A Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági Jelentése
a 2002. évről
A 126 tagszervezetet számláló Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédelmi Szövetség
pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet folytat az ország adottságait, előnyös
hagyományait megőrző, fenntartható és szolidáris fejlődés érdekében. Ezt 2002-ben a következő módokon végeztük:
• Támogattuk a helyi környezetvédelmi kezdeményezéseket, civil szervezeteket és lakossági
csoportokat; elősegítettük az állampolgári részvételt a döntéshozatalban.
• Környezet- és természetvédelmi szemléletformálást, tájékoztatást, tanácsadást, érdekérvényesítést végeztünk.
• Hozzájárultunk az országgyűlés, a minisztériumok és területi szervek, önkormányzatok munkájához; szakmapolitikai programokat, jogszabálytervezeteket, koncepciókat véleményeztünk.
• Nemzeti programok és nemzetközi környezetvédelmi alapelvek megvalósulását elősegítő
elemzéseket, állásfoglalásokat készítettünk.
• Szakmai szervezetekben, rendezvényeken
képviseltük a környezeti értékeket.
Az államháztartás reformja – javaslatok
ökoszociális piacgazdaság kialakítására: az adók a
környezet terhelésének csökkentésére, az anyaggal és energiával való takarékoskodásra ösztönözzenek, és ne a béreket, az innovációt, a kreativitást
sújtsák, a környezetet és egészséget súlyosan
károsító tevékenységek állami támogatását meg
kell szüntetni, és az így felszabaduló összegeket a
fenntartható fejlődésnek megfelelő tevékenységek
segítésére kell fordítani.
Témavezetők: Lukács András, Pavics Lázár és
Szabó Zoltán
Tevékenység: Hazai és külföldi információk gyűjtése, adatelemzések, tanulmányok, állásfoglalások
összeállítása, javaslatok jogszabályok módosítására.
Konkrét módosító javaslatcsomagot készítettünk az
adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz és a 2003. évi állami költségvetésről szóló
törvényjavaslathoz.
Aktívan részt vettünk az EEB kampányában a
„Környezetvédelmi Pénzügyi Reformért”, végeztük
annak magyarországi koordinálását (Szabó Zoltán).
Dán és osztrák szervezetekkel közösen részt vettünk a német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS)
által megjelentett Green Budget News elektronikus
hírlevél szerkesztésében.
Számos előadást tartottunk itthon (konferenciákon,
egyetemeken, főiskolákon) és külföldön (Brüsszelben, Koppenhágában, Varsóban).

2002. november 15-én az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága szervezésében szakmai
napot tartottak a zöld államháztartási reformról,
amelyet a Levegő Munkacsoport kezdeményezett
és aktívan közreműködött a szervezésében.
A Levegő Munkacsoportot az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága Államháztartási Munkacsoportjában Lukács András, Pavics Lázár és Szabó Zoltán (titkár) képviselik.
Európai Uniós és egyéb nemzetközi kapcsolatok – Célunk, hogy vegyük át a nemzetközi gyakorlatból a kölcsönös előnyöket biztosító környezetvédelmi szabályozást, ugyanakkor a piac torzító
hatásait fékezve őrizzük meg természeti és kulturális adottságainkat.
Témavezetők: Lukács András és Tóth András
György
Tevékenység: tapasztalatcserék, nemzetközi konferenciákon részvétel, folyamatos kapcsolattartás
külföldi szervezetekkel (elsősorban elektronikus
úton), külföldi tapasztalatok elemzése, az EU szabályozások átvételével kapcsolatos értelmezések,
ismeretek terjesztése.
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E), az Európai Környezetvédelmi Iroda
(EEB) és az Európai Éghajlati Akcióhálózat (CANEurope) teljes jogú tagjaiként aktívan részt vettünk
ezen szervezetek tevékenységében. Szoros
együttműködést folytattunk a New York-i székhelyű
Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézettel (ITDP),
az osztrák Közlekedési Klubbal (VCÖ), a lengyel
Fenntartható Fejlődés Intézettel (INE) és más szervezetekkel.
Épített környezet és a zöldterületek védelme
Budapest térségében – különös tekintettel egyes
zöldterületek, mélygarázsok, magasházak, közlekedési és kereskedelmi létesítmények, lakóterületek, irodaépületek kapcsán kialakult konfliktusok
kezelésére.
Témavezető: Schnier Mária
Tevékenységek: A főváros, a kerületek és az
agglomerációs települések 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, demonstrációk szervezése.
A fővárosban és a környéki településeken véleményeztük a szabályozási terveket, illetve egyes beruházásokat, és részt vettünk az egyeztető tárgyalásokon. Bejelentkeztünk a környezetvédelmi felügyelőségnél, hogy véleményezni kívánjuk a Buda-
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pesti Agglomerációban tervezett összes bevásárlóközpont környezeti hatástanulmányát. Sikeres kezdeményezéseink: az EMLA-val közösen elkészített,
a fák védelméről szóló jogszabály-javaslatról konferenciáink; a Bartók Béla úti fák védelme; a ferencvárosi Millenniumi Városközpont városklíma vizsgálatai. (A részletes felsorolást lásd a mellékletben.)
Június 3-tól 7-ig aláírásgyűjtést folytattunk a Budapest XI. kerületi Bartók Béla úti buszsávért.
December 17-én demonstrációt tartottunk a XI.
kerület Bocskai út és Fehérvári út kereszteződésében a BKV és a felszíni tömegközlekedés helyzetének javításáért, az értelmetlen aluljáró-építés leállításáért.
Területfejlesztési politika – lakáspolitika, rozsdaövezetek, városi terjeszkedés, szolidáris és fenntartható területhasználat, szabályozási kérdések.
Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Tevékenységek:
A rozsdaövezetek felélesztése érdekében együttműködtünk az ITDP (Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet) amerikai, cseh és izraeli munkatársaival, javaslatokat készítettünk a támogatások
szabályozási és pénzügyi eszközeire, egyeztetéseket folytattunk a döntéshozókkal, a tervezőkkel és a
befektetőkkel.
A települések terjeszkedésének megállítása érdekében együttműködtünk a Budapesti Agglomeráció
településeinek civil szervezeteivel, a tervezőkkel és
a különféle hatóságokkal, döntéshozókkal.
Elkészítettük a Levegő Munkacsoport lakáspolitikai
koncepcióját. Közös sajtótájékoztatót szerveztünk a
Nagycsaládosok Országos Egyesületével, akik
hasonlóan gondolkoznak a lakáskérdésről.
A települések környezeti állapotának javítása érdekében kezdeményeztük városklíma vizsgálatok
elvégzését.
Egyeztetéseket folytattunk az önkormányzati törvény és a területrendezéssel kapcsolatos eljárásrend módosítása érdekében.
A fenntartható fejlődés elvének érvényesítése érdekében észrevételeztük az országos és regionális
fejlesztési terveket (Nemzeti Környezetvédelmi
Program, Nemzeti Fejlesztési Terv, Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, Országos Hulladékgazdálkodási Terv).
A bevásárlóközpontok és más, a települések
eltartóképességéhez képest aránytalan fejlesztések
terjedése ellen gyűjtöttünk érveket, és ezeket rendszeresen nyilvánosságra hoztuk a sajtón keresztül.
A fenntarthatóság elveinek érvényesítése érdekében részt vettünk különféle szakmai szervezetek
munkájában: Magyar Urbanisztikai Társaság,
Urbanissimus Klub („Metropolisz Párbeszéd” sorozat), Magyar Szociológiai Társaság, Építéstudományi Egyesület, Világörökség Alapítvány, ÉpítészetBiológiai Egyesület.

Közlekedéspolitika – a közlekedés káros környezeti hatásainak csökkentése és a mobilitási szükségletek kielégítése életkortól, egészségi állapottól
és vagyoni helyzettől függetlenül, a tömegközlekedés és a vasúti fuvarozás támogatása, törekvés a
gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek
javítására.
Témavezető: Lukács András
Tevékenységek:
Tanulmányokat, szakmai anyagokat, jogszabálymódosító javaslatokat készítettünk, egyeztetéseket
folytattunk a közlekedés társadalmi költségeinek
csökkentése érdekében.
Szorgalmaztuk a vasúti fuvarozás, a tömegközlekedés helyzetének javítását.
Véleményeztük a közúti (M0-s, M3-as autópálya,
10-es út stb.) és egyéb fejlesztési terveket.
Támogattuk a Budapesti Közlekedési Szövetség
előkészítését.
Véleményeztük a fővárosi közlekedésfejlesztési
anyagokat.
Állásfoglalásokat készítettünk a tervezett 4-es metróval kapcsolatban.
Vizsgálatokat végeztünk a 11,5 tonna tengelyterhelésre történő útburkolat-megerősítés hatásaival
kapcsolatban.
Részt vettünk az elővárosi vasutak fejlesztésével
kapcsolatos előkészítő tanulmányokban.
Véleményeztük a „Magyar Közlekedéspolitika
2002-2015” tervezetét.
Véleményeztük a környezetkímélő közlekedés- és
közlekedési infrastruktúrafejlesztés hosszú távú
stratégiájáról és az ehhez kapcsolódó cselekvési
programról szóló kormány-előterjesztés tervezetét.
Energiapolitika – energiatakarékosság és energiahatékonyság, az ágazatok energiatakarékos
szemléletének erősítése, széndioxid-kereskedelem
következményeinek vizsgálata, az energia környezeti hatásaival, az energiapiac liberalizációjával
kapcsolatos tudatformálás, külföldi tapasztalatok
megismertetése.
Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Tevékenység: Tudatformálás, állásfoglalások és
javaslatok készítése, cikkírás, előadások tartása,
egyeztetések, rendezvényeken való részvétel az
alábbiak érdekében:
• az energia valós költségeinek tudatosítása;
• a lakások és a költségvetési létesítmények
energiamegtakarításának
elősegítése
(épületfelújítások, fűtéskorszerűsítés támogatása);
• a távfűtés versenyképességének javítása, a
kapcsolt energiatermelés pozitív externáliáinak
elismertetése;
• az energiafajtáknak a település, illetve a felhasználó adottságaihoz igazodó megválasztása (távfűtés, megújuló energiák);
• az energiahasználat csökkentése közvetett
beavatkozásokkal (tömegközlekedés javítása,
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települések terjeszkedésének fékezése, ökologikus épületek megvalósítása).
Az Energetikai Érdekegyeztető Tanács (EÉT), az
Ipari Energiafogyasztók Szövetsége (IEF) és az
MVM Környezetvédelmi Klubja tagjaként aktívan
részt vettünk munkájukban.
Jogi útra terelt környezeti konfliktusok
• Ügyészségi óvás: a Fővárosi Közgyűlés által a
csepeli Csalitos építési területté alakításának
utólagos jóváhagyása ellen.
• Alkotmánybírósági beadványok: (1) az M3-as
autópálya építésére a költségvetési törvényben
előirányzott támogatás miatt és (2) a gázolaj
jövedéki adójának a korábbi jogszabályban
előírtaknál kisebb adóemelése miatt.
• Három bírósági per az M0-s északi szakaszával kapcsolatban (322-es út, északi híd,
káposztásmegyeri csomópont).
• Két per támogatása az M0-s Csömör és Árpádföld közé tervezett szakasza ellen (jelenleg
a Legfelsőbb Bíróság előtt vannak).
• Kétszer fellebbezés a környezetvédelmi felügyelőségnél a Biatorbágyi Kábelgyár ügyében. (A tárgyalások a gyárral kompromisszumos megoldáshoz vezettek.)
• Fellebbezés a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnél a budai alsó rakpart
szélesítési terve miatt.
Környezetvédelmi oktatás, PR, jeles napok –
kapcsolattartás kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel.
Témafelelős: Hajtman Ágnes
Tevékenységek:
Rendezvények,
információs
standok kialakítása, játszóház, kvíz játék, szóróanyagok készíttetése. Környezetvédelmi előadások
és foglalkozások általános és középiskolákban,
főiskolákon, egyetemeken.
Részvétel saját standdal, előadásokkal, a Lélegzet
népszerűsítésével az alábbi nagyrendezvényeken:
Február 14-17. Környezet- és Természetvédő
Szervezetek Országos Találkozója (OT), Szarvas
Április 22. Föld Napja, Városliget
Április 26. Föld Napja: zöld program szervezése a
Modern Üzleti Tudományok Főiskolán (Simon Gergely)
Április 26-28. Virágkiállítás, Budapest
Július 17-21. EFOTT, Dunapataj (Simon Gergely,
Lukács András, Lenkei Péter)
Augusztus 1-7. Sziget Fesztivál (Mikola Klára, Simon Gergely)
Szeptember 22. Fővárosi Európai Autómentes Nap
az Andrássy úton (társszervezés a Fővárosi Önkormányzattal – Hajtman Ágnes, Simon Gergely,
Lenkei Péter)
Szeptember 27-28. Civiliáda, Budapest
Környezeti Tanácsadó Iroda – hétköznapokon 917 óráig az Ulászló utcai irodában, valamint megbeszélés szerint.

Vezető: Lenkei Péter
Irodánkat 2002-ben 640 nyilvántartott esetben keresték meg környezetvédelmi kérdésekben. Ügyfeleink lakosok, szervezetek, újságírók, tanulók. A
tanácsadásban a Levegő Munkacsoport több mint
100 fős Szakértői Testületére támaszkodhatunk.
Az egyszerű tájékoztatással el nem intézhető ügyek
száma évente kb. 240-280, amelyekről szintén
nyilvántartást vezetünk. Jellemző területek: építkezés, fakivágás, közlekedés, egészség, talaj-, víz-,
levegő-, zajszennyezés, parlagfű, hulladék, energiatakarékosság, sugárzások. Esetenként helyszíni
szemlét végzünk, részt veszünk közmeghallgatáson, beadványt írunk, nevüket elhallgatni kívánó
panaszosok helyett bejelentést teszünk, és szakvéleményeket készítünk. Megoldhatatlan ügyeink
általában a hatósági szabálytalanságokból, nemtörődömségből következtek.
Kapcsolattartás a tagszervezetekkel és támogatást kérő lakossági csoportokkal
Témafelelős: J. Halász Judit
2002-ben tagszervezeteink száma 116-ról 126-ra
emelkedett.
Tevékenységek: A tagszervezetek, együttműködő
szervezetek és lakossági csoportok megmozdulásainak, kampányainak, programjainak tanácsadással és személyes részvétellel történő támogatása,
polgári pereinek figyelemmel kísérése.
Tizenkét éve kéthetente rendszeresen nyilvános
ülést tartunk időszerű környezetvédelmi problémák
megbeszélésére, tapasztalatcserére; esetenként
meghívtunk minisztériumi tisztviselőket, fejlesztőket, tervezőket vitaestre, tájékoztatásra.
Az érintett területeken kihelyezett üléseket szerveztünk (Biatorbágy, Pécs–Pogány, Budapesti
Római part, Földmérési és Távérzékelési Intézet).
Az ülések időpontja és helye általában: péntek 1620 óráig a Budapesti Városvédő Egyesület
Podmaniczky terme (Budapest VI., Eötvös u. 10.).
A parlagfű-mentesítés új módszereinek bevezetését elősegítő találkozókat, sajtótájékoztatókat szerveztünk civil, intézményi, minisztériumi és önkormányzati szerveknek, különös tekintettel az országos és helyi kampányokban való részvételre, továbbá az országgyűlés környezetvédelmi és szociális bizottságának üléseire (FÖMI, FVM, OT
környezetegészségügyi és parlagfű szekció).
Oktatási intézmények és civil szervezetek részére
pályázatot hirdettünk meg. Elkészítettük az allergén
gyomnövényekkel foglalkozó intézmények és civil
szervezetek adatbázisát.
LÉLEGZET havi folyóirat kiadása
A háromezer-ötszáz példányban megjelenő folyóiratot ingyenesen juttatjuk el az országgyűlési képviselőknek, a minisztériumokba, az újságíróknak,
tagjainknak, számos zöld szervezetnek. Előfizetőink elsősorban könyvtárak, vállalatok, magánszemélyek.
Főszerkesztő: Mikola Klára
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Állandó rovatok: EU melléklet (a Külügyminisztérium támogatásával), zöld államháztartási reform,
közlekedés, fák védelme és fakivágások, zöldterületek védelme, a Levegő Munkacsoport hírei, válogatás a Környezeti Tanácsadó Iroda ügyeiből. A
Lélegzet eddig megjelent összes számát feltettük a
honlapra (www.lelegzet.hu) és témakeresőt is készíttettünk hozzá.
Médiakapcsolatok
Témafelelős: Lukács András
2002-ben a Levegő Munkacsoport mintegy 500
alkalommal jelent meg az írott és elektronikus sajtóban (a Lélegzeten kívül).
Rendszeresen gyorsjelentéseket készítettünk időszerű kérdésekről az MTI és a környezetvédelemmel foglalkozó újságírók részére.
Állandó műsorunk (heti 90 perc) van a Civil Rádióban (Hajtman Ágnes) és a Fiksz Rádióban (Mikola
Klára).
Országgyűlési és önkormányzati választások
Konkrét vállalások aláírását kezdeményeztük a
miniszterelnök-jelölteknél annak érdekében, hogy a
kormány közpolitikájával támogassa a környezet
védelmét. Medgyessy Péter kisebb módosításokkal
aláírta az általunk előkészített környezet- és természetvédelmi kötelezettségvállalásokat (megtalálható a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
honlapján)!
Ajánlásokat állítottunk össze a budapesti főpolgármester-jelölteknek. Két jelölt, Schmitt Pál, majd Gy.
Németh Erzsébet megállapodást írt alá a Levegő
Munkacsoporttal, hogy megválasztásuk esetén
minden tőlük telhetőt megtesznek az ajánlásokban
foglaltak megvalósítására. A választások nyomán
az őket támogató pártok rendelkeznek a legnagyobb frakciókkal a Fővárosi Közgyűlésben!
Tanulmányok, kiadványok (a Lélegzetben megjelent anyagokon kívül):
1. Ángyán József – Podmaniczky László (GATE
KTI): Javaslatok az állami költségvetési törvényjavaslat mezőgazdaságra vonatkozó fejezeteihez
2. Ángyán József – Podmaniczky László (GATE
KTI): Javaslatok a 2003. évi állami költségvetés
mezőgazdaságra vonatkozó fejezeteihez
3. Beliczay Erzsébet: Ajánlások az állampolgárok
biztonságérzetét, normális életvezetését támogató, környezetkímélő lakáspolitika kialakítására
4. Beliczay Erzsébet: Green Pack (Zöld Csomag),
ismeretterjesztő CD (REC kiadvány)
5. Beliczay Erzsébet- Lukács András: Ajánlások
Budapestért. Mit várunk az önkormányzatoktól
2002 és 2006 között?
6. Fülöp Sándor – Lukács András – Radó Dezső:
Javaslat a fák védelméről szóló kormányrendelet módosítására

7. J. Halász Judit (szerk.): Gyommentesítéssel
foglalkozó hatóságok, intézmények, társadalmi
szervezetek Magyarországon (csak CD-n és
Interneten)
8. Lukács András: Gazdaságosak-e az autópályák?
9. Lukács András: Közlekedés és környezetvédelem, Gábor Dénes Főiskola (video)
10. Lukács András – Pavics Lázár: Gazdaságtalane a vasút?
11. Lukács András – Pavics Lázár – Szabó Zoltán:
Az államháztartás ökoszociális reformjának
szükségessége és lehetőségei
12. Lukács András – Rádics Tamás – Varga Mihály: Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei című tanulmány kommunikációs érvei és indokai (A
reform PR-technikái)
13. Lukács András – Schnier Mária: A 4-es metróról és Budapest közlekedéséről
14. Lukács András – Szabó Zoltán: A termőföld és
a zöldfelületek védelme gazdasági eszközökkel
15. Pavics Lázár: Javaslat Embargó Kárpótlási
Alap létrehozására
16. Pavics Lázár: A magyar-orosz kereskedelmi
kapcsolatok visszaesésének várható gazdasági
hatása
17. Szabó Zoltán: Energiaadók az Európai Unióban
(kézirat)
18. Szabó Zoltán: Green Budget News európai
elektronikus hírlevél társ-szerkesztése
19. Tanyi Anita: Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén
20. Tanyi Anita: Energiatámogatások az Európai
Unióban
21. Tanyi Anita: Javaslatok a környezetvédelmi
bírságrendszer javítására
22. Tanyi Anita: Környezetvédelmi adók és díjak az
Európai Unióban
23. A közlekedés külső költségei NyugatEurópában
24. Ungvári Gábor: A Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésének regionális gazdasági hatásairól
Honlap
Elkezdtük a www.levego.hu honlapunk korszerűsítését, megújítását.
Könyvtár
Katalogizáltuk könyv- és dokumentumtárunkat. A
teljes katalógus, keresőprogrammal együtt hozzáférhető a honlapunkon.
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Melléklet a 2002. évről szóló Közhasznúsági Jelentéshez
A Levegő Munkacsoport tevékenysége az épített környezet és a zöldterületek védelme érdekébebn
Budapest térségében

Lakossági panaszok alapján az alábbi problémákkal foglalkoztunk behatóbban, hosszabb ideig. Ennek
keretében levélben és személyesen megkerestük a környezetvédelmi hatóságot és az önkormányzatokat,
illetve ha a lakosság demonstrációt kezdeményezett, képviseltük magunkat, illetve tanácsainkkal
segítettük a lakosság jogos küzdelmét. (Felsorolás a teljesség igénye nélkül)
Budapesti
kerület, ill.
település, utca
XIV.
Örs vezér tér
XV.
Bem utca 12.
XIV.
Kolumbusz
utca
XI.
Bartók Béla út
XI.
Bocskai út
XI.
Fehérvári út
XI.
Móricz Zs.
körtér és
környéke
VI.
Rózsa utca
XIX.
Tálas utca
XIII.
Párkány utca
XV.
Késmárk u.
Rákospalotai
határút –
Vezseny utca
között
Budaörs
Biatorbágy

Téma

nagy kereskedelmi létesítmények IKEA, Árkád Áruház területfoglalása és
gépjárműforgalma miatti környezeti ártalmak (demonstrációkon részt vettünk,
önkormányzatokkal leveleztünk)
szabálysértő beépítési terv elleni lakossági küzdelmet szakmai tanácsainkkal
támogattuk és a Fővárosi, kerületi Önkormányzattal, valamint a Közigazgatási
Hivatallal leveleztünk
ún. „Zugló-Zöldváros” környezetbe nem illő túlzó beépítési terve elleni lakossági
fellépést tanácsainkkal folyamatosan támogattuk
felújítása alkalmával veszélyeztetett védett fasor egyes fáinak megmentése a tervek
átdolgoztatása által
aluljáró építkezés törvénytelen megkezdése, lakóházak veszélyeztetése, fasor csonkítása
miatti komplex fellépésünk és demonstráció szervezése
mélygarázs terv elleni komplex fellépésünk, lakossági tájékoztató sorozatunk (sikert
értünk el, a Szabályozási Tervből törölték a mélygarázst)
Szabályozási Tervében a Skála parkoló beépítési tervében két utca mentén 5-5 méteres
előkert kötelező kialakítását beépíttettük a Szabályozási Tervbe
belső udvar fájának kivágása miatti levelezésünk az Önkormányzattal
ESSO benzinkút védőtávolságon belüli építése miatt levelezésünk az önkormányzattal
zöldterület beépítése ellen támogattuk a lakosságot tanácsainkkal, és a kerületi, ill.
Fővárosi Önkormányzattal való levelezésünk formájában
Gondrand Invest gyártelep tervezet teherforgalma elleni küzdelemben támogattuk a
PÁLYA XVI. egyesület név alatt szervezkedett lakosságot (önkormányzatoknál
eljártunk, fórumokon részt vettünk)

A város központjában több mint 100 fa kivágása lakossági panaszok nyomán eljártunk a
helyi önkormányzatnál
Vendel Parkba tervezett kábelgyár ügyében szakmai tárgyalás sorozatot folytattunk a
beruházóval, melynek köszönhetően a lakosság szempontjából kedvező egyezséget
sikerült elérnünk.

2002. évben az alábbi jelentősebb rendezvényeket szerveztük szakelőadókkal, melyekre meghívtuk
az érintett önkormányzati vezetőket és szakmai ügyintézőket, az érdekelt tárcák szakmai képviselőit,
tervező intézeteket, tagszervezeteinket és más érintett társadalmi szervezeteket:
Dátum
Január 11.
Január 25.
Április 17.

A rendezvény jellege
A Moszkva tér terveinek bemutatása
M0-s tervek problémái
a Magyar Közlekedési Klubbal közös szervezésben a Bartók Béla út felújításáról fórum
a Griff Hotelban, 200 fős lakossági részvétel mellett
Június
a Bartók Béla úti fák védelméről a Gellérthegy Védő Egyesülettel közös lakossági
fórum a DBR Metró Projekt Igazgatóság, a FŐMTERV részvételével
Október 4.
a fák védelméről szóló Kormányrendelet módosítására vonatkozó javaslatunkról
szakmai tanácskozás az önkormányzatok munkatársainak részvételével
November 15. a budai hegyvidék településeinek problémáiról megbeszélést az érintett települések
társadalmi szervezeteinek részvételével
November 29. a nagy érdeklődésre való tekintettel ismételt szakmai tanácskozás a fák védelméről szóló
kormányrendelet módosításának javaslatáról
2002. évben az alábbi előzetes környezeti hatástanulmányokról nyújtottunk be véleményezést a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez
•
•
•
•
•
•
•
•

IV. Attila Park szabadidő-, kereskedelmi és szolgáltató központról
IX. Millenniumi Városközpontról
III. Bécsi út 136. Hrsz. : 162667 alatt létesítendő Óbuda Szakáruházközpontról
XI. Albertfalva bevásárlóközpontról
XXII. CAMPONA bevásárlóközpont fejlesztésről
4-es metró kiegészített Előzetes Környezeti Hatástanulmányáról
Törökbálint 3166/9 hrsz. G.L. Construction Kft. Factory Outlet üzletközpontról
Budakalász , 11. sz. út mellett, 4105 helyrajzi számú területen építendő Metró nagykereskedelmi
áruházról

A Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez az alábbi fellebbezéseket nyújtottuk be
környezetvédelmi engedélyt megadó határozatok ellen:
•
•
•
•

Budapest XI-I-II-III. ker. Budai Alsórakpart partfala átépítésének környezetvédelmi engedélyét
megadó Határozat ellen
Millenniumi Városközpont környezetvédelmi engedélyét megadó Határozat ellen
Belden-Duna-Kábel Kft. Kábelgyár létesítéséhez kiadott, környezetvédelmi engedélyt megadó
Határozata ellen
G.L. Construction Kft. Számára megadott környezetvédelmi engedély Törökbálint területén Factory
Outlet üzletközpont létesítése ellen

Az alábbi kerületi szabályozási tervekről nyújtottunk be véleményezést az önkormányzatok felkérésére:
•
•
•
•
•
•

Déli pályaudvar térségének Szabályozási Tervéről
Módosítási javaslatok I. ker. Kerületi Építési Szabályzatához és Szabályozási tervéhez
Keleti Károly u. – Rét u. – Bimbó út – Kitaibel Pál u. által határolt terület KSZT-ről
Hűvösvölgyi út – Vadaskerti u. – Völgy u. – Nyéki út ált.hat. ter. KSZT-ről
II. Hűvösvölgyi Tömegközlekedési Csomópont környéke KSZT-ről
II. Szépvölgyi út – Bécsi út – Sajka u. – Lajos u. ált.hat. ter. KSZT-ről

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II. Csévi út – Orsó u. – Balogh Á. U. – Pasaréti út ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. Lágymányosi öböl és Környéke KSZT-ről
XI. Fehérvári út – Kondorosi út – Szerémi út – Építész u. ált. hat. ter KSZT-ről
XI. Budafoki út – Galvani út – Duna f. ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. Halmi u. – Ballagi Mór u. – Fraknó u. – Bánk Bán u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. Balatoni út – villamos vonal – (368/1) hrsz. Közterület. – MÁV vasútv. ált. hat. ter KSZT-ről
XI. Fehérvári út – Prielle K. u. – Sopron u. – Hauszmann u. – Szerémi út – Bánát u. ált. hat. ter.
KSZT-ről
XI. Bocskai út – Dávid Ferenc u. – Diószegi u. – Badacsonyi u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. Budaörsi út – Beregszász u. – és térsége KSZT-ről
XI. Tétényi út – Kondorosi út – Csurgói út ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. Mikes K. u. – Péterhegyi u. – Örmezei u. – Balatoni út ált. hat. ter. KSZT-ről
XI. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról
XI. Budaörsi út – Rahó u. – Maderspach u. – Dayka G. u. – Harasztos út – Homonna u. ált. hat. ter.
KSZT-ről
XI. Kondorosi út – Szatmárhegy u. – Kiskörös u. – Pentele u. – Albertfalva u. – Fehérvári út ált. hat.
ter. KSZT-ről
XIII. Béke u. – Kámfor u. – Tatai u. – Rokolya u. – Reitter F. u. – Keszkenő u. – Jász u. – Rokolya u.
ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Tahi u. – Reitter F. u. – Futár u. – Tatai u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Frangepán u. – Reitter F. u. – Fáy u. – Szt. László u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Szegedi út – Reitter F. u. – Róbert K. krt. – Jász u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Szegedi út – Szt. László u. – Kerekes u. – Palóc u. -. Szegedi út – Dévényi u. – Róbert K. krt. –
Reitter F. u. ált. hat. ter KSZT-ről
XIII. Lehel u. – Dózsa Gy. Út – Szabolcs u. – Mohács u. álrt. Hat. ter. KSZT-ről
XIII. Petneházy u. – Röppentyű u. – Hajdú u. – Frangepán u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Madarász u. – MÁV ip.v. – Tomori u. – Szekszárdi u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Petneházy u. – Jász u. -. Szegedi út – Béke u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Róbert K. kert. – Hajdú u. – Gömb u. – Szegedi út – Csata u. – Kartács u. – Üteg u. ált. hat. ter.
KSZT-ről
XIII. Szabolcs u. – Mohács u. – Vágány u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. SZT. István kert. – Visegrádi u. – Katona J. u. – Hegedűs G. u. – ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Kámfor u. – Béke u. – Gyöngyösi u. – Nővér u. – Fiastyúk u. – Göncöl u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Esztergomi u. – Süllő u. – Párkány u. Névtelen u. ált. hat. ter. KSZT-ről
XIII. Váci út – Klapka u. – Angyalföldi u. – Csángó u. ált . hat. ter. KSZT-ről
XIII. Dagály strand ter. KSZT-ről
XIII. Frangepán u. – Reitter F. u. – Fáy u. – Szt. László u. ált. hat. ter. KSZT-ről
Budakeszi Barackos-Külső, Barackos Belső, Darányi és Meggyes lakóterületi tömbök Szabályozási
Tervéről
Budakeszi Szőlőskert Gazdasági terület Szabályozási Tervéről
Budakeszi Város Településszerkezeti Tervéről
Budakalász Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

A Fővárosi Főépítészi Iroda felkérésére az alábbi véleményezési és egyeztetési munkákban vettünk részt:
•
•
•

A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályozás módosítása az IZ keretövezet lakás célú
beépítésének korlátozására vonatkozóan
BVKSZ módosítása a parkolás szabályozására vonatkozóan
Az Olimpiai Park és Honvéd tér övezeti átsorolásának kerületi kérelmét véleményeztük, és egyeztető
tárgyalásán részt vettünk

•
•

BVKSZ módosítása a magasházak létesíthetőségére vonatkozóan
Javaslatokat nyújtottunk be Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának
előterjesztéséhez

2002. évben az alábbi önkormányzati üléseket látogattuk rendszeresen:
• Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottsága
• XI. kerületi Városfejlesztési Bizottság
• I., II., XI., XII. XIII. kerületi szabályozási tervek egyeztető tárgyalásai
Alapító tagként részt vettünk a Budapest Társaság településfejlesztéssel és közlekedésfejlesztéssel
foglalkozó konferenciáin.
Részt vettünk a Budapesti Fejlesztési Koncepció véleményezési eljárásán belül tartott konferenciákon.

A Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédő Szövetség
2002. évi pénzügyi beszámolója

Eredménylevezetés

2002. évi egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés
2002. 12. 31-i fordulónappal
Egyszerűsített mérleg
Megnevezés
Eszközök
Bank
Pénztár
Követelések
Összesen
Források
Pénzügyi eredmény
Rövid lejáratú kötelezettség
Társadalmi szervezet vagyona
Összesen

ezer Ft
4.393
446
918
5.757

1.809
202
3.746
5.757

A Levegő Munkacsoport által a 2002. évben kapott
támogatások, bevételek részletezése
A bevétel forrása
A támogatás célja
ezer Ft
Országgyűlés
Működés
760
Környezetvédelmi
Zöld költségvetés, Jobb 13.200
Minisztérium (KAC)
tömegközlekedés,
Társadalmi részvételre
képesítés,
Tagszervezetek
tevékenységének
segítése, Lélegzet
havilap, Honlap
Külügyminisztérium
Lélegzet EU melléklete
2.600
Zöld költségvetés
Természet- és
3.500
Társadalombarát Fejlődésért
Közalapítvány
Zöld Érdek Alapítvány
Autómentes Nap
950
Magyar Közlekedési Klub
Működés
3.208
MTVSZ (KüM)
EU-csatlakozás és
800
közlekedés
Soros Alapítvány
Környezeti tanácsadás
500
REC
Zöld költségvetés
692
Európai Bizottság
Környezeti tanácsadás
2.323
Rockefeller Brothers Fund
Városi terjeszkedés
7.374
USIS
Társadalmi részvétel
1.243
T&E
Autópálya-építés ellen
168
Vállalati adomány
Autómentes Nap
215
Szja 1%-ából befolyt összeg
792
Tagdíjak, jogi tagdíj
637
Vállalkozásból származó
bevételek (tanulmányok,
2.574
kiadványok)
Egyéb (polgári szolgálat)
366
Kamatbevételek
134
Támogatás és bevétel
42.036
összesen

Megnevezés
Bevételek
Társadalmi szervezet cél szerinti bevétele
Költségek
Bér
Közterhek
Egyéb költség
Beruházás
Cél szerinti tevékenység vesztesége

ezer Ft
39.462

6.755
3.652
28.242
850
37

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

2.574
728
1.846
0
1.846

A szervezet tevékenységének eredménye

1.809

Levegő Munkacsoport 2002. évi
egyéb költségeinek részletezése
Megnevezés
Szakértői díjak
Támogatások hazai szervezeteknek
Tagdíjak más szervezetekben
Telefon, fax, internet
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
Tanfolyam
Hirdetési díj (Autómentes Nap plakát)
Könyvelési szolgáltatás
Egyéb költségek
Összesen

Ft
3.335.040
9.609.280
136.857
2.943.894
610.234
833.797
1.051.986
2.703.524
1.207.033
625.434
633.744
285.936
1.073.990
158.200
147.077
202.307
22.789
116.600
105.000
700.000
1.739.400
28.242.122
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A Levegő Munkacsoport
2003. évi munkaterve
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében,
hogy megvalósuljanak azok a célok, amelyek
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 célcsoportjai 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
környezet- és természetvédő szervezettel, valamint az egyéb társadalmi szervezetekkel.
6. Fejlesztjük együttműködésünket a külföldi
környezet- és természetvédő szervezetekkel,
különös tekintettel az Európai Unióban működő mozgalmakra.
7. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai
Unió érintett intézményeivel.
8. Külföldi hivatalos útjainkról minden alkalommal tájékoztatást adunk a Lélegzetben.
9. Folyamatos kapcsolatot tartunk az érintett
tárcák és egyéb hatóságok illetékeseivel.
10.Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kérdésekre.
Nyitottak vagyunk a népegészségügyi program irányító testületével, illetve a nemzeti
egészségügy legfőbb nemzeti konzultatív tanácsával történő együttműködésre.
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.Komoly hangsúlyt fektetünk a szervezetfejlesztési kérdésekre.
17.Foglalkozunk a sport területén meglévő környezeti problémákkal.
18.Támogatjuk tagszervezeteinket a források
megszerzésében. Elősegítjük pályázatokon
történő részvételüket.
II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat
a költségvetés és az adórendszer környezetbarát átalakításáért.
2. Elkészítjük alternatív költségvetési javaslatainkat a 2004. évre.
3. Szorgalmazzuk, hogy készüljön részletes kimutatás a súlyosan környezetszennyező és
egészségkárosító tevékenységeknek nyújtott
állami támogatásokról. Részt veszünk az ezzel
összefüggő szakmai munkában.
4. Újabb népszerűsítő kiadványt készítünk a zöld
államháztartási reformról.
5. Folyamatosan figyeljük a Környezetvédelmi
Alap Célfeladatok felhasználásának alakulását, és szükség szerint javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban.
6. Szorosan együttműködünk azokkal a hazai és
külföldi személyekkel és szervezetekkel,
amelyek szintén a zöld államháztartási reform
megvalósításáért tevékenykednek.
7. Részt veszünk az Európai Környezetvédelmi
Iroda (EEB) kampányában a környezetvédelmi pénzügyi reformért.
8. Részt veszünk a Német Zöld Költségvetés
Társaság (FÖS) által koordinált nemzetközi
kampányban.

9. Aktívan, kezdeményezően veszünk részt az
Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága
mellett működő Államháztartási Munkacsoport tevékenységében.
10.Tanulmányt készítünk cseh és lengyel civil
szervezetekkel közösen a zöld költségvetés
lehetőségeiről a 2004-ben az EU-hoz csatlakozó országokban.
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. Javaslatokat készítünk a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezésére.
2. Szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mielőbbi megalakítását, illetve annak
első lépéseként a közös bérlet bevezetését.
3. Folytatjuk kampányunkat a vasúti közlekedés
javításáért.
4. Szorgalmazzuk a tranzitforgalom egyre növekvő mértékű áthelyezését a közútról vasútra.
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
és a közlekedés helyfoglalására.
8. Folytatjuk tájékoztató tevékenységünket a
közlekedés külső költségeinek megismertetésére, és szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba, különös tekintettel a
nehéz tehergépjárművekre.
9. Folytatjuk tevékenységünket a városi forgalom csillapításáért, és ezen belül különösen a
parkolásszabályozás és a 30 km/h sebesség-

korlátozású 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 autópálya-építések helyett a vasutat fejlesszék.
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. Figyelemmel kísérjük az autópálya-építésekre vonatkozó terveket, tekintetbe véve az érintett lakosság és terület környezet- és egészségvédelmi szempontjait.
Szükség esetén jogi eljárást kezdeményezünk,
illetve támogatunk.
13.Véleményezzük a készülőben lévő új Magyar
Közlekedéspolitika tervezeteit.
14.Figyelemmel kísérjük a kormány és az önkormányzatok területfejlesztési politikáját,
különös tekintettel a közlekedés alakulására.
Folyamatosan értékeljük az eredményeket, és
észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az
érintettekhez.
15.Szorgalmazzuk közlekedési és környezetvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozását a bevásárlóközpontok, üzemanyagtöltő állomások,
mélygarázsok és egyéb forgalomvonzó létesítmények tervezéséhez.
16.Aktívan részt veszünk az Európai Autómentes
Nap budapesti és vidéki rendezvényeinek
szervezésében és lebonyolításában.
17.Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Közlekedési
és Környezetvédelmi Szövetséggel és annak
tagszervezeteivel, valamint a közlekedéssel
foglalkozó más környezetvédő szervezetekkel.
18.Szorgalmazzuk a regionális repülőterek fejlesztéséről szóló koncepció haladéktalan felülvizsgálatát.
19.Szorgalmazzuk az utak sózásának számottevő
csökkentését, a síkosságmentesítés más módszereinek alkalmazását.
IV. Területgazdálkodás, építésügy
1. Szorgalmazzuk a területrendezési és építési
eljárások reformját, ehhez kapcsolódóan az
önkormányzati, a területrendezési és az építé-

si törvény, az OTÉK és az Országos Területrendezési Terv módosítását.
2. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési rendszer
és szabályozók kidolgozását.
3. Folytatjuk véleményező munkánkat az önkormányzatok szabályozási terveire és egyéb
fejlesztéseire vonatkozóan.
4. 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.
5. Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét a
településeken és környékükön. Szorgalmazzuk újabb zöldfelületek kialakítását.
6. Véleményezzük a Nemzeti Fejlesztési Terv, a
Budapesti Városépítési Keretszabályzat, a
Budapesti Fejlesztési Koncepció, a Nemzeti
Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tervezeteit, illetve
módosításait és egyéb tervezeteket a fenntartható fejlődés szemszögéből.
7. Törekszünk a környezeti szempontok érvényesítésére a lakáspolitikában. Folytatjuk
ösztönző és tudatformáló tevékenységünket a
meglevő épületállomány felújításának elősegítésére.
8. Támogatjuk és népszerűsítjük a fenntarthatóság elveit megvalósító önkormányzatok tevékenységét. Segítjük az ehhez szükséges források megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.
9. Kezdeményezzük a városklíma-vizsgálatok
kötelezővé tételét az urbanizált területek jobb
környezeti állapotának biztosítására.
10. Támogatjuk a helyi civil szervezetek és lakossági szerveződések jobb környezetért és
az esztétikus közterületi állapotokért vívott
erőfeszítéseit.
11. 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.
12. Erőfeszítéseket teszünk a tájképvédelem, a
vizuális kultúra színvonalának emelésére.

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, valamint a versenyképes és környezetbarát fűtési rendszerek kialakítását.
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.
6. Támogatjuk az ország adottságaihoz jól illeszkedő megújuló energiaforrások felhasználását.
VI. Egyéb levegőtisztaság-védelem
1. Fellépünk az ipari levegőszennyezési források csökkentése érdekekében, beleértve az
erőműveket és a hulladékégető műveket is.
2. Elősegítjük az allergén gyomnövényekkel
kapcsolatos problémák megoldását, különös
tekintettel a megelőzésre.

A Levegő Munkacsoport
2003. évi tervezett költségvetése
Bevételek
Megnevezés
Maradvány 2003. január 1-jén
Országgyűlés
Környezetvédelmi Minisztérium (KAC)
Települési önkormányzatok
Hazai adományok, támogatások
Külföldi támogatások
Tagdíjak
Kamatbevételek
Vállalkozási bevételek
Összes bevétel

ezer Ft
11739
800
16000
300
4000
10000
700
150
2500
46189

Kiadások
Megnevezés
1. Személyi jellegű költségek
2. Személyi jellegű költségek közterhei
Személyi jellegű költségek összesen
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
6785
3370
10155
4150
1500
950
700
850
150
10320
1200
450
50
550
750
3500
110
680
750
1200
190
240
650
13920
2600
200
150
450
300
9800
300
120
4000
3644
46189

