Beszámoló
D/HYHJ0XQNDFVRSRUW
2UV]iJRV.|UQ\H]HWYpG6]|YHWVpJ
pYLWHYpNHQ\VpJpUO
CélkLW&]pVHLQNpVPXQNDYpJ]pVQNYi]ODWRVEHPXWDWiVD
$/HYHJ0XQNDFVRSRUW2UV]iJRV.|UQ\H]HWYpG6]|YHWVpJHW-ben jegyezte be a
FpJEtUyViJHOGMpWDW|EEN|UQ\H]HWYpGFLYLOV]HUYH]HWHJ\WWP&N|GpVLIyUXPDNpQWP&N|G
/HYHJ0XQNDFVRSRUWRWD]RQEDQPiUW|EEPLQWpYYHOH]HOWW-ban hoztuk létre.
0DPiUWDJV]HUYH]HWQNYDQpVWRYiEELV]HUYH]HWMHOH]WHFVDWODNR]iVLV]iQGpNiWDPLUO
soron köYHWNH].|]J\&OpVQNIRJG|QWHQL7DJV]HUYH]HWHLQNNHOpVPiVFLYLOV]HUYH]HWHNNHOYDOy
V]RURVHJ\WWP&N|GpVQHNN|V]|QKHWHQPDPiUMHOHQWVHUHGPpQ\HNHWWXGXQNIHOPXWDWQLD
ODNRVViJPR]JyVtWiViEDQDG|QWpVHNHONpV]tWpVpEHQpVDG|QWpVKR]DWDOEHIRO\iVROiVában egyaránt.
• &pOXQNHOVVRUEDQD]iOODPLN|OWVpJYHWpVpVDGyUHQGV]HUDN|]OHNHGpVDWHOHSOpVIHMOHV]WpV
YDODPLQWD]HQHUJLDIHOKDV]QiOiVN|UQ\H]HWNtPpOEEpWpWHOH
• $PHJQHP~MXOyHQHUJLDKRUGR]yNQ\HUVDQ\DJRNWHUPpV]HWLNLQFVHNpVV]HU&EEWDNDUpNRVDEE
felhasználását szorgalmazzuk.
• $]HPEHULWiUVDGDORPIHMOGpVpW
• DP&YHOGpVDP&YpV]HWHND]RNWDWiVpVDQHYHOpVDWXGRPiQ\RVNXWDWiVRNpVD]
iOODPSROJiURN|VV]HIRJiViWHOVHJtWWiUVDGDOPLpULQWNH]pVHNNLHPHOWWiPRJDWiViYDONpS]HOMNHO
• $N|UQ\H]HWYpGHOHPWHUOHWpQLVD]iOODPSROJiULUpV]YpWHOOHKHWVpJHLQHNEYtWpVpUHW|UHNV]QN
• 0XQNDWiUVDLQNpVV]DNpUWLQNUHQGV]HUHVHQUpV]WYHV]QHND]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
SURJUDPRNDWNO|QE|]UHQGH]YpQ\HNHWpVNDPSiQ\RNDWWiUVDGDOPLPHJPR]GXOiVRNDW- ha kell
tüntetéseket, tiltakozó akciókat szervezünk és bonyolítunk le.
• .pWKHWHQNpQWQ\LOYiQRVOpVHNHWWDUWXQND%XGDSHVWL9iURVYpG(J\HVOHWV]pNKi]iEDQDKROD
ODNRVViJpVDFLYLOV]HUYH]HWHNNpSYLVHOLYHON|]|VHQDODNtWMXNNLiOOiVIRJODOiVDLQNDWKDWiUR
• zzuk meg lHJIRQWRVDEEWHHQGLQNHW
• 0XQNDYpJ]pVQNHWpViOOiVIRJODOiVDLQNDWDKtUN|]OV]HUYHNVHJtWVpJpYHOLVLJ\HNV]QN
nyilvánossá tenni.
• Közel néJ\H]HUSpOGiQ\EDQDGMXNNL/pOHJ]HWFtP&N|UQ\H]HWYpGHOPLKDYLODSXQNDWpVHOLV
MXWWDWMXND]WROYDVyLQNKR]DNLNHOIL]HWLQNpVSiUWROyWDJMDLQNDN|UQ\H]HWYpGPR]JDORPpV
NO|QE|]WiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNWDJMDLN|Q\YWiUDNROYDVyL~MViJtUyNRUV]iJJ\&OpVLNpSYLVHON
|QNRUPiQ\]DWRNWLV]WYLVHOL
• 0LQGHQpUGHNOGV]iPiUDLJ\HNV]QNOHKHWYpWHQQLD]WKRJ\KR]]iMXWKDVVRQD]iOWDOXQN
ismert és a rendelkezésünkre álló, környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz,
kiadványokhoz, dokumentumokhoz, szakirodalomhoz.
(GGLJLWHYpNHQ\VpJQNNHOPLLVMHOHQWVPpUWpNEHQKR]]iMiUXOWXQNDKKR]KRJ\
megvalósulhattak az alábbiak:
• Központi KörnyezetYpGHOPL$ODS ..$ IRUUiVDLQDNMHOHQWVEYOpVHDN|UQ\H]HWYpGHOPL
termékdíjak bevezetése.

• A KKA felhasználásának átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele.
• .RUPiQ\KDWiUR]DWDJpSMiUP&YHNOpJV]HQQ\H]pVpQHNFV|NNHQWpVpUO
• A környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet elfogadása.
• A kamionforgalom hétvégi korlátozása.
• $/pJLIRUJDOPLpV5HSOWpUL,JD]JDWyViJQDNQ\~MWRWWiOODPLKR]]iMiUXOiVPHJV]QWHWpVH
DPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQDV~O\RVDQN|UQ\H]HWV]HQQ\H]OpJLN|]OHNHGpVPD már nem részesül
WiPRJDWiVEDQD]DGyIL]HWNSpQ]pEO
• 7|PHJN|]OHNHGpVLHV]N|]|NIRUJDOPLHOQ\|NK|]MXWWDWiVD
• A személyi jövedelemadó egy százalékának közcélú felhasználása.
• A vasúti mellékvonalak felszámolásának megakadályozása.
• Budapesti Közlekedési Fórum létrehozása és m&N|GWHWpVH
• $YiURVLJpSMiUP&IRUJDORPFVLOODStWiVDDNDPLRQIRUJDORPNLWLOWiVDHJ\HVODNRWWWHUOHWHNUO
• Rendelet a 30km/órás sebességkorOiWR]iV~|YH]HWHNUOpVDIYiURVLSDUNROiVV]DEiO\R]iVUyO

Tevékenységünk 1998-ban
$]pYHOHMpQWDUWRWWV]HUYH]HWIHMOHV]WWRYiEENpS]pVQN|QVWUDWpJLDYiOWiVUDV]iQWXNHOPDJXQNDW
ElhatározWXNKRJ\DM|YEHQW|EEPLQWV]i]IVV]DNpUWLWHVWOHWQNWXGiViUDWiPDV]NRGYDD]
DGGLJLDNQiOVRNNDOHOUHKDWyEEPXQNiWYpJ]QN$UUDW|UHNHGWQNpVDUUDW|UHNV]QNPDLVKRJ\
tevékenységünknek egyre kisebb részét tegye ki a már meghozott, környezeti szempontból rossz
G|QWpVHNHOOHQLWLOWDNR]iVpVHJ\UHQDJ\REEUpV]pWNpSH]]HDMyG|QWpVHNPHJKR]DWDOiWHOVHJtW
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
eYHVPXQNDWHUYQNQHNPHJIHOHOHQQDJ\ILJ\HOPHWIRUGtWRWWXQNDUUDKRJ\MDYtWVXNNDSFVRODWDLQNDW
DKtUN|]OV]HUYHNPXQNDWiUVDLYDO$]HUUHIRUGtWRWWLGpVHQHUJLDMyEHIHNWHWpVQHNEL]RQ\XOW
KLV]HQDPpGLDpUGHNOGpVHV]HUYH]HWQNNHONDSFVRODWEDQMHOHQWsen 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]NpSHVWOpQ\HJHVHQQDJ\REEQ\LOYiQRVViJRWNDSRWWLVPHUWVpJQNMHOHQWV
mértékben megnövekedett, így gondolatainkat és elképzeléseinket sokkal hatékonyabban tudtuk
képviselni.
Állásfoglalásainkat, észrevételeinket, kérdéseinket és javaslatainkat rendszeresen eljuttattuk a
G|QWpVKR]yNKR]LJ\HNH]WQNIRO\DPDWRVSiUEHV]pGHWIHQQWDUWDQLYHONpVOHKHWVpJV]HULQWMy
munkakapcsolat kialakítására törekedtünk.
A július-DXJXV]WXVL|VV]HYRQWV]iPNLYpWHOpYHOPLQGHQKyQDSEDQNLDGWXN/pOHJ]HWFtP&
környezetvédelmi havilapunkat és -D]HO]pYHNJ\DNRUODWiKR]NpSHVWLJHQMHOHQWVHOUHOpSpVNpQW
-DWiUJ\KyHOHMpQHOLVMXWWDWWXNROYDVyLQNKR](OpUWNYpJUHD]WLVKRJ\DODSDKtUODSWHUMHV]W
YiOODODWRNN|]UHP&N|GpVpYHOD]~MViJRVVWDQGRNRQLVPHJYiViUROKDWyOHJ\HQ%XGDSHVWHQpV
vidéken is egyaránt.
1998-EDQD.g7KiOy]DWWiPRJDWiViYDOOpWUHKR]WXND/HYHJ0XQNDFVRSRUW.|UQ\H]HWL7DQiFVDGy
és Információs Irodáját, s a tanácsadással kapcsolatban a KÖT által szervezett tréningsorozaton és
tapasztalatcseréken két munkatársunk is részt vett.
$]LURGDPHJQ\LWiVDyWDPHJNHUHVpVWUHJLV]WUiOWDNPXQNDWiUVDLQN(OVVRUEDQDN|]OHNHGpVEO
DGyGyN|UQ\H]HWLNiURNR]iVRNDOHYHJV]HQQ\H]pV]DMpVUH]JpViUWDORPYDODPLQWD
tömegközlekedés problémái azok, ami miatt az állampolgárok megkeresték irodánkat, de fordultak
KR]]iQNDOHKHWOHJNO|QE|]EEWHOHSOpVLNiURNR]iVRNJ\pEHQLV$VHJtWVpJQNHWNpUODNRVRN
nagyon sok esetben nem értenek egyet kerületük általános és részletes rendezési terveivel,
N|]OHNHGpVLEHUXKi]iVRNNDOEHYiViUOyN|]SRQWRNpVPiVHJ\pEQDJ\JpSMiUP&IRUJDOPDWYRQ]y
létesítmények telepítésével. Ügyfeleinket szakmai véleményalkotással valamint azzal segítjük, hogy
HOPRQGMXNPLWWHKHWQpQHNNPDJXND]DGRtt probléma megoldása érdekében, s ha kell egyéb
VHJtWVpJHWLVQ\~MWXQNDV]iPXNUD-RJLV]HPpO\LVpJJHOQHPUHQGHONH]PDJiQV]HPpO\HNODNRVViJL
V]HUYH]GpVHNHVHWpEHQKDDSUREOpPDPHJROGiViWD]HOVHJtWKHWLDNNRUD/HYHJ0XQNDFVRSRUW
az adott személy vagy csoport érdekeit képviselve ügyfélként jár el az önkormányzatoknál, a
közigazgatási hivataloknál és bírósági ügyekben is.
$]LURGDPHJQ\LWiViWN|YHWHQHJ\UHW|EELVNRODLQWp]PpQ\pVV]HUYH]Ht vette fel velünk a

kapcsolatot, környezetvédelmi oktatást, információt és adatszolgáltatást, valamint a
WHYpNHQ\VpJQNK|]NDSFVROyGyHODGiVRNPHJWDUWiViWLJpQ\HOYH$]iOWDOXNW|UWpQWQDJ\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]DWLOHKHWVpJHNILJ\HOpVpYHOpVD
SiO\i]DWRNPHJtUiViEDQYDOyHJ\WWP&N|GpVVHO
$ODNRVViJLPHJNHUHVpVHND]WMHO]LNDV]iPXQNUDKRJ\DKR]]iQNIRUGXOyNMHOHQWVUpV]HHOpJMyO
LVPHULD/HYHJ0XQNDFVRSRUWWHYpNHQ\VpJpWpVDIRQWRVDEEV]DNWHUOHWHLQNHWDPLYDOyV]tQ&OHJD]
iWODJRQIHOOLPpGLDMHOHQOpWQNQHNN|V]|QKHW
Ehhez november óta már az is hozzájárul, hogy, minden második szerdiQGpOXWiQN|]UHP&N|GQND
&LYLO5iGLy/pOHJ]HWFtP&N|UQ\H]HWYpGHOPLP&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 -PiVNpSSHQFtP&
QpSV]HU&VtWNLDGYiQ\iWLV
$N|]HOJ|QNRUPiQ\]DWLYiODV]WiVRNNDONDSFVRODWEDQ$MiQOiVRN%XGDSHVWpUWFtP&
tanulmányunkban foglaltuk össze mindazokat az elvárásokat, amelyeket a környezetvédelem, a
GHPRNUiFLDpVDYiURVUHQGH]pVWHUOHWpQIRJDOPD]WXQNPHJOHHQG|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOLQN
munkavégzésével kapcsolatban.
A világ éghajlata: MegéUHWWD]LGDFVHOHNYpVUHFtPHQD9LOiJ7HUPpV]HWYpGHOPL$ODS
Magyarországi Képviseletével közösen adtuk ki a WWF füzetek 13. számát.
$..$WiPRJDWiViYDOPHJMHOHQWHWWNGU5DGy'H]V$EHO- és külterületi fasorok EU-módszer
V]HULQWLpUWpNHOpVHFtP&WDQXOPiQ\iWLV
A környezetbarát közlekedési PyGRNQpSV]HU&EEpWpWHOHpVHOWHUMHGpVHpUGHNpEHQHONpV]tWWHWWND
%XVV]DOYDJ\DXWyYDOFtP&N|]lekedésfilmünket, amelyet mintegy 60 helyi televízió több esetben
LVP&VRUiUDW&]|WW
0HJUHQGHOLpVDNWtYUpV]WYHYLYROWXNGU/DQJHU-iQRVJ\YpG-RJEDQMiUiVFtP&79VRUR]DWD
azon adásainak, mHO\HNEHQDN|UQ\H]HWYpGHOHPUOpVDQQDNMRJLYRQDWNR]iVDLUyOHVHWWV]y
$)YiURVL)pStWpV]L,URGDPHJEt]iViQDNHOHJHWWpYHHONpV]tWHWWN%XGDSHVW%L]WRQViJD,,,F
tanulmánykötetünket.
A Környezetgazdálkodási Intézet megbízásából elkészítettük Fogyasztóvédelmi Zsebkönyv
'LiNRNQDNpVD](QHUJLDWDNDUpNRVViJL0XQNDI]HWFtP&NLDGYiQ\RNDW
$IHQWLHNHQNtYOW|EEPpGLiEDQLVSXEOLNiOWDNV]DNpUWLQNSpOGiXOD]$OVyWDJR]DWD+iOy]DWpVD
)HOQWWRNWDWiVFSHGDJyJLDLD9iUQHJ\HGpVW|EEPiVNHUOHWL|QNRUPiQ\]DWLODSRNEDQD12(
+tUOHYpOEHQD]ÒM0DJ\DUeStWP&YpV]HWD%XGDSHVWpVKörnyéke 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
.pWKHWHQNpQWUHQGV]HUHVHQPHJWDUWRWWXNQ\LOYiQRVOpVHLQNHWD%XGDSHVWL9iURVYpG(J\HVOHW
V]pNKi]iEDQDKROD]LGV]HU&N|UQ\H]HWLSUREOpPiNNDONDSFVRODWEDQPHJKDOOJDWWXNDODNRVViJpV
WDJV]HUYH]HWHLQNNpSYLVHOLQHNYpOHPpQ\pWLQIRUPiFLyNDWFVHUpOWQNbeszámoltunk a
WHYpNHQ\VpJQNUOHJ\H]WHWWNHONpS]HOpVHLQNHWDMHOHQOpYNNHON|]|VHQKDWiUR]WXNPHJDM|Y
IHODGDWDLWNLDODNtWRWWXNiOOiVIRJODOiVDLQNDWpVHONpV]tWHWWNDVRURQN|YHWNH]DNFLyNDW$]
OpVHNUOMHJ\]N|Q\YHNHWYH]HWWQNDPHO\HNPHJWHNLQWKHWND/HYHJ0XQNDFVRSRUW8OiV]Oy
XWFDLLURGiMiEDQ6]DNpUWLWHVWOHWQNWDJMDLWV]NVpJV]HULQWW|EEHVHWEHQLV|VV]HKtYYDV]DNPDL
HV]PHFVHUpNHWVWUDWpJLDLPHJEHV]pOpVHNHWYH]HWVpJLOpVHNHWWDUWRWWXQN
)iOOiV~GROJR]yLQNUpV]YpWHOpYHOKpWILPXQNDpUWHNH]OHWHLQNHQKDWiUR]WXNPHJD/HYHJ
0XQNDFVRSRUWOpVHLQV]OHWHWWG|QWpVHNYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHVRSHUDWtYWHHQGNHWpV
feladatokat, tájékoztattuk egymást az elvégzett munkáról s a kövHWNH]LGV]DNYiUKDWyDQ
OHJIRQWRVDEEHVHPpQ\HLUO
5HQGV]HUHVHQUpV]WYHWWQNDKD]DLN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNKyYpJLHJ\H]WHWIyUXPDLQ$
László Ervin professzor által alapított Budapest Klub UHQGH]YpQ\HLQHNLVDNWtYV]HUHSOLYROWXQN

Taglétszámunk
.|UQ\H]HWYpGWHYpNHQ\VpJQNK|]-ban 9 társadalmi szervezet csatlakozott, így ma már 72
tagszervezetünk van.
29 intézményi és 206 egyéni pártoló tagot számlálunk.
Nemzetközi kapcsolataink
$NOI|OGLN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNNHOH]pYEHQLVPHJUL]WNDIRO\DPDWRVSiUEHV]pGHW
N|]ONW|EEHOLVUHQGV]HUHVPXQNDNDSFVRODWRWWDUWRWWXQNIHQQ0XQNDWiUVDLQNpVV]DNpUWLQN
számos nemzetközi rendezvényen vettek részt itthon és külföldön egyaránt:
• Az EUcsatlakozással kapcsolatban munkatársaink több alkalommal is jártak Brüsszelben, ahol
találkoztak a környezetvédelmi, a közlekedési pVSpQ]J\LILJD]JDWyViJRNYDODPLQWD3+$5(
Iroda munkatársaival, számba vették a csatlakozásból adódó környezetvédelmi feladatokat, s ezzel
kapcsolatban tanulmány írását is megkezdték.
• Tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub országos titkára Szlovéniában és
+RUYiWRUV]iJEDQLVMiUWDQQDNpUGHNpEHQKRJ\~MWDJRNNDOEYtWVNDN|]OHNHGpVLpV
környezetvédelmi szervezetek kelet-HXUySDLHJ\WWP&N|GpVpQHND]~J\QHYH]HWW(&27(1'(1&(
hálózatot. A láWRJDWiVHUHGPpQ\HNpSSHQDV]ORYpQ6(*pV*$-$V]HUYH]HWHNNpSYLVHOLD
NpVEELHNVRUiQUpV]WYHWWHND](&27(1'(1&((OpVHNHQ s a GAJA beadta felvételi kérelmét a
az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségbe, a T&E-be.
• $](&27(1'(1&(HOVOpVpWPiUFLXVEDQ%UVV]HOEHQD7 (pYHVN|]J\&OpVpYHOHJ\
LGEHQPtJDPiVRGLNDWQRYHPEHUEHQ%pFVEHQWDUWRWWiNVHUHQGH]YpQ\HNV]HUYH]pVpEHQpV
OHERQ\ROtWiViEDQPXQNDWiUVDLQNMHOHQWVV]HUHSHWMiWV]ottak.
• Munkatársunk nemzetközi koalícióépítés céljából egy bolgár szervezet Szófiában rendezett
konferenciáján is részt vett.

• Hasonló céllDONpSYLVHOWNPDJXQNDWDD)|OG%DUiWDLiOWDOV]HUYH]HWWEUVV]HOLNDSFVRODWWHUHPW
továbbképzésen is.
•

$PVWHUGDPEDQKROODQGN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNWHYpNHQ\VpJpYHOLVPHUNHGWQNPHJ

•

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a delfti Energiahatékonysági Kutatóközponttal.

•

Ausztriában osztrák közlekedési ügyekkel foglalkozó zöld szervezetekkel találkoztunk.

•

/X[HPEXUJEDQD](XUySDL%HIHNWHWpVL%DQN (,% NpSYLVHOLYHONRQ]XOWiOWXQN

• Cardiffban az EU csúcstalálkozóval párhuzamosan rendezett nemzetközi környezetvédelmi
találkozón a kelet-európai közlekedpVKHO\]HWpUOWDUWRWWXQNHODGiVW
•

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&NRQIHUHQFLiQPDMGH]WN|YHWHQV]LQWpQHEEHQDYiURVEDQHJ\~MDEENRQIHUHQFLiQD
WiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNQHP]HWN|]LpVKD]DLHJ\WWP&N|GpVpQHNDEUVV]HOLOREE\]iVQDND
OHKHWVpJHLWWDQXOPiQ\R]WXNpVDEUVV]HOLLQWp]PpQ\HNP&N|GpVpYHOLVPHUNHGWQNPHJ
•

Linzben egy tömegközlekedési és városfejlesztési konferencián vettünk részt.

• $DUKDXVEDQD.|UQ\H]HWYpG7iUVDGDOPL6]HUYH]HWHN1HP]HWN|]L.RQIHUHQFLiMiQNpSYLVHOWN
PDJXQNDWDKRODN|]OHNHGpVVHOD5(&PXQNiMiYDODIHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOpVDIRJ\DV]WiVL
szokások alakulásával foglalkozó munkacsoportok tevékenységében vettünk részt.
• .pWPXQNDWiUVQQNHJ\RO\DQD](XUySDL8QLyKR]W|UWpQFVDWODNR]iVMHJ\pEHQUHQGH]HWW
NRQIHUHQFLiQNpSYLVHOWEHQQQNHW%pFVEHQDPHO\QHNV]HUYH]LpVUpV]WYHYLLVHXUySDL
QVzervezetek tagjai voltak.
• 0LLVVRNDONDORPPDOIRJDGWXQNNOI|OGLYHQGpJHNHWV]DNpUWNHWpVDNWLYLVWiNDW1pKiQ\DQ
közülük a legfontosabb külföldi partnereink, akikkel közös programok kialakításán illetve
lebonyolításán dolgoztunk:
• Walter Hook a New York-LV]pNKHO\&.|]OHNHGpV- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP)
LJD]JDWyMDNpSYLVHOMHDNLYHODKD]DLpVQHP]HWN|]L SOD9LOiJEDQNRWLVpULQW 
közlekedéspolitikai kérdésekben dolgozunk együtt.
• Kai Schlegelmilch - aki ma már a Német Parlament Költségvetési Bizottságának munkatársa és
IWDQiFVDGyMD- még a Wuppertali Éghajlat-, Energia és Környezetkutató Intézet munkatársaként
töltött el nálunk öt napot, amikor egy, a Zöld Költségvetéshez kapcsolódó, a PHARE- hoz
EHQ\~MWRWWN|]|VSiO\i]DWPHJtUiViQGROJR]WXQNYDODPLQWD.|UQ\H]HWpV7HUPpV]HWYpG
Szervezetek Országos Találkozóján is HODGiVWWDUWRWWDN|UQ\H]HWYpGHOPLDGyUHIRUPKHO\]HWpUO

(XUySiEDQD/HYHJ0XQNDFVRSRUWIHONpUpVHDODSMiQ
• Az év folyamán több esetben is vendégül láttuk Paul Salvesont, a Közlekedési Kutatási és
7iMpNR]WDWiVL+iOy]DW 75 ,1 YH]HWMpWDNLYHODYDV~WLPHOOpNYRQDODNpVDWXUL]PXV
kapcsolatának témakörében dolgoztunk együtt.
• Aktívan részt vettünk a SET (Sustainable Europe Tour) a környezeWYpGHOPHWP&YpV]HWHNNHO
QpSV]HU&VtWQHP]HWN|]LFVRSRUWPDJ\DURUV]iJLSURJUDPVRUR]DWiQDNHONpV]tWpVpEHQpV
OHERQ\ROtWiViEDQ$W|EEQHP]HWDNWLYLVWiLEyOiOOyFVRSRUWWDOD.iSRV]WiVPHJ\HUL.|UQ\H]HWYpGN
Körével és a helybéli lakosokkal közösen, hazánkbanPDPpJHOpJJpV]RNDWODQQDNQHYH]KHW
módon, egy békés pikniket rendeztünk annak érdekében, hogy egy ilyen, rendhagyó módon is
WLOWDNR]]XQNDODNyWHOHSN|]YHWOHQV]RPV]pGViJiEDQpSO0-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:
0XQNDWiUVDLQNUHQGV]HUHVHQUpV]WYHWWHND]2UV]iJJ\&OpV*D]GDViJL%L]RWWViJD.|OWVpJYHWpVLpV
3pQ]J\L%L]RWWViJDYDODPLQW.|UQ\H]HWYpGHOPL%L]RWWViJDOpVHLQ$NWtYUpV]WYHYLYROWXQND
)YiURVLgQNRUPiQ\]DW.|UQ\H]HWYpGHOPLpV9iURV]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
DSpQ]J\LWiUFDLOOHWpNHVHLYHODEXGDSHVWL)SROJiUPHVWHUL+LYDWDOYDODPLQWV]iPRVYLGpNL
WHOHSOpVSROJiUPHVWHULKLYDWDOiQDNLOODIEEN|]OHNHGpVLYiOODODWRN 0È9%.9 PXQNDWiUVDLYDO
Folyamatosan segítettük az Országos Környezetvédelmi Tanács munkáját, szakmai anyagokat
juttatunk el, rendszeresen részt vettünk ülésein, hozzászólva az egyes napirendi pontokhoz.
5HQGV]HUHVHQUpV]WYHWWQNDNO|QE|]ODNRVViJLIyUXPRNRQpVN|]PHJKDOOJDWiVRNRQD)YiURV
UpV]OHWHVUHQGH]pVLWHUYHLQHNHOIRJDGiViKR]NDSFVROyGyHVHPpQ\HNHQD)YiURVL.|]J\&OpVpV
OHKHWVpJHLQNV]HULQWDNHUOHWL|QNRUPiQ\]DWRNWHVWOHWLOpVHLQLV
1998. január
$/HYHJ0XQNDFVRSRUWQ\LOYiQRVOpVpQPHJKDOOJDWWXNDPDJ\DUNOG|WWVpJWDJMDLQDN
beszámolóját a Kiotóban rendezett világkonferenciáról az éghajlatváltozással kapcsolatban és
kialakítottuk állásfoglalásunkat az üvegházhatás csökkentése érdekében vállalt magyar
N|WHOH]HWWVpJHNUO
5-pQV]DNpUWLQNPHJEHV]pOpVWWDUWRWWDND],.,0(QHUJHWLNDL)RV]WiO\iYDOpVROGDODVpV]UHYpWHOW
nyújtottak be az Ipari,
.HUHVNHGHOPLpVLGHJHQIRUJDOPL0LQLV]WpULXP-HOHQWpVD]2UV]iJJ\&OpVQHNDPDJ\DU
HQHUJLDSROLWLNiUyOFtP&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 embHUpUWFtP&V]LPSy]LXP
megszervezését.
13-án egész napos továbbképzést tartottunk Kecskemét város pedagógusainak a Zöld
.|OWVpJYHWpVUO
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-pQN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVWpVNRQ]XOWiFLyWWDUWRWWXQND9,,NHUOHWLyYyQNWRYiEENpS]pVpQ
15-pQD)YiURVLgQNRUPiQ\]DW.|UQ\H]HWYpGHOPLpV9iURV]HPHOWHWpVL%L]RWWViJiEDQ
javaslatokat tettQNDIYiURVLN|OWVpJYHWpVN|]OHNHGpVLpVN|UQ\H]HWYpGHOPLUpV]HLYHO
kapcsolatban.
8J\DQH]HQDQDSRQHODGiVWWDUWRWWXQND*iERU'pQHV)LVNRODQDJ\HODGyWHUPpEHQD
környezetbarát közlekedés leheWVpJHLUO

16-án részt vettünk az IKIM által rendezett Valós energiaigény 2005-ig c. rendezvényen s
felszólaltunk annak érdekében, hogy a
.RUPiQ\HQHUJLDSROLWLNiMDD]~MHUP&YHNpStWpVHKHO\HWWD]HQHUJLDKDWpNRQ\ViJWiPRJDWiViW
UpV]HVtWVHHOQ\EHQ
20-iQD9,NHUOHWEHQpSO:HVW(QGEHYiViUOyN|]SRQWWDONDSFVRODWEDQDNpSYLVHOWes-tülethez, a
polgármesterhez valamint a beruházókhoz is eljuttattuk ellenvéleményünket. Több fórumon szóvá
WHWWNKRJ\HOIRJDGKDWDWODQQDNWDUWMXNDSRWHQFLiOLV]|OGWHUOHWHNEHpStWpVpWDEHOVNHUOHWHNEHQ
Ugyanezen a napon a TV3-EDQV]HUHSHOWQNDIYiURVLN|]OHNHGpVNDSFViQ
21-én a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében a "Találjuk ki Magyarországot "
programmal kapcsolatRVWHHQGNPHJEHV]pOpVpQYHWWQNUpV]W
A Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) meghívására idegenforgalmi szakembereknek tartottunk
HODGiVWD07(6=V]pNKi]EDQDIYiURVN|UQ\H]HWLSUREOpPiLUyOpVazok idegenforgalmi
|VV]HIJJpVHLUO
24-pQUpV]WYHWWQNpVIHOV]yODOWXQND0$785N|]J\&OpVpQ
28-iQPDMGH]WN|YHWHQD]pYIRO\DPiQW|bb alkalommal is aktívan részt vettünk a SAPRI
Világbank fórumokon.
A nyíregyházi E-0LVV]Ly(J\HVOHWPHJKtYiViUDHODGiVWWDUWRWWXQNDN|]OHNHGpVN|UQ\H]HWL
hatásairól, a tanároknak tartott környezetvédelmi programjuk keretében.
$WiYI&WpVVHONDSFVRODWEDQWDUWRWWV]DNPDLUHQGH]YpQ\HNHQpVPHJEHV]pOpVHNHQD
N|UQ\H]HWYpGHOHPpVDODNRVViJpUGHNHLQHNYpGHOPHpUGHNpEHQDI&WpVNRUV]HU&VtWpVWiPRgatását és
a kapcsolt energiatermelést szorgalmaztuk.
35WDQiFVDGiVVDOV]DNPDLNRQ]XOWiFLyNNDOpVHODGiVRNPHJWDUWiViYDOLVVHJtWHWWNDQQDND
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],NHUOHWL3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOHOWWD&RUYLQWpUPHJyYiVipUW
illetve az oda tervezett mélygarázs építése ellen.
29-30-iQNpWQDSRVV]HUYH]HWIHMOHV]WWRYiEENpS]pVHQYHWWQNUpV]WD707&RQVulting
Szervezetfejlesztési és Humán Tanácsadó Iroda vezetésével. E rendkívül hasznos rendezvény
költségeit a Milieukontakt Oost-Europa holland alapítvány támogatásával fizettük ki.
30-31-én "HambuUJXWiQ1$7HOWWFtP&IHOQWWRNWDWiVLNRQIHUHQFLiQYHWWQNUpV]W
Február
3-iQD)7È9-YDOpVDV]DNPDNpSYLVHOLYHOHJ\H]WHWYHYpOHPpQ\H]WNDWiYKW|UYpQ\WHUYH]HWpW
részt vettünk a törvén\YLWiMiEDQpVD79P&VRUiEDQNLIHMWHWWNDYHOHNDSFVRODWEDQDONRWRWW
véleményünket.
6-iQPiVIpOyUiVpON|UQ\H]HWYpGHOPLDGiVPHJKtYRWWYHQGpJHLYROWXQND5iNRVPHQWH5iGLyQDN

9-én a WEST End bevásárlóközponttal kapcsolatban a VI. kerület polgármesteréhez fordultunk.
$KyQDSHOVIHOpEHQHJ\UHQGNtYODWWUDNWtYpVQDJ\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
JUDILNiNNDOIHOV]HUHOWPX]HiOLVMHOOHJ&DXWyEXsszal jártuk Budapest utcáit, hangot adva a
tömegközlekedéssel kapcsolatos elképzeléseinknek és elvárásainknak. Az események
csúcspontjaként február 13-iQHJ\RO\DQSHWtFLyWDGWXQNiW%XGDSHVWISROJiUPHVWHUpQHNDPHO\KH]
113 civil szervezet csatlakozott.
&VDWODNR]WXQND'XQD.|UiOWDOV]HUYH]HWWYt]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
NHUOHWN|UQ\H]HWLiOODSRWDMDYtWiViQDNOHKHWVpJHLUO
8J\DQH]HQDQDSRQD&LYLO5iGLyEDQHJ\yUiVP&VRUEDQEHV]pOJHWWQND&RUYLQWpUUOpVHJ\pE
IYiURVLN|UQ\H]HWYpGHOPLJ\HNUO
13-iQW|EEV]DNpUWQNNHOUpV]WYHWWQND9LOiJEDQN%XGDSHVWL,URGiMDiOWDOV]HUYH]HWW
megbeszélésen, ahol kinyilvánítottuk véleményünket a Világbank politikájával kapcsolatban.
16-iQD1$785$F79P&VRUEDQDGWXQNLQWHUM~WDN|UQ\H]HWYpGHOHPUO
18-án a BKV V]DNV]HUYH]HWpQHNIWLWNiUiYDODW|PHJN|]OHNHGpVKHO\]HWpUOWDQiFVNR]WXQN
19-pQ6]HJHGHQWDUWRWWXQNN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVWD]$OWHUQDWtY6]DNLVNRODWDQXOyLV]iPiUD
19-pQUpV]WYHWWQNDWiYK-törvény vitáján és nyilatkozatot adtunk ezzel kapcsolatban a TV2
P&VRUiEDQ
20-iQHJ\WWP&N|GpVLPHJiOODSRGiVWN|W|WWQND0DJ\DURUV]iJL Gyermekbarát Mozgalommal a
*\LONRVViJPHQWHVNpSHUQ\WSURJUDPNHUHWpEHQ
20-án és 21-én négy munkatársunk is meghívott vendége volt a nagy bevásárlóközpontok
telepítésével kapcsolatban Budapesten rendezett nemzetközi konferenciának és hozzászólásaikban
kifejtették azt, hogy környezeti és egészségügyi szempontból miért tartjuk károsnak e létesítmények
pStWpVpWpV]HPHOWHWpVpW$NRQIHUHQFLDLGWDUWDPDDODWWDN|]UHP&N|GpVQNNHOW|EE]|OGV]HUYH]et
pVNLVNHUHVNHGLVWQWHWHWWD]~MDEEEHYiViUOyN|]SRQWRNOpWHVtWpVHHOOHQ
6]LQWpQHQDSRQYHWWQNUpV]WD-HOHQQNpV-|YQNFtP&RNWDWiVLNRQIHUHQFLiQ
24-én fél napos környezetvédelmi továbbképzést tartottunk a XIV. kerületi Egressy út 182. sz. alatti
yYRGDyYyQLWHVWOHWHV]iPiUD
$YiURVL]|OGWHUOHWHNPHJU]pVHpUGHNpEHQV]DNpUWLQNYpOHPpQ\H]WpND]2UV]iJRV
7HOHSOpVUHQGH]pVLpVeStWpVJ\L.|YHWHOPpQ\HN 27e. SDUNROiVUDYRQDWNR]yHOtUiVDLWNLIHMWYH
KRJ\H]HQHOtUiVRNPLO\HQNHYpVVpYHV]LNILJ\HOHPEHDPiUNLDODNXOWYiURVV]HUNH]HWHWpVD]WKRJ\
HEEOLOOHWYHDYRQDWNR]yHOtUiVRNDOyOLIHOPHQWpVHNEOPLO\HQSUREOpPiNDGyGQDN
24-pQeUWpNQ|YHOYiURVIHO~MtWiVFtPHQIHMWHWWNNLJRQGRODWDLQNDWD]eStWpVWXGRPiQ\L(J\HVOHW
ülésén az ÁFA törvény módosítására.

25-pQLQWHUM~WDGWXQND1N/DSMDV]iPiUDN|UQ\H]HWYpGHOHPDPLQGHQQDSRNEDQFtPPHO
Több esetben is segítséget nyújtottunk a helybéli lakosoknak és szervezeteknek tiltakozó
PHJPR]GXOiVDLNKR]pVHOMiUiVDLNKR]DNO|QE|]N|UQ\H]HWNiURVtWyOpWHVtWPpQ\HNNLYLWHOH]pVH
HOOHQ ;,,,NHU'y]VD*\|UJ\~W02/]HPDQ\DJW|OWiOORPiV;,,,NHU*\|QJ\|VLVpWiQ\
mélygarázs és kereskedelmi központ, I.ker. Corvin tér: mélygarázs.)
(ODGiVWWDUWRWWXQN6RSURQEDQD.7(KHO\LFVRSRUWMDiOWDOUHQGH]HWWDYiURVLN|]OHNHGpV
problémáiról szóló ülésen.
.pSYLVHOLQNUpV]WYHWWHND]RNRQDPHJEHV]pOpVHNHQPHO\HNHWD9LOiJEDQNV]HUYH]HWWD
közúthálózat fenntartásának és fejlesztésének forrásaival kapcsolatban, és részt vettünk az e
WpPiEDQM~QLXVEDQPHJUHQGH]pVUHNHUOWQHP]HWN|]LNRQIHUHQFLDHOkészítésében.
2WWYROWXQNDYDV~WLPHOOpNYRQDODNKHO\]HWpYHOpVM|YMpYHOIRJODONR]y%DODWRQIUHGHQ
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
DIHOKtYiVEyODNDWDOL]iWRUSURJUDPpVD]HONHUOXWDNpStWpVpQHNWiPRJDWiViWWRYiEEi
megszigorították a földgáz-KiOy]DWWDOpVDNpWWHP&JpSMiUP&YHNFVHUpMpYHONDSFVRODWRV
támogatások feltételeit.
(J\~WWDOEHYHWWpNDWiPRJDWDQGyFpORNN|]pD]HOYiURVLYDVXWDNIHMOHV]WpVpW$YiOWR]WDWiVRN
PHJWHUHPWHWWpNDQQDNDOHKHWVpJpWKRJ\DWHUYH]HWWQpOW|EEMXWKDVVRQDW|PHJN|]OHNHGpV
javításának és a forgalomcsillapítás elterjedésének támogatására.
27-pQHODGiVWWDUWRWWXQND%XGDSHVWL0&V]DNL(J\HWHP.|]OHNHGpVPpUQ|NL.DUiQDN|]OHNHGpVpV
N|UQ\H]HWYpGHOHP|VV]HIJJpVHLUO
Ugyanezen a napon a MÁV-nál megbeszélést folytattunk a vasúti közlekedés javításának
OHKHWVpJHLUO
Március
2-án és 3-án részt vettünk a Vasúti turizmus fejlesztésével kapcsolatos konferenFLDHONpV]tW
PHJEHV]pOpVpQYDODPLQWPDJiQDNRQIHUHQFLiQLVDKROHODGiVWLVWDUWRWWXQN
3-iQUpV]WD..(%DQNILJ\HO+iOy]DWV]HUYH]pVpEHQYHWWQND3pQ]J\PLQLV]WpULXPEDQD
Sokoldalú Beruházási Egyezménnyel (MAI) kapcsolatos magyar álláspont megvitatásában
5-pQDN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNiOWDON|]|VHQPHJUHQGH]HWWVDMWyWiMpNR]WDWyQpVNLiOOtWiVRQ
mutattuk be tevékenységünket.
7-én és 8-án Pécsett voltunk a Környezet-pV7HUPpV]HWYpG6]HUYH]HWHN2UV]iJRV7DOiONR]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
LVHODGiVWWDUWRWWNO|Q|VWHNLQWHWWHODN|]pS-és kelet-európai országok helyzetére. Elmondta, hogy
D]|OGiOODPKi]WDUWiVLUHIRUPHJ\V]HUUHVHJtWHQpHODN|UQ\H]HWiOODSRWának javulását, a
PXQNDQpONOLVpJFV|NNHQWpVpWpVDJD]GDViJLV]HUNH]HWNRUV]HU&VtWpVpWKDQJV~O\R]YDHJ\EHQD]WLV
hogy mindezek a változások az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak is alapfeltételei.

E témával kapcsolatban, az OT-WN|YHWHQ-pQD.|]J\&MWHPpQ\LpV.|]P&YHOGpVL'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
PyGRVtWRWWYiOWR]DWiKR]LVpVHOMXWWDWWXND]RNDWD)pStWpV]L,URGiQDN
Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a város-rehabilitáció szakmai vitáin és azokon a
IHQQWDUWKDWyWHOHSOpVIHMOGpVHOYHLWNpSYLVHOWN|VV]KDQJEDQD]iOODPKi]WDUWiVLUHIRUPKR]
kapcsolódó javaslatainkkal.
18-iQD.HUHVNHGHOPL9HQGpJOiWyLSDULpV,GHJHQIRUJDOPL)LVNRODIHONpUpVpQHNHOHJHWWpYHUpV]W
vettünk az AISEC Diákiroda által rendezett Zöld Napon.
Ugyanezen a napon részletes megbeszélést folytattunk Sipos Istvánnal, a MÁV Rt. vezérigazgatójával.
pQUHQGH]NpQWYHWWQNUpV]WD0826=6]pNKi]iEDQUHQGH]HWW7iUVDGDORPD]HPEHUpUWFtP&
szimpóziumon.
24-én és 25-pQ$PV]WHUGDPEDQHOOiWRJDWWXQNW|EEN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWV]pNKi]iED
(Greenpeace Europe, Milieukontakt Oost-Europa, A SEED Europe, EYFA), ahol hasznos
HV]PHFVHUpWIRO\WDWWXQNDN|OFV|Q|VpUGHNOGpVUHV]iPRWWDUWyNpUGpVHNUO-én hosszabb
tárgyalást folytattunk Jan Paul van Soesttel, az egyik legismertebb környezetvédelmi kutatóintézet,
a CE igazgatójával.
24-pQD]566]tQKi]EDQQV]HUYH]HWHNNHOHJ\WWP&N|GYHUHQGH]WQNNHUHNDV]WDOEHV]pOJHWpVWD
bevásárlóközpontok által okozott problémákról.
26-án és 27-én Brüsszelben az Európai Bizottság VII. (Közlekedési), XI. (Környezetvédelmi) és
XII. .XWDWiVL )LJD]JDWyViJiQWiUJ\DOWXQNPDMGUpV]WYHWWQND](XUySDL.|]OHNHGpVLpV
.|UQ\H]HWYpGHOPL6]|YHWVpJpYHV.|]J\&OpVpQ
26-iQHODGiVWWDUWRWWXQND](/7(77.pYIRO\DPiQDNKDOOJDWyLV]imára az államháztartási
UHIRUPKR]NDSFVROyGyHONpS]HOpVHLQNUO
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
HODGiVRNDWWDUWRWWXQNDWpPiUyO
Államháztartási reform -PiVNpSSHQFtP&NLDGYiQ\XQNDWLVNLDGWXNpVW|EEPLQWSpOGiQ\EDQ
MXWWDWWXNHODG|QWpVKR]yNQDNN|UQ\H]HWYpGDNWLYLVWiNQDNNO|QE|]FLYLOV]HUYH]HWHNQHND
VDMWyQDNpVDWpPDV]iPRVV]DNpUWMpQHN
$WRNDMLV]OVJD]GiNNpUpVpQHNHOHJHWWpYH~J\G|QW|WWQNKRJ\J\IpONpQWYHV]QNUpV]WD
Monokra tervezett hulladékakkumulátor-feldolgozó üzemmel kapcsolatos közigazgatási eljárásban.
(]HQIHOOHOKDWiUR]WXND]WLVKRJ\V]DNpUWLVHJtWVpJHWQ\~MWXQND7RNDM-térségi természet
PHJyYiVDLOOHWYHDN|UQ\H]HWV]HQQ\H]EHUXKi]iVPHJDNDGiO\R]iVDpUGHNpEHQ
Ezek a tevékenységek megvalósultak és teljes sikerrel jártak.

$.iSRV]WiVPHJ\HUL.|UQ\H]HWYpGN.|UH(J\HVOHWpQHNIHONpUpVpUHMRJL~WRQLVIHOOpSWQND]
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-pStWpVHNPHJV]QWHWpVpWN|YHWHO.LVNXQViJL.|UQ\H]HW-és
7HUPpV]HWYpGHOPL(J\HVOHWHWYDODPLQWD]J\EHQIHOOpSNHFVNHPpWLODNRVViJRW
A IX. ker. Soroksári úton lakók megkeresésének eleget téve segítettünk annak a követelésüknek az
pUYpQ\UHMXWWDWiViEDQKRJ\D/iJ\PiQ\RVLKtGWyOpV]DNUDHVSHVWL'XQDSDUWRQSDUNOpWHVOM|QQH
SHGLJ~MDEEJpSMiUP&IRUJDOPDWYRQ]ypVD]iWV]HOO]pVWDNDGiO\R]yEHpStWpVHNW|UWpQMHQHk.
A törökbálinti polgárok kérésének eleget téve felléptünk azért, hogy a Biofilter Kft. számolja fel a
ODNyKi]DNN|]HOpEHQOpYPiUHJ\pENpQWLVV]HQQ\H]HWWWHUOHWHQDWHKHUDXWy-javító telepét és
veszélyeshulladék-WiUROyMiWLOOHWYHQHIRO\WDVVRQRWWN|UQ\H]HWV]HQQ\H]pVDODNRVViJQ\XJDOPiW
VpUWWHYpNHQ\VpJHNHW
31-pQN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVWWDUWRWWXQND=|OG.DNDV/tFHXPEDQ
Április
1-pQ&HJOpGHQDV]DNN|]pSLVNROiEDQNpWHODGiVWLVWDUWRWWXQNDN|UQ\H]HWWXGDWRVpOHWPyGUyO
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]HWWN|UQ\H]HWYpGHOPLSDUNYROWDWpPDPDMGD]H]WN|YHWNpWKpWVRUiQNLLVGROJR]WXND
/HYHJ0XQNDcsoport javaslatait a park létesítésére vonatkozóan.
.LDODNtWRWWXNiOOiVIRJODOiVXQNDWDIYiURVEDWHUYH]HWW~MPHWUyYRQDOPHQWpQMDYDVROW
WHUOHWIHMOHV]WpVHNNHONDSFVRODWEDQPDMGHOMXWWDWWXND]WW|EEDWpPiEDQLOOHWpNHVNpSYLVHOK|]pV
szakemberhez is.
16-iQDNWtYDQUpV]WYHWWQND](7(iOWDOUHQGH]HWWHQHUJLDNRQIHUHQFLiQpViWDGWXND/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
0HFKDWURQLND6]DNN|]pSLVNROiEDQPDMGH]WN|YHWHQNLOHQFRV]WiO\EDQLVQDJ\VLNHU&|QiOOy
HODGiVWWDUWRWWXQNDWpPiEDQNO|Q|VWHNLQWHWWHOD]|OGN|OWVpJYHWpVUHpVDEHQQHUHMO
OHKHWVpJHNUH(]WN|YHWHQD]LWWNLiOOtWRWWV]DNPai anyagokat felhasználva vándorkiállítást is
UHQGH]WQNPiVIYiURVLpVYLGpNLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHLVHOMXWWDWYDD]|OGiOODPKi]WDUWiVL
UHIRUPKR]NDSFVROyGyQpSV]HU&VtWV]DNPDLDQ\DJRNDW
Minden lehetséges segítséget megadtunk a II. kerületi Széna tér beépítése ellen tiltakozó
ODNRVViJQDNpVD]eUGHNYpGN3ROJiUL.|]|VVpJpQHN
18-án a Városi Biciklizés Barátai Egyesülettel közösen, a Föld Napja alkalmából ez évben is egész
QDSRVUHQGH]YpQ\WERQ\ROtWRWWXQNOHDYiURVOLJHWL.RyV.iURO\VpWiQ\RQpVD)YiURVLÈOODW- és
Növénykertben.

21-pQHODGiVWD1HP]HWL$JUiUNOXEEDQD]|OGiOlamháztartási reformmal kapcsolatos
HONpS]HOpVHLQNUONO|Q|VWHNLQWHWWHODPH]JD]GDViJUD
21-pQDNWtYUpV]WYHYLYROWXQND/DQJHU-iQRViOWDOUHQGH]HWW-RJEDQMiUYDFtP&79VRUR]DW
perc a k|UQ\H]HWYpGHOHPUOFtP&DGiViQDN
22-én, a Föld Napján környezetvédelmi rendezvényt szerveztünk a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban.
23-án szintén a Föld Napja alkalmából ugyanilyen rendezvényt szerveztünk a Zöld Kakas
Líceumban.
23-án és 24-én a MTESZ és az IKIM által rendezett földgáz konferencián vettünk részt.
28-án részt vettünk a MÁV Vezérigazgatóságán rendezett vasúti konferencián.
28-iQD;,,,NHUOHWL3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOiQDNNpSYLVHOWHVWOHWLOpVpQRV]WRWWXNV]pWD:HVW(QG
City Bevásárlóközpont létesítésével kapcsolatban kialakított véleményünket.
29-én és 30-án aktívUpV]WYHYLYROWXQND0DJ\DU8UEDQLV]WLNDL7iUVDViJiOWDODEHYiViUOyközpontokkal kapcsolatban rendezett konferenciának.
30-án a Prohászka Ottokár Gimnáziumban, Budakeszin tartottunk környezetvédelmi foglalkozást.
Május
5-pQD](8.|UQ\H]HWYpGHOPL%L]RWWViJiWNpSYLVHO-RKQ+RQWHOH]~UHJpV]QDSRVWiMpNR]WDWyMiW
KDOOJDWWXNPHJDFVDWODNR]iVUyOpVKR]]iV]yOiVWWHWWQND]HJ\WWP&N|GpVVHOkapcsolatban.
8-iQ.|]J\&OpVWWDUWRWWXQN,WWD]pYLEHV]iPROyQNpYLPXQNDWHUYQNpVDN|]KDV]Q~
V]HUYH]HWHNUOV]yOy~MW|UYpQ\QHNPHJIHOHOHQiWGROJR]RWW$ODSV]DEiO\LVHOIRJDGiVUDkerült,
továbbá új tagszervezetek felvételi kérelmét is jóváhagytuk.
0HJYLWDWWXNpVHOIRJDGWXND/HYHJ0XQNDFVRSRUWpVD..'6=pYLN|OWVpJYHWpVL
MDYDVODWDLQNQDNWHUYH]HWWIEESRQWMDLW
&VXMD/iV]OyV]DNpUWQND.|]SRQWL.|UQ\H]HWYpGHOPL$ODS%tUiOy%L]RWWViJiQDNDWiUVD-dalmi
szervezetek által megbízott tagja tanulmányozta és törvénytelennek találta a Monokra tervezett
hulladékakkumulátor-feldolgozónak nyújtott támogatást, ezért úgy döntöttünk, hogy felkérjük az
ÈOODPL6]iPYHYV]pNHWD.RUPiQ\]DWL(OOHQU]pVL,URGiWpVD/HJIEEhJ\pV]VpJHWD]J\
kivizsgálására.
A nyíregyházi E-0LVV]LyYDOIRO\DPDWRVHJ\WWP&N|GpVWDODNtWRWWXQNNLDQDJ\EHYiViUOyN|]SRQWRNOpWHVtWpVHHOOHQNRQ]XOWiFLyNNDOpVV]DNPDLDQ\DJRNiWDGiViYDOVHJtWHWWNNHW
Megkerestük az IKIM Belkereskedelmi Osztályát a VI. ker. Hunyadi téri csarnokért.
11-pQD]ÈUSiGI|OGL&RUYLQ0&YHOGpVL+i]EDQUpV]WYHWWQND]0-sal kapcsolatos lakossági
fórumon, ahol a témával kapcsolatos felszólalásunk nagyHOLVPHUpVWYiOWRWWNLDMHOHQOpY
nagyszámú helyi lakos körében.

13-iQHODGiVW%0(.|UQ\H]HWJD]GiONRGiVL7DQV]pNpQHNIHONpUpVpUHHODGiVWWDUWRWWXQND]|OG
államháztartási reformmal kapcsolatos eONpS]HOpVHLQNUO
15-pQUpV]WYHWWQND0DJ\DU.|]OHNHGpVL.OXEpYHVN|]J\&OpVpQ
19-én A TRANSMAN Kft. igazgatójával a közlekedés valós k|OWVpJHLUOIRO\WDWWXQNHV]PHFVHUpW
6]DNpUWLQNWDQXOPiQ\R]WiN%XGDSHVW~MiOWDOiQRVUHQGH]pVLWHUYpW D%XGDSHVW9iURVUHQGH]pVH
.HUHWV]DEiO\R]iVWpVDKR]]iNDSFVROyGy)YiURVL6]DEiO\R]iVL.HUHttervet) és a zöldterületek
megóvására és fejlesztésére, a nagy bevásárlóközpontok telepítésének korlátozására, valamint egyes
~WKiOy]DWYtWpVLWHUYHNW|UOpVpUHMDYDVODWRNDWGROJR]RWWNLpVMXWWDWRWWHOD]LOOHWpNHVHNQHN
21-22-pQDEXGDSHVWL'y]VD*\|UJ\~WLeStWN6]pNKi]iEDQD]DOWHUQDWtYSHGDJyJLiUyOV]yOy
oktatási konferencián vettünk részt
22-pQDNWtYUpV]WYHYLYROWXQNDQQDNDNRQIHUenciának, amelyet a MTESZ Közlekedési Tagozatán a
bevásárló-közlekedéssel kapcsolatban rendeztek.
25-pQUpV]WYHWWQND]$OPiVV\WpUL0&YHOGpVL.|]SRQWEDQUHQGH]HWWNHUHNDV]WDOPHJEHV]pOpVHQ
ameO\D]|OGPR]JDORPM|YMpYHOIRJODONR]RWWpVHOWHUMHV]WHWWNDWpPiYDONDSFVRODWRV
javaslatainkat.
26-án mi is képviseltük magunkat azon a fórumon, amelyet a VII. kerület közbiztonságáról
rendeztek.
26-án részt vettünk az M0-VVDONDSFVRODWRVODNRVViJLIyUXPRQDKRODUpV]WYHYKHO\LODNyNQDJ\
HOLVPHUpVVHOIRJDGWiNDV]DNpUWLQNiOWDONLIHMWHWWiOOiVSRQWRW
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-LJD%XGDSHVWL0&V]DNL(J\HWHPHQPHJUHQGH]HWW'LiNNRQIHUHQFLD%tUiOy%L]RWWViJiQDN
PXQNiMiEDQYHWWQNUpV]WDN|UQ\H]HWYpGHOPHWpULQW7'.PXQNiNYRQDWNR]iViEDQ
28-án a Gesztenyés EgyesüleWNpUpVpQHNHOHJHWWpYHWiPRJDWWXND020KHO\pQpSO
EHYiViUOyN|]SRQWHOOHQLODNRVViJLWLOWDNR]iVWDPHO\VRUiQDV]HUYH]NHJ\SHWtFLyWLViWDGWDND;,,
kerületi Polgármesteri Hivatal illetékeseinek.
/DNRVViJLNpUpVUHYiOODOWXNKRJ\VHJtWQNIHOOpSQLDFVHSHOL.LUiO\HUGWYHV]pO\H]WHWEHpStWpVL
tervek ellen.
7iPRJDWiVWQ\~MWRWWXQND](WHOH~WpV.|UQ\pNH.|UQ\H]HWYpG&VRSRUWQDND)YiUosi
Önkormányzat intézkedése elleni tiltakozáshoz, mivel a kamionforgalom engedélyezése ezen az
útvonalon súlyosan veszélyezteti a lakók nyugalmát és egészségét.
A tiltakozó lakossággal karöltve, aKyQDSVRUiQW|EEHVHWEHQLVIHOOpSWQND]]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
HUP&YHNWiUVDGDOPLNRQWUROOMiUyOpVKR]]iV]yOiVIRUPiMiEDQIHMWHWWNNLDWpPiUyODONRWRWW
véleményünket.
4-5-pQN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVRNDWWDUWRWWXQN%XGDSHVWHQD],NHU7ROG\*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]WDOWDNDODSMiQD]WD]iOOiVIRJODOiVWDODNtWRWWXNNLKRJ\QDJ\PpUWpNEHQHUVtWHQLNHOOD
korrupció megfékezésének egyik leghatékonyabb módját, a civil kontrollt, a közvagyonnal
kapcsoODWRVDGDWRNN|WHOH]Q\LOYiQRVViJUDKR]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\RNDWDGYHV]pO\H]WHWLDIYiURVSROJiU-LOOHWYHN|UQ\H]HWEDUiWIHMOGpVpW$
N|UQ\H]HWYpGNHEEHQDKHO\]HWEHQFVDND]WWHKHWLNKRJ\HUVtWLNDNHUOHWHNEHQPiUP&N|GFLYLO
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]WpULXPEDQN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNQpOpVV]DNV]HUYH]HWHNQpOWHWWOiWRJDWiVRNVRUiQ
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 IYiURVLIpStWpVV]HOWiUJ\DOWXQND%XGDSHVWL9iURVUHQGH]pVL
Keretszabályzattal kapcsolatban.
18-án az Ökotárs Alapítványnál voltunk egy stratégiai megbeszélésen, ahol feltérképeztük a hazai
civil V]HUYH]HWHNEHYRQiViQDNOHKHWVpJpWD]Ï]RQ.DPSiQ\EDPHJKDWiUR]WXND]H]]HO
NDSFVRODWRVWHHQGNHWV]iPEDYpYHD]Ï]RQUpWHJ9LOiJQDSMDDONDOPiEyOV]iPtWiVEDM|KHWDNFLyNDW
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-iQD]$OPiVV\WpUL6]DEDGLG.|]SRQWEDQD](U]VpEHWYiURVL7iUVDVKi]DN.pSYLVHOLQHN

Érdekvédelmi Egyesülete (ETKE) "Civilek a VII. kerületért" c. rendezvényén kiállítást rendeztünk
pVHODGiVWWDUWRWWXQND]iOODPLN|OWVpJYHWpVKH]NLDODNtWRWWMDYDVODtainkról.
20-21-pQD/HYHJ0XQNDFVRSRUWWHYpNHQ\VpJpWEHPXWDWYDUpV]WYHWWQND.HOHQI|OGL1DSRN
rendezvényein.
22-én a környezetvédelemUOV]yOypVD/HYHJ0XQNDFVRSRUWWHYpNHQ\VpJpWEHPXWDWyPiVIpOyUiV
UiGLyP&VRUYHQGpJHLYROWXQN.EiQ\iQDKHO\L'21*ÏUiGLyEDQ
6]DNpUWLNLIRJiVRNNDOLOOHWWND%.6=WHUYH]HWpWDPHO\V]HULQWPár a 20 cm-es földtakarású terület
is beszámítható részlegesen a zöldterületi mutatóba a lakótelepi mélygarázsokkal kapcsolatban.
24-pQD%XGDSHVW.OXEEDQWDUWRWWXQNHODGiVWD]ÈOODPKi]WDUWiVLUHIRUPPiVNpSSHQFtP&
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-pQD.g5/È1&2UV]iJRV7DOiONR]yGtV]YHQGpJHLYROWXQN(V]WHUJRPEDQDKROHODGiVW
tartottunk.
26-án a NépOLJHWEHQPHJUHQGH]HWWMyJDWiERUEDQWDUWRWWXQNHODGiVWDN|UQ\H]HWYpGHOPpUO
E hónapban különösen sok figyelmet fordítottunk a fák és a zöldterületek védelmére, különös
tekintettel a 71-es és 72-HV|YH]HWHN HUGNSDUNRN pStWpVL|YH]HWWpW|UWpQiWPLQVtWpVpUHVD]
HEEODGyGyYHV]WHVpJHNUHpVSUREOpPiNUDKLV]HQDUHQGV]HUYiOWiVyWDW|EEPLQWPLOOLy
QpJ\]HWPpWHU]|OGWHUOHWW&QWHODIYiURVEyOUpV]EHQpSSHQD]iWPLQVtWpVHNKDWiViUD
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-iQ0H]KHJ\HVHQWDUWRWWXQNN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVWD]WDQiUWRYiEENpS]pVHQ
30-iQUpV]WYHWWQND]|OGPR]JDORPKHO\]HWpYHOpVM|YMpYHOIRJODONR]y~MDEEWDQiFVNR]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]HWYpGN.|UH(J\HVOHWWHOD]gNRWiUV$ODStWYiQ\pVD](QHUJLD.OXE
NpSYLVHOLYHOYDODPLQWDKHO\EpOLODNRVRNNDONDU|OWYHEpNpVSLNQLNHWUHQGH]WQND
.iSRV]WiVPHJ\HULODNyWHOHSpVD]pSO0-s közötti területen, ily módon hívva fel a nyilvánosság
ILJ\HOPpWD]DXWySiO\DpStWpVpEODGyGyN|UQ\H]HWLpVHJpV]VpJJ\LNiURNUD$NpVE-biek során
SHUWLVLQGtWRWWXQNHWpPiEDQD0DJ\DUÈOODPPLQWPHJUHQGHOYDODPLQWD]pStWpVLYiOODODWPLQW
NLYLWHOH]HOOHQYHV]pO\H]WHWpVMRJFtPpQ
6-iQHJ\WWP&N|GpVLPHJiOODSRGiVWN|W|WWQND.|]JD]GiV]KDOOJDWyN1HP]HWN|]L6]HUYH]HWHD]
$,(6(&RUV]iJRVYH]HWVpJpYHOVD]yWDPiUW|EEHVHWEHQLVWDOiONR]WXQNYHONVHJtWVpJHWpV

tanácsokat adtunk a környezHWYpGHOHPPHONDSFVRODWRVFpONLW&]pVHLNpVIHODGDWDLN
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,
inforPiFLyVDQ\DJRNV]pWRV]WiViYDOLJ\HNH]WQNQpSV]HU&EEpWHQQLD]HVHPpQ\HNHQUpV]WYHY
fiatalok között a környezetvédelem ügyét.
13-án a Társadalmi Egyesületek Szövetsége által a XII. kerületben rendezett SAPRI megbeszélésen 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]HQDQDSRQD]$.$5WYH]HWLYHOD]0-ös autópályáról tárgyaltunk.
18-iQUpV]WYHWWQND1DJ\FVDOiGRVRN2UV]iJRV(J\HVOHWHiOWDO*|G|OOQUHQGH]HWW
Családkongresszuson, ahol a környezetvédelHPPHONDSFVRODWRVIHOV]yODOiVXQNDUpV]WYHYN
helyeslését váltotta ki.
20-án a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamarával vettük fel a kapcsolatot, a sétálóutcák
OpWHVtWpVpQHNOHKHWVpJHLYHONDScsolatban.
21-én a Brit Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Prince of Wales Business Leaders Forum)
támogatásával közös programot bonyolítottunk le az épületfenntartási K+F Alapítvánnyal a
vállalkozók tudatformálása érdekében.
23-án Szeged részt vettünk az AKA Rt. által rendezett tanácskozáson, ahol kifejtettük az M5-ös
autópálya továbbépítésével kapcsolatos álláspontunkat.
24-pQWDQiFVDGiVVDOVHJtWHWWN%D\HU,ORQDN|]OHNHGpVUOV]yOy79P&VRUiW
28-29-pQD]RV]WUiNIYiURVEDQQHP]HWN|]LNRQIHUHQFLiWUHQGH]HWWD](16=(JpV]VpJügyi
Világszervezete (WHO) és az osztrák kormány a közlekedés okozta környezeti és egészségügyi
SUREOpPiNUyO$UHQGH]YpQ\HQDPDJ\DURUV]iJLFLYLON|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHNHWD]2UV]iJRV
.|UQ\H]HWYpGHOPL7DQiFVIHONpUpVHDODSMiQ/XNiFV$QGUiVD/HYHJ0XQkacsoport elnöke, és a
V]HUYH]NPHJKtYiVDDODSMiQ-Ry)HUHQFWDJV]HUYH]HWQND0DJ\DU.|]OHNHGpVL.OXERUV]iJRV
titkára képviselte.
Kellemes meglepetésben volt részük munkatársainknak, hiszen a NRQIHUHQFLDHODGyLQDN
PLQGHJ\LNHXJ\DQD]WD]iOOiVSRQWRWNpSYLVHOWHDWpPiEDQPLQWDPLWN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWHLQN
már évek óta szorgalmaznak.
31-én az 50-éves Gyermekvasút jubileumi ünnepségén vettünk részt.
Augusztus
3-5-pQ6]RPEDWKHO\HQD6DYDULD8UEDQLV]WLNDL1\iUL(J\HWHPPXQNiMiEDQYHWWQNUpV]WHODGiVW

tartottunk szakmai anyagokat adtunk át és hozzászólásokat tettünk.
5-N|]|WWD'LiNV]LJHWUHQGH]YpQ\pQQpSV]HU&VtWHWWNDN|UQ\H]HWYpGHOHPJ\pWWiMpNR]WDWy
DQ\DJRNV]pWRV]WiViYDOLOOHWYHHODGiVRNpVEHV]pOJHWpVHNPHJWDUWiViYDO
$KyQDSIRO\DPiQD]29+D%0D07$D*0pVDIYiURVLOOHWpNHVV]DNpUWLYHOW|UWpQW
NRQ]XOWiFLyNDWN|YHWHQHONpV]tWHWWN$MiQOiVRN%XGDSHVWpUWFtP&WDQXOPiQ\XQNDW
25-énD*|G|OOL$JUiUWXGRPiQ\L(J\HWHPHQPHJEHV]pOpVWIRO\WDWWXQND]|OGiOODPKi]WDUWiVL
UHIRUPPH]JD]GDViJLYRQDWNR]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
iOODPLN|OWVpJYHWpVUO
2-án részt vettünk azon a közmeghallgatáson, amely a Petrodyne Rt. csepeli üzemanyag-tároló
telepének létesítésére vonatkozó részletes környezeti hatástanulmány elbírálásának részét képezte.
+LYDWDORVIHONpUpVUHPiUD]HO]HWHVKDWiVWDQXOPiQ\WLVpV]UHYpWHOH]WNHUHGPpQ\HVHQNLIRJiVROYD
D]RNDWDWiYODWLEYtWpVLWHUYHNHWPHO\HNV]HULQWD]HOVOpSFVEHQN|EPpWHUNDSDFLWiV~
üzemanyag-WiUROyWDNpVEELHNVRUiQN|EPpWHUHVUHNtYiQMDEYtWHQLDEHUXKi]y 
A hó elején levelet írtunk az Európai Parlament ombudsmanának arra kérve, hogy vizsgálja ki az
M0-s autóút KáposztásmHJ\HUPHOOHWWpSOV]DNDV]iQDNJ\pWPLYHODYpOHPpQ\QNV]HULQW
W|UYpQ\VpUWPyGRQPHJYDOyVtWRWWN|UQ\H]HWSXV]WtWyEHUXKi]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\pVD]2UV]iJJ\&OpVPXQNiMiWPyGRVtWyMDYDVODWRNDWGROJR]WXQNNLpVMXWWDWXQNHOD
NpSYLVHONQHNPiUV]HSWHPEHUHOHMpQLVDWHUPpNGíjról, az általános forgalmi adóról és a jövedéki
adóról szóló törvényekhez kapcsolódóan.
7iMpNR]WDWyDQ\DJRNDWiOOtWRWWXQN|VV]HpVMXWWDWWXQNHOD]~MRQQDQPHJYiODV]WRWWRUV]iJJ\&OpVL
NpSYLVHONQHNDIYiURVL-HVPHWUyPHJpStWpVpWHOOHQ]iOOiVSRQWXQNNDONDSFVRODW-ban, amelyben
HJ\~WWDONRQNUpWMDYDVODWRNDWWHWWQNDEXGDSHVWLpVIYiURVN|UQ\pNLW|PHJN|]OHNHGpVpQHN
javítására.
4-én a Körn\H]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPEDQWiUJ\DOWXQND]pYLiOODPLN|OWVpJYHWpVUONO|Q|V
WHNLQWHWWHOD..$M|YMpUH
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\HQYHWWQNUpV]W1\tUHJ\Ki]iQD7DQiUNpS])LVNolán.
0HJYLWDWWXNpVMyYiKDJ\WXN%HOLF]D\(U]VpEHW$MiQOiVRN%XGDSHVWpUWFtP&WDQXOPiQ\iWpV
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-LJGtV]YHQGpJHLYROWXQND.DQL]VDDUpJLyNDSXMDFtP&WDQiURNV]iPiUiUDV]HUYH]HWW
WRYiEENpS]pVQHNDKROHODGiVRNDWLVWDUWRWWXQN
14-én megbeszélést folytattunk a Vám-pV3pQ]J\UVpJ2Uszágos Parancsnokságán a környezet
YpGHOPpWpULQWNpUGpVHNUODPLUOUpV]OHWHVHQLVEHV]iPROWXQND/pOHJ]HWEHQ
16-iQHODGiVRNDWWDUWRWWXQND]Ï]RQ9LOiJQDSMDDONDOPiEyOUHQGH]HWWNRQIHUHQFLiQps 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-EHQDN|]OHNHGpVN|UQ\H]HWNtPpOEEpWpWHOpQHN
OHKHWVpJHLUO
18-iQ'HEUHFHQEHQD=|OG6]tY0R]JDORPEDQUpV]WYHYWDQiURNV]iPiUDWDUWRWWXQNHODGiVRNDW
19-én részt vettünk Nádasdladányban a Nádasdy Alapítvány által a környezetvédelem és a
P&YpV]HWHNWDOiONR]iViQDNMHJ\pEHQPHJUHQGH]HWW*HV]WHQ\H1DSUHQGH]YpQ\HLQDNWtYUpV]HVHL
voltunk az ott folyó k|UQ\H]HWYpGHOPLPXQNDPHJEHV]pOpVHNQHNHODGiVRNPHJWDUWiViYDOLV
hozzájárultunk a nap sikeréhez.
Szintén e napon a Mechwart Kollégiumban megrendezett környezetvédelmi diákkonferenciát is
támogattuk szakmai anyagokkal.
22-pQD)DOXG\$NDGpPLDiOWDO%XGDSHVWIHMOGpVpUOUHQGH]HWWYLWiQYHWWQNUpV]W
23-án a hazai zöld mozgalom egyeWOHQNpSYLVHOLNpQWYHWWQNUpV]WD0e',$+$-Ï
UHQGH]YpQ\VRUR]DWiQEHPXWDWNR]YDDUDQJRVHVHPpQ\UpV]WYHYLQHN
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]HUHVHQHJ\WWP&N|GWQND'pO-Budai Polgári Szervezetek Környezetvédelmi
(J\WWP&N|GpVL)yUXPiYDO '.() HOOHQH]YHD]WDWHOHSOpVUHQGH]pVLWHUYHWDPHO\PLQWHJ\
kamion részére biztosít parkolóhelyet Rózsavölgy és Kelenvölgy találkozásának családiházas
környezetében. Tagszervezeteink, a Magyar Közlekedési Klub és a Rózsavölgy Egyesület, valamint
DYiODV]WyN|U]HW|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOMHDWHVWOHWLKDWiUR]DWKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpWNpUWHD
Közigazgatási Hivataltól, több törvényességi hiányosságra hivatkozva.
$/HYHJ0XQNDFVRSRUWOHYpOEHQNpUWHD*ROGPDQQ*\|UJ\WpULSDUN,ULQ\L~WPHQWLUpV]pW
beépíteni szándékozó NOKIA céget, valamint a jelenlegi tulajdonost, hogy álljanak el beépítési
s]iQGpNXNWyO(J\~WWDOIHOKtYWXND)YiURVLgQNRUPiQ\]DWRWKRJ\]|OGWHUOHWLFpOUDYiViUROMDPHJ
H]WDV]pSSDUNRWpVVRUROMDN|]SDUNL|YH]HWEH$OitUiVJ\&MWpVWLVNH]GWQNHQQHNPHJHUVtWpVpUHD

lakosság körében.
Tagszervezetünk, a Magyar Közlekedési Klub Lágymányosi Csoportja akciósorozatot
kezdeményezett annak érdekében, hogy felvilágosítsuk a lakosságot a 4-es metró terveinek olyan
UpV]OHWHLUODPHO\HNDKDWyViJRNHOIHOHMWHWWHNQ\LOYiQRVViJUa hozni, s amelyek szerint a
ILQDQV]tUR]iVKLiQ\RVViJDLWWHUOHWLQWHQ]LILNiOiVVDOD]D]QDJ\JpSMiUP&-forgalmat vonzó
létesítmények megépítésével kívánná pótolni.
$=|OG6]tY,IM~ViJL7HUPpV]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-iQD&LYLO5iGLyEDQEHV]pOWQNDN|UQ\H]HWYpGHOHPUO
Ugyanezen a napon ismét az állami költségvetés átalakításával kapcsolatban tartottunk vitaestet a
Budapest Klubban.
Október
1-pQD*HV]WHQ\pV(J\HVOHWWHON|]|VHQWDUWRWWXQNIyUXPRWD0200&YHOGpVL.|]SRQWEDQDYROW
gyárterület beépítésével kapcsolatban.
6-án az EU történetpUOMRJDONRWiViUyOpVP&N|GpVpUOUHQGH]HWWNRQIHUHQFLiQYHWWQNUpV]WD
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 szabálytalanságokDWHUOHWIHMOHV]WpVpVD]|OGWHUOHWHNEHpStWpVpEODGyGy
környezeti károk voltak.
10-pQD6]pQDWpULEHpStWpVHNHWHOOHQ]6]DEDGIHOIRJiV~7HUPpV]HWYpGN.|UHiOWDOUHQGH]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]yOiVDLQNEDQHOVVRUEDQDN|UQ\H]HWYpGHOPLV]HPSRQWRNpUYpQ\HVtWpVpQHNV]NVpJHVVpJpW
hangsúlyoztuk. E rendezvényen kérte fel szervezetünket a Logisztikai Fejlesztési Központ
LJD]JDWyMDKRJ\HODGyNDMiQOiViYDOVHJtWVQND]iOWDOXNGHFHPEHU-pQUHQGH]HQG,,,eY]iUy
/RJLV]WLNDL6]DNPDL1DSV]HUYH]pVpEHQ.pWHODGyWDMiQORWWXQNHJ\LNND/HYHJ0XQNDFVRSRUW

V]DNpUWMHDPiVLND+8086=+XOODGpN0XQNDN|]|VVpJLURGDYH]HWMH
Konzultációval, szakmai anyagok átadásával és stratégiai tanácsadással is segítettünk felkészülni
tagszerve]HWQND.iSRV]WiVPHJ\HUL.|UQ\H]HWYpGN.|UH(J\HVOHWYDODPLQWD]iUSiGI|OGLpV
FV|P|ULODNRVRNNpSYLVHOLQHNDUUDDWDOiONR]yUDDKROD]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
KDOOJDWWXNPHJD]HOP~OWLGV]DNIRQWRVDEED/HYHJ0XQNDFVRSRUWWHYpNHQ\VpJpWpULQWMRJL
J\HLUOpVG|QW|WWQNDN|]HOM|YOHJIRQWRVDEEMRJLOpSpVHLYHONDSFVRODWEDQLV
0HJKDOOJDWWXND1(03LOLVERURVMHQpVhU|PeUGHNYpGHOPLpVeUGHNNpSYLVHOHWL(J\HVOHW
NpSYLVHOLQHNEHPXWDWNR]iViWDPHO\HQV]HUYH]HWQNVHJtWVpJpWNpUWpNHOPRQGYDKRJ\
HJ\HVOHWNHWD]pUWKR]WiNOpWUHPHUWPHJNtYiQMiNYpGHQLWHOHSOpVHLNHWpVD]RWWpO
iOODPSROJiURNDWD]pSO0-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\HQDKROQDJ\pUGHNOGpVVHONtVpUWHODGiVWLVWDUWRWWXQN
.|UQ\H]HWYpGHOPLHJ\WWP&N|GpVLPHJiOODSRGiVWtUWXQNDOiD=|Od Érdek Alapítvánnyal, aki
YiOODOWDKRJ\NO|QE|]KiWWpUDQ\DJRNN|]]pWpWHOpYHOW|UYpQ\WHUYH]HWHNYpOHPpQ\H]pVpYHOpV
véleményeztetésével, módosító indítványok készítésével, bizottsági meghívók és parlamenti
MHJ\]N|Q\YHNQRQSURILWV]HUYH]HWHNUpV]pUHW|UWpQHOMXWWDWiViYDOLQIRUPiFLyNWRYiEEDGiViYDOpV
- 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-iQOHWHWWNpV]UHYpWHOHLQNHWD0DJ\DU2UV]iJJ\&OpV*D]GDViJL%L]RWWViJiQDNDV]WDOiUDD]
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-pQD0DJ\DU5iGLyDQJROQ\HOY&DGiViEDQEHV]pOWQND]RUV]iJN|UQ\H]HWLSUREOpPiLUyO
28-iQDKD]DLN|UQ\H]HWYpGFLYLOV]HUYH]HWHNYH]HWLQHNV]RNiVRVKyYpJLWDOiONR]yMiQYHWWQN
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-iQV]DNpUWLPHJEHV]pOpVWV]HUYH]WQNDYiURVL~WKDV]QiODWLGtMEHYH]HWpVpQHNOHKHWVpJHLUO
November
$KyQDSHOVQDSMDLEDQPHJYLWDWWXND.RUPiQ\D]RQG|QWpVHLWPHO\HNHWD1HP]HWL6]tQKi]
építésével és a 4-es metró megépítésének elhalasztásával kapcsolatban hozott és kialakítottuk,
illetve közzétettük a döntésekkel kapcsolatban kialakított véleményünket.
2-iQD%XGDSHVWL0&V]DNL(J\HWHPIHONpUpVpQHNHOHJHWWpYHHODGiVWWDUWRWWXQNDKDOOJDWyNQDND
/HYHJ0XQNDFVRSRUWWHYpNHQ\VpJpYHOpVD]RNNDODN|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
PXQNiMiQDNPHJV]HUYH]pVpYHOpVD]LWWHOKDQJ]RWWHODGiVRNPHJWDUWiViYDOYDODPLQWD]|OG
iOODPKi]WDUWiVLUHIRUPPDONDSFVRODWEDQPHJWDUWRWWLVPHUWHWQNNHOLVKR]]iMiUXOWXQN
6-iQD]<EO0LNOyV)LVNROD/DERU0&KHO\pEHQDN|UQ\H]HWEDUiWpStWNH]pVOHKHWVpJHLUOV]yOy
megbeszélésen vettünk részt.
9-én a Nyitott Száj c. TV adás vendégeikpQWPRQGKDWWXNHOYpOHPpQ\QNHWDP&VRUDGWDVDMiWRV
NHUHWHNN|]|WWD1HP]HWL6]tQKi]pStWpVpQHNIHOIJJHV]WpVpUO
9-én a Pénzügyminisztériumban folytattunk megbeszélést az állami támogatási rendszer
környezetvédelmi vonatkozásairól.
11-pQVDMWyWiMpNR]WDWyWWDUWRWWXQNDWHUYH]HWWPHWUyYDOpVDIYiURVLW|PHJN|]OHNHGpVIHMOHV]WpVL
OHKHWVpJHLYHONDSFVRODWEDQ
11-pQD&LYLO5iGLyEDQHJ\yUiVP&VRUNHUHWpEHQEHV]pOJHWWQND:HVW(QGEHYiViUOyN|]SRQW
pStWpVpEODGyGyN|UQ\H]HWLSUREOpPiNUyO
12-én a DHV Kft.-ben megbeszélést fRO\WDWWXQND3+$5(WiPRJDWiVVDONpV]OWDQXOPiQ\UyO
DPHO\DN|]OHNHGpVSROLWLNDLN|UQ\H]HWYpGHOPLYRQDWNR]iVDLWYL]VJiOMD$V]HUYH]NHOIRJDGWiN
IHODMiQOiVXQNDWDPXQNiEDQW|UWpQpUGHPLUpV]YpWHOUH
13-án az RTL televízióban nyilatkoztunk a tervezett 4. metróról.

13-iQPHJEHV]pOpVWIRO\WDWWXQND0È9LOOHWpNHVHLYHODYDV~WIHMOHV]WpVLWHUYHLUO
16-iQV]DNPDLPHJEHV]pOpVWIRO\WDWWXQND)7È9-YDODWiYKV]ROJiOWDWiVKHO\]HWpUO
18-án Esztergomban voltunk egy, a környezeti tanácsadással foglalkozó civil szervezetek számára
rHQGH]HWWWRYiEENpS]pVHQDKROPLWDUWRWWXNPHJDIWpPiKR]NDSFVROyGyHODGiVRNDW
19-20-án a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Budapesten rendezett Nemzetközi
Környezetvédelmi Konferencián vettünk részt.
20-21-pQD0DJ\DU6]RFLROyJLDL7iUVDViJpYHVN|]J\&OpVpQ6]HJHGHQD-XKiV]*\XOD7DQiUNpS]
)LVNROiQWDUWRWWXQNHODGiVWDN|]EL]WRQViJ KHO\]HWpUOpVDYHOHNDSFVRODWRVNXWDWási
WHYpNHQ\VpJQNUO
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
PHOOHWWLHUGEHpStWpVLWHUYHLYHONDSFVRODWEDQpVIHOHPHOWNV]DYXQNDWD]|OGWHUOHWSXV]WtWy
beruházás ellen.
27-pQV]DNpUWLPHJEHV]pOpVWUHQGH]WQND]HOYiURVLYDV~WLN|]OHNHGpVOHKHWVpJHLUODEXGDSHVWL
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\HVtWNpSHVVpJHD.RUPiQ\EDQV]iPRWWHYHQFV|NNHQW
Áttekintettük a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) körül kialakult helyzetet. Elfogadhatónak
WDOiOWXND..$EHROYDV]WiViWDN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVEHPLYHOH]iWWHNLQWKHWEEpWHV]LD]HJpV]
költségvetési rendszert. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartottuk azt, hogy az új feltételek között
növekedjen a környezetvédelemre fordítható összegek felhasználásának hatékonysága, a források
|VV]HJHpVHUV|GM|QDQ\LOYiQRVViJiWOiWKDWyViJpVNLV]iPtWKDWyViJDSpQ]HNHORV]WiVDpV
felhasználása során.
(QQHNPHJIHOHOHQMDYDVODWRWNpV]tWHWWQND]DODSXWyGMiQDNV]iPtWy.|UQ\H]HWYpGHOPLDODS
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|YHWIRUJDORPV]DEiO\R]iVLWHHQGNUH
28-án a Társadalomkutatási Informatikai Egyesületben a Szociológiai Társaság rendezvényén
WDUWRWWXQNHODGiVWDKi]WDUWiVSDQHOHNUO
29-én riportot adtunk a DunD7HOHYt]Ly7DOSDODWQ\L=|OGFtP&P&VRUiQDND9,NHU+XQ\DGLWpUL
piac sorsát és DKHO\LHOOiWiVOHKHWVpJHLWWDJODOYD
30-iQWDQiURNV]iPiUDWDUWRWWXQNN|UQ\H]HWYpGHOPLHODGiVWD]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~ViJYDJ\KHO\KDWyViJL|QNRUPiQ\]iVFtP&HJpV]QDSRVIyUXPRQD]$OPiVV\7pUL
6]DEDGLG.|]SRQWEDQDKROPHJYLWDWiVUDNHUOWHNDFLYLOV]HUYH]HWHNWDSDV]WDODWDLDNözhasznú
V]HUYH]HWWpYiOiVIHOWpWHOHLUODKHO\L|QNRUPiQ\]DWLPXQNiEDQEHW|OW|WWV]HUHSNUOpVD
helyihatósági választásokról.
4-én a XIII. kerületi önkormányzat fórumán voltunk, melyet a Rózsa 0&YHOGpVL+i]EDQD]0-ás
autóútról és az Ipartelepi feltáró útról rendezett
7-pQPHJQQHSHOWND/HYHJ0XQNDFVRSRUWV]OHWpVQDSMiW
6HJtWVpJHWQ\~MWRWWXQND,,NHUOHWEOKR]]iQNIRUGXOyODNRVRNQDND0DUJLW-híd Irodaház"
földszintjére tervezett benzinkút létesítése elleni tiltakozó tevékenység megszervezéséhez.
Ugyanezen a QDSRQV]DNpUWQNV]yODOWIHODWHOHYt]Ly1\LWRWWV]iMFP&VRUiEDQDWHUYH]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\DOWXNHQDSRQD)YiURVL+XOODGpNKDV]QRVtWy0&WHUYH]HWWIVWJi]-mosójával
kapcsolatban kialakult helyzetet is, és a lakosság egészségének védelme érdekében szorgalmaztuk a
füstgáz-PRVyPLHOEELPHJYDOyVtWiViW(PHOOHWWD%XGDSHVWpV]DNLUpV]pQWHUYH]HWW~MDEE'XQDhidakkal kapcsolatban is kialakítottuk és közzétettük állásfoglalásunkat.
Elhatároztuk, hogy február 19-én fórumot rendezünk Budapest környezeti állapotáról, a budapesti
UpJLyFLYLOV]HUYH]HWHLQHNUpV]YpWHOpYHOpVKR]]iLVNH]GWQNDV]HUYH]pVVHONDSFVRODWRVWHHQGN
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-pQD3DOODV3iKRO\EDQDFLYLOHNHJ\WWP&N|GpVpYHONDSFVRODWEDQPHJUHQGH]HWW(8NRQIHUHQFLiQ
,QRWDL$QGUiVHODGiViWKDOOJDWWXNPHJ
E napon a MTESZ Székházban a COWI tanácsadó cég által a Nemzeti Környezetvédelmi
Programmal kapcsolatban megrendezett szakmai fórumon is képviseltük magunkat.
10-pQDN|UQ\H]HWYpGHOPLRNWDWiVNRQFHSFLyLWLVPHUWHWVDMWyWiMpNR]WDWyQYHWWQNUpV]WD
Természettudományi Múzeumban.
11-én ott voltunk az Asztmás és Allergiás Gyermekek Budapesti Egyesülete (AGYBE) által
UHQGH]HWW(OV$V]WPD9LOiJQDSHVHPpQ\HLQ
12-én a felszíni tömegközlekedés javításáért, a BKV viteldíjainak emelése és a 4-es metró
megépítése ellen tüntettünk a Szabadfelfogású TermészetYpGN.|UHD9iURVL%LFLNOL]pV%DUiWDL

(J\HVOHWpVD.HUpNSiUUDO.|]OHNHGN2UV]iJRV6]|YHWVpJHWiUVDViJiEDQD'HiNWpUHQpVD
Bajcsy-Zsilinszky úton.
14-pQD)SROJiUPHVWHUL+LYDWDOEDQDN|OWVpJYHWpVUOWDUWRWWEL]RWWViJLOpVHQYROWXQN
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
NOG|WWVpJHpVDKD]DLN|UQ\H]HWYpGPR]JDORPNpSYLVHOLN|]|WWLPHJEHV]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|NNHQWpVpQHNOHKHWVpJHLWYL]VJiOyWDQXOPiQ\HONpV]tWPHJEHV]pOpVpQ
22-én a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács ülésén tettünk hozzászólást a civilek
munkájával kapcsolatban.
$)YiURVL)pStWpV],URGDPHJEt]iViQDNHOHJHWWpYHHONpV]tWHWWND%XGDSHVW%L]WRQViJD,,,FtP&
tanulmánykötetünket.

TEVÉKENYSÉGÜNK A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORM ÉRDEKÉBEN
)RO\DPDWRVDQGROJR]WXQND]iOODPKi]WDUWiVN|UQ\H]HWEDUiWPyGRQW|UWpQiWDODNtWiVDpUGHNpEHQ
Ennek keretében tanulmányokat, javaslatokat készítettünk,UHQGV]HUHVHQWiUJ\DOWXQNRUV]iJJ\&OpVL
NpSYLVHONNHOD]HJ\HVPLQLV]WpULXPRNPXQNDWiUVDLYDOV]DNV]HUYH]HWHNYH]HWLYHOKD]DLpV
NOI|OGLV]DNpUWNNHO6]pOHVN|U&IHOYLOiJRVtWyPXQNiWYpJH]WQNDODNRVViJDG|QWpVKR]yNDFLYLO
szervezetek körében.
Örömmel tapasztaltuk, hogy e téren a mostani a Kormány több olyan lépést tett, amelyet már régóta
szorgalmazunk.
1. $M|YpYEHQNLVPpUWpNEHQFV|NNHQWLD]pOPXQNiWWHUKHODGyNpVMiUXOpNRNDUiQ\iWD]
összes adóbevételen belül, ellentétben a korábbi évekkel, amikor ez az arány folyamatosan
Q|YHNHGHWW %iUD]LJD]ViJKR]WDUWR]LNKRJ\H]DFV|NNHQpVHOVVRUEDQDYiUW-5
százalékos gazdasági növekedés és ezzel együtt az állami újraelosztás mértékének
PpUVpNOGpVpQHNDN|YHWNH]PpQ\H
2. ÒJ\W&QLNKRJ\DNRUiEELpYHNPHJV]RUtWySROLWLNiMiYDOV]HPEHQM|YUHD]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\VpJHWpVWHUPpNHNHWWHUKHODGyNDWpVGtMDNDWiOWDOiEDQD]
LGHLLQIOiFLyYDOQDJ\MiEyOPHJHJ\H]HVHWHQNpQWDQQiOQDJ\REEPpUWpNEHQHPHOWH D
EHQ]LQM|YHGpNLDGyMiWDWHUPpNGtMDNDWDFpJDXWyNDGyMiWpVDJpSMiUP&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
IYiURVEDQH]]HOW|EEPLQWPLOOLiUG 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. eUWHVOpVHLQNV]HULQWD]HON|YHWNH]LGV]DNEDQQHPDGSpQ]WD] M0-s autóút északi
V]DNDV]iQDNIRO\WDWiViUDD'XQiQNHUHV]WOpVDEXGDLROGDORQpVYDOyV]tQ&OHJHOKDJ\MDD
káposztásmegyeri csomópont megépítését is.
7. )HOJ\RUVtWMDD]HOYiURVLpVHJ\HVPHOOpNYRQDOLYDVXWDNIHO~MtWiViWNRUV]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,
SDUNRNN|]WHUOHWHNPHJPHQWpVppUWD/HYHJ0XQNDFVRSRUWWiPRJDWiViYDO

2. Lakossági kezdeményezés Budapest I. kerületben a pakolásszabályozás megoldásáért;
DOitUiVJ\&MWpVpVWQWHWpVD&RUYLQWpUDOiWHUYH]HWWPpO\JDUi]VHOOHQpVDGtV]N~W
KHO\UHiOOtWiVipUW6]HUYH]%XGDSHVWL9iURVYpG(J\HVOHW,.HUOHWL&VRSRUWMD
3. Tiltakozás a VI. kerületben a Hunyadi tér alá tervezett mélygarázs, valamint gyorséttermek
UpJLODNyKi]DNEDW|UWpQEHpStWpVHHOOHQ6]HUYH]7HUp]YiURVL=|OGHNpV7HUp]YiURVL
Független Polgári Kör.
4. 7LOWDNR]iVD9,,NHUOHWEHQD]$OPiVV\WpUDOiWHUYH]HWWPpO\JDUi]VHOOHQ6]HUYH]
(U]VpEHWYiURVL7iUVDVKi]DN.pSYLVHOLQHNeUGHNYpGHOPL(J\HVOHWH(7.(
5. 7LOWDNR]iVpVDOitUiVJ\&MWpV a VIII. kerületben, ahová az önkormányzat a Golgota tér 4 ezer
m2-Q\LWHUOHWpUHEHQ]LQN~WEHpStWpVpWWHUYH]WH SLOODQDWQ\LODJHOiOOWHWWODWHUYWO 
6]HUYH].ROyQLDgQNRUPiQ\]DWL(J\HVOHW
6. 7LOWDNR]yDOitUiVJ\&MWpVD;,NHUOHWEHQD/iJ\PiQ\RVL/DNyWHOHSPDJDVIiVSDUNMDLQDN
PHJU]pVppUWYDODPLQW+DP]VDEpJL~WNLpStWpVLWHUYHHOOHQD+DP]VDEpJLSDUNpUW6]HUYH]
Magyar Közlekedési Klub Lágymányosi Csoportja.

7. 7LOWDNR]yDOitUiVJ\&MWpVD;,,NHUOHWL0iUWRQODNLNLVHUGEHQQ\LWDQGyN|]~WWHUYHHOOHQ
6]HUYH]3DJRQ\.|UQ\H]HWYpGHOPL(J\HVOHW
8. Tiltakozás az Árpád híd északiROGDOiQOpYSDUNEDWHUYH]HWWSDUNROyKi]EHQ]LQN~W
J\RUVpWWHUHPHOOHQ D]|QNRUPiQ\]DWYpJOHOXWDVtWRWWDDWHUYHW 6]HUYH]ÈUSiG+tGL
Lakástulajdonosok Baráti Társasága.
9. Tiltakozó aláírásgy&MWpVpVWQWHWpVD;,,,NHUOHWEHQD]|QNRUPiQ\]DWNpSYLVHOWHVWOHWH
által a Gyöngyösi sétányra elfogadott részletes rendezési terv ellen, valamint az ÁPV Rt.KH]WDUWR]ypSOHWRUYRVLUHQGHOQHNYDOyNLDODNtWiVipUW6]HUYH]*\|QJ\|VLVpWiQ\
Lakossági Csoport és Tisztább Parkokért Egyesület.
10. 7LOWDNR]yIHOKtYiVDOitUiVJ\&MWpVpVSROJiULSHUD;,,,NHUOHWEHQD6FKLOOHU2SHO~WMDpV
SDUNROyMDHOOHQ6]HUYH])|YHQ\$NFLyFVRSRUWpV(0/$
11. 7LOWDNR]iVDOitUiVJ\&MWpVpVSROJiULSHUD;9NHUOHWL*p]DIHMHGHOHPWpULSDUNEDQpKiQ\
méterre a házaktól utólag beépített benzinkút "ideiglenes" engedélyének meghosszabbítása
és a park további beépítése ellen, illetve a park eredeti állapotának visszaállításáért.
6]HUYH]*p]DIHMHGHOHPWpUL/DNRVViJL&VRSRUWpV(0/$
12. 7LOWDNR]iVpVDOitUiVJ\&MWpVD&VHSHO3OD]DWHUYPyGRVtWiVipUWVDPHJppítés ellen (a
EHUXKi]iVNLVHEEPyGRVtWiVRNNDOPHJYDOyVXOW 6]HUYH]gU|N]|OG(J\HVOHW
13. 7LOWDNR]iVpVDOitUiVJ\&MWpVD)YiURVLÈ57-EHQV]HUHSO~Q0XQNiVN|U~W5y]VDY|OJ\L
szakaszának kiépítpVHHOOHQ6]HUYH]5y]VDY|OJ\(J\HVOHW
14. $OitUiVJ\&MWpVD;;,,NHUOHWEHQD7pWpQ\L-IHQQVtNYpGHOPpEHQD]|OGWHUOHWiWPLQVtWpVH
pVEHpStWpVHOOHQ6]HUYH]=|OG-|Y(J\HVOHW
15. $V]HUYH]HWHNVHJtWVpJpYHODOitUiVJ\&MWpVD]0-s autópálya Árpádföld és Csömör közé
WHUYH]HWWV]DNDV]DHOOHQ$UpV]WYHYNN|YHWHOWpNKRJ\DQDJ\UpV]WQHP]HWN|]LIRUJDOPDW
lebonyolító autópálya lakott terüleWHNWOWiYROFVDWODNR]]pND]0-as autópályához.
6]HUYH]ÈUSiGI|OGL3ROJiURNeUGHNN|]|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|UVLODNRVRN
17. SzombDWKHO\LQpSV]DYD]iVKR]DOitUiVJ\&MWpVD]ÏSHULQWXWFDLEHQ]LQN~WHOOHQ6]HUYH]
Kiskar utcai lakosok.
18. 7LOWDNR]iVpVSHUD;,NHUOHWL$QGRUXNLV]pOHVtWpVHHOOHQ6]HUYH]$QGRUXWFDL
KörnyezHWYpGN(J\HVOHWH

19. Tiltakozás benzinkút, bevásárlóközpont és óriás sportlétesítmény beépítése ellen a XIII.
NHUOHWLÈUSiGKtGGpOLROGDOiQOpY]|OGOHKDMWyViYED6]HUYH]9L]DIRJypUW0R]JDORP
20. 7LOWDNR]iVpVDOitUiVJ\&MWpVD&VHSHOL.LUiO\-HUGODNySDUNNiW|UWpQiWDODNtWiVDHOOHQ
6]HUYH]&VHSHOL.LUiO\HUGHL/DNRVViJL&VRSRUW
21. 7LOWDNR]iVDOitUiVJ\&MWpVpVWQWHWpVD6]pQDWpULQHP]HWLHPOpNKHO\QHNRWWKRQWDGySDUN
PXOWLSOH[PR]LYDOW|UWpQEHpStWpVHHOOHQYDODPLQWD*DQ]-J\iUWHOHSVRUVpUW6]HUYH]
eUGHNYpG3ROJiUL.|]|VVpJH1\pN-Kurucles Egyesület, Pasaréti Polgárok Köre.
22. Tiltakozás és közigazgatási per a XIII. kerületi önkormányzat Dózsa György úti benzinkutat
MRJHOOHQHVHQ]HPEHKHO\H]KDWiUR]DWDHOOHQPLYHODODNRVViJpVDN|UQ\H]HWpUGHNHLWVpUWL
6]HUYH]'y]VD*\|UJ\~WKi]ODNyLpVN|]|VNpSYLVHOL
23. 7LOWDNR]iVWQWHWpVpVDOitUiVJ\&MWpVDNHFVNHPpWL-yNDLXWFDYpJpQpSOWEHQ]LQN~W]HP-be
helyezése ellen, valamint további benzinkutak épíWpVHHOOHQ6]HUYH].HFVNHPpWL
Lakossági Csoport.
24. 7LOWDNR]iVpVN|]LJD]JDWiVLSHU7|U|NEiOLQWRQDWRYiEELQDJ\JpSMiUP&IRUJDOPDWYRQ]y
OpWHVtWPpQ\HNHQJHGpO\H]pVHHOOHQ6]HUYH]7|U|NEiOLQWL/akossági Csoport.
25. Tiltakozás a XII. kerületben a MOM gyártelep és a park területének bevásárlóközponttal és
LURGDKi]DNNDOW|UWpQEHpStWpVHHOOHQ6]HUYH]*HV]WHQ\pV(J\HVOHW
26. 7LOWDNR]iVD,9NHUOHWEHQDYpGHWWKRPRNW|YLVpVpOKHO\pQHNYDODPLQWD]DGRWWWHUOHWHQ
OpYW]HJWDYDNQDND]0-s autóút északi szakasz megépítése által való elpusztítása ellen.
6]HUYH].iSRV]WiVPHJ\HUL.|UQ\H]HWYpGN.|UH(J\HVOHW
27. Tiltakozás a XIV. ker. Fogarasi úti park területére tervezett, annak nagy részét elfoglalni
V]iQGpNR]yV]ROJiOWDWyKi]pVEHYiViUOyN|]SRQWpStWpVHHOOHQ6]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]yWHHQGNHWLVIHOVRUROYD
29. $%XGDNHV]L9DGDVSDUNPHOOHWWLHUGEHpStWpVpQHNWHUYHLHOOHQLVIHOOpSWQNUészt 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\HWpUWDOitUiViYDOWiPRJDWYD

A Városrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünk
$%XGDSHVWL9iURVUHQGH]pVLpVeStWpVL.HUHWV]DEiO\]DWW|EEYiOWR]DWiWLVNLPHUtWUpV]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]DNWyOpVHJ\pEpSOHWHNWOYDOyWiYROViJDV]LJRU~DQV]DEiO\R]YDOHWWD]DXJXV]WXVEDQ
elfogadott BVKSZ-ben.
0LQGHQSpQWHNHQYHQGpJNpQWYHWWQNUpV]WD)YiURVL.|]J\&OpV9iURstervezési 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\HWWHVQNNOVV]DNpUWNpQWKLYDWDORVDQLVUpV]WYHWWDEL]RWWViJLOpVHNHQtUiVEHOL
anyagokkal és tanácskozási joggal is kinyilvánítva észrevételeit.
$]MDQXiUHOVHMpYHOpOHWEHOpSHWWpYL/;;9,,,V]W|UYpQ\SDUDJUDIXVDHOtUMDKRJ\
D]pULQWHWWWiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNV]iPiUDLVPHJNOGHQGPLQGHQWHOHSOpVUHQGH]pVLWHUYQDSRV
tUiVEHOLYpOHPpQ\H]pVLKDWiULGYHO$W|UYpQ\LGHYRQDWNR]yUpV]HLWN|]]pWHWWN/pOHJ]HWFtP&
IRO\yLUDWXQNEDQPDJ\DUi]DWRNDWpVWDQiFVRNDWI&]YHKR]]iDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DWiUVDGDOPL
V]HUYH]HWHNKDV]QRVpOQLWXGMDQDNDW|UYpQ\Q\~MWRWWDOHKHWVpJHNNHO5HQGNtYOVDMQiODWRVWpQ\QHN
tartjuk, hogy ma még csak alig néhány önkormányzat tartja be ezt a törvényt.
$;,NHUOHWLSROJiUPHVWHUpV)pStWpV]L,URGDD]RQEDQPiUMDQXiUMDyWDUHQGV]HUHVHQHONOGL
a településrendezési tervcsomagokat D/HYHJ0XQNDFVRSRUWQDNPLQWRUV]iJRVV]HUYH]HWQHN
Ezeket minden alkalommal -V]DNpUWLQNEHYRQiViYDO- írásban véleményeztük.
Felsorolunk néhányat a teljesség igénye nélkül:
• Karinthy F. út - Lágymányosi u. - Stoczek u. - Egry J. u. által határolt tömb RRT,
•

Balatoni út -00I~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. -.YLUiJVor - 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|EEWHUYH]HWWOpWHVtWPpQ\HO]HWHVpVUpV]letes hatásvizsgálatának a közzétételekor is éltünk az
tUiVRVpV]UHYpWHOH]pVOHKHWVpJpYHO

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat:
$3HWURG\QH5W&VHSHOL]HPDQ\DJWiUROyWHOHSpQHNWHUYpUONpV]OWHO]HWHVN|UQ\H]HWL
hatástanulmány. (E terv részletes hatásvizsgálatát is véleményeztük és részt vettünk a vele
kapcsolatban rendezett hivatalos közmeghallgatáson is, benyújtva hozzá másodszori írásbeli
észrevételeinket, s a lakossági fórumon is jelen voltunk. Szívós érveléseink eredményeképpen
W|U|OWpNDWHUYEODpVIpOV]HUHVNDSDFLWiVUDYDOyNpVEELQ|YHOKHWVpJHW
Több szakérWQNEHYRQiViYDOUpV]OHWHVHQYpOHPpQ\H]WND%XGD|UVL$XWyV.HUHVNHGHOPL3DUN
(O]HWHVN|UQ\H]HWLWDQXOPiQ\iWPDMGDPLNRUD.|]pS-Duna Völgyi Környezetvédelmi
)HOJ\HOVpJHQQHNHOOHQpUHLVPHJDGWDUiD]HQJHGpO\WD.|UQ\H]HW- és Természetvédelmi
)IHOJ\HOVpJQpOIHOOHEEH]WQND]HQJHGpO\HOOHQ
7|EEV]DNpUWQNEHYRQiViYDODGWXNEHHOOHQMDYDOODWXQNDWpVpV]UHYpWHOHLQNHWD0DULQD/iJ\PiQ\RV
<DFKWNLN|WOpWHVtWpVLHQJHGpO\H]pVLWHUYpKH]NpV]tWHWWkörnyezetvédelmi hatástanulmánnyal
kapcsolatban.
Ugyancsak elleneztük a GEOÖKOTERV Kft. által készített "Részleges környezeti hatásvizsgálat"ról a XI. ker. Apenta telepen tervezett beruházással kapcsolatban.
-HOHQWVOpWV]iPPDONpSYLVHOWNPDJXQNDWD.|]OHNHGpVWXGRPiQ\L,QWp]HWV]OHWpVQDSMD
DONDOPiEyOUHQGH]HWWMXELOHXPLNRQIHUHQFLiQKR]]iV]yOiVDLQNEDQHOVVRUEDQDN|UQ\H]HWYpGHOPL
szempontok érvényesítésének szükségességét hangsúlyozva.
(UHQGH]YpQ\HQNpUWHIHOV]HUYH]HWQNHWD/RJLV]WLNDL)HMOHV]WpVL.|]SRQWLJD]JDWyMDKRJ\HODGyN
ajánlásával segítsünk az általuk december 9-pQUHQGH]HQG,,,eY]iUy/RJLV]WLNDL6]DNPDL1DS
szervezésében. Két HODGyWDMiQORWWXQNHJ\LNND/HYHJ0XQNDFVRSRUWV]DNpUWMHDPiVLND
+8086=+XOODGpN0XQNDN|]|VVpJLURGDYH]HWMH

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]PHJMHOHQtWVNpVQpSV]HU&VtWVNDN|UQ\H]HWYpGHOHPJyét.

KÖZLEKEDÉS
Európai közlekedéspolitika
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) tagjaként több alkalommal is részt
YHWWQNHXUySDLV]LQW&NRQIHUHQFLiNRQ- részletes felsorolásuk megtalálható beszámolónk
1HP]HWN|]LNDSFVRODWDLQNFtP&UpV]pEHQ- és tevékenységünket több nyugat- valamint keletHXUySDLN|UQ\H]HWYpGV]HUYH]HWWHO|VV]HKDQJROYDDFLYLOV]HUYH]HWHNN|]|WWLNDSFVRODWpV
hálózatépítés jegyében végeztük.
$]pYVRUiQNLHPHONHGILJ\HOPHWIRUGtWRWWXQND](XUySDL8QLyKR]W|UWpQFVDWODNR]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]HWNtPpODOWHUQDWtYiNDW
Véleményünk szerint a nagy kapacitású autópályák jórészt a tranzitforgalom érdekeit szolgálják,
XJ\DQDNNRUHOYRQMiNDIRUUiVRNDWDPiUPHJOpY~WKiOy]DWNDUEDQWDUWiViWyOpVIHMOHV]WpVpWO
(QQHNMHJ\pEHQUHQGV]HUHVHQIRJODONR]WXQNDW|PHJN|]OHNHGpVWDIRUJDORPFVLOODStWiVWpVDNOV
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]GpVHNQ\LOYiQRVViJUDKR]DWDODpUGHNpEHQ7RYiEEUDVHPWiPRJDWWXNDPHJIHOHOJD]GDViJL
PHJWpUOpVLPXWDWyNNDOVHPUHQGHONH]YDJ\NLIHMH]HWWHQN|UQ\H]HWURPEROyN|]úti (autópálya)
OpWHVtWpVHNHW7iPRJDWWXNYLV]RQWDPiUPHJOpY~WKiOy]DWNDUEDQWDUWiViUDpVEL]WRQViJRVDEEi
tételére irányuló kezdeményezéseket.
7RYiEEUDLVDNOVN|OWVpJHNPHJIL]HWWHWpVpQHNPLhamarabbi bevezetését szorgalmaztuk.
A KHVM nagyszabású autópályaépítési terveivel kapcsolatban állásfoglalást dolgoztunk ki, ami
szerint az autópálya-pStWpVHNKHO\HWWDPiUPHJOpY~WKiOy]DWIHQQWartását és a jóval
N|UQ\H]HWNtPpOEEYDV~WLLOOHWYHNRPELQiOWV]iOOtWiVpVDW|PHJN|]OHNHGpVNRUV]HU&EEpWpWHOpW
MDYDVROWXN6RNDWWHWWQNDYDV~WLPHOOpNYRQDODNIHOV]iPROiVDHOOHQpVD]HOYiURVLYDV~WL
közlekedés megvalósítása érdekében.
.O|Q|VILJ\HOHPPHONtVpUWNDNpV]OIpOEHQOpYV]HPpO\V]iOOtWiVLW|UYpQQ\HONDSFVRODWRV
PXQNiODWRNDWYDODPLQWDW|PHJN|]OHNHGpVSpQ]J\LKHO\]HWpQHNDODNXOiViWpVPLQGHQWOQN
WHOKHWWPHJWHWWQNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DW|PHJN|]OHNHGpVWD]HGGLJLHNQpOVRNNDONHGYH]EE
DQ\DJLN|UOPpQ\HNN|]pMXWWDVVXN 6]DNpUWLPXQNDOREEL]iVNDPSiQ\GHPRQVWUiFLyN
szervezése.) Sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban is, hogy a forgalomcsillapításban illetve a
tömegközlekedéVV]iPiUDEL]WRVtWRWWHOQ\|NEHQUHMOOHKHWVpJHNHWDG|QWpVKR]yNNDOpVD
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
pUGHNpEHQDPHOOpNYRQDODNIHOV]iPROiViYDOWHJ\NKDWpNRQ\DEEipVNLIL]HWGEEpDYDVXWDW

Többször is foglalkoztunk a menetrenddel és az utasforgalmi adDWRN|VV]HJ\&MWpVpEHQPXWDWNR]y
IHMOHV]WpVLOHKHWVpJHNNHO
)YiURVLN|]OHNHGpV
$IYiURVN|]OHNHGpVIHMOHV]WpVpQHNWHUYH]pVpEHQIRQWRVV]HUHSHWMiWV]y.|]OHNHGpV.ft-vel,
)PWHUY5W-vel és Transman Rt.-vel rendszeresen konzultáltunk, általános alapelvekben jórészt
HJ\HWpUWYHUpV]OHWNpUGpVHNEHQLVLJ\HNH]WQNpUYpQ\HVtWHQLHOYHLQNHW$)SROJiUPHVWHUL+LYDWDO
Közlekedési Ügyosztályával is többször konzultáltunk.
$WHUYH]HWWIYiURVL-es metróval kapcsolatban minden lehetséges fórumon megjelentünk,
IHOKtYWXNDILJ\HOPHWDWHUYPHJDODSR]DWODQViJiUDDNLYLWHOH]pVJD]GDViJLODJpVV]HU&WOHQYROWiUDpV
bemutattuND]RNDWD]DOWHUQDWtYiNDWDPHO\HNV]DNpUWLQNV]HULQWVRNNDOLQNiEEPHJYDOyVtWiVUD
érdemes közlekedési beruházások lennének.
Felhívtuk a figyelmet a P+R rendszer hiányosságaira, az ezzel kapcsolatos hamis elképzelésekre a
IYiURV~WMDLQDNWHKHUPHQWHVtWpVpYHONDSFVRODWEDQ
Továbbra is szorgalmaztuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mihamarabbi létrehozását, (aminek
HOVOpSpVHDWDULIDN|]|VVpJEHYH]HWpVH pVD]HOYiURVLYDV~WLN|]OHNHGpVPHJWHUHPWpVpW
Kértük a villamosvonalak és -MiUP&YHNNRUV]HU&VtWpVpWDURVV]iOODSRW~SiO\iNpVMiUP&YHN
felújítását.
Budapest, 1999. február 5.

