Beszámoló a Levegő Munkacsoport
1996. évi tevékenységéről
Általános összejövetelek, tanácskozások
• Kéthetenként megtartottuk üléseinket, ahol a különböző szervezetek képviselői információt cseréltek, egyeztették terveiket és előkészítették a soron következő akciókat. Az ülések jegyzőkönyvei
megtekinthetők a Levegő Munkacsoport irodájában.
• Részt vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos találkozóján és külön szekciót
is vezettünk e rendezvényen.
• A Föld Napján a Városi Biciklizés Barátai Egyesülettel, illetve a XVI. kerületi környezetvédőkkel közös megmozdulásokat szerveztünk.
• Részt vettünk a BIO-SZFÉRA kiállításon.
• Részt vettünk a NATUREXPO-n.
• Részt vettünk az ENERGIA-ÖKOEXPO kiállításon.
• Rendszeresen részt vettünk az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága ülésein. Állandó munkakapcsolatot tartottunk fenn a környezetvédelmi és a közlekedési tárca illetékeseivel, a budapesti
Főpolgármesteri Hivatal, valamint számos vidéki település polgármesteri hivatalának munkatársaival.
• Széles körű nemzetközi kapcsolatokat tartunk fenn. Képviselőink számos nemzetközi rendezvényen vettek részt: Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Szlovákiában, az Egyesült Államokban, Hollandiában, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Luxemburgban, Németországban, Romániában, Svájcban és más országokban. Rendszeresen fogadunk külföldi látogatókat: környezetvédelmi szervezetek aktivistáit, újságírókat, hivatalos szervek képviselőit.
Sajtótájékoztatók
• 1996-ban az alábbi témákban tartottunk sajtótájékoztatót:
— a fővárosi tömegközlekedés javításának lehetőségei,
— a Levegő Munkacsoport tömegközlekedési kampányának eredményei,
— az autópályák hatása a gazdasági fejlődésre (a Greenpeace közlekedési szakértőjének részvételével),
— a Föld Napja rendezvényei és ezek céljai,
— az ELÉG Energiahatékonysági Program (az Energia Klubbal közösen),
— az M3-as autópálya és az érintett térség fejlesztése,
— az energia valódi költségei,
— 1997. évi állami költségvetés (a KKDSZ-szel közösen),
— a tervezett 4. fővárosi metróvonal,
— sajtóbeszélgetés a MÚOSZ Közlekedési Szakosztálya keretében a tervezett 4. fővárosi metróvonalról.
Tanulmányok, kiadványok
• Szakértőink 1996-ban az alábbi tanulmányokat, illetve kiadványokat készítették:
— Javaslat Budapest közlekedésének megújítására
— A budapesti és agglomerációs gyorsvasúti hálózat létrehozásának koncepciója
— Wheels Out of Balance (az ITDP-vel közösen, a Világbank közlekedéspolitikájáról)
— The M3 Motorway in Hungary: A Case Study (az ITDP-vel közösen)
— Az energia valódi költségei
— A környezetvédő mozgalmak megítélése
— A Levegő Munkacsoport válaszra váró kérdései a tervezett fővárosi 4. metróvonallal kapcsolatban
— A Budapesten belüli személygépkocsival történő utazások távolságkategóriánkénti megoszlása
— Javaslatok az 1997. évi állami költségvetéshez
(erről a témáról egy 32 perces tévéfilmet is készítettünk, amelyet 53 helyi kábeltelevízió-hálózat
sugárzott legalább 2 alkalommal)
• Jelenleg a következő tanulmányok elkészítésén dolgozunk
— A magyar közlekedéspolitika környezetvédelmi szempontból
— A budapesti közlekedés valódi költségei
— A nemzetközi közúti árufuvarozással kapcsolatos előírások
• Lefordítottuk magyarra az alábbi tanulmányokat:
— Bevásárlóközpontok vagy helyi ellátás? (Osztrák Közlekedési Klub)
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— Az autópályák hatása az Európai Unió kevésbé fejlett térségeinek gazdaságára (Merlin Hyman)
— A forgalomcsillapítás (A Föld Barátai kiadványa)
• Rendszeresen megjelentettük a Lélegzet c. havilapot. Sajnos anyagi okok miatt jelentősen csökkenteni kellett a kiküldött tiszteletpéldányok számát, az előfizetési díjat pedig 50%-kal emeltük. Így
a korábbi 5000 helyett jelenleg 3000 példányban jelentetjük meg a lapot. Minden számot eljuttattunk az összes országgyűlési képviselőnek, a fővárosi, városi és kerületi önkormányzatoknak, a
sajtónak, a környezetvédő szervezeteknek és más érdeklődőknek. A lapunkban megjelent információkat gyakran átveszik más lapok is, sőt esetenként a rádió és a televízió is sugároz riportokat
ezek alapján.
KÖZLEKEDÉS
Országos közlekedéspolitika
• Módosító javaslatokat készítettünk „A magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról” szóló országgyűlési határozattervezethez. Javaslataink egy részét elfogadta az országgyűlés.
• Számos alkalommal foglalkoztunk a vasúti közlekedés fejlesztési lehetőségeivel, s tettünk közzé
állásfoglalást a témáról. Részt vettünk a mellékvonalak népszerűsítését célzó tevékenységben.
• Részt vettünk az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának Építésügyi és Infrastruktúra Albizottságának az M0-s körgyűrűvel foglakozó ülésén, ahol részletesen ismertettük álláspontunkat.
• A helyi környezetvédő szervezetekkel közösen tanácskozást szerveztünk Miskolcon az M3-as autópálya és a térség fejlesztésének összefüggéseiről.
• Állásfoglalást tettünk közzé az üzemanyag-csempészetről, és a témával összefüggésben felvettük
a kapcsolatot a VPOP-val.
Fővárosi közlekedés
• Kampányt szerveztünk a fővárosi tömegközlekedés javítása érdekében, melynek során 20 ezer
aláírást gyűjtöttünk.
• Közreműködtünk a budapesti Városliget forgalomcsillapításában és hétvégi „autómentesítésében”.
• Tanácskozást tartottunk, széles körű tájékoztató munkát végeztünk a tervezett Buda-környéki bevásárlóközpontok várható környezeti hatásairól. A budaörsi bevásárlóközpont ellen a helyi lakosság támogatásával jogi úton is felléptünk.
• Aktívan közreműködtünk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájában.
• A Közlekedéstudományi Egyesület Budapesti Szervezetével közösen Budaörsön konferenciát
szerveztünk Dél-Buda és környéke közlekedési problémáiról.
• Tanácskozást folytattunk a BKV szakértőivel arról, hogyan lehet forgalmi előnyöket biztosítani a
tömegközlekedésnek, és több konkrét javaslatot tettünk.
• Részletesen elemeztük és konkrét javaslatokat tettünk a készülő fővárosi ÁRT-vel kapcsolatban.
(Javaslataink egy részét elfogadta a Fővárosi Önkormányzat.)
• Áttanulmányoztuk a budapesti 4. metróvonal megvalósíthatósági tanulmányát, és 50 pontban foglaltuk össze a tanulmány hiányosságait.
• A Fészek Művészklubban tanácskozást tartottunk művészekkel Budapest közlekedéséről és környezeti állapotáról, különös tekintettel az új bevásárlóközpontokra.
• Segítséget nyújtottunk a helyi lakosoknak az Andor utca kiszélesítése ellen folytatott küzdelmükben.
• Több esetben foglakoztunk konkrét zöldterület-pusztítási és benzinkút-építési tervekkel, és lehetőségeink szerint segítettünk a helyi lakosságnak.
Nemzetközi kapcsolatok
• 1996. februárjában részt vettünk a magyar közlekedéspolitikát megvitató nemzetközi tanácskozáson, ahol tárgyalást folytattunk Jack Shorttal, az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának főtitkár-helyettesével.
• Szorosan együttműködtünk a New York-i székhelyű Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézettel
annak érdekében, hogy a nemzetközi fejlesztési bankok környezetbarátabb közlekedéspolitikát
folytassanak.
• Részt vettünk a környezetvédő szervezeteknek a közúti tranzitforgalomról Chambéry-ben tartott
tanácskozásán, ahol elismerést aratott a Levegő Munkacsoport ezirányú tevékenységéről szóló
beszámoló.
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• Részt vettünk az „Utak és gazdaság” című konferencián Brüsszelben.
• Luxemburgban az Európai Befektetési Bank, Brüsszelben az EU VII. (Közlekedési) Főigazgatósága képviselőivel tárgyaltunk a közép- és kelet-európai (ezen belül különösen a magyar) közlekedéspolitikáról.
• Részt vettünk Grazban, majd Bécsben a Közép-Európai Kezdeményezés közlekedési minisztereinek konferenciáját előkészítő üléseken.
ENERGIA
• Részt vettünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanács munkájában.
• Részt vettünk az Ipari és Kereskedelmi Érdekegyeztető Tanács munkájában, elsősorban energiapolitikai kérdésekkel kapcsolatban.
• Állásfoglalást dolgoztunk ki az IKM „A magyar erőműrendszer 2010. évig kitekintő fejlesztési koncepciója, az ezredfordulóig terjedő időszak erőműlétesítési terve” c. anyagával kapcsolatban.
• Állásfoglalást dolgoztunk ki a Magyar Energia Hivatal „A legkisebb költség elve érvényesítésének
kérdésköréről a villamos energia szektorban” c. anyagáról.
• Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának Építésügyi és Infrastruktúra Albizottsága 1996.
október 16-i ülésén megvitatta Az energia valódi költségei c. tanulmányunkban foglaltakat, és elismerését fejezte ki az elvégzett munkával kapcsolatban.
• Folytattuk — az Energia Klubbal közösen — az ELÉG Energiahatékonysági Programban való
részvételünket.
ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS
• Ismét kidolgoztuk — a KKDSZ-szel közösen — javaslatainkat az állami költségvetés módosítására. A kérdésről tárgyalásokat folytattunk a PM és a KTM munkatársaival, továbbá az Országgyűlés
Gazdasági, Környezetvédelmi, valamint Költségvetési Bizottságának tagjaival.
• Folyamatosan figyelemmel kísértük a Központi Környezetvédelmi Alap működését, és számos
esetben sikerrel tettünk javaslatokat annak javítására.
EGYÉB
• Állásfoglalást dolgoztunk ki és tettünk közzé a Nemzeti Informatikai Stratégia tervezetéről.
• Módosító javaslatokat dolgoztunk ki a területfejlesztési törvénnyel, valamint a természetvédelmi
törvénnyel kapcsolatban.
• Áttekintettük a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram tervezetét, és javaslatot tettünk kiegészítésére.
• Közreműködtünk a fogyasztóvédelmi törvény előkészületeiben.
• Több alkalommal tárgyaltunk az előkészületben lévő reklámtörvényről, és elkezdtük a módosító javaslatok kidolgozását.
• Megvitattuk a nemdohányzók védelméről és a dohányzással kapcsolatos egészségkárosodás
megelőzéséről szóló törvényjavaslatot.
• Állásfoglalást dolgoztunk ki a KTM területi szerveinek átszervezéséről. Az állásfoglaláshoz sok
más környezetvédő szervezet is csatlakozott.
• Részt vettünk a parlagfű-irtási megmozdulásokban.
Budapest, 1997. január
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