A Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági Jelentése a 2005. évről

A Levegő Munkacsoport 134 tagszervezetet tömörítő Országos Környezetvédő Szövetség. Pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet folytat az ország kedvező adottságait megőrző,
szolidáris és demokratikus fejlődés érdekében.
Szemléletformálás, érdekérvényesítés: Környezet- és természetvédelmi szemléletformálást, tájékoztatást végeztünk a lakosság körében, valamint országos, települési és szakmai rendezvényeken.
Támogattuk a lakosságot, a civil szervezeteket, a környezetvédelmi kezdeményezéseket, 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 különböző programokhoz, jogszabályokhoz, így különösen az állami költségvetéshez és adótörvényekhez, valamint a Nemzeti Fejlesztési Tervhez annak
érdekében, hogy elősegítsük a környezetvédelmi alapelvek megvalósulását.
Publikációk, háttéranyagok készítése: Tanulmányokat készítettünk környezetvédelmi állásfoglalásaink, javaslataink megalapozásához a Szakértői Testületünk, nemzetközi és hazai szervezetek,
tudományos műhelyek tapasztalatainak, eredményeinek felhasználásával.
Tagszervezeteink
Felelős: Lukács András és Lendvai Petra
Alapvető feladatunk a tagszervezeteinkkel történő együttműködés, folyamatos tájékoztatásuk, a
kölcsönös segítségnyújtás. Tagszervezeteink
• előnyben részesülnek, amikor Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz fordulnak,
• díjmentesen megkapják a Lélegzet című folyóiratot,
• elektronikus formában is rendszeresen megkapják legfrissebb híreinket és 2006-ban induló
Lélegzetnyi hírlevelünket (ez utóbbit kérés esetén nyomtatott formában is elküldjük),
• kérés esetén díjmentesen megkapják egyéb kiadványainkat is,
• díjmentesen részt vehetnek a Levegő Munkacsoport rendezvényein,
• a Levegő Munkacsoport munkatársainak segítségével bővíthetik ismereteiket a környezet és
az egészség megóvásáról, javításáról,
• kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrendszerünknek köszönhetően kapcsolatot teremthetnek
hasonló gondolkozású és hasonló gondok megoldásán tevékenykedő emberekkel,
• díjmentesen használhatják könyvtárunkat.
2005-ben kiemelt tevékenységünk volt a 10-es út és az M0-ás autópálya által érintett tagszervezeteinkkel való szoros együttműködés, munkájuk segítése.
Nemzetközi kapcsolatok
Témavezetők: Lukács András, Beliczay Erzsébet és Madarassy Judit
Célunk, hogy vegyük át a nemzetközi gyakorlatból (különösen az Európai Unió gyakorlatából) a
kölcsönös előnyöket biztosító következetesebb környezetvédelmi szabályozást, ugyanakkor a piac
torzító hatásait tompítva őrizzük meg természeti és kulturális adottságainkat. Elősegítjük, hogy az
EU Alapokból nyújtott támogatások és a Nemzeti Fejlesztési Terv megfeleljenek a fenntartható fejlődés követelményeinek.
A Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb európai környezetvédő civil szervezet, www.eeb.org), az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség

(T&E, www.t-e.nu), az Európai Éghajlati Hálózat (CAN Europe, www.climnet.org), az Autómentes
Világhálózat (www.worldcarfree.net), a Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Nemzetközi Hálózat (IPEN, www.ipen.org), a Növényvédőszer Akcióhálózat Európai Tagozata (PAN-Europe, www.pan-europe.info) és az Európai Környezetvédő Civil Szervezetek Szabványosítási Szervezete (ECOS, www.ecostandard.org) tagja. Szoros kapcsolatot tartunk számos más
nemzetközi szervezettel is, így különösen a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózattal
(www.bankwatch.org) és a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézettel (ITDP, www.itdp.org) –
2005-ben Lukács Andrást, a Levegő Munkacsoport elnökét választották meg az ITDP Európai Tagozatának alelnökévé.
Számos nemzeti civil szervezettel is jó kapcsolatot ápolunk, többek között a Dán Ökológiai Tanácscsal, a lengyel Fenntartható Fejlődés Intézettel, az Osztrák Közlekedési Klubbal, a Német Közlekedési Klubbal, a Német Zöld Költségvetés Szövetséggel.
Nemzetközi téren kapcsolatot tartunk kormányzati és egyéb hivatalos szervekkel is: az Európai Bizottsággal (különösen a Környezetvédelmi Főigazgatósággal, valamint a Közlekedés és Energia
Főigazgatósággal), az Európai Parlamenttel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és másokkal.
Madarassy Judit kolleganőnk Brüsszelben segíti a munkánkat, a kapcsolattartást az Európai Unió
intézményeivel és civil szervezeteivel.
Nemzetközi tevékenységünk részletesebb kifejtése az alábbiakban az egyes témáknál található.
Környezeti Tanácsadó Iroda (KÖT Iroda)
A Tanácsadó Iroda elsődleges célja a tanácsadás, ezáltal a lakosság környezeti problémáinak orvoslása, továbbá a környezetvédelmi szervek, hatóságok munkájának segítése, tehermentesítése.
Gyakran adunk felvilágosítást a hivatalos szerveknek, a sajtó részére, illetve rendszeresen működünk együtt civil szervezetekkel.
Vezető: Lenkei Péter
A Tanácsadó Iroda hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között fogadja a lakossági megkereséseket,
amelyekre az esetek túlnyomó többségében 72 órán belül válaszoltunk.
2005-ben közel 2600 megkeresés érkezett Tanácsadó Irodánkhoz: több mint felük elektronikus levél formájában, jelentős részük telefonon, néhány pedig levélben és személyes bejelentés útján.
A hozzánk fordulók leggyakrabban a települési környezet károsításával, a levegőtisztaságvédelemmel és a közlekedés okozta problémákkal kapcsolatban kértek segítséget. A konfliktusok
jelentős részét az okozza, hogy a hatóságok egyes cégek, gazdasági érdekcsoportok javára, de az
épített és természeti környezet, az emberi egészség rovására döntenek, vagy érdektelenek a környezeti konfliktusok orvoslásában.
Fontos feladatunk az együttműködés a környezetvédelmi hatóságokkal és az önkormányzatokkal,
mivel egymás munkáját segítve jobb eredmények érhetünk el, és hatékonyabban képviselhetjük a
környezetvédelem érdekeit.
A Levegő Munkacsoport tagja a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ). Tanácsadóink az év folyamán 6 továbbképzésen vettek részt.
Médiakapcsolatok
Törekszünk a média támogatásának megszerzésére, ami a tudatformálás egyik leghatékonyabb eszköze. Bármikor készséggel rendelkezésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen küldünk sajtójelentéseket az MTI-nek és számos sajtóorgánumnak.
Témavezetők: Lukács András és Varga Judit
A sajtójelentéseink alapján és egyéb környezetvédelmi eseményekkel kapcsolatban szinte naponta
megkeresték irodánkat az írott és az elektronikus sajtó munkatársai: 2005-ben mintegy 500 alkalommal jelentünk meg az országos és helyi médiában. Állásfoglalásaink, amelyeket megküldtünk az
MTI-nek és a médialistánkon szereplő újságíróknak, a honlapunkon olvashatók.
Állandó műsorunk van a Civil Rádióban (szerdánként 16.30–17.00; a beszélgetéseket vezette:
Hajtman Ágnes).
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A Lélegzet című havi folyóirat
Főszerkesztő: Varga Judit
www.lelegzet.hu
A Lélegzet című környezetvédelmi lap 1991 óta jelenik meg folyamatosan a Levegő Munkacsoport
gondozásában. A lap elismert a magyar környezetvédelmi szakma berkeiben, de számos más profilú
sajtóorgánum is vesz át tőle cikkeket, hivatkozik rá rendszeresen.
A 36 oldalas folyóirat 2005-ben is felölelte a környezetvédelem legkülönbözőbb területeit. Különös
hangsúlyt kaptak azok a témakörök, amelyek a Levegő Munkacsoport tevékenységeit érintik. A lap
2004-ben megújult. Igényesebb lett a képanyaga, amelyet továbbra is Susánszky Ferenc állít össze.
A lap tudományos profiljának megtartása mellett nyitottunk a környezetért tenni vágyó nagyközönség irányába. A folyóirat 2005-ben 11 alkalommal jelent meg, alkalmanként 3500 példányban.
Az országos terjesztést a Lapker Rt. végezte az év elején, az előfizetői és tiszteletpéldányok pedig
postai úton jutnak el a címzettekhez. Számos magyarországi oktatási intézményben és könyvtárban
is elérhető a Lélegzet. A lap olvasóközönsége elsősorban újságírókból, környezetvédelmi, illetve
terület- és városfejlesztési szakemberekből, minisztériumi tisztségviselőkből, politikusokból, a civil
mozgalmak tagjaiból és általában környezettudatos emberekből áll. Az érdeklődők az interneten is
elolvashatják a cikkeket, vagy olyan rendezvényeken juthatnak a laphoz, ahol a Levegő Munkacsoport képviselteti magát (konferenciák, fesztiválok, vásárok).
Közönségkapcsolatok, kapcsolattartás civil szervezetekkel, jeles napok
Sokat dolgoztunk a civil szervezetek közötti együttműködés javítása, a civil szervezetek érdekérvényesítésének erősítése érdekében. Környezetvédelmi előadásokat és foglalkozásokat szerveztünk,
jeles napokon információs standokat működtetünk, a környezeti szempontokat képviseltük különféle
civil és kormányzati szervezeteknél, találkozókon. Tagszervezeteinket és más zöld szervezeteket tájékoztatással, irodai szolgáltatásokkal, közös rendezvények szervezésével támogattuk.
Témavezető: Hajtman Ágnes
• Részt vettünk az Nemzeti Civil Alap (NCA) országos szervezetek kollégiumában.
• Kapcsolatot építettünk erdélyi környezetvédő és egyéb civil szervezetekkel. Két alkalommal
jártunk Kolozsváron ez ügyben.
• Részt vettünk a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XV. Országos Találkozóján Zalaegerszegen.
• 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 fővárosi eseményének egyik szervezője
voltunk (Nyitónap, Élő Utcák Napja, Fővárosi Autómentes Nap).
• Ismeretterjesztő-népszerűsítő tevékenységet folytattunk az alábbi nyári ifjúsági fesztiválokon:
− Wanted: ZED Fesztivál – Mezőtúr
− Volt Fesztivál – Sopron
− Sziget Fesztivál, Budapest
• Részt vettünk a GATE Zöld Klub által a Szent István Egyetemen rendezett „Zöld Forgatag”
Környezet- és természetvédelmi programsorozaton.
Tizenhét éve rendszeresen nyilvános ülést tartunk tagszervezeteink és szakértőink részére időszerű
környezetvédelmi problémák megbeszélésére, tapasztalatcserére. Az ülések időpontja és helye: a
hónap második péntekén 16–19 óra, a Budapesti Városvédő Egyesület Podmaniczky termében (Budapest VI., Eötvös u. 10.).
Az államháztartás ökoszociális reformja
Az Európai Unió és az OECD kezdeményezéseivel, ajánlásaival összhangban olyan szabályozott
ökoszociális piacgazdaság kialakítását támogatjuk, amelyben a természeti erőforrásokat pazarlóan
használó, a környezetet veszélyeztető tevékenységek költségeit teljes egészében az okozókra hárítják.
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Azt szorgalmazzuk, hogy az így felszabaduló forrásokat a bérterhek csökkentésére, az innováció, a
kreativitás erősítésére, az emberi erőforrások fejlesztésére, a környezet állapotának javítására fordítsák.
Témavezetők: Lukács András, Pavics Lázár, Szabó Zoltán
• Elkészítettük – csakúgy, mint 1992 óta minden évben – ajánlásainkat a következő évi állami
költségvetéshez és adótörvényekhez. Külön állásfoglalásokat készítettünk egyes résztémákról,
és azokat eljuttattuk az országgyűlési képviselőkhöz és a minisztériumokba.
• Dán, osztrák és kelet-közép-európai szervezetekkel közösen részt vettünk a német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS, www.foes.de) Green Budget News elektronikus hírlevél szerkesztésében. Eddig 14 szám jelent meg.
• 2005 februárjában Luxemburgban részt vettünk az EEB konferenciáján és kampánymegbeszélésén a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokkal kapcsolatban.
• 2005 márciusában javaslatokat juttattunk el az Adóreform Bizottsághoz:
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/adoreformbiz.pdf
• 2005 márciusában levelet írtunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, Draskovics Tibor
pénzügyminiszternek és az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának, amelyben felhívtuk a
figyelmet arra, hogy a személygépkocsi-használatnak nyújtandó újabb kedvezmények tovább
ronthatják
az
ország
versenyképességét
és
a
környezet
állapotát
(http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/szgk-gyurcsany_05.pdf).
• 2005 áprilisában Zalaegerszegen előadást tartottunk és szekciót vezettünk a Környezet- és
Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozóján.
• 2005 júniusában Salzburgban az Európai Közlekedéstudományi Társaság kongresszusán
előadást tartottunk a „Közlekedési támogatások” c. tanulmányunkról.
• 2005 júniusában előadást tartottunk Budapesten a Magyar Útügyi Társaság Makadám
Klubjában a közlekedési támogatásokról.
• 2005 júliusában Budapesten előadást tartottunk az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
szóló társadalmi fórumon.
• 2005 szeptemberében levelet írtunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek arról, hogy miért
tartjuk
elhibázottnak
az
üzemanyagadók
csökkentésének
tervét
(http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/benzinado_gy0913.pdf).
• 2005 szeptemberében javaslatot dolgoztunk ki az adótörvények 2006. évre vonatkozó
módosítására, és eljuttattuk az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága részére.
• 2005 októberében Párizsban részt vettünk és felszólaltunk a környezetvédelmi szempontból
káros
támogatásokról
szóló
második
OECD-szemináriumon
(http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/oecd_szeminarium.pdf).
• 2005 októberében Berlinben előadást tartottunk a „Környezetvédelmi adóreform az új
tagországokban” című konferencián (http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/berlin.pdf).
• 2005 novemberében levelet juttattunk el az Országgyűlés Gazdasági Bizottságához és
Környezetvédelmi Bizottságához, amelyben rámutattunk, hogy ellentmond egymásnak a vasúti
és
a
költségvetési
törvényjavaslat
(http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_alt/vasut_torvjav05.pdf).
• 2005 novemberében levelet írtunk Veres János pénzügyminiszternek, kérve, hogy tartsák fenn
a szigorított vámellenőrzéseket az ukrán határon
(http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/ukranmagyar0511.pdf). A Pénzügyminisztériumtól
kedvező választ kaptunk (http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/miniszterval0601.pdf).
• 2005 decemberében előadást tartottunk a témáról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában.
• 2005 decemberében levelet írtunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, amelyben
rámutattunk, hogy az autópálya-törvény módosítása súlyos károkat okozna az országnak
(http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_alt/gyorsforgmod0512gyur.pdf).
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Az EU 6. K+F keretprogramja által támogatott, a környezeti externáliák számszerűsítésére
irányuló MethodEx európai kutatás magyar partnereként részt vettünk a módszertan
kidolgozásában a mezőgazdaság, a hulladékgazdálkodás és az ipar területén.
A Lélegzet c. havilapunk minden számában írtunk a témáról (www.lelegzet.hu).
Újból
megjelentettük
a
„Zöld
államháztartási
reform”
című
füzetünket
(http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/levegofuzetek_okoado.pdf ).
Számos további előadást is tartottunk a témáról itthon és külföldön.

A kormány vállalásai
Témavezető: Lukács András
http://www.levego.hu/kormanylap.htm
A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XII. Országos Találkozója (OT) 2002 februárjában Szarvason dokumentumot fogadott el „Környezet- és
természetvédő szervezetek elvárásai a Magyar Köztársaság Kormányától 2002 és 2006 között a
környezet védelme és a fenntartható fejlődés érdekében” címmel. Ezt 2002 márciusában a Levegő
Munkacsoport megküldte mindkét esélyes miniszterelnök-jelölt részére. Medgyessy Péter meghívta
több országos, illetve regionális zöld szervezet képviselőit egy megbeszélésre, ahol aláírta és átnyújtotta nekik környezet- és természetvédelmi kötelezettségvállalásait. A 2002. évi országgyűlési
választások után ezek a vállalások a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján is olvashatóak voltak, mint „A Kormány környezet- és természetvédelmi kötelezettségvállalásai”. A környezet- és természetvédő civil szervezetek azóta folyamatosan figyelemmel kísérik ezen vállalások
teljesítésének alakulását.
2005 áprilisában, szintén a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a Zalaegerszegen tartott XV.
OT újabb dokumentumot fogadott el „Civil szervezetek elvárásai a Magyar Köztársaság Kormányától 2006 és 2010 között a fenntartható fejlődés érdekében” címmel, javasolva, hogy a 2006. évi országgyűlési választások előtt tegyenek ennek megfelelő kötelezettségvállalásokat a miniszterelnökjelöltek és országgyűlési képviselőjelöltek. Az ezzel kapcsolatos szervezési, koordinálási munkával
az OT Lukács Andrást bízta meg.
Az OT megválasztotta Szabó Zoltánt az Országos Környezetvédelmi Tanács egyik civil
delegáltjaként. Szabó Zoltán aktívan részt vett a Tanács elé kerülő kormányanyagok
véleményezésében, állásfoglalások kialakításában (főbb témák: nemzeti akcióprogramok, fejlesztési
tervek, intézményrendszer, energia, hulladék, területfejlesztés).
Közlekedés
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, továbbá a kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint vezessenek
be forgalomcsillapítási intézkedéseket a városi életminőség javítása érdekében.
Témavezetők: Lukács András és Schnier Mária
• Ezen a téren az egyik legfontosabb tevékenységünk az M0-ás autópálya és a 10-es út problémaköre. Felléptünk az új 10-es út ún. első szakasza ellen, amely az adófizetők 13 milliárd forintjába kerülne, viszont semmit nem kerülne el, semmilyen települést nem tehermentesítene, hanem
csak növelné a közlekedési és környezeti gondokat. Egyetlen nyilvánvaló célja, hogy az odatelepült Auchan bevásárlóközpontot kiszolgálja… Egyúttal konkrét javaslatokat dolgoztunk ki a
térség közlekedési problémáinak enyhítésére, környezeti állapotának javítására
(http://www.levego.hu/media/10-es/10ut.htm).
• A térség civil szervezeteivel együttműködve felléptünk az M0-ás északi hídja megépítése és
budai folytatása ellen, rámutatva, hogy a beruházás újabb hatalmas forgalmat zúdítana ÉszakBudára és a pilisi településekre. Állásfoglalást dolgoztunk ki a probléma megoldása érdekében,
amelyben egyebek mellett azt javasoltuk, hogy inkább az esztergomi vasútvonal és a csatlakozó
tömegközlekedési
hálózat
fejlesztésére
fordítsák
a
forrásokat
(http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/m0_eszakbuda_allasfogl0603.pdf).
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Támogattuk az árpádföldi és csömöri civil szervezeteket arra irányuló küzdelmükben, hogy az
M0-ás keleti szakasza egy ésszerűbb nyomvonalon (az ún. gödöllői átkötés nyomvonalán) valósuljon meg.
A Pénzügyminisztériumnak benyújtott reformjavaslataink jelentős része a közlekedést érintette.
A Pénzügyminisztérium javaslataink egy részét beépítette az adótörvényekbe (ld.
http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/12/3372.hpp).
„Beton helyett észt!” – ezzel a jelszóval indított nemzetközi kampányt a legnagyobb német környezetvédő szervezet, a 300 ezer tagot tömörítő BUND, és erről tartott közös konferenciát Budapesten 2005 februárjában a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és
a BUND. A tanácskozás résztvevői szerint az adófizetők pénzét az autópálya-építések helyett az
emberi erőforrások fejlesztésére (oktatás, egészségügy stb.) kell fordítani.
2005-ben a legnagyobb rendezvényünk az „V. Nemzetközi Konferencia az Autómentes Városokért” volt, amit az Autómentes Világhálózattal, a Magyar Közlekedési Klubbal és a Zöld Fiatalokkal közösen rendeztünk. Neves külföldi előadók és sok külföldi civil szervezet vett részt a
rendezvényen. Az elhangzott előadásokról kiadványt jelentettünk meg „A sikeres város titka”
címmel.
Több fórumon javasoltuk a nehéz tehergépjárművek úthasználati díjának bevezetését. A környezetvédelmi és a pénzügyi tárca – bizonyos módosítással – elfogadta javaslatunkat, és erről a
sajtó is beszámolt. A GKM helyettes államtitkára levelet írt részünkre, amelyben arról tájékoztat, hogy 2006-ban lehetőség nyílhat a díj bevezetésére. Bár ez nem valósult meg, értesüléseink
szerint a bevezetésre 2007-ben sor kerülhet.
Jelentős összeget (46 millió forintot) nyertünk az Oak Alapítványtól (www.oakfnd.org) egy
kétéves országos kampány lebonyolítására az árufuvarozással kapcsolatban. Elsősorban azt kívánjuk elérni, hogy a nehéz tehergépkocsik üzemeltetői fizessék meg az általuk okozott összes
költséget, és hogy az így keletkező bevétel jelentős részét az állam a vasúti fuvarozás javítására
fordítsa. A kampány előkészítése 2005 utolsó hónapjaiban történt úgy, hogy 2006 elején elkezdhessük a kivitelezését (ld. www.levego.hu/kamionstop).
Ügyfélként bejelentkeztünk az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségnél az összes
tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatban.
Folyamatosan közreműködtünk a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a közlekedéssel kapcsolatos előkészítő munkáiban, rendszeresen véleményeztük az ezzel összefüggő anyagokat, részt vettünk a
különböző munkabizottságok tevékenységében. Minden esetben szorgalmaztuk, hogy a közlekedésre vonatkozó részek feleljenek meg a fenntartható fejlődés szempontjainak.
A közlekedéssel kapcsolatban átlagosan hetente több alkalommal jelentek meg az írott és elektronikus sajtóban olyan tudósítások, amelyek a Levegő Munkacsoporttól származtak.
Több fórumon szorgalmaztuk a BKV Rt. helyzetének javítását. Egyebek mellett levelet írtunk a
Fővárosi
Önkormányzatnak,
tiltakozva
a
tervezett
járatritkítások
ellen
(http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=10&docID=0489&mode=frames).
Szintén szorgalmaztuk a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) mielőbbi megvalósítását.
(Ennek első lépése a nyáron meg is történt.) Pályázaton nyert pénzből elkészítettük a Pro Régió
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen a BKSZ térképanyagát.
Az érintett tagszervezeteinkkel közösen felléptünk a 4-es metró nyugati végállomásának ésszerűbb
és
környezetkímélőbb
kialakításáért
(http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/ormezoi_alairas.pdf).
Az Európai Mobilitási Hét budapesti rendezvényeinek egyik fő szervezője voltunk.
Közreműködtünk a fővárosi parkolásszabályozás megváltoztatásával kapcsolatos kezdeményezésekben
(http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=10&docID=0489&mode=frames).
Véleményeztük a fővárosi kerékpárút-építési terveket, és részt vettünk a kerékpárutakért folytatott érdekérvényesítő tevékenységekben.
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A Budapesti Agglomeráció épített környezetének és zöldterületeinek védelme
Egyeztetéseken vettünk részt, véleményezéseket dolgoztunk ki, lakossági és szakmai fórumokat szerveztünk a településeken kialakult konfliktusok környezetvédelmi szempontú kezelésére.
Témavezető: Schnier Mária
• A Fővárosi Önkormányzat és egyes kerületi (I., II., XI., XIII., XIV., XV.), valamint fővároskörnyéki önkormányzatok (Budakalász, Budakeszi, Üröm) rendszeresen megküldték településrendezési terveiket és azok módosításait a Levegő Munkacsoportnak véleményezés céljából. Néhány jelentős beruházás szabályozási tervének véleményezési eljárásában, illetve engedélyezési folyamatában lakossági jelzés alapján vettünk részt. A Fővárosi Főépítészi Iroda
bevonta szervezetünket a budapesti kerületek övezetátsorolási kérelmeinek egyeztetési eljárásaiba. 2005-ben hetvenhét szabályozási tervet véleményeztünk, és négy jelentősebb környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban nyújtottuk be észrevételeinket a Közép-DunaVölgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A sok ügy közül az alábbiakban csak a legnagyobbakat említjük meg. (Kérésre a teljes listát meg tudjuk küldeni.)
• A XII. kerület egészére készített Kerületi Szabályozási Terv készítésének valamennyi munkaszakaszát véleményeztük. A kerületi Főépítészi és Környezetvédelmi Irodával azóta is
kapcsolatban állunk a zöldfelületek védelme ügyében.
• A XIX. kerületi metró- és autóbusz-végállomás (KÖKI) térségének átalakítási terveivel a
Fővárosi Főépítészi Iroda által folytatott keretövezet-átsorolási egyeztetési eljárásban találkoztunk. A helyi lakossággal együttműködve augusztusban sikerült megakadályoznunk az
övezeti átsorolást, amit azonban a Fővárosi Közgyűlés december végén mégis jóváhagyott.
Így, bár meg fog épülni itt a bevásárlóközpont, de további folyamatos közbenjárásunk eredményeképpen az eredeti terveknél valószínűleg kisebb méretben.
• Úgy néz ki, hogy a kispesti kertváros melletti, 17 hektáros terület övezeti átsorolását (még
nagyobb arányú beépíthetőségét) sikerült megakadályoznunk.
• Az arányos, élhető és jól működő városszerkezet szempontjait tartjuk szem előtt, amikor
szakmai érveinkkel fellépünk egyes beruházók által erőszakolt területintenzifikálások ellen.
Észrevételeket tettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a hírhedt, 700 lakásos „Zuglói Zöldváros”, a XIV. kerületi Miskolci út
157-159. alatti ingatlanon létesítendő társasházak előzetes környezeti tanulmányával kapcsolatban.
• A zöldterület-védelem terén fontosnak tartjuk a korábban épült lakótelepek zöldfelületének
védelmét is. Erre szintén a településrendezési tervek egyeztetési eljárásában nyílik legjobb
alkalom, az önkormányzatokkal és a tervezőkkel szakmailag együttműködve. A 2005. évben
a XI. kerület Bogdánfy utca – Budafoki út – Irínyi út által határolt területre szóló KSZT esetében a korábban épült lakótelep zöldterületeinek védelmét sikerült elérnünk.
• A Magyar Közlekedési Klubbal együttműködve sokat dolgoztunk a volt Lágymányosi Iparterület, valamint a Lágymányosi öböl és környéke terveinek humanizálása, a kötöttpályás tömegközlekedés kialakítása érdekében.
• Felléptünk a solymári Auchan bevásárlóközpont – álláspontunk szerint törvényellenes –
megépítése ellen.
• Felléptünk a budapesti Zsidónegyed építészeti értékeinek megőrzéséért, és támogattuk a házfoglaló fiatalok törekvéseit (http://www.levego.hu/kiadvany/telepules/foglalthaz.pdf).
• A kecskeméti Malom Centerrel összefüggő visszásságok kapcsán több civil szervezettel
együtt levelet írtunk az országgyűlésnek, kérve az ügy kivizsgálását és a jogszabályok módosítását (http://www.levego.hu/kiadvany/hirek/malom_nyiltlevel.pdf).
• Felléptünk
a
még
meglévő
budapesti
sportpályák
megőrzése
érdekében
(http://www.levego.hu/kiadvany/zoldterulet/sportpalyak05V.pdf).
• Észrevételeztük az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet tervezetét.
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Területfejlesztés
Igyekeztünk elősegíteni a városi terjeszkedés megállítását, a vidéki és városi népesség egészséges
arányának megőrzését, megfelelő válaszok adását a globális éghajlatváltozásra. Fő törekvésünk a
megfelelő pénzügyi és jogszabályi környezet létrehozása, a döntéshozók befolyásolása, valamint a
lakossági tudatformálás volt.
Témavezető: Beliczay Erzsébet
• Folytattuk a döntéshozók tájékoztatását az önkormányzati törvény és a területrendezéssel kapcsolatos eljárásrend módosítása érdekében.
• Szorgalmaztuk a városklimatológiai kutatás bevezetését a szabályozásba a globális éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére.
• Szorgalmaztuk a helyi adottságokhoz és a társadalom teherbíró-képességéhez igazodó, versenyképességünket javító infrastruktúra kiépítését és a meglévő műszaki vagyon jobb karbantartását.
• Részt vettünk a Mecsekben a Zöld Völgyért civil szerveződés nyári konferenciáján és a
STRABAG tervezett cementgyárával kapcsolatos lakossági fórumokon.
• Három előadást tartottunk az egyes területhasználatok külső költségeiről, területfejlesztésről és
éghajlatvédelemről Gödöllőn a GATE Zöld Klub által rendezett konferencián.
• Véleményeztük az Országos Területfejlesztési Koncepció tervezetét.
Éghajlatvédelem
Tevékenységünk a kibocsátások csökkentésére, az energiatakarékosságra, az energiahatékonyság
növelésére, a lakosság és az ágazatok energiatakarékos szemléletének erősítésére irányult. Felhívtuk a lakosság és a különféle szakterületek képviselőinek figyelmét a lehetséges megoldásokra, a
káros hatások mérséklésének módozataira.
Témavezetők: Beliczay Erzsébet és Szabó Zoltán
• Részt vettünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanács (EÉT) ülésein és a VAHAVA Program
rendezvényein.
• Szakmai rendezvényeken és a Lélegzetben közölt cikkekben képviseltük az éghajlat- és környezetvédelmi szempontokat.
• A Wuppertali Intézet éghajlatvédelmi tanulmányában Kelet-Európa önkéntes szakértőjeként
dolgozott Szabó Zoltán (a WWF Europe megkeresésére)
• Részt vettünk az Európai Éghajlati Akcióhálózat (CAN-Europe) éghajlatvédelmi kampányában,
amivel biztosítani tudjuk, hogy Brüsszelből az információk szinte azonnal hozzánk is
megérkeznek.
• Előadást tartottunk 3 alkalommal hazai energetikai konferenciákon, és Pécsett az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi konferencián.
• Az OT Szabó Zoltánt választotta meg a Kiotói Mechanizmusok Tárcaközi Bizottság civil
delegáltjává, aki a bizottságban aktívan képviselte a környezetvédelmi szempontokat –
elsősorban a kibocsátás-jog kereskedelmével, együttes megvalósítással, a Nemzeti Kiosztási
Tervvel kapcsolatosan.
Nemzeti Fejlesztési Terv
Témavezetők: Beliczay Erzsébet, Lukács András, Szabó Zoltán
• Észrevételeztük a 2007–2020 közötti időszakra készülő programokat a fenntarthatóság társadalmi és környezeti szempontjaiból.
• Az
Országos
Fejlesztéspolitikai
Koncepcióba
beépítették
sok
észrevételünket
(http://www.levego.hu/kiadvany/nft/nfh_halm.pdf).
• A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója, illetve Egyeztető Fóruma több munkatársunkat delegálta a Nemzeti Fejlesztési Terv munkabizottságaiba:
Beliczay Erzsébet – KIOP (2003-2006)
Hajtman Ágnes – EQUAL (esélyegyenlőség)
Lukács András – közlekedés (NFT 2)
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Szabó Zoltán – gazdaság (NFT 2)
Kémiai biztonság, vegyi anyag politika, REACH
Témavezetők: Simon Gergely és Pál János
• A „finisében” is igen aktívan részt vettünk az Európai Unió vegyi anyagokat szabályozó új rendeletének, a REACH-nek az alakításában. A kampányt közösen folytattuk a Magyar Természetvédők Szövetségével, szorosan együttműködtünk a Fauna Egyesülettel, a Greenpeace-szel, a
Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a WWF-fel.
• Részt vettünk a témával foglalkozó hazai tárcaközi munkabizottságban.
• Márciusban a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának segítettünk a REACH
vita előkészítésében. Kiállítással egybekötött sajtótájékoztatót szerveztünk a társszervezetekkel
(MTVSZ, Greenpeace, WWF) a Képviselői Irodaházban a REACH-ről, melyet követően előadást tartottunk az MSZP és a FIDESZ zöld tagozatainak.
• Az OT-n szekciót tartottunk.
• Októberben részt vettünk az MTVSZ által a témában szervezett ipari kerekasztalmegbeszéléseken a Richter Gyógyszergyárban.
• Módosító indítványokat állítottunk össze az Európai Parlament magyar képviselőinek. Lobbiztunk képviselőknél, a szavazás eredményéről a sajtót értesítettük.
• Részt vettünk az MTVSZ-szel közös projekt keretében a lakosság tudatát formáló országos akcióheteken, melyekre kiadványok, molinók és képeslapok készültek: 7 nagyvárosban tartottunk
rendezvényt.
• Az Ökotárs Alapítvány vegyi anyagokkal, szennyezésekkel foglalkozó háromnapos képzésén
előadásokat tartottunk.
• Aktívan részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) vegyi anyagokkal foglalkozó
munkacsoportjában és a munkacsoport ülésein.
• Részt vettünk az Európai Közegészségügyi Szövetség – Európai Környezetvédelmi Hálózat
(European Public Health Alliance – European Environmental Network, EPHA) vegyi anyagokkal kapcsolatos munkájában.
• Részt vettünk az EEB „REACH-visszámlálás” című konferenciáján Brüsszelben 2005 októberében.
• Részt vettünk Brüsszelben az EPHA és az EEB közös, higannyal foglalkozó szemináriumán.
Levegőtisztaság-védelem
Célunk a levegőtisztaságot szolgáló szabályozás szigorításának, valamint a jogszabályok betartatásának elősegítése. A rákkeltő mikrorészecskék magas koncentrációjával kapcsolatos figyelemfelkeltő sajtókampányunkat különösen nagy lakossági érdeklődés kísérte országszerte.
Témavezető: Simon Gergely
• Sajtótájékozatót szerveztünk Budapesten civil szervezetekkel a részecskeszennyezésről:
http://www.levego.hu/pm10.htm.
• Sajtóanyagokat adtunk, cikkeket írtunk a témában, lobbiztunk a Fővárosi Önkormányzatnál,
a KvVM-nél és másutt a jobb szabályozásért.
• Aktívan részt vettünk az EEB tiszta levegővel foglalkozó munkacsoportjában.
Növényvédőszerek, biocidok
Témavezetők: Simon Gergely és Pál János
• Felléptünk a „valószínűleg emberi rákkeltő” diklórfosz hatóanyagú (Unitox) szerrel való
városi szúnyogirtás ellen; javaslatokat fogalmaztunk meg a témában:
http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=9&docID=0357
• Lakossági és döntéshozói kampányt folytattunk a rovarriasztó és -irtó szerekkel kapcsolatosan; lobbiztunk az emberi egészségre és a környezetre legkárosabb szerek korlátozásáért:
http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=10&docID=0379
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•
•
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•

A nemzetközi növényvédőszer kampányban a zöld és ezen belül a sajátos magyar érdekeket
képviseljük.
Cikkeket írtunk és jelentettünk meg a helyes otthoni növényvédőszer-használatról.
Kiadványt jelentettünk meg civilek, érdeklődők számára a növényvédőszerekről.
Országos kampányt indítottunk, hogy az EU legtöbb tagjához hasonlóan hazánkban is meginduljon egy országos program a növényvédőszerek használatának csökkentéséért.
Levegő Munkacsoport adta 2005-ben a civil delegáltat a Növényvédőszer Engedélyezési
Egyeztető Tanácsba (NEET), ahol több javaslatot tettünk a növényvédőszerek forgalmi kategóriákba való sorolásával kapcsolatosan.
Előadást tartottunk a PAN Europe éves közgyűlésén Krakkóban, 2005 novemberében.
Részt vettünk a PAN Europe "Növényvédőszer-használat csökkentés" munkacsoportjának
ülésein Hamburgban és Brüsszelben.

Agrár-környezetvédelem
Témavezetők: Pál János és Szabó Zoltán
• Az EU 6. K+F keretprogramja által támogatott MethodEx európai kutatás magyar partnereként
a környezeti externáliák számszerűsítésére esettanulmányokat készítünk. A következő
mezőgazdasági témájú esettanulmányok első változata készült el:
o Intenzív és extenzív sertéstelep környezeti és egészségügyi költségeinek bemutatása
o Intenzív és extenzív marhatelep (hús- és tejtermelés) környezeti és egészségügyi költségeinek bemutatása
o Intenzív és extenzív növénytermesztés környezeti és egészségügyi költségeinek bemutatása
o A mezőgazdasági talajhasználat hatásai
Szabványosítás
Felelős: Beliczay Erzsébet
2005 decemberétől a Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédő Civil Szervezetek Szabványosítási Szervezetének (ECOS) tagja. A brüsszeli székhelyű nemzetközi ernyőszervezet célja,
hogy elősegítse a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szabványosítást. Ez egyelőre az
EU-ban is nehezen halad az ellenérdekelt érdekcsoportok és a tájékozatlanság miatt. A terület önmagában is tudna foglalkoztatni egy munkacsoportot hazánkban is. A tagságtól tájékozottságot,
jobb információáramlást várunk az első időkben. Csekély kapacitásainkat elsőként az építéssel kapcsolatos ügyekre fordítjuk (energiatakarékosság, káros vegyi anyagok stb.).
Jogi útra terelt környezeti konfliktusok
Bírósági perek
• A Budapesti Agglomeráció legfontosabb ivóvízbázisának, valamint a Szentendrei-sziget, a Budai és Pilisi hegyvidék természeti értékeinek, településeinek védelme érdekében indított közigazgatási perben benyújtott keresetünket elutasította a Fővárosi Bíróság, majd a Legfelsőbb
Bíróság is arra hivatkozva, hogy az engedélyezési eljárás megindításakor, 1994-ben (!) még
nem volt hatályban a mostani környezetvédelmi törvény, a környezetvédelmi hatásvizsgálatról
szóló kormányrendelet és egyes vízügyi jogszabályok. Ebből azt a következtetést vontuk le,
hogy az építés a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem engedélyezhető. A Legfelsőbb Bíróság döntése ellen beadványt nyújtottunk be a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz.
2005-ben öt környezetvédő szervezet – a Levegő Munkacsoport, a Solymári Környezetvédők
Egyesülete, az SOS Békásmegyerért Egyesület, a Van jobb M-nUll Ürömiek és
Pilisborosjenőiek Környezetvédő Egyesülete és a Védegylet – együttesen újabb, polgári pert
indított, kérve, hogy a bíróság tiltsa el az autópálya-építőket a veszélyeztetéstől.
• 2005 decemberében a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletével hatályon kívül helyezte a 10-es út
első szakaszának környezetvédelmi engedélyét, és új eljárásra utasította a hatóságot. A pert a
Levegő Munkacsoport indította az érintett térség környezetvédő civil szervezeteinek – a
Piliscsabáért Egyesület, a Pilisvörösvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület, a Soly10

mári Környezetvédők Egyesülete, az SOS Békásmegyerért Egyesület és a Van jobb M-nUll
Ürömiek és Pilisborosjenőiek Környezetvédő Egyesülete – egyetértésével. A Levegő Munkacsoport már korábban rámutatott, hogy a szóban forgó szakasz megépítésére feleslegesen költenék az adófizetők 13 milliárd forintját, hiszen semmilyen közlekedési és környezeti problémát nem old meg, csupán egy nagy bevásárlóközpontot szolgálna ki.
• A Levegő Munkacsoport, az Erzsébetvárosi Társasházak Közösségeinek és Képviselőinek Érdekvédelmi Egyesülete (ETKE) és a Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége (LAKSZ) pert indított Demszky Gábor ellen, kérve a bíróságot, hogy kötelezze a főpolgármestert helyreigazításra és kártérítés fizetésére a 4-es metróval kapcsolatos kijelentései miatt.
• Az Auchan beperelte a Levegő Munkacsoport elnökét a Népszabadságban megjelent, „Az
Auchan csodái” című cikke miatt (ld. http://www.nol.hu/cikk/362065/).
Fellebbezések
• Fellebbeztünk a solymári Auchan bevásárlóközpont környezetvédelmi engedélye ellen. Fellebbezésünket a környezetvédelmi hatóság rendkívül furcsa körülmények között elutasította.
• Fellebbeztünk a közigazgatási hivatalhoz amiatt, hogy a Solymári Önkormányzat elutasította
ügyféli bejelentkezésünket az Auchan bevásárlóközpont használatbavételi eljárásába.
• Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalához fellebbezést nyújtottunk be a XIV. kerület, Örs
vezér terén lévő Sugár üzletközpont III. ütemben tervezett átalakítási munkáira megadott építési engedély ellen.
• Fellebbezést nyújtottunk be az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez a XI. kerület, Galvani út – Szerémi út – Kondorosi út által határolt területen létesíteni szándékozott FACTORY OUTLET kereskedelmi központ és ipari park I. fokon megadott környezetvédelmi engedélye ellen.
Aarhusi Bizottság
2004. január 1-jén lépett hatályba az autópálya-törvény, amelynek célja a gyorsforgalmi utak építésének felgyorsítása, az engedélyezési eljárás egyszerűsítése. Egyúttal az új törvény számottevően
korlátozta a közösségi részvételt és a jogorvoslat lehetőségét, emiatt a Levegő Munkacsoport az
Aarhusi Egyezmény betartását ellenőrző ENSZ-bizottsághoz és az Alkotmánybírósághoz fordult.
Az egyezményben részt vevő országok Kazahsztánban 2005-ben tartott ülésükön emiatt elmarasztalták Magyarországot (http://www.lelegzet.hu/archivum/2005/07/3293.hpp).
Tanulmányok és egyéb kiadványok
Tanulmányok
• Beliczay Erzsébet: A globális és a helyi éghajlatvédelem kihívásai városi környezetben
• Lukács András, Pavics Lázár: Közlekedési támogatások – A közlekedéssel kapcsolatos állami
bevételek és kiadások: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf
• Lukács András, Pavics Lázár: Javaslatok az adótörvények módosítására
• Pavics Lázár: Energiatámogatások
• Szabó Zoltán: A hagyományos villamosenergia-termelés externális költségei Magyarországon
Egyéb kiadványok
• Dragos Tibor, Simon Gergely: Családban marad. Levegő Munkacsoport, MTVSZ:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kepek/csalad_k.jpg
• Dragos Tibor, Simon Gergely: Veszélyes házasság. Levegő Munkacsoport, MTVSZ, WWF:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/hazassag.htm
• Madarassy Judit: A sikeres város titka (Válogatás az V. Nemzetközi Konferencia
az Autómentes Városokért előadásaiból). Levegő Munkacsoport, Magyar Közlekedési Klub
• Pál János: Nem elég szellőztetni! – Beltéri légszennyezés. Levegő Munkacsoport, Lélegzet
Alapítvány: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/legszennyezes2.htm
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•
•
•
•
•

Pál János, Simon Gergely: Növényvédőszerek – permetezés (Levegő Füzetek). Levegő Munkacsoport: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/novenyvedoszerek.htm
Pál János, Simon Gergely: Vegyszerek a vacsorában (Levegő Füzetek). Levegő Munkacsoport:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/levego5.htm
Schnier Mária: A köztünk élő fák. Levegő Munkacsoport:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/fakszines.pdf
Simon Gergely (szerk.): Chemicals, REACH and the new member states. Levegő Munkacsoport, MTVSZ, WWF: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/reach_eu5.htm
Simon Gergely: Gyilkos részecskék Budapest levegőjében. Levegő Munkacsoport, Lélegzet
Alapítvány: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/gyilkospm10.htm
Simon Gergely: A REACH számokban.
www.levego.hu/kiadvany/vegyianyag/koltseg_factsheet5.pdf

Elektronikus hírlevél
Havonta megjelenő vegyi anyag hírlevél 2005 augusztusától (szerk.: Pál János, Simon Gergely).

A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése 2005-ben
KÖZGYŰLÉS: 134 tagszervezet
Szakértői
ELNÖKSÉG:
elnök
Testület:
110 fő
3 elnökhelyettes
1 elnökségi tag
Pártoló
Programvezetők:
Lélegzet
Környezeti
7 fő (5 főállásban,
szerkesztősége: Tanácsadó
tagok
1 megbízással,
2 fő
Iroda:
3 fő
Önkéntesek 1 vállalkozó)
Civil kapcsolatok: 1 fő

Felügyelő
Bizottság:
3 fő
Gazdasági
részleg:
2 fő
Irodavezetés:
2 fő
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A Levegő Munkacsoport
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 2005. évről
Mérleg fordulónap: 2005.12.31.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgyév
3 236
2 900
131
30
3 105
2 870

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Megnevezés
D. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgyév
1 024
20 062
0
0
30 914
1 024
0
0
0
0
-31 148
19 038

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

14 978
0
6 301
0
8 677
380
18 594

63 108
0
6 470
0
56 638
5 186
71 194

1 258

0

3 186
0
0
3 186
14 384
18 594

3 529
0
0
3 529
47 603
71 194

A Levegő Munkacsoport
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 2005. évről
Mérleg fordulónap: 2005.12.31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
PHARE programban közreműködő lengyel partner
(INE)
BMGE
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület
AISEC
European Environmental Bureau

adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgyév
32 784
91 951
3 230
4 505
0
0
0
0
0
0
3 230
4 505
21 657
69 187
1 734
10 330
3 998
345
2 165
7 584
5 677
0
38 461
91 951
63 932
72 913
27 397
35 894
27 148
28 312
1 543
3 101
7 733
5 601
111
5
0
0
4 419
0
4 419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 351
72 913
1 258
0
0
0
1 258
0
-31 148
19 038

adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgyév
27 148
28 312
17 645
18 655
4 829
1 800
3 647
5 856

3 176
6 481

6 479

3 658

4 185
2 000
280
14
3 658

Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági jelentése 2005. évre

A 2005. évben kapott támogatások és bevételek részletezése

A bevétel forrása
Központi költségvetés
Helyi önkormányzatok

adatok ezer Ft-ban
Összeg
A támogatás célja
Részletezése a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos táblázatban
37 357
Részletezése a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos táblázatban
1 250

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Budapesti Közlekedési Szövetség térképes
Tanács
formátumú megalapozó tanulmány
Autómentes városok
PHARE Networking
Reach - az EU új vegyi anyag politikája
PHARE-Access 2003 Mikro
Kamionról vasútra
OAK Foundation
Nemzetközi konferencia az autómentes
Visegrádi Alap
városokért
A lakosság figyelmének felhívása a
Pesticid Action Network Germany
növényvédőszer maradékokra
A szervezet hosszú távú fenntarthatósága
Soros Alapítvány
Kétszer kettő több mint négy plakátkiállítás
Ökotárs Alapítvány
Jogi személyek támogatása
Magánszemélyek támogatása
Az 1996. évi CXXVI. törvény szerint
Szja 1%-a
Tagdíj
Tanulmányok, kiadványok
Konferencia részvételi díja
Szakértői munka, tanácsadás
Közvetített szolgáltatás
Munkaügyi Központ térítése
Útiköltség térítés
Bankkamatok
Egyéb bevételek
Bevételek összesen

1 700
1 617
9 877
38 085
1 993
626
4 590
308
4 400
105
1 164
348
8 060
1 412
852
474
4 452
1 164
284
47
120 165

A kapott támogatások és az eredménykimutatás kapcsolatának bemutatása
2005. évben kapott támogatások, bevételek
Előző évben utalt támogatások, elhatárolások tárgyévi felhasználása
Tárgyévben utalt, de következő években felhasználandó támogatások
Tárgyévre időarányosan jutó (következő évben utalandó) támogatások
Összesen

adatok ezer Ft-ban
120 165
14 384
-47 393
4 795
91 951

Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági jelentése 2005. évre

A 2005. évi költségek és ráfordítások részletezése

adatok ezer Ft-ban
Összeg
Költségek, ráfordítások
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
873
Irodaszerek, nyomtatványok
611
Rezsiköltség
128
Telefonköltség
1 444
Internet-szolgáltatás
978
Bérleti díjak
5 660
Karbantartási költségek
250
Hirdetési, reklám- és propaganda-költségek
1 574
Oktatás és továbbképzés költségei
671
Utazási és kiküldetési költségek
2 930
Postaköltség
1 203
Szakértõi díjak
5 466
Számviteli szolgáltatás
1 463
Nyomdai szolgáltatás
4 256
Szakkönyv, elõfizetés
1 131
Grafikai tevékenység
755
Konferenciákon való részvétel
147
Rendezvénnyel, konferenciával kapcsolatos költség
805
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (fénymásolás,
4 501
fordítás, adatrögzítés stb.)
Tagdíjak
485
Hatósági díjak, illetékek
35
Biztosítási díj
15
Bankköltség
515
Bérköltség
18 655
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3 176
Bérjárulékok
6 481
Értékcsökkenési leírás
3 101
Késedelmi pótlék
125
Más szervezet által megtérített útiköltség
1 293
Továbbutalt támogatás
3 658
Költségvetéssel elszámolt adók
523
Egyéb ráfordítás
6
72 913
Költségek, ráfordítások összesen

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Nemzeti Civil Alapprogram

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Központi költségvetés
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Támogatást nyújtó neve

1 995

1 000
1 000
1 930
1 700

Áthozat
2004-ről

5 000
750
1 350
1 170
720
190

3 658

2 800

3 000
2 500

2 700
3 000

Tárgyévben

Támogatás összege

Zöld államháztartási reformmal a tisztább
környezetért
Kampány az illegális műanyagégetés ellen
Vegyszerezett világ
1.2.1. KÖT iroda
Mobilitási Hét 2005, Élő utcák - Zöld utak
Föld Napja 2005
Közlekedés és légszennyezés
Lélegezzünk együtt! - televíziós spot

Lélegzet folyamatos szerkesztése
Jobb tömegközlekedést
Ökoszociális államháztartási reform
Lélegzet internetes oldalának frissítése
KÖT iroda működtetése
A vegyszerek már köztünk vannak
Élethosszig tartó tanulás a fenntarthatóság
jegyében
Együttműködés az élhető lakókörnyezetért
60:40 fenntartható településfejlesztés városon
és vidéken
Az EU környezetpolitikája hazai
alkalmazásának segítése

Felhasználás célja

1 995

5 000
249
491
432
720
98

3 658

2 800

3 000
2 500

1 000
1 000
1 930
1 700
2 700
3 000

Tárgyévben

167

Áthozat
összege
2006-ról

92

501
859
738

Átvitel
összege
2006-ra

Felhasználás összege

adatok ezer Ft-ban

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékéről

Levegő Munkacsoport
Közhasznúsági jelentése 2005. évre

Fővárosi Önkormányzat (Környezetvédelmi
Alap)
Fővárosi Önkormányzat
Lipótvárosi Önkormányzat
Önkormányzatok összesen

Fővárosi Önkormányzat

Önkormányzatok

Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
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A 2005. évről szóló Közhasznúsági Jelentést a Levegő Munkacsoport Közgyűlése Bud

A Levegő Munkacsoport
2006. évi munkaterve
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a célok, amelyeket a
Környezet- és Természetvédő Szervezetek XV. Országos Találkozója (Zalaegerszeg, 2005. március)
egyhangúlag elfogadott. Ezeket a célkitűzéseket a „Civil szervezetek elvárásai a Magyar Köztársaság
Kormányától 2006 és 2010 között a fenntartható fejlődés érdekében” című állásfoglalásban fogalmazták
meg (ld. http://www.levego.hu/kormany/elvarasok2010.pdf).
2. Javítjuk tájékoztatási tevékenységünket a lakosság, a sajtó és a döntéshozók felé egyaránt. Ezen belül
kiemelt feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünk és a Lélegzet c. negyedévi lapunk
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. Havonta megtartjuk üléseinket tagszervezeteink és Szakértői Testületünk tagjai részére.
4. Minden kedden 16 és 18 óra között lehetőséget biztosítunk irodánkban tagszervezeteink képviselői és
Szakértői Testületünk részére a találkozásra és tapasztalatcserére. Előzetes egyeztetés alapján ilyen
találkozókra máskor is sor kerülhet.
5. Rendszeresen megjelentetjük Körlevelünket tagszervezeteink és a Szakértői Testület tagjai részére.
6. Jelentősen növeljük tagjaink számát.
7. A tevékenységi körünket érintő témákban részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.
8. Rendszeres kapcsolatot tartunk az Európai Unió érintett intézményeivel.
9. Folyamatos kapcsolatot tartunk az érintett tárcák és egyéb hatóságok illetékeseivel.
10. Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kérdésekre, a települések
környezeti minőségére.
11. Foglalkozunk a sport területén meglévő környezeti problémákkal.
12. Fenntartjuk és működtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.
13. Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk cseréjének elősegítésére.
14. Tagszervezeteinken keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjait, ezek tervezését és teljesítését.
15. Évente legalább egy alkalommal összehívjuk a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének teljes ülését.
16. Szakmai segítséget nyújtunk a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
17. Külföldi hivatalos útjainkról minden alkalommal tájékoztatást adunk a Körlevelünkben.
18. Komoly hangsúlyt helyezünk a szervezetfejlesztési kérdésekre.
19. Megújítjuk honlapunkat, ahol továbbra is közzétesszük a közérdeklődésre számot tartó anyagainkat.
II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer környezetbarát
átalakításáért.
2. Elkészítjük alternatív költségvetési javaslatainkat a 2007. évre.
3. Folytatjuk munkánkat annak érdekében, hogy minél pontosabb kimutatás készüljön a súlyosan
környezetszennyező és egészségkárosító tevékenységeknek nyújtott állami támogatásokról. Részt veszünk
az ezzel összefüggő szakmai és tájékoztató munkában.
4. Újabb népszerűsítő 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 együttműködünk 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 külső költségek (externáliák)
vizsgálatában. (Az úttörő kutatás az ipar, a mezőgazdaság 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) gondozásában megjelenő elektronikus
hírlevél, a Green Budget News szerkesztésében és terjesztésében.
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III. Közlekedés
1. Kampányt szervezünk a fővárosi közlekedés javításáért, környezetbarátabbá tételéért.
2. Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezését, és ennek érdekében javaslatokat
készítünk.
3. Szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mielőbbi valódi megalakítását.
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 mielőbbi bevezetése érdekében.
6. Folytatjuk kampányunkat a vasúti közlekedés javításáért.
7. Folytatjuk „A sínek tovább bírják” kampányunkat annak érdekében, hogy az árufuvarozást egyre növekvő
mértékben helyezzék át közútról vasútra, elősegítjük a kombinált fuvarozás nagyobb mértékű térhódítását.
8. Meghívás esetén részt veszünk a MÁV által szervezett fórumokon és felszólalunk a környezetbarát
közlekedési módok érdekében.
9. Folytatjuk tájékoztató tevékenységünket a közlekedés külső költségeinek megismertetésére, és
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba, különös tekintettel a nehéz
tehergépjárművekre.
10. 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.
11. 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.
12. Fokozottabb figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjárművek
okozta növényzetkárosításokra és a közlekedés helyfoglalására.
13. Folytatjuk tevékenységünket a városi forgalom csillapításáért, és ezen belül különösen a 30 km/h
sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért, valamint általában a gyalogos közlekedés feltételeinek
javításáért. Felvilágosító tevékenységet végzünk a személygépkocsi-használat csökkentése érdekében.
14. Erősítjük együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
érdekében.
15. Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy a további magyarországi autópályaépítések helyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a közúti óriásberuházásokra előirányzott pénzösszegeket
inkább a meglévő közlekedési hálózatok hatékony üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordítsák.
16. Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással is igyekszünk korlátozni az útépítések tájromboló, fragmentáló
hatását, különös tekintettel a 10-es útra és az M0-ás autópályára. Figyelemmel kísérjük az autópályaépítésekre vonatkozó terveket, tekintetbe véve az érintett lakosság és terület környezet- és
egészségvédelmi szempontjait. Szükség esetén jogi eljárást kezdeményezünk, illetve támogatunk.
17. Figyelemmel kísérjük a kormány és az önkormányzatok területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a
közlekedés alakulására. Folyamatosan értékeljük az eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat
eljuttatjuk az érintettekhez.
18. Szorgalmazzuk közlekedési és környezetvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozását a bevásárlóközpontok,
üzemanyagtöltő állomások, mélygarázsok és egyéb forgalomvonzó létesítmények tervezéséhez.
19. Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitási Hét, illetve az Európai Autómentes Nap budapesti és vidéki
rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.
20. Szorgalmazzuk a regionális repülőterek fejlesztéséről szóló koncepció haladéktalan felülvizsgálatát és az
ilyen célú állami támogatások teljes felszámolását.
21. Szorgalmazzuk az utak sózásának számottevő csökkentését, a síkosság-mentesítés más módszereinek
alkalmazását.
22. Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel, valamint a közlekedéssel foglalkozó más
környezetvédő szervezetekkel.

IV. Területgazdálkodás, építésügy
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1. Szorgalmazzuk a területrendezési és építési eljárások reformját a közérdek és a fenntartható fejlődés jobb
érvényesülése érdekében.
2. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési rendszer és szabályozók
kidolgozását. Támogatjuk és népszerűsítjük a fenntarthatóság elveit megvalósító önkormányzatok
tevékenységét. Segítjük az ehhez szükséges források megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.
3. Folytatjuk véleményező munkánkat az önkormányzatok szabályozási terveire és egyéb fejlesztéseire
vonatkozóan. Továbbra is bejelentkezünk jelentősebb beruházások hatástanulmányának észrevételezési
eljárásába.
4. Folytatjuk a leromlott településrészek újjáélesztésével, a városmegújítással 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. Sürgetjük, hogy mielőbb fogadják el a fák védelméről szóló új jogszabályt,
amelynek tervezetét az EMLA egyesülettel közösen már kidolgoztuk.
6. Törekszünk a környezeti szempontok érvényesítésére a lakáspolitikában. Támogatjuk az energiatakarékos
felújítások ösztönzését, valamint azt, hogy középtávú program (6-10 év) készüljön a távfűtés
versenyképessé tételére.
7. Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket a városi mikroklíma javításával kapcsolatban. Kezdeményezzük
a városklíma-vizsgálatok kötelezővé tételét az urbanizált területek jobb környezeti állapotának
biztosítására.
8. Támogatjuk a helyi civil szervezetek és lakossági szerveződések jobb környezetért és esztétikus közterületi
állapotokért tett erőfeszítéseit.
9. Erőfeszítéseket teszünk a tájképvédelem, a vizuális kultúra színvonalának emelésére.
10. Elősegítjük a vidék megtartó képességének javítását, az agrárium második pillérének megerősödését.
11. Fellépünk az ivóvízbázisok védelmében, különösen a Budapesti Agglomeráció területén.
12. Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel támasztjuk alá a termőföld és ásványi vagyonunk védelmének
fontosságát. A pazarló gazdálkodással szemben a bányajáradék számottevő emelését és a bontásból
eredő építőanyagok másodlagos felhasználásának támogatását szorgalmazzuk.
13. Elkészítjük az önkormányzati választásokra az „Ajánlások Budapestért” c. javaslatainkat.
V. Éghajlatvédelem és energiapolitika
1. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, különös tekintettel az
üvegházhatású gázok kibocsátási jogaival kapcsolatos kereskedelemre és az energialiberalizációra.
2. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket, különös tekintettel az energiatakarékosságra és az
energiahatékonyság növelésére. Fő célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és a különféle támogatási formák
együttesen ösztönözzenek az energiahatékonyság javítására.
3. Támogatjuk a versenyképes és környezetbarát fűtési rendszerek kialakítását.
4. Elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését az energiapolitikát érintő döntéseknél. Ezen belül továbbra is
aktívan részt veszünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanácsban.
5. Támogatjuk a kapcsolt energiatermelés szélesebb körű elterjesztését, a decentralizált energiaellátási
rendszerek létrehozását, valamint a megújuló energiaforrásoknak az ország adottságaihoz jól illeszkedő, a
foglalkoztatást növelő felhasználását.
6. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb energiapolitikai fejleményeit, különös tekintettel az
üvegházhatású gázok kibocsátási jogaival kapcsolatos kereskedelemre és az energialiberalizációra.
VI. Levegőtisztaság-védelem
1. Fellépünk az ipari levegőszennyezési források csökkentése érdekében, beleértve az erőműveket és a
hulladékégető műveket is.
2. Egész éves országos kampányunkban felhívjuk a figyelmet a közlekedés okozta légszennyezés
problémájára.
3. Figyelemmel követjük az EU jogalkotási folyamatát (CAFE) a levegőminőséggel kapcsolatban, és
ismertetjük azt a hazai civil szervezetekkel és a döntéshozókkal.
4. Fejlesztjük a www.tiszta.levego.hu honlapot.
5. Elősegítjük az allergén anyagokkal kapcsolatos problémák megoldását, különös tekintettel a
megelőzésre.
VII. Kémiai biztonság – vegyianyag-politika
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1. Hazai (pl. Magyar Természetvédők Szövetsége) és nemzetközi (pl. EEB) civil szervezetekkel
együttműködve aktívan részt veszünk az Európai Unió vegyi anyagokat szabályozó új irányelvtervezetével, a REACH-csel kapcsolatos nemzetközi kampányban, hogy azt környezetvédelmi
szempontból minél inkább szigorítsák.
2. Együttműködünk a PAN német szervezetével az élelmiszerek növényvédőszer-maradékaival
kapcsolatban.
3. Részt veszünk a témával foglalkozó hazai tárcaközi munkabizottságban.
4. Felmérést végzünk – más szervezetekkel együttműködve – a magyar lakosság ismereteiről a veszélyes
vegyi anyagokkal kapcsolatban.
5. Felmérést végzünk – más szervezetekkel együttműködve – a gazdálkodók növényvédőszer-használati
szokásairól.
6. Tudatformálást végzünk az egészségre és környezetre veszélyes építőanyagok környezetbarát
technológiákkal történő helyettesítésére.
7. Folytatjuk a hazai növényvédőszer-használat és -engedélyezés környezeti és egészségi hatásainak
vizsgálatát.
8. Részt veszünk a Növényvédőszer Engedélyezési Egyeztető Tanács (NEET) munkájában.
9. Kiadványt jelentetünk meg a növényvédőszerek hatásairól és helyes használatáról.
10. Képzéseket szervezünk a növényvédőszerek fenntartható használatáról, a környezeti és egészségügyi
szempontok kiemelt figyelembevételével.
11. Minden hónapban kiadjuk a lakosság tájékoztatását szolgáló vegyi anyag hírlevelet.
12. Az MTVSZ-szel együttműködve új, a vegyi anyagok veszélyeivel foglalkozó honlapot
(www.vegyireakcio.hu) hozunk létre és tartunk fenn.
13. Fogyasztóvédelmi kiadványt készítünk a mindennapi vegyi anyagok veszélyeiről és elkerülésük
lehetőségéről.
VIII. Nemzeti Fejlesztési Terv
1. Aktívan részt veszünk a II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítő munkáiban, véleményezzük az erre
vonatkozó anyagokat (NSRK, Operatív Programok, stb.).
2. Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket, hogy Magyarország minél hatékonyabban tudja a Lisszaboni
(versenyképesség és munkahelyteremtés) valamint a Göteborgi (fenntartható fejlődés) Célkitűzéseket
teljesíteni: javasoljuk, hogy a 2007–2013 közötti időszak projektjei minél nagyobb arányban az oktatást,
a kutatás-fejlesztést és a meglévő értékeink felértékelését szolgálják (biodiverzitás, termőföld, kulturális
örökség, társadalmi kohézió és mobilitás).
3. Tanulmányt készítünk az állami és magánszféra közös beruházásainak (PPP, Public Private Partnership –
a közösségi feladatok együttes ellátása) hazai helyzetéről.
IX. Civil együttműködés
1. Javítjuk együttműködésünket a többi hazai környezet- és természetvédő szervezettel, valamint az egyéb
társadalmi szervezetekkel.
2. Fejlesztjük együttműködésünket a külföldi környezet- és természetvédő szervezetekkel, különös tekintettel
az Európai Unióban működő mozgalmakra.
3. Támogatjuk és segítjük tagszervezeteinket a források megszerzésében és a pályázatokon történő
részvételükben.
4. Részt veszünk a Nemzeti Civil Alap munkájában.
5. Aktívan részt veszünk a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVII. Országos
Találkozóján (OT). Részt veszünk a jeles napok rendezvényein, illetve szervezésében, különös tekintettel
az Európai Mobilitási Hétre.
6. Ismeretterjesztő standokat működtetünk, előadásokat tartunk nyári ifjúsági fesztiválokon.
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A Levegő Munkacsoport
2006. évi tervezett költségvetése
Bevételek
Megnevezés
Maradvány 2006. január 1-jén
NCA
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KÖVI)
Települési önkormányzatok
Egyéb hazai adományok, támogatások
Külföldi támogatások
Tagdíjak
Kamatbevételek
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Összes bevétel

ezer Ft
47 603
16 000
8 000
1 500
11 000
12 000
2 500
300
11 000
109 903

Kiadások
Megnevezés
1. Személyi jellegű költségek
1.1 Bér
1.2 Bérjárulékok
1.3 Reprezentáció
1.4 Személyi jellegű egyéb kifizetések (étkezési
hozzájárulás stb.)
2. Anyagköltség
2.1 Irodaszerek, nyomtatványok
2.2 Anyagköltség és közüzemi díjak
3. Anyagjellegű szolgáltatások
3.1 Telefonköltség, Internet
3.2 Javítás, karbantartás
3.3 Hirdetés, reklám
3.4 Szakkönyvek, előfizetések
3.5 Posta
3.6 Bérleti díjak
3.7 Utazás, kiküldetés
3.8 Nyomdai szolgáltatás
3.9 Rendezvények
3.10 Szakértői díjak
3.11 Tanfolyam, továbbképzés
4. Egyéb szolgáltatások költségei
4.1 Bankköltség
4.2 Hatósági díjak
5. Beruházás
6. Tartalék
Összes költség

ezer Ft
30 900
20 200
6 700
2 000
2 000
1 800
1 400
400
55 260
2 800
500
29 000
1 200
1 200
6 260
3 000
5 000
1 400
3 900
1 000
1 050
660
390
2 470
18 423
109 903

