A Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági Jelentése
a 2001. évről
A Levegő Munkacsoport 116 tagszervezetet számláló
Országos Környezetvédő Szövetség. Pártpolitikától
független környezetvédelmi tevékenységet folytat az
ország adottságait, előnyös hagyományait megőrző,
fenntartható és szolidáris fejlődés érdekében.
Fő tevékenységi területeink:
• környezet- és természetvédelmi szemléletformálás,
tájékoztatás, érdekérvényesítés;
• hozzájárulás az országgyűlés, a minisztériumok és
más állami szervek munkájához, szakmapolitikai
programok, jogszabály-tervezetek véleményezése,
illetve kezdeményezése;
• a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a
nemzetközi,
elsősorban
Európai
Uniós
környezetvédelmi
alapelvek
megvalósulását
elősegítő elemzések, állásfoglalások elkészítése;
• helyi
környezetvédelmi
kezdeményezések
támogatása, hozzájárulás az önkormányzatok
munkájához, az állampolgári részvétel elősegítése
a döntéshozatalban.
Az államháztartás reformja – Javaslatokat készítünk
az Európai Unióban is versenyképes ökoszociális
piacgazdaság kialakítására. Az adók ne a béreket, az
innovációt, a kreativitást, hanem a környezet terhelését
sújtsák, és ösztönözzenek az anyaggal és az energiával
való takarékoskodásra. Szűnjön meg a súlyosan
környezetszennyező tevékenységek közpénzekből
történő támogatása.
Témavezető: Lukács András
Tevékenységeink: hazai és külföldi információk
gyűjtése,
adatfeldolgozás,
tanulmányok,
állásfoglalások összeállítása, javaslatok jogszabályok
módosítására, felvilágosító munka.
• 2001. évi fő területek: üzemanyagok és vezetékes
energiák adója, közúti árufuvarozásról szóló
nemzetközi egyezmény felülvizsgálati kérelme,
javaslatcsomag
a
termőföld
védelmére,
üzemanyag-turizmus, címzett és céltámogatások
környezetvédelmi
szempontjai,
a
Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (KAC)
működése, a környezeti szempontból káros
támogatások kérdése.
• Elkészítettük a 2003. évre szóló költségvetési
ajánlásaink első változatát (kb. 300 oldal).
• Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága
Államháztartási
Munkacsoportjának,
amely
havonta-kéthavonta ülésezett, titkárát (Szabó
Zoltán) és két tagját (Lukács András és Pavics
Lázár) a Levegő Munkacsoport adja.
• Aktívan
részt
veszünk
az
Európai
Környezetvédelmi Iroda kampányában a zöld
pénzügyi reformért.

Az EU csatlakozás előkészítése – Célunk, hogy
vegyük át az EU gyakorlatából a kölcsönös előnyöket
biztosító szigorúbb környezetvédelmi szabályozást,
ugyanakkor a piac torzító hatásait tompítva őrizzük
meg természeti és kulturális adottságainkat.
Témavezető: Lukács András
Tevékenységeink:
tapasztalatcserék
(elsősorban
elektronikus úton, de számos esetben személyes
találkozókkal, külföldi utakkal), külföldi gyakorlatok
összehasonlítása, javaslatok szabályozások átvételére.
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi
Szövetség (European Federation for Transport and
Environment, T&E), az Európai Környezetvédelmi
Iroda (European Environmental Bureau), és az Európai
Éghajlati Hálózat (Climate Network Europe) teljes
jogú tagszervezeteként aktívan részt vettünk ezeknek a
nemzetközi szövetségeknek a tevékenységeiben.
Szorosan együttműködtünk az osztrák VCÖ
(Verkehrsklub Österreich), a német FÖS (Förderverein
für den Ökologischen Steuerreform), a lengyel INE
(Fenntartható Fejlődés Intézete), a cseh ITDP-irodával
(a New York-i székhelyű Közlekedés és
Fejlődéspolitikai Intézet tagszervezete), valamint
számos más szervezettel.
Rendszeresen tárgyaltunk az Európai Bizottság
munkatársaival. Részt vettünk a jelölt országok
környezetvédő társadalmi szervezetei és az EU
illetékeseinek rendszeres találkozóján.
Több előadást tartottunk itthon és külföldön (egyebek
mellett Budapesten az Európai Parlament képviselői
részére és Brüsszelben a Zöld Hét alkalmából).
Az épített környezet és a zöldterületek védelme –
különös tekintettel egyes zöldterületek, mélygarázsok,
magasházak,
kereskedelmi
létesítmények,
irodaépületek
kapcsán
kialakult
konfliktusok
kezelésére.
Témavezető: Schnier Mária
Tevékenységeink: Budapest, a fővárosi kerületek és a
Budapesti
Agglomeráció
más
települései
fejlesztéseinek környezeti szempontú értékelése; a
lakossági érdekek, helyi szervezetek támogatása,
részvétel a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési
Bizottságának, a XI. kerületi Önkormányzat
Városfejlesztési Bizottságának ülésein (fővárosi és
kerületi szabályozási tervek, övezetmódosítások
véleményezése); lakossági fórumok szervezése.
• A fővárosban és a szomszédos településeken 74
esetben véleményeztük a szabályozási terveket
illetve egyes beruházásokat.
• Rendszeresen részt vettünk a Fővárosi Főépítészeti
Iroda által különböző témákban rendezett, továbbá
a dinamikusan fejlődő XI. és XIII. kerületi
szabályozási tervekkel kapcsolatos egyeztető
tárgyalásokon.

•

Tevékenyen részt vettünk a tervezett jelentős
fővárosi
létesítmények
hatásvizsgálatainak
véleményezési eljárásaiban.
• Az EMLA-val közösen Dr. Radó Dezső
elkészítette
a
fák
védelméről
szóló
kormányrendelet módosítási javaslatát, amelyet
megtárgyalt és jóváhagyott az Országos
Környezetvédelmi Tanács is.
Területfejlesztési politika – A lakáspolitika, a
rozsdaövezetek, a városi terjeszkedés, a szolidáris és
fenntartható területhasználat kérdései.
Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Tevékenységeink: a döntéselőkészítésben való
részvétel, a döntéshozók befolyásolása az alábbi
célokért:
• a rozsdaövezetek újjáélesztéséért;
• a bérlakáshálózatért (mobilitás);
• az
épületfelújítások
támogatásáért
(energiatakarékosság, a városi terjeszkedés
megállítása);
• a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló törvény elfogadásáért (zöldterületek
védelme, infrastruktúra, közlekedés);
• az önkormányzati törvény és a területrendezéssel
kapcsolatos eljárásrend módosításáért.
Véleményeztük az országos és regionális fejlesztési
koncepciókat (Herman Ottó Terv, Nemzeti Fejlesztési
Terv, Országos Területrendezési terv, SAPRI jelentés,
előterjesztés az ökoturizmusról).
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek XI.
Országos Találkozóján (Vác, április) részt vettünk a
városi terjeszkedés megállításáról szóló plenáris ülés
előkészítésében és lebonyolításában, továbbá szekciót
tartottunk.
A rozsdaövezetek újjáélesztése címmel nemzetközi
kerekasztal-beszélgetést
szerveztünk
(Budapest,
október) az OECD, az ITDP-Prága és 5 hazai
minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat képviselői,
valamint tervezők és beruházók részvételével.
Közlekedéspolitika – Tevékenységünk csökkenjenek a
közlekedés
káros
környezeti
hatásainak,
az
igazságosabb teherviselés valósuljon meg a közlekedés
terén,
nagyobb
támogatásban
részesüljön
a
tömegközlekedés és a vasúti fuvarozás, valamint a
forgalomcsillapítási intézkedések.
Témavezető: Lukács András
Tevékenységeink:
• kezdeményezések,
felvilágosító
munka,
vélemények elkészítése a közlekedés társadalmi
költségeinek csökkentése érdekében (elsősorban a
vasúti fuvarozás, a tömegközlekedés, a közúti
fejlesztések terén),
• egyeztetések az M0-s autóút keleti szektora
megépítésének elősegítésére,
• a Budapesti Közlekedési Szövetség létrejöttének
támogatása,
• vizsgálatok az M0-s, M3-as és egyéb autópályaépítések hatásairól,
• Budapest
Közlekedésfejlesztési
Tervének
véleményezése,

•

részvétel az elővárosi vasút fejlesztésével
kapcsolatos előkészítő tanulmányokban.

Energiapolitika
–
Tevékenységünk
az
energiahatékonyság növelésére, az energiatakarékosság
fokozására, levegőminőség javítására, a lakosság és az
ágazatok energiatakarékos szemléletének erősítésére
irányult.
Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Tevékenységeink:
tudatformálás,
állásfoglalások
készítése (a villamos energiáról szóló törvényjavaslat
és egyéb jogszabály-tervezetek véleményezése), EÉT
(Energetikai Érdekegyeztető Tanács), IEF (Ipari
Energiafogyasztók
Szövetsége)
tagság,
rendezvényeken
részvétel,
az
energia
valós
költségeinek tudatosítása. Különösen az alábbi
témakörökkel foglalkoztunk:
• a lakások és a költségvetési létesítmények
energiamegtakarításának
elősegítése
(épületfelújítások, fűtéskorszerűsítés támogatása),
• a távfűtés versenyképességének javítása, a
kapcsolt energiatermelés pozitív externáliáinak
elismertetése,
• az energiahasználat csökkentése közvetett és
közvetlen beavatkozásokkal (tömegközlekedés,
települések terjeszkedésének fékezése, ökologikus
épületek),
• az energiafajtáknak az adottságokhoz igazodó
megválasztása (távfűtés, megújuló energiák).
Jogi útra terelt környezeti konfliktusok
• Ügyészségi óvás:
– a Fővárosi Közgyűlés által a csepeli Csalitos
építési területté alakításának utólagos jóváhagyása
ellen.
• Alkotmánybírósági beadványok:
– a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott
övezetátsorolási rendelet (39/2001.) 10. és 21.
mellékletében
szereplő
átsorolások
megsemmisítése érdekében;
– az üzemanyagok adója (az infláció mértékének
megfelelő) emelésének elhalasztása miatt;
– az M3-as autópálya építésére a költségvetési
törvényben előirányzott összeg miatt.
• Bíróság perek:
– a 322-es út,
– az M0-s északi hídja,
– az M0-s káposztásmegyeri leágazása kapcsán.
Környezetvédelmi oktatás, PR, jeles napok –
kapcsolattartás kormányzati, szakmai és civil
szervezetekkel.
Témavezető: Hajtman Ágnes
Rendezvények, információs standok kialakítása,
játszóház, kvíz játék, szóróanyagok készíttetése,
különösen az alábbi események kapcsán:
• A Föld Napja (április 22. – a Városligetben)
• Virágkiállítás (Szent István Egyetem Budai
részlege)
• Civiliáda (Budapest)
• Környezet- és Természetvédő Szervezetek
Országos Találkozója

•
•

Európai Autómentes Nap (szeptember 22.)
Környezetvédelmi előadások és foglalkozások
általános és középiskolákban, egyetemeken,
főiskolákon

Tájékoztatás, tanácsadás, érdekvédelem
Tájékoztató Iroda (1114 Budapest, Ulászló u. 15.,
telefonügyelet: 8.30–17.30)
Vezető: Lenkei Péter
Az irodához – az azonnal megválaszolható kérdéseken
felül – 365 regisztrált panasz, bejelentés,
információkérés érkezett, többségében a KözépMagyarországi Régióból. Ezek közül 65 igényelt
bonyolultabb ügyintézést, illetve a hozzánk forduló
képviseletét láttuk el az ügyben a hatóságoknál.
Esetenként helyszíni szemlét végeztünk, részt vettünk
közmeghallgatáson, beadványt írtunk, nevüket
elhallgatni kívánó panaszosok helyett bejelentést
tettünk. A felvilágosításokat az irodavezetőn kívül a
Levegő Munkacsoport elnöksége és a Szakértői
Testületének tagjai adták meg közvetlenül vagy az
irodavezetőn keresztül. Jelentősen nőtt az Interneten
keresztül érkezett megkeresések száma, év végére
arányuk elérte a 40%-ot. Valamivel több a telefonos
megkeresések aránya. A megkeresések kevesebb mint
5%-ára nem tudtunk érdemben válaszolni. Közel 80
ügy
légszennyezéssel,
45
fakivágással,
30
közlekedéssel és ugyanennyi bevásárlóközpontokkal és
egyéb városi környezetet károsító beruházásokkal
kapcsolatban érkezett irodánkhoz.
Kapcsolattartás a tagszervezetekkel és más civil
szervezetekkel, egyéni tagokkal és támogatást kérő
lakossági csoportokkal
Témafelelős: J. Halász Judit
2001-ben 116-ra emelkedett a tagszervezeteink száma.
Tíz éve kéthetente rendszeresen nyilvános ülést tartunk
időszerű környezetvédelmi problémák megbeszélésére,
tapasztalatcserére;
esetenként
meghívunk
minisztériumi tisztviselőket, fejlesztőket, tervezőket
vitaestre (Budapest Közlekedési Koncepciója, M0-s
további szakaszai, az agglomeráció közlekedésének
felmérése, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Terve, levegőtisztasági jogszabályok stb.). Az ülések
időpontja és helye: pénteken 16-20 óráig a Budapesti
Városvédő Egyesület Podmaniczky terme, Budapest
VI., Eötvös u. 10.
Együttműködtünk a központi és önkormányzati
szervekkel az országos parlagfű kampányban. Részt
vettünk tagszervezeteink és más civil szervezetek,
lakossági csoportok rendezvényein, megmozdulásain.
Az FVM-nél és más tárcáknál elősegítettük a
különböző egyeztető tárgyalásokat, szorgalmaztuk
kormány-előterjesztés elkészítését, a költségvetési
törvény módosítását.
LÉLEGZET havi folyóirat szerkesztése
Főszerkesztő: Mikola Klára
A lap 3500 példányban jelenik meg. Több alkalommal
idézték más lapokban (például a Népszabadságban) és
esetenként rádió- és tévéhíreket is közöltek a lapban
megjelent cikkek alapján.

Állandó rovatok: EU melléklet (a Külügyminisztérium
támogatásával),
zöld
államháztartási
reform,
közlekedéspolitika, fák, zöldterületek védelme,
beszámoló a Levegő Munkacsoport tevékenységéről.
A Lélegzet olvasható a www.lelegzet.hu honlapunkon
is.
Médiakapcsolatok
Témafelelős: Lukács András
• Állandó heti műsor a Civil és a Fix rádióban (a
beszélgetéseket vezeti: Hajtman Ágnes, illetve
Mikola Klára).
• Többszöri megjelenés a Budapesti Piacban.
• Több mint 400 alkalommal jelentünk meg (a
Lélegzetet nem számítva) a televízióban, a
rádióban és a nyomtatott sajtóban (hírek, cikkek,
interjúk stb.).
• Rendszeresen küldünk gyorsjelentéseket az MTInek és számos sajtóorgánumnak.
2001. évi publikációk (a felsorolás nem tartalmazza a
LÉLEGZET-ben megjelent cikkeket, valamint a
sajtóban megjelent egyéb írásokat)
• Beliczay Erzsébet: Környezetvédő szemmel az
energiáról – a Takarékoskodj! Iskolai Program
segédkönyve (KGI, kézirat)
• Beliczay Erzsébet: Szabad-e játszanunk a tűzzel ?
(Belügyi Szemle 2001/3.)
• Beliczay Erzsébet: Fékezzük meg a városok
terjeszkedését? (Belügyi Szemle 2001/8.)
• Beliczay Erzsébet – Lukács András: Korszerű
kötöttpályás rendszerek alkalmazhatósága
Budapest és környéke vasúti és közúti vasúti
hálózatán, Környezetvédelmi fejezet (a
Közlekedés Kft. tanulmánya)
• J. Halász Judit (szerk.): Gyommentesítéssel
foglalkozó hatóságok, intézmények, társadalmi
szervezetek Magyarországon
• Lukács András: The EU Enlargement Process and
Transport – the Case of Hungary
• Pavics Lázár – Lukács András: Energia, környezet,
társadalom – különös tekintettel a nemzetközi
összefüggésekre
• Pavics Lázár – Lukács András: Az államháztartás
ökoszociális reformja
• Dr. Radó Dezső: A növényzet szerepe a
környezetvédelemben (kiadta a Zöld Érdek
Alapítvány és a Levegő Munkacsoport)

Eredménylevezetés

A Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédő Szövetség
2001. évi pénzügyi beszámolója

Megnevezés
Bevételek
Társadalmi szervezet cél szerinti bevétele

2001. évi egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés
2001. 12. 31-i fordulónappal
Egyszerűsített mérleg
Megnevezés
Eszközök
Bank és pénztár
Követelések
Összesen

Ft
7.303.996
4.428.102
11.732.098

Források
Pénzügyi eredmény
Rövid lejáratú kötelezettség
Társadalmi szervezet vagyona
Összesen

4.609.636
1.483.212
5.639.250
11.732.098

A Levegő Munkacsoport által
a 2001. évben kapott támogatások,
bevételek részletezése*
A bevétel forrása
Országgyűlés
Környezetvédelmi
Minisztérium (KAC)

Helyi, települési
önkormányzatok
Természet- és
Társadalombarát
Fejlődésért Közalapítvány
Társadalmi szervezetek
(MKK, Ökotárs)
Rockefeller Brothers Fund
Világbank Small Grants

Holland Nagykövetség
Szja 1%-ából befolyt
összeg
Tagdíjak
Vállalkozásból származó
bevételek (tanulmányok,
kiadványok)
Egyéb bevételek (polgári
szolgálat költségtérítése,
útiköltség visszatérítés)
Kamatbevételek

A támogatás célja
működés
Zöld költségvetés,
Jobb
tömegközlekedés,
Társadalmi
részvételre képesítés,
Tagszervezetek
tevékenységének
segítése, Lélegzet
havilap, Honlap
Európai Autómentes
Nap
Zöld költségvetés

ezer Ft
400
15.510

34

6.254
8.432
500

35.897

5.660
2.752
3.092
21.002
264
237
2.890

Vállalkozási eredmény
Vállalkozási költségek
Adózás előtti eredmény
Társasági adó kötelezettség
Adózás utáni eredmény

2.196
477
1.719
0
1.719

A szervezet tevékenységének eredménye

4.609

Támogatás és bevétel
összesen

2.000
Működés, energia
pályázat
Városi terjeszkedés
Környezeti
tanácsadás
lakosságnak,
társadalmi részvétel
erősítése
Európai Autómentes
Nap

Költségek
Bér
Közterhek
Korábbi évek közterheinek törlesztése
Egyéb költség
Ráfordítás (APEH késedelmi kamat)
Beruházás
Cél szerinti tevékenység eredménye

ezer Ft

38.093

A Levegő Munkacsoport 2001. évi
egyéb költségeinek részletezése
Megnevezés
Szakértői díjak
Támogatások hazai szervezeteknek
Tagdíjak más szervezetekben
Telefon, fax
Nyomdaköltség
Útiköltség
Bérletek, gépkocsi költségtérítés
Irodabérleti díj, közüzemi díjak
Irodaszer
Posta
Szakkönyvek, szakfolyóiratok
Konferencia költség
Polgári szolgálat költségei
Étkezési utalványok
Reprezentációs költség
Bankköltség
Nyomtatvány költség
Egyéb költségek
Összesen

Ft
2.019.183
6.833.400
63.852
2.568.060
173.463
1.061.313
832.156
2.851.236
649.221
309.278
434.085
509.981
469.971
147.000
113.531
142.556
28.865
1.794.737
21.001.888

300
1.270
303
2.196

* A Széchenyi Terv pályázatán nyert egy db számítógép
analitikus nyilvántartásban szerepel, mivel az „érték
nélkül” kapott tárgyi eszköz elszámolását a pénzforgalmi
szemléletű könyvvezetés nem teszi lehetővé.
A Közhasznúsági Jelentést a Levegő Munkacsoport
Közgyűlése 2002. április 26-án egyhangúan elfogadta.
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A Levegő Munkacsoport
2002. évi munkaterve
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy
megvalósuljanak azok a célok, amelyeket a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XII. Országos Találkozója (Szarvas, 2002. február) által egyhangúan elfogadott, „Környezet- és természetvédő szervezetek
elvárásai a Magyar Köztársaság Kormányától 2002 és
2006 között a környezet védelme és a fenntartható
fejlődés érdekében” című állásfoglalásban kerültek
megfogalmazásra.
2. Javítjuk tájékoztatási tevékenységünket a lakosság, a
sajtó és a döntéshozók felé egyaránt. Ezen belül kiemelt
feladat, hogy a LÉLEGZET c. havilapunk segítse az olvasót eligazodni az időszerű kérdések környezetvédelmi vonatkozásaiban. A lap fő élcsoportjai a média, a
felsőoktatási intézmények hallgatói, a politikusok, az
üzleti élet középvezetői, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakértők, valamint a civil szervezetek.
3. Továbbra is megtartjuk kéthetenkénti üléseinket.
4. Jelentősen növeljük tagjaink számát.
5. Javítjuk együttműködésünket a többi hazai környezetés természetvédő szervezettel, valamint az egyéb társadalmi szervezetekkel.
6. Fejlesztjük együttműködésünket a külföldi környezetés természetvédő szervezetekkel, különös tekintettel az
Európai Unióban működő mozgalmakra.
7. Folyamatos kapcsolatot tartunk az érintett tárcák és
egyéb hatóságok illetékeseivel.
8. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Unió érintett
intézményeivel.
9. Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kérdésekre.
10. Kiemelten foglalkozunk az allergén gyomnövények
által okozott közegészségügyi problémák megoldási lehetőségeivel.
11. Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk cseréjének elősegítésére.
12. Évente legalább egy alkalommal összehívjuk a Levegő
Munkacsoport Szakértői Testületének teljes ülését.
13. Tagszervezeteinken keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjait, ezek tervezését és teljesítését.
14. Fenntartjuk és működtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.
15. Szakmai segítséget nyújtunk a környezeti nevelési,
iskolai programok megvalósításához.
16. Tagszervezeteink részére gazdasági-pénzügyi tanácsadást végzünk.
17. Komoly hangsúlyt fektetünk a szervezetfejlesztési
kérdésekre.
II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer környezetbarát átalakításáért.
2. A 2001–2002. évi állami költségvetés elemzése alapján
elkészítjük alternatív költségvetési javaslatainkat a
2003. évre.
3. Újabb népszerűsítő kiadványt készítünk a zöld államháztartási reformról.

4. Folyamatosan figyeljük a Környezetvédelmi Alap Célfeladatok felhasználásának alakulását, és szükség szerint javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban.
5. Szorosan együttműködünk azokkal a hazai és külföldi
személyekkel és szervezetekkel, amelyek szintén a zöld
államháztartási reform megvalósításáért tevékenykednek.
6. Részt veszünk az Európai Környezetvédelmi Iroda
(EEB) kampányában a környezetvédelmi pénzügyi reformért.
III. Közlekedés
1. Kampányt szervezünk a fővárosi tömegközlekedés
javításáért. Szorgalmazzunk, hogy a tervezett 4. metróra
és közúti nagyberuházásokra előirányzott pénzösszegeket inkább a meglévő tömegközlekedési hálózat hatékony üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordítsák.
2. Folytatjuk kampányunkat a vasúti közlekedés javításáért.
3. Szorgalmazzuk a tranzitforgalom egyre növekvő mértékű áthelyezését a közútról vasútra.
4. Tanulmányt készítünk az EU csatlakozás környezetvédelmi vonatkozásairól a közlekedés terén.
5. Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, a kormányzat, a
helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztési tanácsok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt
nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki a környezetvédelmet is érintő kérdésekben.
6. Elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen belül közreműködünk a
közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetésben és
szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájának felújítását, amelyben aktívan részt kívánunk
venni.
7. Fokozottabb figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjárművek okozta
növényzetkárosításokra.
8. Folytatjuk tájékoztató tevékenységünket a közlekedés
külső költségeinek megismertetésére, és szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba.
9. Folytatjuk tevékenységünket a városi forgalom csillapításáért, és ezen belül különösen a parkolásszabályozás
és a 30 km/h sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért, és általában a gyalogos közlekedés feltételeinek javításáért.
10. Javítjuk együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében.
11. Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy a további magyarországi autópályaépítések helyett a vasút fejlesztését részesítsék előnyben.
12. Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással is igyekszünk
korlátozni az útépítések tájromboló, fragmentáló hatását, különös tekintettel az M0-s. az M3-as és az M7-es
autópályák nyomvonalaira.
13. Figyelemmel kísérjük a kormány és az önkormányzatok
területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a közlekedés alakulására. Folyamatosan értékeljük az eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az
érintettekhez.

14. Szorgalmazzuk közlekedési és környezetvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozását a bevásárlóközpontok,
üzemanyagtöltő állomások, mélygarázsok és egyéb forgalomvonzó létesítmények tervezéséhez.
15. Aktívan részt veszünk az Európai Autómentes Nap
budapesti és vidéki rendezvényeinek szervezésében és
lebonyolításában.
16. Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat,
különösen az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel, valamint a
közlekedéssel foglakozó más környezetvédő szervezetekkel.
17. Szorgalmazzuk a regionális repülőterek fejlesztéséről
szóló koncepció haladéktalan felülvizsgálatát.
IV. Területgazdálkodás, építésügy
1. Folytatjuk véleményező munkánkat az önkormányzatok szabályozási terveire és egyéb fejlesztéseire vonatkozóan.
2. Szorgalmazzuk az önkormányzati törvény módosítását, különös tekintettel a finanszírozás módosítására és
a területhasználat szabályozására.
3. Folytatjuk a rozsdaterületek újjáélesztésével kapcsolatos programunkat. Segítjük az együttműködést az
önkormányzatok, az üzleti szféra és a helyi lakosság
között. Támogatjuk az újjáélesztéshez szükséges központi források létrehozását.
4. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési rendszer kidolgozását.
5. Véleményezzük a Nemzeti Fejlesztési Terv, a Budapesti Városépítési Keretszabályzat, a Budapest Fejlesztési Koncepció, a Nemzeti Környezetvédelmi
Program, a Széchenyi Terv javasolt szövegeit, illetve
módosításait és egyéb tervezeteket a fenntartható fejlődés szemszögéből.
6. Folytatjuk ösztönző és tudatformáló tevékenységünket
a meglevő épületállomány felújításának elősegítésére.
7. Támogatjuk és népszerűsítjük a fenntarthatóság elveit
megvalósító önkormányzatok tevékenységét. Segítjük
az ehhez szükséges források megteremtésére irányuló
erőfeszítéseiket.
8. Támogatjuk a helyi civil szervezetek és lakossági
szerveződések jobb környezetért vívott erőfeszítéseit.
9. Kezdeményezzük a párbeszédet az üzleti szféra és a
helyi közösségek, valamint az önkormányzatok között
a környezeti szempontú fejlesztések érdekében. Támogatjuk a környezetvédelmet szolgáló önkéntes megállapodásokat.
10. Fokozottan dolgozunk annak érdekében, hogy a 2002ben megválasztandó önkormányzatok a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelő módon tevékenykednek. E téren különös figyelmet fordítunk a budapesti önkormányzatokra.
V. Energia
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket,
különös tekintettel az energiaárakra, az energiahatékonyság növelésére. Fő célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és különféle alapok együttesen ösztönözzenek
az energiatakarékosságra.
2. Támogatjuk a kapcsolt energiatermelés szélesebb körű
elterjesztését.

3. Elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését az energiapolitikát érintő döntéseknél. Ezen belül továbbra is aktívan részt veszünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanácsban és a Gazdasági Minisztériumnál folyó érdekegyeztető munkában.
4. Elősegítjük a klímavédelemről szóló 2206/2000. számú kormányhatározat megvalósítását.
5. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb
energiapolitikai fejleményeit: az egységes energiaadó
bevezetésével kapcsolatos törekvéseket, a környezetterheléssel kapcsolatos jogok kereskedelmét és az
energialiberalizációt.

A Levegő Munkacsoport
2002. évi tervezett költségvetése
Bevételek
Megnevezés
Maradvány 2001. január 1-jén
Országgyűlés
Környezetvédelmi Minisztérium (KAC)
Települési önkormányzatok
Hazai adományok, támogatások
Külföldi támogatások
Tagdíjak
Kamatbevételek
Vállalkozási bevételek
Összes bevétel

ezer Ft
7304
760
16000
200
3300
10000
500
200
2000
40264

Kiadások
Megnevezés
1. Személyi jellegű költségek
2. Személyi jellegű költségek közterhei
3. Anyagköltség összesen
3.1. irodaszerek, nyomtatványok
3.2. berendezési és felszerelési eszközök, alkatrészek
3.3. rezsi költség ( víz, villany, gáz)
3.4. fogyóeszközök költségei
3.5. egyéb:
4. Anyagjellegű szolgáltatások költségei
4.1. utazási költségek
4.2. rendezvények, konferenciák részvételi díja
4.3. kölcsönzési díjak
4.4. fenntartási, karbantartási, javítási költségek
4.5. postaköltség
4.6. telefonköltség
4.7. sokszorosítás költségei, fénymásolás
4.8. szakkönyvek, újságok előfizetési díja
4.9. kiadványszerkesztés költségei, nyomdaköltség
4.10. polgári szolgálat költségei
4.11. reprezentáció
4.12. bank költség
4.13. egyéb:
5. Nem anyagjellegű szolgáltatások költségei összesen
5.1. bérleti díjak
5.2. hirdetési díjak
5.3. tagsági díjak
5.3. továbbképzések költségei
5.4. vállalkozó, alvállalkozói díjak
5.5. támogatások más szervezetek részére
5.6. szervezetfejlesztés
5.7. egyéb
6. Beruházás
7. Tartalék
Összes költség

ezer Ft
6168
3960
2970
1500
500
320
500
150
7630
1000
350
50
350
800
3600
80
510
150
360
200
120
60
14410
3600
70
100
500
270
9500
300
70
2000
3126
40264

