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Zöldek Országos Találkozója 
 
 
Pécsett került sor a zöld szervezetek idei Országos Találkozójára 
(zoldot.blog.hu/) március 28. és 30. között. Mintegy négyszázan vet-
tek részt a rendezvényen, melynek első napján Szili Katalin, az or-
szággyűlés elnöke és Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter is fel-
szólalt és válaszolt a kérdésekre. Szili Katalin, mint a körzet ország-
gyűlési képviselője megígérte: mindent megtesz, ne legyen a Mecsek-
ben katonai radar. A Levegő Munkacsoport több szekcióülést szerve-
zett: köztük a Vegyi anyag szekciót, a Független Ökológiai Központtal 
közösen a Városi környezet szekciót, a Magyar Közlekedési Klubbal 
pedig a Vasúti szekciót. 
 
A Városi környezeti szekción elhangzott: a ROP pályázatok benyújtásának 
egyik feltétele, hogy a település előzetesen készítse el Integrált Városfejleszté-
si Stratégiáját (IVS) a különböző érintettek, civilek, vállalkozók bevonásával. 
Az IVS készítése önkormányzatonként eltérő módon folyik. Sok politikus fél a 
civilekkel való együttműködéstől. Nemegyszer kiderült, hogy nincsenek is tisz-
tában a társadalmi egyeztetés technikájával, és igyekeznek elszabotálni azt. 
Egy másik súlyos probléma, hogy a helyi IVS kidolgozáshoz készített kézikönyv 
túlságosan „mérnöki” szemléletű, vagyis a fizikai infrastruktúrára helyezi a 
hangsúlyt. Szelídebb, hatékonyabb alternatívák végiggondolására ritkán kerül 
sor. 
A kulturális örökségeink védelme nem megoldott hazánkban. A fővárosban a 
budai alsó rakpart kiszélesítését és 2x2 sávos közúttá alakítását néhány éve a 
párizsi székhelyű UNESCO, illetve ICOMOS iroda közreműködésével sikerült 
megakadályozni. A több mint száz éves, kiváló mérnöki alkotás megnyugtató 
védelme azonban még nem lefutott meccs. Különféle érdekek és felfogások 
más-más módon értelmezik a védelem és a XXI. századi követelményeknek 
való megfelelés kettős követelményét. 
 
A Vegyi anyagok és a növényvédő szerek jelentősége és szabályozásának 
változásáról is tartottunk szekcióülést. A beszélgetésen részt vevők megismer-
hették egyes, gyakran használt mesterséges vegyi anyagok egészségünket és 
környezetünket szennyező hatásait. A tanácskozáson nagy hangsúllyal esett 
szó a növényvédő szerek hatásairól, hiszen most zajlik az Európai Unióban 
ezen anyagok felhasználásának újra-szabályozása. Az előadás vázlata a Leve-
gő Munkacsoport honlapjáról letölthető: 
www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/OT-vegyieloadas.pdf 
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A Vasúti szekció két állásfoglalást is elfogadott, a vasúti mellékvonalakról, va-
lamint az árufuvarozásról. 
 
Az Országos Találkozó a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére állásfogla-
lást fogadott el a környezetvédelmi adóreformról is. 
 
Az állásfoglalások a zoldot.blog.hu/2008/02/12/allasfoglalasok_kiegeszitesek 
címen találhatók. 
 
Budapest, 2008. április 2. 
 
 
Levegő Munkacsoport 
 


