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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Törvényszék:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék
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Beküldő adatai
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Lukács

András

Születési név:

Lukács

András

Anyja neve:

Rosenfeld

Edit

Születési ország neve:

Magyar

Születési település neve:

Budapest

Születési ideje:

1 9 5 1

1 2

További utónevek

1 7

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település: Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 0 .P K

Nyilvántartási szám:

0 1

Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

Képviselő neve:

. 6 1 0 7 8

0 1

1

Ajtó:

út
9/A

/ 1 9 9 5/ 04

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

Képviselő aláírása:

Keltezés:
2 0 1 3

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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2 9
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
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

852

1 276

0

0

852

1 276

0

0

16 602

20 231

0

0

3 015

305

0

0

13 587

19 926

516

11 606

17 970

33 113

3 860

10 870

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

-19 907

3 861

0

0

23 767

7 009

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

3 844

11 445

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

3 844

11 445

10 266

10 798

17 970

33 113

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

7 452

9 632

7 452

9 632

0

0

0

0

97 408

84 975

97 408

84 975

0

75

0

75

24 704

26 834

24 704

26 834

37 264

46

37 264

46

138

168

138

168

309

656

309

656

- alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

- támogatások

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

105 307

95 431

105 307

95 431

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

105 307

95 431

105 307

95 431

6. Anyagjellegű ráfordítások

25 767

25 415

25 767

25 415

7. Személyi jellegű ráfordítások

34 441

39 340

34 441

39 340

8 214

8 563

8 214

8 563

640

359

640

359

20 203

22 696

20 203

22 696

489

3

489

3

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

0

609

0

609

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

81 540

88 422

81 540

88 422

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

81 540

88 422

81 540

88 422

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

23 767

7 009

23 767

7 009

23 767

7 009

23 767

7 009

23 767

7 009

23 767

7 009

53 793

36 444

53 793

36 444

0

2 071

0

2 071

32 091

15 677

32 091

15 677

0

0

0

0

1 962

1 205

1 962

1 205

0

0

0

0

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi véleményezsések

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001.évi LXXXI törvény 2. §
1995. év LIII 38.§
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Jogszabály alkotók és települések lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem és állampolgári jogok védelme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII 46.§ és 54§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók és érintett lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 420000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem, betegségmegelőzés és áll.jog.véd

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII 38.§, 46.§.,54.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vidékfejlesztési Minisztérium, települések lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Állampolgári jogok védelme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi LXXXI 2.§ 5 cikk 2.a.,
1995. évi LIII 46.§ 1.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi kerületek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 800000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38.§ b.,

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók, közlekedési szolgáltatók, szakértők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Tudományos kutatás, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38 § b.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 700000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38 § b.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók, közlekedési szolgáltatók, szakértők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38 § g.,
1995. évi LIII törvény 54.§ 2.,
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország teljes lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi ismeretterjesztés, képességfejl.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38 § g.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország teljes lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 26000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

1.4 Nyilvántartási szám:

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Jogi, gazdasági szabályozó rendszer

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 38 § b.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók, pénzügyi szakemberek, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 54 § 2.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Logisztikát tanuló, egyetemisták, főiskolások
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezeti információkhoz való hozzájutás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi LXXX törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 615
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. LIII törvény 54.§ 2.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Döntéshozók, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.51

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 8 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Üllői
Lépcsőház:

18

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 2 6 2 5 4

1.6 Képviselő neve:

9/A

/1995 /04

0 0. PK . 6 1 0 7 8
0 1

Ajtó:

Emelet: 1

út

6 7 7 5
2

4 2

Lukács András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII törvény 54.§ 2.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság, döntéshozók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 35000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

4.3

Nem releváns

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Lakossági tanácsadás
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév
9 500

Előző év

Rendezvények, megmozdulások szerv

Tárgy év
600

Tudományos kutatás támogatása

1 400
Tárgy év

Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

8 200

1 500

300

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

11 600

9 900

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

15 950

15 170

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Elnök

Tárgyév (2)
3 031

Előző év (1)

2 926

6.2

Tisztség
Elnökhelyettesek (2fő), Elnökségi tag (2fő)

5 183

5 637

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

8 214

8 563

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Tárgy év (2)

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Döntéshozatal elősegítő javaslatok
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

850
Előző év

Jogalkotási folyamatba v.bekapcs.
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
900
Tárgy év
700

Előző év

EU intézményekkel v.kapcs.tartás

700
Tárgy év

1 200

1 700

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 750

3 300

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

15 950

15 170

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Környezetvédelmi nevelés
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

500
Előző év

Folyamatos honlapfentartás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
710
Tárgy év
1 100

1 260
Tárgy év

Előző év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

1 600

1 970

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

15 950

15 170

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

105 307

95 431

1 962

1 205

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

32 091

15 677

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

71 254

78 549

H. Összes ráfordítás (kiadás)

81 540

88 422

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

34 441

39 340

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

81 540

88 422

K. Adózott eredmény

23 767

7 009

14

21

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000
500 000
500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

11 802
488 198

Felhalmozási
Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 712 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 410 514
1 410 514
1 198 750
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 155 700
254 814

Felhalmozási
Összesen:

1 410 514
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

200 000
200 000
200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
200 000

Felhalmozási
Összesen:

200 000
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 223 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

122 300
0
122 300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 14.21.52

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

23 600 200

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

14 212 784
14 212 784
4 237 205
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

6 235 290
7 977 494

Felhalmozási
Összesen:

14 212 784
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 763 565

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

0
0
236 243

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

28 740 740

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

11 203 338
6 699 626
11 203 338
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

6 266 525
465 112

Felhalmozási
Összesen:

6 731 637
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

720 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

720 000
720 000
720 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

720 000
0

Felhalmozási
Összesen:

720 000
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

33 308 865

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

18 913 296
18 913 296
15 255 314
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

12 586 450
6 326 846

Felhalmozási
Összesen:

18 913 296
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 339 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
1 329 580
1 205 100
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

669 500
660 080

Felhalmozási
Összesen:

1 329 580
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

300 000
300 000
500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

300 000
0

Felhalmozási
Összesen:

300 000
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PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 374 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

774 000
774 000
1 099 200
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

687 000
87 000

Felhalmozási
Összesen:

774 000
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PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 718 023

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 812 015
5 812 015
0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

4 834 787
977 228

Felhalmozási
Összesen:

5 812 015
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 559 260

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 853 087
2 853 087
8 559 260
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 608 574
244 513

Felhalmozási
Összesen:

2 853 087
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

6 521 979

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 959 700
1 959 700
108 280
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 571 964
387 736

Felhalmozási
Összesen:

1 959 700
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Szervezet neve:
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

6 677 767

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 086 657
4 086 657
5 808 708
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

3 459 779
626 878

Felhalmozási
Összesen:

4 086 657
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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1

Összefoglaló
Számos szempontból sikeres évet zárt a Levegő Munkacsoport annak ellenére, hogy a
külső körülmények továbbra sem kedveznek a szakmailag felkészült és a
környezetvédelem iránt elkötelezett civil szervezeteknek. A Levegő Munkacsoport
csapata elsősorban a levegőminőséggel kapcsolatban képviselte alapvető
értékeinket, igyekezett érvényesíteni a fő célt: minden ember egészséges
környezetben, emberhez méltó módon élhessen Magyarországon. Ugyanakkor
hangsúlyozandó, hogy a légszennyezés csökkentése egyéb területeken is kedvező
hatásokkal jár (például az épületkorszerűsítés eredményeként kevesebb energiát
használunk, amivel pénzt is lehet megtakarítani; az autóforgalom csökkenésével és a
kerékpározás szélesebb elterjedésével kisebb a zaj, kevesebb a baleset, és a több
fizikai mozgás révén is egészségesebbek az emberek).
Az elhúzódó válságban különösen védeni és fejleszteni kell legfontosabb erőforrásunkat:
az embereket. Ezt kell tükröznie az állami költségvetésnek és az adórendszernek is.
2012-ben is sokat dolgoztunk egy ilyen átalakítás érdekében. Megjelent az OECD
tanulmánya arról, hogy mekkora állami támogatásban részesül a tagországaiban a fosszilis
energiák termelése és felhasználása; a tanulmány Magyarországra vonatkozó
háttéranyagát az OECD felkérésére a Levegő Munkacsoport készítette. Levelet írtunk az
IMF-nek a tömegközlekedési támogatásokkal kapcsolatban, amelyre az IMF azt válaszolta,
hogy nem ajánlja ezeknek a támogatásoknak a csökkentését. Sikeres nemzetközi
konferenciát rendeztünk a Budapesti Gazdasági Főiskolán az energiaadózásról a Magyar
Közgazdasági Társasággal, a brit Vivid Economics-szal és az Európai Zöld Költségvetéssel
(Green Budget Europe) közösen az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (European Climate
Foundation) támogatásával. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kérésére
véleményt írtunk az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagjáról.
Tanulmányoztuk az adócsalások, adóelkerülések elleni fellépések lehetőségeit, és ennek
alapján javaslatokat dolgoztunk ki, amelyekről levélben tájékoztattuk a nemzetgazdasági
minisztert.
Nemzetközi együttműködés keretében végzett kampányunk a részecskeszennyezés
(PM10), illetve a koromkibocsátás csökkentése érdekében 2012-ben jelentősen kibővült
azzal, hogy 8 más (külföldi) szervezettel közösen támogatást nyertünk el az Európai
Bizottság LIFE+ programja keretében. A projekt során három éven át szólítjuk meg a
kormányt, az önkormányzatokat, a közlekedési vállalatokat és közvetlenül az
állampolgárokat azért, hogy együttműködjünk mindnyájunk levegőjének tisztábbá
tételében. A Levegő Munkacsoport fő feladata az, hogy elősegítse a buszok
kibocsátásának csökkentését (az elavult buszok lecserélésével, illetve, ahol lehet,
részecskeszűrők felszerelésével a meglévő buszokra), a közösségi közlekedés forgalmi
előnyben részesítését, valamint mindehhez a pénzügyi háttér megteremtését „a
használó/szennyező fizet” elv alkalmazásával. Tíz helyszínen (elsősorban polgármesteri
hivatalokban) rendeztük meg a témáról szóló vándorkiállításunkat.
Folytattuk a „Kamionról vasútra!” kampányunkat az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány
(ECF) támogatásával. Tovább folytattuk küzdelmünket azért, hogy a Fővárosi
Önkormányzat végre odafigyeljen arra az évi legalább 5 milliárd forint bevételkiesésre,
amit a védett zónákba behajtó tehergépkocsik elégtelen ellenőrzése eredményez. A
Budapesti Szíve program második ütemével összefüggésben folyamatosan dolgoztunk
azon, hogy a Kossuth Lajos utcában és az időszerű felújítás alkalmával a Rákóczi úton is
középre kerüljenek a buszsávok – mintegy előkészítve a régóta hiányzó villamosok
visszaépítését –, és az egyik autóssáv mindkét irányban a bicikliknek, a gyalogosoknak és a
növényzetnek adja át a helyét.
2012 nyarán a Levegő Munkacsoport közreműködésével több héten keresztül kipróbálásra
került egy kínai villanybusz Magyarországon. A próbajárat rendkívül kedvező visszhangot
keltett az utazóközönség és a szakemberek körében. Az Európai Mobilitási Héten
indítottuk útjára kampányunkat, melyben képeslapokra kérünk aláírást azoktól, akik
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egyetértenek velünk abban, hogy a borzalmas állapotban lévő, füstöt okádó budapesti
buszokból minél többet EURO VI-os dízelbuszra vagy villanybuszra kell cserélni.
Az év jelentős eseménye volt, hogy a New York-i székhelyű Közlekedés- és
Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) 2011-ben Budapesten létrehozott Európai Képviseleti
Irodája és a Levegő Munkacsoport szervezhette meg Budapesten a Közlekedés- és
Fejlesztéspolitikai Intézet éves közgyűlését és konferenciáját június 27. és július 1. között.
Bár az iroda munkája szakmailag sikeres volt, a pénzügyi hátterét nem sikerült
megteremteni, így az év végével bezárásra kényszerült.
A USEmobility nemzetközi projekt keretében olyan embereket kérdeztünk meg
Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Horvátországban, Magyarországon és
Németországban, akik a kizárólagos autóhasználatról vegyes közlekedésre váltottak az
elmúlt öt évben, vagyis újabban rendszeres utasai a tömegközlekedésnek. Ennek alapján
javaslatokat készítettünk a döntéshozók részére.
Sikeres volt Négy fal között – egészségesen című projektünk, amelyben bemutattuk a
beltéri levegő minőségét befolyásoló tényezőket, azok jelentős hatásait, valamint a
fenntartható életmód kialakításával kapcsolatos egyszerű, gyakorlatias lehetőségeket. A
projekt kiemelt részét alkották a középiskolai előadások: 20 középiskolában tartottunk
akciónapot Zalaegerszegtől Dunaújvároson át Hajdúböszörményig. Az alternatív órákon
több mint 2000 diák ismerkedett meg a szennyezett beltéri levegő problémakörével.
Folytattuk a lakosság és a döntéshozók körében tudatformáló tevékenységünket az
energiahatékonyság javításáért, és ezen belül különösen az épületek korszerűsítéséért.
Jelentős tevékenységet fejtettünk ki a városfejlesztés környezetbarátabbá tétele,
valamint a települési zöldfelület-védelem és a termőföld-védelem terén.
A forráshiány továbbra is alaposan próbára tette szervezetünk túlélési képességeit. Amint
sok más hazai civil szervezetnek, úgy a Levegő Munkacsoportnak 2012-ben is jelentősen
kedvezőtlenebbek voltak a működési feltételei, mint a kormányváltás előtt. Legszomorúbb
számukra, hogy Környezeti Tanácsadó Irodánk a rendkívüli módon csökkentett támogatása
miatt csak szűkített üzemben működik. Mindennek ellenére az iroda 2012-ben több mint
2300 ügyben adott tanácsot, segítséget a hozzá forduló állampolgároknak, civil
szervezeteknek.
Ahhoz, hogy a Levegő Munkacsoport folytatni tudja sokrétű munkáját a tiszta levegő, az
életminőség javulása érdekében, mindenki támogatására szükségünk lesz.
Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke
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Bevezetés
A Levegő Munkacsoport 127 tagszervezetet tömörítő Országos Környezetvédő Szövetség.
1988 óta folytat pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet az ország kedvező
adottságait megőrző, szolidáris és demokratikus fejlődés érdekében az alábbi módokon.
Szemléletformálás,
érdekérvényesítés:
Környezetés
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. Környezeti Tanácsadó Irodát működtettünk.
Szakpolitikai tevékenység, a környezeti szempontok érvényesítése a döntéshozatalban:
Szakmapolitikai programokat, jogszabály-tervezeteket, településrendezési terveket,
hatástanulmányokat, koncepciókat véleményeztünk. Állásfoglalásokat, javaslatokat
készítettünk különböző programokhoz, jogszabályokhoz annak érdekében, hogy elősegítsük a
környezetvédelmi alapelvek érvényesülését.
Publikációk,
háttéranyagok
készítése:
Háttértanulmányokat
készítettünk
környezetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezdeményezéseinkhez a Szakértői Testületünk,
nemzetközi és hazai szervezetek, tudományos műhelyek tapasztalatainak felhasználásával.
Megjelentettük Lélegzetnyi és Vegyi anyag havi elektronikus hírleveleinket és több
népszerűsítő kiadványt.
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Tevékenységeink részletezése
Kapcsolattartás a tagszervezeteinkkel és más civil szervezetekkel
Felelősök: Papp Zsuzsanna, Schnier Mária
Feladataink között szerepel a tagszervezeteinkkel történő együttműködés, a folyamatos
tájékoztatásuk és a kölcsönös segítségnyújtás. Tagszervezeteink az Alapszabályban
biztosított jogaikon túlmenően
• elektronikus formában rendszeresen megkapják legfrissebb híreinket és a 2006-ban
indított Lélegzetnyi hírlevelünket;
• kérés esetén díjmentesen megkapják egyéb kiadványainkat is;
• meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport rendezvényeire;
• a Levegő Munkacsoport munkatársainak segítségével bővíthetik ismereteiket a
környezet és az egészség megóvásáról, javításáról;
• hatósági eljárásokban való részvételük során kiemelten számíthatnak ránk a
lakókörnyezetük védelmében;
• kiterjedt tagságunknak és kapcsolatrendszerünknek köszönhetően kapcsolatot
teremthetnek hasonló gondolkodású és hasonló gondok megoldásán tevékenykedő
emberekkel, és közösen eredményesebben léphetnek fel környezeti érdekeik
érvényesítéséért.
Folytattuk együttműködésünket más civil szervezetekkel, a környezet- és
természetvédelmi szervezetek mellett több szociális szervezettel is.
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója ismét megszavazta,
hogy képviseletüket a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban a Levegő
Munkacsoport elnöke, Lukács András lássa el, azonban a kormány továbbra is semmibe
vette a demokratikus választást eredményét, és így egy erre teljesen alkalmatlan személy
„képviseli” ezeket a szervezeteket a Tanácsban.
Szakmai publikációink, híreink, internetes jelenlétünk és kiadványaink mellett országszerte
rendszeresen veszünk részt rendezvényeken, találkozókon, tartunk előadásokat
iskolákban, művelődési házakban, ahol népszerűsítjük a környezettudatos életmódot és
felhívjuk a figyelmet az aktuális környezeti problémákra. Játékos vetélkedőink, interaktív
játékaink nagy sikernek örvendenek a fiatalok körében. 2012-ben is részt vettünk nyári
fesztiválokon: júniusban az Országos Öko Expo és Bio Fesztiválon a Velencei-tónál,
júliusban a Hegyalja fesztiválon, augusztusban pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon.

Önkéntes programunk
Felelősök: Papp Zsuzsanna
Az elmúlt évben is sok önkéntes segítette szervezetünket, többen közülük hosszabb időn át
vettek részt munkánkban.
Önkéntes programunk keretében rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk aktivistáinkat
azokról a feladatokról, amelyekben számítunk segítségükre. Közös rendezvényeink
alkalmat adnak arra, hogy jobban megismerjék egymást és a szervezet hitvallását,
elkötelezett tevékenységét. Honlapunkon közzé tesszük aktivistáink írásait, beszámolóit.
Regisztrált önkénteseink száma 2012-ben meghaladta a 100 főt, segítségükkel a
kutatómunkától a fordításokon és adminisztratív segítségnyújtásokon át a
rendezvényeken való részvételig számos feladatot hatékonyabban voltunk képesek ellátni.
Egyébként rajtuk kívül még sok olyan szimpatizánsunk van, akihez tanácsért, segítségért
bármikor fordulhatunk.

Médiakapcsolataink
Témavezető: Lukács András
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Törekszünk a média támogatásának megszerzésére. Bármikor készséggel rendelkezésére
állunk a sajtónak interjúkkal, felvilágosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen adunk ki
sajtóközleményeket, a látványos sajtótájékoztatókkal igyekszünk felhívni a média és a
közvélemény figyelmét a környezeti gondokra.
A Levegő Munkacsoport számos alkalommal került be a magas nézettségű híradókba,
népszerű internetes hírportálokba.
Több alkalommal a sajtó minden szegmensében megjelent a Levegő Munkacsoport
egy-egy ügyéről szóló hír. 2012-ben több mint 500 hír, cikk, interjú, nyilatkozat jelent meg a
Levegő Munkacsoport említésével. (Ezeket – a teljesség igénye nélkül – havonta
összesítjük a Lélegzetnyi hírlevelünkben.) Felvilágosító munkánk eredményeképpen a
korábbi évekhez képest sokkal többen értik már a gazdaság, a közigazgatás, a szakpolitikák
és a környezet állapota közötti összefüggéseket. Tapasztalataink szerint legjobban a
főváros légszennyezettségének csökkentéséért folytatott küzdelmünket érti és támogatja
a közvélemény.
Honlapunkon rendszeresen megjelennek a tevékenységünkről szóló friss hírek a
nagyközönség és a sajtó munkatársainak tájékoztatására.
A sajtó mellett egyre több szervezet, magánszemély címére juttatjuk el a Lélegzetnyi című
havi elektronikus hírlevelünket aktuális tevékenységeinkről. 2012 végén a hírlevelet már
több mint 1800 címre küldtük ki. A Lélegzetnyiben elsősorban a saját tevékenységünkről
adunk hírt, ugyanakkor kitekintünk a környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb
eseményekre is, továbbá rendszeresen közlünk összefoglalókat különböző érdekes
külföldi tanulmányokról.
Állandó műsorunk van a Civil Rádióban (szerdánként 16.00–17.00). Szerkeszti és a műsort
vezeti: Hajtman Ágnes.
Havi rendszerességgel jelentünk meg az Ózon Network egy órás környezetvédelmi
műsorában, akik minden héten híreinkből is válogattak.

Nemzetközi kapcsolataink
Témavezető: Lukács András
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 Alapjaiból nyújtott támogatások megfeleljenek a fenntartható
fejlődés követelményeinek.
A Levegő Munkacsoport az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb európai
környezetvédő civil szervezet), az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség
(T&E), az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat (CAN Europe,) Környezet és Egészség Szövetség,
az Európai Zöld Költségvetés (GBE) ésaz Autómentes Világhálózat (WCN tagja.
A New York-i székhelyű Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) 2010-ben úgy
döntött, hogy megszünteti hamburgi irodáját, majd 2011-ben Budapesten hozta létre új
Európai Képviseleti Irodáját (angol rövidítéssel ERO-t). Az ERO működtetésére az ITDP a
Levegő Munkacsoporttal kötött szerződést 2011 januárjában. Az iroda 2012 decemberéig
működött, amikor sajnos pénzügyi okok miatt be kellett fejeznie a tevékenységét.
Munkakapcsolatban álltunk többek között a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő
Hálózattal és a TRANSFORUM nemzetközi területfejlesztési munkacsoporttal.
Számos nemzeti civil szervezettel is jó kapcsolatot ápolunk, többek között a Német Zöld
Költségvetés Szövetséggel, a Dán Ökológiai Tanáccsal, az Osztrák Közlekedési Klubbal, a
Német Közlekedési Klubbal, a Német Szövetség a Vasútért szervezettel, valamint az Ázsiai
Tiszta Levegő Központtal.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke az Európai Zöld Költségvetés Projekt
Irányító Bizottságának alelnöke.
Kapcsolatot tartunk kormányzati és egyéb hivatalos szervekkel is: az Európai Bizottsággal
(különösen a Környezetvédelmi, a Közlekedési, az Energiaügyi, a Régiós, a Gazdasági és
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Pénzügyi, valamint az Adó- és Vámügyi Főigazgatósággal), az Európai Parlamenttel, az
Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és másokkal.
Madarassy Judit önkéntesként Brüsszelben segítette a munkánkat.

Környezeti Tanácsadó Iroda (KÖTHÁLÓ)
Vezető: Lenkei Péter. Munkatársak: Papp Zsuzsanna, Dr. Bendik Gábor
Környezeti Tanácsadó Irodánk működésének 17 éve alatt több mint 27 000 ügyben adott
segítséget a hozzá forduló embereknek.
Az elmúlt esztendő legszomorúbb eseménye, hogy a Levegő Munkacsoport kénytelen volt
jelentősen tovább szűkíteni a Környezeti Tanácsadó Irodájának tevékenységét. Sokáig
pályázatok és a környezeti tanácsadó irodáknak juttatott célzott támogatás adták erre a
forrás túlnyomó részét, de az utóbbi két évben már egyik forrás sem működött, a
tartalékok pedig mostanra kimerültek. Így az ingyenes civil szolgáltatásként nyújtott
környezeti tanácsadás bizonytalan időre finanszírozhatatlanná vált. A civil szektor ezirányú
támogatásmegvonásával kapcsolatban a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa komoly
jogi aggályokat fogalmazott meg.
Irodánk eddigi munkájának értékességét és jelentőségét számos sikeres lakossági
beavatkozás mellett legjobban az bizonyítja, hogy minisztériumok, önkormányzatok,
különféle közigazgatási szervezetek is gyakran ide irányítják a hozzájuk fordulókat azzal a
felkiáltással, hogy itt kaphatják meg a szakszerű segítséget. Irodánkhoz rendszeresen
fordultak segítségért a kamionforgalom, zaj, légszennyezettség, parkolás, autótartás,
műanyagégetés, fakivágás, parlagfű, veszélyes hulladékok, vegyi anyagok a
lakókörnyezetben, egészséget veszélyeztető beruházások, kártevőirtás, kerékpározás, jogi
segítségnyújtás, megújuló energiák, épületszigetelés kérdéseiben és más témakörökben.
Az irodát 2012-ben 2331 ügyben keresték meg.. Honlapunk legnagyobb olvasottságú
részén tanácsadó irodánknál gyakran ismételt kérdésekre választ adó olyan cikkek
találhatók, melyek nagy mértékben tehermentesítik tanácsadóinkat. Egyes cikkek
olvasottsága hetente 500 fölötti több éve folyamatosan. Ezek révén évente további 50-100
ezer embernek segítünk. Ezeket a cikkeket rendszeresen aktualizáljuk.
Arányaiban tovább csökkent a telefonos megkeresések száma, nőtt az e-mailes, és nagyon
jelentősen a honlapunk on-line panaszfelületén érkezett panaszok mennyisége. Egyre
többen keresik fel irodánkat személyesen.
Az iroda közreműködésével 60 közigazgatás eljárás indult. 7 eljárásban ügyfélként vettünk
részt az eljárásban, a többi közérdekű panasz vagy adatkérés. Az iroda közreműködésével 5
peres eljárás folyt. A tanácsadást Lenkei Péter és Papp Zsuzsanna végezte, Pál János
besegített (helyettesítés, egyszerűbb ügyek, vegyi témák), Bendik Gábor a jogi ügyekben
segített, helyettesített igény szerint. A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ)
tagszervezeteként kiemelkedően teljesítettünk a minőségfejlesztési rendszerben, mely az
irodák magas színvonalú működését hivatott szolgálni.
Több képzésen is részt vettek tanácsadóink, melyet a KÖTHÁLÓ szervezett.
Az idén is megtarthattuk a Kerékpárosbarát Munkahely címet, melyet nagyon szigorú
feltételek mellett ítél oda a NEFMI.
A 2. mellékletben olvasható Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz érkező megkeresések
település szerinti megoszlása (erre nem mindig van adat) és az ügyek száma (nem mindig
van erre vonatkozóan adat).
A 3. mellékletben grafikonokon ábrázoltuk az irodánk tevékenységeinek adatait.
A 4. mellékletben ábrázoltuk az irodánkhoz érkező ügyek területi megoszlását.

Jogi ügyek
Témafelelős: Dr. Bendik Gábor, Papp Zsuzsanna
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A Levegő Munkacsoport megalakulása óta igénybe veszi a jog eszközeit is az emberi egészség
és a környezet érdekében.
A Levegő Munkacsoport – a korábbi évekhez hasonlóan – 2012-ben is számos környezetjogi
ügyben segítette a hozzá forduló lakosokat, és több eljárásban vett részt. Az alábbiakban
néhány fontosabb példát említünk.
Budapest II. kerületében, a Marczibányi tér tőszomszédságában fekszik a műemléki
védettség alatt álló Lövőház. Az épület és a kert beépítésére, rendezvényközpont és
apartmanház kialakítására még 2008-ban kapott engedélyt egy beruházó a Kulturális
Örökségvédelmi Hivataltól. A helyi lakosokat képviselő Zöld Nyíl Környezetvédelmi
Egyesület azonban pert indított. Az egyesület elsősorban azt kifogásolta, hogy az új
beruházás környezeti hatásait a hatóság és a tervező nem mutatta ki kellő részletességgel,
nem megnyugtató a várható zaj- és légszennyezettség alakulása. A perbe a civilek oldalán
beavatkozott a Budapesti Polgári Lövész Egyesület is, amely a sportolási lehetőség
megszűnését tekintette a tervezett beruházás legkárosabb elemének. A helyi szervezet a
per folyamán a Levegő Munkacsoport kérte. A pert végül a civilek megnyerték, a bíróság
így új eljárásra utasította a közigazgatási hatóságot, de 2012-ben a perköltség
tekintetében még folyt az eljárás.
A Dunakeszi tőzegláp egy részének lápi minősítéséről már 2003 óta folyik a vita. A
területre bevásárlóközpontot, illetve parkolót terveztek. A természetvédelmi hatóság
saját hatáskörben visszavonta a lápi minősítést elutasító és a beépítést lehetővé tevő
határozatait az ügyben. Ezeket a határozatokat a beruházó és az érintett helyi
önkormányzat bírósági felülvizsgálati eljárásban támadta meg. A pereket a civilek és a jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa, majd a névváltozás után az alapvető jogok biztosa által
támogatott hatóság még 2011-ben megnyerte, majd a pozitív döntést 2012-ben a Kúria is
megerősítette. A természetvédelmi hatóság új eljárásában határozatban állapította meg a
Dunakeszi tőzegláp létét és kiterjedését. Ezt az új eljárást a Levegő Munkacsoport
kezdeményezte a láp veszélyeztetettsége miatt. Az új határozatot a beruházó ismételten
megtámadta a bíróságnál, és a per még jelenleg is folyamatban van.
A Múzeum-kert történelmi jelentőségű és a belvárosi zöldfelületek szempontjából is
fontos kertjének egyik oldalába a Múzeum-kert vezetése mélygarázst tervezett létesíteni.
A mélygarázs még 2007-ben elvi építési engedélyt kapott a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól. A Levegő Munkacsoport még akkor az engedély bírósági felülvizsgálatát kérte,
mert féltette a zöldfelületet (több ősöreg, egészséges fát ítélne kivágásra a beruházás), és
tájképi szempontból is vitathatónak tartotta a beruházást a Múzeum-kert egységes
képének megbontása miatt. A belvárosi forgalomvonzó és ezzel összefüggésben további
légszennyezést okozó hatástól is tartott a civil szervezet. A pert a Levegő Munkacsoport
még 2009-ben megnyerte, a KÖH-öt a bíróság új eljárásra utasította. Az új eljárásban a
hatóság ismét kiadta az építési engedélyt, amelyet ismét a bíróságon támadott meg a a
Levegő Munkacsoport. Az ismételt bírósági eljárás a bíróság ítéletével zárult, amely
hatályban tartotta a mélygarázs elvi építési engedélyét.
Szintén mélygarázs építését tervezik az V. kerületi József nádor téren. A beruházás
2012-ben kapta meg a másodfokú építési engedélyt. Ez a belvárosi mélygarázs szintén
jelentős fakivágással járna, és további forgalmat vonzana a területre, amelyen az automata
mérőhálózat tanúsága szerint a légszennyezettségi szint meghaladta az elmúlt években a
határértékeket. A Levegő Munkacsoport és egy helyi lakos keresetet nyújtott be az építési
engedély bírósági felülvizsgálat iránt, a per folyamatban van.
A Levegő Munkacsoport beavatkozóként részt vett a Bocskai téri mélygarázs
környezetvédelmi engedélyének elutasításával kapcsolatos közigazgatási perben is. A
perbe a többi mélygarázs-ügyhöz hasonló érvek miatt a Levegő Munkacsoport a
környezetvédelmi főfelügyelőség oldalán avatkozott be, mert a beruházó bíróságon
támadta meg az engedély elutasításáról szóló határozatot.
A Fővárosi Vízművek keresetet nyújtott be a Levegő Munkacsoport ellen jó hírnév
megsértése miatt, mert egy vízminőséggel kapcsolatos sajtóközlemény állításaival nem
értett egyet. A félreértéseket végül sikerült tárgyalásos úton tisztázni, így a per a felek
közös kérelme alapján szüneteltetésre, majd megszüntetésre került.
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A Levegő Munkacsoport számos jogszabály-módosítási javaslatot véleményezett és
javaslatokat juttatott el a jogalkotókhoz. Ilyen véleményezést adott be a civil szervezet
például a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos törvény és az elektronikus útdíjról szóló
törvény tervezetéhez, valamint javaslatokat nyújtott be a háztartási égetéssel kapcsolatos
jogszabályok szigorítása érdekében.
A Levegő Munkacsoport a fentieken kívül a programjai és projektjei jogi vonatkozású
feladatainak ellátását folyamatosan biztosította. Sor került továbbá a Levegő
Munkacsoport alapszabályának módosítására a civil törvény hatályba lépése kapcsán.

Az államháztartás ökoszociális reformja
Témafelelős: Lukács András, dr. Kiss Károly
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. Azt szorgalmazzuk, hogy az így keletkező
többletbevételekre támaszkodva az állam csökkentse a bérterheket, erősítse az innováció, a
kreativitás támogatását, fejlessze az emberi erőforrásokat és fordítson a mainál jóval több
forrást a környezet állapotának javítására. Az államháztartásunk – éves költségvetéseink és
adórendszerünk – rendbehozatalára, környezetbarát átalakítására a Levegő Munkacsoport
folyamatosan dolgoz ki javaslatokat 1991 óta.
Januárban a Közlekedéstudományi Intézettel közösen elkészítettük „A közúti és vasúti
közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon” című kutatás újabb tanulmányát. Az
OECD tanulmányt jelentetett meg arról, hogy mekkora állami támogatásban részesül a
tagországaiban a fosszilis energiák termelése és felhasználása; a tanulmány
Magyarországra vonatkozó háttéranyagát az OECD felkérésére a Levegő Munkacsoport
készítette. .Levelet írtunk az IMF-nek a tömegközlekedési támogatásokkal kapcsolatban,
amelyre az IMF azt válaszolta, hogy nem ajánlja ezeknek a támogatásoknak a csökkentését.
Februárban előadást tartottunk a Közép-Európai Egyetemen (CEU) a közlekedés társadalmi
költségeiről. Részt vettünk és felszólaltunk a Joint Venture Szövetség külgazdasági
konferenciáján, valamint az „Innováció 2012” konferencián. Magyarországi találkozót
készítettünk elő az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe) részére az EU új
energiaadózási irányelv-tervezetével kapcsolatban. Megbeszélést folytattunk Siba
Ignáccal, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program vezetőjével, a GOP környezetbarátabbá
tételének lehetőségeiről.
Márciusban előadást tartottunk a zöld gazdaságról a Környezetvédelmi Államtitkárság
által rendezett Rio+20 konferencián és a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXII.
Országos Találkozóján (OT). Kezdeményezésünkre az OT állásfoglalást fogadott el a
témáról „Állítsuk meg Magyarország zsugorodását!” címmel. Részt vettünk és felszólaltunk
a Joint Venture Szövetség „Innováció 2012” konferenciáján. Az irodánkban látogatást tett
Andor László uniós biztos, akivel a zöld munkahelyteremtés lehetőségeiről beszélgettünk.
A MÚOSZ rendezvényén ismertettük a Levegő Munkacsoport álláspontját a közlekedési
támogatásokról. Részt vettünk és felszólaltunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Orosz Tagozatának közgyűlésén. Brüsszelben megbeszélést folytattunk a Régiós,
valamint a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságon.
Áprilisban véleményeztük az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) megbízásából
készülő tanulmányt, amely 6 uniós országban vizsgálja az energiaadózás helyzetét és
lehetőségeit. Levelet írtunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek, ismét
felhívva a figyelmét a személygépkocsikkal kapcsolatos elszámolások visszásságaira.
Májusban más zöld civil szervezetekkel együtt részt vettünk a kormány félidei
értékelésében, ezen belül különösen az államháztartásra vonatkozó rész összeállításában.
Előadást tartottunk a Külügyminisztérium által szervezett, „Társadalmi egyeztetés az EU
többéves pénzügyi keretéről” című konferencián az Országházban. Más civil

9

szervezetekkel közös levelet írtunk az Európai Bizottságnak az uniós források
átcsoportosítása érdekében. Nemzetközi fórumot készítettünk elő az energiaadózásról.
Júniusban Párizsban részt vettünk az OECD „Környezet- és gazdaságpolitikák integrálása”
Munkacsoportjának két napos ülésén. Részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés
telefonkonferenciáján. Előadást tartottunk az UNIDO-továbbképzésen a Közép-Európai
Egyetemen. Elkezdtük egy új tanulmány megírását az energiaadózás lehetőségeiről
Magyarországon.
Júliusban sikeres nemzetközi konferenciát rendeztünk a Budapesti Gazdasági Főiskolán az
energiaadózásról a Magyar Közgazdasági Társasággal, a brit Vivid Economics-szal és az
Európai Zöld Költségvetéssel (Green Budget Europe) közösen az Európai Éghajlatvédelmi
Alapítvány (European Climate Foundation) támogatásával. Előadást tartottunk a
Közép-Európai Egyetemen a káros támogatásokról. Előadást tartottunk az MSZP
Környezetvédelmi Tagozata részére a zöld költségvetésről. Az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete kérésére véleményt írtunk az Európai Bizottság
országspecifikus ajánláscsomagjáról. Levelet írtunk az IMF-nek a tömegközlekedési
támogatások szükségességéről.
Augusztusban előadást tartottunk a közlekedés költségeiről Bodajkon az Ökopolitikai
Nyári Egyetemen.
Szeptemberben megbeszélést folytattunk Szűcs Tamással, Európai Bizottság
Magyarországi Képviseletének vezetőjével az Európai Bizottság Magyarországra
vonatkozó ajánlásairól írt levelünk kapcsán. A zöld államháztartási reformról szóló sikeres
poszterkiállítással vettünk részt az 50. Közgazdász-vándorgyűlésen Egerben.
Októberben Párizsban részt vettünk és előadást tartottunk az Európai Zöld Költségvetés
(GBE) éves konferenciáján, valamint az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB)
Környezetvédelmi Pénzügyi Reform Munkacsoportjának ülésén. Előadást tartottunk a
Budapesti
Közgazdasági
Napokon.
Észrevételeket
tettünk
az
Európai
Erőforrás-hatékonysági
Platform
ajánlástervezetéhez,
hangsúlyozva
a
személygépkocsi-adóztatás reformjának és az útdíj bevezetésének szükségességét. Közzé
tettük az IMF válaszát a Levegő Munkacsoportnak, amely szerint az IMF nem ajánlja a
közszférát érintő megszorításokat. Munkatársunk, dr. Szabó Zoltán nyerte el a 2012. évi
Kessler Agrárkutatási Díjat.
Novemberben levelet írtunk a miniszterelnöknek a multik támogatásával kapcsolatban.
Decemberben magyarországi híreket írtunk a Green Budget News című hírlevélbe.
Aggályunkat fejeztük ki a kormány „rezsicsökkentési” terveivel kapcsolatban. Európai és
nemzeti környezetvédő szervezetek – köztük a Levegő Munkacsoport – azzal a kéréssel
fordultak az EU-tagországok pénzügyminisztereihez, hogy hagyják jóvá a gázolaj
kötelezően legkisebb adómértékének jelentős emelését az energiadó-irányelv
felülvizsgálatakor. Levelet írtunk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszternek az
adócsalások visszaszorításának lehetőségeiről. Szolidaritási nyilatkozatban támogattuk a
diákok és oktatók követeléseit.

Közlekedés
Témafelelős: Lukács András, Vargha Márton
A környezeti károk, egészségi ártalmak jelentős részét okozza a közlekedés. Ezért
küldetésünk teljesítéséhez, az állampolgárok alkotmányban biztosított egészségének a
tényleges védelméhez és a természeti és a városi környezet fenntarthatóságához különös
figyelmet kell fordítanunk a közlekedésre, a személy- és teherszállításra. Ezt szoros
együttműködésben tettük a Magyar Közlekedési Klubbal és más szervezetekkel.
Folytattuk a „Kamionról vasútra!” kampányunkat az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány
(ECF) támogatásával. 2012-ben Magyarországon előbb felgyorsult, majd az Állami
Autópálya Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium összjátékával zátonyra is futott a
kilométer- és szennyezésarányos útdíj beszedéséhez szükséges, az Európai Unió
jogszabályainak megfelelően működő elektronikus rendszer felállításának ügye. A Levegő
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Munkacsoport több levelet is váltott az ügyben az illetékes minisztérium vezetésével, de
hiába. A decemberben kihirdetett tendergyőztes Getronics nem kötött szerződést az
Állami Autópálya Zrt.-vel. Egész évben dolgoztunk annak érdekében, hogy a magyar állam
minden országutat útdíjkötelessé tegyen. Több írást jelentettünk meg a leterelődés
veszélyéről akkor, ha a tehergépkocsik nem fizetős egérutat tudnak találni a fizetős utak
kikerülésére. Sajnos az államigazgatás ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy útdíjat
csak az autópályákon és főutakon vetnek ki. Pedig felhívtuk a figyelmüket a csehországi,
portugál, francia és más európai tapasztalatokra is. Véleményeztük a közigazgatási
egyeztetésre
bocsátott
útdíjtörvény
tervezetét,
nehezményezve,
hogy
a
szennyezésarányos útdíjbevétel külön kezelését és környezetvédelmi célokra való
felhasználását a törvény nem írja elő.
2011-ben még sikerrel léptünk fel és lobbiztunk az országgyűlésben azért, hogy továbbra
is maradjon meg a külföldi tehergépkocsik adója, felhívva a figyelmet arra, hogy
eltörlésével további kamionok tízezrei zúdulnak útjainkra. Ugyanakkor többszöri
fellépésünk ellenére sem sikerült elérni, hogy megmaradjon a ROLA (a kamionok vasúton
történő szállítása) állami támogatása. 2012-ben még megpróbáltuk a lehetetlent, felhívtuk
a nemzeti fejlesztési miniszter figyelmét a problémára, és kértük, hogy a pályadíj
mérséklésével akadályozza meg a ROLA szolgáltatás csődbemenetelét. Sajnos a
kormányzat úgy döntött, hogy a külföldi kamionok elférnek az országutakon, és a füstjük
az emberek tüdejében, a zajuk fülükben. 2012-ben befejeződött Magyarországon az elmúlt
évek egyik jelentős sikertörténete, a ROLA.
Tovább folytattuk küzdelmünket azért, hogy a Fővárosi Önkormányzat végre odafigyeljen
arra az évi legalább 5 milliárd forint bevételkiesésre, amit a védett zónákba behajtó
tehergépkocsik elégtelen ellenőrzése eredményez. Arra is igyekeztünk felhívni az
önkormányzat figyelmét, hogy ha GPS-es fedélzeti díjszámláló berendezéssel szerelik fel a
tehergépkocsikat az országos kilométer-arányos útdíj beszedéséhez, akkor azok egy
budapesti tehergépkocsi-útdíj beszedésére is alkalmassá válhatnak. Sajnos a közigazgatást
ez a lehetőség sem érdekelte 2012-ben. A fővárosi dugódíjról szóló vitában
következetesen képviseltük azt az álláspontot, hogy a dugódíjat támogatjuk, de a „London
2003” mintájú kordonos megvalósítást elhibázottnak és idejétmúltnak tartjuk.
A Budapesti Szíve program második ütemével összefüggésben folyamatosan dolgoztunk
azon, hogy a Kossuth Lajos utcában és az időszerű felújítás lakalmával a Rákóczi úton is
középre kerüljenek a buszsávok – mintegy előkészítve a régóta hiányzó villamosok
visszaépítését –, és az egyik autóssáv mindkét irányban a bicikliknek, a gyalogosoknak és a
növényzetnek adja át a helyét. A Critical Mass (Kritikus Tömeg) kerékpáros felvonulások
során is folytattuk kampányunkat a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca érdekében. A
biciklisek által aláírt molinót 2012. április 27-én adtuk át Vitézy Dávidnak, a Budapesti
Közlekedési Központ igazgatójának. A döntéshozatalért felelős kerületi és fővárosi
politikusok sajnos meglehetősen bizonytalan és ingadozó magatartást tanúsítottak a
kérdésben. A döntés áthúzódott 2013-ra.
2012 nyarán a Levegő Munkacsoport közreműködésével több héten keresztül kipróbálásra
került egy kínai villanybusz Magyarországon. A próbajárat rendkívül kedvező visszhangot
keltett az utazóközönség és a szakemberek körében.
2012-ben – a nyáron életbelépett személyszállítási törvény ellenére, vagy éppen hogy arra
támaszkodva – folytatódott a tömegközlekedés, azon belül is a vasúti személyszállítás
feltételeinek
és
szolgáltatásainak
költségvetési
szemléletű
rongálása.
Kezdeményezésünkre a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója
állásfoglalásban ítélte el az újabb vonatgyilkos menetrendet.
Az Európai Mobilitási Héten, szeptemberben az Andrássy úton vártuk azokat, akiket
érdekelt a civil szervezet véleménye és fejlesztési koncepciója a városi parkolásról. Ekkor
indítottuk útjára új kampányunkat, melyben képeslapokra kérünk aláírást azoktól, akik
egyetértenek velünk abban, hogy a borzalmas állapotban lévő, füstöt okádó budapesti
buszokból minél többet EURO VI-os dízelbuszra vagy villanybuszra kellene cserélni. A
villanybuszok üzembe beállítása érdekében 2012-ben széleskörű tárgyalásokat,
felvilágosító munkát folytattunk.
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Leírtuk véleményünket a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a
nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi
forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK
irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos konzultáció keretében.
Részt vett a Levegő Munkacsoport a Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ) közlekedési
fejezetének és a Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának előkészítésében.
Az év jelentős eseménye volt, hogy a New York-i székhelyű Közlekedés- és
Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) 2011-ben Budapesten létrehozott Európai Képviseleti
Irodája és a Levegő Munkacsoport szervezhette meg Budapesten a Közlekedés- és
Fejlesztéspolitikai Intézet éves közgyűlését június 27. és 29. között. Az esemény
kísérőkonferenciáján előadást tartottunk. A konferencia résztvevői tesztelték a körúti
Combino villamost, hogy mennyire felel meg a városi gyorsbusz-hálózat követelményeinek.
Az ITDP budapesti irodája jelentős és eredményes szakmai munkát végzett, elsősorban
több kínai nagyváros parkolási rendszerének korszerűsítéséhez járulva hozzá. Ugyanakkor
az iroda munkájának folytatásához nem sikerült megteremteni a pénzügyi hátteret, így az
év végével bezárásra kényszerült.
2012-ben is igyekeztünk jó kapcsolatokat ápolni a közlekedés más civil szervezeteivel, így a
Megbeszélést folytattunk a Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetséggel, az Autóklubbal, a
Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubjával, a fuvarozói szervezetekkel, a VEKÉ-vel és
másokkal. E törekvésünk egyik, immár folyamatosnak mondható eleme részvételünk a
Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya által szervezett előadássorozaton.
Ezeken az előadásokon a felsőoktatási intézményekben a jövő logisztikusainak hívjuk fel a
figyelmét arra, milyen sok múlik rajtuk a klímakatasztrófa elkerülésében és a közúti
közlekedés egészség- és környezetkárosító externáliáinak csökkentésében. Brüsszelben
részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség éves konferenciáján.
Előadást tartottunk a Közlekedéstudományi Egyesület „Környezet – mobilitás – biztonság”
című konferenciáján. Előadást tartottunk Siófokon a Magyar Logisztikai, Beszerzési és
Készletezési Társaság (MLBKT) 20. Kongresszusán.
A USEmobility uniós projekt
Habár az egyéni autóhasználat még mindig népszerű, Európa-szerte egyre többen váltanak
tömegközlekedésre. Ezt mutatja a regionális vasutak növekvő utasszáma az európai
országokban. A USEmobility projekt ezt a változást kívánta feltérképezni egy átfogó
kutatási program keretében, új módszerekkel vizsgálva az európai lakosok közlekedési
szokásait.
A projektet az Európai Unió K+F programja támogatásával öt ország hét európai civil
szervezete hívta életre, ezek egyike a Levegő Munkacsoport. A két éves program egy
átfogó közvélemény-kutatással indult 2011 májusában. Olyan embereket kérdeztünk meg
Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Horvátországban, Magyarországon és
Németországban, akik a kizárólagos autóhasználatról vegyes közlekedésre váltottak az
elmúlt öt évben, vagyis újabban rendszeres utasai a tömegközlekedésnek. Kutatásunk
alapkérdése az volt, hogy miben egyeznek és miben térnek el Európában egyes társadalmi
csoportok utazási szokásai.
2012. június 8-án közlekedéstervezők, szolgáltató cégek és civil szervezetek bevonásával
kerekasztal-beszélgetést szervezett a Levegő Munkacsoport Budapesten, hogy bemutassuk a
projekt kutatási eredményeit. A meghívottakkal megvitattuk a kutatás során kidolgozott
forgatókönyveket, javaslatokat a környezetbarát multimodális közlekedés általanossá tételére
Magyarországon. Célunk egy olyan intézkedéscsomag összeállítása volt a vizsgálat eredményei
alapján, amely a legkevesebb befektetéssel eredményezi az igényekhez lehető legjobban igazodó
közlekedési rendszer kialakítását. A lakosságnak ugyanis jól átgondolt és megfizethető közlekedésre
van szüksége, például zökkenőmentes és könnyen elérhető tömegközlekedésre, valamint a
gyalogos-, kerékpáros-, és saját gépjárműforgalom számára is biztonságos infrastruktúrára. (A
projekt 2013 márciusában zárul.)
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Éghajlatvédelem – Energia
Témafelelős: Beliczay Erzsébet, Szabó Zoltán
Az energiával kapcsolatos tevékenységeink középpontjában a káros környezeti hatások
csökkentése, az éghajlatvédelem és a foglalkoztatás növelésével egybekötött, hatékony,
biztonságos és megfizethető energiaellátás állnak. A célokat az energiahatékonyság és
energiamegtakarítás növelésével, energiatakarékos szállítás és közlekedés kialakításával
(lásd az előző fejezeteket), az épületállomány felújításával és az egyéb infrastruktúrák
energiatakarékos átalakításával lehet elérni. Törekvésünk, hogy az ország energetikai
adottságai az adórendszerünkben is tükröződjenek, és a fenti célok elérésére
ösztönözzenek.

Részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban folyó, nemzeti távfűtési
stratégia kidolgozásával kapcsolatos egyeztetéseken. Készítettünk egy áttekintést
a jó nemzetközi távhőszolgáltatási gyakorlatokról, amelyért köszönetét fejezte ki a
tárca és szétküldte a résztvevőknek.
Anyagokat gyűjtöttünk és részt vettünk a nem konvencionális gázkitermeléssel
kapcsolatban a KÖVET moderálásával folyó eszmecserében.
Figyelemmel kísértük az európai zöldek és a dán elnökség energiapolitikával
kapcsolatos tevékenységét. Észrevételeket tettünk az Országos Környezetvédelmi
Tanács (OKT) energetikai szakcsoportja elé vitt energetikai cselekvési tervekhez.
Az Európai Zöld Költségvetés szervezet kezdeményezésére, a Magyar Közgazdasági
Társasággal közösen vitát és konferenciát rendeztünk az energiaadókról, amelyen
előadóként a volt német pénzügyminiszter is jelen volt. A delegáció tagjai találkoztak az
energetikai tárca képviselőivel is.

Részt veszünk az energiamegtakarítást célzó Virtuális Erőmű „építésében”.
Részt vettünk az energetikai cselekvési tervek (erőművek, távfűtés, ásványvagyon)
kidolgozásával kapcsolatos egyeztetéseken. Hozzászóltunk a készülő Erőműfejlesztési
Cselekvési Terv őszi vitájához.
Elkészítettük a távhőszolgáltatás bővítésével és a nem közlekedési célú energiák
adóztatásával kapcsolatos legújabb tanulmányainkat a FŐTÁV megbízásából.
Felszólaltunk az Energia 2000 Társulat ülésén az energiatakarékosság és
energiahatékonyság prioritásának védelmében (szemben az ágazat által szorgalmazott
„olcsó” energiával).
A Magyar Energetikai Társaságnak a Paks bővítéséről szóló rendezvényén szorgalmaztuk a
nyitottabb kommunikációt és azt, hogy a főprojekthez kapcsolódó egyéb fejlesztések,
infrastruktúrák kiépítésének forrásigényét is számítsák ki és hozzák nyilvánosságra.
Sajtóközleményt adtunk ki az energiaadó-irányelvvel kapcsolatban.
A koromkibocsátás szerepének tudatosítása
A részecskeszennyezés (PM10, PM2,5), és azon belül a korom nagy mértékben fokozza a
globális felmelegedést: Európából és Észak-Amerikából az uralkodó szelek az
Északi-sarkvidékre szállítják, ahol leülepedve gyorsítja a hó, a jég olvadását. Ez a hatás még
viszonylag kevéssé ismert hazánkban, így számos tevékenységünk arra fókuszált, hogy ezt
tudatosítsa. Kiadványok („Korommentes városok – Követendő példák a légszennyezés
csökkentésére”), a tiszta.levego.hu honlapunk, a korábban bemutatott plakátkiállítás
segítségével egyre többen ismerik fel, hogy a koromkibocsátás nem csak egészségügyi
probléma, hanem az éghajlatváltozáshoz is hozzájárul.

Épületfelújítás és energiahatékonyság

Több ingatlanfejlesztővel egyeztettünk az épületkorszerűsítések lehetőségeiről, és
javaslatokat dolgoztunk ki a középület-felújításokkal kapcsolatos építőipari vásárés konferenciára készülve. Közös felhívást fogalmaztunk meg a közintézmények
felújítása és az ehhez szükséges, átcsoportosítás alatt álló források biztosítása
érdekében.
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A Magyar Energiahatékonysági Társasággal, a Magyar Építész Kamarával, a Magyar
Környezettudatos Építés Egyesületével, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatával és a
Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatával közös állásfoglalást fogadtunk el
„Van megoldás a középületek energiahatékony üzemeltetésére!” címmel. Cikkeket írtunk
az épületfelújítások felgyorsítása érdekében néhány részkérdésről: a lakosság
lakáskorszerűsítő (energetikai) befektetéseinek garanciáiról, a 2013-ig felhasználható
(átcsoportosított) KEOP források javasolt felhasználásáról, és arról, hogy támogatást csak
szigorú energiahatékonysági feltételek mellett lehessen kapni lakásépítésre, illetve
használt lakás vásárlására. Egyeztettünk az építési szektor szereplőivel és a
döntéshozókkal a forrásokról, a prioritásokról, és az EU tervezett energiahatékonysági
irányelvének nemzeti vonatkozásairól.
Részt vettünk a Construma és Urbicon párhuzamosan rendezett szakvásáron, illetve
önkormányzati konferencián. Kapcsolatokat építettünk vállalkozókkal (kivitelezés),
pénzügyi szakemberekkel (finanszírozás) és önkormányzatokkal.
Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a felújítások szerepéről Budapest fejlesztési
stratégiájában ingatlanfejlesztők és tervezők részvételével.
Szorgalmaztuk, hogy a júniusi „Magyar Műszaki Értelmiségiek Napja” négy naposra
tervezett konferencia vegye napirendre a mérnöki munka – tervezés, előkészítés,
ellenőrzés, szakértés – elismerését. Ez segítene az – elsősorban uniós pénzekből
megvalósuló – beruházások színvonalának, költség-hatékonyságának javításában.
Tájékozódtunk a július 18-án megalakult Országos Építésügyi és Településfejlesztési
Tanács munkájáról. Ismerkedtünk az OTÉK (Országos Építési és Területrendezési
Követelmények) változásaival. Véleményeztük a hagyományos és panelépületek
felújításával kapcsolatos támogatások helyzetét.
A vidéki autonóm településekkel kapcsolatos véleményünk kialakítása érdekében
megismerkedtünk egy természetközeli, ugyanakkor a XXI. századi igényekhez
alkalmazkodó vályogház és tömegkályha építésével, Tahitótfalun. Nagyalásonyban, a
falunap keretében megnéztük egy kemenceépítő bemutatóját..
Részt vettünk a „Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050” kialakítását támogató ágazati
dialógus munkacsoportok alakuló ülésén.
Tájékozódtunk a társasházkezelések anomáliáiról, amelyek az épületek szakszerű
működtetését és az energetikai felújításokat is akadályozzák.
Levelet írtunk Kovács Pál államtitkárnak, hogy az uniós forrásokból különítsenek el egy
összeget a közintézmények és nagyobb társasházak mielőbbi auditálására és az ezzel
kapcsolatos adatok kezelésére.
Részt vettünk az Ökopolisz Alapítvány energetikai jövőképről szóló konferenciáján.
Egyeztettünk az izlandi Mannvit hazai irodájával a geotermikus energia alkalmazásának
hazai lehetőségeiről.
Meghívottként részt vettünk a BME Energetikai Szakkollégium kerekasztal-beszélgetésén.
Szakértőkkel egyeztettünk a főváros egyes sűrűn lakott területeinek energiaellátásáról.
Részt vettünk a Magyar Energiatakarékossági Társaság (META) éves közgyűlésén.
Felszólaltunk a közmunkaprogram tapasztalatairól szóló ombudsmani konferencián.
Javaslatunk szerint a kistelepülések és vidéki térségek autonóm üzemeltetése, az
önfenntartás a foglalkoztatás, az energiahatékonyság és a megfizethetőség
szempontjából is kedvezőbb lenne.
Alternatívát ajánlottunk a 10 százalékos lakossági energiatarifa-csökkentéssel szemben.
Meghívottként részt vettünk a Heller Farkas Kollégium jubileumára rendezett
energia-kerekasztal beszélgetésen.
Tovább szorgalmaztuk a középületek állapotának mielőbbi felmérését, kiegészítve a hatnál
több lakásos társasházak épületenkénti auditálásával. A civil szervezetek fejlesztéspolitikai
tanácskozásán érveltünk annak érdekében, hogy az uniós forrásokból különítsenek el
komolyabb összeget az épületfelújítások támogatására, különös tekintettel a
középületekre és a műemléki (örökségvédelmi) felújítások többletköltségeire.
Előadást tartottunk a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSzSz) éves
konferenciáján Visegrádon.
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Népszerűsítettük a FŐGÁZ kazánfelújítási projektjét és a FŐTÁV belvárosi bővítési
törekvéseit.

Épített környezet, településrendezés
Témafelelős: Beliczay Erzsébet, Schnier Mária

Célunk annak elősegítése, hogy épületeinket, településeinket és az azokat körülvevő
szabad területeket fenntarthatóan alakítsuk, örökségünk egyidejű védelme mellett,
és a megmaradó természetes és féltermészetes területeket, jó termőföldjeinket
unokáink számára is megőrizzük.
Épített örökség, műemlékvédelem
Második évtizede foglalkozunk a települések kulturális örökségének védelmével.
Egyeztettünk a szakma képviselőivel (beruházókkal, műemlékesekkel, önkormányzati
építési irodák vezetőivel) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) újabb átalakításáról. A
műemlékvédelem korábbi rendszerét is elégtelennek ítéltük. Ezér nem értettünk egyet a
műemlékvédelem újabb átszervezésével, különösen nem azzal a hivatalos magyarázattal,
hogy a korábbi rendszer aránytalanul megnehezítette az ingatlanfejlesztéseket.
Figyelmeztettünk, hogy a hosszú szakmai gyakorlatottal rendelkező, elkötelezett
műemlékesek
villámgyors,
egyeztetéseket
mellőző
áthelyezése
különféle
minisztériumokba és városokba, nemcsak méltánytalan eljárás, de az esetleg előfordult
szabálytalanságok, korrupció kezelésére sem megoldás. Fennáll a veszélye, hogy
örökségünkben helyrehozhatatlan károk keletkeznek. Levélben kérdeztük meg L. Simon
László államtitkárt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) váratlan megszűntetésének
okairól. Válasz érkezett levelünkre az örökségvédelmi intézményrendszer átalakításának
indokairól, amelyeket azonban elfogadhatatlannak tartunk. Ezért újabb cikkben kértük
számon a műemlékek védelmét.
Állást foglaltunk a Budapest V. kerületi Hercegprímás utcai szálló építésével kapcsolatban.

Elmondtuk a véleményünket a Szépművészeti Múzeumban a tervezett
Múzeumnegyed-beruházással kapcsolatban. Erre a beszélgetésre egy két évvel
ezelőtt készült írásunk adott okot. Fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a
Városligetben és környezetében a meglevő adottságainkat sem használjuk ki
eléggé kulturális és turisztikai szempontból. Elsősorban a Hősök tere és a Kós
Károly sétány forgalomcsillapítását sürgetjük, amelyre kész közlekedési koncepció
áll rendelkezésre. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyáltalán nem időszerű a
tervezett új múzeumok megépítése. Számos meglevő gyűjteményt csak hétvégén
lehet megtekinteni a pénzhiány miatt, új kiállításokra pedig alig van példa. A
figyelmet és a korlátozott forrásokat elsősorban a meglevő gyűjtemények
hatékonyabb működtetésére javasoljuk fordítani.
Előadást tartottunk Dunaújvárosban az őszi III. Duna Konferencián.
Részt vettünk a Fővárosi Főépítészi Iroda, illetve a Városépítési Főosztály által bonyolított
valamennyi keretövezet átsorolási eljárásban, és véleményünket a szakhatósági egyeztető
tárgyalásokon is előadtuk (1. melléklet).
A fővárosi kerületek közül a VIII., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII. kerület területrendezési
eljárásaiban vettünk részt (1. melléklet).
Az alpolgármester felkérésére véleményt adtunk a XIII. kerületi Önkormányzat Integrált
Városfejlesztési
Stratégiájának
felülvizsgálatáról,
valamint
Környezetvédelmi
Fenntarthatósági Programjáról.
Civil szervezetek által rendezett településrendezéssel kapcsolatos tárgyalásokon is részt
vettünk, így a Magyar Urbanisztikai Társaság szakmai beszélgetésén az Etele téri
Városközpont fejlesztéséről, és őrmezői tagszervezetünk meghívására a 4-es metró
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nyugati végállomására tervezett P+R parkolók és autóbusz pályaudvar környezeti
problémáiról.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
kérésére hozzájárultunk ugyan a Budapest XI. ker. 4-es metróvonal I. szakasz – Kelenföldi
pályaudvar térsége (Kelenföld nyugati kijárat–Őrmező) M1-M7 közös bevezető szakaszához
kapcsolódó úthálózat, autóbusz végállomás és P+R parkoló létesítése környezeti
hatásvizsgálati eljárásának lezárásához, mivel a tervek állandó változtatgatása miatt nem
volt lehetséges a véleménynyilvánítás, de miután a lezárás helyett a Felügyelőség
környezetvédelmi engedélyt adott, kénytelenek voltunk azt megfellebbezni, mert nem írta
elő megfelelően az Őrmezői lakótelep védelmét.
Az érintett lakosság támogatása mellett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a
József nádor téri mélygarázs másodfokon megadott építési engedélye ellen, mivel a terv
megvalósítása súlyosan veszélyeztetné az épített műemléki környezet biztonságát,
növelné a gépjármű forgalmat a környéken és a tér gyönyörű idős fáinak megszüntetésével
járna.
A VIII. kerületi polgármester felkérése alapján részt vettünk Ludovika Campus kiemelt
beruházás településrendezési eljárásának keretében tartott szakhatósági egyeztető
tárgyaláson, ahol előadott kérésünkre lehetőséget kaptunk a favédelmi terv
megtekintésére. Ennek megtörténte után megírtuk javaslatainkat. Ügyfélként részt
vettünk a terv környezeti hatásvizsgálati eljárásában, és felhívtuk a figyelmet a vizsgálat
pontosításának szükségességére.
Véleményeztük a településrendezési eszközök tartalmának, elkészítésének és
elfogadásának részletes szabályairól, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló kormányrendelet tervezetét a Belügyminisztérium felé.
Véleményeztük a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezetvédelmi eljárásról
szóló 314/2005. számú kormányrendelet módosítását.
Zöldterület-védelem
A Városmajor bekerítési tervének problémájáról megbeszéléseket folytattunk a XII.
kerületi alpolgármesterrel és képviselőkkel, valamint az illetékes hivatali szakemberekkel.
Nem javasoltuk a Városmajor köré tervezett kerítést, mivel fák estek volna áldozatául.
Ebben azonos véleményen voltunk a helyi társadalmi szervezettel.
Fellebbezést nyújtottunk be a Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjéhez az V.
kerületi Ferenciek tere Fő utca Program BUFK II. ütem fakivágási engedélye miatt. Az V.
kerületi polgármesterrel és a főépítésszel kötött megállapodás keretében biztosítékot
kaptunk a Ferenciek tere fái egy részének megmaradásáról, és a megállapodás aláírását
követően visszavontuk a Kormányhivatal vezetőjéhez írott fellebbezésünket. A
Védegylettel és a Szindikátus Egyesülettel közösen vettünk a kertészeti tervekkel
kapcsolatos megbeszéléseken, megvitatva egyes, meghatározott fák feltétlen
megtartását, más fák átültetésének lehetőségét. A feltételesen megtartható fák
gyökérzetének burkolatbontás alkalmával való közös megtekintésére a megállapodásban
biztosítékot kaptunk.
Megtartottuk második bejárásunkat a KÖKI terminál zöldfelület létesítési
kötelezettségének teljesítése szemrevételezésével kapcsolatban.
Az Árkád bevásárlóközpont bővítésével kapcsolatban az ECE Projektmanagement
Budapest Kft. által vállalt zöldfelületi terveket is ellenőriztük az építkezés Örs vezér téri
irodájában.
Részt vettünk a Múzeumkert Bródy Sándor utcai oldala alá tervezett mélygarázs elvi
építési engedélye ellen indított második perünk bírósági tárgyalásain. Sajnos az
októberben tartott második tárgyaláson kedvezőtlen ítélet született. Elhatároztuk, hogy
jogorvoslatért fordulunk az Ítélőtáblához.
Részt vettünk a Sas-hegy Védő Egyesület Sas-hegy Természetvédelmi Területtel
kapcsolatos fórumán, és ott kinyilvánított állásfoglalásunkat levélben eljuttattuk a XI.
kerületi polgármesterhez.
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Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat éves Közmeghallgatásán és átadtuk a
polgármesternek a Dayka Gábor utcával kapcsolatos állásfoglalásunkat.
Részt vettünk az 1-es villamos budai továbbvezetésének fakivágási problémáival
kapcsolatos XI. kerületi szakmai tanácskozáson, ahol kinyilvánítottuk véleményünket arról,
hogy a Hengermalom úti és Etele úti helyi védelemre javasolt fasor megtartása érdekében
a villamospályát nem középen kellene elhelyezni.
Termőföld-védelem
Levélben jeleztük kivizsgálási szándékunkat egy délegyházi kavicsbánya-nyitás
körülményeivel kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség igazgatója felé.
Köszönettel vettük kézhez az Alapvető Jogok Biztosának Jelentését a termőföld és a
kavicsbányászat jogi konfliktushelyzetéről és ennek megoldását célzó javaslatairól, melyet
beadványunk alapján dolgozott ki.
Fellebbezést nyújtottunk be az „Ócsa III. homok, kavics” védnevű kavicsbánya első fokon
megadott környezetvédelmi engedélye ellen.
A Környezetvédő és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján bánya-szekciót
tartottunk a Zöld Forrás Egyesülettel közösen, és annak összefoglalásaként állásfoglalást
fogalmaztunk meg.

Levegőtisztaság-védelem
Témafelelős: Dr. Szabó Zoltán, Lenkei Péter
Célunk, hogy európai, országos és települési szinten egyaránt szigorú előírások szülessenek a
légszennyezés, ezen belül is különösen a részecske-kibocsátás (PM10) csökkentésére, hogy
ezáltal csökkenjen a légszennyezés miatti életvesztések európai viszonylatban is kimagasló
száma. Fontosnak tartjuk, hogy a döntéshozókon túl a lakosok is mindent tegyenek meg
azért, hogy csökkentsék káros szennyezéseiket.
Miután 2009-ben az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított Magyarország ellen a
súlyos légszennyezettség miatt, a környezetvédelemért felelős minisztérium a Levegő
Munkacsoport közreműködésével elkészítette, majd a kormány 2011 októberében
elfogadta az ágazatközi PM10-csökkentési intézkedési programot. A program csaknem
minden olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket a Levegő Munkacsoport már évek óta
szorgalmaz. Ugyanakkor a programból 2012-ben szinte semmi nem került végrehajtásra.
Ezért a Levegő Munkacsoport tevékenysége elsősorban arra irányult, hogy elősegítse a
program gyakorlati megvalósítását.
Kezdeményezésünkre a Környezet- és Természetvédő Szervezetek 2012. évi Országos
Találkozója (OT) állásfoglalást fogadott el a környezeti levegő minőségéről. Ebben
sürgettük, hogy a kormány valósítsa meg a PM10-csökkentési kormányprogramot: egyebek
mellett ösztönözze a részecskeszűrők használatát, a nehéz tehergépkocsikra vezessen be a
megtett távolsággal és kibocsátott szennyezéssel arányos útdíjat, korszerűsítse a
tömegközlekedés autóbusz-állományát, javítsa a kerékpáros és gyalogos közlekedés
feltételeit, szigorúan lépjen fel az illegális égetések ellen, valamint fokozza a felvilágosító
tevékenységet és erősítse meg az ellenőrző hatóságokat.
Az intézkedési program népszerűsítésére kiállítást vándorkiállítást készítettünk, amelyen
bemutatjuk a főként a közlekedésből és fűtésből származó szálló por egészségkárosító
hatását és az ellene való védekezés lehetőségeit. A tablókon felhívjuk a figyelmet a
kisméretű szálló por (PM10) csökkentése ágazatközi programjának intézkedéseire annak
érdekében, hogy legyen forrás a végrehajtásukra. 2012-ben tíz helyszínen (elsősorban
polgármesteri hivatalokban) rendeztük meg a kiállítást, amelyet összesen több mint 2600
ember tekintett meg. Iskolás csoportoknak előadásokat tartottunk több alkalommal a
kiállítás keretében.
Még 2010 májusában csatlakozott a Levegő Munkacsoport a német civil környezetvédelmi
szervezetek „Korom nélkül az éghajlatért” című kampányához. A kampány célja felhívni a
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figyelmet arra, hogy a koromszennyezés nemcsak az egészségünket károsítja, de nagyban
hozzájárul éghajlatunk megváltozásához is. Mivel a korom fő forrásai térségünkben a
dízeljárművek, a kampány célja a közlekedési szennyezést csökkentő intézkedések
meghozatala. Részt vettünk a Koromkampány nemzetközi tanácskozásain is. Újabb
tájékoztató kiadványt jelentettünk meg. Folyamatosan frissítjük a kampány magyar nyelvű
honlapját. A koromkampányunkkal részt vettünk az Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Nap programjain. Hazai videómegosztó portálokon és a Facebookon bemutattuk a
koromkampány magyarul feliratozott filmjeit. Kiadványainkat rendezvényeinken, valamint
civil partnereink segítségével terjesztettük.
Kilenc európai civil szervezet fogott össze a közlekedés levegőszennyezésének
csökkentéséért a Német Közlekedési Klub (VCD) vezetésével. Az Európai Unió LIFE+
programja keretében támogatja a „Tiszta Levegőt!” projektet, hogy előmozdítsa a
Levegőtisztasági Irányelv gyakorlati érvényre jutását. A 2012 szeptemberében indult
projektben három éven át szólítjuk meg a kormányt, az önkormányzatokat, a közlekedési
vállalatokat és közvetlenül az állampolgárokat azért, hogy együttműködjünk mindnyájunk
levegőjének tisztábbá tételében. A Levegő Munkacsoportnak a projekt keretében a fő
feladata az, hogy elősegítse a buszok kibocsátásának csökkentését (az elavult buszok
lecserélésével, illetve, ahol lehet, részecskeszűrők felszerelésével a meglévő buszokra), a
közösségi közlekedés forgalmi előnyben részesítését, valamint mindehhez a pénzügyi
háttér megteremtését „a használó/szennyező fizet” elv alkalmazásával.
Az
egészségkárosító
részecskeszennyezés
(PM10)
csökkentési
programjának
előrehaladását tűzte napirendre az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2012.
november 12-én a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére. Az ülésen Lukács András, a
Levegő Munkacsoport elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a kormányprogramot
kiemelkedően jónak tartják, ugyanakkor aggodalommal látják, hogy a végrehajtása alig
halad. A képviselők egyhangúan arról döntöttek, hogy a közeljövőben hosszabb
időkeretben ismét napirendre tűzik a PM10-csökkentési program megvalósulásának
vitáját.
Az illegális hulladékégetések miatt az ombudsmanhoz fordultunk. A vizsgálat során aktívan
közreműködtünk a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának állásfoglalása
elkészítésében, melyet december 21-én hoztak nyilvánosságra.

Négy fal között – egészségesen
Témafelelős: Pál János
Egészségügyi kockázatot jelent, hogy egy átlagos ember életének nagyobb részét (akár
80–90 százalékát) zárt terekben tölti, ahol több veszélyes légszennyező anyagból sokkal
több van a beltéri levegőben, mint a szennyezett városi levegőben. Ezért fontos, hogy
mindenki megismerje az egyes kockázatok mértékét, és a szennyezés csökkentésének
módjait.
Az egészségügyi és környezeti kockázatok csökkentése érdekében:
• Új honlapot (belteri.levego.hu) és facebook csoportot
(facebook.com/belterilevego) indítottunk a beltéri légszennyezés témájában.
• Nyári ifjúsági fesztiválokon beszéltünk a résztvevőkkel a beltéri légszennyezésről,
akik környezetkímélő és egészséges illatosítót készíthettek, totót töltöttek ki
(Biotár, Hegyalja Fesztivál és Szegedi Ifjúsági Napok).
• Iskolai előadásokat tartottunk középiskolákban. Az egyes intézményekben
átlagosan 100 tanuló, összesen több mint 2000 diák ismerkedett meg a szennyezett
beltéri levegő problémakörével . Résztvevő iskolák: Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnázium (Kaposvár), Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola
(Székesfehérvár). Apáczai Csere János Nevelési Központ (Pécs), Gábor Áron
„Művészeti Iskola” Szakközépiskola (Miskolc), Ady Endre Gimnázium (Debrecen),
Kandó Kálmán Szakképző Iskola Bánki Donát telephelye (Tatabánya). Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola (Tatabánya). Kandó Kálmán
Szakképző Iskola Fellner Jakab telephelye (Tatabánya), Dobó István Gimnázium
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(Eger), Kossuth Lajos Gimnázium (Mosonmagyaróvár), Zrínyi Ilona Gimnázium
(Miskolc), Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola (Pásztó),
Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola (Csongrád), Pannon Oktatási
Központ (Dunaújváros), Rudas Közgazdasági Szakközépiskola (Dunaújváros),
Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény), Kandó Kálmán Szakközépiskola
(Miskolc), I. Béla Gimnázium (Szekszárd), Árpád Gimnázium (Tatabánya), Kölcsey
Gimnázium (Zalaegerszeg).
Előadóként vettünk részt a Komárom-Esztergom megyei környezeti nevelők
tatabányai továbbképzésén.
Veszprémben konferenciát szerveztünk a beltéri légszennyezésről. A konferencia
előadásanyagai honlapunkon is elérhetőek
(http://belteri.levego.hu/konferencia_a_belteri_legszennyezesrol_eloadasanyagok)
.
Környezetkímélő anyagok felhasználásával felújítottuk a szekszárdi I. Béla
Gimnázium egyik tantermét, a munkálatokról ismeretterjesztő kisfilmet
készítettünk (http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=1IW7_j3mPMg).
Kiadványt készítettünk Otthonunk rémei címmel a beltéri légszennyezésről
(http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/otthonunk_remei.pdf). A kiadványt
elsősorban a nyári rendezvényeken, és az iskolai előadásokon terjesztettük.
Kiadványt készítettünk Ne csak szép legyen! címmel a környezetkímélő
lakásfelújításról (http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/felujitas1.pdf).
Szakmai tájékoztató anyagot készítettünk Belső tereink szennyezettsége - Mit
tehetnek a kereskedők és a forgalmazók?
(http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/2_1_3_kornyezettudatos_szempon
trendszer_0.pdf) címmel.
Szakmai ajánlásrendszert írtunk döntéshozók és közintézmények részére Mennyire
szennyezett a beltéri levegő? - Kockázatok és ártalomcsökkentési feladatok,
lehetőségek címmel.
Óvodák, lakások, irodák háziporának szennyezőanyag-tartalmát vizsgáltuk
(http://levego.hu/hirek/2012/10/mergeket_tartalmazott_a_hazipor).

Vegyi anyagok, növényvédő szerek
Témafelelős: Pál János
Célunk, hogy minél több emberrel ismertessük meg a mesterséges vegyi anyagok
egészségügyi kockázatait, valamint a biztonságosabb vegyianyag-használat
lehetőségeit. Nemzetközi kapcsolataink segítségével véleményezzük a vegyi
anyagokkal kapcsolatos szabályozásokat.
Elkészítettük az Egészség és Környezet Szövetség (HEAL) a hormonhatású
anyagokról szóló lakossági tájékoztató kiadványának magyar nyelvű elektronikus
változatát (http://levego.hu/sites/default/files/kemikaliak_elhizas.pdf ).
Tíz alkalommal kiadtuk elektronikus Vegyi anyag hírlevelünket, amely az interneten
is elérhető (http://levego.hu/hirlevelek/vegyianyag ).
Részt vettünk a fenntartható növényvédelemről szóló Nemzeti Cselekvési terv
elkészítésében (www.kormany.hu/download/1/9e/b0000/National_Action_Plan_HU.pdf ).
Részt vettük a Kémiai Biztonságot Koordináló Tárcaközi Bizottság munkájában.
Részt vettünk az Egészség és Környezet Szövetség (HEAL) közgyűlésén
(http://levego.hu/kapcsolodo_anyagok/az_egeszseg_es_kornyezetvedelmi_szovetseg_201
2_evi_kozgyulese_brusszelben ).
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Szakmai szervezeti tagságok, együttműködések
Szabó Zoltán az Országos Környezetvédelmi Tanács civil delegáltjaként a Tanács elé
kerülő kormányanyagokat véleményezte, közreműködött állásfoglalások kialakításában. A
Tanács közlekedési bizottságának elnökeként sokat tett azért, hogy a Tanács kiemelten
foglalkozzon a közlekedési témákkal: állásfoglalást fogadott el az agroüzemanyagok
témájában. 2012-ben többek között különösen sokat foglalkozott a Duna
hajózhatóságával, az agroüzemanyagokkal, a készülő közlekedési stratégiával, az Egyszerű
Állam koncepcióval, a hatásvizsgálati és engedélyezési eljárás gyorsításával, a
földtörvénnyel, a Strukturális és Kohéziós Alap előkészületekkel, és Nemzeti
Energiastratégia megvalósítási programjaival. A Tanács állásfoglalásai az oktt.hu honlapon
olvashatóak.
Beliczay Erzsébet a környezetvédő civil szervezetek delegáltja a Közép-Magyarországi
Operatív Program (KMOP) és a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottságában
(VOP MB). A 2012-ben megtartott üléseiken elsősorban a túlzott adminisztrációs terhek
mérséklését és a speciális pályázatírói tudás helyett a források térségi és társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentését, tartós, kreatív munkahelyek létrehozását jobban szem
előtt tartó felhasználását szorgalmazta. Véleménye szerint a válságban különösen fontos a
gazdasági szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatások helyett piacot bővíteni a
munkahelyek megtartását elősegítő felújításokkal, takarékosabb közszolgáltatásokat
eredményező – és így szociális problémákat is mérséklő – projektek támogatásával. Az
ülések jegyzőkönyve és a delegáltak felszólalásai az NFÜ honlapján olvashatók.

Kutatások, tanulmányok
A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi és környezeti hatásairól – A Medián
Közvélemény- és Piackutató Intézet a Levegő Munkacsoport megbízásából felmérést
készített a mesterséges, szintetikus vegyi anyagokkal kapcsolatos lakossági
ismeretekről, véleményekről. (11 oldal)
Mennyire szennyezett a beltéri levegő? – Kockázatok és ártalomcsökkentési feladatok,
lehetőségek – A kiadvány egy szakmai ajánlásrendszer döntéshozóknak,
közintézményeknek. (28 oldal)
A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán – A
tanulmány hosszabb távú, fokozatosan megvalósítható megoldást javasol a városoknak.
(41 oldal)
Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására – A
tanulmány kitekintést ad néhány európai ország energiaadózási gyakorlatára, és
megvizsgálja az energiaadók kivetésének, illetve emelésének lehetőségeit a háztartási,
közintézményi és vállalati felhasználásra Magyarországon. (58 oldal)
Ne csak szép legyen! Kiadvány a környezettudatos lakásfelújításról – A kiadvány a lakások
levegőszennyezettségének veszélyeit és a lehetséges megoldásokat ismerteti. (24
oldal)
A közúti és vasúti közlekedés optimális árazása és társadalmi mérlege (Módszertani
tanulmány) – A tanulmány azt elemzi, vajon van-e a közúti és vasúti közlekedésnek olyan
haszna, amiért az államnak külön támogatnia kellene, vagy pedig minden költségét a
használóiknak kellene megfizetniük. (50 oldal)
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Otthonunk rémei – Hogy mik vannak nálunk a levegőben? – Az ismertető füzet bemutatja
mitől lehet rossz az otthoni levegő, és mit tehetünk a szennyezettség csökkentésére.
(24 oldal)

Elektronikus hírlevelek
• Lélegzetnyi (szerkesztette: Lukács András, Szegő Judit), megjelenik havonta
• Vegyi anyag hírlevél (szerkesztő: Pál János), megjelent havonta
• Green Budget News, negyedévente megjelenő európai hírlevél a zöld költségvetésről a
Német Zöld Költségvetés Szövetség gondozásában, amelynek a szerkesztésében a
Levegő Munkacsoport is részt vesz
• Körlevél a Levegő Munkacsoport tagszervezetei és a Szakértői Testület tagjai részére
(megjelenik negyedévente, szerkesztő: Papp Zsuzsanna)
• Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Papp Zsuzsanna), megjelenik havonta
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A Levegő Munkacsoport szervezeti felépítése
2012. december 31-én
KÖZGYŰLÉS: 127 tagszervezet

ELNÖKSÉG:
Elnök
Elnökhelyettesek (2 fő)
Elnökségi tag (2 fő)

Szakértői
Testület:
110 fő

Felügyelő
Bizottság:
3 fő

Igazgató
Pártoló tagok

Programvezetők:
8 fő

Sajtófelelős 1 fő
Kommunikációs
munkatárs 1 fő

Környezeti
Tanácsadó
Iroda:
3 fő

Gazdasági
részleg: 2 fő
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1. Melléklet
A Levegő Munkacsoport településrendezési és
környezetvédelmi eljárásokban való részvétele a 2012.
évben
Témavezető: Schnier Mária
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya által bonyolított
alábbi keretövezet átsorolási eljárásokban vettünk részt:
1. X. kerület Horog utca – vasúti delta – Kőér utca közötti terület Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
2. XII. kerület Kútvölgyi út 12-14. sz. alatti ingatlan keretövezet átsorolása (állásfoglalás szakhatósági egyeztető tárgyalásra)
3. XII. kerület Alkotás utca – Jagelló út – Csörsz utca által határolt területre vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítási hatástanulmány (véleményezés)
4. XVIII. kerület Ráday Gedeon utca – Fedezék utca – 154447/10 helyraji számú telek
keretövezet módosítási hatástanulmánya (véleményezés)
5. XXIII. kerület 196353/2 hrsz-ú út – 196349 hrsz-út – Budapest közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Fővárosi Szabályozási
Keretterv módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
6. IV. kerület volt Hunyadi laktanya telkeinek kül-belterületi határára vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítása (véleményezés)
7. Zugló kerületi Építési szabályzata és Szabályozási Terve keretövezeti átsorolása
(szakhatósági egyeztető tárgyalás)
8. Budapest Településszerkezeti Terve (véleményezés)
9. Margitsziget szabályozási terve (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
10. Kelenföldi pályaudvar és térsége nyugati kijárat keretövezet módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
11. XII. kerület Gesztenyéskert tömbjének Alkotás utca – Csörsz utca sarkán lévő telkei
keretövezet átsorolása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
12. XVIII. kerület MÁV területén lévő Fedezék utcai lapszabályzat keretövezet átsorolási eljárása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
13. IV. kerület Váci út – Újpesti öböl – Duna-sor – Rév utca – Duna folyam – városhatár
által határolt terület keretövezet módosítási hatástanulmánya (véleményezés)
14. IX. kerület Könyves Kálmán krt. – MÁV vasútvonal – Gyáli út – Üllői út által határolt
terület (volt Bólyai katonai főiskola területe) keretövezet átsorolási eljárása (szakatósági egyeztető tárgyalás)
15. XII. kerület Istenhegyi út – Szendrő utca – közterület által határolt terület keretövezet átsorolási hatástanulmánya (véleményezés)
16. VIII. kerület Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca – Dugonics utca – Diószeghy
Sámuel utca – Kőris utca – Orczy út – Rozgonyi utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út – Nagyvárad tér által határolt terület: Ludovika Campus keretövezet átsorolása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
17. X. kerület MÁV lakótelep keretövezet átsorolási hatástanulmánya (véleményezés)
A fővárosi kerületek alábbi szabályozási terveinek egyeztetési eljárásában vettünk részt:_
1. XII. kerület Eötvös út – Karthauzi utca – Művész utca által határolt terület kerületi
szabályozási terve (véleményezés)
2. XI. kerület Hunyadi J. út – (43584/4) hrsz-ú közterület – Törökverő út által határolt
terület kerületi szabályozási terve (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
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3. XI. kerület Budaörsi repülőtér és környezete Kerületi Szabályozási Terve (véleményezés)
4. XII kerület Hegyvidék KVSZ és KSZT módosítása (véleményezés)
5. XI. kerület Hadak útja – Major utca – Thán Károly utca – Borszék utca által határolt
terület kerületi szabályozási terve (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
6. XI. kerület Fehérvári út – Hauszmann Alajos utca – Nádorliget utca – Galambóc utca
által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
7. XIII. kerület Népfürdő utca – Dunavirág utca – Párkány utca – Viza utca által határolt
terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
8. XII. kerületi KSZT pontosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
9. XI. kerület Fehérvári út – Etele út – Petzvál J. utca – Mérnök utca által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés
10. XIII. kerületi KVSZ eseti módosítás (véleményezés)
11. XIII. kerület Váci út – Fiastyúk utca – Madarász V. utca – Föveny utca által határolt
terület építési szabályzatáról szóló 8/2002. (III. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi
önkormányzati rendelet módosítása (véleményezés)
12. XIII. kerület Váci út – Babér utca – Madarász V. utca – Fiastyúk utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 27/2000. (IX. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi
önkormányzati rendelet módosítása (véleményezés)
13. XI. kerület BAH csomóponti üzemanyag töltő állomás területére készült kerületi
szabályozási terv módosítása (véleményezés)
14. A XIII. kerületi Önkormányzat Kerületi Városépítési Szabályzatának eseti módosítása, valamint a Budapest XIII. kerület Váci út – Babér utca – Madarász V. utca – Fiastyúk utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 27/2000. (IX. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítása, és a Budapest XIII.
kerület Váci út – Fiastyúk utca – Madarász V. utca – Föveny utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 8/2002. (III. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
15. X. kerület Richter Gedeon Rt. Üzemi területére vonatkozó építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (véleményezés)
16. XI. kerület Építész utca – Karcag utca – Vegyész utca – Fegyvernek utca által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
17. X. kerület Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal által határolt
terület kerületi építési szabályzata és szabályozási terve (véleményezés)
18. XI. kerület Fehérvári út – Hauszmann A. utca – Nádorliget u. – Galambóc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervének és a Kelenföldi Hőerőmű katasztrófavédelmi körzetének kijelölése (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
19. XIV. kerület Thököly út – Izsó utca – Abonyi utca – Zichy Géza utca – által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
20. XIV. kerület Kacsoh Pongrác út – 29834/3 hrsz-ú KL-VA övezet – Erzsébet királyné
útja – Hungária körút által határolt területre készülő szabályozási terv (véleményezés)
21. XI. kerület BAH csomópont üzemanyag töltő állomás kerületi szabályozási terve (állásfoglalás szakhatósági egyeztető tárgyalásra)
22. X. kerületi KVSZ és Laposdűlő városrész szabályozási terve (szakhatósági egyeztető
tárgyalás)
23. Zugló Kerületi Városrendezési Szabályzatának újabb módosítása (véleményezés)
24. XI. kerület Albertfalvai Tisztviselő Lakótelep szabályzata (szakhatósági egyeztető
tárgyalás)
25. XIV. kerületi Városrendezési Szabályzat legújabb módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
26. XI. kerület Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida u – T9r9kbálinti út – Madárhegyi út
által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
27. X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út – Halom utca – Kápolna utca által határolt terület
kerületi építési szabályzata és szabályozási terve (véleményezés)
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28. XIII. kerület Népfürdő utca – Vizafogó utca – Esztergomi út – Jakab József utca –
Dagály utca által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
29. XI. kerület Balatoni út – Péterhegyi lejtő – Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
30. XVIII. kerület PPVSZ egységes szerkezetbe foglalt szövegének módosítása (vélemélnyezés)
31. XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és térsége (Balatoni út-7567 hrsz. közterület - M1M7 autópályák bevezető szakasza – Rimaszombati út – Péterhegyi út tervezett
nyomvonala – meglévő gyalogos aluljáró – Etele tér – Etele út – Hadak útja – Gyergyótölgyes utca – Somogyi út – Z-KK jelű terület északi határa – vasút – Péterhegyi út tervezett nyomvonala – Boldizsár utca által határolt terület) kerületi szabályozási terv módosítás (véleményezés, majd szakhatósági egyeztető tárgyaláson való részvétel)
32. XIII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata (véleményezés)
33. XI. kerület Madárhegy kerületi szabályozási terv módosítása (szakhatósági egyeztető tárgyalás)
34. XI. kerület Budaörsi Repülőtér kerületi szabályozási terve (szakhatósági egyeztető
tárgyalás)
35. VIII. kerület Ludovika Campus kerületi szabályozási terve (szakhatósági egyeztető
tárgyalás)
36. XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyöngyösi utca – Nővér utca – Fiastyúk utca –
Göncöl utca által határolt terület kerületi szabályozási tervének módosítása (véleményezés és szakhatósági egyeztető tárgyalás)
37. XIII. kerület Környezetvédelmi-fenntarthatósági programja (véleményezés)
38. XV. kerület Újpalota Fő tér környékének szabályozási terve (véleményezés)
39. XI. kerület Gazdagréti lakótelepre készített kerületi szabályozási terv (véleményezés)
40. XI. kerület Mikes Kelemen utca – Péterhegyi út – Őrmezei út – Balatoni út által határolt terület kerületi szabályozási terve (véleményezés)
41. XVIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata egyes részeinek: (154106,
154107 és 154110) hrsz.-ú telkek határainak módosítása (véleményezés
42. XV. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata 8/A §-ának módosítása (véleményezés)
43. XV. kerület 71. sz. Budapest-Vác-Veresegyház vasútvonal és környezete területére
készített kerületi szabályozási terv (véleményezés)
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Felügyelőség alábbi eljárásaiban vettünk részt:

és

Vúzügyi

1. Bugyi 0110/1-24, 0115/1-23, 0118/3-5, 0120/1-22, 0120/31-43 hrsz.-ú ingatlanokon
tervezett kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati eljárása (véleményezés)
2. Taksony V. védnevű bánya környezetvédelmi engedélyének meghosszabbításával
kapcsolatos eljárása (véleményezés)
3. Budapest VIII. kerület Orczy kertben megvalósítandó Ludovika Campus előzetes
vizsgálati eljárása (véleményezés)
4. Budapest X. kerület Örs vezér téri Árkád 2 bevásárlóközpont bővítmény környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítási kérelme (véleményezés)
5. „Ócsa III. kavics” védnevű kavicsbánya első fokon megadott környezetvédelmi engedélye elleni fellebbezés
6. Budapest XI. kerület 4-es metróvonal I. szakasz - Kelenföldi pályaudvar térsége (Kelenföld nyugati kijárat – Őrmező) M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszához
kapcsolódó úthálózat, autóbusz végállomás és P+R parkoló létesítése, valamint a
Sasadi-árok tervezett vízelvezető korrekciójának környezeti hatásvizsgálati eljárása
tárgyában hozott KTVF: 1617-11/2012. iktatószámú Határozat elleni felebbezés
7. Kivizsgálás kérése a „Délegyháza XVIII. – kavics” védnevű bánya miatt
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8. Kiskunlacháza XIII. nevű kavicsbánya kapacitásbővítésével kapcsolatos közmeghallgatásra állásfoglalás
Peres ügyek:
1. Egy érintett lakástulajdonossal közösen keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez a József nádor téri mélygarázs másodfokon megadott építési engedélye ellen
2. a Múzeumkert Bródy Sándor utcai oldala alá tervezett mélygarázs elvi építési engedélye ellen indított perünk bírósági tárgyalásai
Építéshatósági ügy:
1. Budapest II. kerület Hűvösvölgyi út 21-23. szám és Riadó u. 11607/5 helyrajzi szám
alatti trafóház átépítésére (irodaépület) vonatkozó használatbavételi engedélyről szóló
Határozat ellen fellebbezés
Jogszabályok véleményezése:
1. a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) sz. Korm. rendelet módosítása (véleményezés)
2. Bányatörvény módosításának véleményezése (felhasználva a JNO jogszabály módosítási tervezetét is)
3. a településrendezési eszközök tartakmának, elkészítésének és elfogadásának részletes szabályairól, valamint az egyes településrndezési sajátos jogintézményekről
szóló Korm. rendelet tervezetének véleményezése a Belügyminisztérium felé
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2. Melléklet
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához érkező megkeresések
település szerinti megoszlása 2012-ben
Település
Abasár
Ábrahámhegy
Ajka
Almásfüzitő
Ásványráró
Bag
Bakonybánk
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonrendes
Baracs
Battonya
Békéscsaba
Bélapátfalva
Bénye
Bernecebaráti
Biatorbágy
Biharnagybajom
Bocskaikert
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest
Bükkábrány
Cegléd
Csíkszereda
Csobánka
Csömör
Csömöréd
Dabas
Debrecen
Diósd
Dömsöd
Dunabogdány
Dunaharaszti
Dunakanyar
Dunakeszi
Dunaújváros
Dunavarsány
Eger
Egyházasfalu
Érd
Felsőnémedi
Felsőnyék
Gávavencsellő
Géderlak
Gergelyugornya
Göd
Gödöllő
Gyál
Gyömrő

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
364
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
1
0
438

Győr
Halásztelek
Harsány
Hegyhátsál
Hetyefő
Hévíz
Isaszeg
Jászladány
Jásztelek
Jobbágyi
Kakucs
Kaposvár
Karancsság
Kazár
Kerepes
Királyegyháza
Kismaros
Kolontár
Komárom
Kunszentmiklós
Lakitelek
Lenti
Lőrinci
Mád
Makád
Mándok
Marcali
Marosvásárhely
Mátraháza
Mezőkövesd
Mikepércs
Miskolc
Monorierdő
Mosonmagyaróvár
Mumor
Nagydobos
Nagykanizsa
Nagykovácsi
Nagymaros
Nagyoroszi
Nagytarcsa
Nemesszalók
Nemti
Neszmély
Nyíregyháza
Ócsa
Őrbottyán
Paks
Pátyod
Pécs
Pér
Péteri

1
2
1
1
3
1
2
2
1
2
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
21
1
1
1
1
1
4
5
1
1
2
1
2
8
2
1
1
1
3
2
1
109

Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszentkereszt
Pilisvörösvár
Pomáz
Rád
Révfülöp
Salgótarján
Sátoraljaújhely
Seregélyes
Solymár
Somogyvár
Sopron
Sümeg
Szakály
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szentendre
Szentlőrinc
Szerencs
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szilasliget
Szob
Szolnok
Szombathely
Szuhogy
Szücsi
Tahitótfalu
Taksony
Tata
Tatabánya
Tinnye
Tiszavalk
Tiszavasvári
Tököl
Törökbálint
Törökszentmiklós
Tura
Túrkeve
Ukk
Üröm
Vác
Vág
Velence
Verőce
Veszprém
Zalaszentiván
Zsámbék
Nincs adat

1
2
1
3
1
7
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
12
3
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
3
1
3
1
4
0
98
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3. Melléklet
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához érkező megkeresések
megoszlása témák szerint 2012-ben

Megkeresések megoszlása kategóriák szerint
környezeti egészségügy

környezeti jog

környezeti nevelés, oktatás, tábor

közlekedés, szállítás

levegő

mezőgazdaság

ökológiai fogyasztóvédelem

pénzügyi támogatás, pályázat

sugárzás

talaj, ásványvagyon

tájékoztatás eseményekről

tájékoztatás intézményekről

települési környezet

természetvédelem, élővilág

víz

zaj, rezgés

egyéb

életmód

hulladék

zaj, r
ezgé
s

hulladék

kiadványküldés, -átadás

ál latvéd
elem
egyé
b

életmód

globális gondok

energia

energia

építkezés (házépítés, felújítás)

építkezés (házépítés, felújítás)
k
globális gondo

állatvédelem

víz
kiadványküldés, -átadás
környezeti egészségügy
természetvédelem, élővilág

környezeti jog

környezeti nevelés, oktatás, tábor
közlekedés, szállítás

települési környezet

tájékoztatás intézményekről

tájékoztatás eseményekről
talaj, ásványvagyon
sugárzás

aság
gazd
mező

t
za
l yá
pá
s, elem
atá éd
og ztóv
tám as
yi ogy
üg i f
nz gia
pöékoló

levegő

28

4. Melléklet
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához érkező megkeresések
megoszlása a megkeresés módja szerint 2012-ben

Megkeresés módjai

Telefon
Email
Személyes
Postai levél
Skype

Megjegyzés: A személyes megkeresések nagy része különböző rendezvényeken történt
(Autómentes Nap, iskolai előadások stb.)
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A Levegő Munkacsoport
2013. évi munkaterve

2013-ban is a fenntarthatatlan globális folyamatok kihívásaira adandó válaszokon dolgozunk. Az emberek,
kiemelten a döntéshozók szemléletének átalakításával zöld gazdaságot kell létrehozni a világban a jelenlegi,
a természeti erőforrásokat pazarló, energiafaló és a társadalmakat csak „termelési tényezőnek” tekintő
helyett. Ezt csak az érintettek összefogásával lehet elérni.
I. Általános
1. Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a célok, amelyeket a
Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozói kitűztek.
2. Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és a döntéshozóknak szóló tájékoztató munkánk hatékonyságát. Ezen
belül kiemelt feladat, hogy Lélegzetnyi című havi elektronikus hírlevelünk segítse az olvasót eligazodni az
időszerű kérdések környezetvédelmi vonatkozásaiban. Jelentősen bővítjük a hírlevél olvasóinak számát. 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, továbbá
tájékoztatást nyújt az érintett és érdeklődő lakosság számára is.
3. Havonta-kéthavonta megjelentetjük Körlevelünket tagszervezeteink és a Szakértői Testület tagjai részére.
4. Havonta megjelentetjük Önkéntes Hírlevelünket.
5. Jelentősen növeljük támogató tagjaink számát.
6. Jelentősen növeljük a Levegő Munkacsoportot kedvelők számát a Facebookon.
7. A tevékenységi körünket érintő témákban részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.
8. Rendszeres kapcsolatot tartunk Európai Uniós intézményekkel.
9. Folyamatos kapcsolatot tartunk a közigazgatással, minisztériumok, önkormányzatok, hivatalok és egyéb
hatóságok illetékeseivel.
10. Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi és környezet-egészségügyi kérdésekre és a települések
környezeti minőségére.
11. Fenntartjuk és működtetjük Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat.
12. Szakmai és egyéb rendezvényeket szervezünk a vélemények és információk cseréjének elősegítésére.
13. Tagszervezeteinken keresztül is folyamatosan figyelemmel kísérjük helyi önkormányzatok
környezetvédelmi programjait, tervezésüket és teljesülésüket.
14. Szakmai segítséget nyújtunk környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
15. Külföldi hivatalos útjainkról minden alkalommal tájékoztatást adunk Körlevelünkben, illetve a
Lélegzetnyi hírlevelünkben.
16. Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Munkacsoport szervezetét.
17. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, fejlesztjük, és továbbra is közzétesszük rajta minden
közérdeklődésre számot tartó anyagunkat.
II. Állami költségvetés és adórendszer
1. Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer környezetbarát
átalakításáért.
2. Javaslatokat készítünk a 2014. évi költségvetési törvényjavaslathoz és adótörvény-javaslatokhoz.
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. Szorgalmazzuk a fenntartható területfejlesztést elősegítő gazdasági ösztönzési rendszer és szabályozók
kidolgozását.
5. Lehetőségeink szerint folyamatosan figyeljük az állami források felhasználásának alakulását, és szükség
szerint javaslatokat teszünk a hatékonyabb, környezetbarátabb felhasználásra.
6. Szorosan együttműködünk azokkal a hazai és külföldi személyekkel és szervezetekkel, amelyek szintén a
zöld államháztartási reform megvalósításáért tevékenykednek. Ezen belül tovább folytatjuk aktív
részvételünket az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) kampányában a környezetvédelmi pénzügyi
1

7.

reformért. Aktívan közreműködünk az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe) Projekt
megvalósításában.
Részt veszünk a Német Zöld Költségvetés Szövetség (FÖS) gondozásában megjelenő elektronikus
hírlevél, a Green Budget News szerkesztésében és terjesztésében.

III. Közlekedés
1. Folytatjuk kampányunkat a közlekedés által kibocsátott korom, illetve részecskeszennyezés (PM10)
csökkentéséért.
2. Sürgetjük a tömegközlekedés finanszírozási gondjainak tartós rendezését, és ennek érdekében javaslatokat
készítünk.
3. Szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Szövetség mielőbbi valódi megalakítását.
4. Folytatjuk tevékenységünket a tehergépkocsik fővárosi behajtás engedélyezési rendszerének minél
hatékonyabb alkalmazása, valamint a környezetbarát city logisztikai megoldások elterjesztése érdekében.
5. Szorgalmazzuk a személyautó-közlekedés racionalizálását, a torlódások felszámolását, a forgalomnak az
utak kapacitásához igazítását. Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles parkolás általánossá tételét, a területi
kedvezmények számottevő szűkítését.
6. Szorgalmazzuk a személyautósok összefogását a közlekedésben részt vevő gépkocsik számának
csökkentésére telekocsizással.
7. Folytatjuk kampányunkat a vasúti közlekedés sokoldalú javításáért.
8. Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampányunkat annak érdekében, hogy az árufuvarozást egyre növekvő
mértékben helyezzék át közútról vasútra.
9. Meghívásunk esetén részt veszünk a MÁV által szervezett fórumokon, és felszólalunk a környezetbarát
közlekedési módok érdekében.
10. Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket a közúti és légi közlekedés külső költségeinek
megismertetésére, és szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba, az infrastruktúra
használatáért fizetendő díjakba.
11. Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, a kormányzat, a helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztési
tanácsok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki ezekben
a kérdésekben.
12. Segítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen belül közreműködünk a
közlekedési tárcával folytatott érdekegyeztetésben, és szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési Fórum
munkájának felújítását.
13. Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjárművek okozta
növényzetkárosításokra és a közlekedés helyfoglalására.
14. 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.
15. Erősítjük együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
érdekében.
16. Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk annak érdekében, hogy további magyarországi
autópálya-építések helyett a vasutat fejlesszék, illetve hogy a közúti óriás beruházásokra előirányzott
pénzösszegeket inkább a meglévő közlekedési hálózatok hatékony üzemeltetésére, fenntartására és
felújítására fordítsák.
17. Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással is igyekszünk korlátozni az útépítések tájromboló, fragmentáló
hatását. Figyelemmel kísérjük az autópálya-építésekre vonatkozó terveket, tekintetbe véve az érintett
lakosság és terület környezet- és egészségvédelmi szempontjait. Szükség és lehetőség 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 Műszaki Irányelvek kidolgozását a bevásárlóközpontok,
üzemanyagtöltő állomások, mélygarázsok és egyéb forgalomvonzó létesítmények tervezéséhez.
20. Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap budapesti és vidéki
rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.
21. Szorgalmazzuk a regionális repülőterek fejlesztéséről szóló koncepció haladéktalan felülvizsgálatát, az
ilyen célra történő állami támogatások teljes felszámolását.
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22. Szorgalmazzuk az utak sózásának számottevő csökkentését és a síkosságmentesítés más módszereinek
alkalmazását.
23. Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetséggel (T&E) és annak tagszervezeteivel.
IV. Területgazdálkodás, településrendezés
1. Budapest és környéke fejlesztése és szabályozása
Folytatjuk véleményező munkánkat az önkormányzatok szabályozási terveire és egyéb fejlesztéseire
vonatkozóan. Részt veszünk a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) és Budapest
Településszerkezeti Terve (TSZT) – a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodája által lebonyolított – eseti módosításainak véleményezési eljárásában, különös tekintettel a
biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartására. Részt veszünk az egyeztetés alatt álló új fővárosi
rendezési szabályzat véleményezési eljárásában is.
A budapesti kerületek településrendezési eljárásai közül főleg a II., X., XI., XII., XIII., XIV., XV. és
XXI. kerület szabályozási terveit véleményezzük, kapcsolatot tartva helyi tagszervezeteinkkel, például a
XIII. kerületi Vizafogó Városvédő Egylettel, a Föveny Akciócsoporttal, valamint a Csepeli Kertbarát
Kör Egyesülettel. Szakmai tanácsainkkal és együttműködésünkkel továbbra is támogatjuk Zugló
környezetvédő és városvédő egyesületeit. Szükség esetén bejelentkezünk más kerületek eljárásaiba is.
Például a VIII. kerület vonatkozásában a Múzeumkert sorsát feltétlenül figyelemmel fogjuk kísérni,
valamint a XVIII. és a XIX. kerületi kertvárosokat érintő terveket is.
Figyelemmel kísérjük az egyes bevásárlóközpontok beruházóival a lakosság érdekében aláíratott
környezetvédelmi vállalások teljesítését (ECE). A hasonló, óriástömb-szerű, valamint nagy sűrűségű
beépítési tervek megvalósítása ellen továbbra is fellépünk. A Budai-hegység és a Pilisi-hegység
településein jelentkező beruházási tervekkel kapcsolatban tovább erősítjük együttműködésünket a helyi
társadalmi szervezetekkel. Budapest Településszerkezeti Tervének (TSZT) módosítási eljárásában
együttműködünk tagszervezeteinkkel. Tervezzük, hogy a konkrét, eseti eljárásokban
véleményezésünkkel megpróbáljuk ellensúlyozni a TSZT és a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési
Tervének szerintünk helytelen meghatározásait.
2. Zöldterületek, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét a településeken és környékükön. Szorgalmazzuk új zöldfelületek
kialakítását és a meglévők védelmét a mélygarázs-építésekkel szemben, a helyi lakossággal összefogva.
Faültetési akciókat kezdeményezünk, a helyi önkormányzatokkal együttműködve. Kirívó esetekben
felhívjuk a figyelmet a nagyobb volumenű fapótlási kötelezettségek elmulasztására (például a XI.
kerületben, kapcsolatot tartva a Szentimrevárosi Kertbarát Körrel).
Kiemelten foglalkozunk az V. kerületi fásított közterek védelmével (Olimpia park, József nádor tér).
Sürgetjük, hogy tovább szigorítsák a fák védelméről szóló előírásokat.
Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket a városi mikroklíma javításával kapcsolatban. Kezdeményezzük
a városklíma-vizsgálatok kötelezővé tételét az urbanizált területek jobb környezeti állapotának
biztosítására.
Az önkormányzatok településrendezési eljárásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti altalajjal közvetlen
vertikális kapcsolatban álló zöldfelületen lévő fák idővel önfenntartóvá válnak, ami a zöldfelületek
fenntartása szempontjából gazdaságilag sem közömbös; az aláépített zöldfelületek viszont mindig
fenntartásfüggők lesznek.
3. Természeti erőforrások védelme, földhasználat
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.
Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányászat mérséklésére irányuló tevékenységünket (különös tekintettel
a felszín alatti vízkészlet védelmére) a környezetvédelmi eljárásokban való részvételünkkel, tovább
ápolva kialakult helyi kapcsolatainkat. Közvetítő szerepünkkel elősegítjük a dél-pest megyei térség
lakossági csoportjainak, megalakult szervezeteinek összefogását. A bányászati célú illegális kutatásokkal
szemben, a mezőgazdasági területek védelme érdekében támogatjuk új természetvédelmi területek
lakosság által történő felkutatását és azok kijelölését az önkormányzatok településszerkezeti terveiben.
4. Más szervezetekkel együttműködve fákat telepítünk a főváros belső területeire, ezzel javul a városrészek
élhetősége (levegőminőség, mikroklíma, esztétikus környezet). A zöldítés során nem csak meglévő
zöldterületekre, üres fahelyekre kerülnek növények, hanem aszfaltozott parkolóhelyekre is.
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V. Éghajlatvédelem, energiapolitika és építésügy
1. Figyelemmel kísérjük az Európai Unió legfontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, különös tekintettel az
energiaadóra, valamint az F-gázokkal kapcsolatos szabályozásra. Tájékoztatjuk a közvéleményt és az
uniós parlamenti képviselőket az F-gázokra vonatkozó szabályozás szigorításának kedvező hatásairól.
2. Együttműködünk hazai és külföldi szervezetekkel az energiatakarékosság és az energiahatékonyság
növelésében, különösen tekintettel a közintézményekre. Fő célkitűzésünk az, hogy az energiaárak és a
különféle támogatási formák együttesen ösztönözzenek az energiahatékonyság javítására úgy, hogy eközben
az alacsony jövedelmű rétegek kedvezőbb helyzetbe kerüljenek. Szorgalmazzuk, hogy a 2014-től
hozzáférhető uniós források minél nagyobb részét az épületek energiahatékonyságának javítására, racionális
közműrendszerekre, decentralizált technológiákra fordítsák.
3. Támogatjuk a versenyképes és környezetbarát energiarendszerek kialakítását, különös tekintettel a
távfűtésre és a megújuló energiák racionális használatára.
4. Együttműködünk az építész, tájtervező, meteorológus és más szakmák képviselőivel, hogy
költségtakarékosan és komplexebben tudjunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz.
VI. Levegőtisztaság-védelem
1. Folytatjuk a Tiszta levegőt! LIFE+ projektünket, amelynek keretében a következőkre összpontosítunk a
buszok levegőszennyezésének csökkentése (az elavult buszok lecserélése, részecskeszűrő felszerelése a
még megmaradó régi buszokra), a tömegközlekedési járművek forgalmi, valamint a használó/szennyező
fizet elv megvalósítása a közúti közlekedés terén.
2. Folyamatosan felhívjuk a figyelmet a közlekedés és a fűtés okozta légszennyezés problémájára.
3. Figyelemmel követjük az EU jogalkotási folyamatait (nemzeti kibocsátási plafonok, nem közlekedési
gépek stb.) a levegőminőséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt a hazai civil szervezetekkel és a
döntéshozókkal.
4. Figyelemmel kísérjük az EU hazánk elleni jogsértési eljárását a PM10 egészségügyi határértékeinek nem
betartása miatt.
5. Folytatjuk a koromszennyezés elleni kampányunkat az éghajlat és az emberi egészség védelmében.
6. Tovább fejlesztjük a www.tiszta.levego.hu honlapot.
7. Fellépünk az ipari levegőszennyezés csökkentése érdekében, beleértve az erőműveket és a hulladékégető
műveket is.
VIII. Új Széchenyi Terv
1. Folytatjuk tudatformáló tevékenységünket, hogy Magyarország minél hatékonyabban tudja teljesíteni a
lisszaboni (versenyképesség és munkahelyteremtés), valamint a göteborgi (fenntartható fejlődés)
célkitűzéseket.
2. Közreműködünk a 2014-2020. évekre szolgáló uniós költségvetési források felhasználási tervének
előkészítésében.
IX. Civil együttműködés
1. Javítjuk együttműködésünket a többi hazai környezet- és természetvédő szervezettel, valamint más
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 való
részvételükben.
4. Aktívan részt veszünk a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozóján
(OT), továbbá a jeles napok rendezvényein, illetve azok szervezésében, különös tekintettel az Európai
Mobilitási Hétre.
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A Levegő Munkacsoport 2013. évi költségvetési terve, kiadási oldal
(pénzforgalmi szemléletben)
Költségek, ráfordítások
Energia
Tisztítószerek
Irodaszerek
Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei
Egyéb anyagköltség
Szállítás, rakodás költségei
Bérleti díjak
karbantartás
hirdetés, reklám
Oktatás
Utazási és kiküld-i ktsg.
Újság, szakkönyv
Postaköltség
Telefon költség
Internet szolgáltatás
Fénymásolás, digitális nyomdai szolg.
Ügyviteli szolgáltatás
Nyomda költség
Grafikai munkák költségei
Szerkesztés költségei
Honlap fejlesztés
Rendezvények költségei
Szakértői tevékenység
Mérések
Számítástechnikai szolgáltatások költségei
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költség
Hatósági díjak, illetékek, perköltség
Ügyvédi munkadíj
Szakmai tanácsadás, Szakfordítás, Tolmácsolás
Részvételi díj
Biztosítási díj
Bankköltség
Tagdíjak
Különféle egyéb költségek
Bérköltség
Megbízási díjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Adók, illetékek, hozzájárulások
Alvállalkozói díj
Különféle egyéb ráfordítás
Kölségek, ráfordítások összesen
Felhalmozás ( vásárolt tárgyi eszközök)
Összes kiadás

2012. évi
terv
290
30
410
0
611
1 100
4 030
155
4 525
50
1 440
160
460
870
242
55
200
2 533
1 290
810
2 420
700
3 870
1 175
445
3 330
55
2 790
601
0
0
270
240
30
28 100
0
2 070
7 587
0
800
0
73 744
800
74 544

2012. évi
2013. évi
tény
terv
254
380
44
15
140
170
253
140
3 546
1 550
166
844
3 581
1 350
183
300
416
4 270
0
0
1 172
1 590
193
81
180
200
712
690
315
315
0
70
86
77
2 902
1 640
638
910
0
270
2 429
200
895
550
1 050
300
0
1 175
107
35
1 113
2 360
70
140
2 575
2 500
508
900
35
95
7
10
1 348
744
220
240
89
100
28 307
26 780
1 268
1 100
1 693
1 310
8 071
7 528
189
110
0
0
22 696
18 700
87 451
79 739
570
437
87 888
80 309

A Levegő Munkacsoport 2013. évi költségvetési terve, bevételi oldal
(pénzforgalmi szemléletben)
2012. tény 2013. terv
A bevételi forrás megnevezése
Újságcikk írásának bevétele
Tanulmány írásának bevétele
Oktatás bevétele
Szakmai programok ellátásának bevétele
Továbbhárított szolgáltatás bevétele
Tagdíj bevétel
Adományok magánszemélyektől
Támogatás külföldi partnertől
Támogatás más szervezettől
KEOP beltéri levegőminőség pályázat
VM 2011. évi pályázati bevételek utófinanszírozásos része
VM 2012. évi pályázati támogatások és megbízások
HU/SK projekt utófinanszírozásos része
UseMobility pályázat támogatási összeg
Life+
Exiopol
Move Together utolsó részlet
NEA szakmai pályázatok
Minisztériumi, Önkormányzati támogatások
Kis pályázatok (Ökotárs, más alapítványok)
Norvég pályázati Alap 2013
SZJA 1%-a
Megtérítés
Bankkamatok
Egyéb bevételek
Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevétel
Összesen

30
6200
2283
1100
20
75
46
25634
9759
16042
1473
1599
6535
4237
11203
237
0
1486
2071
720
0
1115
136
168
3129
656
95954

30
1200
350
1350
50
180
250
18300
6740
13698
0
3036
0
6210
8500
0
2014
0
1570
400
7900
1300
200
150
1310
0
74738

