szeptember
 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervvel (NEKT) 

kapcsolatban a magyar civilszervezetek-
kel és más meghívottakkal egyeztettünk, 
miután az őszi konferenciánknak a vírus 
helyzetre tekintettel módosultak a témái . 
Részt vettünk az európai civil részvételi 
folyamatokról szóló workshopon. A Zöld 
Országos Nem-Találkozó (Zöld Civil ON) 
több napján tartott a Levegő Munkacso-
port on-line fórumot. 

október
 ▪ Össz-európai és magyar civilszervezetek 

képviselőivel, valamint más meghívottakkal 
lezajlott a  amelyet a Levegő Munkacsoport 
szervezett az EU LIFE PlanUp keretében. 

 ▪ Részt vettünk a CAN Europe éves találko-
zóján a világhálón . 

 ▪ Csatlakoztunk ahhoz a levélhez, amelyben 
több mint 180 kelet-közép-európai, köz-
tük számos magyar civil- és ifjúsági szer-
vezet, intézmény, tudományos szervezet, 
cég és helyi vagy regionális kezdeménye-
zés sürgette kormányát, hogy haladjanak 
az európai zöld megállapodás mentén és 
álljanak ki a válságálló, felelősebb uniós 
éghajlatvédelmi lépések mellett . 

november
 ▪ Részt vettünk a Nemzeti Energia- és Klí-

matervek (NEKT) összefoglaló (országok 

közt összehasonlító) elemzésében. Elké-
szült az erre a célra fejlesztett kalkulátor-
ral egy elemzés Magyarország és a többi 
négy résztvevő ország lehetséges jövőké-
peiről, ezt véleményezte a Levegő Mun-
kacsoport .

 
december
 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) 

brüsszeli székhelyű európai civilszerveze-
tekkel egyeztettünk a 2021 évi várható 
programokkal kapcsolatban.

 ▪ Az Energiaklub, a Levegő Munkacsoport, 
a Magyar Természetvédők Szövetsége és 
a WWF Magyarország felhívta a magyar 
kormányzat figyelmét, hogy egyértelmű-
en, feltételek nélkül álljon a legalább 17 
tagállam mellé, amelyek támogatják a je-
lenlegi 40%-os uniós klímacél emelését 
minimum 55%-ra .

 ▪ A Főpolgármesteri Hivatal Éghajlat vál to-
zási Platformülésén részt vett a Levegő 
Munkacsoport, egyeztetett a lehetséges 
együttműködésekről.

 ▪ A főpolgármester-helyettessel egyeztet-
tünk a következő évi tervekről. A Levegő 
Munkacsoport és a Greenpeace egyezte-
tett a fontossági sorrendről az éghajlat-
védelmi és a légszennyezés-csökkentési, 
fővárost érintő cselekvési terveikről.

Levegőtisztaság-védelem 
Témafelelős: Tarr Katalin (2019. július-
tól), Szegő Judit, Bendik Gábor, Lukács 
András, Tatiana Shaw 
Célunk, hogy európai, országos és tele-
pülési szinten egyaránt szigorú előírások 
szülessenek a  légszennyezés, ezen be-
lül is különösen a részecskekibocsátás 
(pM10) csökkentésére, hogy ezáltal 
csökkenjen a légszennyezés miatti 
életvesztések európai viszonylatban is 
kimagasló  száma. Fontosnak tartjuk, 
hogy a döntéshozókon túl a  lakosok 
is mindent  tegyenek meg azért, hogy 
csökkentsék káros szennnyezéseiket.

Január
 ▪ A No Planet B projekt keretein be-

lül előadást tartottunk és ultrafinom-
részecskeszám méréseket végeztünk 

Oktatóvideót készítettünk a fenntartható 
energiahasználatról és a megújuló energiákról

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/182-szervezet-surgeti-a-kelet-kozep-europai-kormanyfoket-a-meltanyos-zold-helyreallitasert/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak/
https://www.levego.hu/videok/kerekpareromu/
https://www.levego.hu/videok/kerekpareromu/
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Solymáron, Gyúrón, Nagyrécsén, Borsod-
szentgyörgyön és Miskolcon .

 ▪ Az InterReg AWAIR projekt keretein belül, 
részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat 
agglomerációs fórumán, ahol bemutattuk 
az avarégetéssel kapcsolatos kutató- és 
lobbimunkánk eredményeit, valamint elő-
adást tartottunk az avarégetés egészségi 
és környezeti hatásairól . 

Február
 ▪ A No Planet B projekt keretein be-

lül előadást tartottunk és ultrafinom-
részecskeszám méréseket végeztünk 
Dunabogdányban és Gödöllőn, valamint 
részt vettünk további résztvevő szerveze-
tekkel a Gömörszőlősi projekttalálkozón.

 ▪ Előadást tartottunk a miskolci „Beleful-
ladunk a melegbe?” szakmai konferen-
cián és részt vettünk az azt követő civil 
egyeztetésen . 

Március
 ▪ A No Planet B projekt keretein be-

lül előadást tartottunk és ultrafinom-
részecskeszám méréseket végeztünk 
Gyöngyöstarjánban, Tárnokon és Ágon. 

Április
 ▪ Április 28-án részt vettünk az EEB Tisz-

ta Levegő Munkacsoportjának előadásain 
és a tagszervezetekkel közös megbeszé-
lésen .

 ▪ Hírt adtunk arról, hogy felhívásunknak 
köszönhetően – melyre a zöld Ombuds-
man is felhívta a figyelmet – egyre több 
település, köztük a megyeszékhely Nyír-

egyháza is betiltotta az avar és zöldhulla-
dék-égetést .

Május
 ▪ Május 18-án részt vettünk az EEB Tiszta 

Levegő Munkacsoportjának webináriumán, 
mely az európai uniós államok országos 
levegőterhelés-csökkentési programjait 
mutatta be.

 ▪ A Országos Levegőterhelés-csökkentési 
Programban (OLP) leírt intézkedések még 
akkor sem elegendőek a légszennyezés 
érdemi csökkentésére, ha azok megva-
lósításra kerülnek, azonban az OLP efelől 
is komoly kétségeket hagy . Erre a követ-
keztetésre jutott a Levegő Munkacsoport 
a következő 10 év levegőminőséggel kap-
csolatos politikáját meghatározó doku-
mentum áttanulmányozása után . 

Június
 ▪ Június 10-én részt vettünk a „Tiszta le-

vegőt! AWAIR projekt javaslatai egy új 
szmogriadós szabályozásra” szakértői 
egyeztetésen . A projekt célja egy javas-
lat kidolgozása egy országosan egységes 
új tájékoztatási és riasztási szabályozás-
ra, amely nem csak egyes településeken, 
hanem hazánk bármely településén biz-
tosíthatja az ott élő emberek egészséges 
környezethez való alkotmányos jogának 
érvényre juttathatóságát és az államilag 
egységes eljárásrend alkalmazását .

 ▪ Részt vettünk az EU Horizon 2020 ál-
tal támogatott ClairCity projekt záró 
webinárium sorozatán, mely több EU vá-
ros állampolgárai bevonásával mutatott 
be helyi megoldásokat és jó gyakorlato-
kat a légszennyezés és a CO2-kibocsátás 
csökkentésére . 

 ▪ Június 25-én részt vettünk az EU Fenn-
tartható Energia Hét webináriumán, me-
lyet a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő 
Hálózat tartott arról, hogy a régiónak mi-
lyen lehetőségei vannak a nettó zéró ki-
bocsátásra COVID-19 okozta válság után.

 ▪ Részt vettünk az EEB „Tiszta Levegőt!” 
munkacsoportjának ülésén .

 ▪ Hazai és nemzetközi civil és szakmai szer-
vezetekkel közösen részt vettünk több LI-
FE pályázat előkészítésében a légszeny-
nyezéssel kapcsolatban.

NoPlanet B előadás a tárnoki iskolában

https://www.levego.hu/hirek/2020/05/ertekelhetetlen-a-kormany-legszennyezes-csokkentesi-programja/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/ertekelhetetlen-a-kormany-legszennyezes-csokkentesi-programja/
https://www.levego.hu/kampanyok/no-planet-b-projekt/
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 ▪ „Fogjanak össze pártállástól függetlenül, 
és kezdeményezzék, hogy a kormány ha-
ladéktalanul hozzon intézkedéseket a lég-
szennyezés jelentős csökkentésére, így se-
gítve elő, hogy számottevően enyhíthetők 
legyenek a koronavírus-járvány esetleges 
második hullámának a következményei .” 
Ezt kérte az országgyűlési képviselők-
nek küldött levelében a Betegszerveze-
tek Magyarországi Szövetsége (BEMOSZ), 
az Európai Népegészségügyi Szövet-
ség (EPHA) és a Levegő Munkacsoport. 

Július
 ▪ Július 14-én részt vettünk a Fővárosi Ön-

kormányzat Integrált Településfejlesztési 
Stratégia „Zöld Városfejlesztés” Temati-
kus Munkacsoportjának találkozóján . 

 ▪ Sajtóközleményt adtunk ki arról, hogy 
az Európai Bizottság (a Levegő Munka-

csoport korábbi véleményével egyezően) 
elégtelennek tartotta a magyar kormány 
légszennyezés elleni intézkedéseit .

 ▪ Blogunkban közérthető, magyar nyelvű 
összefoglalót írtunk a Pannon Egyetem 
friss tudományos tanulmányáról, mely 
pontos mérési adatokat nyújt arról, hogy 
hogy a lakossági hulladékégetés során 
mekkora mennyiségű és mennyire mér-
gező vegyületekből álló szennyező anya-
gok jutnak a levegőbe, és témáról sajtó-
közleményt adtunk ki .

 ▪ A Kúriához fordultunk a budapesti levegő-
minőségi terv miatt. 

Szeptember
 ▪ A No Planet B projektünk 2020 . szept-

ember végével lezárult: a 2019. március 
óta futó, EU társfinanszírozású projekt-
ben három tevékenységet végeztünk: 
folyamatosan ingyenes környezeti ta-
nácsadást nyújtottunk a lakosság részére, 
ultrafinom-részecskeszám méréseket vé-
geztünk és előadásokat tartottunk a lég-
szennyezésről és az éghajlatváltozásról 
kistelepüléseken .

 ▪ Szeptember 21-én részt vettünk az EGVIA 
által szervezett „Levegőminőség Európá-
ban: a COVID-19 és az ahhoz kapcsolódó 
mobilitási korlátozások hatása a NO2 és 
a kisméretű porrészecske-koncentrációra” 
című workshopon.

 ▪ Szeptember 24-én részt vettünk a szénki-
vezetéssel kapcsolatos civil egyeztetésen .

Tiszta levegővel a koronavírus-járvány 
következő hulláma ellen

Elégedetlen az Európai Bizottság a magyar 
kormány légszennyezés elleni intézkedéseivel

Brutális mennyiségű mérgező, rákkeltő anyag 
kerül a szervezetünkbe, ha hulladékot égetünk

https://www.levego.hu/hirek/2020/06/tiszta-levegovel-a-koronavirus-jarvany-kovetkezo-hullama-ellen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/elegedetlen-az-europai-bizottsag-a-magyar-kormany-legszennyezes-elleni-intezkedeseivel/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/brutalis-mennyisegu-mergezo-rakkelto-anyag-kerul-a-szervezetunkbe-ha-hulladekot-egetunk/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/brutalis-mennyisegu-mergezo-rakkelto-anyag-kerul-a-szervezetunkbe-ha-hulladekot-egetunk/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-kuriahoz-fordul-a-levego-munkacsoport-a-budapesti-levegominosegi-terv-miatt-2/
https://www.levego.hu/hirek/2020/06/tiszta-levegovel-a-koronavirus-jarvany-kovetkezo-hullama-ellen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/06/tiszta-levegovel-a-koronavirus-jarvany-kovetkezo-hullama-ellen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/elegedetlen-az-europai-bizottsag-a-magyar-kormany-legszennyezes-elleni-intezkedeseivel/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/elegedetlen-az-europai-bizottsag-a-magyar-kormany-legszennyezes-elleni-intezkedeseivel/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/brutalis-mennyisegu-mergezo-rakkelto-anyag-kerul-a-szervezetunkbe-ha-hulladekot-egetunk/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/brutalis-mennyisegu-mergezo-rakkelto-anyag-kerul-a-szervezetunkbe-ha-hulladekot-egetunk/


www .levego .hu  13

 ▪ Részt vettünk a Budapest Főpolgármeste-
rével és munkatársaival közös egyezteté-
sen, ahol többek között a fűtési időszak-
ban a lakossági szilárd tüzeléssel kapcso-
latos kommunikációs együttműködésről is 
megállapodtunk . 

 ▪ Újabb tájékoztatást tettünk közzé arról, 
mit tehetnek lakosok és a hatóságok az 
illegális lakossági égetések esetén . 

Október
 ▪ Új együttműködés vette kezdetét, egy új 

kampány, amelyben a Fővárosi Önkor-
mányzattal és az FKF-fel közösen lép fel 
a Levegő Munkacsoport a hulladékégetés 
ellen. Terv: plakátok kihelyezése és egyéb 
szemléletformáló eszközök bevetése.

 ▪ Részt vettünk a Deutsche Umwelthilfe civil 
szervezet webináriumán a légszennyezett-
ségről. Sajtóközleményben ismertettük 
az Európai Népegészségügyi Szövetség 
(EPHA) új tanulmányát, amely szerint 
évente mintegy 3300 millió euró, a Buda-
pesten megtermelt GDP 6,2 százalékának 
megfelelő összegű veszteséget okoz fővá-
rosunkban a szennyezett levegő az Euró-
pai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) 
mai napon nyilvánosságra hozott tanul-
mánya szerint . Az egy lakosra jutó veszte-
ség súlyossága tekintetében a vizsgált 432 
európai város között Budapest a 22 . he-
lyen áll évi 1860 euróval (680.000 forint). 

Egy új kampány, vette kezdetét a Fővárosi 
Önkormányzattal és az FKF-fel közösen 
a hulladékégetés ellen

https://www.levego.hu/hirek/2020/09/mit-tehetunk-erintettkent-es-mi-a-hatosag-feladata-illegalis-egeteseknel/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/budapest-is-a-legszennyezettseg-miatt-leginkabb-karosult-europai-varosok-kozott-evi-1200-milliard-forint-kar/
https://www.levego.hu/egyeb/ne-egesd-el/
https://www.levego.hu/egyeb/ne-egesd-el/
https://www.levego.hu/egyeb/ne-egesd-el/
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November
 ▪ Jelentős sajtóvisszhangot váltott ki a Le-

vegő Munkacsoport döntése, hogy nem 
veszi át a Budapestért Díjat, mert nem 
tapasztal érdemi javulást a főváros leve-
gőminőségében.

 ▪ Az új együttműködésben, melyben a Fővá-
rosi Önkormányzattal és az FKF-fel közösen 
lép fel a Levegő Munkacsoport a lakossági 
hulladékégetés ellen, elkészült a plakát . 

 ▪ Elindult a Levegő Munkacsoport új pro-
jektje „Tiszta fűtés, rendes ház” címmel, 
amely során mérőműszerek terjesztését 
segítjük elő, hogy ezzel is szemléletet 
formáljunk a rossz minőségű tüzelő-
anyagok használatával, illetve az illegá-
lis égetésekkel kapcsolatban. Elkészült 
a projekt honlapja, valamint a Tanácsadó 

Iroda is felveti a tanácskérőknek az új 
lehetőséget: bekapcsolódni egy nem-
zetközi levegőminőség-mérő hálózatba 
megfizethető áron.

 ▪ Több egyeztetést folytattunk a levegőmi-
nőség-méréseinkkel kapcsolatban, egye-
bek mellett egy dán szakértővel is.

December
 ▪ A Fővárosi Önkormányzattl és az FKF-fel 

közös kampányunk során plakátok kerül-
tek kihelyezésre szerte a főváros külső ke-
rületeiben az illegális hulladékégetés elle-
ni fellépésként, ahol a szilárd tüzelés még 
jellemző. A plakátok BKK megállók mozgó 
plakátjain, illetve buszjáratokon tűntek fel, 
ezenkívül a Levegő Munkacsoport honlap-
ján új alhonlapot kapott ez a kampány, a kö-
zösségi médiában is több helyen megjelent. 

 ▪ A Tiszta fűtés, rendes ház projekt kere-
tében a sensor.community német civil-
szervezet által bevezetett levegőminő-
ség-mérő készülékek magyarországi el-
terjesztésében vállal szerepet a Levegő 
Munkacsoport. A lakossági levegőminő-
ség-mérő készülékek jól terjednek Ma-
gyarországon az elmúlt egy évben, eb-
ben volt szerepe az eddigi munkánknak 
is, most pedig konkrét, meghatározott 
céllal szerepet vállal a Levegő Munkacso-
port. Cél, hogy egy év alatt legalább 200 
készülékkel több legyen Magyarországon, 
és az adatok felkerüljenek egy hamarosan 
elkészülő magyar honlapra is: metnet .hu . 

 ▪ Részt vettünk a fővárosi részvételi költ-
ségvetéssel kapcsolatos egyeztetéshez, 
és javaslatokat nyújtottunk be.

Jelentős sajtóvisszhangot váltott ki, hogy 
a Levegő Munkacsoport nem veszi át a 
Budapestért Díjat

Elindult a Levegő Munkacsoport új projektje 
„Tiszta fűtés, rendes ház” címmel

Budapest is a légszennyezettség miatt 
leginkább károsult európai városok között évi 
1200 milliárd forint kár

https://www.levego.hu/hirek/2020/11/nem-veszi-at-a-budapestert-dijat-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/nem-veszi-at-a-budapestert-dijat-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/site/assets/files/5029/futes.jpg
http://levego.hu/kampanyok/tiszta-futes-rendes-haz/
http://levego.hu/kampanyok/tiszta-futes-rendes-haz/
https://www.levego.hu/egyeb/a-megfizetheto-aru-levegominoseg-mero-keszulekrol/
https://www.levego.hu/kampanyok/waste-campaign/
https://www.levego.hu/kampanyok/tiszta-futes-rendes-haz/
http://metnet.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/nem-veszi-at-a-budapestert-dijat-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/nem-veszi-at-a-budapestert-dijat-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/nem-veszi-at-a-budapestert-dijat-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/kampanyok/tiszta-futes-rendes-haz/futes-rendes-haz/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/budapest-is-a-legszennyezettseg-miatt-leginkabb-karosult-europai-varosok-kozott-evi-1200-milliard-forint-kar/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/budapest-is-a-legszennyezettseg-miatt-leginkabb-karosult-europai-varosok-kozott-evi-1200-milliard-forint-kar/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/budapest-is-a-legszennyezettseg-miatt-leginkabb-karosult-europai-varosok-kozott-evi-1200-milliard-forint-kar/
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 ▪ Részt vettünk az EEB Tiszta Levegőt mun-
kacsoportjának ülésén . 

 ▪ Javaslatokat készítettünk az Egyensúly 
Intézetnek a légszennyezéssel kapcsola-
tos anyagukhoz . 

 ▪ Levélben kért tájékoztatást Gulyás Ger-
gely minisztertől a Levegő Munkacsoport 
arról, mi indokolta annak a rendelkezés-
nek a visszavonását, amely 2021 . január 
1-jétől országosan megtiltotta az avar és 
kerti hulladék égetését .

 ▪ Hírt adtunk arról, hogy Budaörs Város 
Önkormányzata bejelentette: a légszeny-
nyezés csökkentésének érdekében felvi-
lágosító kampányt indít. Ennek keretében 
egy hónapos próbaidőszakra ingyenes 

zöldszámot indít, ahol a kirívóan nagy 
légszennyezéssel járó eseteket éjjel-nap-
pal bejelentheti a lakosság. A bejelentés 
után a közterület-felügyelet és a rendőr-
ség munkatársai kimennek a helyszínre, 
dokumentálják az esetet, és továbbítják 
az ügyben hatósági jogkörrel rendelkező 
járási hivatal felé. 

Közlekedés 
Témafelelős: Vargha Márton 
A környezeti károk, egészségi ártalmak je-
lentős részét okozza a közlekedés. Ezért 
küldetésünk teljesítéséhez, az állampolgá-
rok alkotmányban biztosított egészségének 
a tényleges védelméhez és a természeti és a 
városi környezet fenntarthatóságához külö-
nös figyelmet fordítottunk a személy- és te-
herszállításra. Ezt szoros együttműködésben 
tettük a Magyar Közlekedési Klubbal és más 
szervezetekkel.

január
 ▪ Január 20-án részt vettünk a Ferencváros–

Kelenföld harmadik vágány Környezeti 
Hatásvizsgálatának közmeghallgatásán . 
Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a Be-
ruházó, a NIF szóba állt azokkal, akiket 
a beruházás közvetlenül érint, illetve akik, 
mint a Levegő Munkacsoport, véleményt 
kívántak nyilvánítani . Az engedélyezési 
terv 2020 . január 27-én megkapta a kör-
nyezetvédelmi hozzájárulást .

 ▪ Január 22-én ott voltunk a Közlekedési 
Tudományos Egyesület Fenntarthatóság 
a vasútnál konferenciáján. Általános ké-
pet kaphattak a résztvevők arról, meny-
nyire fontos a MÁV-nak a fenntarthatóság.

 ▪ Tavaly decemberben Karácsony Gergely 
főpolgármesternek és Gulyás Gergely 
miniszternek írott levelünkre január 23-i 
keltezéssel választ kaptunk Fürjes Balázs 
budapesti és az agglomerációs fejleszté-
sekért felelős államtitkártól. A levélből ar-
ra lehet következtetni, hogy ha a fővárosi 
vezetés belefog egy épkézláb városi útdíj 
megvalósításába, a kormány nem fogja 
megakadályozni .

 ▪ A közlekedés fejlődése szempontjából is 
fontos a vezeték nélküli adatátvitel sebes-
ségének növelése . Ezt szolgálja a 5G-nek 

A zöldhulladék-égetési szabály enyhítésének 
okát firtatja Gulyás Gergelytől a Levegő 
Munkacsoport

Már van, ahol ingyenes zöldszámon jelenthető, 
ha valaki hulladékot éget

https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-zoldhulladek-egetesi-szabaly-enyhitesenek-okat-firtatja-gulyas-gergelytol-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/mar-van-ahol-ingyenes-zoldszamon-jelentheto-ha-valaki-hulladekot-eget/
https://www.levego.hu/hirek/2019/12/halaszthatatlan-a-fovarosi-utdij-bevezetese/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-zoldhulladek-egetesi-szabaly-enyhitesenek-okat-firtatja-gulyas-gergelytol-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-zoldhulladek-egetesi-szabaly-enyhitesenek-okat-firtatja-gulyas-gergelytol-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-zoldhulladek-egetesi-szabaly-enyhitesenek-okat-firtatja-gulyas-gergelytol-a-levego-munkacsoport/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/mar-van-ahol-ingyenes-zoldszamon-jelentheto-ha-valaki-hulladekot-eget/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/mar-van-ahol-ingyenes-zoldszamon-jelentheto-ha-valaki-hulladekot-eget/
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mondott cellás rádiótelefon szabvány. Ezt 
a szabványt követve kezdődik most a ke-
reskedelmi hálózatok kiépítése. Erről ren-
dezett vitát az Új Egyenlőség és a Fried-
rich Ebert Alapítvány, amelyen ott voltunk.

 ▪ Személyes találkozón cseréltünk véleményt 
Knezsik Istvánnal, az Autós Nagykoalíció 
elnökével arról, hogy kamu-e a villanyau-
tó. (Erről a kérdésről Utóvédharc a robba-
nómotorért címmel korábban megjelent 
egy írás a levegomunkacsoport.blog.hu-n.)

 ▪ Javaslatokat írtunk Dorosz Dávid budapes-
ti főpolgármesternek a közautó-használat 
elterjesztésének elősegítése érdekében.

 ▪ Előadást tartottunk a CEU-n Budapest 
közlekedéséről.

február
 ▪ Február 5-én nemzetközi konferenci-

át rendeztünk Német Környezetvédelmi 

Segély szervezettel (DUH) és a brüsszeli 
székhelyű Európai Közlekedési és Környe-
zetvédelmi Szövetséggel (T&E) együtt-
működve a Budapesti Goethe Intézetben.

 ▪ Találkoztunk Gosztonyi Bencével és Tóth 
Balázzsal a Go Mobility bicikli- és rollerköl-
csönzőből, vagy inkább mikromobilitási 
kölcsönzőből. A fő téma a várható or-
szágos és budapesti szabályozás volt; 
ennek alapján elkészült egy szabályozá-
si javaslat, amit elküldtünk az ITM-nek 
és a Fővárosi Önkormányzatnak. Vol-
tunk a Főpolgármesteri Hivatalban, ahol 
Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes 
közlekedési szakértőivel, Kéri Andrással 
és Pass Dániellel beszélgettünk aktuális 
kérdésekről.

 ▪ Tóth Csabával, a VII. kerület Klímavédel-
mi kabinetjének vezetőjével egyeztet-
tünk egy konferenciáról a VII. kerületben 
a parkolási bevétel visszaosztásáról köz-
lekedési alapjövedelemként .

Javaslatok az autómegosztás előmozdítására

Nemzetközi konferenciát rendeztünk  a DUH és 
a T&E részvételével

Február 19-én megtartottuk a Levegő Klubot

Levelet írtunk a dunai hajók okozta 
légszennyezés csökkentését sürgetve

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/10/08/utovedharc_a_robbanomotorert
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/10/08/utovedharc_a_robbanomotorert
https://www.levego.hu/hirek/2020/01/javaslatok-az-automegosztas-elomozditasara/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/hiteles-szendioxid-kibocsatasi-adatokat-az-autokrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/hiteles-szendioxid-kibocsatasi-adatokat-az-autokrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/itt-az-ideje-az-villanyroller-es-tarsai-szabalyozasanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/01/javaslatok-az-automegosztas-elomozditasara/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/hiteles-szendioxid-kibocsatasi-adatokat-az-autokrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/hiteles-szendioxid-kibocsatasi-adatokat-az-autokrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/level-a-miniszternek-es-a-fopolgarmesternek-a-dunai-hajok-szennyezesenek-megszunteteseert-1/
https://www.levego.hu/hirek/2020/02/level-a-miniszternek-es-a-fopolgarmesternek-a-dunai-hajok-szennyezesenek-megszunteteseert-1/
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 ▪ Február 19-én megtartottuk a Levegő Klu-
bot, amin Bite Pál mesélt egy projektről, 
melyben a szmog előrejelzéséhez készí-
tenek szoftvert. A másik téma a lakossági 
levegőminőségi mérés volt. Szegő Judit 
előadása a házi PM10, PM2,5 és VOC mé-
résről nagy sikert aratott, és komoly vitát 
provokált arról, hogy mi lehet a viszonya 
az önkéntes mérőhálózatból származó 
adatnak és a hivatalos levegőminőség-
mérőkből származónak.

 ▪ Részt vettünk a Közlekedési Munkacso-
portnak a fővárosi Városházán tartott 
ülésén .

 ▪ Újabb levelet írtunk az Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszternek 
és Karácsony Gergely főpolgármesternek 
a dunai hajók okozta légszennyezés csök-
kentését sürgetve . 

március
 ▪ Részt vettünk a Városért Alapítvány már-

ciusi beszélgetésén a budapesti környe-
zetpolitikáról. Munkamegbeszélést foly-
tattunk a Közlekedés Kft. munkatársa-
ival arról, milyen lépésekre van szükség 
Budapest közlekedésfejlesztésében; há-
rom téma volt: a forgalomcsillapítás inf-
rastrukturális eszközei, a Munkáskörút 
megépítésének távlatai és az, hogy mi-
ként alakíthatja át a városi közlekedést 
a sofőr nélküli autók megjelenése.

 ▪ Bevezettük Pass Dánielt, a Fővárosi Ön-
kormányzat munkatársát az útdíj történe-
tébe általában és Magyarországon, vala-
mint a városi útdíj előnyeibe, történetébe. 

Részt vettünk a Városházán a Balogh 
Samu főpolgármesteri kabinetvezető és 
Kéri András, a Dorosz Dávid főpolgármes-
ter-helyettes mellett működő közlekedé-
si munkacsoport vezetője által vezetett 
megbeszélésen arról, hogy mi legyen 
a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztendő ha-
tározattervezetben a városi közlekedés 
humanizálásáról. Részt vettünk az Eu-
rópai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) 
távkonferenciáján arról, hogy milyen 
irányba szeretnénk befolyásolni a meg-
kezdődött előkészítő munkát a gépkocsik 
levegőszennyezésének további csökken-
téséről, az Euro 7 és Euro VII előírásokról.

 ▪ Részt veszünk közlekedési oldalról is 
a Nemzeti Energia és Klímaterv civil oldali 
véleményének a kialakításában, erről táv-
konferencia is volt, Botár Alexa (MTVSZ) 
vezetésével .

április
 ▪ Közlekedési szempontból értékeltük 

a Nemzeti Energia- és Klímatervet a Klí-
mavédelmi munkacsoport tagjaként . 
A közös véleményt az MTVSZ-nél téma-
vezető Botár Alexa küldte el az ITM-be. 
Részt vettünk a Virtuális Magyar CIVINET 
találkozón, melyen városi közlekedési tár-
saságok vezetői osztották meg egymás-
sal tapasztalataikat a tömegközlekedésről 
járvány idején .

 ▪ Nyolcadikán tartotta a Levegő Munka-
csoport és a Budapest I ., VI ., VII . és 
VIII . kerületi önkormányzat közös táv-
konferenciáját „A parkolási támogatások 

Távkonferencián vettünk részt a Nemzeti 
Energia és Klímaterv civil oldali véleményének a 
kialakításában

Nagy volt az érdeklődés a Levegő Munkacsoport 
és a Budapest I., VI., VII. és VIII. kerületi 
önkormányzat közös távkonferenciája iránt

https://www.levego.hu/hirek/2020/02/level-a-miniszternek-es-a-fopolgarmesternek-a-dunai-hajok-szennyezesenek-megszunteteseert-1/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-fovarosi-parkolasi-tamogatasi-rendszer-atalakitasa-elengedhetetlen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-fovarosi-parkolasi-tamogatasi-rendszer-atalakitasa-elengedhetetlen/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/a-magasabb-klimacel-kozerdek-tamogassak-az-europai-tanacsulesen-uzenik-szakmai-szervezetek-a-kormanynak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-fovarosi-parkolasi-tamogatasi-rendszer-atalakitasa-elengedhetetlen/
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átalakításának lehetőségei az élhetőbb 
főváros érdekében” címmel. Nagy volt az 
érdeklődés, és úgy néz ki, hogy lesz fo-
ganatja .

 ▪ Vargha Márton nyilatkozott a Pesti Hír-
lapnak a közterületi parkolás ingyenessé 
tételének hátrányos hatásáról a belvárosi 
közlekedési helyzetre .

 ▪ Leveleztünk egy piackutató cég ügyve-
zetőjével, akik a legutóbbi időkig követ-
ték az internetes kereskedelem fejlő-
dését, a csomagszállítás növekedéséről 
Budapesten, és levelet írtunk Karácsony 
Gergely főpolgármesternek a kijelölt ra-
kodóhelyek sürgős szaporításának szük-
ségességéről, és erről sajtóközleményt 
is kiadtunk. Részt vettünk a Budapesti 
Szabadkikötő Logisztikai Zrt. által szerve-
zett városi logisztika tanácskozáson . Ott 
is fölvetettük ezt a témát, de ahhoz, hogy 
valami változás legyen, még sokat kell 
dolgozni .

 ▪ A Fővárosi Közgyűlés határozatot hozott 
arról, hogy elsősorban sebességkorláto-
zással belefog a forgalomcsillapításba, er-
ről több nyilatkozatot is adtunk a sajtónak.

 ▪ Részt vettünk egy megbeszélésen a Fő-
városi Önkormányzat illetékeseivel a ter-
vezett forgalomcsillapításokkal, kerékpár-
sáv-kialakításokkal kapcsolatban.

 ▪ A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) 
tervezetéről véleményt írtunk az ITM-nek.

 ▪ Részt vettünk az Európai Közlekedési és 
Környezetvédelmi Szövetség (T&E) éves 
(táv)közgyűlésén, valamint az Európai 

Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) közle-
kedési projektmegbeszélésén.

 ▪ Az adófizetők pénzét a korábbinál sok-
kal hatékonyabban is fel lehet használni 
a villanyautóvásárlás támogatására . Erre 
hívta fel levelében Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter figyelmét 
a Levegő Munkacsoport abból az alkalom-
ból, hogy a kormány bejelentette: felül-
vizsgálja a támogatási feltételeket.

 ▪ Közép- és kelet-európai civil távegyezte-
tésen vettünk részt a roncsautó-import 
visszaszorításának lehetőségeiről.

 ▪ Részt vettünk a Közlekedési Munkacso-
port távközgyűlésén. 

május
 ▪ Megkezdődött egy műhelymunka a Fővá-

rosi Önkormányzatnál a forgalomcsilla-
pításról . Szerencsére a sajtó ráharapott, 
sokfelé indult róla vita. Az álláspontunkat 
vitacikkben fejtettük ki az Index.hu-n .

 ▪ Megírtuk véleményünket az ITM-nek 
a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 
(NTFS) által feltett kérdésekre, és be is 
küldtük .

 ▪ Részt vettünk Saul Lopez (T&E) web kon-
fe renciáján, amin az EU-ban eszközölt be-
ruházások alakulásáról volt szó a villany-
hajtású gépkocsigyártásba. A T&E-nél er-
ről megjelent tanulmányról kiadtunk egy 
sajtóközleményt .

 ▪ Közzétettük viszontválaszunkat Ka-
rácsony Gergely főpolgármesternek 
a rakodóhelyekről írott levelünkre kapott 
válaszra . 

A karantén miatt meg kell többszörözni a 
kijelölt rakodóhelyeket Budapesten

Az adófizetők pénzét a korábbinál sokkal 
hatékonyabban is fel lehet használni a 
villanyautóvásárlás támogatására

https://pestihirlap.hu/2020/04/06/kaoszhoz-vezethet-az-ingyenes-parkolas/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/05/19/miert_legyen_30_km_ora_a_varosi_sebesseg/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/segitheti-a-virusjarvany-a-villanyautozas-gyors-terjedeset/
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/05/18/intezkedes_helyett_kioktatas_a_budapesti_aruszallitasrol
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-karanten-miatt-meg-kell-tobbszorozni-a-kijelolt-rakodohelyeket-budapesten/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/a-karanten-miatt-meg-kell-tobbszorozni-a-kijelolt-rakodohelyeket-budapesten/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
https://www.levego.hu/hirek/2020/04/maskepp-kellene-tamogatni-a-villanyautokat/
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 ▪ Ugyanott részletesen kifejtettük álláspon-
tunkat a parkolási helyzet lehetséges javí-
tásáról Budapesten .

 ▪ Levelet írtunk Orbán Viktor miniszterel-
nöknek, melyben sürgettük a díjfizetős 
parkolás visszaállítását, amit korábban a 
vírushelyzetre hivatkozva szüntetett meg 
a kormány . A vészhelyzet megszünteté-
séről beterjesztett törvényjavaslat július 
elsejétől állította volna helyre az önkor-
mányzatok jogát a pénzszedésre a parko-
ló autóktól . 

 ▪ Levelet írtunk a Hungrail ügyvezetőjének, 
segítséget kérve kombinált fuvarozás té-
makörben.

 ▪ Részt vettünk a T&E webkonferenciáján, 
ahol a lengyel tagszervezetben kidolgozott 
roncsautó-import ellenes intézkedéseket 
mutatták be. Nagyjából ugyanazt találták 
ki, amit a Levegő Munkacsoport évek óta 
szorgalmaz Magyarországon . A Budapest 
rezilienciája 3 . találkozón a Budapest Kör 
szervezésében volt egy érdekes előadás 
a közlekedésről, ami aktívan részt vet-
tünk .

 ▪ Részt vettünk az E-mobilitás Fórum szer-
vezésében lezajlott villany-mikromobilitás 
megbeszélésen Kaderják Péter ITM-
államtitkárral és munkatársaival . 

 ▪ Megbeszélés folytattunk szentpétervári 
Bellona civil szervezettel a város környe-
zetbarát közlekedése kialakításának lehe-
tőségeiről. 

június
 ▪ Ebben a hónapban szárnyalni kezdett 

a virtuális megbeszélés-, workshop-, kon-
ferenciaszervezés. Igen sok időt takarítot-
tunk meg azzal, hogy nem utazással töl-
töttük az időt két megbeszélés között. Sok 
megbeszélésen vettünk ilymódon részt, 
melyeken tájékozódtunk, illetve eseten-
ként kifejtettük a véleményünket az uni-
ós helyreállítási elképzelések (pénzköltés) 
mikéntjéről. Masszívan támogattunk min-
den olyan kezdeményezést, amely a köz-
lekedést a villanyhajtás felé tereli, és el-
leneztük a fosszilis üzemanyagot készítő, 
terjesztő vállalkozások támogatását.

 ▪ Kiderült, hogy az Eurovignetta direktí-
va – a teherszállítás útdíjának uniós sza-
bályozása – legközelebb csak 2025-ben 

újulhat meg. Lett viszont egy aktuálisabb 
teherautós téma is, éspedig az, hogy az 
Alternatív üzemanyagok direktíva (AFD) 
felülvizsgálata során mindent meg kellett 
tenni azért, hogy intézkedjen a teherau-
tós villanytöltő-állomások hálózatának 
kiépítéséről, és tűnjön el belőle minden 
gáztöltés. Egy webkonferencián arról is 
beszéltünk, hogy elő kell készíteni a nulla 
kibocsátási zónák kijelölését is. 

 ▪ A Nemzeti Energia- és Klímatervről készült 
MTVSZ tanulmányt bemutató web kon fe-
rencián is részt vettünk, a tanulmányt ér-
demes elolvasni, letölthető az MTVSZ hon-
lapjáról. A Lean&Green webkonferencián 
egy programról volt szó, amivel cégeknek 
segítenek a logisztikai karbonlábnyomuk 
csökkentésében. 

 ▪ Részt vettünk a Budapest Kör webtanács-
kozásán, amelyen Budapest és az agglo-
meráció kapcsolatáról volt szó település- 
és közlekedésfejlesztésileg. Ez a beszél-
getés is megerősítette a Fleischer Tamás 
által előadottakat, amit talán úgy lehet 
összefoglalni, hogy bár sokan szeretnék, 
képtelenség megszabadulni a projektala-
pú tervezéstől, és egy víziót kialakítva 
megtervezni a fejlesztési lépéseket. Eh-
hez hozzájárul, hogy a közlekedés vona-
las jellege és rengeteg műszaki megkö-
töttsége révén sokkal szervezettebben 
tud belenyúlni a város szerkezetébe, mint 
maga a várostervezés .

 ▪ Részt vettünk a 2013–2020 EU tervezési 
ciklus támogatásainak elköltését értékelő 
projekt indító megbeszélésén az Integrált 
Közlekedési Operatív Programot illetően. 

Segítheti a vírusjárvány a villanyautózás gyors 
terjedését

https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/05/25/mikent_oldhatok_meg_a_parkolasi_problemaink
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2020/05/25/mikent_oldhatok_meg_a_parkolasi_problemaink
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/tul-sokba-kerul-az-ingyenes-parkolas/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/segitheti-a-virusjarvany-a-villanyautozas-gyors-terjedeset/http://
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/segitheti-a-virusjarvany-a-villanyautozas-gyors-terjedeset/http://
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Írásban is megküldtük javaslatunkat a 
közlekedési projektek előzetes értékelé-
sének megvalósítására .

 ▪ Részt vettünk a Magyar Logisztikai és 
Készletezési Betéti Társaság által szerve-
zett világhálós beszélgetésen az e-keres-
kedelem és a vírusjárvány kapcsolatáról . 

 ▪ Készül egy értékelési útmutató az MTVSZ 
részvételével az uniós tagállamok ismert 
klímavédelmi programjainak kvalitatív ér-
tékelésére. Részt vettünk az útmutatót 
bemutató webkonferencián. 

 ▪ Több egyeztetést folytattunk szentpéter-
vári és moszkvai civil szervezetekkel vá-
rosi közlekedés témakörében. 

július
 ▪ Sajtóközleményt adtunk ki arról, miért 

nem szabad bevonni a közlekedést az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe.

 ▪ Részt vettünk a CAN Europe internetes 
beszélgetésén a hosszú távú klímastra-
tégiáról. Meghallgattuk a Platform for 
Electromobility előadását arról, hogyan 
lehet a nulla kibocsátású mobilitás az eu-
rópai helyreállítás motorja .

 ▪ Meghallgattuk az INRIX kiváló 
webbeszélgetését arról, mi mindent lehet 
kihozni a méréseikből a városi forgalom-
elemzésben. 

 ▪ A Levegő Munkacsoport ismételten meg-
kérdezte Palkovics László innovációs és 
technológiai minisztert, mit és mikor fog 
tenni a kormány a roncsautó-import visz-
szaszorítása érdekében. A válasz sajnos 
lesújtó volt .

 ▪ augusztus
 ▪ Részt vettünk a „Civil együttműködés az 

élhető belvárosért” című anyag összeál-
lításában. Levelet írtunk Karácsony Ger-
gely főpolgármesternek azt kérve, hogy 
ha elmarad is a mobilitási hetet lezáró bú-
csú, azért zárják le az autómentes napon 
a Rákóczi utat.

 ▪ Ott voltunk a Fenntartható közlekedésfej-
lesztés értékelése – véglegesített indító 
jelentés – vitáján, melyen arról volt szó, 
hogy mennyire érvényesültek a közleke-
dési uniós projektekben a fenntarthatósá-
gi kritériumok . 

 ▪ Egyeztettünk az Inrixszel a parkolási 
díj nélküli időszak forgalmának esetle-
ges elemzéséről és erről tájékoztattuk 

Nem érdemes bevonni a közúti közlekedést a 
széndioxid kvótakereskedelmébe

Megkérdeztük Palkovics Lászlót, mit és mikor 
fog tenni a kormány a roncsautó-import 
visszaszorítása érdekében

Aktívan részt vettünk az Élhető Város 
Akciócsoport munkájában 

https://www.levego.hu/hirek/2020/07/nem-erdemes-bevonni-a-kozuti-kozlekedest-a-szendioxid-kvotakereskedelmebe/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/nem-erdemes-bevonni-a-kozuti-kozlekedest-a-szendioxid-kvotakereskedelmebe/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/nem-erdemes-bevonni-a-kozuti-kozlekedest-a-szendioxid-kvotakereskedelmebe/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/tovabbra-sincs-gatja-a-roncsautok-importjanak/
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a Fővárosi Önkormányzatot. Véleményez-
tük az újlipótvárosi átmenőforgalom-kor-
látozási elképzelést . 

 ▪ Online kérdőíven kértük a Budapest I. 
kerület lakóinak véleményét a parkolási 
helyzetről, az ott lakóknak adott kedvez-
ményes parkolási lehetőségről. 

 ▪ Interjút készítettünk Vitézy Dáviddal, 
a Budapesti Fejlesztési Központ vezér-
igazgatójával .

 ▪ Részt vettünk 18 civil szervezet kezdemé-
nyezésében a Nagykörút felvirágoztatásáért .

A szentpétervári Bellona civil szervezettel 
folytatott közös projektünk keretében került 
sor az alábbi webinársorozatra a közlekedés 
és légszennyezés összefüggéseiről:

 ▪ Презентация доклада: Качество 
атмосферного воздуха городов России 
на примере Санкт-Петербурга

 ▪ Народная наука: Как стать участником 
общественной системы мониторинга 
качества воздуха

 ▪ Презентация доклада: Рекомендации по 
преобразованию транспорта в Санкт-
Петербурге для улучшения качества 
жизни 

 ▪ Лекция: Как создать в Санкт-Петербурге 
доступную среду для велосипедиста 

szeptember
 ▪ Együtt ünnepeltük a világhálón a brüsz-

szeli székhelyű Európai Közlekedési és 
Környezetvédelmi Szövetség (T&E) 30 . 
születésnapját Frans Timmermans-szal, 
az Európai Unió klímavédelemért felelős 
alelnökével és számos barátunkkal az Eu-
rópa országainak közlekedéssel foglalkozó 
civil szervezeteitől. Ott voltunk a Magyar 
CIVINET fenntartható városi mobilitási há-
lózat virtuális találkozóján 16-án, melynek 
előadói a város gyalogosbaráttá tételének 
lehetőségeit vizsgálták. Itt tudtuk meg, 
hogy a BKK számos kutatást végez uniós 
támogatással a fenntartható, élhető város 
kialakításával kapcsolatban, és gyakorlati 
kísérletek is zajlanak Budapesten . 

 ▪ 17-én részt vettünk az Európai Éghajlat-
védelmi Alapítvány (ECF) által szerve-
zett webkonferencián arról, hogy tudnánk 
megakadályozni, hogy a robbanómotors 
autók támogatására menjen akár egy cent 
is az európai helyreállítási forrásokból.

A 9. kerületi forgalomcsillapítás hasznosságáról, 
az egyirányúsításról és a parkoló autókról, azok 
és a szállító szolgáltatások megoldatlan helyze-
téről nyilatkoztunk a kerületi sajtónak

Nem reprezentatív online felmérést 
készítettünk Budapest I. kerületének lakói 
körében a parkolással, közlekedéssel 
kapcsolatban

18 civil szervezet kezdeményezése a Nagykörút 
felvirágoztatásáért

https://www.youtube.com/watch?v=z4WpuRw7uNY
https://www.levego.hu/hirek/2020/08/18-civil-szervezet-kezdemenyezese-a-nagykorut-felviragoztatasaert/
https://youtu.be/d7j0y_lyilQ
https://youtu.be/n0DXmNYPxWg
https://youtu.be/I7rkfU43aiQ
https://youtu.be/xSYOg_v1aBE
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/i-keruleti-lakosok-a-parkolasrol-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/i-keruleti-lakosok-a-parkolasrol-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/i-keruleti-lakosok-a-parkolasrol-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/i-keruleti-lakosok-a-parkolasrol-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2020/08/18-civil-szervezet-kezdemenyezese-a-nagykorut-felviragoztatasaert/
https://www.levego.hu/hirek/2020/08/18-civil-szervezet-kezdemenyezese-a-nagykorut-felviragoztatasaert/
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 ▪ 18-án Karácsony Gergely főpolgármester 
fogadta a Levegő Munkacsoport küldött-
ségét, ahol elsősorban közlekedési témák 
kerültek szóba.

 ▪ 21-én az European Green Vehicles Ini tia-
tive szervezett konferenciát az interne-
ten „Air quality in Europe: a closer look 
at the impact of COVID-19 lockdown and 
the related travel restrictions on NO2 and 
particles” címmel . 23-án ott voltunk az EU 
és Magyarország között kötött Partnersé-
gi Megállapodás 2014–2020 közötti meg-
valósulását vizsgáló kutatás jelentésének 
bemutatóján. Szó volt a horizontális kö-
vetelmények, közöttük a környezet kímé-
lésének követelményének teljesüléséről is 
a megvalósult projektekben.

 ▪ 28-án Dorosz Dávid főpolgármester-he-
lyettessel és munkatársaival tekintettük át 
mélyebben azokat a közlekedési témákat, 
amelyekről Karácsony Gergely főpolgár-
mesternél is szó volt . 29-én a polgármes-
tereknek küldött, az alacsony kibocsátási 
övezetekről szóló levél kapcsán tanács-
koztunk a kecskeméti helyzetről Kurenkov 
Vjacseszlavval és munkatársaival . 30-án 
meghallgattuk a T&E október 12-én ki-
adandó tanulmányának ismertetését arról, 
hogyan szolgálja az EU-ban eladott gépko-
csik átlagfogyasztását korlátozó rendelet a 
villanymobilitás előretörését.

 ▪ A COVID-19 vírusjárvány gyorsabban 
terjed és súlyosabbak a következményei 
ott, ahol szennyezett a levegő. Erre hív-
ta fel levelében a 25 legnépesebb vidéki 

nagyváros polgármesterének a figyelmét 
a Levegő Munkacsoport a Tiszta Levegő 
Nemzetközi Napja alkalmából. Egyúttal 
javaslatokat is tett a közlekedési eredetű 
levegőszennyezés csökkentésére.

 ▪ 25-én Vargha Márton szekciót vezetett 
a 2020 . évi Zöld Országos Nemtalálkozón . 
A témája a Civil fellépés volt a városi le-
vegő tisztításáért a legszennyezőbb autók 
kitiltásával .

 ▪ 29-én és 30-án részt vettünk az Urban 
Mobility Days konferencián. Az egyik pa-
nelbeszélgetésen a „Mobilitás mint Szol-
gáltatás” (MaaS) helyzetéről, kilátásairól 
volt szó . 

 ▪ Előadást tartottunk a városi közlekedésről 
a budapesti Közösségi Gyűlésen .

 ▪ Közzétettük felmérésünk eredményeit ar-
ról, miként vélekednek az I . kerületi lako-
sok a parkolásról .

 ▪ A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar 
Kerékpáros Klub újabb közös szervezésű 
rendezvényén vettünk részt, melyen Bu-
dapest zöld fejlesztése volt a téma.

október
 ▪ Ismertetést tettünk közzé az Európai Köz-

lekedési és Környezetvédelmi Szövetség 
tanulmányáról, amely arról szól, hogyan 
járul hozzá az új autók széndioxid-kibo-
csátásának korlátozása a villanyautók ter-
jedéséhez, új modellek megjelenéséhez . 
Azon kell dolgozni, hogy az autógyárak 
által eladott személygépkocsik mostani 
95 g/km áltagos kibocsátási korlátját az 
unió tovább csökkentse 2022-től, mert ez 

A gépjárműforgalom csökkentésével is 
csillapítható a koronavírus terjedése

Szigorúbb előírások kellenek az autók 
széndioxid-kibocsátásának csökkentésére

https://www.levego.hu/hirek/2020/09/a-gepjarmuforgalom-csokkentesevel-is-csillapithato-a-koronavirus-terjedese/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/a-gepjarmuforgalom-csokkentesevel-is-csillapithato-a-koronavirus-terjedese/
https://demnet.hu/kiadvanyaink/kozossegi-gyules-budapest-jelentes/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/i-keruleti-lakosok-a-parkolasrol-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/szigorubb-eloirasok-kellenek-az-autok-szendioxid-kibocsatasanak-csokkentesere/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/a-gepjarmuforgalom-csokkentesevel-is-csillapithato-a-koronavirus-terjedese/
https://www.levego.hu/hirek/2020/09/a-gepjarmuforgalom-csokkentesevel-is-csillapithato-a-koronavirus-terjedese/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/szigorubb-eloirasok-kellenek-az-autok-szendioxid-kibocsatasanak-csokkentesere/
https://www.levego.hu/hirek/2020/10/szigorubb-eloirasok-kellenek-az-autok-szendioxid-kibocsatasanak-csokkentesere/


www .levego .hu  23

ösztönzi legerősebben a villanymobilitás 
terjedését .

 ▪ Folyamatos a vita a sajtóban arról, hogy 
van-e szükség új Duna hídra Galvani ut-
cánál, a Levegő Munkacsoport véleménye 
is megjelent .

 ▪ Szegő Judit és Vargha Márton a légszeny-
nyezésről tartott órát Karátson Dávid 
Környezetpolitika tantárgya keretében 
földrajz szakos ELTE hallgatóknak. Részt 
vettünk a józsefvárosi klímastratégia má-
sodik webes ötletrohamán, javaslataink 
remélhetőleg bekerülnek a stratégiába. 
Nagyon jó videót láttunk egy sofőr nélküli 
autó mozgásáról a valós forgalomban . Vé-
leményeztük az újlipótvárosi átmenőfor-
galom-korlátozási elképzelést, amit na-
gyon jónak tartunk . 

 ▪ A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar 
Kerékpáros Klub újabb közös szervezésű 
rendezvényén vettünk részt, melyen Bu-
dapest zöld fejlesztése volt a téma.

november
 ▪ Budapesti közösségi tervezési megbeszé-

lésen vettünk részt, ahol arról volt szó, 
hogy a budapesti részvételi költségvetés-
ből milyen közlekedési levegőszennyezés-
csökkentési projektre érdemes költeni . 
December végéig vártak további javasla-
tokat a www.otlet.budapest.hu honlapon, 
közlekedési javaslatot a Zöld Budapest 
témakörben lehetett tenni. A T&E több 
szemináriumán vettünk részt, melyeken 
arról volt szó, hogy a tölthető hibrid sze-
mélygépkocsi mennyire méltatlan arra, 
hogy alacsony kibocsátásúnak tartsuk, és 
az akkumulátoros személygépkocsikhoz 
hasonlóan támogassuk .

 ▪ Részt vettünk a Magyar CIVINET által 
szervezett fórumon a közösségi közleke-
dés aktuális trendjeiről és kihívásairól. 

 ▪ A Nagykörút emberközpontú újratervezé-
sét sikerrel kezdeményező civil és szakmai 
összefogás újra levelet írt a főpolgármes-
ternek. Azt kérték Karácsony Gergelytől, 
hogy a Pesti alsó rakpart teljes felújítá-
sa után ne a várost a folyójától elválasz-
tó autóutat, hanem a Dunaparthoz méltó 
korzót hozzanak létre. Több civil szervezet 
pedig azt is kérte, hogy a téli időszakban 

is minden hétvégén nyissák meg a város-
lakók számára a pesti alsó rakpartot . 

 ▪ Folytatódott Fővárosi Önkormányzat és 
a Magyar Kerékpárosklub közös szerve-
zésű rendezvény sorozata, melyen több 
alkalommal on-line vettünk részt, a téma: 
Budapest zöld fejlesztése. 

 ▪ Petíciót indítottunk a parkolási díjfizetés 
visszaállításáért . 

december
 ▪ Ott voltunk a Budapesti Klímaváltozási 

Platform megbeszélésén, melyen a Főpol-
gármesteri Hivatal számolt be a stratégia-
készítés helyzetéről. Ott voltunk az IKOP 
Monitoring Bizottság ülésén, ahol az Irá-
nyító Hatóság beszámolt a közlekedési uni-
ós támogatásokra szánt források felhasz-
nálásának helyzetéről. Webkonferenciákon 
vettünk részt, melyeken a villanyhajtásra 
való áttéréshez szükséges átalakításokról 
és a közlekedési eredetű széndioxid-kibo-
csátás csökkentésének eszközeiről volt szó.

Galvani híd helyett forgalomcsillapítást

Télen is legyen a gyalogosoké a rakpart, kérik 
a civilek

https://www.eetimes.com/is-av-software-driver-detecting-what-we-are-seeing/?TrucksFoT
http://www.otlet.budapest.hu/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/22-civil-szervezet-keri-a-fopolgarmestertol-a-gyalogos-es-bringabarat-pesti-also-rakpartot/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/telen-is-legyen-a-gyalogosoke-a-rakpart-kerik-a-civilek/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/peticio-a-parkolasi-dijfizetes-visszaallitasaert/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/galvani-hid-helyett-forgalomcsillapitast/is-legyen-a-gyalogosoke-a-rakpart-kerik-a-civilek/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/telen-is-legyen-a-gyalogosoke-a-rakpart-kerik-a-civilek/
https://www.levego.hu/hirek/2020/11/telen-is-legyen-a-gyalogosoke-a-rakpart-kerik-a-civilek/
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annak 7. sz. mellékletét, mellyel a bizott-
ság elnöke szintén nem ért egyet .

 ▪ Részt vettünk Budapest XI. kerületi Ön-
kormányzat Gazdasági Bizottságának ülé-
sén, ahol a Walzer lakópark közművesí-
téséhez engedélyt kérő napirendi pontnál 
hozzászólásomban javaslatot tettem arra, 
hogy a Walzer lakópark két újonnan ki-
alakítandó széles főútjának közműveihez 
közműalagutat építsenek abból a célból, 
hogy a különböző közművek (elektromos, 
vizes) összehangolt elhelyezése tegye 
lehetővé kétoldali, valódi talajkapcsola-
tos fasor telepítését. Mivel a Bizottság és 
a polgármesteri hivatal műszaki igazgató-
ja a közműalagút létesítését nem találta 
célszerűnek, valamint a bizottság elnöke 
nem értett egyet hozzászólásomnak azzal 
a közlésével, hogy a telken a beruházó 
nagy területen zöldfelületet irtott volna, 
amely fás zöldfelületet még a múlt év nya-
rán Budafoki úti bejárásunk alkalmával a 
beruházó által elfoglalt telek kerítésén ke-
resztül láttunk, és azt mondta, hogy a tel-
ken csak a korábbi ipari épületek romjai 
voltak, a nagy területű zöldfelület koráb-
bi meglétét Google fotó mellékelésével 
e-mail levélben bebizonyítottunk számára.

 ▪ E-mail levelet intéztünk Orosz Anna al-
polgármesterhez, méltatva Újbuda hon-
lapján és az Újbuda újságban is közzétett 
vállalásait és egyúttal kifejezve helytele-
nítésünket az egyik frakcióvezető mélyga-
rázs-építési programjával kapcsolatban.

 ▪ Részt vettünk a BudaPart projekt II. üte-
mének közmeghallgatásán . Hozzászó-
lásunkban elleneztük a projektben ter-
vezett forgalomvonzó, túlzott beépítést, 
javasolva helyette szakszerűen terve-
zett zöldterület létesítését . Megjegyez-
tük, hogy a két éve jóváhagyott I . ütem 
a jövőben így is hatalmas forgalmat fog 
kelteni a már most is túlterhelt Budafo-
ki úton. Hozzászólásomban felsoroltam 
a Budafoki út mentén már engedélye-
zett és környezetvédelmi eljárás alatt lé-
vő többi hatalmas lakópark-beruházást. 
Kifogásoltam, hogy a környezetvédelmi 
hatóság elszigetelten kezeli a Budafoki 
úti beruházási tervek környezetvédelmi 
eljárásait, egymással összegezett hatá-
suk figyelembevétele nélkül.

 ▪ Támogatásunkról biztosítottuk a Galvani 
híd ellen küzdő helyi civil szervezeteket.

 ▪ Folytattuk az aláírásgyűjtést az ingyenes 
parkolás eltörléséért .

Településrendezés, épített kör-
nyezet, termőföld-védelem 

Témafelelős: Schnier Mária 
Célunk annak elősegítése, hogy természetes 
és épített környezetünket fenntarthatóan 
alakítsuk, és értékeinket unokáink számára 
megőrizzük.

január
 ▪ Ügyféli észrevételt nyújtottunk be a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva-
talához a Kelenföld és Ferencváros állo-
mások közötti kötött pályás kapcsolatok 
fejlesztése érdekében háromvágányú 
kapcsolat és új elővárosi megállók kiala-
kítására vonatkozó környezetvédelmi el-
járásban.

 ▪ Véleményezést küldtünk Budaörs Város 
településrendezési eszközeinek eseti mó-
dosításával kapcsolatban Budaörs főépí-
tészéhez .

 ▪ Részt vettünk Budapest XI. kerületi Ön-
kormányzat Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottságának ülésén. Utána szakmai be-
szélgetést folytattunk a bizottság elnöké-
vel az Önkormányzat fás szárú növények 
védelméről szóló rendeletéről, kifogásolva 

Már több mint 3600-an írták alá a parkolási 
díjfizetés visszaállítását követelő petíciót

https://www.levego.hu/hirek/2020/12/galvani-hid-helyett-forgalomcsillapitast/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/folytatodik-az-alairasgyujtes-az-ingyenes-parkolas-eltorleseert/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/folytatodik-az-alairasgyujtes-az-ingyenes-parkolas-eltorleseert/
https://www.levego.hu/hirek/2020/12/folytatodik-az-alairasgyujtes-az-ingyenes-parkolas-eltorleseert/
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területté nyilvánításával kapcsolatban 
megfontolásra javasoltuk, hogy a 602 
mikro-appartmant tartalmazó H-tömb alá 
ne tervezzenek kétszintes mélygarázst 
a magas talajvízszint és a forgalomvon-
zás miatt .

 ▪ 27-én telefoni kapcsolatot létesítettünk 
a FŐKERT-nél Nagy Dénes szakértővel 
a Tabáni Játszótér fakivágási tervei miatt. 
A tervet elkészülte után megtekinthetjük 
majd .

 ▪ 28-án részt vettünk a Ferencvárosi Klí-
maplatform megbeszélésen a IX. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében, az 
ott elhangzottakról emlékeztetőt készítet-
tünk .

 ▪ V . É . kérésére, aki egy játszótéren megje-
lölt fasor sorsa miatt aggódott, a XI. kerü-
leti Városüzemeltetési Osztályon megtud-
tuk, hogy az csak gallyazás miatt történt .

 ▪ D. G. sződligeti lakosnak, aki a sződligeti 
ártéri erdőirtások és a túlépítések miatt 
megnövekedett személygépjármű forga-
lom miatt panaszkodott és a váci kavics-
bánya, valamint hulladéklerakó ügyében 
a lakosság véleményének semmibe ve-
véséről közölt blogbejegyzést, javasoltuk 
a váci lakossággal való összefogást és 
szervezett lakossági fellépést közmeghall-
gatás tartásának érdekében.

 ▪ A miskolci panaszosnak, aki a kavicsborí-
tású utak zöldfelületi arányba való beszá-
mítása miatt folytat pert az önkormányzat-
tal, telefonon fejeztük ki egyetértésünket. 

március
 ▪ 5-én a Budapest XI. kerületi Polgármes-

teri Hivatal Főépítészi Iroda Település-
rendezési és Településképi Osztályának 
vezetőjével tárgyaltunk az Infopark terü-
letéről az ott tervezett új, H1 elnevezésű 
épülettel és a területen már megvalósult 
terepszint feletti és terepszint alatti be-
építésekkel kapcsolatban.

 ▪ 10-én levelet intéztünk Budapest XI. ke-
rület polgármesteréhez az Infoparkban 
tervezett új épülettel kapcsolatban. Bár 
a beruházó a terület magas talajvízállásá-
ra hivatkozással a 605 mikroapartmanhoz 
– a lakástípus igényi sajátosságának meg-
felelően – csak egyszintes mélygarázst 
tervezett, az Önkormányzat az intézményi 

 ▪ Részt vettünk a Kelenföld és Ferencváros 
állomások közötti kötött pályás kapcso-
latok fejlesztése érdekében háromvágá-
nyú kapcsolat és új elővárosi megállók 
kialakítására vonatkozó környezetvédel-
mi eljárás keretében tartott közmeghall-
gatáson, ahol megerősítettük – már ko-
rábban is fenntartott – kapcsolatunkat az 
érintett lakossággal. Közlekedési témafe-
lelős munkatársunk hozzászólásában cél-
szerűbb vágányépítési megoldást javasolt.

február
 ▪ 5-én a Kelenföld és Ferencváros állomások 

közötti kötött pályás kapcsolatok fejlesz-
tése érdekében háromvágányú kapcsolat 
és új elővárosi megállók kialakítására vo-
natkozó környezeti hatásvizsgálati eljá-
rás keretében tartott közmeghallgatáson 
elhangzottak és a fejlesztési tervre meg-
adott PE-06/KTF00052-39/2020 . ügy-
iratszámú környezetvédelmi engedéllyel 
kapcsolatos észrevételek és javaslatok 
tárgyában levelet intéztünk a NIF Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez, mely 
levél másolatát kísérőlevéllel megküldtük 
a környezetvédelmi hatóságnak is .

 ▪ 10-én részt vettünk a Főpolgármesteri Hi-
vatal dísztermében a Városligeti Építési 
Szabályzat módosításával kapcsolatos ta-
nácskozáson .

 ▪ 12-én részt vettünk a Budapest XI. kerü-
leti Önkormányzat Gazdasági Bizottságá-
nak ülésén .

 ▪ 14-én felvilágosítást kértünk a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi Osztályától az Érdi Ipa-
ri Park környezetvédelmi eljárásával kap-
csolatban.

 ▪ 26-án részt vettünk a XI. kerületi Ön-
kormányzat Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottságának ülésén. Az ülés után a bi-
zottság vezetője közölte velünk, hogy ja-
vaslatunk alapján beterjesztette a kerü-
leti fás szárú növények védelméről szóló 
rendelet 7 . sz . mellékletének törlésére 
irányuló javaslatát, melyben a fakivágá-
sok pótlásaként gyep és évelő növények 
ültetését is elfogadná az önkormányzat. 
Ezt követően részt vettünk a Gazdasági 
Bizottságának ülésén, ahol hozzászólá-
sunkban az Infopark kiemelt fejlesztési 
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nyezetvédelmi hatóságot örökségvédelem, 
ipari műemléki környezet védelmének ál-
talunk hiányolt előírása miatt. A II. fokú 
hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatását tartja szükségesnek. Várjuk, 
mikor indítja az új eljárást az első fokú, 
megváltozott nevű környezetvédelmi ha-
tóság, mivel az ipari műemléki környezet 
említésének hiányán kívül levegővédelmi, 
zajvédelmi, valamint értékes fás növény-
zet védelmével kapcsolatos kifogásaink is 
voltak a 3 hektáros területet elfoglaló ipa-
ri épületek bontása után több mint 700 
lakás építésének tervével kapcsolatban.

április
 ▪ Egyszerűsített eljárás keretén belül e-mail 

útján megküldtük véleményezésünket 
Budapest XIII. Kerület Kerületi Építési 
Szabályzatának 2020 márciusában kidol-
gozott módosításáról Budapest XIII. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal főépítészének, 
aki köszönettel nyugtázta véleményezé-
sünk megérkezését. Korábbi kérésünk 
eredményeképpen a módosítások között 
szerepelt a Párkány utca–Esztergomi út 
közötti nagy kiterjedésű 25714/34. hrsz. 
építési hely megszüntetése és teljes ér-
tékű, alá nem épített zöldfelületi övezetté 
átminősítése: Zkk-2/Ln. A terület fásítá-
sa tervezett . A módosítást megköszönve 
értesítettük a terület melletti 90 lakásos 
lakótelepi épület vezetőségét, akik meg-
köszönték segítségünket .

 ▪ Az ócsai 21,9 hektáros kavicsbánya kére-
lem sikeres megakadályozásáról értesítet-
tük Szalai Józsefet, az Országos Vízügyi 
Felügyelőség szakemberét, megköszönve 
szakmai segítségét .

 ▪ Bejelentkeztünk Budapest XI. kerület 
„Egyetemi Negyed és Infopark KÉSZ-25” 
Pázmány Péter sétány–Irinyi József utca–
Bogdánfy utca–Neumann János utca által 
határolt terület új kerületi építési szabály-
zatának véleményezési eljárásába.

 ▪ E-mailben jeleztük részvételi szándékun-
kat a Pest Megyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Bánya-
felügyeleti Főosztálya felé egy Majosháza 
területén igényelt új kavicsbánya ügyé-
ben meginduló környezetvédelmi eljárás 
vonatkozásában. 

dolgozói szükségleteire hivatkozással két 
szint mélygarázs építésének engedélye-
zését szavaztatta meg a képviselőtestü-
lettel. Levelünkben emlékeztettük a pol-
gármestert a személygépjármű-közleke-
dés mérséklésének szükségességére, és 
kértük, hogy az új épület miatt egyéb-
ként is szükséges szabályozási terv mó-
dosításával kapcsolatban az Infoparkkal 
szomszédos, 50 éve épült Lágymányosi 
lakótelep épületeinek állaga érdekében az 
Infopark teljes területét magában foglaló 
településrendezési terv készítését írja elő 
terepszint feletti és terepszint alatti vo-
natkozásban.

 ▪ 12-én E-papíron megküldtük a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához beavatkozási szándékun-
kat az Ócsa 0490//19-22, /24-53, /56-
57, /60-61, /64-66, /68-69, /73-74, //79, 
/123 helyrajzi számú telkekre tervezett 
kavicsbánya környezetvédelmi eljárásába 
való beavatkozási kérelmünket, egyben 
véleményezve az előzetes környezeti ha-
tásvizsgálatban foglaltakat. Bejelentkezé-
sünket határidőben visszaigazolták. A tár-
gyi kavicsbánya által területileg közvetve 
veszélyeztetett Alsónémedi településen 
működő „Összefogás a Jövőnkért Alsóné-
medin” Egyesület vezetőjének figyelmét 
felhívtuk a környezetvédelmi eljárás meg-
indítására, akik ennek köszönhetően szin-
tén beavatkoztak, részletes észrevételek 
benyújtásával.

 ▪ 16-án e-mail útján megküldtük Csepel 
főépítészének Budapest Főváros XXI. Ke-
rület Csepel Településképi Rendeletével 
kapcsolatos véleményezésünket, melyben 
méltattuk a Rendelet példamutató előírá-
sait: ipari műemlékek helyszínének ábrá-
zolása és védelme, a fasorok jellegzetes 
városképi megjelenésének előírása és vé-
delme, a Duna-part menti területek tájké-
pi értékeinek védelme . De helytelenítet-
tük a lakótelepek és más lakóterületek fás 
zöldterületei kötelező előírásainak és zöld-
területi adottságai védelmének hiányát .

 ▪ A RIVER Lakópark hatásvizsgálati eljárásá-
ban a Levegő Munkacsoport fellebbezése 
alapján a II. fokú környezetvédelmi ható-
ság új eljárásra utasította az első fokú kör-
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május
 ▪ Megküldtük észrevételeinket Budapest XI. 

kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal fő-
építészének a KÉSZ 25 ütem (Pázmány 
Péter sétány–4107/53 hrsz. közterület–
Irinyi József utca–Bogdánfy utca–Neu-
mann János utca által határolt terület 
(Infopark) kerületi építési szabályzatáról. 
Véleményezésünkben megjegyeztük azo-
kat a vonatkozásokat, melyeket telefoni 
konzultációban tartottunk szükségesnek 
tisztázni . A Településrendezési és Telepü-
lésképi Osztály vezetője ezután felhívott 
telefonon, akivel megbeszéltük a szüksé-
ges témákat ezzel kapcsolatban.

 ▪ Értesítettük az Összefogás a Jövőnkért 
Alsónémedin társadalmi szervezet elnö-
két arról, hogy a Kormányhivatal honlap-
ján május 22-én megjelent, hogy a ka-
vicsbánya vállalkozó pert indított az Ócsa 
0490/19-22, 24-53, 56-57, 60-61, 64-65, 
68-69, 73-73,79 és 123 helyrajzi számo-
kon tervezett kavicsbánya kérelmet el-
utasító határozat ellen . Mivel ez a perelt 
elutasító határozat a társadalmi szervezet, 
valamint Alsónémedi több polgára és a 
Levegő Munkacsoport véleményezésével 
összhangban lett meghozva, a területileg 
érintett lakosságot is érzékenyen érinti az 
elutasító határozat ellen benyújtott per.

 ▪ Beadványt intéztünk a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Érdi Járási Hivatalához a Bu-
dapest XII. kerület 9121/19 hrsz. terüle-
tén kérelmezett 71 fa kivágása ügyében 
hozandó függő hatályú határozattal kap-
csolatban, miután telefonon tárgyaltunk 
a Kormányhivatal illetékes ügyintézőjével. 
Megindokoltan elleneztük a fakivágást. 

 ▪ Észrevételt nyújtottunk be a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához 
a Pilis Parkerdő Zrt.  Bugyi-Alsóvány 58 
hektárnyi területén tervezett kavicsbá-
nyászati tevékenységre vonatkozó ké-
relmével kapcsolatos hatásvizsgálati 
eljárásában, ellenezve a bányanyitást. 
Érveink között szerepeltek környezetvé-
delmi szakmérnök munkatársunk helyszí-
ni szemlén alapuló megállapításai. Telefo-
ni és e-mail kapcsolatot tartottunk a ta-
lajvíz szintjének változására vonatkozóan 
az Országos Vízügyi Főfelügyelőség egyik 
szakemberével.

 ▪ Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatal 
által a Városligettel kapcsolatban tartott 
internetes fórumon.

 ▪ Benyújtottuk észrevételeinket a Budapest 
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Építési Szabályzatának előzetes tájékoz-
tatásával kapcsolatban.

június
 ▪ Kiegészítést küldtünk a XII. Önkormány-

zat részére májusi észrevételeinkhez . Át-
tekintettük a Józsefvárosi Önkormány-
zat Klímastratégiáját, különös tekintettel 
a zöldterületekre és a Józsefvárosi pá-
lyaudvar területén létesíthető zöldterületi 
fejlesztésekre.

 ▪ Elektronikus levelet intéztünk Orosz An-
na, XI. kerületi Önkormányzat alpol-
gármesteréhez a Budapest XI. kerület  
KÉSZ 2,5 ütem (Pázmány Péter sétány–
(4107/53) hrsz. közterület–Irinyi József 
utca–Bogdánfy utca–Neumann János utca 
által határolt terület (INFOPARK)  kerületi 
építési szabályzatáról, csatolva a  Főépí-
tészi Igazgatósághoz  ezzel kapcsolatban 
hivatalosan megküldött véleményezé-
sünket, mivel Orosz Anna a tárgyi terület 
körzetének önkormányzati képviselője és 
a XI. kerületi Gazdasági Bizottság június 
24-én tartott ülésén a tárgyi településfej-
lesztési terv előadója. (Az ülésre A Levegő 
Munkacsoport, mint szokásos résztvevő is 
meghívót kapott .)

 ▪ Elektronikus úton megküldtük beavat-
kozási kérelmünket a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Érdi Járási hivatala Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Bánya-
felügyeleti Főosztályához a Budapest XI. 
kerület Budafoki út–Sztregova köz 4011/3 
és 4012 hrsz . területre tervezett 759 la-
kásos lakópark környezetvédelmi eljárá-
sába, egyben kifejtve a tervvel és annak 
környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatos 
véleményünket . A környezetvédelmi ha-
tósághoz megküldött véleményezésünk 
másolatát megküldtük Daám Alexandra 
önkormányzati képviselőnek, mivel a tár-
gyi terület az ő körzetéhez tartozik, vala-
mint Orosz Anna alpolgármesternek, mi-
vel körzete a tervezett beruházás forgal-
mi hatásterületébe esik. Egyben tudattuk 
velük, hogy a környezetvédelmi hatóság 
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vonal által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

 ▪ Lakossági kérésre tájékoztatást adtunk 
a Budapest–Balaton kerékpárút kisajátí-
tási eljárásáról .

 ▪ Levelet intéztünk Szécsi Ilkához a Kör Tér 
Környezettudatosak Tere Újbudán mozga-
lom vezetőjéhez.

 ▪ Július 31-én benyújtottuk a XI. kerületi 
Zöld Civil Pályázatot és az Újbudai Civil 
Pályázatot .

 ▪ Támogatásunkat fejeztük ki az érintett 
helyi civileknek, akik a Ferencvárosi Atlé-
tikai Stadion megépítése ellen küzdenek .

augusztus
 ▪  Augusztus 21-én helyszínelést tartottunk 

a 759 lakásosra tervezett RIVER lakó-
park Budafoki út 64. sz. alatti 3 hektáros 
telkén annak ellenőrzése céljából, hogy 
a hatásvizsgálat bontási mellékleteinek 
„jelmagyarázatában” „megvédendő”-ként 
jelölt, és a bontási terv rajzán helyileg 
feltüntetett  fák  megvannak-e. A bontás 
előrehaladott állapotban volt, de a jelölt 
fákat rendesen bekalodázták. (Bár lom-
bozatukon meglátszott a nagy volumenű 
épületbontások porszennyezése.)

 ▪ 25-én részt vettünk a RIVER lakópark ter-
vének a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Zsombolyai u. 5. sz. alatti nagytermében 
a környezetvédelmi hatóság által megtar-
tott közmeghallgatásán. Előadásom hang-
felvétele a hatásvizsgálaton elhangzot-
takkal együtt a környezetvédelmi hatóság 
augusztus 26-i közzétételén szerepel .

 ▪ 28-án megküldtük elemző észrevéte-
leinket Budapest XI. kerület Újbuda 

augusztus 25-én délelőtt 10 órára tűzte 
ki a tárgyi eljárásnak a XI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Dísztermében tartandó 
közmeghallgatását .

 ▪ Elektronikus levelet intéztünk a BudaPart 
iroda-és lakópark beruházás fejlesztési 
igazgatójához, Schrancz Mihályhoz, em-
lékeztetve őt arra, hogy a beruházás II. 
ütemének közmeghallgatásán javasol-
tuk, hogy a klímahelyzetre és a Budafoki 
út rendkívül nagy forgalmára tekintettel 
a beruházási terület egy részén beépítés 
helyett parkot létesítsen a beruházó.

 ▪ Megküldtük észrevételeinket Józsefvá-
ros 28/2014.(VII-01.) sz., a „józsefvárosi 
természeti környezet védelméről” szóló 
rendeletével kapcsolatban a józsefváro-
si polgármester részére, azzal a kérdés-
sel, hogy ez, a számunkra hozzáférhető 
rendelet-e a legaktuálisabb. Levelünket 
megköszönve a polgármester azonnal 
megküldte azt a válaszát, hogy a témát 
a településfejlesztési alpolgármesterhez 
irányítja .

július
 ▪ Július 1-jén megküldtük a VIII . kerületi 

polgármester részére a Levegő Munka-
csoport észrevételeit „A józsefvárosi ter-
mészeti környezet védelméről” című ke-
rületi favédelmi rendeletről.

 ▪ Július 12-én Schreffel Jánosnak, Újbuda 
főépítész-igazgatójának megküldtük javí-
tási javaslatunkat a KÉSZ-2 kerületi Építési 
Szabályzat hiányosságával kapcsolatban.

 ▪ Július 13-án megküldtük a Főpolgármes-
teri Hivatal Városépítési Főosztálya vezető 
tanácsosa, Mátrai Réka részére az Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia készíté-
séhez a Zöld Városfejlesztés  munkacso-
port 2020. július 14-iki ülésére a  Levegő 
Munkacsoport véleményét .

 ▪ Július 14-én Újbuda főépítész-igazga-
tójának rész-véleményt írtunk az ÉMI 
telek beépítésével kapcsolatban. Ezzel 
a Szentimrevárosért Mozgalom érdekvé-
delmét segítettük .

 ▪ Július 20-án Újbuda főépítész-igazgató-
jának megküldtük a Levegő Munkacso-
port észrevételeit a KÉSZ-2 Bp. Főv. XI. 
ker. Újbuda Duna folyam–kerülethatár–
Budaörsi út–Ferencváros-Kelenföld vasút-

Teljes mértékben egyetértünk a „Stadion 
helyett PARKOT a Duna-partra!” petícióban 
foglaltakkal

https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-tervezett-ferencvarosi-atletikai-stadionrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-tervezett-ferencvarosi-atletikai-stadionrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-tervezett-ferencvarosi-atletikai-stadionrol/
https://www.levego.hu/hirek/2020/07/a-tervezett-ferencvarosi-atletikai-stadionrol/
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október
 ▪ Október 6-án bejelentettük dr. Erőss Gá-

bor és Rádai Dániel VIII. kerületi alpol-
gármestereknek, hogy a Józsefvárosi Klí-
mastratégia megalkotására szervezett 2 . 
műhelymunkán részt kívánunk venni ok-
tóber 14-én.

 ▪ Október 6-án bejelentettük a Főpolgár-
mesteri Hivatal Városépítési Főosztálya 
vezető tanácsosának, Mátrai Rékának, 
hogy október 15-én részt kívánunk venni 
a Zöld városfejlesztés tematikus munka-
csoport online megbeszélésén.

 ▪ Október 13-án részt vettünk a Zöld város-
fejlesztés tematikus munkacsoport online 
megbeszélésén.

 ▪ Október 14-én részt vettünk a Józsefvá-
rosi Klímastratégia megalkotására szerve-
zett  második műhelymunkán.

 ▪ Október 15-én megküldtük észrevétele-
inket Budapest 2021-2026-ig szóló Kör-
nyezetvédelmi Programjával (BKP2026) 
kapcsolatban. Észrevételünk beérkezését 
a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iro-
dája visszaigazolta .

 ▪ Október 15-én felkérés alapján megküld-
tük észrevételeinket Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefváros Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 35//2019(VIII.22.) 
önkormányzati rendeletével kapcsolatban 
Barta Ferenc józsefvárosi főépítésznek 
(Rákóczi út–Baross tér–Thököly út–Ver-
seny utca–Dózsa György út–Kerepesi út–
Hungária körút–MÁV vonal–Salgótarjáni 
út–Fiumei út–Teleki László tér északi olda-
la–Népszínház utca–Blaha Lujza tér keleti 
oldala által határolt terület): Népszínház 
negyed, Kerepes dűlő és Százados negyed 
Kerületi Építési Szabályzata (NKSZKÉSZ)

 ▪ Október 21-én felkérést kaptunk Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Vá-
rosrendezési és Főépítészi Irodája iroda-
vezetőjétől, hogy vegyünk részt a Hegy-
vidéki Önkormányzat Településképi és 
Arculati Kézikönyvének és Településképi 
rendeletének partnerségi egyeztetésében.

november
 ▪ November 2-án részt vettünk a Buda-

pest XI. kerületi Önkormányzat Főépítészi 
Igazgatósága, valamint Településrende-

Klímastratégiájának tervezetéről a pol-
gármester és a környezetvédelemért fele-
lős alpolgármester részére. 

szeptember
 ▪ Szeptember 1. egyeztetést tartottunk 

Jakabfy Tamással, a VIII. kerületi polgár-
mester által erre a feladatra kijelölt ügy-
intézővel a Levegő Munkacsoportnak a jó-
zsefvárosi favédelmi rendelettel kapcsola-
tos észrevételeiről.

 ▪ XIV. kerületi önkormányzati képviselő 
zöldterülettel kapcsolatos segítségkérése 
alapján telefonon egyeztettünk a Fővárosi 
Főépítészi Iroda munkatársával a kérdé-
ses terület övezeti besorolásával kapcso-
latban. (Helyrajzi szám alapján kiderült, 
hogy nem zöldövezet, hanem a Csörsz ut-
ca melletti, városközpont építése céljára 
kijelölt építési övezet…)

 ▪ A XIII. kerületi AGORA irodapark beruhá-
zás terv szerinti fásításának ellenőrzése 
ügyében fotókkal bizonyító tájékoztató 
e-mail levelezést folytattunk a helyi tár-
sadalmi szervezettel .

 ▪ 16-án részt vettünk Újbuda 8. sz. kerületi 
építési szabályzatának online társadalmi 
egyeztetésén .

 ▪ 21-én részt vettünk a Hamzsabégi parkot 
védők kezdeményezésére tartott online 
fórumon, melyen a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatója és a Nemzeti Inf-
rastruktúra Zrt. ismertette a vasútfejlesz-
tés indokait, és Újbuda környezetvédele-
mért felelős alpolgármestere biztosította 
a lakosságot arról, hogy az Önkormányzat 
mindent megtesz azért, hogy a lakosság 
kellő védelmet kapjon a fejlesztés által 
okozott zajhatások ellen . A lakosság ne-
vében a Polgárok a Pályán Egyesület nyi-
latkozott arról, hogy nem értenek egyet 
a fejlesztéssel.

 ▪ 23-án megküldtük a Levegő Munkacsoport 
észrevételeit Újbuda Kerületi Építési Sza-
bályzatának 8. ütemével kapcsolatban.

 ▪ 25-én levelet intéztünk Újbuda környe-
zetvédelemért felelős alpolgármesteréhez 
a kerületi favédelmi rendelet módosítási 
javaslatával, a rendelet 7 . számú mellék-
letének törlését kérve az eredeti altalajjal 
közvetlen vertikális kapcsolatban álló ta-
lajban élő fák védelmében. 
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 ▪ Helyszíneltünk az Újbudai Humán Szol-
gáltató Központ udvarán tapasztalható, 
felesleges fakivágás miatt, és ezzel kap-
csolatban levelet írtunk Bakai-Nagy Zita 
környezetvédelemért felelős alpolgármes-
terhez .

 ▪ Orosz Anna településfejlesztésért felelős 
alpolgármesterhez levelet írtunk a Fővá-
rosi Közfejlesztések Tanácsa október 15-
ei határozatában szereplő, Őrmezői lakó-
telep melletti P+R parkolók bővítése, va-
lamint az Etele téri távolsági buszparkoló 
Őrmezői lakótelepre való helyezésének 
terve miatt, mellékelve a határozat szö-
vegét. A polgármester figyelmét is fel-
hívtuk e határozat Újbudát érintő pont-
jaira, mellékelve a határozat szövegét . 

december
 ▪ Levelet intéztünk Bakai-Nagy Zitához, 

Újbuda környezetvédelemért felelős alpol-
gármesteréhez az Újbudai Humán Szolgál-
tató Központban folyó felesleges fakivágá-
sok miatt (többek között gépkocsibehajtó 
szélesítése ürügyén egészséges 60 éves 
fa kivágása). Az intézmény telke melletti 
lakóházak lakóinak panaszát képviselve 
Bálványos Judit is tett írásbeli lakossági 
panaszt. Ennek hatására – kitérő válasz-
ban – ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, 
hogy az intézmény 2021 tavaszán terüle-
tén kertészeti terv szerinti növénytelepí-
tést fog végeztetni.

 ▪ December 2-án részt vettünk Újbuda pol-
gármesterének online fogadóóráján.

 ▪ December 8-án megerősítettük a Bu-
dapest XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat Városrendezési és Főépítészi 
Irodájához írott levelünkben, hogy a to-
vábbiakban is részt kívánunk venni a te-
lepülésrendezési tervek véleményezési 
eljárásaiban.

 ▪ A Budapest XIII. kerületi főépítész dec-
ember 10-én hozzánk érkezett köszönő 
levelére válaszként megerősítettük, hogy 
továbbra is részt kívánunk venni a XIII. 
kerület településrendezési terveinek véle-
ményezési eljárásaiban.

 ▪ December 15-én a Budapest XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgár-
mesteri Hivatal Fenntartható Fejlődés Fő-
osztályának Főépítészi Osztálya főépítészi 

zési és Településképi Osztálya által rende-
zett, Újbuda Településfejlesztési koncep-
ciójának tervéről szóló online konferenci-
án. Hozzászólásomban az építési övezetek 
zöldfelületi arányának növelését és ebben 
a tekintetben az OTÉK előírásainak szigo-
rítását javasoltam, a klímahelyzet miatt 
várható jelenségekre hivatkozva . Nov-
ember 6-án megküldtük Schreffel János 
főépítész-igazgatónak, és Bódis Csaba 
osztályvezetőnek a konferencián előadott 
állásfoglalás rendszerezett kifejtését.

 ▪ November 17-én megküldtük a XI. kerület 
fás szárú növények védelméről alkotott 
rendeletével kapcsolatos észrevételeinket 
a Környezetvédelmi Osztály vezetőjének. 
Az észrevételek egyik fő témája a rende-
let 7 . számú mellékletének kritikája volt, 
amely fapótlásként bizonyos arányban el-
ismeri a gyepszintű növényzetet is. A fa-
pótlás pénzbeli megváltási lehetőségének 
felhasználására is szigorítást javasoltunk. 
Emellett méltattam a rendelet alapos 
rendszerezettségét .

 ▪ November 18-án megküldtük a XII. ke-
rület fás szárú növények védelméről 
szóló rendeletével kapcsolatos észre-
vételeinket a Hegyvidéki Önkormányzat 
Zöld Irodájához . A rendelet erényeként 
méltattuk, hogy kitér az eredeti altalaj-
jal közvetlen összeköttetésben álló ter-
mőtalaj fontosságára, valamint a fakivá-
gási tervek kérelmezéséhez benyújtandó, 
a kivágásra esetleg engedélyezhető fa 
növényzeti környezetének szakszerűen 
megtervezendő megvédésére. Fontosnak 
tartottuk azonban az építési tevékeny-
ség fakivágás indoklásaként való törlését 
és a vagyonvédelmi ok kivizsgálásának 
szükségességét .

 ▪ November 24-én részt vettünk a Buda-
pest XVIII. Kerületi Önkormányzat meg-
hívására a Pestszenterzsébet, Pestszen-
timre 2014-2020. Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról 
szóló, az Épített és Természeti Környezet 
Munkacsoport online konferenciáján. Hoz-
zászólásunkban kiemeltük a lakóterületek 
zöldfelületének fontosságát, és vitattuk 
a parkolófelületek növelésének állítóla-
gos szükségességét, valamint a személy-
gépkocsi-használat támogatásának elvét .
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Jogi ügyek 

Témafelelős: Dr. Bendik Gábor
A Levegő Munkacsoport megalakulása óta 
igénybe veszi a jog eszközeit is az emberi 
egészség és a környezet védelme érdekében. 
Megbízott jogászunk ennek érdekében rend-
szeresen közreműködött a jogi tevékenysé-
geket tartalmazó projektekben. A Környe-
zeti Tanácsadó Irodánk keretében segít a 
jogi jellegű kérdések megválaszolásában, 
és a hatóságokkal való kapcsolattartásban.

Első félév 
 ▪ Folytattuk az előző évi közös munkát 

a ClientEarth és az EMLA közreműködé-
sével a budapesti és a Sajó-völgyi levegő-
minőségi terv felülvizsgálata érdekében, 
valamint az Országos Levegőterhelés-
Csökkentési Program (OLP) hatékonysá-
gának javítása érdekében. A Sajó-völgy 
levegőminőségi terv felülvizsgálatához 
észrevételeket küldtünk az illetékes ható-
ságnak, a javaslatainkról előadást készí-
tettünk . Folytatódott a per a Budapest és 
környéke levegőminőségi terv felülvizsgá-
lata tárgyában. Észrevételeket, a felelős 
államtitkárnak szóló levelet és sajtóköz-
leményt fogalmaztunk az OLP elfogadott 
változatához . Személyes tanácsadást 
nyújtottunk a szomszéd hulladékégetése 
miatt szenvedő vésztői lakosoknak. Elő-
adást tartottunk agglomerációs telepü-
lések polgármestereinek az avarégetés 

asszisztensének e levélben megköszöntük 
az integrált településfejlesztési stratégia 
Épített és Természeti Környezet munka-
csoportjának online megbeszéléséről ké-
szített részletes jegyzőkönyv megküldé-
sét . A Petrovai László alpolgármesterrel 
folytatott vitám részletes leírása alapot 
ad a kerület fejlesztésével kapcsolatos to-
vábbi véleményünk megküldésére.

 ▪ December 16-án Bakai-Nagy Zitához, 
Újbuda környezetvédelemért felelős alpol-
gármesteréhez levelet intéztünk az Őrme-
zői lakótelep zöldfelületeinek hiányos kar-
bantartása miatt, részletezve a lakossági 
panaszokat. Kértük az autóforgalommal 
sújtott lakótelep közterületi zöldfelülete-
inek rendszeres karbantartására vonatko-
zó intézkedését .

 ▪ December 16-án levelet intéztünk Újbuda 
polgármesteréhez, december 10-iki vá-
laszlevelére reagálva, az Őrmezői P+R 
parkolók bővítési szándékával és a VO-
LÁN autóbusz pályaudvar Őrmezőre való 
áthelyezésével kapcsolatban, mivel úgy 
nyilatkozott, hogy ezek a tervek egyez-
nek az önkormányzat fejlesztési szándé-
kaival. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy 
ezek a tervek széles körű szakmai vitát 
igényelnének, melybe be kell vonni az 
érintett lakosságot is .

 ▪ December 28-án Szabó-Kalmár Évának, 
a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Ön-
kormányzat Városrendezési és Főépíté-
szi Iroda irodavezetőjének megküldtük 
véleményezésünket az Észak-Hegyvidék 
kiemelt jelentőségű területeinek Kerüle-
ti Építési szabályzatáról szóló 26/2020.
(XI.30.) rendelet módosításáról: a János-
hegyi út volt Sport Hotel (10503/9 hrsz .) 
változtatási szándékával kapcsolatban. 
Véleményezésünk a terület zöldfelüle-
te teljes értékének megőrzését biztosító 
táblázati kiegészítést tartalmazta.

 ▪ December 29-én Mozsár Ágnesnak, Bu-
dapest X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Osztálya főépítészének 
hozzánk intézett tájékoztató levelére vá-
laszolva megjegyeztük, hogy az eddigi 
évekhez hasonlóan a jövőben is részt kí-
vánunk venni településrendezési eljárása-
ik véleményezésében és kérjük azok teljes 
tartalmának címünkre való megküldését . 

Előadás a légszennyezés csökkentésének 
lehetőségeiről 

https://www.levego.hu/hirek/2020/02/civil-javaslatok-a-sajo-volgy-levegominosegenek-javitasara/
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kapcsolatával kapcsolatos kommunikáci-
ós anyagok elkészítésében. Előkészítet-
tük az új ClientEarth projekt tervét a le-
vegőtisztaság-védelemmel kapcsolatban. 
Előadást tartottunk a légszennyezettség 
jogi vonatkozásairól a Corvinus Egyetem 
posztgraduális képzésén . Véleményeztük 
az OKT-hez érkezett jogszabály-módosí-
tási javaslatokat. Levelet fogalmaztunk az 
ORFK-nak a koronavírus kapcsán javasolt 
levegőminőségi teendőkről. Hosszú évek 
után nagy eredménynek könyveltük el, 
hogy az Országgyűlés törvénymódosítása 
után megvalósult az avar- és kerti hulla-
dék égetésének országos tilalma. Részt 
vettünk az ezzel kapcsolatos kommuni-
káció véleményezésében, illetve a megje-
lent jogszabálytervezetek értékelésében. 
Véleményeztük a Magyar Nemzeti Bank 
zöld programjához kidolgozott javaslato-
kat. Blogbejegyzést írtunk a fenntartható 
válságkezelésről, illetve a koronavírus-
járványból való kilábalás lehetőségeiről. 

Második félév:
 ▪ A ClientEarth szervezettel és az EMLA-val 

közösen, a Budapest és környéke levegő-
minőségi terv felülvizsgálata iránt indított 
perben a Fővárosi Törvényszék elutasítot-
ta keresetünket a perbeli jogképesség hi-
ánya miatt. Felülvizsgálati kérelmet fogal-
maztunk meg és nyújtottunk be a Kúriához 
a törvényszéki ítélet ellen . Sajtóközle-
ményt fogalmaztunk az Európai Bizottság 
OLP-hez fűzött véleményéről és a meg-
indított kötelezettség-szegési eljárásról . 
Cikket írtunk az illegális hulladékégetések 
esetén javasolt teendőkről a lakosok szá-
mára. Véleményeztük a budaörsi önkor-
mányzat képviselő-testületének, illetve a 
polgármesternek az illegális hulladékége-
tés témájában írott levelet. Részt vettünk 
több szénkivezetéssel és energiaszegény-
séggel kapcsolatos civil szervezeti egyez-
tetésen. Részt vettünk és többször fel-
szólaltunk az Országos Környezetvédelmi 
Tanács ülésén, a közös állásfoglalásokhoz 
véleményeket készítettünk (pl. körforgá-
sos gazdaságra felkészítő törvénycsomag, 
egyes településrendezési szabályok mó-
dosítása, stb.). Részt vettünk az EEB két 
elnökségi ülésén, a taggyűlésén és éves 

hatásairól. Részt vettünk a solymári leve-
gőminőségi méréseken és előadáson. 

 ▪ Előadást tartottunk a légszennyezésről és 
a klímaváltozásról a Transferwise dolgozó-
inak. Tájékoztatás-kérő levelet fogalmaz-
tunk a Miniszterelnökségnek a levegőmi-
nőséggel foglalkozó hatósági rendszer át-
alakításáról. Részt vettünk az Álomvölgy 
beépítéséről szóló megbeszélésen a bu-
dakeszi önkormányzatnál. Előadást készí-
tettünk a levegőminőségi tervek felülvizs-
gálati eljárásairól. Levelet fogalmaztunk a 
Budapest Közútnak egy tanácskérő lakos 
problémájával kapcsolatban. Részt vet-
tünk az Országgyűlés Fenntartható Fej-
lődés Bizottságának elnökével folytatott 
civil szervezeti megbeszélésen. Részt vet-
tünk az EEB elnökségi ülésén Zágrábban. 
Részt vettünk az EEB új elnökével foly-
tatott megbeszélésen Budapesten. Részt 
vettünk az EEB Tiszta Levegő Munkacso-
portja által szervezett megbeszéléseken 
és webinar-okon. Szemináriumi órát tar-
tottunk a Pázmány jogi karán környezet-
jogi és levegőminőségi kérdésekről. Meg-
elégedéssel fogadtunk, hogy a kormány 
elfogadta a szakmai szervezetek érveit és 
mégsem változtatja meg a levegőtiszta-
ság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok 
rendszerét, ami abból a levélből derült ki, 
amit Dr . György István területi közigazga-
tásért felelős államtitkár küldött a Levegő 
Munkacsoport megkeresésére . Vélemé-
nyeztük az OKT-hez érkezett jogszabály-
módosítási javaslatokat. Részt vettünk 
a koronavírus és a légszennyezettség 

Előadás a légszennyezés csökkentésének 
lehetőségeiről

https://www.levego.hu/hirek/2020/02/lazulhat-az-illegalis-egetesek-ellenorzese/
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Zöld államháztartási reform, 
uniós támogatások 

Témafelelős: Lukács András
Célunk, hogy a közpénzek átláthatóan, haté-
konyan, a környezetvédelmi, éghajlatvédel-
mi szempontokat a lehető mértékben érvé-
nyesítve kerüljenek felhasználásra.

január
 ▪ Január 9-én a Német Nemzetközi Együtt-

működési Ügynökség (GIZ) felkérésére 
előadást tartottunk Berlinben az uniós 
költségvetés magyarországi vonatkozá-
sairól . A projektünkről nemzetközi inter-
netes megbeszélést folytattunk a partne-
reinkkel, majd távszemináriumot tartot-
tunk a témáról . Felszólaltunk a témával 
kapcsolatban a budapesti német nagy-
követ rezidenciáján tartott, a NEKT-tel 
kapcsolatos megbeszélésen. A projektünk 
eredményeit egy levélben foglaltuk össze, 
amit a projektet vezető Európai Környe-
zetvédelmi Iroda (EEB) kisebb módosítá-
sokkal elküldött az összes uniós tagország 
kormányának . 

február
 ▪ A projektünk keretében figyelemmel kí-

sértük a témával kapcsolatos uniós és ha-
zai fejleményeket.

március
 ▪ Egyeztettünk az Egy uniós költségvetés 

az éghajlatért” projekt partnereivel, hogy 
miként folytassuk a projektet az új hely-
zetben. Rövid ismertetőt írtunk az uniós 
költségvetéshez kapcsolódó partnerségi 
megállapodások jelentőségéről. )

április
 ▪ Részt vettünk a Német Környezetvédel-

mi Minisztérium EUKI programjának táv-
megbeszélésén. Figyelemmel követtük a 
témával kapcsolatos nemzetközi és hazai 
fejleményeket. 

május
 ▪ Részt vettünk a témával kapcsolatban 

az Európai Környezetvédelmi Iroda által 
szervezett egyeztetésen . Ajánlásokat ír-
tunk a Magyar Nemzeti Bank részére .

konferenciáján. Az EEB felkérésére rész-
letes értékelést készítettünk az Országos 
Levegőterhelés-Csökkentési Programról. 
Joghallgató önkéntesek fogadásával és 
foglalkoztatásával részt vettünk az EL-
TE jogi kar társadalmi felelősségvállalási 
programjában. Előadást tartottunk leve-
gőminőségi témákban a Chiesi és az IBM 
SSC munkatársai számára. Előadást tar-
tottunk a levegőminsőégi tervekről a Le-
vegő Munkacsoport közgyűlésén. Részt 
vettünk a Deutsche Umwelthilfe által 
szervezett levegőminőségi konferencián. 
Részt vettünk az EEB által szervezett le-
vegőszennyezéssel foglalkozó megbeszé-
lésen. Ügyfélként jelentkeztünk be és a 
helyi lakossággal együttműködve észre-
vételeket készítettünk a Tárnok mellé ter-
vezett elektrolitüzem környezetvédelmi 
engedélyezési eljárásában. 

 ▪ Több szerződéstervezet jogi véleménye-
zésében vettünk részt. Képzési előadást 
és videót készítettünk, majd tettünk köz-
zé a lakossági tüzelési tevékenységek-
kel kapcsolatos hatósági, önkormányzati 
ügyek kezelésére. Online előadást tartot-
tunk a levegőminőségről a zuglói AWAIR 
képzés során. Levél fogalmazásában vet-
tünk részt az önkormányzatok számára 
az illegális égetésekkel kapcsolatos ön-
kormányzati intézkedési lehetőségekről. 
Levelet fogalmaztunk Gulyás Gergely, 
miniszterelnökséget vezető miniszter ré-
szére az avarégetés országos tiltásának 
járványügyi veszélyhelyzet alatti felfüg-
gesztésével kapcsolatban. Levelet fogal-
maztunk a hirdetési oldalaknak, amelye-
ken kezelt fahulladék tűzifaként történő 
hirdetései jelennek meg .

Észrevételeket készítettünk a Dongwa 
elektrolitüzem környezetvédelmi engedélyezési 
eljárásában

https://eeb.org/work-areas/climate-energy/an-eu-budget-to-address-the-climate-crisis/
https://www.levego.hu/hirek/2020/05/zold-helyreallitast-a-valsag-utan/
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Találkozón . Folytattuk javaslataink ki-
dolgozását az elkövetkező időszak uniós 
támogatásaival kapcsolatban. A Zöld Or-
szágos Nem-Találkozón Lukács Andrást 
választották meg a zöld civil szervezetek 
delegáltjaként a Partnerségi Megállapo-
dás Monitoring Bizottságba.

október
 ▪ Hivatalosan is megkezdtük a projektünket 

az uniós támogatásokkal kapcsolatban, 
amelyben 10 civil szervezet vesz részt 
a Német Szövetségi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsá-
gi Minisztérium támogatásával. A Levegő 
Munkacsoport feladata egyebek mellett 
a projektben résztvevő 8 közép- és ke-
let-európai civil szervezet tevékenységé-
nek koordinálása . Elkészítettük a projekt 
alhonlapját, ahová folyamatosan tesszük 
fel a résztvevő szervezetek anyagait. 

 ▪ Egyeztetést folytattunk Monika Vana eu-
rópai parlamenti képviselővel. Egyeztetést 
folytattunk Daniel Freund európai parla-
menti képviselővel. Részt vettünk az EEB 
Zöld Költségvetés munkacsoportjának 
ülésén és a Civil Society Europe tanácsko-
zásán. Előadást tartottunk a „Reflections 
on the climate debate in Central Euro-
pe: Finance and science diplomacy” című 
webináriumon . Beszéltünk az EU-Orosz-
ország Civil Fórum podcastjában . 

november
 ▪ Folytattuk az uniós költségvetéssel kap-

csolatos projektünket, rendszeresen 
egyeztettünk a partnerekkel, folytat-
tuk a tanulmányok készítését . Egyez-
tetést folytattunk a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Alapról az Európai 
Bizottság illetékeseivel . A CAN Euro-
pe közgyűlése keretében részt vettünk 
az uniós költségvetéssel kapcsolatos 
webinárumokon. Részt vettünk a Ci-
vil Society Europe több ülésén, ahol az 
uniós pénzek és a társadalmi részvétel 
volt a téma. Részt vettünk a Budapest 
Kör ülésén, ahol Jávor Benedek tartott 
előadást. Részt vettünk az EEB Energia 
és Éghajlat munkacsoportjának ülésén 
és a Zöld Költségvetés munkacsoport-
jának ülésén. Részt vettünk az Európai 

június
 ▪ Részt vettünk az EEB Zöld Költségvetés 

munkacsoportjának ülésén . Elkezdtük 
előkészíteni javaslatainkat az elkövetkező 
időszak uniós támogatásaival kapcsolat-
ban.

július
 ▪ Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés 

Szövetség megbeszélésén. Egyeztettünk 
Emilien Bonnet-val, a Francia Nagykövet-
ség gazdasági attaséjával. Részt vettünk 
a Daniel Freund európai parlamenti képvi-
selő által szervezett webináron. Egyeztet-
tünk osztrák zöldekkel . Folytattuk javasla-
taink kidolgozását az elkövetkező időszak 
uniós támogatásaival kapcsolatban.

augusztus
 ▪ Folytattuk javaslataink kidolgozását az el-

következő időszak uniós támogatásaival 
kapcsolatban.

szeptember
 ▪ Más hazai civil szervezetekkel közösen 

egyeztetést folytattunk Dragoș Pîslaru eu-
rópai parlamenti képviselővel az elkövet-
kező időszak uniós támogatásairól. Részt 
vettünk Dánia és Franciaország helyreál-
lítási tervéről szóló webináriumon. Részt 
vettünk a CAN Europe webináriumán az 
Európai Bizottság klímaterveiről. Elő-
adást tartottunk a Zöld Országos Nem-

Búcsú francia gyakornokunktól, Juliette 
Maillard-tól, aki kiváló munkát végzett 
nálunk az uniós költségvetésünkről szóló 
projektünkben

https://www.levego.hu/en/campaigns/eu-funding-for-the-climate/
https://www.levego.hu/en/campaigns/eu-funding-for-the-climate/
https://www.s4d4c.eu/workshop-reflections-on-the-climate-debate-in-central-europe-finance-economy-and-diplomacy/
https://anchor.fm/eu-russia-civil-society/episodes/ep-eltv23
https://www.levego.hu/kampanyok/eu-funding-for-the-climate/
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 ▪ 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 javaslato-
kat készítettünk a kormány részére, hogy 
a készülő Nemzeti Energia és Klíma Terv 
megfeleljen a Párizsi Klímamegállapodás 
célkitűzéseinek. 

 ▪ Lenkei Péter: Nincs B bolygó projekt a kör-
nyezeti fenntarthatóságért és az éghajlat-
védelemért (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 eszközökkel az 
Európai Unió támogatásával .) 

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

 ▪ Vargha Márton: A közlekedés okozta leve-
gőszennyezés csökkentéséért 

 ▪ Bendik Gábor: Jogi úton a légszennyezés 
csökkentéséért 

 ▪ Horváth Zsolt: Energia és környezetvé-
delmi témájú iskolai előadássorozat. 

 ▪ Schnier Mária: A lakóotthonok környeze-
tének védelméért

 ▪ Schnier Mária: A termőföld és a természet 
védelmében 

 ▪ Lukács András: Civilek a számonkérhető 
európai parlamenti képviselőkért 

 ▪ Áprilisban megkérdeztük a nyilvántartá-
sunkban szereplő 69 Szakértői Testület 
tagot, hogy vállalják-e nevük nyilvános-
ságra hozatalát, amit 63-an vállaltunk . 

Bizottság Magyarországi Képviseletének 
webináriumán a Helyreállítási Alapról.

december
 ▪ Folytattuk az uniós költségvetéssel kap-

csolatos projektünket, rendszeresen 
egyeztettünk a partnerekkel, folytattuk 
a tanulmányok készítését.Részt vettünk 
a CAN Europe webináriumaim. Interjút 
adtunk a Civil Society Europe-nak arról, 
milyen a társadalmi részvétel a követ-
kező időszak uniós támogatásainak ter-
vezésében. Részt vettünk a Civil Society 
Europe megbeszélésén. Egyeztettünk 
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel. 
Részt vettünk az EEB Zöld Költségvetés 
munkacsoportjának ülésén . Aktívan részt 
vettünk az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviselete által rendezett, a hét-
éves uniós pénzügyi keretről rendezett 
webináriumon. 

Szakértői Testület 

Elnök: Dr. Ürge-Vorsatz Diana; alelnök: 
Dr. Bulkai Dénes 
A Levegő Munkacsoport Szakértői Testülete 
(SZT) különböző szakterületek kiváló isme-
rőiből áll, akik rendszeresen adnak tanácso-
kat a szervezet állásfoglalásainak, döntése-
inek meghozatalához, szakmai anyagainak 
elkészítéséhez, és formálisan is vállalják 
tagságukat az SZT-ben. Szakértői Testüle-
tünknek 2020. december 31-én 59 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 közreműkö-
désével együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Flamand Kormány Magyarországi 
Képviseletével közös rendezvények szerve-
zésére .
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: 

https://www.levego.hu/kampanyok/eu-funding-for-the-climate/
https://www.levego.hu/magunkrol/szakertoi-testulet/
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közlekedés vonatkozásában. A tanulmányt 
Proposal for the Internalisation of 
External Costs of Road Transport in 
Hungary címmel angolul is megjelentet-
tük . (9 oldal) 

 ▪ Рекомендации по преобразованию 
транспорта в Будапеште для улуч-
шения качества жизни – Az orosz 
nyelvű tanulmányunkban a korábbi anya-
gaink alapján Budapest közlekedésének 
környezetbarát átalakításának lehetősé-
geit ismertettük . (96 oldal)

 ▪ Транспорт в Санкт-Петербурге Реко-
мендации по преобразованию для 
улучшения качества жизни – Az orosz 
nyelvű tanulmányunkban oroszországi 
szakértőkkel együttműködve Szentpéter-
vár közlekedésének környezetbarát átala-
kítására tettünk javaslatokat . (82 oldal)

Elektronikus hírlevelek

 ▪ Lélegzetnyi (szerkesztő: Lukács András, 
Susánszky Ferenc), megjelenik havonta .

 ▪ Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Susánszky 
Ferenc, Szegő Judit), megjelenik alkal-
manként .

 ▪ Június 6-án a Szakértői Testület több tagjá-
nak közreműködésével a Flamand Kormány 
Magyarországi Képviseletével közösen ren-
deztünk „A közlekedés dekarbonizációja 
az Európai Unióban és tagállamaiban: jó 
példák és a nulla kibocsátású közlekedés 
jövője” című konferenciát .

Kutatások, tanulmányok

 ▪ Húzhat-e város hasznot a sofőrnélkü-
liségből? – Megnehezítik-e az életünket 
vagy megkönnyítik-e az életünket az ön-
járó autók? (10 oldal)

 ▪ Javaslat a közúti közlekedés externális 
költségeinek internalizálására Ma-
gyarországon – Magyarország 2014-
2020-as Partnerségi Megállapodásában 
rögzítésre került, hogy „a szennyező fizet” 
elvnek érvényesülnie kell a közúti közle-
kedés esetében is. Azonban még mindig 
hosszú utat kell megtennünk „a szennye-
ző fizet” elv teljeskörű érvényesüléséig 
a közlekedésben. Ebben a tanulmányban 
ennek az elvnek a lépésről lépésre törté-
nő megvalósítására készítettünk javas-
latot a 2021-2030-as időtávra a közúti 

A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése  
2020. december 31-én

KÖZGYŰLÉS: tagszervezetek és egyéni tagok

Szakértői  
Testület: 69 fő

Elnökség:
Elnök 

Lukács András

Elnökségi tagok: 
Dr. Köves Alexandra

Lakatos Zsófia
Mihalicz Csilla
Pogátsa Zoltán

Elnökségi tag (4 fő)

Felügyelő  
Bizottság: 

Tömpe István elnök 
Kiss László

Igazgató

Pártoló tagok: Programvezetők:  
4 fő

Technikai szerkesz-
tő, irodavezető 

 1 fő

Környezeti  
Tanácsadó  
Iroda: 1 fő 

1 fő

Gazdasági részleg: 
0,5 fő

A Levegő Munkacsoport Közgyűlése 2021. május 24-én elfogadta a 2020. évről szóló Köz-
hasznúsági Jelentést, illetve éves beszámolót, valamint a 2021. évi munkatervet és költ-
ségvetési tervet .

http://levego.hu/sites/default/files/internalisation_transport_costs_hungary_final_2020-1.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/internalisation_transport_costs_hungary_final_2020-1.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/internalisation_transport_costs_hungary_final_2020-1.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/Recommendations_transport_Budapest_RU_2020.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/Recommendations_transport_Budapest_RU_2020.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/Recommendations_transport_Budapest_RU_2020.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/2020_sustainable_transport_Saint-Petersburg.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/2020_sustainable_transport_Saint-Petersburg.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/2020_sustainable_transport_Saint-Petersburg.pdf
https://www.levego.hu/hirlevelek/lelegzetnyi
https://www.levego.hu/hirek/2019/06/vezet-e-kiralyi-ut-a-klimabarat-kozlekedeshez/
http://levego.hu/sites/default/files/megmenti-e_a_csodtol_a_sofornelkuli_auto_a_varost_ BCG_vama.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/megmenti-e_a_csodtol_a_sofornelkuli_auto_a_varost_ BCG_vama.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/A_kozuti_kozlekedes_externalis_koltsegeinek_internalizalasa_Magyarorszagon.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/A_kozuti_kozlekedes_externalis_koltsegeinek_internalizalasa_Magyarorszagon.pdf
http://levego.hu/sites/default/files/A_kozuti_kozlekedes_externalis_koltsegeinek_internalizalasa_Magyarorszagon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-pawBT6SANw
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A Levegő Munkacsoport 2020. évi bevételei és felhasználási céljai

A bevétel forrása A felhasználás célja Összege 
(ezer Ft)

Aránya  
(%)

Magánszemélyek adományai Tanácsadó Iroda működtetése, tagnyilván-
tartási feladatok, rezsiköltségek

4 270 6,3

Jogi személyek adományai (Pl . 
MagNet Bank)

Általános működés, rezsiköltségek 473 0,7

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

2 049 3,0

Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány 
(European Climate Foundation)

PM2,5 kibocsátáscsökkentése és közleke-
dés légszennyezése 

6 495 9,6

ITM KEHOP-5-4-1-16-2016-00130 Iskolai előadások energiahatékonyság 
témában

490

Agrárminisztérium Zöld Forrás pályá-
zat

Településrendezési eljárásokban való rés-
vétel

1 000

EU-Oroszország Civil Szervezeti Fó-
rum

Közlekedés és légszennyezés 2 109 3,1

Német Környezetvédelmi Minisztéri-
um (BMU)EUKI Programja, Európai 
Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetség (T&E)

„A közlekedés dekarbonizációja” projekt 3 273 4,8

BMU, EEB Uniós támogatások éghajlatvédelmi szem-
pontú átalakítása

24 247 35,8

Európai Biztottság, Baptista Szeretet-
szolgálat

No Planet B projekt – Tanácsadás, mérések, 
előadások

5 076 7,5

Európai Bizottság LIFE, Carbon Mar-
ket Watch  

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

5 174 7,6

Belföldi számlás bevételek: Creacity, 
MTVSZ, Önkormányzatok, IBM

Szakértői munka, mérések, tanácsadás, 
előadások

10 585 15,6

Tagdíj Tagság 98 0,1
Szja 1%-a Tanácsadó Iroda és iroda működési költsé-

gek
1 549 2,3

Egyéb bevétel tárgyi eszköz értéke-
sítés

Levegőminőség mérők értékesítése 375 0,6

Kamatok és árfolyamnyereségek Működés 415 0,6
Kerekítések Működés 2 0,0
Főkönyvi kivonattal egyező 2020. évi 
bevételi összeg

67 680 100,0
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 ▪ Rendszeres kapcsolatot tartunk az Euró-
pai Unió intézményeivel .

 ▪ Folyamatos kapcsolatot tartunk a közigaz-
gatással, minisztériumok, önkormányza-
tok, hivatalok és egyéb hatóságok illeté-
keseivel .

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

 ▪ Fenntartjuk és működtetjük Környezetvé-
delmi 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 
adórendszer

 ▪ Folytatjuk szakmai és tájékoztató mun-
kánkat a költségvetés és az adórendszer 
környezetbarát átalakításáért.

 ▪ Folytatjuk határozott fellépésünket a 
korrupció és az adócsalások vissza-
szorításáért – mivel ezeknek az ese-
tek túlnyomó többségében környezet-
védelmi vonatkozása is van   szoros 

2020-21-ben is a fenntarthatatlan glo-
bális folyamatok kihívásaira adandó 
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 Természetvédő 
Szervezetek Országos Találkozói kitűztek.

 ▪ Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és 
a döntéshozóknak szóló tájékoztató 
munkánk hatékonyságát. Ezen belül ki-
emelt feladat, hogy Lélegzetnyi című 
havi elektronikus hírlevelünk segítse az 
olvasót eligazodni az időszerű kérdések 
környezetvédelmi vonatkozásaiban. Je-
lentősen bővítjük a hírlevél olvasóinak 
számát. A lap fő célcsoportjai a média, 
a felsőoktatási intézmények hallgatói, a 
politikusok, az üzleti élet középvezetői, a 
környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
szakértők, valamint a civil szervezetek, 
továbbá tájékoztatást nyújt az érintett és 
érdeklődő lakosság számára is. 

 ▪ Erősítjük jelenlétünket a Facebookon és 
az Instagramon .

 ▪ Rendszeresen jelentetünk meg írásokat 
a blogunkon.

 ▪ Rendszeresen megjelentetjük Önkéntes 
Hírlevelünket .

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

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT MUNKATERVE  
A 2021. JÚNIUS 1. ÉS 2022. MÁJUS 31.  
KÖZÖTTI IDŐSZAKRA
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IV. Közlekedés

 ▪ Folytatjuk kampányunkat a közlekedés 
által kibocsátott üvegházhatású gázok és 
a levegőt szennyező anyagok, különösen 
a nitrogénoxidok, a korom, illetve ré-
szecskeszennyezés (PM10) csökkentésé-
ért, különös tekintettel a dízelbotrányra.

 ▪ 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 alkalma-
zása, valamint a környezetbarát city logisz-
tikai megoldások elterjesztése érdekében.

 ▪ 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 környezetszeny-
nyezés csökkentéséért .

 ▪ Sürgetjük a közautó-szolgáltatások minél 
szélesebb körű elterjesztését.

 ▪ Szorgalmazzuk a személyautósok össze-
fogását a közlekedésben részt vevő gép-
kocsik számának csökkentésére telekocsi-
zással .

 ▪ Folytatjuk tevékenységünket a vasúti köz-
lekedés 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 

együttműködésben a témakörrel foglal-
kozó más civil szervezetekkel .

 ▪ Folytatjuk munkánkat annak érdekében, 
hogy minél pontosabb kimutatás ké-
szüljön a súlyosan környezetszennyező 
és egészségkárosító tevékenységeknek 
nyújtott állami támogatásokról. Részt ve-
szünk az ezzel összefüggő szakmai és tá-
jékoztató munkában. 

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

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

 ▪ Szorosan együttműködünk azokkal a ha-
zai és külföldi személyekkel és szerve-
zetekkel, amelyek szintén a zöld állam-
háztartási reform megvalósításáért tevé-
kenykednek. Ezen belül tovább folytatjuk 
aktív részvételünket az Európai Környe-
zetvédelmi Iroda (EEB) kampányában 
a környezetvédelmi pénzügyi reformért. 
Aktívan közreműködünk az Európai Zöld 
Költségvetés Szövetség (Green Budget 
Europe) tevékenységében.

III. Levegőtisztaság-védelem

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

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

 ▪ Figyelemmel kísérjük az EU hazánk elleni 
jogsértési eljárását a PM10 egészségügyi 
határértékeinek nem betartása miatt. 

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

 ▪ Budapest és környéke, valamint Miskolc 
és környéke levegőminőségi tervének fe-
lülvizsgálata érdekében jogi lépéseket te-
szünk .
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 ▪ Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással 
is igyekszünk korlátozni az útépítések 
tájromboló, fragmentáló hatását. Figye-
lemmel kísérjük az autópálya-építésekre 
vonatkozó terveket, tekintetbe véve az 
érintett lakosság és terület környezet- és 
egészségvédelmi szempontjait . Szükség 
és lehetőség esetén jogi eljárást kezde-
ményezünk, illetve támogatunk .

 ▪ 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 Mobilitá-
si Hét és az Európai Autómentes Nap bu-
dapesti és vidéki rendezvényeinek szerve-
zésében és lebonyolításában.

 ▪ Delegáltunk az Integrált Közlekedési Ope-
ratív Program (IKOP) Monitoring Bizott-
ságában tesz meg minden tőle telhetőt 
azért, hogy az Európai Unió támogatásai-
nak felhasználása révén csökkenjen a ha-
zai közlekedés környezetterhelése .

 ▪ Szorgalmazzuk a légi közlekedésnek nyúj-
tott közvetlen és közvetett állami támo-
gatások 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

Felkészültünk arra, hogy a 2021 . évi és való-
színűleg a 2022. évi munkánkat is a járvány-
helyzethez igazodva kell folytatnunk. Ezért 
a hatóságokkal, önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel és a lakossággal való kap-
csolatunkat e-mail levelezés útján, illetve 
online tárgyalások formájában tartjuk fenn.

1. Budapest és környéke fejlesztése és sza-
bályozása
 ▪ Folytatjuk véleményező munkánkat az 

önkormányzatok szabályozási terveire és 
egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. 

külső költségeinek megismertetésére, és 
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan 
építsék be az árakba, az infrastruktúra 
használatáért fizetendő díjakba.

 ▪ Közreműködünk a közlekedés okozta kör-
nyezetszennyezés csökkentésére szolgáló 
eszközök, innovatív megoldások elter-
jesztésében (például részecskeszűrők fel-
szerelése dízeljárművekre).

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

 ▪ Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, 
a kormányzat, a helyi önkormányzatok és 
a regionális fejlesztési tanácsok tevékeny-
ségét a közlekedés terén, és véleményt 
nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk 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 zöldterü-
letek védelmére, különös tekintettel a 
közúti gépjárművek okozta növényzet-
károsításokra és a közlekedés helyfog-
lalására .

 ▪ Folytatjuk tevékenységünket a városi for-
galom 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 kerékpá-
ros szervezetekkel a kerékpáros közleke-
dés feltételeinek javítása érdekében.

 ▪ Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk 
annak érdekében, hogy további magyar-
országi autópálya-építések helyett a vas-
utat fejlesszék, illetve hogy a közúti óriás 
beruházásokra előirányzott pénzösszege-
ket inkább a meglévő közlekedési hálóza-
tok hatékony üzemeltetésére, fenntartá-
sára és felújítására fordítsák. 
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ért Egyesülettel, a Zöld Jövő Környezet-
védő Egyesülettel, az Őrmezői Közakarat 
Egyesülettel. A Magyar Közlekedési Klub-
bal több más témában is együttműködünk.

 ▪ Az óriástömb-szerű, valamint nagy sűrű-
ségű beépítési tervek megvalósítása ellen 
továbbra is fellépünk mind a település-
rendezési, mind a környezetvédelmi eljá-
rásokban kinyilvánított véleményünkkel. 
Amennyiben kapcsolatba tudunk lépni 
a tervezőkkel, javaslatainkkal igyekszünk 
mérsékelni a tervezett beruházások vo-
lumenét és káros forgalomvonzó hatá-
sát, javasolva a tervezett létesítmények 
fasorokkal, zöldfelületekkel való lazítását. 
Ilyen céllal jelentkeztünk be Budapest két 
legnagyobb beruházási tervének építési 
engedélyezési eljárásába, a magas épü-
leteket tartalmazó XIII. kerületi AGORA, 
valamint a XI. kerületi Kopaszi-gát kör-
nyéke (volt Nádorkert) 50 hektáros be-
építési területének engedélyezésével kap-
csolatban. Bár az építéshatósági eljárásba 
való bejelentkezésünket nem fogadták el, 
(újabban az építési engedélyezési ügyeket 
el is vették az önkormányzatoktól), és az 
AGORA városrész – a lakosság által szá-
munkra megküldött fotók szerint – mégis 
hatalmas épületméretekkel és sűrűséggel 
épült meg, a szomszédos, Esztergomi úti 
társasház védelme érdekében mégis tör-
tént némi utcafásítás…

 ▪ A XI. kerületi BudaPart fejlesztési igaz-
gatójával való tárgyalásaink útján elér-
tük, hogy a környezetkímélő távfűtést 
alkalmazzák a tervezett városrészben, és 
a beruházás brutális mértékének enyhíté-
sét az utcákba tervezett fasorokkal és egy 
viszonylag széles zöldfelületi területtel 
igyekeznek megoldani .

 ▪ Nagyobb építkezési beruházások környe-
zetvédelmi eljárásaiba is bejelentkezünk a 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi Hulladékgazdál-
kodási és Bányafelügyeleti Főosztályánál.

2 . Zöldterületek védelme, alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz
 ▪ Elősegítjük a fák, zöldfelületek védel-

mét a településeken és környékükön . 
Szorgalmazzuk a zöldterületek védelmét 
a mélygarázs-építésekkel szemben. El-

 ▪ Részt veszünk a Fővárosi Önkormányzat 
online formában megtartott tematikus 
ülésein a területfejlesztési irányelvekről 
és konkrét tervekről való tájékozódás és 
azok véleményünkkel való befolyásolásá-
nak lehetősége céljával.

 ▪ Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a fővá-
rosi kerületek önkormányzatainak főépí-
tészi irodáival és a településrendezési ter-
vek készítésében szakmailag részt vevő 
többi osztályával. 

 ▪ Bejelentjük részvételi szándékunkat a te-
lepülésrendezési tervek eljárásaiba. Részt 
veszünk az azokkal kapcsolatos online la-
kossági egyeztetéseken is, és megküldjük a 
főépítészeknek címzett véleményezésünket. 

 ▪ Fogadjuk a fejlesztési tervekkel kapcso-
latban a Levegő Munkacsoporthoz intézett 
lakossági véleményeket, melyek rendsze-
rint a fejlesztések túlzott volumenével 
kapcsolatos aggodalmakat tartalmaznak . 
Az ügyeket tartalmilag megvizsgáljuk és 
az illetékes önkormányzat főépítészének 
megírjuk a fejlesztéssel kapcsolatos szak-
mai véleményünket .

 ▪ A budapesti kerületek településrendezési 
eljárásai közül főleg a VIII., IX., X., XI., 
XII., XIII., XIV., XV., XVIII., és XXI. ke-
rületi önkormányzatok szabályozási és 
fejlesztési terveivel foglalkoztunk, de új-
ra szándékozunk felvenni a kapcsolatot a 
II. kerületi főépítészi irodával is, valamint 
egyes Budapest-környéki önkormányza-
tokkal .

 ▪ Az általunk megkeresett önkormányza-
tok felkérése alapján részt veszünk az 
Integrált Településfejlesztési Stratégiá-
juk (ITS), és Településfejlesztési Koncep-
ciójuk (TFK),  Településképi Rendeletük, 
Településképi Arculati Kézikönyvük eset-
leges módosításának véleményezési eljá-
rásában, és az azokkal kapcsolatos online 
tárgyalásokban.

 ▪ A településrendezési eszközök vélemé-
nyezési eljárásaiban kapcsolatot tartunk 
az érintett helyi társadalmi szervezetek-
kel, például a XIII. kerületi Vizafogó Vá-
rosvédő Egylettel, az Aquincum-Mocsáros 
Egyesülettel, a Csepeli Kertbarátkör Egye-
sülettel, a Sas-hegy Városvédő Egyesület-
tel, a Keresztúri Társas Kör Kulturális és 
Környezetvédő Egyesülettel, a Piliscsabá-
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elemezve a megszabott határidőn belül 
benyújtjuk a környezetvédelmi hatóság-
hoz azzal kapcsolatos véleményezésünket 
és állásfoglalásunkat.

 ▪ Az utóbbi évek során – mivel a kavics-
bányászattal foglalkozó vállalkozások az 
önkormányzatok vezetőségénél sajnos 
meglehetős befolyásra tettek szert, és 
a termőföldek rendeltetésszerű haszná-
latában érdekelt helyi lakosság háttérbe 
szorult – egyre nehezebb felvenni a küz-
delmet ez ellen a természet- és termőföld 
pusztító tendencia ellen . Folytatjuk a kap-
csolatot a már korábban megismert helyi 
szervezetekkel, megkísérelve a kavics-
bányászattal már sajnos alaposan meg-
bolygatott Dél-Pest megyei területek még 
ép termőföld területeinek megmentését 
és a bányászati tevékenység természet-
védelmi területektől való távoltartását.

VI. Éghajlatvédelem, energiapoli-
tika és építésügy

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

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

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

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

kezdjük a budapesti kerületek favédelem-
mel foglalkozó helyi rendeleteinek átné-
zését, szükség esetén módosító javasla-
tokat teszünk és javaslataink elfogadása 
érdekében tárgyalásokat kezdeménye-
zünk a kerületi polgármesterekkel, illetve 
az általuk kijelölt önkormányzati tisztség-
viselőkkel. 

 ▪ Sürgetjük, hogy szigorítsák tovább a fák 
védelméről szóló előírásokat a helyi ren-
deletekben. Fák csonkításáról, illetve ve-
szélyeztetéséről szóló lakossági panaszok 
miatt az önkormányzatok illetékes ügy-
osztályaival felvesszük a kapcsolatot, az 
ügy kivizsgálását, illetve a facsonkítások 
leállítását kérve .

 ▪ A különböző okok miatt kivágásra terve-
zett fák kompenzációjánk tervezésénél 
a komplex faérték-számítást javasoljuk. 
Ennek érdekében szakmai kapcsolatot 
tartunk a Magyar Faápolók Egyesületével .

 ▪ Az önkormányzatok településrendezési el-
járásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti 
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban 
álló zöldfelületen élő fák idővel önfenntar-
tóvá válnak, ami a zöldfelületek fenntar-
tása szempontjából gazdaságilag sem kö-
zömbös, mert az aláépített zöldfelületek vi-
szont mindig fenntartásfüggők maradnak.

3. Természeti erőforrások védelme, föld-
használat
 ▪ A termőföld és az ásványi vagyonunk vé-

delmének érdekében fellépünk a pazarló 
gazdálkodással szemben. Az építészetben 
a bontásból származó építőanyagok má-
sodlagos felhasználását támogatjuk.

 ▪ Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányá-
szat ellen irányuló tevékenyégünket, kü-
lönös tekintettel a felszín alatti vízkészlet, 
a termőföld, valamint az erdők és termé-
szetvédelmi területek, védett madarak, 
állatok védelmére .

 ▪ Figyelemmel kísérjük a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bá-
nyafelügyeleti Főosztályának honlapján 
megjelenő eljárásokat, és a kavicsbányá-
szattal kapcsolatos eljárásokba ügyfél-
ként bejelentkezünk.

 ▪ A bányanyitást kérelmező cégek által be-
nyújtott hatásvizsgálati dokumentációkat 
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 ▪ Együttműködünk az építész, tájtervező, 
meteorológus és más szakmák képviselő-
ivel, hogy költségtakarékosan és komple-
xebben tudjunk alkalmazkodni az éghaj-
latváltozáshoz .

VII. Az Európai Unió költségve-
tése

 ▪ 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. 

 ▪ Nemzetközi együttműködéssel javas-
latokat dolgozunk ki a 2020-2027 . évi 
uniós költségvetés és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Alap környezetvédelmi 
szempontú átalakítására és ezeket széles 
körben terjesztjük.

VIII. Civil együttműködés

 ▪ Javítjuk együttműködésünket a többi ha-
zai környezet- és természetvédő szerve-
zettel, valamint más társadalmi szerveze-
tekkel .

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

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

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

 ▪
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A Levegő Munkacsoport 2021. évi bevételi terve

A bevétel forrása A bevétel célja Bevétel  
(ezer forint)

Nyitó pénzkészlet, 2019 .01 .01 . 19617
European Climate Foundation Közlekedés légszennyezésének csökkentése 3996
European Climate Foundation Kilométer- és szennyezésarányos útdíj 3163
European Climate Foundation PM2,5-kibocsátás csökkentése, lakossági 

mérések
7893

Német Környezetvédelmi Minisztérium (BMU) Javaslatok az elkövetkező évek uniós tá-
mogatásaira

6172

KEHOP Energiahatékonysági projekt – előadásso-
rozat 

2420

Clienth Earth A levegőminőségi tervek felülvizsgálata 1400
KEHOP 2019-2021 Óbudai Önkormányzat klímastratégiája 760
Európai Bizottság, LIFE; Carbon Market 
Watch 

LIFE Carbon Market Watch (éghajlatvéde-
lem, NEKT)

2210

EUKI (BMU Európai Klímakezdeményezése) A közlekedés dekarbonizációja 5652
EU-Oroszország Civil Fórum Közlekedés légszennyezésének csökkentése 507
Zöld Forrás* Kerületek településrendezési tervei 1000
EUKI (BMU Európai Klímakezdeményezése)* Uniós támogatások 2000
Magánszemélyek és cégek támogatásai 2290
Tagsági díjak 110
Megbízási díjak 4460
MagNet Bank segítő bankkártya program 390
Bankkamatok 40
Szja 1%-a 1500
Bevételek mindösszesen 65580

*Bizonytalan 3000

 ▪
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A Levegő Munkacsoport 2021. évi kiadási terve

Tétel 2021 – terv  
(ezer forint)

2020 – tény  
(ezer forint)

Energia (víz, gáz, elektromos áram) 270 118
Iroda bérleti díja 2880 2685
Közös költség 429 429
Irodafenntartás összesen 3579 3232
Irodaszerek 110 89
Reprezentáció 50 13
Kiállításokhoz, rendezvényekhez szükséges anyagok (tablók, molinók,  
segédanyagok stb.)

100 375

Anyagköltségek összesen 260 477
Internet szolgáltatás 309 309
Telefon 240 240
Posta 100 93
Postafiók bérlet 45 42
Anyagjellegű szolgáltatások összesen 694 684
Bankköltség 400 388
Hirdetési díj 40 32
Karbantartás 50 21
Könyvelés 780 738
Részvételi díjak 100 78
Kommunikációs szolgáltatás (ügynökség) 1200 1200
Domain név, tárhely, webgalamb, https fenntartása 190 227
Honlapfejlesztés 50 0
Digitális nyomdai szolgáltatások 140 40
Egyéb szolgáltatások összesen 2950 2724
Utazási és szállásköltségek 125 225
Tárgyi eszköz beszerzés (projekthez szükséges, költségvetésbe beállított  
eszközök)

400 1675

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

11440 20239

Projektek érdekében felmerült nem személyi jellegű költségek 11965 22139
Alkalmazottak és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak nettó bér és 
járulékköltsége 

21105 24801

Vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottak költsége 5320 7002
Személyi jellegű egyéb kifizetések (munkába járás támogatása, vonaljegyek) 50 13
Önkéntes, gyakornok foglalkoztatás költsége 100 0
Személyi jellegű költségek összesen 26575 31816
Tagdíjak (EEB, T&E, GBE, CAN Europe, KÖTHÁLÓ) 210 210
Illetékek, eljárási díjak 70 10
Adomány (rendezvényhez, verseny díjazáshoz) 30 30
Tárgyi eszközök beszerzése 250 55
Áfa utalása 490 801
Továbbutalt támogatások (projekt) 12837 17934
Egyéb kiadások összesen 13887 19040
Költségek és ráfordítások mindösszesen 59910 80112
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