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A Levegõ Munkacsoport 132 tagszervezetet tömörítõ Országos Környezetvédõ Szövetség. Pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet folytat az ország kedvezõ adottságait megõrzõ, szolidáris
és demokratikus fejlõdés érdekében.

Publikációk, háttéranyagok készítése
Állásfoglalásaink és javaslataink megalapozásához
tanulmányokat készítettünk, amelyekhez a Szakértõi Testület, a nemzetközi és hazai szervezetek, tudományos mûhelyek eredményeit használtuk fel.

Fõ tevékenységeink
2004-ben
Szemléletformálás, érdekérvényesítés
Környezet- és természetvédelmi szemléletformálást,
tájékoztatást végeztünk a lakosság körében, valamint
országos, önkormányzati és szakmai rendezvényeken.
Támogattuk a lakosságot, a civil szervezeteket, a környezetvédelmi kezdeményezéseket és az állampolgári
részvételt a döntéshozatalban. Folyamatosan tartottuk
a kapcsolatot a médiával a környezeti információk
hatékony terjesztése érdekében.

Állami feladatok átvállalása,
környezeti szempontok érvényesítése
a döntéshozatalban
Különféle szakmapolitikai programokat, jogszabály-tervezeteket, koncepciókat véleményeztünk. A
környezet védelmét szolgáló helyi és országos intézkedéseket, szabályozásokat kezdeményeztünk. Állásfoglalásokat, javaslatokat készítettünk különbözõ programokhoz, jogszabályokhoz, így különösen az állami
költségvetéshez, a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez. Mindennek
az volt a célja, hogy elõsegítsük a hazai és a nemzetközi környezetvédelmi alapelvek megvalósulását.

A Levegõ Munkacsoport szervezeti felépítése
KÖZGYÛLÉS (132 tagszervezet)
ELNÖKSÉG
elnök
3 elnökhelyettes
1 elnökségi tag

Szakértõi
Testület
110 fõ
pártoló tagok

Programvezetõk: 7 fõ
(5 fõállásban,
Lélegzet
1 megbízással,
szerkesztõsége:
1 vállalkozó)
2 fõ
Civil kapcsolatok: 1 fõ

önkéntesek
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Felügyelõ
Bizottság:
3 fõ
Környezeti
Tanácsadó
Iroda:
3 fõ
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Gazdasági vezetés: 2 fõ
Irodavezetés: 2 fõ

Az államháztartás reformja
Az OECD és az EU kezdeményezéseivel összhangban
olyan szabályozott ökoszociális piacgazdaság kialakítását támogatjuk, amelyben a természeti erõforrásokat pazarlóan használó, a környezetet veszélyeztetõ
tevékenységek költségeit teljes egészében az okozókra hárítják. Azt szorgalmazzuk, hogy a felszabaduló
forrásokat a bérterhek csökkentésére, az innováció, a
kreativitás erõsítésére, az emberi erõforrások fejlesztésére és a környezeti állapot javítására fordítsák.
Témavezetõk: Lukács András, Pavics Lázár, Szabó Zoltán
• Elkészítettük – csakúgy, mint 1992 óta minden évben
– ajánlásainkat a következõ évi állami költségvetéshez
és adótörvényekhez. Külön állásfoglalásokat készítettünk egyes résztémákról, azokat eljuttattuk az országgyûlési képviselõkhöz és a minisztériumokba.
• Részletes javaslatokat adtunk át a Pénzügyminisztériumnak a költségvetés és az adótörvények módosítására. A PM 17 oldalas válaszában elemezte javaslatainkat, nagyrészt (legalább elviekben) támogatva azokat.
• Számos elõadást tartottunk a témáról itthon és külföldön.
• Dán, osztrák és kelet-közép-európai szervezetekkel közösen részt vettünk a német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS) Green Budget News elektronikus hírlevél
szerkesztésében, amelynek eddig 10 száma jelent meg.
• Folyamatosan írtunk a témáról a Lélegzet címû folyóiratunkban.
• Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága Államháztartási Munkacsoportjában a Levegõ Munkacsoportot Lukács András, Pavics Lázár és Szabó Zoltán (titkár) képviselte.
• Aktívan részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) „Környezetvédelmi pénzügyi reformért” indított kampányában. Elkészítettük a környezetvédelmi
szempontból káros támogatásokról szóló útmutató tervezetét (Subsidies guidance), és közremûködtünk az EEB
káros támogatásokról készített két kiadványának összeállításában. „Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban” címmel úttörõ jellegû
tanulmánykötetet készítettünk Dr. Kiss Károly, a Budapesti Corvinus Egyetem docensének vezetésével.
• Az EU 6. K+F keretprogramja által támogatott MethodEx
európai kutatás magyar partnereként a mezõgazdaság, a
hulladékgazdálkodás és az ipar területén módszertant
dolgoztunk ki a környezeti externáliák számszerûsítésére.
• A Phare Access 2003 program támogatásával lengyel
partnerszervezettel közösen tájékoztató, tudatformáló
tevékenységeket végeztünk a zöld államháztartási reform terén. A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) által támogatott pro-

jektben nemzetközi (dán, cseh, lengyel, magyar) együttmûködést folytattunk ugyanezen a téren.
• A Magyar Tudományos Akadémiával és az EEB-vel közösen szeptemberben nemzetközi konferenciát tartottunk
„A környezetvédelmi szempontból káros támogatások
és megszüntetésük lehetõségei” címmel Budapesten.
• „A környezetvédelmi államháztartási reform szükségessége Magyarországon” címmel Beliczay Erzsébet kolléganõnk
elõadást tartott a kõszegi nemzetközi nyári egyetemen.

Konferenciánk a Magyar Tudományos Akadémián
a környezeti szempontból káros állami támogatásokról
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•

•

•
A Levegõ Munkacsoport képviselõjének elõadása Varsóban a zöld államháztartási reformról szóló konferencián

Az EU-tagsággal kapcsolatos
tevékenységek

•

Célunk, hogy vegyük át az EU gyakorlatából a kölcsönös elõnyöket biztosító következetesebb környezetvédelmi szabályozást, ugyanakkor a piac torzító hatásait
tompítva õrizzük meg természeti és kulturális adottságainkat. Elõsegítjük, hogy az EU Alapokból nyújtott
támogatások és a Nemzeti Fejlesztési Terv megfeleljenek a fenntartható fejlõdés követelményeinek.
Témavezetõk: Lukács András, Beliczay Erzsébet
és Madarassy Judit

•

•

• Személyes és virtuális találkozókon tapasztalatot cseréltünk, és javaslatokat tettünk a bevált külföldi gyakorlatok, szabályozások adaptálására. Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (European Federation
for Transport and Environment, T&E), az Európai Kör-

nyezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau,
EEB) és az Európai Éghajlati Hálózat (Climate Network
Europe) tagszervezeteként aktívan részt vettünk a nemzetközi szövetségek tevékenységében.
Szorosan együttmûködtünk egyebek mellett az Osztrák Közlekedési Klubbal (VCÖ), a német Zöld Költségvetés Szövetséggel (FÖS), a lengyel Fenntartható
Fejlõdés Intézettel (INE), a Közép- és Kelet-Európai
Bankfigyelõ Hálózattal.
Rendszeresen tárgyaltunk az Európai Bizottság munkatársaival. Részt vettünk a jelölt országok környezetvédõ társadalmi szervezetei és az EU illetékeseinek rendszeres találkozóján.
Madarassy Judit kolléganõnk év közben Brüsszelbe
költözött, ahol önkéntesként tovább segíti a munkánkat. Állandó belépõje van az Európai Parlamentbe, számos nemzetközi szervezettel tartja a kapcsolatot, és részt
vesz a nemzetközi rendezvényeink megszervezésében.
A környezet- és természetvédõ társadalmi szervezetek
Egyeztetõ Fóruma több tagunkat delegálta a Nemzeti
Fejlesztési Terv munkabizottságaiba:
Beliczay Erzsébet – KIOP (2003-2006)
Hajtman Ágnes – EQUAL (esélyegyenlõség)
Lukács András – közlekedés
Szabó Zoltán – gazdaság
Részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Terv Strukturális
Alapokból finanszírozandó Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Monitoring Bizottságának munkájában. Összehasonlítottuk az EU-s
alapokkal kapcsolatos hazai és külföldi tapasztalatokat.
A fenntarthatóság társadalmi és környezeti szempontjaiból észrevételeztük a 2007–2020 közötti idõszakra
készülõ programokat.

Az épített környezet
és a zöldterületek védelme
a Budapesti Agglomerációban
Egyeztetéseket folytattunk, véleményezéseket végeztünk, lakossági és szakmai fórumokat szerveztünk a
településeken kialakult konfliktusoknak a környezetvédelmi szempontú kezelésére.
Témavezetõ: Schnier Mária

A Levegõ Munkacsoport ülése a Budapesti Városvédõ
Egyesület rendezvénytermében
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• Rendszeresen véleményeztük a II., XI., XII., XIII. kerület és Budakeszi szabályozási terveit, továbbá esetenként más önkormányzatok jelentõsebb fejlesztéseit.
Részt vettünk a II., XI., XII. és XIII. kerület kapcsolatos
egyeztetõ tárgyalásain.
• Részt vettünk a Fõvárosi Fõépítészeti Iroda által kezdeményezett véleményezési eljárásokban (szabályo-
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zási tervek, övezetmódosítások véleményezése), rendszeresen látogattuk a Fõvárosi Közgyûlés Városüzemeltetési, valamint a Környezetvédelmi Bizottságának üléseit.
• Szakmai fórumokat, sajtótájékoztatót szerveztünk a
zöldterületek védelmérõl, valamint a helyi civil szervezetek érdekérvényesítési tapasztalatairól.
• Figyelemmel kísértük a 4-es metró hatástanulmányának VII., VIII., IX. és XI. kerületi közzétételét, és észrevételeket nyújtottunk be a tanulmányhoz.
• Környezetvédelmi szempontból károsnak, közlekedési
szempontból elhibázottnak tartjuk az M0-s nyugati és
északi szektorának megépítését. Ezért együttmûködtünk az érintett társadalmi szervezetekkel az M0 északi hídja elõkészítésével kapcsolatos eljárásokra adandó
válaszokban.

Részt vettünk a budapesti Kritikus Tömeg felvonulás
elõkészítésében is

Területfejlesztés

Közlekedés

Igyekeztünk elõsegíteni a városi terjeszkedés megállítását, a vidéki és városi népesség egészséges arányának
megõrzését, megfelelõ válaszok adását a globális éghajlatváltozásra. Fõ törekvésünk a megfelelõ pénzügyi és
jogszabályi környezet létrehozása, a döntéshozók befolyásolása, valamint a lakossági tudatformálás volt.

Tevékenységünk arra irányult, hogy csökkenjenek
a közlekedés káros környezeti hatásai, igazságosabb
teherviselés valósuljon meg a közlekedés terén, nagyobb támogatásban részesüljön a tömegközlekedés
és a vasúti fuvarozás, valamint vezessenek be forgalomcsillapítási intézkedéseket a városi életminõség
javítása érdekében.

Témavezetõ: Beliczay Erzsébet
Témavezetõk: Lukács András, Schnier Mária
• Folytattuk a döntéshozók tájékoztatását az önkormányzati törvény és a területrendezéssel kapcsolatos eljárásrend módosítása érdekében.
• A globális éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében szorgalmaztuk a városklimatológiai kutatás bevezetését a szabályozásba.
• Szorgalmaztuk a helyi adottságokhoz és a társadalom
teherbíró képességéhez igazodó, versenyképességünket
javító infrastruktúra kiépítését és a meglevõ mûszaki
vagyon jobb karbantartását.
• Részt vettünk a Független Ökológiai Központ által szervezett „Világfalu? – Világváros?” címû, a Budapesti
Agglomeráció önkormányzatainak és fõépítészeinek
szervezett továbbképzési sorozaton.
• Elõadást tartottunk a településfejlesztés idõszerû kérdéseirõl Piliscsabán a PPKE zöld rendezvényén.
• Az Építészet-Biológiai Egyesülettel közösen nemzetközi konferenciát szerveztünk az egészségesebb építõanyagok és technológiák elterjedése érdekében.
• Szegeden a Zöld Nap keretében „Az élhetõbb környezet kialakításának lehetõségei” címmel Pál János tartott elõadást.
• Háromszor utaztunk Pécsre illetve Bükkösdre a
STRABAG által tervezett cementgyár ügyében.

• A Pénzügyminisztériumnak benyújtott reformjavaslataink jelentõs része a közlekedést érintette. A Pénzügyminisztérium javaslataink egy részét beépítette az
adótörvényekbe.
• Több fórumon javasoltuk a nehéz tehergépjármûvek
úthasználati díjának bevezetését. A környezetvédelmi és a pénzügyi tárca – bizonyos módosítással – elfo-

Nemzetközi konferenciát szerveztünk az egészségesebb
építõanyagok és technológiák elterjedése érdekében
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Közremûködtünk a Nemzeti Fejlesztési Terv elõkészítõ
munkáiban

gadta javaslatunkat, és errõl a sajtó is beszámolt. A
GKM helyettes államtitkára levelében tájékoztatott
minket arról, hogy 2006-ban lehetõség nyílhat a díj
bevezetésére.
Levelet írtunk Medgyessy Péter miniszterelnöknek, kérve,
hogy a magyar-horvát kormányfõi tárgyalások során kiemelten kezelje a vasúti kapcsolatok fejlesztésének ügyét.
Különbözõ helyeken (konferenciákon, egyetemeken,
fõiskolákon) tartottunk elõadásokat a közlekedés és
környezetvédelem témakörében. A Gábor Dénes Fõiskolán tartott elõadásról 2 órás videofelvétel készült,
amely kölcsönözhetõ, és része a tananyagnak.
Segítettünk a Hegyi Gyula országgyûlési képviselõ vezetése alatt mûködõ Baross Gábor Közlekedési Mûhely
rendezvényeinek megszervezésében.
A KvVM megbízásából tanulmányt készítettünk a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokról,
amely nagyrészt a közlekedést érinti.

•
•

•
•

Egyik fõ szervezõje voltunk az Egészséges Világ Fórumnak
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• Ügyfélként bejelentkeztünk az Országos Környezetés Vízügyi Fõfelügyelõségnél az összes tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatban.
• Pilisborosjenõn részt vettünk a helyi civil szervezetek
által rendezett megmozdulás elõkészítésében és lebonyolításában, amelynek fõ célja az volt, hogy a pilisi
térségben a vasutat tegyék alkalmassá a korszerû tömegközlekedés lebonyolítására.
• Folyamatosan közremûködtünk a Nemzeti Fejlesztési
Tervnek a közlekedéssel kapcsolatos elõkészítõ munkáiban, rendszeresen véleményeztük az ezzel összefüggõ
anyagokat, részt vettünk a különbözõ munkabizottságok tevékenységében. Minden esetben szorgalmaztuk,
hogy a közlekedésre vonatkozó részek feleljenek meg
a fenntartható fejlõdés szempontjainak.
• A közlekedéssel kapcsolatban átlagosan heti több olyan
tudósítás, cikk jelent meg az elektronikus és írott sajtóban, amelyek a Levegõ Munkacsoporttól származtak.
• Aktívan részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) munkájában.
• 2004 júniusában részt vettünk a IV. Környezet- és Egészség Miniszteri Konferencián. Az egyik fõ szervezõi voltunk az ezzel párhuzamosan zajló Egészséges Világ Fórumnak, ahol a közlekedés az egyik kiemelt téma volt
(ld. www.lelegzet.hu/archivum/2004/06).
• Levelet írtunk Csillag István gazdasági és közlekedés miniszternek amiatt, hogy nem biztosítják a szükséges összegeket a kamionszállító vasúti kocsik (RoLa) fõvizsgájához. A Levegõ Munkacsoport fellépése
eredményeként sikerült elõteremteni a pénzt erre a
célra (ld. www.lelegzet.hu/archivum/2004/07/
3071.hpp).
• Csatlakoztunk az Autómentes Világhálózathoz (ld.
www.worldcarfree.net).
• Berlinben 2004 júliusában aktívan részt vettünk az
Autómentes Világhálózat által rendezett IV. „Autómentes városok felé” konferencián, ahol két elõadást is
tartottunk. Elnyertük az V. „Autómentes városok felé”
konferencia megrendezési jogát. Az eseményre 2005
júliusában kerül sor Budapesten.
• Beadványt juttattunk el az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, amelyben felhívtuk a figyelmet, hogy
a magyar útburkolat-megerõsítési program (azaz a fõ
közlekedési utak megengedett tengelyterhelésének
10-rõl 11,5 tonnára emelése) ISPA-támogatása ellentétes az EU versenyjogi elõírásaival, és kértük az ügy
kivizsgálását.
• Több fórumon szorgalmaztuk a BKV Rt. helyzetének
javítását. Szintén szorgalmaztuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mielõbbi megvalósítását.
• Tüntetést tartottunk az Országház elõtt annak érdekében, hogy a 2005. évi költségvetési törvényben részesítsék elõnyben a környezetkímélõ közlekedési mó-
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•

•

•

•

•

•

•

•

dokat. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részére címzett petíciót adtunk át Miniszterelnöki Kabinetiroda
fõosztályvezetõjének (ld. www.levego.hu/
kiadvanyok_ allasfoglalasok/index.cgi?catID=10).
A 2005. évi állami költségvetésrõl szóló törvényjavaslat
kapcsán sajtónyilatkozat adtunk ki, amelyben felhívtuk a figyelmet a vasút elõnyben részesítésének szükségességére.
Két alkalommal rendeztünk vasúti kerekasztalt a Magyar Közlekedési Klubbal közösen. Az elsõt Budapesten a vasúti teherszállításról (ld. www.lelegzet.hu/
archivum/2004/07/3071.hpp), a másodikat Gödöllõn az
elõvárosi vasútról (ld. www.lelegzet.hu/archivum/2004/
11/3135.hpp).
Az egyik fõ szervezõi voltunk az Európai Mobilitási Hét
budapesti rendezvényeinek (ld. www.lelegzet.hu/
archivum/2004/09/3090.hpp és www.lelegzet.hu/
archivum/2004/10/3114.hpp).
Véleményeztük a fõvárosi parkolási stratégia és az új
fõvárosi parkolási rendelet tervezetét. Látványos és
komoly sajtóvisszhangot kiváltó tüntetést rendeztünk
a rendelet mielõbbi elfogadása érdekében (ld.
www.lelegzet.hu/archivum/2004/11/3135.hpp).
Amennyiben elfogadják a rendeletet, sokkal vonzóbbá válhat az elõvárosi vasúti közlekedés.
A térség számos civil szervezetével együttmûködve
pert folytatunk az M0-s északi hídjának környezetvédelmi, illetve építési engedélye ellen. Szorgalmazzuk,
hogy helyette az esztergomi vasútvonal és a csatlakozó tömegközlekedés hálózat fejlesztésére fordítsák a
forrásokat.
Beadványt nyújtottunk be a Alkotmánybírósághoz
(ld. www.levego.hu/kiadvany/alkotmanyb/ab_
gyorsforgalmi04.pdf) és az Aarhusi Egyezmény betartását ellenõrzõ ENSZ-bizottsághoz (ld. www.levego.
hu/kiadvany/kozl_alt/aarhus_commitee.pdf) a gyorsforgalmi utak fejlesztésérõl szóló törvénnyel kapcsolatban.
Aktívan részt vettünk a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ által szervezett tömegközlekedési konferencián, ahol egyebek mellett
az elõvárosi vasút fontosságára hívtuk fel a figyelmet
(ld. /www.rec.org/REC/Programs/EnvironmentalPolicy/
PublicTransport/documents/NextStop.pdf).
Részt vettünk a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelõ
Hálózat tavaszi és õszi közgyûlésén. A szervezet megbízásából tanulmányt készítettünk a Közép- és KeletEurópai Bankfigyelõ Hálózat részére a térség, és ezen
belül Magyarország közlekedésérõl. A tanulmányt az
Európai Unió környezetbarát közlekedési politikájának elõsegítésére használják, illetve arra, hogy az EU
több forrást biztosítson a térség vasútjainak fejlesztésére. A tanulmány letölthetõ a www.bankwatch.org/

Látványos tüntetést rendeztünk az új fõvárosi parkolási
rendelet mielõbbi elfogadása érdekében

•

•

•
•

publications/studies/2004/dead_endstransport_study_09-04.pdf internet címrõl.
Részt vettünk és felszólaltunk az árufuvarozás környezeti problémáiról szóló nemzetközi konferencián,
amelyre 2004 októberében került sor Bécsben
(ld. www.t-e.nu/docs/Publications/2004Pubs/
200904_vienna_sust_freight_conf_invite.pdf).
Kezdeményezésünkre az Osztrák Zöld Párt képviselõi
kérdést intéztek az osztrák közlekedési miniszterhez
azzal kapcsolatosan, hogy miként érinti Ausztria közlekedését és környezeti állapotát a magyar vasút további
leromlása.
Egyeztetéseket folytattunk azért, hogy elõsegítsük az
M0-s autóút keleti szektorának megépítését.
Közremûködtünk a péceli Pont-TV „Kamionforgalom”
címû filmjének elkészítésében (letölthetõ a
www.levego.hu honlapról).

Közremûködtünk a „Kamionforgalom” címû film
elkészítésében
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• Több alkalommal véleményeztük Magyarország Nemzeti Allokációs Programjának tervezetét.
• Szakmai rendezvényeken és a Lélegzetben közölt cikkekben képviseltük az éghajlat- és környezetvédelmi
szempontokat.
• A Wuppertali Intézet éghajlatvédelmi tanulmányában
Kelet-Európa önkéntes szakértõjeként dolgozik Szabó
Zoltán (a WWF Europe megrendelésére).
• Részt veszünk az Európai Éghajlati Akcióhálózat
(CAN-Europe) éghajlatvédelmi kampányában, és ezzel biztosítjuk, hogy a brüsszeli információk szinte azonnal megérkeznek hozzánk is.
• Elõadás tartottunk Balatonfüreden az energetikusok konferenciáján, Kunbábonyban a Közösségfejlesztõk nyári
egyetemén, Debrecenben az „Öko vagy Bio” Építészeti
Konferencián, valamint az önkormányzatoknak Gödöllõn („Klímaváltozás – Kevesebb kellemetlenséggel”).

Bemutatkoztunk a budapesti Virágkiállításon

Éghajlatvédelem
Tevékenységünk egyrészt a kibocsátások csökkentésére, az energiatakarékosságra, az energiahatékonyság növelésére, a levegõminõség javítására, a lakosság és az ágazatok energiatakarékos szemléletének erõsítésére irányult. Másrészt felhívtuk a lakosság és a
különféle szakterületek képviselõinek figyelmét a lehetséges válaszokra, a káros hatások mérséklésének
módozataira.
Témavezetõk: Beliczay Erzsébet és Szabó Zoltán
• Részt vettünk az (Energetikai Érdekképviseleti Tanács
(EÉT) ülésein és a VAHAVA Program rendezvényein.

Közönségkapcsolatok, jeles napok,
kapcsolattartás kormányzati és civil
szervezetekkel
Sokat dolgoztunk a civil szervezetek közötti együttmûködés javítása és érdekérvényesítésük erõsítése
érdekében. Környezetvédelmi elõadásokat és foglalkozásokat szerveztünk, jeles napokon információs
standokat mûködtettünk, a környezeti szempontokat
képviseltük különféle civil és kormányzati szervezeteknél és találkozókon. Tagszervezeteinket és más zöld
szervezeteket tájékoztatással, irodai szolgáltatásokkal,
közös rendezvények szervezésével támogattuk.
Témavezetõ: Hajtman Ágnes

Megrendeztük az Élõ Utcák Napját a Belvárosban
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• Részt veszünk az Nemzeti Civil Alap (NCA) országos
szervezetek kollégiumában.
• A környezetvédõ szervezetek 2004. II. félévére az Egyeztetõ Fórum soros elnökévé egyhangúlag Hajtman Ágnest választották.
• Kapcsolatot építettünk erdélyi környezetvédõ és egyéb
civil szervezetekkel. Ebben az ügyben Hajtman Ágnes
két alkalommal járt Kolozsváron, egyszer pedig Csíkszeredán.
• Részt vettünk a Környezet- és Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozóján Debrecenben.
• Aktívan részt vettünk a Föld Napja (április 22.) és a
Virágkiállítás (ápr. 21-25., Szent István Egyetem Budai
részlege) rendezvényein.
• Az Európai Mobilitási Hét (szeptember 16–22.) több
fõvárosi eseményeinek szervezõi voltunk (Nyitónap, Élõ
Utcák Napja, Fõvárosi Autómentes Nap)
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• Az alábbi nyári ifjúsági fesztiválokon ismeretterjesztõnépszerûsítõ tevékenységet folytattunk:
– Wanted - ZED Fesztivál – Mezõtúr
– Volt Fesztivál – Sopron
– EFOTT – Fonyód Bélatelep
– Hegyalja Fesztivál - Tokaj
– Sziget Fesztivál
• Tizenhat éve rendszeresen nyilvános ülést tartunk tagszervezeteink és szakértõink részére idõszerû környezetvédelmi problémák megbeszélésére, tapasztalatcserére. Az ülések idõpontja és helye: a hónap második
péntekén, 16-19 óra, a Budapesti Városvédõ Egyesület
Podmaniczky terme, Budapest VI., Eötvös u. 10.

Vegyianyag-politika, kémiai biztonság
Témavezetõ: Simon Gergely
• Továbbra is aktívan részt vettünk az Európai Unió új
vegyi anyagokat szabályozó irányelv-tervezetével, a
REACH-csel kapcsolatos nemzetközi kampányban a
Greenpeace-szel, a Magyar Természetvédõk Szövetségével, a WWF-el és a Fauna Egyesülettel közösen.
• Részt vettünk a témával foglalkozó hazai tárcaközi
munkabizottságban.
• Részt vettünk a REACH magyar hatástanulmány elkészítésében.
• A témáról konferenciákat, szemináriumokat szerveztünk civileknek, illetve a tudományos élet képviselõinek:
– A júniusban Budapesten tartott Egészséges Világ
Fórum „Vegyi anyag Munkacsoportját” koordináltuk, magyaroknak szemináriumot szerveztünk
– Júniusban a Nagycsaládosok Országos Szövetségével és az Európai Nõk a Közös Jövõért szervezetekkel konferenciát szerveztünk „Vegyi anyagok és
nõk” címmel körülbelül 100 fõ részvételével.
• Aktívan részt vettünk az Európai Környezetvédelmi
Iroda (EEB) vegyi anyagokkal foglalkozó munkacsoportjában.
• Részt vettünk az Európai Közegészségügyi Szövetség –
Európai Környezetvédelmi Hálózat (European Public
Health Alliance – European Environmental Network)
vegyi anyagokkal kapcsolatos munkájában.
• A www.levego.hu honlapra feltettük az összes sajtóanyagot és kiadványt, a www.tiszta.levego.hu honlapra pedig a háttéranyagokat.
• Levegõ Munkacsoport adja a civil delegáltat a
Növényvédõszer Engedélyezési Egyeztetõ Tanácsba
(NEET), ahol hivatalosan javasoltuk az emberi egészségre és a környezetre ártalmas növényvédõszer-hatóanyagok szigorúbb szabályozását.

Az Európai Autómentes Nap fõvárosi rendezvényeinek
egyik fõ szervezõje voltunk
• Több ipari létesítmény környezetvédelmi hatástanulmányát, engedélykérelmét vizsgáltuk felül környezetvédelmi szempontból.
• Önkormányzatok rendezési terveit egészítettük ki ipari-környezetvédelmi részekkel.
• Részt vettünk a PRTR-el kapcsolatos hazai és nemzetközi találkozókon, ahol beszámoltunk tapasztalatinkról.
• Kiemelt ügyként kezeltük a pátyi vegyi anyag raktárt
és a Budapest XI. kerületi Finomvegyszer Szövetkezetet.

Levegõtisztaság-védeIem
Célunk a levegõtisztaságot szolgáló szabályozás szigorításának, valamint a jogszabályok betartatásának
elõsegítése.
Témavezetõ: Simon Gergely

Sátrunk a Wanted - ZED Fesztiválon Mezõtúron
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Agrár-környezetvédelem
Témavezetõk: Pál János és Szabó Zoltán
• Siófokon elõadást tartottunk az AIESEC rendezvényén
„Fenntartható mezõgazdaság” címmel.
• Nyilatkozatot adtunk ki az FVM forrásátcsoportosítási
kísérletével kapcsolatban, amely súlyosan sértette az
agrárkörnyezeti szempontok érvényesítését.
• A MethodEx nemzetközi kutatás keretében a mezõgazdaságban használt vegyszerek káros hatásainak
elemzésével foglalkoztunk.
A Levegõ Munkacsoport sátra a Sziget Fesztiválon

• Aktívan részt vettünk az Európai Környezetvédelmi
Iroda (EEB) levegõvel foglalkozó munkacsoportjában.
• A www.tiszta.levego.hu honlapot folyamatosan fejlesztettük: friss híreket, új linkeket, új cikkeket tettünk
fel. A határokon átívelõ légszennyezés témájú szakmai
részt elkészítettük.
• A következõ konferenciákon tartottunk elõadásokat:
– Az EEB és a Clean Air Task Force nevû egyesült
államokbeli civil szervezet „elsõ USA-EU «Tiszta
Levegõ» szemináriumán” a Harvard Egyetemen
Massachusetts államban.
– Júniusban Budapesten az Egészséges Világ Fórumon: Budapest Légszennyezése címmel, és Közlekedés és légszennyezés címmel a Nemzetközi KÖT
képzésen.
– Beltéri levegõminõség és vegyi anyagok témában
tettünk javaslatot az Európai Környezet és Egészség Stratégia konferencián a hollandiai Egmond
aan Ze-ben.

Környezeti Tanácsadó Iroda
(KÖT Iroda)
A KÖT Iroda célja elsõsorban a tanácsadás a lakosság és a civil szervezetek részére környezetvédelmi
ügyekben. Gyakran ad felvilágosítást a hivatalos szervek és a sajtó részére is.
Vezetõ: Lenkei Péter
A Tanácsadó Iroda munkanapokon 9 és 15 óra között
fogadja a lakossági megkereséseket. 2004-ben az irodához
több mint 1500 megkeresés érkezett. Ezeknek körülbelül
fele elektronikus levél formájában, a többi általában telefonon, kis része levélben vagy személyesen az irodában.
Különösen sokan kértek segítséget a települési környezet
károsításával és a levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatban. Számos alkalommal fordultak hozzánk természetkárosítás, közlekedési kérdések és zaj témakörében. A megkeresésekre általában 72 órán belül válaszoltunk, számos
esetben jogi úton vagy ügyféli jogunkkal élve igyekeztünk
orvosolni a problémát. Továbbra is jelentõsen hátráltatta
munkánkat a hatóságok törvénytelenül lassú ügyintézése.
A Levegõ Munkacsoport tagja a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ). Tanácsadóink
munkájuk színvonalának emelése érdekében az év folyamán 6 továbbképzésen vettek részt, melyet a KÖTHÁLÓ
szervezett.

Médiakapcsolatok
Törekszünk a média támogatásának megszerzésére,
ami a tudatformálás egyik leghatékonyabb eszköze.
Bármikor készséggel rendelkezésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással, állásfoglalásokkal.
Rendszeresen küldünk gyorsjelentéseket az MTI-nek
és számos sajtóorgánumnak.

Az EFOTT Fesztiválon
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Témavezetõk: Lukács András és Hajtman Ágnes
Állandó mûsorunk van a Civil Rádióban (a beszélgetéseket vezette: Hajtman Ágnes, szerdánként 16.30–17.00)
A gyorsjelentéseink alapján és egyéb környezetvédelmi eseményekkel kapcsolatban szinte naponta megkeresték irodánkat az írott és az elektronikus sajtó munkatársai.
Állásfoglalásaink, amelyeket megküldtünk az MTI-nek
és a médialistánkon szereplõ újságíróknak, a honlapunkon
olvashatók.

A LÉLEGZET címû folyóirat
www.lelegzet.hu
Fõszerkesztõ: Varga Judit
A Lélegzet címû környezetvédelmi havilap 14 éve jelenik meg folyamatosan a Levegõ Munkacsoport gondozásában. A lap elismert a magyar környezetvédelmi szakma
berkeiben, de számos más profilú sajtóorgánum is vesz át
belõle cikkeket, és rendszeresen hivatkozik rá.
A 36 oldalas folyóirat felöleli a környezetvédelem legkülönbözõbb területeit. Különös hangsúlyt kapnak azok a
témakörök, amelyek a Levegõ Munkacsoport tevékenységeit érintik. A lap 2004-ben megújult. Igényesebb lett a
képanyaga, amelyet továbbra is Susánszky Ferenc állít össze.
A Lélegzet megtartotta tudományos profilját, de új rovatok indításával nyitott a környezetért tenni vágyó nagyközönség irányába. Júniustól színes borítóval jelenik meg a
folyóirat – továbbra is 3500 példányban. Az országos terjesztést a Lapker Rt. végzi, az elõfizetõi és tiszteletpéldányok pedig postai úton jutnak el a címzettekhez. Számos
magyarországi oktatási intézményben és könyvtárban is
elérhetõ a Lélegzet. A lap olvasóközönsége elsõsorban újságírókból, környezetvédelmi illetve terület- és városfejlesztési szakemberekbõl, minisztériumi tisztségviselõkbõl,
politikusokból, a civil mozgalmak tagjaiból és általában
környezettudatos emberek széles körébõl tevõdik össze. Az
érdeklõdõk az interneten is elolvashatják a cikkeket, vagy
olyan rendezvényeken juthatnak a laphoz, ahol a Levegõ
Munkacsoport képviselteti magát (konferenciák, fesztiválok, vásárok).

Jogi útra terelt környezeti konfliktusok
Alkotmánybírósági beadványok
• Kérelem az autópálya-törvény megsemmisítésére
• Kérelem a vasúti hatósági eljárások díjairól szóló miniszteri rendelet alkotmányossági vizsgálatára

Bírósági perek
• A Pest megyei Bíróságon elsõ fokon megnyertük a pert,
amelyet a 322. út lezárása érdekében indítottunk. (Az
utat egy törvényileg védett természetvédelmi területen építették a dunakeszi Auchan bevásárlóközpont
megközelítése érdekében.)
• A Fõvárosi Bíróságon elvesztettük a pert, amelyet a
méltánytalanul magas vasúthatósági díj miatt indítottunk. Felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Legfelsõbb Bírósághoz, amely befogadta a kérelmünket.
• A Fõvárosi Bíróságon elvesztettük azt a közigazgatási
pert, amelyet az M0-s északi hídjának környezetvédelmi engedélye ellen indítottunk. Az ítélet indoklása szerint az eljárás megindításakor, 1994-ben (!) még nem
volt hatályban a mostani környezetvédelmi törvény, a
környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet és egyéb jogszabályok, amelyekre a keresetünkben hivatkoztunk,
ezért ezeket a per során nem lehetett figyelembe venni. Felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Legfelsõbb
Bírósághoz.
• A Fõvárosi Bíróságon elveszítettük azt a polgári pert,
amelyet az M0-s káposztásmegyeri csomópontjának
megépítése miatt indítottunk. Bár a bíróság elõzetes
végzésében leállíttatta az építkezést, az néhány nap
elteltével zavartalanul folytatódott, mintha Magya-
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szerint a fõpolgármester olyan nyilatkozatokat tett,
amelyek nem felelnek meg a valóságnak, továbbá sértették a civil szervezetek jogait és komoly kárt okoztak nekik. Ezért kérik a bíróságtól, hogy kötelezze
Demszky Gábort egy helyreigazító nyilatkozat közzétételére, amelyben elismeri, hogy tévesen ítélte meg
ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét, hiszen
mindhárom szervezet értékes és eredményes munkát
végzett a fõvárosi tömegközlekedés javítása és az élhetõbb fõváros megteremtése érdekében.

Részt vettünk a dorogi vízszennyezés miatti tüntetésen
rországon nem is létezne bíróság. A kész helyzet elé
állított bíróság végül nem rendelte el a létesítmény
lebontását.
• A Levegõ Munkacsoport, az ETKE (Erzsébetvárosi
Társasházak Közösségeinek és Képviselõinek Érdekvédelmi Egyesülete) és a LAKSZ (Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége) pert indított Demszky Gábor fõpolgármester ellen. A civil szervezetek álláspontja

Fellebbezést nyújtottunk be a kecskeméti Malom bevásárlóközpont építési engedélye ellen
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Fellebbezések
• Fellebbezést nyújtottunk be az Országos Környezet- és
Vízügyi Fõfelügyelõséghez a 10-es úttal párhuzamos új
út elsõ szakasza megépítésének környezetvédelmi engedélye ellen. A fellebbezést elutasították.
• Fellebbezést nyújtottunk be a Bács-Kiskun Megyei
Közigazgatási Hivatalhoz a kecskeméti Malom bevásárlóközpont építési engedélye ellen, kérve annak hatályon kívül helyezését. A fellebbezést formai okok miatt
elutasították.
• A Fõvárosi Közigazgatási Hivatalhoz fellebbeztünk a
Terézvárosi Önkormányzat azon határozata ellen,
amellyel megadta az építési engedélyt a 460 férõhelyes
Jókai téri mélygarázs megépítésére.
• Fellebbeztünk a 4-es metró létesítési engedélye ellen,
mivel az nem tesz eleget a környezetvédelmi elõírásoknak. A fellebbezés nyomán részben módosították az
engedélyt.
Beadványok az Országgyûléshez
• A Hulladék Munkaszövetséggel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a Magyar Természetvédõk Szövetségével és a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel közösen beadványt adtunk át
Vastagh Pálnak, az Országgyûlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága elnökének. A civil szervezetek
szerint a Kormány törvénysértõ módon terjesztette
elõ az adókról és a jövõ évi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatokat, amelyek ráadásul több helyen is
ellentétesek az Alkotmány elõírásaival és az Európai
Unió jogszabályaival. Vastagh Pál személyesen fogadott bennünket, de utána semmiféle visszajelzést nem
kaptunk.
• Augusztusban beadványt nyújtottunk be az állampolgári jogok országgyûlési biztosának a kamionforgalom
által okozott súlyos károk miatt.
Beadvány az ENSZ EGB-hez
• Beadványt nyújtottunk be az Aarhusi Egyezmény betartását ellenõrzõ ENSZ bizottsághoz az autópálya-törvény rendelkezései miatt. Képviselõnk részt vett a bizottság ülésén Genfben.
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Tanulmányok és egyéb kiadványok
(A felsorolás nem tartalmazza a LÉLEGZET-ben megjelent cikkeket, valamint az egyéb szervezeteknél megjelent írásainkat.)
Tanulmányok
• Kiss Károly: Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban
• Kiss Károly: A támogatások környezetgazdaságtani elmélete
• Kiss Károly: Visszásságok a támogatások EU-szabályozásában
• Ungvári Gábor: A vízkészlet-járulék
• Pavics Lázár: Energiatámogatások
• Lukács András – Tanyi Anita: Energiatámogatások az
Európai Unióban
• Szabó Zoltán: Káros támogatások az építõipari nyersanyag-bányászatban
• Beliczay Erzsébet: Az építési szektor káros támogatásai
• Beliczay Erzsébet: A területfoglalást serkentõ támogatások
• Simon Gergely: Vegyipari káros támogatások
• Kohlheb Norbert – Podmaniczky László – Ángyán József:
Mezõgazdasági támogatások
• Pál János: Külsõ költségek a mezõgazdaságban
• Beliczay Erzsébet: Káros támogatások az élelmiszerek
esetében
• Lukács András, Pavics Lázár: Közlekedési támogatások
• Tanyi Anita: A közlekedés külsõ költségei Európa két
térségében
• Bartus Gábor: Hulladékgazdálkodási támogatások
• Gyõri Zsuzsanna: A GKM 2004-es pályázati rendszere
• Beliczay Erzsébet: A globális és a helyi éghajlatvédelem
kihívásai városi környezetben
• Lukács András, Pavics Lázár: Javaslatok az adótörvények módosítására
• Madarassy Judit: Heading down dead ends: Transport
sector financing in Central and Eastern Europe (Irány
a zsákutca: a közlekedési ágazat finanszírozása Középés Kelet-Európában – a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelõ Hálózat kiadásában)
• Pál János: Zöldtetõk, zöldfalak
Egyéb kiadványok
• Dragos Tibor, Simon Gergely: Vegyi anyagok kívül-belül (Levegõ Füzetek – a Magyar Természetvédõk Szövetségével közösen)
• Horváth B., Simon G.: A gépjármûvek káros hatásai
(Képeslap és plakát magyar és angol nyelven)
• Lenkei Péter: Ne égesd el! (Levegõ Füzetek)
• Simon Gergely: Légszennyezés (Levegõ Füzetek)
• Simon Gergely: REACH – mítoszok és valóság (Tájékoztató lap döntéshozóknak)
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A Levegõ Munkacsoport 2004. évi pénzügyi beszámolója
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény és 224/200. (XII. 19.)
kormányrendelet alapján (ezer Ft)
2004. évi egyszerûsített mérleg és eredménylevezetés
2004. 12. 31-i fordulónappal
Mérleg

Eredménylevezetés
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)
3.236

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök
III. Követelések
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tõke
I. Induló tõke
II. Tõkeváltozás
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

131
3.105
14.978
6.301
8.677
380
18.594

1024
30.914
-31.148
1.258
3.186
3.186
14.384
18.594

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegû ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

32.784
3.230
21.657
1.734
3.998
2.165
5.677
38.461
63.932
27.397
27.148
1.543
7.733
111
4.419
4.419
68.351
1.258
0
1.258
-31.148

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegû ráfordítások
1. Bérköltség

17.645

ebbõl: megbízási díjak

4.829

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések

3.647

3. Bérjárulékok

5.856

B. A szervezet által nyújtott támogatások
PHARE programban közremûködõ
lengyel partner (INE)

4.185

BMGE

2.000

Parlagfûmentes Magyarországért
Egyesület
AISEC

280
14

Megjegyzés: 2004-ben a Levegõ Munkacsoport az egyszeres
könyvvitelrõl kettõs könyvvitelre tért át, ezért a szervezet
mérlege és eredménykimutatása nem hasonlítható össze a
pénzforgalmi szemléletû 2003. évivel.
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A Levegõ Munkacsoport által a 2004. évben kapott támogatások,
bevételek részletezése
A bevétel forrása

A támogatás célja

ezer Ft

Központi költségvetés (KAC, NCA)

Részletezése a másik táblázatban

24 242

Helyi önkormányzatok

Részletezése a másik táblázatban

813

Európai Uniós forrásból kapott támogatások

PHARE, METHODEX

Európai Bizottság (PHARE)

(1) Zöld államháztartási reform, (2) Településrendezési tervek,
(3) Ismeretterjesztõ kampány az EU-csatlakozás környezetvédelmi
vonatkozásairól (4) Európai autómentes konferencia

5 487

METHODEX

Kutatás-fejlesztés

3 797

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ (REC)

Zöld államháztartási reform

501

FÖS

Zöld államháztartási reform hírlevél

1 143

Bankfigyelõ

Közlekedési tanulmány

1 734

Konkam Bt.

Európai Mobilitási Hét

Fõvárosi Vízmûvek

Közutak védelme

100
3 000

Független Ökológiai Központ

893

Egyéb támogatások

130

Szja 1%-a

29

Tagdíj

3 998

Vállalkozási tevékenység (tanulmányok, kiadványok)

5 677

Közvetített szolgáltatás

697

Munkaügyi Központ térítése

357

Polgári szolgálat

85

Bankkamatok, kamatok

123

Bevételek összesen

52 806

Kimutatás a 2004. évi költségvetési támogatás
mértékérõl és felhasználásáról
Támogatást
nyújtó neve

Támogatás
összege

Felhasználás célja

Felhasználás
összege

Átvitel

KAC

8947

KÖT iroda mûködtetése, Lélegzet internetes oldalának
frissítése, Éghajlatvédelem, fenntartható
energiahasználat, Ökoszociális államháztartási reform,
Európai autómentes nap, Zöld ünnep a fõváros
szívében, Zöld Államháztartási reform konferencia,
Levegõt! (felvilágosító kampány a légszennyezésrõl),
Jobb tömegközlekedést! kampány, Lélegzet folyamatos
szerkesztése, Fák és zöldterületek védelme,
Településrendezési tervek véleményezése

3317

5630

NCA

15295

Mûködési támogatás, Települési éghajlatvédelem a
közös Európában, Lélegzet címû folyóirat megújítása,
Lélegezzünk együtt! (televíziós spot)

7000

8295

Fõvárosi Önkormányzat

813

„Élhetõbb várost” kampány, Környezetvédelmi
szemlélet kialakítását segítõ kiadvány iskolák részére

413

400

Európai
Uniós forrás

9284

Phare ACCESS, Methodex kutatás-fejlesztés

9284

Központi
költségvetés:

Helyi önkormányzatok:
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A Levegô Munkacsoport 2004. évi kiadásainak részletezése
Költségek
Anyagok
Nyomtatványok, irodaszerek
Telefon
Internet használat
Javítás, karbantartás
Hírdetés, reklám
Szakkönyvek, elõfizetések
Posta
Bérleti díjak
Utazás, kiküldetés
Fordítás, tolmácsolás
Nyomdai szolgáltatás, korrektúra
Konferenciák
Szakkértõi díjak
Oktatás és továbbképzés
Reprezentációs költség
Polgári szolgálat
Személyi jellegû egyéb kifizetések
Bankköltség
Honlap frissítés
Bérköltség
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Hatósági díjak
Tagdíjak (EEB stb.)
Biztosítási díj
Szállítási költség
Továbbutalt támogatások más szervezeteknek (ld. Tájékoztató adatok)
Közlekedési Fõfelügyeletnek fellebbezési díj
Egyéb költségek (fénymásolás, lektorálás, közvéleménykutatás stb.)
Költségek, ráfordítások összesen

ezer Ft
990
895
1 730
1 051
207
497
682
1 007
4 727
2 034
880
3 644
4 017
1 796
1 930
1 675
307
1 665
306
398
17 645
5 856
1 543
346
81
35
77
6 479
567
5 284
68 351

Kimutatás a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott 2004. évi juttatásokról
A Levegõ Munkacsoportnál a vezetõ tisztségviselõk juttatásban nem részesültek.

Kimutatás a vagyon 2004. évi felhasználásáról
A Levegõ Munkacsoport tárgyévi eredménye negatív, ezért a vagyon felhasználása a következõ:
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye :
-31.448 eFt
A vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye :
1.258 eFt
Összesen :
-29.890 eFt
Induló tõkével a Levegõ Munkacsoport nem rendelkezett, ezért a vagyon felhasználás
a tõkeváltozást illetve a saját tõkét érinti.

Kimutatás 2004. évi a cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen:
Továbbutalt támogatás pénzösszege:

Összeg
ezer Ft
2294
4185

A Közhasznúsági Jelentést a Levegõ Munkacsoport Közgyûlése 2005. április 29-én egyhangúlag jóváhagyta.
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A Levegõ Munkacsoport
2005. évi munkaterve
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a célok, amelyeket a Környezet- és
Természetvédõ Szervezetek XII. Országos Találkozója
(Szarvas, 2002. február) egyhangúlag elfogadott. Ezeket a célkitûzéseket a „Környezet- és természetvédõ
szervezetek elvárásai a Magyar Köztársaság Kormányától 2002 és 2006 között a környezet védelme és a fenntartható fejlõdés érdekében” címû állásfoglalásban fogalmazták meg (ld. a Lélegzet 2002/4. számát –
www.lelegzet.hu/archivum/?0137).
2. A kormány 2006 és 2010 közötti idõszakra vonatkozó
vállalásaira javaslatokat teszünk, és igyekszünk minél
több civil szervezetet megnyerni az ügynek.
3. 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 idõszerû kérdések környezetvédelmi vonatkozásaiban. A lap fõ célcsoportjai a média, a felsõoktatási intézmények hallgatói, a politikusok, az üzleti élet
középvezetõi, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakértõk, valamint a civil szervezetek.
4. Havonta megtartjuk üléseinket tagszervezeteink és
Szakértõi Testületünk tagjai részére.
5. Minden kedden 16 és 18 óra között lehetõséget biztosítunk irodánkban tagszervezeteink képviselõi és Szakértõi Testületünk részére a találkozásra és tapasztalatcserére. Elõzetes egyeztetés alapján ilyen találkozókra máskor
is sor kerülhet.
6. Rendszeresen megjelentetjük Körlevelünket tagszervezetünk és a Szakértõi Testület tagjai részére.
7. Jelentõsen növeljük tagjaink számát.
8. A tevékenységi körünket érintõ témákban részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.
9. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Unió érintett intézményeivel.
10. Folyamatos kapcsolatot tartunk az érintett tárcák és
egyéb hatóságok illetékeseivel.
11. Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kérdésekre, a települések környezeti minõségére.
12. Foglalkozunk a sport területén meglévõ környezeti problémákkal.
13. Fenntartjuk és mûködtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.

14. Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk cseréjének elõsegítésére.
15. Tagszervezeteinken keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjait, ezek tervezését és teljesítését.
16. Évente legalább egy alkalommal összehívjuk a Levegõ
Munkacsoport Szakértõi Testületének teljes ülését.
17. Szakmai segítséget nyújtunk a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
18. Külföldi hivatalos útjainkról minden alkalommal tájékoztatást adunk a Lélegzetben.
19. Komoly hangsúlyt helyezünk a szervezetfejlesztési kérdésekre.

II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer környezetbarát átalakításáért.
2. Elkészítjük alternatív költségvetési javaslatainkat a
2006. évre.
3. Folytatjuk munkánkat annak érdekében, hogy minél
pontosabb kimutatás készüljön a súlyosan környezetszennyezõ és egészségkárosító tevékenységeknek nyújtott állami támogatásokról. Részt veszünk az ezzel összefüggõ szakmai és tájékoztató munkában.
4. Újabb népszerûsítõ kiadványt készítünk a zöld államháztartási reformról.
5. Folyamatosan figyeljük a környezetvédelmi tárca hatáskörébe tartozó források felhasználásának alakulását, és
szükség szerint javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban.
6. Szorosan együttmûködünk azokkal a hazai és külföldi
személyekkel és szervezetekkel, amelyek szintén a zöld
államháztartási reform megvalósításáért tevékenykednek.
7. Tovább folytatjuk aktív részvételünket az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) kampányában a környezetvédelmi pénzügyi reformért.
8. Az EU kiemelt kutatási projektjeként (MethodEx) részt
veszünk a környezeti külsõ költségek (externáliák) vizsgálatában. (Az úttörõ kutatás az ipar, a mezõgazdaság
és a hulladékgazdálkodás területén kísérel meg módszertant kidolgozni azoknak a környezeti károknak a
meghatározására, amelyeket a gazdasági döntéshozatali rendszer jelenleg még nem tud kezelni.)
9. Részt veszünk a Német Zöld Költségvetés Szövetség
(FÖS) által koordinált nemzetközi kampányban.
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10. Aktívan, kezdeményezõen veszünk részt az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága mellett mûködõ
Államháztartási Munkacsoport tevékenységében.

III. Közlekedés
1. Kampányt szervezünk a fõvárosi közlekedés javításáért, környezetbarátabbá tételéért.
2. Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezését, és ennek érdekében javaslatokat készítünk.
3. Szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mielõbbi megalakítását, illetve annak elsõ lépéseként a
közös bérlet bevezetését.
4. Fellépünk annak érdekében, hogy a tervezett 4-es
metró a környezetvédelmi jogszabályok betartásával és
a környezetvédelmi engedélyben megfogalmazott kikötésekkel épüljön meg.
5. Folytatjuk kampányunkat az új budapesti parkolási
rendelet mielõbbi bevezetése érdekében.
6. Folytatjuk kampányunkat a vasúti közlekedés javításáért.
7. Kampányt szervezünk annak érdekében, hogy az árufuvarozást egyre növekvõ mértékben helyezzék át közútról vasútra, elõsegítjük a kombinált fuvarozás nagyobb
mértékû térhódítását. Ennek érdekében 30 másodperces spotfilmet készítünk, amelyet több tévécsatorna is
sugároz majd. Rövid ismeretterjesztõ füzetet készítünk,
amelyet széles körben terjesztünk.
8. Meghívás esetén részt veszünk a MÁV által szervezett
fórumokon és felszólalunk a környezetbarát közlekedési módok érdekében.
9. Lehetõség szerint cikkeket jelentetünk meg a Vasutas
Magazinban és az IC Magazinban.
10. Folytatjuk tájékoztató tevékenységünket a közlekedés külsõ költségeinek megismertetésére, és szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba,
különös tekintettel a nehéz tehergépjármûvekre.
11. Figyelemmel kísérjük az országgyûlés, a kormányzat, a
helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztési tanácsok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt
nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki a környezetvédelmet is érintõ kérdésekben.
12. Elõsegítjük a társadalmi részvétel erõsítését a közlekedést
érintõ döntéseknél. Ezen belül közremûködünk a közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetésben és szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájának felújítását. Utóbbiban aktívan részt is kívánunk venni.
13. Fokozottabb figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjármûvek
okozta növényzetkárosításokra és a közlekedés helyfoglalására.
14. Folytatjuk tevékenységünket a városi forgalom csillapításáért, és ezen belül különösen a parkolás szabályozás és
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a 30 km/h sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért,
valamint általában a gyalogos közlekedés feltételeinek
javításáért. Felvilágosító tevékenységet végzünk a személygépkocsi-használat csökkentése érdekében.
15. Javítjuk együttmûködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
érdekében.
16. Nemzetközi együttmûködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy a további magyarországi autópálya-építések helyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a közúti
óriás beruházásokra elõirányzott pénzösszegeket inkább
a meglévõ közlekedési hálózatok hatékony üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordítsák.
17. 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.
18. Figyelemmel kísérjük a kormány és az önkormányzatok területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a
közlekedés alakulására. Folyamatosan értékeljük az
eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az érintettekhez.
19. Szorgalmazzuk közlekedési és környezetvédelmi Mûszaki Irányelvek kidolgozását a bevásárlóközpontok,
üzemanyagtöltõ állomások, mélygarázsok és egyéb forgalomvonzó létesítmények tervezéséhez.
20. Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitási Hét, illetve az Európai Autómentes Nap budapesti és vidéki rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.
21. Megrendezzük 2005 júliusában Budapesten az V. „Autómentes városok” konferenciát.
22. A legújabb adatokkal frissítve és átdolgozva ismét megjelentetjük a „Gazdaságtalan-e a vasút?” címû kiadványt „Hogyan tehetõ gazdaságossá a vasút?” címmel.
Széles körben terjesztjük a döntéshozók, a sajtó munkatársai és a civil szervezetek között. Elkészítjük az angol
változatát is, amelyet eljuttatunk az EU illetékes szerveinek és más intézményeknek.
23. Szorgalmazzuk a regionális repülõterek fejlesztésérõl
szóló koncepció haladéktalan felülvizsgálatát, az ilyen
célra történõ állami támogatások teljes felszámolását.
24. Szorgalmazzuk az utak sózásának számottevõ csökkentését, a síkosság-mentesítés más módszereinek alkalmazását.
25. Bõvítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat,
különösen az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel, valamint a
közlekedéssel foglalkozó más környezetvédõ szervezetekkel.
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IV. Területgazdálkodás, építésügy

V. Éghajlatvédelem és energiapolitika

1. Szorgalmazzuk a területrendezési és építési eljárások
reformját, ehhez kapcsolódóan az önkormányzati, a területrendezési és az építési törvény, az OTÉK és az
Országos Területrendezési Terv módosítását.
2. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elõsegítõ
gazdasági ösztönzési rendszer és szabályozók kidolgozását.
3. Folytatjuk véleményezõ munkánkat az önkormányzatok szabályozási terveire és egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. Továbbra is bejelentkezünk jelentõsebb beruházások hatástanulmányának észrevételezési eljárásába.
4. Részt veszünk a Környezetvédelem és Infrastruktúra
Operatív Program (KIOP) Elõzetes Monitoring Bizottságának munkájában. Együttmûködünk más környezetvédõ civil szervezetekkel és regionális irodákkal az
Európai Uniós Alapok fenntartható fejlõdést szolgáló
felhasználása érdekében.
5. Folytatjuk a rozsdaterületek újjáélesztésével kapcsolatos programunkat. Segítjük az együttmûködést az önkormányzatok, az üzleti szféra és a helyi lakosság között. Támogatjuk az újjáélesztéshez szükséges központi
források létrehozását.
6. Elõsegítjük a fák, zöldfelületek védelmét a településeken és környékükön. Szorgalmazzuk újabb zöldfelületek kialakítását. Sürgetjük, hogy mielõbb fogadják el a
fák védelmérõl szóló új jogszabályt, amelynek tervezetét az EMLA egyesülettel közösen már kidolgoztuk.
7. Ismeretterjesztõ kiadványt jelentetünk meg a zöld falakról.
8. Törekszünk a környezeti szempontok érvényesítésére
a lakáspolitikában. Folytatjuk ösztönzõ és tudatformáló tevékenységünket a meglevõ épületállomány felújításának elõsegítésére.
9. Támogatjuk és népszerûsítjük a fenntarthatóság elveit
megvalósító önkormányzatok tevékenységét. Segítjük
az ehhez szükséges források megteremtésére irányuló
erõfeszítéseiket.
10. Kezdeményezzük a városklíma-vizsgálatok kötelezõvé
tételét az urbanizált területek jobb környezeti állapotának biztosítására.
11. Támogatjuk a helyi civil szervezetek és lakossági szervezõdések jobb környezetért és esztétikus közterületi
állapotokért tett erõfeszítéseit.
12. Kezdeményezzük a párbeszédet az üzleti szféra és a
helyi közösségek, valamint az önkormányzatok között
a környezeti szempontú fejlesztések érdekében.
13. Erõfeszítéseket teszünk a tájképvédelem, a vizuális
kultúra színvonalának emelésére.
14. Elõsegítjük a vidék megtartó képességének javítását,
az agrárium második pillérének megerõsödését.
15. Fellépünk az ivóvízbázisok védelmében, különösen a
Budapesti Agglomeráció területén.

1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket,
különös tekintettel az energiaárakra, az energiahatékonyság növelésére. Fõ célkitûzésünk az, hogy az energiaárak és különféle alapok együttesen ösztönözzenek
az energiatakarékosságra.
2. Támogatjuk a versenyképes és környezetbarát fûtési
rendszerek kialakítását.
3. Elõsegítjük a társadalmi részvétel erõsítését az energiapolitikát érintõ döntéseknél. Ezen belül továbbra is
aktívan részt veszünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanácsban és a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál folyó érdekegyeztetõ munkában.
4. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb
energiapolitikai fejleményeit, különös tekintettel az
üvegházhatású gázok kibocsátási jogaival kapcsolatos
kereskedelemre és az energialiberalizációra.
5. Támogatjuk a kapcsolt energiatermelés szélesebb körû
elterjesztését, valamint a megújuló energiaforrásoknak
az ország adottságaihoz jól illeszkedõ, a foglalkoztatást
növelõ felhasználását.

VI. Egyéb levegõtisztaság-védelem
1. Fellépünk az ipari levegõszennyezési források csökkentése érdekében, beleértve az erõmûveket és a hulladékégetõ mûveket is.
2. Egész éves országos kampányunkban felhívjuk a figyelmet a közlekedés okozta légszennyezés problémájára.
3. Figyelemmel követjük az EU jogalkotási folyamatát
(CAFE) a levegõminõséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt a hazai civil szervezetekkel és a döntéshozókkal.
4. Fejlesztjük a www.tiszta.levego.hu honlapot.
5. Elõsegítjük az allergén anyagokkal kapcsolatos problémák megoldását, különös tekintettel a megelõzésre.
6. Ismeretterjesztõ kiadványt jelentetünk meg a levegõszennyezésrõl általában, a beltéri légszennyezésrõl, valamint a hulladékégetésrõl.

VII. Kémiai biztonság –
vegyianyagpolitika
1. A Greenpeace-szel és a Magyar Természetvédõk Szövetségével együtt aktívan részt veszünk az Európai Unió
új vegyi anyagokat szabályozó irányelv-tervezetével, a
REACH-csel kapcsolatos nemzetközi kampányban.
2. Részt veszünk a témával foglalkozó hazai tárcaközi
munkabizottságban.
3. Ismeretterjesztõ kiadványt jelentetünk meg a vegyi
anyagok környezeti és egészségi hatásairól.
4. Részt veszünk az európai civil szervezetek kampányában, amelynek célja, hogy az EU-nak a vegyi anyagok-
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5.

6.
7.
8.

ra vonatkozó új szabályozását, a REACH-et környezetvédelmi szempontból minél inkább szigorítsák.
Tudatformálást végzünk az egészségre és környezetre
veszélyes építõanyagok környezetbarát technológiákkal történõ helyettesítésére.
Folytatjuk a hazai növényvédõszer-használat és engedélyezés környezeti és egészségi hatásainak vizsgálatát.
Részt veszünk a Növényvédõszer Engedélyezési Egyeztetõ Tanács (NEET) munkájában.
Kiadványt jelentetünk meg a növényvédõszerek hatásairól és helyes használatáról.

VIII. Civil együttmûködés
1. Javítjuk együttmûködésünket a többi hazai környezetés természetvédõ szervezettel, valamint az egyéb társadalmi szervezetekkel.

2. Fejlesztjük együttmûködésünket a külföldi környezet- és természetvédõ szervezetekkel, különös tekintettel az Európai Unióban mûködõ mozgalmakra.
3. Támogatjuk és segítjük tagszervezeteinket a források
megszerzésében és a pályázatokon történõ részvételükben.
4. Részt veszünk a Nemzeti Civil Alap munkájában.
5. Aktívan részt veszünk a Környezet- és Természetvédõ Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozóján (OT). Megszervezzük és levezetjük az OT Zöld
Államháztartási Reform, Közlekedés és Kémiai Biztonság szekcióját.
6. Részt veszünk a jeles napok rendezvényein, illetve
szervezésében, különös tekintettel az Európai Mobilitási Hétre.
7. Ismeretterjesztõ standokat mûködtetünk, elõadásokat
tartunk nyári ifjúsági fesztiválokon.
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