
A Levegő Munkacsoport közgyűlésének jegyzőkönyve
2010. május 28. 

A Levegő Munkacsoport 2010. május 28-án 15.30 órai kezdettel közgyűlést tartott. A 
közgyűlés határozatképtelennek bizonyult.

Lukács András (LA) megállapította, hogy a 16:00 órára, másodjára összehívott 
közgyűlés határozatképes. (A résztvevők listája mellékelve.)

LA javaslatára a résztvevők jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúan megszavazták Pál 
Jánost, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Schnier Máriát és Lenkei Pétert. A közgyűlés levezető 
elnökének elfogadták Lukács Andrást. 

LA javasolta a közgyűlésnek a korábban kiküldött napirend elfogadását. A napirendet a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta.

1. A 2009. évről szóló közhasznúsági jelentés tartalmi része
LA fényképes előadás keretében ismertette – a korábban kiküldött – 2009. évről szóló 

Közhasznúsági jelentés tartalmi részének néhány érdekességét.
A 2009. évben számos tájékoztató anyagot juttattunk el a döntéshozóknak és a 

lakosságnak. Megszerveztük a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XIX. Országos 
Találkozóját. Környezeti Tanácsadó irodánk több mint 3000 megkeresésre válaszolt. 
Lehetőségeinkhez mérten helyi ügyekben is segítettük a lakossági érdekérvényesítést (pl. 
balatonalmádi reptér, pátyi golffalu, dunakeszi láp).

Több rendezvény szervezésében is részt vettük. A 2009. év tavaszi Critical Mass (CM) 
kerékpáros felvonulás fő üzenete a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása volt. A 
Pénzügyminisztérium előtt sajtóeseményt szerveztünk a korszerűtlen városi buszok 
cseréjének támogatásáért a légszennyezettség csökkentése érdekében. Talán volt közünk 
ahhoz, hogy a kormány buszrekonstrukciós programot hirdetett meg. Részt vettünk a 
nemzetközi „Együtt közlekedünk” projektben, mely több levegőtisztaság-védelmi 
projektünkhöz is kapcsolódott. A fenntartható vegyianyag-használat érdekében is kampányt 
szerveztünk, illetve részt vettünk a ciános bányászati technológia betiltását célzó 
kezdeményezésben, melynek hatására az országgyűlés elfogadta a technológia tilalmát, sőt 
annak uniós szintű betiltását is kezdeményezték.

Vízi CM-et szerveztünk a dunai vízi sportélet feltámasztásáért. A felvonulás mellett a 
vízi sportok képviselőinek részvételével fórumot szerveztünk. Folytattuk a Budapest 
zöldítésének támogatását, 7 millió forint értékben pótoltuk a Városligeti fasor hiányzó fáit a 
Lélegzet Alapítvánnyal közös projekt keretében.

Számos kisebb civil szervezettel is együttműködtünk (például Esztergomi 
Környezetkultúra Egyesület, Magosfa Egyesület).

Tevékenységeinkről, programjainkról részletesen beszámoltunk a Lélegzetnyi 
hírlevélben.

A munkatársak részvételével a szervezet szempontjából fontos rendezvényeket 
tartottunk (szervezetfejlesztés, közös ünnepi alkalmak).

Az elhangzottakhoz kapcsolódóan Vásárhelyi Prodán Katalin beszámolt a kamaraerdei 
fejleményekről (falopások, betörések), ahol a tagszervezet például szemétszedést is 
szervezett.

A közhasznúsági jelentés tartalmi részét a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.



2. A 2009. évről szóló közhasznúsági jelentés pénzügyi része 
Horváth Zsolt (HZs) ismertette a Levegő Munkacsoport 2009. évi pénzügyi 

beszámolóját. A tárgyévben 5 millió Ft veszteséggel zárt a szervezet, ez volt a harmadik 
veszteséges év, így a korábbi tartalékait felélte a szervezet. A korábbi időszakban a bevételi 
szerkezet teljesen átalakult, a hazai források megcsappantak. A Lélegzet Alapítvánnyal közös 
Zöld Levél program könyvviteli okokból okozott veszteséget a 2009. évben.

Tárgyi eszközeink jelentős részben amortizálódtak az előző időszakban, új 
beszerzésekre nem volt lehetőség, így a technikai feltételek romlottak. A munkánk során 
használt számítógépek egy része nem a szervezet tulajdona, hanem a munkavállalók saját 
eszköze.

2009-ben 91 millió Ft volt a szervezet éves bevétele, a főállású alkalmazottak száma 13 
fő.

A Felügyelő Bizottság javaslatának megfelelően a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a 
pénzügyi beszámolót.

3. A 2010. évi munkaterv
LA elmondta, hogy a 2010. évi munkatervet is megküldtük korábban a tagoknak, 

minden területen folytatjuk tevékenységeinket. A munkatervet kiegészítés, észrevétel nélkül 
egyhangúan elfogadta a Közgyűlés.

4. A 2010. évi költségvetési terv
HZs ismertette a 2010. évi költségvetési tervet. A 2010. év pénzügyi szempontból 

szintén problémás lehet, likviditási nehézségek várhatóak. A tervezetben csak a szerződéssel 
lefedett nyertes pályázatok szerepelnek, de remélhető további pályázataink elfogadása is.

A korábban beadott EU-s pályázataink mindegyike nyert, de ezek jelentős 
adminisztrációs terhet jelentenek. Az új pályázatok nagy része csak részben előfinanszírozott, 
azaz a sikeres megvalósítás a pályázati összeg mintegy egyharmadának meglétét igényli.

A szervezet működésének forrásai jellemzően csak 4-5 hónapra láthatóak előre.
A tavalyi évről két EU-s pályázatunk is áthúzódott 2010-re, a KEOP pályázat (vegyi 

anyagok témával) április végén zárult, míg a KMOP pályázat (közlekedési témával) 
szeptember végéig tart majd. Idén indul több német és nemzetközi szervezet 
együttműködésében a Koromkampányunk, melynek témája a sarkvidéki jégsapka 
olvadásához is hozzájáruló porszennyezés csökkentése. A projekt költségvetése 3,4 millió Ft. 
Idén is számítunk korábbi főtámogatóink (Főtáv, MÁV) segítségére, több kutatásban veszünk 
részt, melyek szintén hozzájárulnak a szervezet költségvetéséhez. 2010. július 6-9. között a 
Levegő Munkacsoport fogja megrendezni az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciáját, 
melyen várhatóan 100–150 résztvevő lesz. A rendezvény költségvetése várhatóan 7 millió Ft 
lesz, melyhez eddig legnagyobb (3 millió forint) mértékben a Demján Sándor Alapítvány 
nyújt támogatást. Sajnos az ígéretekkel és a korábbi támogatásokkal ellentétben a KvVM nem 
támogatta a konferenciát.

A 2010-es évre biztosan tervezhető bevételünk 78 millió Ft, de várható további 
pályázatok elnyerése is (pl. USEmobility 80 ezer euró, NCA működési támogatás 5,5 millió 
Ft). Egy éves időszakban a Levegő Munkacsoport bérköltsége 39 millió Ft, de a pályázatok 
során csak minimális bérköltséget szoktak befogadni.

A pénzügyi tervet kiegészítés, észrevétel nélkül egyhangúan elfogadta a Közgyűlés.

5. A vezető tisztségviselők megválasztása
LA bejelentette, hogy lejárt a négy évre választott elnökség, a Felügyelő Bizottság, 

valamint a Szakértői Testület elnökének és elnökhelyettesének a mandátuma. A 
tagszervezetektől a korábbi tagok újraválasztására, valamint Varga Judit (VJ) elnökségi taggá 



választására is érkezett javaslat. VJ bemutatkozásában elmondta, hogy korábban évekig 
kommunikációs feladatokat végzett a Levegő Munkacsoportnál, majd külföldi civil 
szervezeteknél szerzett tapasztalatokat. Jelenleg a Messzelátó egyesület elnöke, és a Levegő 
Munkacsoport munkáját is segíti.

A szavazatszámláló bizottság tagjának a közgyűlés megszavazta Vásárhelyi Prodán 
Katalint, Pilinszky Zsuzsannát és Vendég Zsoltot (VZs).

A szavazás eredményét VZs ismertette: 13 szavazólap került leadásra, melyek közül 1 
üres volt. Lenkei Péter (LP) és Dr. Farkas Ildikó 11, míg a többi jelölt 12 szavazatot kapott, 
így minden jelöltet megválasztott a Közgyűlés.

6. Új tagszervezetek felvétele
LA bejelentette, hogy több szervezet kérte felvételét a Levegő Munkacsoport tagjai 

közé.

A Civil Dobogó Szív Egyesület Pilisszentkereszt, illetve Dobogókő értékeinek 
megőrzéséért küzd. Tevékenységét LP mutatta be. Az egyesület hónapok óta együttműködik a 
Levegő Munkacsoporttal a helyi területrendezési terv javítása érdekében, a tervezet és annak 
kialakítási folyamata több szempontból is jogsértő. LP ismertette Dobogókő természetvédelmi 
és szakrális jelentőségét.

A szervezet felvételét egyhangúan támogatta a Közgyűlés.
Vásárhelyi Prodán Katalin ehhez kapcsolódóan ismertette a hasonló kamaraerdei 

helyzetet, ahol szintén az önkormányzattal kell küzdenie a civil szervezetnek.

A Bocskaikert Zöld Egyesületet (Debrecen) Majoros János elnökhelyettes mutatta be. 
A mintegy 3000 lakosú Bocskaikert település Debrecen mellett a Nagyerdő folytatásánál 
fekszik. A szervezet megalakulása óta küzd a települést átszelő, illetve a közvetlenül mellé 
tervezett közlekedési útvonalak környezetterhelése ellen. Elhangzott, hogy a településtől 
nyugatra – a szélső házaktól mindössze 55 méterre – megkezdték a Debrecent elkerülő út 
építését, azonban az engedélyezési terv előírásai nem teljesülnek. Jelenleg az is bizonytalan, 
hogy van-e építési engedélye a beruházásnak, mivel az egyes eljárásokban más-mást 
hangoztatnak. A Natura 2000 védettség alá eső erdőterületen nem csak az engedélyezett 
időszakban dolgoznak. A helyi önkormányzat nem a lakosság érdekeit védi, kétséges számos 
környezetvédelmi, biztonsági (pl. zajvédő fal, megfelelő szélességű véderdő) kiegészítő 
beruházás megvalósítása is. Az önkormányzat nem tájékoztatta a tervezett beruházásról a 
környéken építkezőket, és „várja” a kártérítési pereket „úgysincs pénze” fizetni. Cserháti 
Andrea, az egyesület jogásza ismertette az építkezés miatti erdőkivágást, melyhez 
hatásvizsgálatot kellett volna végezni, de a NIF Zrt. és a TiKöFe asszisztál a 
szabálytalanságokhoz. A Környezetvédelmi Főfelügyelőségtől már felvetették, hogy lehetett 
volna kevesebb konfliktussal járó nyomvonalat is választani.

A szervezet felvételét egyhangúan támogatta a Közgyűlés.

A dunaújváros környéki ügyekkel foglalkozó (Hankook, gázerőmű, korrupciós ügyek) 
„Jövőnk a Tét!” Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet (Dunaújváros) LP képviselte. Az 
egyesület vezetője, Hum János korábban is több alkalommal együttműködött a Levegő 
Munkacsoporttal: az azóta megszűnt tagszervezetünk vezetője volt.

A szervezet felvételét egyhangúan támogatta a Közgyűlés.



A Viadukt Alapítványtól és a Zöld Gyűrű Alapítványtól nem jelent meg senki, így nem 
volt szavazás a szervezetek felvételéről.

7. Az Alapszabály módosítása
A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a „Levegő Munkacsoport üléseinek” az 

Alapszabályból való törlésére történő javaslatot.

8. Egyebek
Vendég Zsolt felvetette, hogy az EU-s kapcsolatrendszerünket a helyi jellegű ügyekben 

is ki kellene használni. LA ismertette az EU-s jogorvoslati lehetőségeket (Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága, Európai Ombudsman, Európai Bizottság, esetleg a Brüsszeli székhelyű 
civil szervezetek segítségének kérése).

Mivel az összes napirendi pont megtárgyalásra és döntéshozatalra került, LA 18.35-kor 
lezárta a Közgyűlést.

Budapest, 2010. május 28.

Pál János
jegyzőkönyvvezető

Lenkei Péter   Schnier Mária
       jegyzőkönyv-hitelesítők


