
 
 

Beszámoló 
D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW� 

2UV]iJRV�.|UQ\H]HWYpG��6]|YHWVpJ 
������pYL�WHYpNHQ\VpJpU�O 

  

Célk LW&]pVHLQN�pV�PXQNDYpJ]pV�QN�Yi]ODWRV�EHPXWDWiVD  
  $�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�2UV]iJRV�.|UQ\H]HWYpG��6]|YHWVpJHW�����-ben jegyezte be a 
FpJEtUyViJ��HO�GMpW�D�W|EE�N|UQ\H]HWYpG��FLYLO�V]HUYH]HW�HJ\�WWP&N|GpVL�IyUXPDNpQW�P&N|G��
/HYHJ��0XQNDFVRSRUWRW�D]RQEDQ�PiU�W|EE�PLQW����pYYHO�H]HO�WW������-ban hoztuk létre. 
 
0D�PiU����WDJV]HUYH]HW�QN�YDQ��pV�WRYiEEL����V]HUYH]HW�MHOH]WH�FVDWODNR]iVL�V]iQGpNiW��DPLU�O�
soron köYHWNH]��.|]J\&OpV�QN�IRJ�G|QWHQL��7DJV]HUYH]HWHLQNNHO�pV�PiV�FLYLO�V]HUYH]HWHNNHO�YDOy�
V]RURV�HJ\�WWP&N|GpVQHN�N|V]|QKHW�HQ�PD�PiU�MHOHQW�V�HUHGPpQ\HNHW�WXGXQN�IHOPXWDWQL�D�
ODNRVViJ�PR]JyVtWiViEDQ��D�G|QWpVHN�HO�NpV]tWpVpEHQ�pV�D�G|QWpVKR]DWDO�EHIRO\iVROiVában egyaránt.  
• &pOXQN�HOV�VRUEDQ�D]�iOODPL�N|OWVpJYHWpV�pV�DGyUHQGV]HU��D�N|]OHNHGpV��D�WHOHS�OpVIHMOHV]WpV��
YDODPLQW�D]�HQHUJLDIHOKDV]QiOiV�N|UQ\H]HWNtPpO�EEp�WpWHOH�� 
• $�PHJ�QHP�~MXOy�HQHUJLDKRUGR]yN��Q\HUVDQ\DJRN��WHUPpV]HWL�NLQFVHN�pVV]HU&EE��WDNDUpNRVDEE�
felhasználását szorgalmazzuk.  
• $]�HPEHUL�WiUVDGDORP�IHMO�GpVpW� 
•  D�P&YHO�GpV��D�P&YpV]HWHN��D]�RNWDWiV�pV�D�QHYHOpV��D�WXGRPiQ\RV�NXWDWiVRN�pV�D]�
iOODPSROJiURN�|VV]HIRJiViW�HO�VHJtW��WiUVDGDOPL�pULQWNH]pVHN�NLHPHOW�WiPRJDWiViYDO�NpS]HOM�N�HO�� 
• $�N|UQ\H]HWYpGHOHP�WHU�OHWpQ�LV�D]�iOODPSROJiUL�UpV]YpWHO�OHKHW�VpJHLQHN�E�YtWpVpUH�W|UHNV]�QN�� 
• 0XQNDWiUVDLQN�pV�V]DNpUW�LQN�UHQGV]HUHVHQ�UpV]W�YHV]QHN�D]�2UV]iJJ\&OpV�.|U-nyezetvédelmi 
Bizottságának ülésein. A várható kormányzati és önkormányzati döntésekkel kapcsolatban 
tanulmányokat készítünk, javaslatokat alakítunk ki.  
• Tudatformáló tevékenységet és tanácsadást végzünk. Környezeti nevelési, felvilágosító 
SURJUDPRNDW��N�O|QE|]��UHQGH]YpQ\HNHW�pV�NDPSiQ\RNDW��WiUVDGDOPL�PHJPR]GXOiVRNDW�- ha kell 
tüntetéseket, tiltakozó akciókat szervezünk és bonyolítunk le.  
• .pWKHWHQNpQW�Q\LOYiQRV��OpVHNHW�WDUWXQN�D�%XGDSHVWL�9iURVYpG��(J\HV�OHW�V]pNKi]iEDQ��DKRO�D�
ODNRVViJ�pV�D�FLYLO�V]HUYH]HWHN�NpSYLVHO�LYHO�N|]|VHQ�DODNtWMXN�NL�iOOiVIRJODOiVDLQNDW��KDWiUR� 
• zzuk meg lHJIRQWRVDEE�WHHQG�LQNHW�� 
• 0XQNDYpJ]pV�QNHW�pV�iOOiVIRJODOiVDLQNDW�D�KtUN|]O��V]HUYHN�VHJtWVpJpYHO�LV�LJ\HNV]�QN�
nyilvánossá tenni.  
• Közel néJ\H]HU�SpOGiQ\EDQ�DGMXN�NL�/pOHJ]HW�FtP&�N|UQ\H]HWYpGHOPL�KDYLODSXQNDW�pV�HO�LV�
MXWWDWMXN�D]W�ROYDVyLQNKR]��DNLN�HO�IL]HW�LQN�pV�SiUWROy�WDJMDLQN��D�N|UQ\H]HWYpG�PR]JDORP�pV�
N�O|QE|]��WiUVDGDOPL�V]HUYH]HWHN�WDJMDL��N|Q\YWiUDN�ROYDVyL��~MViJtUyN��RUV]iJJ\&OpVL�NpSYLVHO�N��
|QNRUPiQ\]DWRN�WLV]WYLVHO�L�� 
• 0LQGHQ�pUGHNO�G��V]iPiUD�LJ\HNV]�QN�OHKHW�Yp�WHQQL�D]W��KRJ\�KR]]iMXWKDVVRQ�D]�iOWDOXQN�
ismert és a rendelkezésünkre álló, környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz, 
kiadványokhoz, dokumentumokhoz, szakirodalomhoz. 
   
 
 (GGLJL�WHYpNHQ\VpJ�QNNHO�PL�LV�MHOHQW�V�PpUWpNEHQ�KR]]iMiUXOWXQN�DKKR]��KRJ\�

megvalósulhattak az alábbiak: 
• Központi KörnyezetYpGHOPL�$ODS��..$��IRUUiVDLQDN�MHOHQW�V�E�Y�OpVH��D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�
termékdíjak bevezetése.  



• A KKA felhasználásának átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele.  
• .RUPiQ\KDWiUR]DW�D�JpSMiUP&YHN�OpJV]HQQ\H]pVpQHN�FV|NNHQWpVpU�O�� 
• A környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet elfogadása.  
• A kamionforgalom hétvégi korlátozása.  
• $�/pJLIRUJDOPL�pV�5HS�O�WpUL�,JD]JDWyViJQDN�Q\~MWRWW�iOODPL�KR]]iMiUXOiV�PHJV]�QWHWpVH��
DPHO\QHN�N|YHWNH]WpEHQ�D�V~O\RVDQ�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��OpJL�N|]OHNHGpV�PD már nem részesül 
WiPRJDWiVEDQ�D]�DGyIL]HW�N�SpQ]pE�O�� 
• 7|PHJN|]OHNHGpVL�HV]N|]|N�IRUJDOPL�HO�Q\|NK|]�MXWWDWiVD�� 
• A személyi jövedelemadó egy százalékának közcélú felhasználása.  
• A vasúti mellékvonalak felszámolásának megakadályozása.  
• Budapesti Közlekedési Fórum létrehozása és m&N|GWHWpVH�� 
• $�YiURVL�JpSMiUP&IRUJDORP�FVLOODStWiVD��D�NDPLRQIRUJDORP�NLWLOWiVD�HJ\HV�ODNRWW�WHU�OHWHNU�O�� 
• Rendelet a 30km/órás sebességkorOiWR]iV~�|YH]HWHNU�O�pV�D�I�YiURVL�SDUNROiVV]DEiO\R]iVUyO�� 
 
    



Tevékenységünk 1998-ban   
 $]�pY�HOHMpQ�WDUWRWW�V]HUYH]HWIHMOHV]W��WRYiEENpS]pV�QN|Q�VWUDWpJLDYiOWiVUD�V]iQWXN�HO�PDJXQNDW��
ElhatározWXN��KRJ\�D�M|Y�EHQ�W|EE�PLQW�V]i]�I�V�V]DNpUW�L�WHVW�OHW�QN�WXGiViUD�WiPDV]NRGYD��D]�
DGGLJLDNQiO�VRNNDO�HO�UHKDWyEE�PXQNiW�YpJ]�QN��$UUD�W|UHNHGW�QN�pV�DUUD�W|UHNV]�QN�PD�LV��KRJ\�
tevékenységünknek egyre kisebb részét tegye ki a már meghozott, környezeti szempontból rossz 
G|QWpVHN�HOOHQL�WLOWDNR]iV�pV�HJ\UH�QDJ\REE�UpV]pW�NpSH]]H�D�My�G|QWpVHN�PHJKR]DWDOiW�HO�VHJtW��
javaslatok és alternatívák kidolgozása és a hozzá kapcsolódó kommunikáció.  
 
Az elmúlt év tapasztalatait számba véve örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez a döntés helyes volt, a 
fenti stratégiát követve egyre több érdemi lépést tudunk tenni környezetünk megóvása érdekében.  
 

Tájékoztatás, fontosabb kiadványaink 
eYHV�PXQNDWHUY�QNQHN�PHJIHOHO�HQ�QDJ\�ILJ\HOPHW�IRUGtWRWWXQN�DUUD��KRJ\�MDYtWVXN�NDSFVRODWDLQNDW�
D�KtUN|]O��V]HUYHN�PXQNDWiUVDLYDO��$]�HUUH�IRUGtWRWW�LG��pV�HQHUJLD�My�EHIHNWHWpVQHN�EL]RQ\XOW��
KLV]HQ�D�PpGLD�pUGHNO�GpVH�V]HUYH]HW�QNNHO�NDSFVRODWEDQ�MHOHQW�sen megnövekedett. 1998 végén és 
1999 elején már szinte minden, környezetvédelmi szempontból fontos eseménnyel és beruházással 
kapcsolatban megkerestek bennünket, kíváncsiak voltak a véleményünkre, szívesen tudósítottak és 
tudósítanak ma is róla. A sajtóval való szoros munkakapcsolat eredményeképpen tevékenységünk 
D]�HO�]��pYHNKH]�NpSHVW�OpQ\HJHVHQ�QDJ\REE�Q\LOYiQRVViJRW�NDSRWW��LVPHUWVpJ�QN�MHOHQW�V�
mértékben megnövekedett, így gondolatainkat és elképzeléseinket sokkal hatékonyabban tudtuk 
képviselni.  
 
Állásfoglalásainkat, észrevételeinket, kérdéseinket és javaslatainkat rendszeresen eljuttattuk a 
G|QWpVKR]yNKR]��LJ\HNH]W�QN�IRO\DPDWRV�SiUEHV]pGHW�IHQQWDUWDQL�YHO�N�pV�OHKHW�VpJ�V]HULQW�My�
munkakapcsolat kialakítására törekedtünk. 
 
A július-DXJXV]WXVL�|VV]HYRQW�V]iP�NLYpWHOpYHO�PLQGHQ�KyQDSEDQ�NLDGWXN�/pOHJ]HW�FtP&�
környezetvédelmi havilapunkat és -�D]�HO�]��pYHN�J\DNRUODWiKR]�NpSHVW�LJHQ�MHOHQW�V�HO�UHOpSpVNpQW�
-�D�WiUJ\Ky�HOHMpQ�HO�LV�MXWWDWWXN�ROYDVyLQNKR]��(OpUW�N�YpJUH�D]W�LV��KRJ\�D�ODS�D�KtUODSWHUMHV]W��
YiOODODWRN�N|]UHP&N|GpVpYHO�D]�~MViJRV�VWDQGRNRQ�LV�PHJYiViUROKDWy�OHJ\HQ�%XGDSHVWHQ�pV�
vidéken is egyaránt. 
 
1998-EDQ�D�.g7�KiOy]DW�WiPRJDWiViYDO�OpWUHKR]WXN�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�.|UQ\H]HWL�7DQiFVDGy�
és Információs Irodáját, s a tanácsadással kapcsolatban a KÖT által szervezett tréningsorozaton és 
tapasztalatcseréken két munkatársunk is részt vett.  
 
$]�LURGD�PHJQ\LWiVD�yWD�����PHJNHUHVpVW�UHJLV]WUiOWDN�PXQNDWiUVDLQN��(OV�VRUEDQ�D�N|]OHNHGpVE�O�
DGyGy�N|UQ\H]HWL�NiURNR]iVRN��D�OHYHJ�V]HQQ\H]pV��]DM�pV�UH]JpViUWDORP��YDODPLQW�D 
tömegközlekedés problémái azok, ami miatt az állampolgárok megkeresték irodánkat, de fordultak 
KR]]iQN�D�OHKHW��OHJN�O|QE|]�EE�WHOHS�OpVL�NiURNR]iVRN��J\pEHQ�LV��$�VHJtWVpJ�QNHW�NpU��ODNRVRN�
nagyon sok esetben nem értenek egyet kerületük általános és részletes rendezési terveivel, 
N|]OHNHGpVL�EHUXKi]iVRNNDO��EHYiViUOyN|]SRQWRN�pV�PiV�HJ\pE�QDJ\�JpSMiUP&IRUJDOPDW�YRQ]y�
létesítmények telepítésével. Ügyfeleinket szakmai véleményalkotással valamint azzal segítjük, hogy 
HOPRQGMXN��PLW�WHKHWQpQHN��N�PDJXN�D]�DGRtt probléma megoldása érdekében, s ha kell egyéb 
VHJtWVpJHW�LV�Q\~MWXQN�D�V]iPXNUD��-RJL�V]HPpO\LVpJJHO�QHP�UHQGHONH]��PDJiQV]HPpO\HN��ODNRVViJL�
V]HUYH]�GpVHN�HVHWpEHQ��KD�D�SUREOpPD�PHJROGiViW�D]�HO�VHJtWKHWL��DNNRU�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�
az adott személy vagy csoport érdekeit képviselve ügyfélként jár el az önkormányzatoknál, a 
közigazgatási hivataloknál és bírósági ügyekben is. 
 
$]�LURGD�PHJQ\LWiViW�N|YHW�HQ�HJ\UH�W|EE�LVNROD��LQWp]PpQ\�pV�V]HUYH]Ht vette fel velünk a 



kapcsolatot, környezetvédelmi oktatást, információt és adatszolgáltatást, valamint a 
WHYpNHQ\VpJ�QNK|]�NDSFVROyGy�HO�DGiVRN�PHJWDUWiViW�LJpQ\HOYH��$]�iOWDOXN�W|UWpQW�QDJ\V]iP~�
megkeresést részben az a kampányunk is magyarázza, amelyet környezeti nevelési programunk 
részeként valósítottunk meg, s amelynek során több száz iskolával vettük fel a kapcsolatot a 
környezeti nevelés helyzetét vizsgálva. Sok esetben adtunk konkrét segítséget 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteknek is, a páO\i]DWL�OHKHW�VpJHN�ILJ\HOpVpYHO�pV�D�
SiO\i]DWRN�PHJtUiViEDQ�YDOy�HJ\�WWP&N|GpVVHO� 
 
$�ODNRVViJL�PHJNHUHVpVHN�D]W�MHO]LN�D�V]iPXQNUD��KRJ\�D�KR]]iQN�IRUGXOyN�MHOHQW�V�UpV]H�HOpJ�MyO�
LVPHUL�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WHYpNHQ\VpJpW�pV�D�IRQWRVDEE�V]DNWHU�OHWHLQNHW��DPL�YDOyV]tQ&OHJ�D]�
iWODJRQ�IHO�OL�PpGLD�MHOHQOpW�QNQHN�N|V]|QKHW��� 
 
Ehhez november óta már az is hozzájárul, hogy, minden második szerdiQ�GpOXWiQ�N|]UHP&N|G�QN�D�
&LYLO�5iGLy�/pOHJ]HW�FtP&�N|UQ\H]HWYpGHOPL�P&VRUiEDQ� 
 
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is elkészítettük az állami költségvetés 
módosítására irányuló részletes javaslatainkat, eljuttattuk azokat a döntéshozók asztalára és ezt a 
sajtó útján a nyilvánosság tudomására is hoztuk.  
 
Annak érdekében, hogy javaslataink lényegét és szellemi hátterét minél többen megismerhessék 
elkészítettük és megjelentettük Lukács András: Államháztartási Reform -�PiVNpSSHQ�FtP&�
QpSV]HU&VtW��NLDGYiQ\iW�LV� 
 
$�N|]HOJ��|QNRUPiQ\]DWL�YiODV]WiVRNNDO�NDSFVRODWEDQ��$MiQOiVRN�%XGDSHVWpUW�FtP&�
tanulmányunkban foglaltuk össze mindazokat az elvárásokat, amelyeket a környezetvédelem, a 
GHPRNUiFLD�pV�D�YiURVUHQGH]pV�WHU�OHWpQ�IRJDOPD]WXQN�PHJ�OHHQG��|QNRUPiQ\]DWL�NpSYLVHO�LQN�
munkavégzésével kapcsolatban. 
 
A világ éghajlata: MegéUHWW�D]�LG��D�FVHOHNYpVUH�FtPHQ�D�9LOiJ�7HUPpV]HWYpGHOPL�$ODS�
Magyarországi Képviseletével közösen adtuk ki a WWF füzetek 13. számát. 
 
$�..$�WiPRJDWiViYDO�PHJMHOHQWHWW�N�GU��5DGy�'H]V���$�EHO- és külterületi fasorok EU-módszer 
V]HULQWL�pUWpNHOpVH�FtP&�WDQXOPiQ\iW�LV� 
 
A környezetbarát közlekedési PyGRN�QpSV]HU&EEp�WpWHOH�pV�HOWHUMHGpVH�pUGHNpEHQ�HONpV]tWWHWW�N�D�
�%XVV]DO�YDJ\�DXWyYDO��FtP&�N|]lekedésfilmünket, amelyet mintegy 60 helyi televízió több esetben 
LV�P&VRUiUD�W&]|WW� 
 
0HJUHQGHO�L�pV�DNWtY�UpV]WYHY�L�YROWXN�GU��/DQJHU�-iQRV��J\YpG��-RJEDQ�MiUiV�FtP&�79�VRUR]DWD�
azon adásainak, mHO\HNEHQ�D�N|UQ\H]HWYpGHOHPU�O�pV�DQQDN�MRJL�YRQDWNR]iVDLUyO�HVHWW�V]y�� 
 
$�)�YiURVL�)�pStWpV]L�,URGD�PHJEt]iViQDN�HOHJHW�WpYH�HONpV]tWHWW�N�%XGDSHVW�%L]WRQViJD�,,,��F��
tanulmánykötetünket. 
 
A Környezetgazdálkodási Intézet megbízásából elkészítettük Fogyasztóvédelmi Zsebkönyv 
'LiNRNQDN��pV�D]�(QHUJLDWDNDUpNRVViJL�0XQNDI�]HW�FtP&�NLDGYiQ\RNDW� 
 
$�IHQWLHNHQ�NtY�O�W|EE�PpGLiEDQ�LV�SXEOLNiOWDN�V]DNpUW�LQN��SpOGiXO�D]�$OVy�WDJR]DW��D�+iOy]DW�pV�D�
)HOQ�WWRNWDWiV�F��SHGDJyJLDL��D�9iUQHJ\HG�pV�W|EE�PiV�NHU�OHWL�|QNRUPiQ\]DWL�ODSRNEDQ��D�12(�
+tUOHYpOEHQ��D]�ÒM�0DJ\DU�eStW�P&YpV]HW��D�%XGDSHVW�pV�Környéke Közlekedése, a PR Herald c. 
szakfolyóiratokban, stb.  
 



Aktívan részt vettünk a Nemzeti Környezetvédelmi Nevelési Stratégia kidolgozásában és a vele 
kapcsolatban megrendezett konferencián is.  
  

Általános összejövetelek, tanácskozások   
 .pWKHWHQNpQW�UHQGV]HUHVHQ�PHJWDUWRWWXN�Q\LOYiQRV��OpVHLQNHW�D�%XGDSHVWL�9iURVYpG��(J\HV�OHW�
V]pNKi]iEDQ��DKRO�D]�LG�V]HU&�N|UQ\H]HWL�SUREOpPiNNDO�NDSFVRODWEDQ�PHJKDOOJDWWXN�D�ODNRVViJ�pV�
WDJV]HUYH]HWHLQN�NpSYLVHO�LQHN�YpOHPpQ\pW��LQIRUPiFLyNDW�FVHUpOW�QN��beszámoltunk a 
WHYpNHQ\VpJ�QNU�O��HJ\H]WHWW�N�HONpS]HOpVHLQNHW��D�MHOHQOpY�NNHO�N|]|VHQ�KDWiUR]WXN�PHJ�D�M|Y��
IHODGDWDLW��NLDODNtWRWWXN�iOOiVIRJODOiVDLQNDW�pV�HO�NpV]tWHWW�N�D�VRURQ�N|YHWNH]��DNFLyNDW��$]�
�OpVHNU�O�MHJ\]�N|Q\YHNHW�YH]HWW�QN��DPHO\HN�PHJWHNLQWKHW�N�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�8OiV]Oy�
XWFDL�LURGiMiEDQ��6]DNpUW�L�WHVW�OHW�QN�WDJMDLW�V]�NVpJ�V]HULQW�W|EE�HVHWEHQ�LV�|VV]HKtYYD�V]DNPDL�
HV]PHFVHUpNHW��VWUDWpJLDL�PHJEHV]pOpVHNHW��YH]HW�VpJL��OpVHNHW�WDUWRWWXQN�� 
 
)�iOOiV~�GROJR]yLQN�UpV]YpWHOpYHO�KpWI�L�PXQNDpUWHNH]OHWHLQNHQ�KDWiUR]WXN�PHJ�D�/HYHJ��
0XQNDFVRSRUW��OpVHLQ�V]�OHWHWW�G|QWpVHN�YpJUHKDMWiViKR]�V]�NVpJHV�RSHUDWtY�WHHQG�NHW�pV�
feladatokat, tájékoztattuk egymást az elvégzett munkáról s a kövHWNH]��LG�V]DN�YiUKDWyDQ�
OHJIRQWRVDEE�HVHPpQ\HLU�O� 
 
5HQGV]HUHVHQ�UpV]W�YHWW�QN�D�KD]DL�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHN�Ky�YpJL�HJ\H]WHW��IyUXPDLQ��$�
László Ervin professzor által alapított Budapest Klub UHQGH]YpQ\HLQHN�LV�DNWtY�V]HUHSO�L�YROWXQN� 
  

Taglétszámunk   
 .|UQ\H]HWYpG��WHYpNHQ\VpJ�QNK|]�����-ban 9 társadalmi szervezet csatlakozott, így ma már 72 
tagszervezetünk van.  
29 intézményi és 206 egyéni pártoló tagot számlálunk. 
  

Nemzetközi kapcsolataink   
 $�N�OI|OGL�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHNNHO�H]�pYEHQ�LV�PHJ�UL]W�N�D�IRO\DPDWRV�SiUEHV]pGHW��
N|]�O�N�W|EEHO�LV�UHQGV]HUHV�PXQNDNDSFVRODWRW�WDUWRWWXQN�IHQQ��0XQNDWiUVDLQN�pV�V]DNpUW�LQN�
számos nemzetközi rendezvényen vettek részt itthon és külföldön egyaránt: 
 
• Az EUcsatlakozással kapcsolatban munkatársaink több alkalommal is jártak Brüsszelben, ahol 
találkoztak a környezetvédelmi, a közlekedési pV�SpQ]�J\L�I�LJD]JDWyViJRN��YDODPLQW�D�3+$5(�
Iroda munkatársaival, számba vették a csatlakozásból adódó környezetvédelmi feladatokat, s ezzel 
kapcsolatban tanulmány írását is megkezdték. 
 
• Tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub országos titkára Szlovéniában és 
+RUYiWRUV]iJEDQ�LV�MiUW�DQQDN�pUGHNpEHQ��KRJ\�~M�WDJRNNDO�E�YtWV�N�D�N|]OHNHGpVL�pV�
környezetvédelmi szervezetek kelet-HXUySDL�HJ\�WWP&N|GpVpQHN��D]�~J\QHYH]HWW�(&2�7(1'(1&(�
hálózatot. A láWRJDWiV�HUHGPpQ\HNpSSHQ�D�V]ORYpQ�6(*�pV�*$-$�V]HUYH]HWHN�NpSYLVHO�L�D�
NpV�EELHN�VRUiQ�UpV]W�YHWWHN�D]�(&2�7(1'(1&((��OpVHNHQ� s a GAJA beadta felvételi kérelmét a 
az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségbe, a T&E-be. 
 
• $]�(&2�7(1'(1&(�HOV���OpVpW�PiUFLXVEDQ��%U�VV]HOEHQ�D�7	(�pYHV�N|]J\&OpVpYHO�HJ\�
LG�EHQ��PtJ�D�PiVRGLNDW�QRYHPEHUEHQ�%pFVEHQ�WDUWRWWiN�V�H�UHQGH]YpQ\HN�V]HUYH]pVpEHQ�pV�
OHERQ\ROtWiViEDQ�PXQNDWiUVDLQN�MHOHQW�V�V]HUHSHW�MiWV]ottak. 
 
• Munkatársunk nemzetközi koalícióépítés céljából egy bolgár szervezet Szófiában rendezett 
konferenciáján is részt vett. 



 
• Hasonló céllDO�NpSYLVHOW�N�PDJXQNDW�D�D�)|OG�%DUiWDL�iOWDO�V]HUYH]HWW�EU�VV]HOL�NDSFVRODWWHUHPW��
továbbképzésen is. 
 
• $PVWHUGDPEDQ�KROODQG�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHN�WHYpNHQ\VpJpYHO�LVPHUNHGW�QN�PHJ� 
 
• Jó kapcsolatot alakítottunk ki a delfti Energiahatékonysági Kutatóközponttal. 
 
• Ausztriában osztrák közlekedési ügyekkel foglalkozó zöld szervezetekkel találkoztunk. 
 
• /X[HPEXUJEDQ�D]�(XUySDL�%HIHNWHWpVL�%DQN��(,%��NpSYLVHO�LYHO�NRQ]XOWiOWXQN� 
 
• Cardiffban az EU csúcstalálkozóval párhuzamosan rendezett nemzetközi környezetvédelmi 
találkozón a kelet-európai közlekedpV�KHO\]HWpU�O�WDUWRWWXQN�HO�DGiVW� 
 
• Edinburghban az EU autómentes városok hálózatának (Car-Free Cities) konferenciáján, 
 
• Grazban egy a tömegközlekedéssel kapcsolatos kutatásokat bemutató konferencián,  
 
• Bécsben az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO közlekedésegészségügyi 
konferenciáján, valamint az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) által szervezett fenntartható 
közlekedés szekcióülésén vettünk részt. 
 
• Brüsszelben november 26-án és 27-én részt vettünk az EEB által rendezett "A környezetvédelmi 
feladatok beépítése minden területre" (Integration of Environmental Concerns into All Policy 
$UHDV��FtP&�NRQIHUHQFLiQ��PDMG�H]W�N|YHW�HQ�V]LQWpQ�HEEHQ�D�YiURVEDQ�HJ\�~MDEE�NRQIHUHQFLiQ�D�
WiUVDGDOPL�V]HUYH]HWHN�QHP]HWN|]L�pV�KD]DL�HJ\�WWP&N|GpVpQHN��D�EU�VV]HOL�OREE\]iVQDN�D�
OHKHW�VpJHLW�WDQXOPiQ\R]WXN�pV�D�EU�VV]HOL�LQWp]PpQ\HN�P&N|GpVpYHO�LVPHUNHGW�QN�PHJ�� 
 
• Linzben egy tömegközlekedési és városfejlesztési konferencián vettünk részt. 
 
• $DUKDXVEDQ�D�.|UQ\H]HWYpG��7iUVDGDOPL�6]HUYH]HWHN�1HP]HWN|]L�.RQIHUHQFLiMiQ�NpSYLVHOW�N�
PDJXQNDW��DKRO�D�N|]OHNHGpVVHO��D�5(&�PXQNiMiYDO��D�IHQQWDUWKDWy�IHMO�GpVVHO�pV�D�IRJ\DV]WiVL�
szokások alakulásával foglalkozó munkacsoportok tevékenységében vettünk részt.  
 
• .pW�PXQNDWiUVQ�QN�HJ\�RO\DQ�D]�(XUySDL�8QLyKR]�W|UWpQ��FVDWODNR]iV�MHJ\pEHQ�UHQGH]HWW�
NRQIHUHQFLiQ�NpSYLVHOW�EHQQ�QNHW�%pFVEHQ��DPHO\QHN�V]HUYH]�L�pV�UpV]WYHY�L�LV�HXUySDL�
Q�Vzervezetek tagjai voltak.  
• 0L�LV�VRN�DONDORPPDO�IRJDGWXQN�N�OI|OGL�YHQGpJHNHW��V]DNpUW�NHW�pV�DNWLYLVWiNDW��1pKiQ\DQ�
közülük a legfontosabb külföldi partnereink, akikkel közös programok kialakításán illetve 
lebonyolításán dolgoztunk: 
 
• Walter Hook a New York-L�V]pNKHO\&�.|]OHNHGpV- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) 
LJD]JDWyMD�NpSYLVHO�MH��DNLYHO�D�KD]DL�pV�QHP]HWN|]L��SO��D�9LOiJEDQNRW�LV�pULQW���
közlekedéspolitikai kérdésekben dolgozunk együtt. 
 
• Kai Schlegelmilch - aki ma már a Német Parlament Költségvetési Bizottságának munkatársa és 
I�WDQiFVDGyMD�- még a Wuppertali Éghajlat-, Energia és Környezetkutató Intézet munkatársaként 
töltött el nálunk öt napot, amikor egy, a Zöld Költségvetéshez kapcsolódó, a PHARE- hoz 
EHQ\~MWRWW�N|]|V�SiO\i]DW�PHJtUiViQ�GROJR]WXQN��YDODPLQW�D�.|UQ\H]HW�pV�7HUPpV]HWYpG��
Szervezetek Országos Találkozóján is HO�DGiVW�WDUWRWW�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�DGyUHIRUP�KHO\]HWpU�O�



(XUySiEDQ��D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�IHONpUpVH�DODSMiQ� 
 
• Az év folyamán több esetben is vendégül láttuk Paul Salvesont, a Közlekedési Kutatási és 
7iMpNR]WDWiVL�+iOy]DW��75	,1��YH]HW�MpW��DNLYHO�D�YDV~WL�PHOOpNYRQDODN�pV�D�WXUL]PXV�
kapcsolatának témakörében dolgoztunk együtt.  
 
• Aktívan részt vettünk a SET (Sustainable Europe Tour) a környezeWYpGHOPHW�P&YpV]HWHNNHO�
QpSV]HU&VtW��QHP]HWN|]L�FVRSRUW�PDJ\DURUV]iJL�SURJUDPVRUR]DWiQDN�HO�NpV]tWpVpEHQ�pV�
OHERQ\ROtWiViEDQ��$�W|EE�QHP]HW�DNWLYLVWiLEyO�iOOy�FVRSRUWWDO��D�.iSRV]WiVPHJ\HUL�.|UQ\H]HWYpG�N�
Körével és a helybéli lakosokkal közösen, hazánkban�PD�PpJ�HOpJJp�V]RNDWODQQDN�QHYH]KHW��
módon, egy békés pikniket rendeztünk annak érdekében, hogy egy ilyen, rendhagyó módon is 
WLOWDNR]]XQN�D�ODNyWHOHS�N|]YHWOHQ�V]RPV]pGViJiEDQ�pS�O��0�-s autóút északi szakaszának 
megépítése ellen. 
 
Céljaink megvalósítása érdekében külföldi szervezetekhez és alapítványokhoz is benyújtottunk 
pályázatokat. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy elképzeléseinket több esetben is támogatásra 
méltónak találták, így ma már külföldi finanszírozású programokon is dolgozunk.  
  



A legfontosabb hazai események és rendezvények:   
 0XQNDWiUVDLQN�UHQGV]HUHVHQ�UpV]W�YHWWHN�D]�2UV]iJJ\&OpV�*D]GDViJL�%L]RWWViJD��.|OWVpJYHWpVL�pV�
3pQ]�J\L�%L]RWWViJD��YDODPLQW�.|UQ\H]HWYpGHOPL�%L]RWWViJD��OpVHLQ��$NWtY�UpV]WYHY�L�YROWXQN�D�
)�YiURVL�gQNRUPiQ\]DW�.|UQ\H]HWYpGHOPL�pV�9iURV�]HPHOWHWpVL�%L]RWWVága üléseinek. Jelen 
voltunk és fel is szólaltunk a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács rendezvényein. 
 
Állandó munkakapcsolatot tartottunk fenn a gazdasági, a környezetvédelmi, a közlekedési, valamint 
D�SpQ]�J\L�WiUFD�LOOHWpNHVHLYHO��D�EXGDSHVWL�)�SROJiUPHVWHUL�+LYDWDO��YDODPLQW�V]iPRV�YLGpNL�
WHOHS�OpV�SROJiUPHVWHUL�KLYDWDOiQDN��LOO��D�I�EE�N|]OHNHGpVL�YiOODODWRN��0È9��%.9��PXQNDWiUVDLYDO��
Folyamatosan segítettük az Országos Környezetvédelmi Tanács munkáját, szakmai anyagokat 
juttatunk el, rendszeresen részt vettünk ülésein, hozzászólva az egyes napirendi pontokhoz. 
 
5HQGV]HUHVHQ�UpV]W�YHWW�QN�D�N�O|QE|]��ODNRVViJL�IyUXPRNRQ�pV�N|]PHJKDOOJDWiVRNRQ��D�)�YiURV�
UpV]OHWHV�UHQGH]pVL�WHUYHLQHN�HOIRJDGiViKR]�NDSFVROyGy�HVHPpQ\HNHQ��D�)�YiURVL�.|]J\&OpV�pV�
OHKHW�VpJHLQN�V]HULQW�D�NHU�OHWL�|QNRUPiQ\]DWRN�WHVW�OHWL��OpVHLQ�LV�  
  

1998. január  
 $�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�Q\LOYiQRV��OpVpQ�PHJKDOOJDWWXN�D�PDJ\DU�N�OG|WWVpJ�WDJMDLQDN�
beszámolóját a Kiotóban rendezett világkonferenciáról az éghajlatváltozással kapcsolatban és 
kialakítottuk állásfoglalásunkat az üvegházhatás csökkentése érdekében vállalt magyar 
N|WHOH]HWWVpJHNU�O�� 
 
5-pQ�V]DNpUW�LQN�PHJEHV]pOpVW�WDUWRWWDN�D]�,.,0�(QHUJHWLNDL�)�RV]WiO\iYDO�pV����ROGDODV�pV]UHYpWHOW�
nyújtottak be az Ipari,  
.HUHVNHGHOPL�pV�LGHJHQIRUJDOPL�0LQLV]WpULXP��-HOHQWpV�D]�2UV]iJJ\&OpVQHN�D�PDJ\DU�
HQHUJLDSROLWLNiUyO��FtP&�DQ\DJiKR]� 
 
A 24. Óra Alapítvánnyal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar 
Reklámszövetséggel, a Magyar  
Sportszövetséggel a MUOSZ kommunikációs és PR, valamint Nonprofit szakosztályaival és az MH 
Líceum Alapítvánnyal karöltve elkezdtük a "Társadalom az embHUpUW��FtP&�V]LPSy]LXP�
megszervezését.  
 
13-án egész napos továbbképzést tartottunk Kecskemét város pedagógusainak a Zöld 
.|OWVpJYHWpVU�O� 
 
Ugyancsak ezen a napon átadtuk a budapesti rehabilitációval és civil részvétellel kapcsolatos 
javaslatainkat a Mérnöki Kamara számára. 
 
Ezen a napon az RTL televízióban szerepeltünk a bevásárlóközpontokkal kapcsolatban. 
 
10-pQ�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVW�pV�NRQ]XOWiFLyW�WDUWRWWXQN�D�9,,��NHU�OHWL�yYyQ�N�WRYiEENpS]pVpQ� 
 
15-pQ�D�)�YiURVL�gQNRUPiQ\]DW�.|UQ\H]HWYpGHOPL�pV�9iURV�]HPHOWHWpVL�%L]RWWViJiEDQ�
javaslatokat tett�QN�D�I�YiURVL�N|OWVpJYHWpV�N|]OHNHGpVL�pV�N|UQ\H]HWYpGHOPL�UpV]HLYHO�
kapcsolatban. 
 
8J\DQH]HQ�D�QDSRQ�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�*iERU�'pQHV�)�LVNROD�QDJ\�HO�DGyWHUPpEHQ�D�
környezetbarát közlekedés leheW�VpJHLU�O� 
 



16-án részt vettünk az IKIM által rendezett Valós energiaigény 2005-ig c. rendezvényen s 
felszólaltunk annak érdekében, hogy a  
.RUPiQ\�HQHUJLDSROLWLNiMD�D]�~M�HU�P&YHN�pStWpVH�KHO\HWW�D]�HQHUJLDKDWpNRQ\ViJ�WiPRJDWiViW�
UpV]HVtWVH�HO�Q\EHQ� 
 
20-iQ�D�9,��NHU�OHWEHQ�pS�O��:HVW�(QG�EHYiViUOy�N|]SRQWWDO�NDSFVRODWEDQ�D�NpSYLVHO�Wes-tülethez, a 
polgármesterhez valamint a beruházókhoz is eljuttattuk ellenvéleményünket. Több fórumon szóvá 
WHWW�N��KRJ\�HOIRJDGKDWDWODQQDN�WDUWMXN�D�SRWHQFLiOLV�]|OGWHU�OHWHN�EHpStWpVpW�D�EHOV��NHU�OHWHNEHQ� 
 
Ugyanezen a napon a TV3-EDQ�V]HUHSHOW�QN�D�I�YiURVL�N|]OHNHGpV�NDSFViQ� 
 
21-én a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében a "Találjuk ki Magyarországot " 
programmal kapcsolatRV�WHHQG�N�PHJEHV]pOpVpQ�YHWW�QN�UpV]W� 
 
A Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) meghívására idegenforgalmi szakembereknek tartottunk 
HO�DGiVW�D�07(6=�V]pNKi]EDQ�D�I�YiURV�N|UQ\H]HWL�SUREOpPiLUyO�pV�azok idegenforgalmi 
|VV]HI�JJpVHLU�O� 
 
24-pQ�UpV]W�YHWW�QN�pV�IHOV]yODOWXQN�D�0$785�N|]J\&OpVpQ� 
 
28-iQ��PDMG�H]W�N|YHW�HQ�D]�pY�IRO\DPiQ�W|bb alkalommal is aktívan részt vettünk a SAPRI 
Világbank fórumokon. 
 
A nyíregyházi E-0LVV]Ly�(J\HV�OHW�PHJKtYiViUD�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�N|]OHNHGpV�N|UQ\H]HWL�
hatásairól, a tanároknak tartott környezetvédelmi programjuk keretében. 
 
$�WiYI&WpVVHO�NDSFVRODWEDQ�WDUWRWW�V]DNPDL�UHQGH]YpQ\HNHQ�pV�PHJEHV]pOpVHNHQ�D�
N|UQ\H]HWYpGHOHP�pV�D�ODNRVViJ�pUGHNHLQHN�YpGHOPH�pUGHNpEHQ�D�I&WpVNRUV]HU&VtWpV�WiPRgatását és 
a kapcsolt energiatermelést szorgalmaztuk.  
 
35�WDQiFVDGiVVDO��V]DNPDL�NRQ]XOWiFLyNNDO�pV�HO�DGiVRN�PHJWDUWiViYDO�LV�VHJtWHWW�N�DQQDN�D�
nagyszabású kommunikációs kampánynak a megrendezését, amelyet a magaslégköri ózonréteg 
védelmének érdekében a Világbank, a KTM és a HKVSZ megbízásából a McCann-Erickson 
Budapest Kommunikációs és PR Ügynökség szervezett. 
 
28-án tüntetést szerveztünk D]�,��NHU�OHWL�3ROJiUPHVWHUL�+LYDWDO�HO�WW�D�&RUYLQ�WpU�PHJyYiVipUW��
illetve az oda tervezett mélygarázs építése ellen. 
 
29-30-iQ�NpW�QDSRV�V]HUYH]HWIHMOHV]W��WRYiEENpS]pVHQ�YHWW�QN�UpV]W�D�707�&RQVulting 
Szervezetfejlesztési és Humán Tanácsadó Iroda vezetésével. E rendkívül hasznos rendezvény 
költségeit a Milieukontakt Oost-Europa holland alapítvány támogatásával fizettük ki. 
 
30-31-én "HambuUJ�XWiQ��1$7�HO�WW��FtP&�IHOQ�WWRNWDWiVL�NRQIHUHQFLiQ�YHWW�QN�UpV]W  
  

Február  
 3-iQ�D�)�7È9-YDO�pV�D�V]DNPD�NpSYLVHO�LYHO�HJ\H]WHWYH�YpOHPpQ\H]W�N�D�WiYK�W|UYpQ\�WHUYH]HWpW��
részt vettünk a törvén\�YLWiMiEDQ��pV�D�79��P&VRUiEDQ�NLIHMWHWW�N�D�YHOH�NDSFVRODWEDQ�DONRWRWW�
véleményünket. 
 
6-iQ�PiVIpO�yUiV�pO��N|UQ\H]HWYpGHOPL�DGiV�PHJKtYRWW�YHQGpJHL�YROWXQN�D�5iNRVPHQWH�5iGLyQDN� 
 



9-én a WEST End bevásárlóközponttal kapcsolatban a VI. kerület polgármesteréhez fordultunk. 
 
$�KyQDS�HOV��IHOpEHQ�HJ\�UHQGNtY�O�DWWUDNWtY�pV�QDJ\�YLVV]KDQJot kiváltó kampányt szerveztünk a 
jobb tömegközlekedés megvalósítása érdekében a Magyar Közlekedési Klubbal és a Városi 
Biciklizés Barátai Egyesülettel közösen. Ennek során egy figyelemfelhívó feliratokkal és 
JUDILNiNNDO�IHOV]HUHOW��PX]HiOLV�MHOOHJ&�DXWyEXsszal jártuk Budapest utcáit, hangot adva a 
tömegközlekedéssel kapcsolatos elképzeléseinknek és elvárásainknak. Az események 
csúcspontjaként február 13-iQ�HJ\�RO\DQ�SHWtFLyW�DGWXQN�iW�%XGDSHVW�I�SROJiUPHVWHUpQHN��DPHO\KH]�
113 civil szervezet csatlakozott. 
 
&VDWODNR]WXQN�D�'XQD�.|U�iOWDO�V]HUYH]HWW�Yt]OpSFV�-ellenes programokhoz és részt vettünk a téma 
kapcsán szervezett tüntetéseken is. 
 
11-én Katona Tamással, az I. kerület polgármesterével tárgyaltunk a Corvin tér megóvásá-ról és 
NHU�OHW�N|UQ\H]HWL�iOODSRWD�MDYtWiViQDN�OHKHW�VpJHLU�O� 
 
8J\DQH]HQ�D�QDSRQ�D�&LYLO�5iGLyEDQ�HJ\�yUiV�P&VRUEDQ�EHV]pOJHWW�QN�D�&RUYLQ�WpUU�O�pV�HJ\pE�
I�YiURVL�N|UQ\H]HWYpGHOPL��J\HNU�O� 
 
13-iQ�W|EE�V]DNpUW�QNNHO�UpV]W�YHWW�QN�D�9LOiJEDQN�%XGDSHVWL�,URGiMD�iOWDO�V]HUYH]HWW�
megbeszélésen, ahol kinyilvánítottuk véleményünket a Világbank politikájával kapcsolatban. 
 
16-iQ�D�1$785$�F��79�P&VRUEDQ�DGWXQN�LQWHUM~W�D�N|UQ\H]HWYpGHOHPU�O� 
 
18-án a BKV V]DNV]HUYH]HWpQHN�I�WLWNiUiYDO�D�W|PHJN|]OHNHGpV�KHO\]HWpU�O�WDQiFVNR]WXQN�� 
 
19-pQ�6]HJHGHQ�WDUWRWWXQN�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVW�D]�$OWHUQDWtY�6]DNLVNROD�WDQXOyL�V]iPiUD� 
 
19-pQ�UpV]W�YHWW�QN�D�WiYK�-törvény vitáján és nyilatkozatot adtunk ezzel kapcsolatban a TV2 
P&VRUiEDQ� 
 
20-iQ�HJ\�WWP&N|GpVL�PHJiOODSRGiVW�N|W|WW�QN�D�0DJ\DURUV]iJL Gyermekbarát Mozgalommal a 
�*\LONRVViJPHQWHV�NpSHUQ\�W��SURJUDP�NHUHWpEHQ�� 
 
20-án és 21-én négy munkatársunk is meghívott vendége volt a nagy bevásárlóközpontok 
telepítésével kapcsolatban Budapesten rendezett nemzetközi konferenciának és hozzászólásaikban 
kifejtették azt, hogy környezeti és egészségügyi szempontból miért tartjuk károsnak e létesítmények 
pStWpVpW�pV��]HPHOWHWpVpW��$�NRQIHUHQFLD�LG�WDUWDPD�DODWW�D�N|]UHP&N|GpV�QNNHO�W|EE�]|OG�V]HUYH]et 
pV�NLVNHUHVNHG��LV�W�QWHWHWW�D]�~MDEE�EHYiViUOyN|]SRQWRN�OpWHVtWpVH�HOOHQ� 
 
6]LQWpQ�H�QDSRQ�YHWW�QN�UpV]W�D���-HOHQ�QN�pV�-|Y�QN��FtP&�RNWDWiVL�NRQIHUHQFLiQ� 
 
24-én fél napos környezetvédelmi továbbképzést tartottunk a XIV. kerületi Egressy út 182. sz. alatti 
yYRGD�yYyQ�L�WHVW�OHWH�V]iPiUD� 
$�YiURVL�]|OGWHU�OHWHN�PHJ�U]pVH�pUGHNpEHQ�V]DNpUW�LQN�YpOHPpQ\H]WpN�D]�2UV]iJRV�
7HOHS�OpVUHQGH]pVL�pV�eStWpV�J\L�.|YHWHOPpQ\HN��27e.��SDUNROiVUD�YRQDWNR]y�HO�tUiVDLW��NLIHMWYH��
KRJ\�H]HQ�HO�tUiVRN�PLO\HQ�NHYpVVp�YHV]LN�ILJ\HOHPEH�D�PiU�NLDODNXOW�YiURVV]HUNH]HWHW��pV�D]W�KRJ\�
HEE�O�LOOHWYH�D�YRQDWNR]y�HO�tUiVRN�DOyOL�IHOPHQWpVHNE�O�PLO\HQ�SUREOpPiN�DGyGQDN� 
 
24-pQ��eUWpNQ|YHO��YiURVIHO~MtWiV��FtPHQ�IHMWHWW�N�NL�JRQGRODWDLQNDW�D]�eStWpVWXGRPiQ\L�(J\HV�OHW�
ülésén az ÁFA törvény módosítására. 
 



25-pQ�LQWHUM~W�DGWXQN�D�1�N�/DSMD�V]iPiUD��N|UQ\H]HWYpGHOHP�D�PLQGHQQDSRNEDQ�FtPPHO� 
 
Több esetben is segítséget nyújtottunk a helybéli lakosoknak és szervezeteknek tiltakozó 
PHJPR]GXOiVDLNKR]�pV�HOMiUiVDLNKR]�D�N�O|QE|]��N|UQ\H]HWNiURVtWy�OpWHVtWPpQ\HN�NLYLWHOH]pVH�
HOOHQ����;,,,��NHU��'y]VD�*\|UJ\�~W��02/��]HPDQ\DJW|OW��iOORPiV��;,,,��NHU��*\|QJ\|VL�VpWiQ\��
mélygarázs és kereskedelmi központ, I.ker. Corvin tér: mélygarázs.) 
 
(O�DGiVW�WDUWRWWXQN�6RSURQEDQ��D�.7(�KHO\L�FVRSRUWMD�iOWDO�UHQGH]HWW��D�YiURVL�N|]OHNHGpV�
problémáiról szóló ülésen. 
 
.pSYLVHO�LQN�UpV]W�YHWWHN�D]RNRQ�D�PHJEHV]pOpVHNHQ��PHO\HNHW�D�9LOiJEDQN�V]HUYH]HWW�D�
közúthálózat fenntartásának és fejlesztésének forrásaival kapcsolatban, és részt vettünk az e 
WpPiEDQ�M~QLXVEDQ�PHJUHQGH]pVUH�NHU�OW�QHP]HWN|]L�NRQIHUHQFLD�HO�készítésében. 
 
2WW�YROWXQN�D�YDV~WL�PHOOpNYRQDODN�KHO\]HWpYHO�pV�M|Y�MpYHO�IRJODONR]y��%DODWRQI�UHGHQ�
megrendezett konferencián is. 
 
Véleményeztük a Központi Környezetvédelmi Alap 1998. évi Pályázati Felhívásának ter-vezetét, a 
benne megfogalmazott célokat nagyrészt támogatásra méltónak találva. Olyan javaslatokat 
dolgoztunk ki a tervezet módosítására, amelyek közül a KTM többet is elfogadott. Törölték például 
D�IHOKtYiVEyO�D�NDWDOL]iWRUSURJUDP�pV�D]�HONHU�O��XWDN�pStWpVpQHN�WiPRJDWiViW��WRYiEEi�
megszigorították a földgáz-KiOy]DWWDO�pV�D�NpW�WHP&��JpSMiUP&YHN�FVHUpMpYHO�NDSFVRODWRV�
támogatások feltételeit.  
(J\~WWDO�EHYHWWpN�D�WiPRJDWDQGy�FpORN�N|]p�D]�HO�YiURVL�YDVXWDN�IHMOHV]WpVpW��$�YiOWR]WDWiVRN�
PHJWHUHPWHWWpN�DQQDN�D�OHKHW�VpJpW��KRJ\�D�WHUYH]HWWQpO�W|EE�MXWKDVVRQ�D�W|PHJN|]OHNHGpV�
javításának és a forgalomcsillapítás elterjedésének támogatására. 
 
27-pQ�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�%XGDSHVWL�0&V]DNL�(J\HWHP�.|]OHNHGpVPpUQ|NL�.DUiQ�D�N|]OHNHGpV�pV�
N|UQ\H]HWYpGHOHP�|VV]HI�JJpVHLU�O� 
 
Ugyanezen a napon a MÁV-nál megbeszélést folytattunk a vasúti közlekedés javításának 
OHKHW�VpJHLU�O�  
 

Március  
 2-án és 3-án részt vettünk a Vasúti turizmus fejlesztésével kapcsolatos konferenFLD�HO�NpV]tW��
PHJEHV]pOpVpQ��YDODPLQW�PDJiQ�D�NRQIHUHQFLiQ�LV��DKRO�HO�DGiVW�LV�WDUWRWWXQN� 
 
3-iQ�UpV]W�D�..(�%DQNILJ\HO��+iOy]DW�V]HUYH]pVpEHQ�YHWW�QN�D�3pQ]�J\PLQLV]WpULXPEDQ�D�
Sokoldalú Beruházási Egyezménnyel (MAI) kapcsolatos magyar álláspont megvitatásában 
 
5-pQ�D�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHN�iOWDO�N|]|VHQ�PHJUHQGH]HWW�VDMWyWiMpNR]WDWyQ�pV�NLiOOtWiVRQ�
mutattuk be tevékenységünket. 
 
7-én és 8-án Pécsett voltunk a Környezet-�pV�7HUPpV]HWYpG��6]HUYH]HWHN�2UV]iJRV�7DOiONR]yMiQ��
ahol a zöld államháztartási reformmal kapcsolatban külön szekciót is vezettünk. A témában többek 
között Kai Schlegelmilch a Wuppertali Éghajlat-, Energia- és Környezetkutató Intézet munkatársa 
LV�HO�DGiVW�WDUWRWW��N�O|Q|V�WHNLQWHWWHO�D�N|]pS-és kelet-európai országok helyzetére. Elmondta, hogy 
D�]|OG�iOODPKi]WDUWiVL�UHIRUP�HJ\V]HUUH�VHJtWHQp�HO��D�N|UQ\H]HW�iOODSRWának javulását, a 
PXQNDQpON�OLVpJ�FV|NNHQWpVpW�pV�D�JD]GDViJL�V]HUNH]HW�NRUV]HU&VtWpVpW��KDQJV~O\R]YD�HJ\EHQ�D]W�LV��
hogy mindezek a változások az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak is alapfeltételei.  
 



E témával kapcsolatban, az OT-W�N|YHW�HQ���-pQ�D�.|]J\&MWHPpQ\L�pV�.|]P&YHO�GpVL�'ROJR]yN�
Szakszervezetével karöltve sajtótájékoztatót is szerveztünk, valamint találkozót szerveztünk a KTM 
és a PM illetékeseivel. 
 
Elkészítettük észrevételeinket a Budapest Városrendezési és Építési keretszabályozása tervezetének 
PyGRVtWRWW�YiOWR]DWiKR]�LV��pV�HOMXWWDWWXN�D]RNDW�D�)�pStWpV]L�,URGiQDN� 
 
Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a város-rehabilitáció szakmai vitáin és azokon a 
IHQQWDUWKDWy�WHOHS�OpVIHMO�GpV�HOYHLW�NpSYLVHOW�N��|VV]KDQJEDQ�D]�iOODPKi]WDUWiVL�UHIRUPKR]�
kapcsolódó javaslatainkkal. 
 
18-iQ�D�.HUHVNHGHOPL��9HQGpJOiWyLSDUL�pV�,GHJHQIRUJDOPL�)�LVNROD�IHONpUpVpQHN�HOHJHW�WpYH�UpV]W�
vettünk az AISEC Diákiroda által rendezett Zöld Napon. 
 
Ugyanezen a napon részletes megbeszélést folytattunk Sipos Istvánnal, a MÁV Rt. vezér-
igazgatójával. 
 
��pQ�UHQGH]�NpQW�YHWW�QN�UpV]W�D�0826=�6]pNKi]iEDQ�UHQGH]HWW�7iUVDGDORP�D]�HPEHUpUW�FtP&�
szimpóziumon.  
 
24-én és 25-pQ�$PV]WHUGDPEDQ�HOOiWRJDWWXQN�W|EE�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HW�V]pNKi]iED�
(Greenpeace Europe, Milieukontakt Oost-Europa, A SEED Europe, EYFA), ahol hasznos 
HV]PHFVHUpW�IRO\WDWWXQN�D�N|OFV|Q|V�pUGHNO�GpVUH�V]iPRW�WDUWy�NpUGpVHNU�O����-én hosszabb 
tárgyalást folytattunk Jan Paul van Soesttel, az egyik legismertebb környezetvédelmi kutatóintézet, 
a CE igazgatójával. 
 
24-pQ�D]�56���6]tQKi]EDQ�Q�V]HUYH]HWHNNHO�HJ\�WWP&N|GYH�UHQGH]W�QN�NHUHNDV]WDO�EHV]pOJHWpVW�D�
bevásárlóközpontok által okozott problémákról. 
 
26-án és 27-én Brüsszelben az Európai Bizottság VII. (Közlekedési), XI. (Környezetvédelmi) és 
XII. �.XWDWiVL��)�LJD]JDWyViJiQ�WiUJ\DOWXQN��PDMG�UpV]W�YHWW�QN�D]�(XUySDL�.|]OHNHGpVL�pV�
.|UQ\H]HWYpGHOPL�6]|YHWVpJ�pYHV�.|]J\&OpVpQ� 
 
26-iQ�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D]�(/7(�77.����pYIRO\DPiQDN�KDOOJDWyL�V]imára az államháztartási 
UHIRUPKR]�NDSFVROyGy�HONpS]HOpVHLQNU�O� 
 
Esztergomban a TESZ által rendezett SAPRI (Világbank) Nemzeti Fórum munkáját segítettük 
hozzászólásainkkal és írásban benyújtott észrevételeinkkel egyaránt. 
 
A Zöld Államháztartási Reformért folytatott kampányunk részeként elkészítettük egy 
vándorkiállítás anyagát, amelyet az év során több középiskolában is bemutattunk, s a diákoknak 
HO�DGiVRNDW�WDUWRWWXQN�D�WpPiUyO�� 
 
Államháztartási reform -�PiVNpSSHQ�FtP&�NLDGYiQ\XQNDW�LV�NLDGWXN�pV�W|EE�PLQW������SpOGiQ\EDQ�
MXWWDWWXN�HO�D�G|QWpVKR]yNQDN��N|UQ\H]HWYpG��DNWLYLVWiNQDN��N�O|QE|]��FLYLO�V]HUYH]HWHNQHN��D�
VDMWyQDN�pV�D�WpPD�V]iPRV�V]DNpUW�MpQHN� 
 
$�WRNDML�V]�O�VJD]GiN�NpUpVpQHN�HOHJHW�WpYH�~J\�G|QW|WW�QN��KRJ\��J\IpONpQW�YHV]�QN�UpV]W�D�
Monokra tervezett hulladékakkumulátor-feldolgozó üzemmel kapcsolatos közigazgatási eljárásban. 
(]HQ�IHO�O�HOKDWiUR]WXN�D]W�LV��KRJ\�V]DNpUW�L�VHJtWVpJHW�Q\~MWXQN�D�7RNDM-térségi természet 
PHJyYiVD��LOOHWYH�D�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��EHUXKi]iV�PHJDNDGiO\R]iVD�pUGHNpEHQ� 
Ezek a tevékenységek megvalósultak és teljes sikerrel jártak. 



 
$�.iSRV]WiVPHJ\HUL�.|UQ\H]HWYpG�N�.|UH�(J\HV�OHWpQHN�IHONpUpVpUH�MRJL�~WRQ�LV�IHOOpSW�QN�D]�
M0-s autópálya északi szakaszának továbbépítése ellen. 
 
A Vizafogóért Egyesülettel közösen tevékenykedtünk az Árpád-híd déli oldalához tervezett, a 
lakosság nyugalmát és életfeltételeit rontó beruházások megakadályozása érdekében. 
 
Támogattuk a további benzinkút-pStWpVHN�PHJV]�QWHWpVpW�N|YHWHO��.LVNXQViJL�.|UQ\H]HW-és 
7HUPpV]HWYpGHOPL�(J\HV�OHWHW��YDODPLQW�D]��J\EHQ�IHOOpS��NHFVNHPpWL�ODNRVViJRW�� 
 
A IX. ker. Soroksári úton lakók megkeresésének eleget téve segítettünk annak a követelésüknek az 
pUYpQ\UH�MXWWDWiViEDQ��KRJ\�D�/iJ\PiQ\RVL�KtGWyO�pV]DNUD�HV��SHVWL�'XQD�SDUWRQ�SDUN�OpWHV�OM|Q��QH�
SHGLJ�~MDEE�JpSMiUP&IRUJDOPDW�YRQ]y��pV�D]�iWV]HOO�]pVW�DNDGiO\R]y�EHpStWpVHN�W|UWpQMHQHk. 
 
A törökbálinti polgárok kérésének eleget téve felléptünk azért, hogy a Biofilter Kft. számolja fel a 
ODNyKi]DN�N|]HOpEHQ�OpY���PiU�HJ\pENpQW�LV�V]HQQ\H]HWW�WHU�OHWHQ�D�WHKHUDXWy-javító telepét és 
veszélyeshulladék-WiUROyMiW��LOOHWYH�QH�IRO\WDVVRQ�RWW�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��pV�D�ODNRVViJ�Q\XJDOPiW�
VpUW��WHYpNHQ\VpJHNHW� 
 
31-pQ�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�=|OG�.DNDV�/tFHXPEDQ�  
 

Április   
 1-pQ�&HJOpGHQ�D�V]DNN|]pSLVNROiEDQ�NpW�HO�DGiVW�LV�WDUWRWWXQN�D�N|UQ\H]HWWXGDWRV�pOHWPyGUyO�� 
 
9-én a Független Ökológiai Központtal és a WWF Magyarországi Képviseletével karöltve, a 
Gulliver Alapítvány rendezésében ötletbörzét tartottunk, ahol az Óbudai Gázgyár gázgyár területére 
WHUYH]HWW�N|UQ\H]HWYpGHOPL�SDUN�YROW�D�WpPD��PDMG�D]�H]W�N|YHW��NpW�KpW�VRUiQ�NL�LV�GROJR]WXN�D�
/HYHJ��0XQNDcsoport javaslatait a park létesítésére vonatkozóan. 
.LDODNtWRWWXN�iOOiVIRJODOiVXQNDW�D�I�YiURVED�WHUYH]HWW�~M�PHWUyYRQDO�PHQWpQ�MDYDVROW�
WHU�OHWIHMOHV]WpVHNNHO�NDSFVRODWEDQ��PDMG�HOMXWWDWWXN�D]W�W|EE��D�WpPiEDQ�LOOHWpNHV�NpSYLVHO�K|]�pV�
szakemberhez is. 
 
16-iQ�DNWtYDQ�UpV]W�YHWW�QN�D]�(7(�iOWDO�UHQGH]HWW�HQHUJLDNRQIHUHQFLiQ�pV�iWDGWXN�D�/HYHJ��
Munkacsoport állásfoglalását az illetékeseknek az energiapolitikáról. 
 
16-án Kecskeméten a Városi Pedagógiai Központban tartottunk környezetvédelmi továbbképzést a 
tanárok számára. 
 
17-én a Környezetvédelmi Iskolai Nap keretében környezetvédelmi kiállítást tartottunk a 
0HFKDWURQLND�6]DNN|]pSLVNROiEDQ��PDMG�H]W�N|YHW�HQ�NLOHQF�RV]WiO\EDQ�LV�QDJ\�VLNHU&��|QiOOy�
HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�WpPiEDQ��N�O|Q|V�WHNLQWHWWHO�D�]|OG�N|OWVpJYHWpVUH�pV�D�EHQQH�UHMO��
OHKHW�VpJHNUH��(]W�N|YHW�HQ�D]�LWW�NLiOOtWRWW�V]DNPai anyagokat felhasználva vándorkiállítást is 
UHQGH]W�QN��PiV�I�YiURVL�pV�YLGpNL�RNWDWiVL�LQWp]PpQ\EH�LV�HOMXWWDWYD�D�]|OG�iOODPKi]WDUWiVL�
UHIRUPKR]�NDSFVROyGy��QpSV]HU&VtW��V]DNPDL�DQ\DJRNDW�� 
 
Minden lehetséges segítséget megadtunk a II. kerületi Széna tér beépítése ellen tiltakozó 
ODNRVViJQDN�pV�D]�eUGHNYpG�N�3ROJiUL�.|]|VVpJpQHN�� 
 
18-án a Városi Biciklizés Barátai Egyesülettel közösen, a Föld Napja alkalmából ez évben is egész 
QDSRV�UHQGH]YpQ\W�ERQ\ROtWRWWXQN�OH�D�YiURVOLJHWL�.RyV�.iURO\�VpWiQ\RQ�pV�D�)�YiURVL�ÈOODW- és 
Növénykertben. 



 
21-pQ�HO�DGiVW�D�1HP]HWL�$JUiUNOXEEDQ�D�]|OG�iOlamháztartási reformmal kapcsolatos 
HONpS]HOpVHLQNU�O��N�O|Q|V�WHNLQWHWWHO�D�PH]�JD]GDViJUD� 
 
21-pQ�DNWtY�UpV]WYHY�L�YROWXQN�D�/DQJHU�-iQRV�iOWDO�UHQGH]HWW��-RJEDQ�MiUYD��FtP&�79�VRUR]DW����
perc a k|UQ\H]HWYpGHOHPU�O�FtP&�DGiViQDN� 
 
22-én, a Föld Napján környezetvédelmi rendezvényt szerveztünk a Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban. 
 
23-án szintén a Föld Napja alkalmából ugyanilyen rendezvényt szerveztünk a Zöld Kakas 
Líceumban. 
 
23-án és 24-én a MTESZ és az IKIM által rendezett földgáz konferencián vettünk részt.  
 
28-án részt vettünk a MÁV Vezérigazgatóságán rendezett vasúti konferencián. 
 
28-iQ�D�;,,,��NHU�OHWL�3ROJiUPHVWHUL�+LYDWDOiQDN�NpSYLVHO�WHVW�OHWL��OpVpQ�RV]WRWWXN�V]pW�D�:HVW�(QG�
City Bevásárlóközpont létesítésével kapcsolatban kialakított véleményünket. 
 
29-én és 30-án aktív�UpV]WYHY�L�YROWXQN�D�0DJ\DU�8UEDQLV]WLNDL�7iUVDViJ�iOWDO�D�EHYiViUOy-
központokkal kapcsolatban rendezett konferenciának. 
 
30-án a Prohászka Ottokár Gimnáziumban, Budakeszin tartottunk környezetvédelmi foglalkozást.  
  

Május  
5-pQ�D]�(8�.|UQ\H]HWYpGHOPL�%L]RWWViJiW�NpSYLVHO��-RKQ�+RQWHOH]�~U�HJpV]�QDSRV�WiMpNR]WDWyMiW�
KDOOJDWWXN�PHJ�D�FVDWODNR]iVUyO�pV�KR]]iV]yOiVW�WHWW�QN�D]�HJ\�WWP&N|GpVVHO�kapcsolatban.  
 
8-iQ�.|]J\&OpVW�WDUWRWWXQN��,WW�D]�������pYL�EHV]iPROyQN��������pYL�PXQNDWHUY�QN�pV�D�N|]KDV]Q~�
V]HUYH]HWHNU�O�V]yOy�~M�W|UYpQ\QHN�PHJIHOHO�HQ�iWGROJR]RWW�$ODSV]DEiO\�LV�HOIRJDGiVUD�került, 
továbbá új tagszervezetek felvételi kérelmét is jóváhagytuk. 
 
0HJYLWDWWXN�pV�HOIRJDGWXN�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�pV�D�..'6=�������pYL�N|OWVpJYHWpVL�
MDYDVODWDLQNQDN�WHUYH]HWW�I�EE�SRQWMDLW� 
 
&VXMD�/iV]Oy�V]DNpUW�QN��D�.|]SRQWL�.|UQ\H]HWYpGHOPL�$ODS�%tUiOy�%L]RWWViJiQDN�D�WiUVD-dalmi 
szervezetek által megbízott tagja tanulmányozta és törvénytelennek találta a Monokra tervezett 
hulladékakkumulátor-feldolgozónak nyújtott támogatást, ezért úgy döntöttünk, hogy felkérjük az 
ÈOODPL�6]iPYHY�V]pNHW��D�.RUPiQ\]DWL�(OOHQ�U]pVL�,URGiW�pV�D�/HJI�EE�hJ\pV]VpJHW�D]��J\�
kivizsgálására. 
 
A nyíregyházi E-0LVV]LyYDO�IRO\DPDWRV�HJ\�WWP&N|GpVW�DODNtWRWWXQN�NL�D�QDJ\�EHYiViUOy-
N|]SRQWRN�OpWHVtWpVH�HOOHQ��NRQ]XOWiFLyNNDO�pV�V]DNPDL�DQ\DJRN�iWDGiViYDO�VHJtWHWW�N��NHW� 
 
Megkerestük az IKIM Belkereskedelmi Osztályát a VI. ker. Hunyadi téri csarnokért. 
 
11-pQ�D]�ÈUSiGI|OGL�&RUYLQ�0&YHO�GpVL�+i]EDQ�UpV]W�YHWW�QN�D]�0�-sal kapcsolatos lakossági 
fórumon, ahol a témával kapcsolatos felszólalásunk nagy�HOLVPHUpVW�YiOWRWW�NL�D�MHOHQOpY��
nagyszámú helyi lakos körében. 
 



13-iQ�HO�DGiVW�%0(�.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVL�7DQV]pNpQHN�IHONpUpVpUH�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�]|OG�
államháztartási reformmal kapcsolatos eONpS]HOpVHLQNU�O� 
 
15-pQ�UpV]W�YHWW�QN�D�0DJ\DU�.|]OHNHGpVL�.OXE�pYHV�N|]J\&OpVpQ� 
 
19-én A TRANSMAN Kft. igazgatójával a közlekedés valós k|OWVpJHLU�O�IRO\WDWWXQN�HV]PHFVHUpW�� 
 
6]DNpUW�LQN�WDQXOPiQ\R]WiN�%XGDSHVW�~M�iOWDOiQRV�UHQGH]pVL�WHUYpW��D�%XGDSHVW�9iURVUHQGH]pVH�
.HUHWV]DEiO\R]iVW�pV�D�KR]]i�NDSFVROyGy�)�YiURVL�6]DEiO\R]iVL�.HUHttervet) és a zöldterületek 
megóvására és fejlesztésére, a nagy bevásárlóközpontok telepítésének korlátozására, valamint egyes 
~WKiOy]DW��YtWpVL�WHUYHN�W|UOpVpUH�MDYDVODWRNDW�GROJR]RWW�NL�pV�MXWWDWRWW�HO�D]�LOOHWpNHVHNQHN� 
 
21-22-pQ�D�EXGDSHVWL�'y]VD�*\|UJ\�~WL�eStW�N�6]pNKi]iEDQ�D]�DOWHUQDWtY�SHGDJyJLiUyO�V]yOy�
oktatási konferencián vettünk részt 
 
22-pQ�DNWtY�UpV]WYHY�L�YROWXQN�DQQDN�D�NRQIHUenciának, amelyet a MTESZ Közlekedési Tagozatán a 
bevásárló-közlekedéssel kapcsolatban rendeztek.  
 
25-pQ�UpV]W�YHWW�QN�D]�$OPiVV\�WpUL�0&YHO�GpVL�.|]SRQWEDQ�UHQGH]HWW�NHUHNDV]WDO�PHJEHV]pOpVHQ��
ameO\�D�]|OG�PR]JDORP�M|Y�MpYHO�IRJODONR]RWW��pV�HO�WHUMHV]WHWW�N�D�WpPiYDO�NDSFVRODWRV�
javaslatainkat. 
 
26-án mi is képviseltük magunkat azon a fórumon, amelyet a VII. kerület közbiztonságáról 
rendeztek. 
 
26-án részt vettünk az M0-VVDO�NDSFVRODWRV�ODNRVViJL�IyUXPRQ��DKRO�D�UpV]WYHY��KHO\L�ODNyN�QDJ\�
HOLVPHUpVVHO�IRJDGWiN�D�V]DNpUW�LQN�iOWDO�NLIHMWHWW�iOOiVSRQWRW� 
 
27-én kerekasztal beszélgetést tartottunk a Budapest Klubban az államháztartási reformról és a 
hozzá kapcsolódó javaslatainkról. 
 
28-án a Béke Szállóban az Energia Központ által szervezett energiahatékonysági fórumon vettünk 
részt 
 
27-29-LJ�D�%XGDSHVWL�0&V]DNL�(J\HWHPHQ�PHJUHQGH]HWW�'LiNNRQIHUHQFLD�%tUiOy�%L]RWWViJiQDN�
PXQNiMiEDQ�YHWW�QN�UpV]W��D�N|UQ\H]HWYpGHOPHW�pULQW��7'.�PXQNiN�YRQDWNR]iViEDQ�� 
 
28-án a Gesztenyés EgyesüleW�NpUpVpQHN�HOHJHW�WpYH�WiPRJDWWXN�D�020�KHO\pQ�pS�O��
EHYiViUOyN|]SRQW�HOOHQL�ODNRVViJL�WLOWDNR]iVW��DPHO\�VRUiQ�D�V]HUYH]�N�HJ\�SHWtFLyW�LV�iWDGWDN�D�;,,��
kerületi Polgármesteri Hivatal illetékeseinek. 
 
/DNRVViJL�NpUpVUH�YiOODOWXN��KRJ\�VHJtW�QN�IHOOpSQL�D�FVHSHOL�.LUiO\HUG�W�YHV]pO\H]WHW��EHpStWpVL�
tervek ellen. 
 
7iPRJDWiVW�Q\~MWRWWXQN�D]�(WHOH�~W�pV�.|UQ\pNH�.|UQ\H]HWYpG��&VRSRUWQDN�D�)�YiUosi 
Önkormányzat intézkedése elleni tiltakozáshoz, mivel a kamionforgalom engedélyezése ezen az 
útvonalon súlyosan veszélyezteti a lakók nyugalmát és egészségét. 
 
A tiltakozó lakossággal karöltve, a�KyQDS�VRUiQ�W|EE�HVHWEHQ�LV�IHOOpSW�QN�D]��]HPDQ\DJW|OW��
állomások létesítése, és a velük járó környezet és egészségkárosítás ellen (XIII. ker. Dózsa György 
út, XIII. ker. Róbert Károly körút, XV. ker. Géza Fejedelem tér, Kecskemét városközpont).  
 



Június   
 2-án részt vettünk azon a konferencián, amelyet a Magyar Tudományos Akadémián rendeztek az 
HU�P&YHN�WiUVDGDOPL�NRQWUROOMiUyO�pV�KR]]iV]yOiV�IRUPiMiEDQ�IHMWHWW�N�NL�D�WpPiUyO�DONRWRWW�
véleményünket. 
 
4-5-pQ�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVRNDW�WDUWRWWXQN�%XGDSHVWHQ�D]�,��NHU��7ROG\�*LPQi]LXP-ban.  
 
5-én tv riportot adtunk az Almássy téri park helyreállításával kapcsolatban. 
 
6-7. Esztergomban voltunk a SAPRI (Világbank) konferencián, itt hozzászólásainkkal írásos 
észrevételeinkkel és szakmai anyagok átadásával segítettük a munkát. 
 
10-én részt vettünk a Energetikai Érdekképviseleti Tanács ülésén a Magyar Energia Hivatalban.  
 
Ugyanezen a napon környezet- és egészségvédelmi rendezvényt szerveztünk a Budapest XIII. ker. 
Futár utcai iskolában.  
 
A XI. ker. Irinyi úti park titokzatos eladása kapcsán sokat foglalkoztunk a közpénzekkel való 
gazdálkodással, a közvagyon privatizációjával, az állami garanciavállalásokkal és az e területeken 
WDSDV]WDOWDN�DODSMiQ�D]W�D]�iOOiVIRJODOiVW�DODNtWRWWXN�NL��KRJ\�QDJ\PpUWpNEHQ�HU�VtWHQL�NHOO�D�
korrupció megfékezésének egyik leghatékonyabb módját, a civil kontrollt, a közvagyonnal 
kapcsoODWRV�DGDWRN�N|WHOH]��Q\LOYiQRVViJUD�KR]DWDOiW� 
 
A Budapesti Városépítési Keretszabályzattal kapcsolatban nagy vitát folytattunk le és végül arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a kétszintes szabályozás, amely az egyes kerületeknek - a 
nemzetközi gyakorlatban egyáltalán nem szokásos módon - rendkívül széles építési hatósági 
MRJRVtWYiQ\RNDW�DG��YHV]pO\H]WHWL�D�I�YiURV�SROJiU-��LOOHWYH�N|UQ\H]HWEDUiW�IHMO�GpVpW��$�
N|UQ\H]HWYpG�N�HEEHQ�D�KHO\]HWEHQ�FVDN�D]W�WHKHWLN��KRJ\�HU�VtWLN�D�NHU�OHWHNEHQ�PiU�P&N|G��FLYLO�
szervezeteket, illetve ahol még nincsenek, ott segítenek a létrehozásukban. 
 
8-tól 12-ig részt vettünk azon a svédországi és norvégiai tanulmányúton, amelyet a 
Pénzügyminisztérium szervezett. A svéd és norvég pénzügyminisztériumban, környezetvédelmi 
PLQLV]WpULXPEDQ��N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHNQpO�pV�V]DNV]HUYH]HWHNQpO�WHWW�OiWRJDWiVRN�VRUiQ�
tájékozódtunk arról, milyen gazdasági eszközöket alkalmaznak, illetve terveznek bevezetni ezekben 
az országokban a környezetvédelem érdekében. Ezen belül külön figyelmet fordítottunk az 
ököadókkal kapcsolatos tapasztalatokra. 
 
16-án Schneller István I�YiURVL�I�pStWpVV]HO�WiUJ\DOWXQN�D�%XGDSHVWL�9iURVUHQGH]pVL�
Keretszabályzattal kapcsolatban. 
 
18-án az Ökotárs Alapítványnál voltunk egy stratégiai megbeszélésen, ahol feltérképeztük a hazai 
civil V]HUYH]HWHN�EHYRQiViQDN�OHKHW�VpJpW�D]�Ï]RQ�.DPSiQ\ED��PHJKDWiUR]WXN�D]�H]]HO�
NDSFVRODWRV�WHHQG�NHW��V]iPEDYpYH�D]�Ï]RQUpWHJ�9LOiJQDSMD�DONDOPiEyO�V]iPtWiVED�M|KHW��DNFLyNDW�
is. 
 
18-án a Civil Rádióban szerepeltünk, ahol ismertettük a zöld államháztartási reformmal kapcsolatos 
elképzeléseinket. 
 
19-én részt vettünk a Mechwrt ligetben szervezett tüntetésen a Széna téri tervezett beruházás 
megvalósítása ellen, a park megóvása érdekében. 
 
19-20-iQ��D]�$OPiVV\�WpUL�6]DEDGLG��.|]SRQWEDQ�D]�(U]VpEHWYiURVL�7iUVDVKi]DN�.pSYLVHO�LQHN�



Érdekvédelmi Egyesülete (ETKE) "Civilek a VII. kerületért" c. rendezvényén kiállítást rendeztünk 
pV�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D]�iOODPL�N|OWVpJYHWpVKH]�NLDODNtWRWW�MDYDVODtainkról.  
 
20-21-pQ�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WHYpNHQ\VpJpW�EHPXWDWYD�UpV]W�YHWW�QN�D�.HOHQI|OGL�1DSRN�
rendezvényein. 
 
22-én a környezetvédelemU�O�V]yOy�pV�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WHYpNHQ\VpJpW�EHPXWDWy�PiVIpO�yUiV�
UiGLyP&VRU�YHQGpJHL�YROWXQN�.�EiQ\iQ�D�KHO\L�'21*Ï�UiGLyEDQ� 
 
6]DNpUW�L�NLIRJiVRNNDO�LOOHWW�N�D�%.6=�WHUYH]HWpW��DPHO\�V]HULQW�Pár a 20 cm-es földtakarású terület 
is beszámítható részlegesen a zöldterületi mutatóba a lakótelepi mélygarázsokkal kapcsolatban. 
 
24-pQ�D�%XGDSHVW�.OXEEDQ�WDUWRWWXQN�HO�DGiVW�D]�ÈOODPKi]WDUWiVL�UHIRUPPiVNpSSHQ�FtP&�
kiadványunk tartalmával kapcsolatban. 
 
25-én részt vettünk a Káposztásmegyeri részönkormányzat ülésén, ahol kifejtettük az M0-s északi 
szakaszára és az ahhoz kapcsolódó létesítményekre vonatkozó álláspontunkat. 
 
25-pQ�D�.g5/È1&�2UV]iJRV�7DOiONR]y�GtV]YHQGpJHL�YROWXQN�(V]WHUJRPEDQ��DKRO�HO�DGiVW�
tartottunk. 
 
26-án a NépOLJHWEHQ�PHJUHQGH]HWW�MyJD�WiERUEDQ�WDUWRWWXQN�HO�DGiVW�D�N|UQ\H]HW�YpGHOPpU�O� 
 
E hónapban különösen sok figyelmet fordítottunk a fák és a zöldterületek védelmére, különös 
tekintettel a 71-es és 72-HV�|YH]HWHN��HUG�N��SDUNRN��pStWpVL�|YH]HWWp�W|UWpQ��iWPLQ�VtWpVpUH��V�D]�
HEE�O�DGyGy�YHV]WHVpJHNUH�pV�SUREOpPiNUD��KLV]HQ�D�UHQGV]HUYiOWiV�yWD�W|EE�PLQW���PLOOLy�
QpJ\]HWPpWHU�]|OGWHU�OHW�W&QW�HO�D�I�YiURVEyO��UpV]EHQ�pSSHQ�D]�iWPLQ�VtWpVHN�KDWiViUD�� 
 
A hónap során tanulmányoztuk a Központi Környezetvédelmi Alap közcélú "h" keretére benyújtott 
pályázatok elbírálásának eredményeit és arra a megállapításra jutottunk, hogy komoly 
változtatásokat kellene tenni a pályázatok elbírálásának elveiben és gyakorlatában egyaránt, s ezzel 
kapcsolatban ki is dolgoztuk és nyilvánosságra hoztuk javaslatainkat. 
 
30-iQ�0H]�KHJ\HVHQ�WDUWRWWXQN�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVW�D]�WDQiUWRYiEENpS]pVHQ� 
 
30-iQ�UpV]W�YHWW�QN�D�]|OG�PR]JDORP�KHO\]HWpYHO�pV�M|Y�MpYHO�IRJODONR]y�~MDEE�WDQiFVNR]iVRQ�  
 

Július  
 1-én Zobákpusztán az ifjúsági táborban több órás környezetvédelmi foglalkozást tartottunk, melyet 
7-én Alsóbélatelepen is megismételtünk. 
 
3-án a Magyarországon tartózkodó SET (Sustainable Europe Tour) aktivistáival, a 
KáposztásmeJ\HUL�.|UQ\H]HWYpG�N�.|UH�(J\HV�OHWWHO��D]�gNRWiUV�$ODStWYiQ\�pV�D]�(QHUJLD�.OXE�
NpSYLVHO�LYHO�YDODPLQW�D�KHO\EpOL�ODNRVRNNDO�NDU|OWYH�EpNpV�SLNQLNHW�UHQGH]W�QN�D�
.iSRV]WiVPHJ\HUL�ODNyWHOHS�pV�D]�pS�O��0�-s közötti területen, ily módon hívva fel a nyilvánosság 
ILJ\HOPpW�D]�DXWySiO\D�pStWpVpE�O�DGyGy�N|UQ\H]HWL�pV�HJpV]VpJ�J\L�NiURNUD��$�NpV�E-biek során 
SHUW�LV�LQGtWRWWXQN�H�WpPiEDQ�D�0DJ\DU�ÈOODP��PLQW�PHJUHQGHO���YDODPLQW�D]�pStWpVL�YiOODODW��PLQW�
NLYLWHOH]��HOOHQ��YHV]pO\H]WHWpV�MRJFtPpQ� 
 
6-iQ�HJ\�WWP&N|GpVL�PHJiOODSRGiVW�N|W|WW�QN�D�.|]JD]GiV]KDOOJDWyN�1HP]HWN|]L�6]HUYH]HWH��D]�
$,(6(&�RUV]iJRV�YH]HW�VpJpYHO��V�D]yWD�PiU�W|EE�HVHWEHQ�LV�WDOiONR]WXQN�YHO�N��VHJtWVpJHW�pV�



tanácsokat adtunk a környezHWYpGHOHPPHO�NDSFVRODWRV�FpONLW&]pVHLN�pV�IHODGDWDLN�
megvalósításához. 
 
7-én Bayer Ilona készített TV felvételt velünk az energiatakarékosság témakörében.  
 
12-én, hagyományainkhoz híven, a Vasutas Nap rendezvényein vettünk részt. 
 
Ott voltunk a Diáksziget egy hétig tartó rendezvénysorozatán is. Beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, 
inforPiFLyV�DQ\DJRN�V]pWRV]WiViYDO�LJ\HNH]W�QN�QpSV]HU&EEp�WHQQL�D]�HVHPpQ\HNHQ�UpV]W�YHY��
fiatalok között a környezetvédelem ügyét. 
 
13-án a Társadalmi Egyesületek Szövetsége által a XII. kerületben rendezett SAPRI meg-
beszélésen vettünk részt és szakmai anyagok átadásával segítettük munkáját. 
 
14-én részt vettünk a zöld mozgalommal kapcsolatos újabb megbeszélésen. 
 
15-én és 29-én az ELTE meteorológus hallgatóinak tartottunk szakmai gyakorlatot az irodánkban. 
 
16-án a MÁV elnökével, Tömpe Istvánnal folytattunk egyórás megbeszélést. 
Ug\DQH]HQ�D�QDSRQ�D]�$.$�5W��YH]HW�LYHO�D]�0�-ös autópályáról tárgyaltunk. 
 
18-iQ�UpV]W�YHWW�QN�D�1DJ\FVDOiGRVRN�2UV]iJRV�(J\HV�OHWH�iOWDO�*|G|OO�Q�UHQGH]HWW�
Családkongresszuson, ahol a környezetvédelHPPHO�NDSFVRODWRV�IHOV]yODOiVXQN�D�UpV]WYHY�N�
helyeslését váltotta ki. 
 
20-án a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamarával vettük fel a kapcsolatot, a sétálóutcák 
OpWHVtWpVpQHN�OHKHW�VpJHLYHO�NDScsolatban. 
 
21-én a Brit Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Prince of Wales Business Leaders Forum) 
támogatásával közös programot bonyolítottunk le az épületfenntartási K+F Alapítvánnyal a 
vállalkozók tudatformálása érdekében. 
 
23-án Szeged részt vettünk az AKA Rt. által rendezett tanácskozáson, ahol kifejtettük az M5-ös 
autópálya továbbépítésével kapcsolatos álláspontunkat. 
 
24-pQ�WDQiFVDGiVVDO�VHJtWHWW�N�%D\HU�,ORQD�N|]OHNHGpVU�O�V]yOy�79�P&VRUiW� 
 
28-29-pQ�D]�RV]WUiN�I�YiURVEDQ�QHP]HWN|]L�NRQIHUHQFLiW�UHQGH]HWW�D]�(16=�(JpV]VpJügyi 
Világszervezete (WHO) és az osztrák kormány a közlekedés okozta környezeti és egészségügyi 
SUREOpPiNUyO��$�UHQGH]YpQ\HQ�D�PDJ\DURUV]iJL�FLYLO�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHNHW�D]�2UV]iJRV�
.|UQ\H]HWYpGHOPL�7DQiFV�IHONpUpVH�DODSMiQ�/XNiFV�$QGUiV��D�/HYHJ��0XQkacsoport elnöke, és a 
V]HUYH]�N�PHJKtYiVD�DODSMiQ�-Ry�)HUHQF��WDJV]HUYH]HW�QN��D�0DJ\DU�.|]OHNHGpVL�.OXE�RUV]iJRV�
titkára képviselte.  
Kellemes meglepetésben volt részük munkatársainknak, hiszen a NRQIHUHQFLD�HO�DGyLQDN�
PLQGHJ\LNH�XJ\DQD]W�D]�iOOiVSRQWRW�NpSYLVHOWH�D�WpPiEDQ��PLQW�DPLW�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWHLQN�
már évek óta szorgalmaznak. 
 
31-én az 50-éves Gyermekvasút jubileumi ünnepségén vettünk részt.  
 

Augusztus   
 3-5-pQ�6]RPEDWKHO\HQ�D�6DYDULD�8UEDQLV]WLNDL�1\iUL�(J\HWHP�PXQNiMiEDQ�YHWW�QN�UpV]W��HO�DGiVW�



tartottunk szakmai anyagokat adtunk át és hozzászólásokat tettünk. 
 
5-���N|]|WW�D�'LiNV]LJHW�UHQGH]YpQ\pQ�QpSV]HU&VtWHWW�N�D�N|UQ\H]HWYpGHOHP��J\pW�WiMpNR]WDWy�
DQ\DJRN�V]pWRV]WiViYDO��LOOHWYH�HO�DGiVRN�pV�EHV]pOJHWpVHN�PHJWDUWiViYDO�� 
 
$�KyQDS�IRO\DPiQ�D]�29+��D�%0��D�07$��D�*0�pV�D�I�YiURV�LOOHWpNHV�V]DNpUW�LYHO�W|UWpQW�
NRQ]XOWiFLyNDW�N|YHW�HQ�HONpV]tWHWW�N��$MiQOiVRN�%XGDSHVWpUW��FtP&�WDQXOPiQ\XQNDW� 
 
25-én�D�*|G|OO�L�$JUiUWXGRPiQ\L�(J\HWHPHQ�PHJEHV]pOpVW�IRO\WDWWXQN�D�]|OG�iOODPKi]WDUWiVL�
UHIRUP�PH]�JD]GDViJL�YRQDWNR]iVDLUyO� 
 
28-án és 29-én a Sikerklub Szemináriumon vettünk részt. 
 
31-én a MEH energiaár koncepció megbeszélésén képviseltük a környezetvédelem érdekeit.  
  

Szeptember   
 1-én a Pénzügyminisztériumban, majd a Gazdasági Minisztériumban tárgyaltunk az 1999. évi 
iOODPL�N|OWVpJYHWpVU�O� 
 
2-án részt vettünk azon a közmeghallgatáson, amely a Petrodyne Rt. csepeli üzemanyag-tároló 
telepének létesítésére vonatkozó részletes környezeti hatástanulmány elbírálásának részét képezte. 
�+LYDWDORV�IHONpUpVUH�PiU�D]�HO�]HWHV�KDWiVWDQXOPiQ\W�LV�pV]UHYpWHOH]W�N��HUHGPpQ\HVHQ�NLIRJiVROYD�
D]RNDW�D�WiYODWL�E�YtWpVL�WHUYHNHW��PHO\HN�V]HULQW�D]�HOV��OpSFV�EHQ��������N|EPpWHU�NDSDFLWiV~�
üzemanyag-WiUROyW�D�NpV�EELHN�VRUiQ��������N|EPpWHUHVUH�NtYiQMD�E�YtWHQL�D�EHUXKi]y��� 
 
A hó elején levelet írtunk az Európai Parlament ombudsmanának arra kérve, hogy vizsgálja ki az 
M0-s autóút KáposztásmHJ\HU�PHOOHWW�pS�O��V]DNDV]iQDN��J\pW��PLYHO�D�YpOHPpQ\�QN�V]HULQW�
W|UYpQ\VpUW��PyGRQ�PHJYDOyVtWRWW�N|UQ\H]HWSXV]WtWy�EHUXKi]iVKR]�D]�(XUySDL�%HIHNWHWpVL�%DQN�
(EIB) nyújtott hitelt, a PHARE pedig pénzügyi támogatást. 
 
A zöld államháztartási reformért folytatott kampányunk keretében fokozott figyelemmel kísértük a 
NRUPiQ\�pV�D]�2UV]iJJ\&OpV�PXQNiMiW��PyGRVtWy�MDYDVODWRNDW�GROJR]WXQN�NL�pV�MXWWDWXQN�HO�D�
NpSYLVHO�NQHN�PiU�V]HSWHPEHU�HOHMpQ�LV�D�WHUPpNGíjról, az általános forgalmi adóról és a jövedéki 
adóról szóló törvényekhez kapcsolódóan. 
 
7iMpNR]WDWy�DQ\DJRNDW�iOOtWRWWXQN�|VV]H�pV�MXWWDWWXQN�HO�D]�~MRQQDQ�PHJYiODV]WRWW�RUV]iJJ\&OpVL�
NpSYLVHO�NQHN�D�I�YiURVL��-HV�PHWUy�PHJpStWpVpW�HOOHQ]��iOOiVSRQWXQNNDO�NDSFVRODW-ban, amelyben 
HJ\~WWDO�NRQNUpW�MDYDVODWRNDW�WHWW�QN�D�EXGDSHVWL�pV�I�YiURVN|UQ\pNL�W|PHJN|]OHNHGpVpQHN�
javítására. 
 
4-én a Körn\H]HWYpGHOPL�0LQLV]WpULXPEDQ�WiUJ\DOWXQN�D]�������pYL�iOODPL�N|OWVpJYHWpVU�O��N�O|Q|V�
WHNLQWHWWHO�D�..$�M|Y�MpUH� 
 
11-én megbeszélést tartottunk a Zöld Szív 10. Országos Találkozójával kapcsolatban és konkrét 
feladatok elvégzését is vállaltunk. 
 
11-én a nagy bevásárlóközpontok hatásával kapcsolatban az E-Misszió Egyesület által rendezett 
HVHPpQ\HQ�YHWW�QN�UpV]W�1\tUHJ\Ki]iQ��D�7DQiUNpS]��)�LVNolán. 
 
0HJYLWDWWXN�pV�MyYiKDJ\WXN�%HOLF]D\�(U]VpEHW�$MiQOiVRN�%XGDSHVWpUW�FtP&�WDQXOPiQ\iW��pV�
igyekeztünk széles körben eljuttatni azt az önkormányzatokhoz és civil szervezetekhez. 



 
A Mammut bevásárlóközpont további terjeszkedése és a Széna téri park beépítése ellen tiltakozó 
helyi lakosság és civil szervezetek számára folyamatosan szakmai segítséget nyújtottunk, 
elhatározva azt, hogy közösen szervezünk sajtótájékoztatót és tüntetést. 
 
11-13-LJ�GtV]YHQGpJHL�YROWXQN�D��.DQL]VD��D�UpJLy�NDSXMD��FtP&�WDQiURN�V]iPiUiUD�V]HUYH]HWW�
WRYiEENpS]pVQHN��DKRO�HO�DGiVRNDW�LV�WDUWRWWXQN� 
 
14-én megbeszélést folytattunk a Vám-�pV�3pQ]�J\�UVpJ�2Uszágos Parancsnokságán a környezet 
YpGHOPpW�pULQW��NpUGpVHNU�O��DPLU�O�UpV]OHWHVHQ�LV�EHV]iPROWXQN�D�/pOHJ]HWEHQ� 
 
16-iQ�HO�DGiVRNDW�WDUWRWWXQN�D]�Ï]RQ�9LOiJQDSMD�DONDOPiEyO�UHQGH]HWW�NRQIHUHQFLiQ�ps a 
kampánynyitó ünnepélyen.  
 
17-én levelet írtunk és háttéranyagot juttattunk el az externáliákkal és az energiahatékonysággal 
kapcsolatban a Gazdasági Minisztériumba az energia munkabizottságok felállításához. 
 
18-án megbeszélést folytattunk a KHVM-EHQ�D�N|]OHNHGpV�N|UQ\H]HWNtPpO�EEp�WpWHOpQHN�
OHKHW�VpJHLU�O� 
 
18-iQ�'HEUHFHQEHQ�D�=|OG�6]tY�0R]JDORPEDQ�UpV]WYHY��WDQiURN�V]iPiUD�WDUWRWWXQN�HO�DGiVRNDW�� 
 
19-én részt vettünk Nádasdladányban a Nádasdy Alapítvány által a környezetvédelem és a 
P&YpV]HWHN�WDOiONR]iViQDN�MHJ\pEHQ�PHJUHQGH]HWW�*HV]WHQ\H�1DS�UHQGH]YpQ\HLQ��DNWtY�UpV]HVHL�
voltunk az ott folyó k|UQ\H]HWYpGHOPL�PXQNDPHJEHV]pOpVHNQHN��HO�DGiVRN�PHJWDUWiViYDO�LV�
hozzájárultunk a nap sikeréhez. 
 
Szintén e napon a Mechwart Kollégiumban megrendezett környezetvédelmi diákkonferenciát is 
támogattuk szakmai anyagokkal.  
 
22-pQ�D�)DOXG\�$NDGpPLD�iOWDO�%XGDSHVW�IHMO�GpVpU�O�UHQGH]HWW�YLWiQ�YHWW�QN�UpV]W� 
 
23-án a hazai zöld mozgalom egyeWOHQ�NpSYLVHO�LNpQW�YHWW�QN�UpV]W�D�0e',$�+$-Ï�
UHQGH]YpQ\VRUR]DWiQ��EHPXWDWNR]YD�D�UDQJRV�HVHPpQ\�UpV]WYHY�LQHN� 
 
23-án és 24-én részt vettünk és felszólaltunk a Világbank által szervezett "Útgazdálkodás és 
finanszírozás Magyarországon" c. konferencián. 
 
24-én és 25-én kiállítóként is ott voltunk az Európai Civil Fórum és Európai Nonprofit Expo 
rendezvényein, munkatársaink több szekcióülésen is kivették részüket az ott folyó munká-ból.  
 
5HQGV]HUHVHQ�HJ\�WWP&N|GW�QN�D�'pO-Budai Polgári Szervezetek Környezetvédelmi 
(J\�WWP&N|GpVL�)yUXPiYDO��'.()��HOOHQH]YH�D]W�D�WHOHS�OpVUHQGH]pVL�WHUYHW��DPHO\�PLQWHJ\����
kamion részére biztosít parkolóhelyet Rózsavölgy és Kelenvölgy találkozásának családiházas 
környezetében. Tagszervezeteink, a Magyar Közlekedési Klub és a Rózsavölgy Egyesület, valamint 
D�YiODV]WyN|U]HW�|QNRUPiQ\]DWL�NpSYLVHO�MH�D�WHVW�OHWL�KDWiUR]DW�KDWiO\RQ�NtY�O�KHO\H]pVpW�NpUWH�D�
Közigazgatási Hivataltól, több törvényességi hiányosságra hivatkozva. 
 
$�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�OHYpOEHQ�NpUWH�D�*ROGPDQQ�*\|UJ\�WpUL�SDUN�,ULQ\L�~W�PHQWL�UpV]pW�
beépíteni szándékozó NOKIA céget, valamint a jelenlegi tulajdonost, hogy álljanak el beépítési 
s]iQGpNXNWyO��(J\~WWDO�IHOKtYWXN�D�)�YiURVL�gQNRUPiQ\]DWRW��KRJ\�]|OGWHU�OHWL�FpOUD�YiViUROMD�PHJ�
H]W�D�V]pS�SDUNRW��pV�VRUROMD�N|]SDUNL�|YH]HWEH��$OitUiVJ\&MWpVW�LV�NH]GW�QN�HQQHN�PHJHU�VtWpVpUH�D�



lakosság körében. 
 
Tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub Lágymányosi Csoportja akciósorozatot 
kezdeményezett annak érdekében, hogy felvilágosítsuk a lakosságot a 4-es metró terveinek olyan 
UpV]OHWHLU�O��DPHO\HN�D�KDWyViJRN��HOIHOHMWHWWHN��Q\LOYiQRVViJUa hozni, s amelyek szerint a 
ILQDQV]tUR]iV�KLiQ\RVViJDLW�WHU�OHWLQWHQ]LILNiOiVVDO��D]D]�QDJ\�JpSMiUP&-forgalmat vonzó 
létesítmények megépítésével kívánná pótolni. 
 
$�=|OG�6]tY�,IM~ViJL�7HUPpV]HWYpG� Mozgalom felkérésének eleget téve elhatároztuk, hogy együtt 
rendezzük meg a 10. Zöld Szíves Országos Találkozót, amelyre 1999. májusában Budapesten kerül 
majd sor. 
 
29-én részt vettünk azon a megbeszélésen, amelyen a zöld mozgalom stratégiája kidolgozásának 
módját vitattuk meg. 
 
30-iQ�D�&LYLO�5iGLyEDQ�EHV]pOW�QN�D�N|UQ\H]HWYpGHOHPU�O� 
 
Ugyanezen a napon ismét az állami költségvetés átalakításával kapcsolatban tartottunk vitaestet a 
Budapest Klubban. 
 

Október  
1-pQ�D�*HV]WHQ\pV�(J\HV�OHWWHO�N|]|VHQ�WDUWRWWXQN�IyUXPRW�D�020�0&YHO�GpVL�.|]SRQWEDQ��D�YROW�
gyárterület beépítésével kapcsolatban.  
 
6-án az EU történetpU�O��MRJDONRWiViUyO�pV�P&N|GpVpU�O�UHQGH]HWW�NRQIHUHQFLiQ�YHWW�QN�UpV]W�D�
Selyemgombolyítóban. 
Ugyanezen a napon részt vettünk az M0-ssal kapcsolatban Árpádföldön rendezett lakossági 
fórumon. 
 
7-én Pepó Pál környezetvédelmi miniszter és a zöld szervezetek találkozóján vettünk részt, ahol fel 
is szólaltunk.. 
 
9-én sajtótájékoztatót rendeztünk, melynek témája a Mammut bevásárlóközpont létesítésével 
kapcsolatban elkövetett szabálytalanságok��D�WHU�OHWIHMOHV]WpV�pV�D�]|OGWHU�OHWHN�EHpStWpVpE�O�DGyGy�
környezeti károk voltak. 
 
10-pQ�D�6]pQD�WpUL�EHpStWpVHNHW�HOOHQ]��6]DEDGIHOIRJiV~�7HUPpV]HWYpG�N�.|UH�iOWDO�UHQGH]HWW��
faültetéssel egybekötött tüntetésen vettünk részt. 
 
Ugyancsak e napon sokan ott voltak közülünk Rákoskerten a volt vasútállomásból kialakított 
Rákoskert Kerékpáros Centrum ünnepélyes átadásán is. 
 
Szintén e napon a Civil Parlament ülésén is részt vettünk.  
 
14- én részt vettünk azon a jubileumi konferencián és sajtótájékoztatón, melyet a 
Közlekedéstudományi Intézet születésnapján, annak 60 éves munkásságával kapcsolatban 
rendeztek, 15-én pedig mi is vendégei voltunk az intézménynek az ünnepélyes nyílt nap keretében. 
+R]]iV]yOiVDLQNEDQ�HOV�VRUEDQ�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HPSRQWRN�pUYpQ\HVtWpVpQHN�V]�NVpJHVVpJpW 
hangsúlyoztuk. E rendezvényen kérte fel szervezetünket a Logisztikai Fejlesztési Központ 
LJD]JDWyMD��KRJ\�HO�DGyN�DMiQOiViYDO�VHJtWV�QN�D]�iOWDOXN�GHFHPEHU��-pQ�UHQGH]HQG��,,,��eY]iUy�
/RJLV]WLNDL�6]DNPDL�1DS�V]HUYH]pVpEHQ��.pW�HO�DGyW�DMiQORWWXQN��HJ\LN�N�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�



V]DNpUW�MH��D�PiVLN�D�+8086=�+XOODGpN�0XQNDN|]|VVpJ�LURGDYH]HW�MH� 
 
Konzultációval, szakmai anyagok átadásával és stratégiai tanácsadással is segítettünk felkészülni 
tagszerve]HW�QN��D�.iSRV]WiVPHJ\HUL�.|UQ\H]HWYpG�N�.|UH�(J\HV�OHW��YDODPLQW�D]�iUSiGI|OGL�pV�
FV|P|UL�ODNRVRN�NpSYLVHO�LQHN�DUUD�D�WDOiONR]yUD��DKRO�D]�0�-s északi szakaszának megépítésével 
kapcsolatban megfogalmazott lakossági tiltakozásokat és követeléseket tárgyalták meg a 
környezetvédelmi miniszterrel. 
 
16-án Dr. Fülöp Sándor, a Környezeti Management és Jog Egyesület igazgatója beszámolóját 
KDOOJDWWXN�PHJ�D]�HOP~OW�LG�V]DN�IRQWRVDEE��D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WHYpNHQ\VpJpW�pULQW��MRJL�
�J\HLU�O�pV�G|QW|WW�QN�D�N|]HOM|Y��OHJIRQWRVDEE�MRJL�OpSpVHLYHO�NDSFVRODWEDQ�LV� 
 
0HJKDOOJDWWXN�D�1(��0���3LOLVERURVMHQ��pV�hU|P�eUGHNYpGHOPL�pV�eUGHNNpSYLVHOHWL�(J\HV�OHW�
NpSYLVHO�LQHN�EHPXWDWNR]iViW��DPHO\HQ�V]HUYH]HW�QN�VHJtWVpJpW�NpUWpN�HOPRQGYD��KRJ\�
HJ\HV�OHW�NHW�D]pUW�KR]WiN�OpWUH��PHUW�PHJ�NtYiQMiN�YpGHQL�WHOHS�OpVHLNHW�pV�D]�RWW�pO��
iOODPSROJiURNDW�D]�pS�O��0�-s által okozott környezeti károkkal szemben. 
 
14-én A bevásárlóközpontok hatása a közbiztonságra címmel fórumot tartottunk a XIII: ker. 
Gyöngyösi sétány úti Általános Iskolában. 
 
14-16-ig több munkatársunk is részt vett a Siófokon megrendezett Energia Fórum '98 
UHQGH]YpQ\HQ��DKRO�QDJ\�pUGHNO�GpVVHO�NtVpUW�HO�DGiVW�LV�WDUWRWWXQN� 
 
.|UQ\H]HWYpGHOPL�HJ\�WWP&N|GpVL�PHJiOODSRGiVW�tUWXQN�DOi�D�=|Od Érdek Alapítvánnyal, aki 
YiOODOWD��KRJ\�N�O|QE|]��KiWWpUDQ\DJRN�N|]]pWpWHOpYHO��W|UYpQ\WHUYH]HWHN�YpOHPpQ\H]pVpYHO�pV�
véleményeztetésével, módosító indítványok készítésével, bizottsági meghívók és parlamenti 
MHJ\]�N|Q\YHN�QRQSURILW�V]HUYH]HWHN�UpV]pUH�W|UWpQ��HOMXWWDWiViYDO��LQIRUPiFLyN�WRYiEEDGiViYDO��pV�
- szükség esetén - gyakorlati lobbizási tanácsokkal segíti a civil szervezetek munkáját. 
 
20-án egy olyan, a Magyar Urbanisztikai Társaság által rendezett szakmai fórumon vettünk részt, 
ahol az agglomeráció új közlekedési koncepcióját vitattuk meg a környezetvédelem szempontjainak 
figyelembevételével. 
 
E napon egy olyan a Magyar Tudományos Akadémia által megrendezett könyvbemutatón is ott 
voltunk, melynek témája az EU-hoz való csatlakozás környezetvédelmi vonatkozásai.  
 
21-én az EU-csatlakozással és a közlekedéssel kapcsolatban megrendezett konferencián vettünk 
részt.  
 
23-iQ�OHWHWW�N�pV]UHYpWHOHLQNHW�D�0DJ\DU�2UV]iJJ\&OpV�*D]GDViJL�%L]RWWViJiQDN�DV]WDOiUD�D]�
adórendszer-tervezet módosításával kapcsolatban. 
 
26-án konzultációt tartottunk a Belügyminisztérium illetékeseivel, Budapest közbiztonságával 
kapcsolatban és átadtuk számukra azt az 1997-ben készített tanulmányunkat, melyet a témával 
kapcsolatban készítettünk. 
 
27-pQ�D�0DJ\DU�5iGLy�DQJRO�Q\HOY&�DGiViEDQ�EHV]pOW�QN�D]�RUV]iJ�N|UQ\H]HWL�SUREOpPiLUyO� 
 
28-iQ�D�KD]DL�N|UQ\H]HWYpG��FLYLO�V]HUYH]HWHN�YH]HW�LQHN�V]RNiVRV�Ky�YpJL�WDOiONR]yMiQ�YHWW�QN�
részt. 
 
29-én tiltakozó akciói megszervezésében és lebonyolításában segítettük a helybéli lakosokat, 



(Fogarasi útiak Lakossági Csoportja és a Zugló Zöldövezetért Egyesület) annak érdekében, hogy ne 
épülhessen meg Zuglóban az a szolgáltatóház és bevásárlóközpont, illetve mélyparkolók, amellyel a 
Fogarasi úti park nagy részét beépítették volna. 
 
Még ugyanezen a napon a TV Híradó vendégeiként a KKA törvényi s]LQW&�V]DEiO\R]RWWViJiQDN�
megszüntetése miatt is protestáltunk. 
 
30-iQ�V]DNpUW�L�PHJEHV]pOpVW�V]HUYH]W�QN�D�YiURVL�~WKDV]QiODWL�GtM�EHYH]HWpVpQHN�OHKHW�VpJHLU�O� 
  

November  
 $�KyQDS�HOV��QDSMDLEDQ�PHJYLWDWWXN�D�.RUPiQ\�D]RQ�G|QWpVHLW��PHO\HNHW�D�1HP]HWL�6]tQKi]�
építésével és a 4-es metró megépítésének elhalasztásával kapcsolatban hozott és kialakítottuk, 
illetve közzétettük a döntésekkel kapcsolatban kialakított véleményünket.  
 
2-iQ�D�%XGDSHVWL�0&V]DNL�(J\HWHP�IHONpUpVpQHN�HOHJHW�WpYH�HO�DGiVW�WDUWRWWXQN�D�KDOOJDWyNQDN�D�
/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WHYpNHQ\VpJpYHO�pV�D]RNNDO�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL problémákkal kapcsolatban, 
amelyek akkoriban a leginkább foglalkoztattak bennünket. 
 
Ugyanezen a napon részt vettünk a zöld mozgalom stratégiájával foglalkozó megbeszélésen. 
 
2-7-ig a Független Médiaközpontban a környezetvédelmi újságírók számára szervezett 
továbbképzésen több munkatársunk is részt vett. 
 
4-én részt vettünk a Zsombolyai úti TIT Stúdió által rendezett környezetvédelmi konferencián. 
 
5-6-7-én több kollegánk is részt vett azon az EU-csatlakozással kapcsolatban rendezett tréningen, 
melyet az MTVSZ rendezett Csillebércen. Az itt folyó munka sikeréhez a közlekedési szekció 
PXQNiMiQDN�PHJV]HUYH]pVpYHO�pV�D]�LWW�HOKDQJ]RWW�HO�DGiVRN�PHJWDUWiViYDO��YDODPLQW�D�]|OG�
iOODPKi]WDUWiVL�UHIRUPPDO�NDSFVRODWEDQ�PHJWDUWRWW�LVPHUWHW�QNNHO�LV�KR]]iMiUXOWXQN� 
 
6-iQ�D]�<EO�0LNOyV�)�LVNROD�/DERU���0&KHO\pEHQ�D�N|UQ\H]HWEDUiW�pStWNH]pV�OHKHW�VpJHLU�O�V]yOy�
megbeszélésen vettünk részt. 
 
9-én a Nyitott Száj c. TV adás vendégeikpQW�PRQGKDWWXN�HO�YpOHPpQ\�QNHW�D�P&VRU�DGWD�VDMiWRV�
NHUHWHN�N|]|WW�D�1HP]HWL�6]tQKi]�pStWpVpQHN�IHOI�JJHV]WpVpU�O� 
 
9-én a Pénzügyminisztériumban folytattunk megbeszélést az állami támogatási rendszer 
környezetvédelmi vonatkozásairól. 
 
11-pQ�VDMWyWiMpNR]WDWyW�WDUWRWWXQN�D�WHUYH]HWW����PHWUyYDO�pV�D�I�YiURVL�W|PHJN|]OHNHGpV�IHMOHV]WpVL�
OHKHW�VpJHLYHO�NDSFVRODWEDQ� 
 
11-pQ�D�&LYLO�5iGLyEDQ�HJ\�yUiV�P&VRU�NHUHWpEHQ�EHV]pOJHWW�QN�D�:HVW�(QG�EHYiViUOyN|]SRQW�
pStWpVpE�O�DGyGy�N|UQ\H]HWL�SUREOpPiNUyO� 
 
12-én a DHV Kft.-ben megbeszélést fRO\WDWWXQN�D�3+$5(�WiPRJDWiVVDO�NpV]�O��WDQXOPiQ\UyO��
DPHO\�D�N|]OHNHGpVSROLWLNDL�N|UQ\H]HWYpGHOPL�YRQDWNR]iVDLW�YL]VJiOMD��$�V]HUYH]�N�HOIRJDGWiN�
IHODMiQOiVXQNDW�D�PXQNiEDQ�W|UWpQ��pUGHPL�UpV]YpWHOUH� 
 
13-án az RTL televízióban nyilatkoztunk a tervezett 4. metróról. 
 



13-iQ�PHJEHV]pOpVW�IRO\WDWWXQN�D�0È9�LOOHWpNHVHLYHO�D�YDV~W�IHMOHV]WpVL�WHUYHLU�O� 
 
16-iQ�V]DNPDL�PHJEHV]pOpVW�IRO\WDWWXQN�D�)�7È9-YDO�D�WiYK�V]ROJiOWDWiV�KHO\]HWpU�O�� 
 
18-án Esztergomban voltunk egy, a környezeti tanácsadással foglalkozó civil szervezetek számára 
rHQGH]HWW�WRYiEENpS]pVHQ��DKRO�PL�WDUWRWWXN�PHJ�D�I�WpPiKR]�NDSFVROyGy�HO�DGiVRNDW� 
 
19-20-án a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Budapesten rendezett Nemzetközi 
Környezetvédelmi Konferencián vettünk részt. 
 
20-21-pQ�D�0DJ\DU�6]RFLROyJLDL�7iUVDViJ�pYHV�N|]J\&OpVpQ��6]HJHGHQ��D�-XKiV]�*\XOD�7DQiUNpS]��
)�LVNROiQ�WDUWRWWXQN�HO�DGiVW�D�N|]EL]WRQViJ KHO\]HWpU�O�pV�D�YHOH�NDSFVRODWRV�NXWDWási 
WHYpNHQ\VpJ�QNU�O� 
 
23-án és 26-án a Gazdasági Minisztériumban tárgyaltunk, ahol többek között az 
energiahatékonysággal kapcsolatos elképzeléseinket és javaslatainkat ismertettük. 
 
26-án részt vettünk a Budakeszi Önkormányzat által szervezett közmeghallgatáson, a Vadaspark 
PHOOHWWL�HUG��EHpStWpVL�WHUYHLYHO�NDSFVRODWEDQ�pV�IHOHPHOW�N�V]DYXQNDW�D�]|OGWHU�OHWSXV]WtWy�
beruházás ellen. 
 
27-pQ�V]DNpUW�L�PHJEHV]pOpVW�UHQGH]W�QN�D]�HO�YiURVL�YDV~WL�N|]OHNHGpV�OHKHW�VpJHLU�O�D�EXGDSHVWL�
agglomerációban. 
 
27-én nyilvános ülésünkön vitattuk meg a Környezetvédelmi Minisztériumban kialakult helyzetet, 
szomorúan konstatálva, hogy a tárca helyzete az átszervezések és elbocsátások során meggyengült, 
pUGHNpUYpQ\HVtW��NpSHVVpJH�D�.RUPiQ\EDQ�V]iPRWWHY�HQ�FV|NNHQW� 
 
Áttekintettük a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) körül kialakult helyzetet. Elfogadhatónak 
WDOiOWXN�D�..$�EHROYDV]WiViW�D�N|]SRQWL�N|OWVpJYHWpVEH��PLYHO�H]�iWWHNLQWKHW�EEp�WHV]L�D]�HJpV]�
költségvetési rendszert. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartottuk azt, hogy az új feltételek között 
növekedjen a környezetvédelemre fordítható összegek felhasználásának hatékonysága, a források 
|VV]HJH�pV�HU�V|GM|Q�D�Q\LOYiQRVViJ��iWOiWKDWyViJ�pV�NLV]iPtWKDWyViJ�D�SpQ]HN�HORV]WiVD�pV�
felhasználása során.  
(QQHN�PHJIHOHO�HQ�MDYDVODWRW�NpV]tWHWW�QN�D]�DODS�XWyGMiQDN�V]iPtWy�.|UQ\H]HWYpGHOPL�DODS�
célfeladatok felhasználási szabályaira. 
 
A fentiek mellett állásfoglalást alakítottunk ki az Esztergom és párkány közötti Duna-híd 
újjáépítésével kapcsolatban, megvizsgálva annak környezeti hatásait, javaslatokat téve az újjáépítést 
N|YHW��IRUJDORPV]DEiO\R]iVL�WHHQG�NUH� 
 
28-án a Társadalomkutatási Informatikai Egyesületben a Szociológiai Társaság rendezvényén 
WDUWRWWXQN�HO�DGiVW�D�Ki]WDUWiVSDQHOHNU�O� 
 
29-én riportot adtunk a DunD�7HOHYt]Ly�7DOSDODWQ\L�=|OG�FtP&�P&VRUiQDN�D�9,��NHU��+XQ\DGL�WpUL�
piac sorsát és D�KHO\L�HOOiWiV�OHKHW�VpJHLW�WDJODOYD� 
 
30-iQ�WDQiURN�V]iPiUD�WDUWRWWXQN�N|UQ\H]HWYpGHOPL�HO�DGiVW�D]�HQHUJLDWHUPHOéssel és 
felhasználással kapcsolatban, a Természettudományi Múzeum és Környezetgazdálkodási Intézet 
rendezésében.  



  

December  
 1-én megnyertük a KVIK ellen indított sajtópert. 
 
2-án részt vettünk a Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége (LAKSZ) által rendezett 
�.|]KDV]Q~ViJ�YDJ\�KHO\KDWyViJL�|QNRUPiQ\]iV��FtP&��HJpV]�QDSRV�IyUXPRQ�D]�$OPiVV\�7pUL�
6]DEDGLG��.|]SRQWEDQ��DKRO�PHJYLWDWiVUD�NHU�OWHN�D�FLYLO�V]HUYH]HWHN�WDSDV]WDODWDL�D�Nözhasznú 
V]HUYH]HWWp�YiOiV�IHOWpWHOHLU�O��D�KHO\L�|QNRUPiQ\]DWL�PXQNiEDQ�EHW|OW|WW�V]HUHS�NU�O�pV�D�
helyihatósági választásokról. 
 
4-én a XIII. kerületi önkormányzat fórumán voltunk, melyet a Rózsa 0&YHO�GpVL�+i]EDQ�D]�0�-ás 
autóútról és az Ipartelepi feltáró útról rendezett  
 
7-pQ�PHJ�QQHSHOW�N�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�����V]�OHWpVQDSMiW� 
 
6HJtWVpJHW�Q\~MWRWWXQN�D�,,��NHU�OHWE�O�KR]]iQN�IRUGXOy�ODNRVRNQDN�D��0DUJLW-híd Irodaház" 
földszintjére tervezett benzinkút létesítése elleni tiltakozó tevékenység megszervezéséhez. 
 
Ugyanezen a QDSRQ���V]DNpUW�QN�V]yODOW�IHO�D�WHOHYt]Ly�1\LWRWW�V]iM�F��P&VRUiEDQ�D�WHUYH]HWW����
metróval kapcsolatban. 
 
8-án munkatársaink azon a nyilvános fórumon is részt vettek, amelyet a 4-es metróval kapcsolatban, 
a Magyarok Házában a Szent László Akadémia rendezett. 
 
0HJWiUJ\DOWXN�H�QDSRQ�D�)�YiURVL�+XOODGpNKDV]QRVtWy�0&�WHUYH]HWW�I�VWJi]-mosójával 
kapcsolatban kialakult helyzetet is, és a lakosság egészségének védelme érdekében szorgalmaztuk a 
füstgáz-PRVy�PLHO�EEL�PHJYDOyVtWiViW��(�PHOOHWW�D�%XGDSHVW�pV]DNL�UpV]pQ�WHUYH]HWW�~MDEE�'XQD-
hidakkal kapcsolatban is kialakítottuk és közzétettük állásfoglalásunkat. 
 
Elhatároztuk, hogy február 19-én fórumot rendezünk Budapest környezeti állapotáról, a budapesti 
UpJLy�FLYLO�V]HUYH]HWHLQHN�UpV]YpWHOpYHO�pV�KR]]i�LV�NH]GW�QN�D�V]HUYH]pVVHO�NDSFVRODWRV�WHHQG�N�
ellátásához. 
 
9-én részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Országos Meteorológiai 
Szolgálat által a Kossuth Klubban rendezett "Valójában milyen Magyarország környezeti állapota? 
�gVV]HHJ\H]WHWKHW�-e a környezetvédelem a gazdaságos termeléssel?" c. konferencián 
 
9-pQ�D�3DOODV�3iKRO\EDQ�D�FLYLOHN�HJ\�WWP&N|GpVpYHO�NDSFVRODWEDQ�PHJUHQGH]HWW�(8�NRQIHUHQFLiQ�
,QRWDL�$QGUiV�HO�DGiViW�KDOOJDWWXN�PHJ�� 
 
E napon a MTESZ Székházban a COWI tanácsadó cég által a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programmal kapcsolatban megrendezett szakmai fórumon is képviseltük magunkat. 
 
10-pQ�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�RNWDWiV�NRQFHSFLyLW�LVPHUWHW��VDMWyWiMpNR]WDWyQ�YHWW�QN�UpV]W�D�
Természettudományi Múzeumban. 
 
11-én ott voltunk az Asztmás és Allergiás Gyermekek Budapesti Egyesülete (AGYBE) által 
UHQGH]HWW�(OV��$V]WPD�9LOiJQDS�HVHPpQ\HLQ� 
 
12-én a felszíni tömegközlekedés javításáért, a BKV viteldíjainak emelése és a 4-es metró 
megépítése ellen tüntettünk a Szabadfelfogású TermészetYpG�N�.|UH��D�9iURVL�%LFLNOL]pV�%DUiWDL�



(J\HV�OHW��pV�D�.HUpNSiUUDO�.|]OHNHG�N�2UV]iJRV�6]|YHWVpJH�WiUVDViJiEDQ�D�'HiN�WpUHQ�pV�D�
Bajcsy-Zsilinszky úton. 
 
14-pQ�D�)�SROJiUPHVWHUL�+LYDWDOEDQ�D�N|OWVpJYHWpVU�O�WDUWRWW�EL]RWWViJL��OpVHQ�YROWXQN� 
 
15-én a Kossuth Klubban a Környezetvédelmi Tanács munkájáról a rendezett konferencián vettünk 
részt, majd a FIX rádióban a 4-es metróról vitatkoztunk. 
 
15-én részt vettünk Környezetvédelmi Minisztériumban a Nemzetközi Energia Ügynökség 
N�OG|WWVpJH�pV�D�KD]DL�N|UQ\H]HWYpG��PR]JDORP�NpSYLVHO�L�N|]|WWL�PHJEHV]pOpVHQ� 
 
16-án részt vettünk és felszólaltunk a Miniszterelnöki Hivatal által rendezett környezetvédelmi 
tanácskozáson a Kossuth Klubban. 
 
17-én részt vettünk a KöM-ben a Világbank által kezdeményezett, a szén-dioxid-kibocsátás 
FV|NNHQWpVpQHN�OHKHW�VpJHLW�YL]VJiOy�WDQXOPiQ\�HO�NpV]tW��PHJEHV]pOpVpQ� 
 
22-én a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács ülésén tettünk hozzászólást a civilek 
munkájával kapcsolatban.  
 
$�)�YiURVL�)�pStWpV]�,URGD�PHJEt]iViQDN�HOHJHW�WpYH�HONpV]tWHWW�N�D�%XGDSHVW�%L]WRQViJD�,,,��FtP&�
tanulmánykötetünket.  
  

TEVÉKENYSÉGÜNK A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORM ÉRDEKÉBEN   
)RO\DPDWRVDQ�GROJR]WXQN�D]�iOODPKi]WDUWiV�N|UQ\H]HWEDUiW�PyGRQ�W|UWpQ��iWDODNtWiVD�pUGHNpEHQ��
Ennek keretében tanulmányokat, javaslatokat készítettünk,�UHQGV]HUHVHQ�WiUJ\DOWXQN�RUV]iJJ\&OpVL�
NpSYLVHO�NNHO��D]�HJ\HV�PLQLV]WpULXPRN�PXQNDWiUVDLYDO��V]DNV]HUYH]HWHN�YH]HW�LYHO��KD]DL�pV�
N�OI|OGL�V]DNpUW�NNHO��6]pOHV�N|U&�IHOYLOiJRVtWy�PXQNiW�YpJH]W�QN�D�ODNRVViJ��D�G|QWpVKR]yN��D�FLYLO�
szervezetek körében. 
 
Örömmel tapasztaltuk, hogy e téren a mostani a Kormány több olyan lépést tett, amelyet már régóta 
szorgalmazunk. 
 

1. $�M|Y��pYEHQ�NLV�PpUWpNEHQ�FV|NNHQWL�D]�pO�PXQNiW�WHUKHO��DGyN�pV�MiUXOpNRN�DUiQ\iW�D]�
összes adóbevételen belül, ellentétben a korábbi évekkel, amikor ez az arány folyamatosan 
Q|YHNHGHWW���%iU�D]�LJD]ViJKR]�WDUWR]LN��KRJ\�H]�D�FV|NNHQpV�HOV�VRUEDQ�D�YiUW��-5 
százalékos gazdasági növekedés és ezzel együtt az állami újraelosztás mértékének 
PpUVpNO�GpVpQHN�D�N|YHWNH]PpQ\H�� 
 

2. ÒJ\�W&QLN��KRJ\�D�NRUiEEL�pYHN�PHJV]RUtWy�SROLWLNiMiYDO�V]HPEHQ�M|Y�UH�D]�H]�pYLQpO�
reálértékben is több pénzt ad az oktatásra, kultúrára és tudományos kutatásra (bár még 
mindig messze nem annyit, amennyit véleményünk szerint kellene és lehetne). 
 

3. $�N|UQ\H]HWV]HQQ\H]��WHYpNHQ\VpJHW�pV�WHUPpNHNHW�WHUKHO��DGyNDW�pV�GtMDNDW�iOWDOiEDQ�D]�
LGHL�LQIOiFLyYDO�QDJ\MiEyO�PHJHJ\H]���HVHWHQNpQW�DQQiO�QDJ\REE�PpUWpNEHQ�HPHOWH��D�
EHQ]LQ�M|YHGpNL�DGyMiW��D�WHUPpNGtMDNDW��D�FpJDXWyN�DGyMiW�pV�D�JpSMiUP&DGyW���$]�HJ\HWOHQ�
lényeges kivétel talán a gázolaj jövedéki adója, amelynek 11%-os emelése elmarad az 1998. 
évi mintegy 13%-os inflációtól. 
 



4. Leállította a jelenlegi körülmények között értelmetlen és pazarló metróberuházást a 
I�YiURVEDQ��H]]HO�W|EE�PLQW�����PLOOLiUG forintot takarítva meg, amit most hasznosabb 
célokra lehet fordítani. 
 

5. Úgy döntött, hogy a túlzsúfolt Belváros helyett Budapest más területén építi fel a Nemzeti 
Színházat. 
 

6. eUWHV�OpVHLQN�V]HULQW�D]�HON|YHWNH]��LG�V]DNEDQ�QHP�DG�SpQ]W�D] M0-s autóút északi 
V]DNDV]iQDN�IRO\WDWiViUD�D�'XQiQ�NHUHV]W�O�pV�D�EXGDL�ROGDORQ��pV�YDOyV]tQ&OHJ�HOKDJ\MD�D�
káposztásmegyeri csomópont megépítését is. 
 

7. )HOJ\RUVtWMD�D]�HO�YiURVL�pV�HJ\HV�PHOOpNYRQDOL�YDVXWDN�IHO~MtWiViW��NRUV]HU&VtWpVpW��EiU�
összességében még mindig sokkal kevesebb pénz jut erre a célra, mint amennyi szükséges és 
- véleményünk szerint - lehetséges lenne.) 
 

8. A legfontosabb eredménynek azonban azt tekintjük, hogy a közvélemény is egyre jobban 
odafigyel a költségvetés alakulására, és hogy egyre többen ismerik meg a zöld 
államháztartási reform lényegét és értenek egyet a megvalósítására irányuló szándékokkal. 
 

A zöldterületek megóvásáért folytatott tevékenységünk   

1. Az alábbi megmozdulások, lakossági tiltakozások, felhívások, közigazgatási, polgári, 
bírósági perek, eljárások folytak a közelmúltban, ill. folynak jelenleg is a zöldövezetek, 
SDUNRN��N|]WHU�OHWHN�PHJPHQWpVppUW�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�WiPRJDWiViYDO� 
  
 

2. Lakossági kezdeményezés Budapest I. kerületben a pakolásszabályozás megoldásáért; 
DOitUiVJ\&MWpV�pV�W�QWHWpV�D�&RUYLQ�WpU�DOi�WHUYH]HWW�PpO\JDUi]V�HOOHQ�pV�D�GtV]N~W�
KHO\UHiOOtWiVipUW��6]HUYH]���%XGDSHVWL�9iURVYpG��(J\HV�OHW�,��.HU�OHWL�&VRSRUWMD�� 
 

3. Tiltakozás a VI. kerületben a Hunyadi tér alá tervezett mélygarázs, valamint gyorséttermek 
UpJL�ODNyKi]DNED�W|UWpQ��EHpStWpVH�HOOHQ��6]HUYH]���7HUp]YiURVL�=|OGHN�pV�7HUp]YiURVL�
Független Polgári Kör.  
 

4. 7LOWDNR]iV�D�9,,��NHU�OHWEHQ�D]�$OPiVV\�WpU�DOi�WHUYH]HWW�PpO\JDUi]V�HOOHQ��6]HUYH]���
(U]VpEHWYiURVL�7iUVDVKi]DN�.pSYLVHO�LQHN�eUGHNYpGHOPL�(J\HV�OHWH��(7.(��� 
 

5. 7LOWDNR]iV�pV�DOitUiVJ\&MWpV a VIII. kerületben, ahová az önkormányzat a Golgota tér 4 ezer 
m2-Q\L�WHU�OHWpUH�EHQ]LQN~W�EHpStWpVpW�WHUYH]WH��SLOODQDWQ\LODJ�HOiOOW�HWW�O�D�WHUYW�O���
6]HUYH]���.ROyQLD�gQNRUPiQ\]DWL�(J\HV�OHW�� 
 

6. 7LOWDNR]y�DOitUiVJ\&MWpV�D�;,��NHU�OHWEHQ�D�/iJ\PiQ\RVL�/DNyWHOHS�PDJDV��IiV�SDUNMDLQDN�
PHJ�U]pVppUW��YDODPLQW�+DP]VDEpJL�~W�NLpStWpVL�WHUYH�HOOHQ�D�+DP]VDEpJL�SDUNpUW��6]HUYH]���
Magyar Közlekedési Klub Lágymányosi Csoportja.  
 



7. 7LOWDNR]y�DOitUiVJ\&MWpV�D�;,,��NHU�OHWL�0iUWRQODNL�NLVHUG�EHQ�Q\LWDQGy�N|]~W�WHUYH�HOOHQ��
6]HUYH]���3DJRQ\�.|UQ\H]HWYpGHOPL�(J\HV�OHW�� 
 

8. Tiltakozás az Árpád híd északi�ROGDOiQ�OpY��SDUNED�WHUYH]HWW�SDUNROyKi]��EHQ]LQN~W��
J\RUVpWWHUHP�HOOHQ��D]�|QNRUPiQ\]DW�YpJ�O�HOXWDVtWRWWD�D�WHUYHW���6]HUYH]���ÈUSiG�+tGL�
Lakástulajdonosok Baráti Társasága.  
 

9. Tiltakozó aláírásgy&MWpV�pV�W�QWHWpV�D�;,,,��NHU�OHWEHQ�D]�|QNRUPiQ\]DW�NpSYLVHO�WHVW�OHWH�
által a Gyöngyösi sétányra elfogadott részletes rendezési terv ellen, valamint az ÁPV Rt.-
KH]�WDUWR]y�pS�OHW�RUYRVL�UHQGHO�QHN�YDOy�NLDODNtWiVipUW��6]HUYH]���*\|QJ\|VL�VpWiQ\�
Lakossági Csoport és Tisztább Parkokért Egyesület.  
 

10. 7LOWDNR]y�IHOKtYiV��DOitUiVJ\&MWpV�pV�SROJiUL�SHU�D�;,,,��NHU�OHWEHQ�D�6FKLOOHU�2SHO�~WMD�pV�
SDUNROyMD�HOOHQ��6]HUYH]���)|YHQ\�$NFLyFVRSRUW�pV�(0/$�� 
 

11. 7LOWDNR]iV��DOitUiVJ\&MWpV�pV�SROJiUL�SHU�D�;9��NHU�OHWL�*p]D�IHMHGHOHP�WpUL�SDUNED��QpKiQ\�
méterre a házaktól utólag beépített benzinkút "ideiglenes" engedélyének meghosszabbítása 
és a park további beépítése ellen, illetve a park eredeti állapotának visszaállításáért. 
6]HUYH]���*p]D�IHMHGHOHP�WpUL�/DNRVViJL�&VRSRUW�pV�(0/$�� 
 

12. 7LOWDNR]iV�pV�DOitUiVJ\&MWpV�D�&VHSHO�3OD]D�WHUYPyGRVtWiVipUW�V�D�PHJppítés ellen (a 
EHUXKi]iV�NLVHEE�PyGRVtWiVRNNDO�PHJYDOyVXOW���6]HUYH]���gU|N]|OG�(J\HV�OHW�� 
 

13. 7LOWDNR]iV�pV�DOitUiVJ\&MWpV�D�)�YiURVL�È57-EHQ�V]HUHSO��~Q���0XQNiVN|U~W��5y]VDY|OJ\L�
szakaszának kiépítpVH�HOOHQ��6]HUYH]���5y]VDY|OJ\�(J\HV�OHW�� 
 

14. $OitUiVJ\&MWpV�D�;;,,��NHU�OHWEHQ�D�7pWpQ\L-IHQQVtN�YpGHOPpEHQ�D�]|OGWHU�OHW�iWPLQ�VtWpVH�
pV�EHpStWpV�HOOHQ��6]HUYH]���=|OG�-|Y��(J\HV�OHW�� 
 

15. $�V]HUYH]HWHN�VHJtWVpJpYHO�DOitUiVJ\&MWpV�D]�0�-s autópálya Árpádföld és Csömör közé 
WHUYH]HWW�V]DNDV]D�HOOHQ��$�UpV]WYHY�N�N|YHWHOWpN��KRJ\�D�QDJ\UpV]W�QHP]HWN|]L�IRUJDOPDW�
lebonyolító autópálya lakott terüleWHNW�O�WiYRO�FVDWODNR]]pN�D]�0�-as autópályához. 
6]HUYH]���ÈUSiGI|OGL�3ROJiURN�eUGHNN|]|VVpJH�� 
 

16. Tiltakozás és közigazgatási per a budaörsi Auchan bevásárlóközpont ellen (a beruházás 
megvalósult, azonban a kárt szenvedett lakosok egy része kártérítést kapott, továbbá az 
Auchan rákényszerült néhány, a környezet védelmét szolgáló beruházás megvalósítására is). 
6]HUYH]���%XGD|UVL�ODNRVRN�� 
 

17. SzombDWKHO\L�QpSV]DYD]iVKR]�DOitUiVJ\&MWpV�D]�ÏSHULQW�XWFDL�EHQ]LQN~W�HOOHQ��6]HUYH]���
Kiskar utcai lakosok.  
 

18. 7LOWDNR]iV�pV�SHU�D�;,��NHU�OHWL�$QGRU�X��NLV]pOHVtWpVH�HOOHQ��6]HUYH]���$QGRU�XWFDL�
KörnyezHWYpG�N�(J\HV�OHWH�� 



 

19. Tiltakozás benzinkút, bevásárlóközpont és óriás sportlétesítmény beépítése ellen a XIII. 
NHU�OHWL�ÈUSiG�KtG�GpOL�ROGDOiQ�OpY��]|OG�OHKDMWyViYED��6]HUYH]���9L]DIRJypUW�0R]JDORP�  
 

20. 7LOWDNR]iV�pV�DOitUiVJ\&MWpV�D�&VHSHOL�.LUiO\-HUG��ODNySDUNNi�W|UWpQ��iWDODNtWiVD�HOOHQ��
6]HUYH]���&VHSHOL�.LUiO\HUGHL�/DNRVViJL�&VRSRUW�� 
 

21. 7LOWDNR]iV��DOitUiVJ\&MWpV�pV�W�QWHWpV�D�6]pQD�WpUL�QHP]HWL�HPOpNKHO\QHN�RWWKRQW�DGy�SDUN�
PXOWLSOH[�PR]LYDO�W|UWpQ��EHpStWpVH�HOOHQ��YDODPLQW�D�*DQ]-J\iUWHOHS�VRUVpUW��6]HUYH]���
eUGHNYpG��3ROJiUL�.|]|VVpJH��1\pN-Kurucles Egyesület, Pasaréti Polgárok Köre.  
 

22. Tiltakozás és közigazgatási per a XIII. kerületi önkormányzat Dózsa György úti benzinkutat 
MRJHOOHQHVHQ��]HPEH�KHO\H]��KDWiUR]DWD�HOOHQ��PLYHO�D�ODNRVViJ�pV�D�N|UQ\H]HW�pUGHNHLW�VpUWL��
6]HUYH]���'y]VD�*\|UJ\�~W������Ki]�ODNyL�pV�N|]|V�NpSYLVHO�L�� 
 

23. 7LOWDNR]iV��W�QWHWpV�pV�DOitUiVJ\&MWpV�D�NHFVNHPpWL�-yNDL�XWFD�YpJpQ�pS�OW�EHQ]LQN~W��]HP-be 
helyezése ellen, valamint további benzinkutak épíWpVH�HOOHQ��6]HUYH]���.HFVNHPpWL�
Lakossági Csoport.  
 

24. 7LOWDNR]iV�pV�N|]LJD]JDWiVL�SHU�7|U|NEiOLQWRQ�D�WRYiEEL�QDJ\�JpSMiUP&IRUJDOPDW�YRQ]y�
OpWHVtWPpQ\HN�HQJHGpO\H]pVH�HOOHQ��6]HUYH]���7|U|NEiOLQWL�/akossági Csoport. 
 

25. Tiltakozás a XII. kerületben a MOM gyártelep és a park területének bevásárlóközponttal és 
LURGDKi]DNNDO�W|UWpQ��EHpStWpVH�HOOHQ��6]HUYH]���*HV]WHQ\pV�(J\HV�OHW� 
 

26. 7LOWDNR]iV�D�,9��NHU�OHWEHQ�D�YpGHWW�KRPRNW|YLV�pV�pO�KHO\pQHN��YDODPLQW�D]�DGRWW�WHU�OHWHQ�
OpY��W�]HJWDYDNQDN�D]�0�-s autóút északi szakasz megépítése által való elpusztítása ellen. 
6]HUYH]���.iSRV]WiVPHJ\HUL�.|UQ\H]HWYpG�N�.|UH�(J\HV�OHW� 
 

27. Tiltakozás a XIV. ker. Fogarasi úti park területére tervezett, annak nagy részét elfoglalni 
V]iQGpNR]y�V]ROJiOWDWyKi]�pV�EHYiViUOy�N|]SRQW�pStWpVH�HOOHQ��6]HUYH]�N��)RJDUDsi úti 
Lakossági Csoport. 
 

28. Tevékenyen részt vettünk Nádasdladányban a Nádasdy Alapítvány által rendezett Gesztenye 
Nap eseményein, és az egyik fórum munkájának eredményeként felhívást tettünk közzé a 
gesztenyefákat pusztító aknázó molyok elleni védekezéssel kapcsolatban, a jó eredményt 
KR]y�WHHQG�NHW�LV�IHOVRUROYD� 
 

29. $�%XGDNHV]L�9DGDVSDUN�PHOOHWWL�HUG��EHpStWpVpQHN�WHUYHL�HOOHQ�LV�IHOOpSW�QN��Uészt véve a 
tervvel kapcsolatban rendezett közmeghallgatáson is.  
 

30. A helybéli lakossággal karöltve, a XI. kerületi Goldmann téri park beépítése ellen is 
felemeltük szavunkat, több mint 700 polgár eg\HWpUW��DOitUiViYDO�WiPRJDWYD�� 



  

A Városrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünk   
 
$�%XGDSHVWL�9iURVUHQGH]pVL�pV�eStWpVL�.HUHWV]DEiO\]DW�W|EE�YiOWR]DWiW�LV�NLPHUtW��UpV]OHWHVVéggel 
véleményeztük és hozzá nagyon sok módosító javaslatot dolgoztunk ki, többek között a 
bevásárlóközpontok és a benzinkutak létesítésének megszigorítása és a zöldterületek védelme 
érdekében. E tevékenységünk eredményének is betudható, hogy a benzinkutak telekhatárának 
ODNyKi]DNWyO�pV�HJ\pE�pS�OHWHNW�O�YDOy�WiYROViJD�V]LJRU~DQ�V]DEiO\R]YD�OHWW�D]�DXJXV]WXVEDQ�
elfogadott BVKSZ-ben.  
 
0LQGHQ�SpQWHNHQ�YHQGpJNpQW�YHWW�QN�UpV]W�D�)�YiURVL�.|]J\&OpV�9iURstervezési és 
Városképvédelmi Bizottságának ülésein. 
 
Arra való tekintettel, hogy irodánk székhelye a XI. kerületben van, különösen szoros kapcsolatot 
tartottunk fenn a XI. kerületi Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságával. 
(OQ|NKHO\HWWHV�QN�N�OV��V]DNpUW�NpQW�KLYDWDORVDQ�LV�UpV]W�YHWW�D�EL]RWWViJL��OpVHNHQ��tUiVEHOL�
anyagokkal és tanácskozási joggal is kinyilvánítva észrevételeit. 
 
$]�������MDQXiU�HOVHMpYHO�pOHWEHOpSHWW�������pYL�/;;9,,,��V]��W|UYpQ\����SDUDJUDIXVD�HO�tUMD��KRJ\�
D]�pULQWHWW�WiUVDGDOPL�V]HUYH]HWHN�V]iPiUD�LV�PHJN�OGHQG��PLQGHQ�WHOHS�OpVUHQGH]pVL�WHUY�����QDSRV�
tUiVEHOL�YpOHPpQ\H]pVL�KDWiULG�YHO��$�W|UYpQ\�LGH�YRQDWNR]y�UpV]HLW�N|]]pWHWW�N�/pOHJ]HW�FtP&�
IRO\yLUDWXQNEDQ��PDJ\DUi]DWRNDW�pV�WDQiFVRNDW�I&]YH�KR]]i�DQQDN�pUGHNpEHQ��KRJ\�D�WiUVDGDOPL�
V]HUYH]HWHN�KDV]QRV�pOQL�WXGMDQDN�D�W|UYpQ\�Q\~MWRWWD�OHKHW�VpJHNNHO��5HQGNtY�O�VDMQiODWRV�WpQ\QHN�
tartjuk, hogy ma még csak alig néhány önkormányzat tartja be ezt a törvényt. 
 
$�;,��NHU�OHWL�SROJiUPHVWHU�pV�)�pStWpV]L�,URGD�D]RQEDQ�PiU������MDQXiUMD�yWD�UHQGV]HUHVHQ�HON�OGL�
a településrendezési tervcsomagokat D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUWQDN��PLQW�RUV]iJRV�V]HUYH]HWQHN��
Ezeket minden alkalommal -�V]DNpUW�LQN�EHYRQiViYDO�- írásban véleményeztük.  
 
Felsorolunk néhányat a teljesség igénye nélkül:  

• Karinthy F. út - Lágymányosi u. - Stoczek u. - Egry J. u. által határolt tömb RRT, 
 

• Balatoni út -�0��0��I�~W�- (756/7) hrsz-ú közút által hat. terület RRT, 
 

• Bartók B. út - Hamzsabégi út - Benedikt O. u. által hat. területép. szabályzat és szabályozási 
terv, 
 

• Hunyadi M. út - Tambura u. -�.�YLUiJ�Vor - Adács u. ált. hat. ter. településr. terve, 
 

• Bartók B. út - Móricz Zs. kört. - Himfy u. - Ménesi út ált. hat. terület településr. terve, 
 

• Hosszúréti út, (1842/3)hrsz. - Névtelen út - Poprádi út - Budaörsi út ált. hat. ter. településr. 
terv, 
 

• Fehérvári út - Kalotaszeg u. - Nándorfejérvári út - Sztregova u. ált. hat. ter. ép.szab. és szab. 
terve, 
 

• Budaörsi út - Boldizsár u. - Rimaszombati út ált. hat. ter. településrend. terve.  
7|EE�WHUYH]HWW�OpWHVtWPpQ\�HO�]HWHV�pV�UpV]letes hatásvizsgálatának a közzétételekor is éltünk az 
tUiVRV�pV]UHYpWHOH]pV�OHKHW�VpJpYHO� 
 



A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat: 
 
$�3HWURG\QH�5W�&VHSHOL��]HPDQ\DJWiUROy�WHOHSpQHN�WHUYpU�O�NpV]�OW�HO�]HWHV�N|UQ\H]HWL�
hatástanulmány. (E terv részletes hatásvizsgálatát is véleményeztük és részt vettünk a vele 
kapcsolatban rendezett hivatalos közmeghallgatáson is, benyújtva hozzá másodszori írásbeli 
észrevételeinket, s a lakossági fórumon is jelen voltunk. Szívós érveléseink eredményeképpen 
W|U|OWpN�D�WHUYE�O�D���pV�IpOV]HUHV�NDSDFLWiVUD�YDOy�NpV�EEL�Q|YHOKHW�VpJHW�� 
 
Több szakérW�QN�EHYRQiViYDO�UpV]OHWHVHQ�YpOHPpQ\H]W�N�D�%XGD|UVL�$XWyV�.HUHVNHGHOPL�3DUN�
(O�]HWHV�N|UQ\H]HWL�WDQXOPiQ\iW��PDMG�DPLNRU�D�.|]pS-Duna Völgyi Környezetvédelmi 
)HO�J\HO�VpJ�HQQHN�HOOHQpUH�LV�PHJDGWD�Ui�D]�HQJHGpO\W��D�.|UQ\H]HW- és Természetvédelmi 
)�IHO�J\HO�VpJQpO�IHOOHEEH]W�QN�D]�HQJHGpO\�HOOHQ� 
 
7|EE�V]DNpUW�QN�EHYRQiViYDO�DGWXN�EH�HOOHQMDYDOODWXQNDW�pV�pV]UHYpWHOHLQNHW�D�0DULQD�/iJ\PiQ\RV�
<DFKW�NLN|W��OpWHVtWpVL�HQJHGpO\H]pVL�WHUYpKH]�NpV]tWHWW�környezetvédelmi hatástanulmánnyal 
kapcsolatban. 
 
Ugyancsak elleneztük a GEOÖKOTERV Kft. által készített "Részleges környezeti hatásvizsgálat"-
ról a XI. ker. Apenta telepen tervezett beruházással kapcsolatban. 
 
-HOHQW�V�OpWV]iPPDO�NpSYLVHOW�N�PDJXQNDW�D�.|]OHNHGpVWXGRPiQ\L�,QWp]HW�����V]�OHWpVQDSMD�
DONDOPiEyO�UHQGH]HWW�MXELOHXPL�NRQIHUHQFLiQ��KR]]iV]yOiVDLQNEDQ�HOV�VRUEDQ�D�N|UQ\H]HWYpGHOPL�
szempontok érvényesítésének szükségességét hangsúlyozva.  
 
(�UHQGH]YpQ\HQ�NpUWH�IHO�V]HUYH]HW�QNHW�D�/RJLV]WLNDL�)HMOHV]WpVL�.|]SRQW�LJD]JDWyMD��KRJ\�HO�DGyN�
ajánlásával segítsünk az általuk december 9-pQ�UHQGH]HQG��,,,��eY]iUy�/RJLV]WLNDL�6]DNPDL�1DS�
szervezésében. Két HO�DGyW�DMiQORWWXQN��HJ\LN�N�D�/HYHJ��0XQNDFVRSRUW�V]DNpUW�MH��D�PiVLN�D�
+8086=�+XOODGpN�0XQNDN|]|VVpJ�LURGDYH]HW�MH�  
  

Közszereplés a médiában   
1998-ból több száz alkalommal szerepeltünk az újságokban, a rádióban és a televízióban itthon és 
külföldön egyaránt. (A megjelent sajtócikkek rendezése és feldolgozása folyamatban van.) Mindez 
nagymértékben segített abban, hogy elképzeléseinket és állásfoglalásainkat eljuttassuk a 
Q\LOYiQRVViJKR]��PHJMHOHQtWV�N�pV�QpSV]HU&VtWV�N�D�N|UQ\H]HWYpGHOHP��Jyét.  
  



KÖZLEKEDÉS 

Európai közlekedéspolitika  
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) tagjaként több alkalommal is részt 
YHWW�QN�HXUySDL�V]LQW&�NRQIHUHQFLiNRQ�- részletes felsorolásuk megtalálható beszámolónk 
�1HP]HWN|]L�NDSFVRODWDLQN��FtP&�UpV]pEHQ�- és tevékenységünket több nyugat- valamint kelet-
HXUySDL�N|UQ\H]HWYpG��V]HUYH]HWWHO�|VV]HKDQJROYD�D�FLYLO�V]HUYH]HWHN�N|]|WWL�NDSFVRODW�pV�
hálózatépítés jegyében végeztük.  
$]�pY�VRUiQ�NLHPHONHG��ILJ\HOPHW�IRUGtWRWWXQN�D]�(XUySDL�8QLyKR]�W|UWpQ��FVDWODNR]iVVDO�
kapcsolatban várható közlekedési és környezetvédelmi problémákra és igyekeztünk megismertetni a 
döntéshozókkal és a nyilvánossággal a már rendelkezésünkre álló illetve könnyen megvalósítható 
N|UQ\H]HWNtPpO��DOWHUQDWtYiNDW� 
 
Véleményünk szerint a nagy kapacitású autópályák jórészt a tranzitforgalom érdekeit szolgálják, 
XJ\DQDNNRU�HOYRQMiN�D�IRUUiVRNDW�D�PiU�PHJOpY��~WKiOy]DW�NDUEDQWDUWiViWyO�pV�IHMOHV]WpVpW�O�� 
 
(QQHN�MHJ\pEHQ�UHQGV]HUHVHQ�IRJODONR]WXQN�D�W|PHJN|]OHNHGpVW��D�IRUJDORPFVLOODStWiVW�pV�D�N�OV��
költségek megfizettetésének bevezetését támogató közlekedéspolitikák vizsgálatával, s azok 
QpSV]HU&VtWpVpYHO�  
  

Magyar közlekedéspolitika  
Folyamatosan figyelemmel követtük a magyar közlekedéspolitika alakulását és megvalósítását, és 
ahol szükségesnek tartottuk, felemeltük szavunkat. Bíráltuk a területfejlesztési koncepcióban a 
vasúti közlekedés alárendelt szerepét, figyelemmel kísértük a MÁV stratégiájának alakítását, 
javaslatokat juttattunk el az illetékesekhez a gyorsforgalmi úthálózat építési terveivel kapcsolatban. 
Megvitattuk a koncessziós törvény hiányosságait és felszólaltunk az autópálya koncessziós 
V]HU]�GpVHN�Q\LOYiQRVViJUD�KR]DWDOD�pUGHNpEHQ��7RYiEEUD�VHP�WiPRJDWWXN�D�PHJIHOHO��JD]GDViJL�
PHJWpU�OpVL�PXWDWyNNDO�VHP�UHQGHONH]���YDJ\�NLIHMH]HWWHQ�N|UQ\H]HWURPEROy�N|]úti (autópálya) 
OpWHVtWpVHNHW��7iPRJDWWXN�YLV]RQW�D�PiU�PHJOpY��~WKiOy]DW�NDUEDQWDUWiViUD�pV�EL]WRQViJRVDEEi�
tételére irányuló kezdeményezéseket.  
 
7RYiEEUD�LV�D�N�OV��N|OWVpJHN�PHJIL]HWWHWpVpQHN�PLhamarabbi bevezetését szorgalmaztuk. 
 
A KHVM nagyszabású autópályaépítési terveivel kapcsolatban állásfoglalást dolgoztunk ki, ami 
szerint az autópálya-pStWpVHN�KHO\HWW�D�PiU�PHJOpY��~WKiOy]DW�IHQQWartását és a jóval 
N|UQ\H]HWNtPpO�EE�YDV~WL��LOOHWYH�NRPELQiOW�V]iOOtWiV�pV�D�W|PHJN|]OHNHGpV�NRUV]HU&EEp�WpWHOpW�
MDYDVROWXN��6RNDW�WHWW�QN�D�YDV~WL�PHOOpNYRQDODN�IHOV]iPROiVD�HOOHQ�pV�D]�HO�YiURVL�YDV~WL�
közlekedés megvalósítása érdekében. 
 
.�O|Q|V�ILJ\HOHPPHO�NtVpUW�N�D�NpV]�O�IpOEHQ�OpY��V]HPpO\V]iOOtWiVL�W|UYpQQ\HO�NDSFVRODWRV�
PXQNiODWRNDW��YDODPLQW�D�W|PHJN|]OHNHGpV�SpQ]�J\L�KHO\]HWpQHN�DODNXOiViW�pV�PLQGHQ�W�O�QN�
WHOKHW�W�PHJWHWW�QN�DQQDN�pUGHNpEHQ��KRJ\�D�W|PHJN|]OHNHGpVW�D]�HGGLJLHNQpO�VRNNDO�NHGYH]�EE�
DQ\DJL�N|U�OPpQ\HN�N|]p�MXWWDVVXN����6]DNpUW�L�PXQND��OREEL]iV��NDPSiQ\��GHPRQVWUiFLyN�
szervezése.) Sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban is, hogy a forgalomcsillapításban illetve a 
tömegközlekedéV�V]iPiUD�EL]WRVtWRWW�HO�Q\|NEHQ�UHMO��OHKHW�VpJHNHW�D�G|QWpVKR]yNNDO�pV�D�
közvéleménnyel is megismertessük. 
 
Sokat foglalkoztunk a MÁV stratégiai elképzeléseivel és fejlesztési terveivel is. Kifogásoltuk több 
nemzetközi pénzintézet azon törekvéseit, amelyek arra irányultak, hogy hiteleik megtérülése 
pUGHNpEHQ�D�PHOOpNYRQDODN�IHOV]iPROiViYDO�WHJ\�N�KDWpNRQ\DEEi�pV�NLIL]HW�G�EEp�D�YDVXWDW��



Többször is foglalkoztunk a menetrenddel és az utasforgalmi adDWRN�|VV]HJ\&MWpVpEHQ�PXWDWNR]y�
IHMOHV]WpVL�OHKHW�VpJHNNHO�� 
    

)�YiURVL�N|]OHNHGpV  
$�I�YiURV�N|]OHNHGpVIHMOHV]WpVpQHN�WHUYH]pVpEHQ�IRQWRV�V]HUHSHW�MiWV]y�.|]OHNHGpV�.ft-vel, 
)�PWHUY�5W�-vel és Transman Rt.-vel rendszeresen konzultáltunk, általános alapelvekben jórészt 
HJ\HWpUWYH��UpV]OHWNpUGpVHNEHQ�LV�LJ\HNH]W�QN�pUYpQ\HVtWHQL�HOYHLQNHW��$�)�SROJiUPHVWHUL�+LYDWDO�
Közlekedési Ügyosztályával is többször konzultáltunk. 
 
$�WHUYH]HWW�I�YiURVL��-es metróval kapcsolatban minden lehetséges fórumon megjelentünk, 
IHOKtYWXN�D�ILJ\HOPHW�D�WHUY�PHJDODSR]DWODQViJiUD��D�NLYLWHOH]pV�JD]GDViJLODJ�pVV]HU&WOHQ�YROWiUD��pV�
bemutattuN�D]RNDW�D]�DOWHUQDWtYiNDW��DPHO\HN�V]DNpUW�LQN�V]HULQW�VRNNDO�LQNiEE�PHJYDOyVtWiVUD�
érdemes közlekedési beruházások lennének. 
 
Felhívtuk a figyelmet a P+R rendszer hiányosságaira, az ezzel kapcsolatos hamis elképzelésekre a 
I�YiURV�~WMDLQDN�WHKHUPHQWHVtWpVpYHO�NDSFVRODWEDQ� 
Továbbra is szorgalmaztuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mihamarabbi létrehozását, (aminek 
HOV��OpSpVH�D�WDULIDN|]|VVpJ�EHYH]HWpVH��pV�D]�HO�YiURVL�YDV~WL�N|]OHNHGpV�PHJWHUHPWpVpW� 
 
Kértük a villamosvonalak és -MiUP&YHN�NRUV]HU&VtWpVpW��D�URVV]�iOODSRW~�SiO\iN�pV�MiUP&YHN�
felújítását.  
    
Budapest, 1999. február 5. 
 
 
  
  


