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ÖsszefogLALó

A környezetvédelem és a független civil 
szervezetek számára rendkívül kedve-
zőtlenül változtak meg a körülmények, 
aminek egyik elszenvedője a Levegő 
Munkacsoport is. ennek fényében kü-
lönösen értékesnek tekinthető, hogy 
2014-ben számos jelentős sikert értünk 
el. Az általunk legfontosabbaknak te-
kintett eredmények az alábbiak voltak:
 ▪ Az országgyűlési választások előtt aján-

lásokat készítettünk a jelölteknek. Tizen-
öt jelölt kötelezte el magát jogilag, hogy 
megválasztása esetén minden tőle telhe-
tőt megtesz a választási ígéreteinek meg-
valósulása érdekében, és közülük öten 
tagjai lettek az új országgyűlésnek. Ez 
történelmi jelentőségű, hiszen hazánkban 
első alkalommal lehetne majd akár a bí-
róság előtt is perelni képviselőket, ha az 
ígéreteikkel ellentétesen cselekszenek.

 ▪ Javaslatokat készítettünk a 4-es metró át-
adása utáni felszíni tömegközlekedésre. 
Javaslataink egy részét a BKK elfogadta 
és megvalósította.

 ▪ Szakértői számítások szerint megfelelő 
szervezéssel akár 50 százalékkal is csök-
kenthető a teherautó-forgalom Budapes-
ten. Javasoltuk a BKK-nak, hogy első lé-
pésként készítsen citylogisztikai koncep-
ciót. A koncepció első változatát – a Leve-
gő Munkacsoporttal is konzultálva – elké-
szíttette a BKK.

 ▪ Statisztikai adatok alapján elsőként mu-
tattuk ki, hogy a BKK évente több milli-
árd forint bevételtől esik el amiatt, hogy a 
tehergépkocsik üzemeltetőinek túlnyomó 
többsége nem fizeti meg a teherforgal-
mi behajtási díjat. Szorgalmaztuk, hogy a 
BKK szerezzen be és üzemeltessen ellen-
őrző gépjárműveket. A BKK 4 újonnan be-
szerzett gépkocsival nemrég megkezdte a 
fokozott ellenőrzést.

 ▪ Az önkormányzati választások alkalmá-
ból szakértők széles körű bevonásával el-
készítettük az Ajánlások Budapestért – 
Mit várunk az önkormányzatoktól 2014 
és 2019 között című anyagot, amely 229 
pontban foglalta össze a Levegő Munka-
csoport ajánlásait. A kiadványt eljuttattuk 

főpolgármester-jelölteknek és a budapes-
ti képviselőjelölteknek.

 ▪ A környezetvédelemért felelős új államtit-
kárnak javasoltuk egy felvilágosító kam-
pány elindítását a helyes lakossági fűtés 
népszerűsítésére. A kampány 2014 októ-
berében elindult.

 ▪ Széles körű szemléletformáló kampányt 
végeztünk az illegális hulladékégetés el-
len. Közreműködésünkkel több olyan sike-
res hatósági eljárás indult, ahol megbír-
ságolták az illegális hulladékégetőket. Eb-
ben a témában segítettük az Alapvető Jo-
gok Biztosának munkáját is. 

 ▪ Egyeztettünk a lakosságot egyre job-
ban foglalkoztató azbesztszennyezések-
ről. Kapcsolatban állunk hatóságokkal és 
szakmai szervezetekkel annak érdekében, 
hogy ne lehessen ismét több évre sző-
nyeg alá söpörni az azbeszt ügyet.

 ▪ Helyi lakosokkal együttműködve több 
mint 140 hektár termőföldet mentettünk 
meg azáltal, hogy fellépésünkre a hatósá-
gok elutasították a kérelmeket újabb ka-
vicsbányák megnyitására. 

 ▪ Közreműködésünkkel a NAV egy újabb 
dolgozója lépett a nyilvánosság elé, meg-
erősítve és kiegészítve a 2013. novembe-
ri sajtótájékoztatónkon elhangzottakat az 
évi ezermilliárd forintos áfacsalásról és a 
hozzá kapcsolódó korrupcióról.

 ▪ Felújítottuk Szakértői Testületünk mű-
ködését, amelynek jelenleg 57 elismert 
szakember a tagja.

 ▪ Az év során Környezeti Tanácsadó Irodánk 
mintegy 1500 alkalommal nyújtott segít-
séget a hozzá forduló állampolgároknak.

 ▪ A Levegő Munkacsoport ezúton is köszö-
ni a sok segítséget, támogatást, biztatást, 
ami lehetővé tette eredményes munkán-
kat!

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke
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BEVEzETéS
A Levegő Munkacsoport országos kör-
nyezetvédő szövetség 1988 óta folytat 
pártpolitikától független környezetvé-
delmi tevékenységet az ország kedvező 
adottságait megőrző, szolidáris és de-
mokratikus fejlődés érdekében.

szemléletformálás, érdekérvényesí-
tés: Környezet- és természetvédelmi szem-
léletformálást, tájékoztatást végeztünk 
a lakosság körében, valamint országos, te-
lepülési és szakmai rendezvényeken. Támo-
gattuk a lakosságot, a civil szervezeteket, 
a környezetvédelmi kezdeményezéseket, az 
állampolgári részvételt a döntéshozatalban. 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a mé-
diával a környezeti információk hatékony 
terjesztése érdekében. Környezeti Tanács-
adó Irodát működtettünk.

szakpolitikai tevékenység, a környe-
zeti szempontok érvényesítése a dön-
téshozatalban: Szakmapolitikai programo-
kat, jogszabály-tervezeteket, településren-
dezési terveket, hatástanulmányokat, kon-
cepciókat véleményeztünk. Állásfoglalásokat, 
javaslatokat készítettünk különböző progra-
mokhoz, jogszabályokhoz annak érdekében, 
hogy elősegítsük a környezetvédelmi alapel-
vek érvényesülését.

publikációk, háttéranyagok készíté-
se: Háttértanulmányokat készítünk környe-
zetvédelmi állásfoglalásainkhoz és kezdemé-
nyezéseinkhez a Szakértői Testületünk, nem-
zetközi és hazai szervezetek, tudományos 
műhelyek tapasztalatainak felhasználásával. 
Megjelentetjük Lélegzetnyi havi elektronikus 
hírlevelünket és több népszerűsítő kiad ványt. 
Blogot és Facebook-oldalt üzemeltetünk.
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TEVéKENySégEINK 
réSzLETEzéSE
kapcsolattartás a tagszervezete-
inkkel és más civil szervezetekkel

Felelősök: Papp Zsuzsanna,  
Schnier Mária 
feladataink között szerepel a tagszer-
vezeteinkkel történő együttműködés, 
a folyamatos tájékoztatásuk és a köl-
csönös segítségnyújtás. tagszerveze-
teink az Alapszabályban biztosított jo-
gaikon túlmenően 
 ▪ elektronikus formában rendszeresen 

megkapják legfrissebb híreinket és a 
2006-ban indított Lélegzetnyi hírleve-
lünket;

 ▪ kérés esetén díjmentesen megkapják 
egyéb kiadványainkat is;

 ▪ meghívót kapnak a Levegő Munkacsoport 
rendezvényeire;

 ▪ a Levegő Munkacsoport munkatársai-
nak segítségével bővíthetik ismereteiket 
a környezet és az egészség megóvásáról, 
javításáról;

 ▪ hatósági eljárásokban való részvételük 
során kiemelten számíthatnak ránk a la-
kókörnyezetük védelmében;

 ▪ kiterjedt tagságunknak és kapcsolat-
rendszerünknek köszönhetően kapcso-
latot teremthetnek hasonló gondolkodá-
sú és hasonló gondok megoldásán tevé-
kenykedő emberekkel, és közösen ered-
ményesebben léphetnek fel környezeti 
érdekeik érvényesítéséért.

 ▪ Folytattuk együttműködésünket más ci-
vil szervezetekkel, a környezet- és termé-
szetvédelmi szervezetek mellett több szo-
ciális szervezettel is.
Szakmai publikációink, híreink, inter-

netes jelenlétünk és kiadványaink mellett 
országszerte rendszeresen veszünk részt 
rendezvényeken, találkozókon, tartunk elő-
adásokat iskolákban, művelődési házakban, 
ahol népszerűsítjük a környezettudatos 
életmódot és felhívjuk a figyelmet az aktu-
ális környezeti problémákra.

Áprilisban Alsónémediben jártunk az ot-
tani általános iskola által szervezett Öko 
Napokon. Munkatársaink és önkénteseink 

a légszennyezésre és a természetben lévő 
különböző kemikáliákra, a levegőben is ter-
jedő permetszerekre hívták fel a figyelmet 
sok-sok ötletes interaktív játékkal és fel-
adattal. Júniusban az Országos Öko Expo 
és Bio Fesztiválon vettünk részt a Velencei-
tónál. rendszeresen részt veszünk a nyári 
ifjúsági találkozókon, az EFOTT-on, a Szige-
ten és a Hegyalja fesztiválon. 

Önkéntes programunk

Felelősök: Papp Zsuzsanna, Susánszky 
Ferenc, Szegő Judit
2014-ben is sok önkéntes segítette 
szervezetünket, többen közülük hosz-
szabb időn át vettek részt munkánk-
ban.

Önkéntes programunk keretében rend-
szeres hírlevélben tájékoztatjuk aktivistá-
inkat azokról a feladatokról, amelyekben 
számítunk segítségükre. Közös rendezvé-
nyeink alkalmat adnak arra, hogy jobban 
megismerjék egymást és a szervezet hit-
vallását, elkötelezett tevékenységét. Hon-
lapunkon közzé tesszük aktivistáink írásait, 
beszámolóit.  regisztrált önkénteseink szá-
ma 2014-ben meghaladta a 150 főt, segít-
ségükkel a kutatómunkától a fordításokon 
és adminisztratív segítségnyújtásokon át 
a rendezvényeken való részvételig számos 
feladatot hatékonyabban voltunk képesek 
ellátni. rajtuk kívül még sok olyan szimpati-
zánsunk van, akihez tanácsért, segítségért 
bármikor fordulhatunk.

A Levegő Munkacsoport újjáalakult Szak-
értői Testülete Komoly érdeklődés és lelke-
sedés mellett tartotta meg első ülését. (Az 
ülés résztvevői az „Ajánlások Budapestért” 
című anyagot vitatták meg.) A Testület tag-
jai rendszeresen komoly szakmai segítséget 
nyújtanak munkánkhoz. A Szakértői Testü-
let új alelnöke, dr. Bulkai Dénes nagy ak-
tivitással dolgozik annak érdekében, hogy 
a Testület még hatékonyabban mozdítsa elő 
az egészséges környezet érdekében végzett 
tevékenységünket.
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Médiakapcsolataink

Témavezetők: Kovács Zsigmond, 
Lukács András 
Törekszünk a média támogatásának meg-
szerzésére. Bármikor készséggel rendelke-
zésére állunk a sajtónak interjúkkal, felvilá-
gosítással, állásfoglalásokkal. Rendszeresen 
adunk ki sajtóközleményeket, a látványos 
sajtótájékoztatókkal igyekszünk felhívni 
a média és a közvélemény figyelmét a kör-
nyezeti gondokra.

A Levegő Munkacsoport számos alkalom-
mal került be a magas nézettségű híradókba, 
népszerű internetes hírportálokba. 

Több alkalommal a sajtó minden szeg-
mensében megjelent a Levegő Munkacso-
port egy-egy ügyéről szóló hír. 2014-ben 
több mint 200 hír, cikk, interjú, nyilatko-
zat jelent meg a Levegő Munkacsoport 
említésével. (Ezeket – a teljesség igénye 
nélkül – havonta összesítjük a Lélegzet-
nyi hírlevelünkben.) Felvilágosító munkánk 
eredményeképpen a korábbi évekhez ké-
pest sokkal többen értik már a gazdaság, 
a közigazgatás, a szakpolitikák és a kör-
nyezet állapota közötti összefüggéseket. 
Tapasztalataink szerint legjobban a fővá-
ros légszennyezettségének csökkentéséért 
folytatott küzdelmünket érti és támogatja 
a közvélemény.

Honlapunkon rendszeresen megjelen-
nek a tevékenységünkről szóló friss hírek 
a nagyközönség és a sajtó munkatársainak 
tájékoztatására.

A sajtó mellett egyre több szervezet, 
magánszemély címére juttatjuk el a Léleg-
zetnyi című havi elektronikus hírlevelünket 
aktuális tevékenységeinkről. 2014 végén 
a hírlevelet több mint 1800 címre küldtük 
ki. A Lélegzetnyiben elsősorban a saját te-
vékenységünkről adunk hírt, ugyanakkor ki-
tekintünk a környezetvédelemmel kapcso-
latos egyéb eseményekre is, továbbá rend-
szeresen közlünk összefoglalókat különböző 
érdekes külföldi tanulmányokról.

Havi rendszerességgel jelentünk meg az 
Ozone Network egy órás környezetvédelmi 
műsorában, akik minden héten híreinkből is 
válogattak.

nemzetközi kapcsolataink

Témavezető: Lukács András 
Célunk, hogy vegyük át a nemzetközi gyakor-
latból (különösen az Európai Unió gyakorla-
tából) a kölcsönös előnyöket biztosító követ-
kezetesebb környezetvédelmi szabályozást, 
ugyanakkor a piactorzító hatásait tompítva 
őrizzük meg természeti és kulturális adott-
ságainkat. Elősegítjük, hogy az EU Alapjaiból 
nyújtott támogatások megfeleljenek a fenn-
tartható fejlődés követelményeinek.

A Levegő Munkacsoport az Európai Kör-
nyezetvédelmi Iroda (EEB, a legnagyobb 
európai környezetvédő civil szervezet), az 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetség (T&E), az Európai éghajlatvé-
delmi Hálózat (CAN Europe), Környezet és 
Egészség Szövetség, az Európai zöld Költ-
ségvetés Szövetség (gBE), valamint az 
Egészség és Környezet Szövetség (HEAL) 
tagszervezete. 

Számos nemzeti civil szervezettel is jó 
kapcsolatot ápolunk, többek között a Né-
met zöld Költségvetés Szövetséggel, a Dán 
Ökológiai Tanáccsal, az Osztrák Közlekedé-
si Klubbal, a Német Közlekedési Klubbal és 
a Német zöld Költségvetés Szövetséggel. 

Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke az Európai zöld Költségvetés Szövet-
ség, valamint az Európai Környezetvédelmi 
Iroda elnökségi tagja. 

Kapcsolatot tartunk kormányzati és 
egyéb hivatalos szervekkel is: az Európai 
Bizottsággal (különösen a Környezetvédel-
mi, a Közlekedési, az Energiaügyi, a régiós, 
a gazdasági és Pénzügyi, valamint az Adó- 

Havi rendszerességgel jelentünk meg az Ozone 
Network környezetvédelmi műsorában
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lapította, hogy nem fát vagy szenet égettek, 
hanem hulladékot. 70 000 forint bírságot és 
a szakértői költség közel 200 000 forintos dí-
ját fizettették meg az elkövetővel.

Egy barlangásztól kaptunk panaszbejelen-
tést, hogy Tapolcán nyílt karsztfelszínre nagy 
mennyiségű sittet és közte veszélyes hulla-
dékokat raktak le. Ez veszélyezteti a karszt-
vizet, a Tapolca város alatt lévő világhírű 
barlangokat. Levelet írtunk a Közép-dunán-
túli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségnek, kérve intézkedésüket. A fe-
lügyelőség a tapolcai jegyzőnek továbbította 
a panaszt, aki szemlét tartott az ingatlanok 
tulajdonosával. A tulajdonos vállalta, hogy 15 
napon belül elszállítja a hulladékot. A hatóság 
előre be nem jelentett szemlét tartott az ígé-
ret ellenőrzésére, és már nem talált hulladé-
kot, azt eltávolították. Bírságot nem szabtak 

és Vámügyi Főigazgatósággal), az Európai 
Parlamenttel, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséggel és másokkal.

környezeti tanácsadó Iroda 
(kÖtHáLó)

Vezető: Lenkei Péter. Munkatárs: Dr. 
Bendik Gábor
környezeti tanácsadó Irodánk műkö-
désének 19 éve alatt több mint 30 800 
ügyben adott segítséget a hozzá fordu-
ló embereknek.

Az irodát 2014-ben 1482 ügyben keres-
ték meg.

Az iroda közreműködésével 36 közigazga-
tás eljárás indult. 12 eljárásban ügyfélként 
vettünk részt az eljárásban, a többi közérde-
kű panasz vagy adatkérés. Az iroda közre-
működésével 3 peres eljárás folyt.

Irodánkhoz a téli időszakban sokan for-
dultak az illegális, hulladékkal történő fűtés 
légszennyezésével kapcsolatban. A lakosság 
által kezdeményezett közigazgatási eljárá-
sokba bejelentkeztünk ügyfélként, hogy az 
eljárás során garantált legyen a környezeti 
érdekek védelme. Az illegális hulladékége-
téses illetve hulladéklerakásos ügyek száma 
a nyári hónapokban is jelentős volt.

rendszeresen fordultak segítségért a ka-
mionforgalom, zaj, légszennyezettség, par-
kolás, műanyag- és avarégetés, bűzpana-
szok, fakivágás, vegyi anyagok a lakókör-
nyezetben, egészséget, vagy a környezetet 
veszélyeztető beruházások, ipari létesítmé-
nyek környezetterhelése, kártevőirtás kér-
déseiben és más témakörökben.

A megkeresések témájának széles skáláját 
érzékeltetik az alábbi kiragadott esetek is.

Pátyodon gumitalppal fűtött egy csa-
lad, a panaszos segítségünket kérte. Leve-
gőtisztasáǵ-védelmi eljárást kezdeményez-
tünk a Csengeri Járási Hivatalnál. A határozat 
nem állapított meg szennyezést, de vélemé-
nyünk szerint nem tárta fel a hatóság alapo-
san a tényállást, ezért fellebbezést nyújtot-
tunk be. A másodfokon eljáró megyei kor-
mányhivatal új eljárásra kötelezte a járási hi-
vatalt. A megismételt eljárásban igazságügyi 
szakértőt rendeltek ki kezdeményezésünkre, 
aki a kazán hamuminta vizsgálatával megál-

Tapolcán nyílt karsztfelszínre nagy mennyiségű 
sittet és közte veszélyes hulladékokat raktak le
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ki, az eljárást megszüntették. A karsztos fel-
szín most már nem szennyezett hulladékkal. 

Kóspallagról érkezett panasz 2014 au-
gusztusában, hogy a falu sportpályája mel-
lett raktak le nagy mennyiségű építési tör-
meléket, mely veszélyes hulladékokat is 
tartalmazott. Az illetékes Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fe-
lügyelőséghez nyújtottunk be panaszt, akik 
az ügyet kivizsgálták. Kiderült, hogy a helyi 
önkormányzat megbízásából rakták le a hul-
ladékokat, engedély nélkül. A hatóság köte-
lezte az önkormányzatot a hulladékok jog-
szabályban előírt elszállítására, kezelésére. 
Mivel ez nem történt meg, végrehajtást kez-
deményeztek az önkormányzattal szemben. 

A Mátra környékéről több panasz is érke-
zett a lignit lakossági tüzelésével kapcsolat-
ban, többek között olyan szakorvostól, aki 
a Mátrai Szanatóriumban végez gyógyító 
munkát. A panaszosoknak javasoltuk, hogy 
levélben keressék meg a minisztert. A pa-
naszlevelekre sajnos általában semmitmon-
dó válaszokat kaptak.

Több határon túli segítségkérés is érkezett 
ipari légszennyezés, fakivágás témákban.

A tanácsadást Lenkei Péter végezte, 
Bendik gábor a jogi ügyekben segített, he-
lyettesített igény szerint. A Környezeti Ta-
nácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) tag-
szervezeteként folytattuk tevékenységünket.

Egy képzésen is részt vettek tanácsadó-
ink, melyet a KÖTHÁLÓ szervezett.

jogi ügyek

Témafelelős: Dr. Bendik Gábor
A Levegő Munkacsoport megalakulása óta 
igénybe veszi a jog eszközeit is az emberi 
egészség és az egészséges környezet érde-
kében. 

A Levegő Munkacsoport – a korábbi évek-
hez hasonlóan – 2014-ben is számos kör-
nyezetjogi ügyben segítette a hozzá fordu-
ló lakosokat, és több eljárásban vett részt. 
Az alábbiakban néhány fontosabb példát 
említünk.

Képviseltük a felpereseket a József nádor 
téri mélygarázzsal kapcsolatos per bírósági 
tárgyalásán, valamint írásbeli beadványokat 
készítettünk a perben.

Hatósági leveleket, beadványokat fogal-
maztunk meg, illetve véleményeztünk, jogi 
kérdésekben segítettünk (Városliget pro-
jekt, fővárosi szmogriadó rendelet, a PM10 
csökkentési kormányprogram végrehajtása, 
a levegő védelméről szóló kormányrendelet 
módosítása, azbesztmentesítési program, 
ajánlások Budapestért környezetjogi része, 
operatív programokkal kapcsolatos javaslat, 
országspecifikus ajánlások stb.). 

Megbeszéléseken vettünk részt döntés-
hozókkal, önkormányzatokkal különféle kör-
nyezetvédelmi, elsősorban légszennyezéssel 
kapcsolatos kérdésekben (FM, NFM, Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete, zuglói 
polgármester, Fővárosi Önkormányzat, du-
gódíj fórum stb.).

Más zöld szervezetekkel egyeztetve nyi-
latkozatmintát készítettünk az országgyűlési 
képviselőjelöltek civil szervezetek felé teen-
dő vállalásairól. 

Kóspallagon a falu sportpályája mellett raktak 
le nagy mennyiségű építési törmeléket, mely 
veszélyes hulladékokat is tartalmazott
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Egyeztettünk a selypi azbesztgyár hatá-
sai ellen tiltakozók jogi képviselőjével. rend-
szeresen egyeztettünk más civil szerveze-
tekkel, lakosokkal és egyéb érintettekkel (pl. 
K-Monitor, környezetvédő civil szervezetek 
Koordinációs Tanácsa). Egyeztettünk a Ma-
gyar Környezettudatos építés Egyesületével 
az általunk elkészített parkolási rendeletter-
vezetről. Előadást tartottunk civil szervezetek 
részére a civil szervezetek szabályozásáról. 

részt vettünk az Európai Környezetvédel-
mi Iroda (EEB) brüsszeli és athéni elnökségi 
ülésein. 

Légszennyezéssel kapcsolatos konferenci-
ákon tartottunk előadást például Budapes-
ten, Brüsszelben és Putnokon.

Több tagszervezetünknek segítettünk vál-
tozásbejegyzési kérelmük, alapszabály-mó-
dosításuk elkészítésében, illetve a közhasznú 
jogállásukkal kapcsolatos jogi eljárás során. 

Szemináriumi órát tartottunk a környe-
zetvédelmi jog gyakorlati megvalósulásáról 
a Pázmány Péter Egyetem jogi karán. 

Hírt adtunk nemzetközi környezetjogi 
és légszennyezéssel kapcsolatos eredmé-
nyekről (a krakkói szilárd tüzelés betiltá-
sáról, a Tiszta Levegőt Európába projekt 

jogi honlapjáról, az Európai Bíróság PM10-
szennyezéssel kapcsolatos döntéséről stb.).

Az államháztartás ökoszociális 
reformja

Témafelelős: Lukács András
Az európai unió és az oecD kezdemé-
nyezéseivel, ajánlásaival összhang-
ban olyan szabályozott ökoszociális 
piacgazdaság kialakítását támogatjuk, 
amelyben a természeti erőforrásokat 
pazarlóan használó, a környezetet ve-
szélyeztető tevékenységek költségeit 
teljes egészében az okozókra hárítják. 
Azt szorgalmazzuk, hogy az így keletke-
ző többletbevételekre támaszkodva az 
állam csökkentse a bérterheket, erősít-
se az innováció, a kreativitás támoga-
tását, fejlessze az emberi erőforráso-
kat és fordítson a mainál jóval több for-
rást a környezet állapotának javítására. 
Az államháztartásunk – éves költség-
vetéseink és adórendszerünk – rendbe-
hozatalára, környezetbarát átalakítá-
sára a Levegő Munkacsoport folyama-
tosan dolgoz ki javaslatokat 1991 óta.

Folytattuk az évi 1000 milliárdos áfacsalás 
elleni küzdelemmel kapcsolatos egyeztetése-
ket, és újabb sikeres sajtótájékoztatót tartot-
tunk  a NAV-botránnyal kapcsolatban, ahol 
a NAV volt főosztályvezetője megerősítette 

Képviseltük a felpereseket a József nádor 
téri mélygarázzsal kapcsolatos per bírósági 
tárgyalásán

Hatósági leveleket, beadványokat fogalmaztunk 
meg jogi kérdésekben az azbesztmentesítési 
programmal kapcsolatban
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Horváth András állításait és újabb tényeket 
ismertetett a közvéleménnyel. Az adócsalá-
sokkal kapcsolatban rendszeresen egyeztet-
tünk különböző szervezetekkel (átlátszó.hu, 
Társaság a Szabadságjogokért, Transparency 
International stb.) és személyekkel. 

Több hazai és nemzetközi szakmai rendez-
vényen, konferencián, panelbeszélgetésen 
vettünk részt, tartottunk előadást a korrup-
ció, a zöld gazdaság lehetőségei, a fejlesz-
téspolitika, az uniós támogatások, a globális 
kereskedelem, a logisztika, a környezetpoli-
tika vagy az energiapolitika témájában. 

Sajtóközleményt adtunk ki a reklámadó-
törvényről. Öt cikket írtunk a green Budget 
Newsba.

Szorosan együttműködtünk és egyeztet-
tünk az Európai zöld Költségvetés (green 
Budget Europe, gBE) szervezettel. rend-
szeresen részt vettünk a szervezet telekon-
ferenciáin, javaslatokat, állásfoglalásokat 
készítettünk és véleményeztünk. A GBE 
önálló szervezetként történő hivatalos 
megalakulásán, Lukács Andrást elnök-
ségi taggá választották.

egyik alapítói voltunk az európai zöld 
költségvetés szövetségnek, amely egy 
projektből nőtte ki magát egy brüsszeli 
székhelyű, bejegyzett szervezetté. 

részt vettünk az eu szövetség a De-
mokratikus, szociális és fenntartha-
tó európai szemeszterért (EU Semester 
Alliance) nevű civil szervezetnek az eu-
rópai parlamentben tartott tanácskozá-
sán, majd azt követő civil egyeztetésén. 

Részt vettünk a Paks bővítése elleni te-
vékenységekben, így a február 1-jei tünte-
tésen is. 

Egyeztetéseket folytattunk a greenpeace-
szel, a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesülettel, a Magyar Természetvédők 
Szövetségével és a Védegylettel arról, milyen 
környezetvédelmi elvárásokat fogalmazzunk 
meg az országgyűlési képviselőjelöltek felé.

Más civil szervezetekkel közösen levelet ír-
tunk Orbán Viktor miniszterelnöknek, a kör-
nyezetpolitika megerősítését kérve.

Közreműködtünk Jövő Nemzedékek érde-
két Ellátó Biztoshelyettes által az EU-tagsá-
gunk 10 évéről szóló konferencia létrejöttében.

Megbeszélésen vettünk részt az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletén az 

országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatban, 
majd véglegesítettük a Levegő Munkacso-
port ezzel kapcsolatos javaslatait. Anyagokat 
készítettünk az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviseletének a civil szervezetek hely-
zetéről. részt vettünk az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletén a konzultáción 
Magyarország Nemzeti reform Programjáról 
és az Európa2020 Stratégia félidei értékelé-
séről. Véleményt írtunk az operatív prog-
ramokról az európai bizottság részére.

Nyilvánosságra hoztuk a zöld civil szerve-
zetek elvárásait az európai parlamenti kép-
viselőjelöltektől, és egyeztettünk róluk több 
képviselőjelölttel. 

közlekedés

Témafelelős: Vargha Márton
A környezeti károk, egészségi ártalmak 
jelentős részét okozza a közlekedés. 
ezért küldetésünk teljesítéséhez, az ál-
lampolgárok alkotmányban biztosított 
egészségének a tényleges védelméhez 

Folytattuk az évi 1000 milliárdos áfacsalás 
elleni küzdelmet
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és a természeti és a városi környezet 
fenntarthatóságához különös figyelmet 
kell fordítanunk a közlekedésre, a sze-
mély- és teherszállításra. ezt szoros 
együttműködésben tettük a Magyar köz-
lekedési klubbal és más szervezetekkel.

Több érintett civil szervezettel egyeztet-
ve részletes véleményt fogalmaztunk meg 
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ter-
veiről a felszíni tömegközlekedési átszerve-
zéséről az M4 metró elindulásával egyide-
jűleg. A BKK a javaslatok figyelembevételét 
ígérte. Figyelemmel kísértük a változásokat, 
azokról állásfoglalást adtunk ki. Szorgal-
maztuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat ne 
a felszíni tömegközlekedés visszavágásával 
igyekezzen növelni a 4-es metró utasfor-
galmát, hanem az autós közlekedés visz-
szaszorításával. Egyeztetéseket folytattunk 
az érintettekkel és a döntéshozókkal az 
M4 metró átadása után Őrmezőn kialakult 
helyzettel és a terület környezetvédelmi ál-
lapotával kapcsolatban.

részt vettünk a budapesti közlekedésfej-
lesztési stratégia legújabb változata, a Balázs 
Mór-terv szakmai egyeztetésén és a tervvel 
kapcsolatos fórumokon. 

Javaslatot készítettünk a dugódíj korszerű 
és hasznos kialakítása érdekében, vélemé-
nyünket az érintett döntéshozókhoz is eljut-
tattunk. A témában tanácskozást tartottunk 
a tervezett – és szerintünk rossz – behajtási 
övezet határai által érintett kerületek önkor-
mányzatának és társadalmi szervezeteinek 
képviselőivel.

Levelet írtunk a BKK-nak és Szeged pol-
gármesterének az elavult autóbuszok kör-
nyezetbarátra cserélése érdekében. részt 
vettünk az új magyar villanybusz bemuta-
tóján.

Megbeszélést folytattunk a Nemzeti Köz-
lekedési Hatósággal és a BKV-val a buszok 
légszennyezésének csökkentéséről.

Aktívan részt vettünk a Bocskai út fel-
újításával kapcsolatos közmeghallgatáson. 
Felléptünk a XI. kerületben közlekedésfej-
lesztési indokokkal tervezett fakivágások 
ellen.

Eljuttattuk javaslatainkat az 1-es villamos 
fakímélő vonalvezetésére a budai hosszab-
bítás esetében a BKK-nak és a környezetvé-
delmi hatóságnak is.

Levelet írtunk Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszternek, amelyben javaslatokat 
tettünk észak-Buda és környéke közlekedé-
sének javítására. 

Tiltakoztunk az elkerülő utak és a fővárosi 
autópályák bevezető szakaszainak fizetőssé 
tétele ellen, és egyúttal alternatív – a kör-
nyezetterhelést csökkentő – javaslatot tet-
tünk az útdíjból származó állami bevételek 
növelésére. Kértük az Elektronikus Közúti 
Áruforgalom Ellenőrző rendszer (EKAEr) 
bevezetésének elhalasztását, mikor látha-
tóvá vált, hogy a tervezett rendszer nem 
elég hatékonyan használható az áfacsalás 
visszaszorítására az, viszont komoly gazda-
sági és környezeti károkkal járhat. Mindkét 
témában levelet írtunk Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszternek.

Részt vettünk az Európai Környezetvédelmi 
Iroda (EEB) Költségvetési Munkacsoportjának 
tevékenységében, megbeszélésén

Részt vettünk a Paks bővítése elleni február 1-jei 
tüntetésen
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Javaslatokat tettünk arra, hogyan lehet-
ne a Mobilitási héten az eddiginél erősebben 
felhívni a figyelmet a gépkocsiközlekedés 
okozta por- és zajszennyezés veszélyeire.

részt vettünk Budapesten, gyulán és 
Szentendrén a Mobilitási hét, illetve az Autó-
mentes nap rendezvényein.

A Közlekedés Kft.-vel egyeztettünk 
a „Munkahelyi közlekedési terv” pályázatunk 
végrehajtásáról. Egyeztetéseket folytattunk 
annak érdekében, hogy magyarországi vál-
lalatok, intézmények belevágjanak munka-
helyi közlekedési terv készítésébe, és így 
munkatársaik minél környezetbarátabb mó-
don járjanak munkába. Honlapunkon külön 
alhonlapot hoztunk létre, ahol részletes tá-
jékoztatást adunk a munkahelyi közlekedé-
si terv előnyeiről és teljes egészében közzé 
tettük a Közlekedés Kft. tanulmányát. Fel-
hívást készítettünk cégek részére, melyben 
felhívtuk a figyelmet a munkahelyi közleke-
dési tervek készítésének fontosságára, pozi-
tív környezeti és gazdasági hatásaira, egy-
ben felajánlottuk segítségünket ilyen tervek 
elkészítéséhez.

Előadásokat tartottunk az útdíj és az úthá-
lózat fenntartásának kapcsolatáról, a közleke-
dés és a környezetvédelem összefüggéseiről, 
a dél-budai közlekedési hálózat alakulásáról.

Közlekedéspolitikai javaslatainkat a Kör-
nyezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 
2014. évi Országos Találkozójának résztvevői 
közös álláspontként fogadták el.

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetői-
nek Nemzetközi Konferenciáján a Levegő 

Munkacsoport díjait adtuk át a levegőtisz-
taság-terén kiemelkedő eredményt elért lo-
gisztikusainak. A Levegő Munkacsoport kü-
löndíját adtuk át a Logisztikai Csapatverse-
nyen indult, környezetvédelmi szempontból 
legjobb eredményt elért csapatnak.  

részt vettünk egy Shared Mobility (Meg-
osztott Közlekedés) megbeszélésen, ahol 
a közautózás, valamint a telekocsizás jele-
néről és jövőjéről volt szó.

Szakértői számítások szerint megfelelő 
szervezéssel akár 50 százalékkal is csök-
kenthető a teherautó-forgalom Budapesten. 
Javasoltuk a BKK-nak, hogy első lépésként 
készítsen citylogisztikai koncepciót. A kon-
cepció első változatát – a Levegő Munkacso-
porttal is konzultálva – elkészíttette a BKK.

Statisztikai adatok alapján elsőként mu-
tattuk ki, hogy a BKK évente több milli-
árd forint bevételtől esik el amiatt, hogy 
a tehergépkocsik üzemeltetőinek túlnyomó 
többsége nem fizeti meg a teherforgalmi 
behajtási díjat. Szorgalmaztuk, hogy a BKK 
szerezzen be és üzemeltessen ellenőrző 
gépjárműveket. A BKK 4 újonnan beszer-
zett gépkocsival nemrég megkezdte a fo-
kozott ellenőrzést.

Polgármesterek megkérdezésével fel-
mérést készítettünk arról, hogy változott-e 
a teherautó-forgalom egyes helységekben 
2013 júliusa, a használatarányos útdíj beve-
zetése óta.

Részt vettünk az új magyar villanybusz 
bemutatóján

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 
Nemzetközi Konferenciáján a Levegő 
Munkacsoport díjait adtuk át a levegőtisztaság-
terén kiemelkedő eredményt elért 
logisztikusnak
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A miniszterelnöknek írt levélben tiltakoz-
tunk az energiaital-gyártók által szponzorált 
légi parádé, és annak hatmilliárd forintos tá-
mogatása ellen.

Véleményeztük az Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív Program (IKOP) leg-
újabb változatát.

Más civil szervezetekkel közös felhívással 
felléptünk a BKK szétverése ellen.

részt vettünk a Brüsszelben az Európai 
Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség 
éves közgyűlésén. A szervezet a fenntartha-
tó közlekedésért folytatott munkáját a hazai 
döntéshozók tájékoztatásával segítettük.

Levelet írtunk az IMF-nek, kifogásolva 
ajánlásukat a tömegközlekedés támogatá-
sának csökkentésére.

éghajlatvédelem – épületfelújítás

Témafelelős: Beliczay Erzsébet
Az energiával kapcsolatos tevékenységeink 
középpontjában az éghajlatváltozáshoz al-
kalmazkodás és a foglalkoztatás növelésével 
egybekötött, fenntartható energiaellátás áll-
nak. Törekvésünk, hogy az ország éghajlati 
és energetikai adottságai a jogi és gazdasá-
gi szabályozásban, a közszolgáltatás infra-
struktúráinak fejlesztésében és általában a 
nagyobb beruházásoknál is visszatükröződ-
jenek. Új munkahelyeket energiatakarékos 
épület-felújításokkal és a hatékonyabb ener-
giafelhasználást is támogató hazai anyagok, 
berendezések gyártásával tudunk teremteni. 

Az éghajlatot erősen károsító F-gázokkal 
kapcsolatos kampányunk keretében kapcsán 
posztereket és honlaphíreket készítettünk, 
egyeztettünk az Országos Meteorológiai 
Szolgálattal, részt vettünk a rENEXPO-n és 
a KLENEN innovációs konferencián, valamint 
együttműködési megállapodást írtunk alá a 
Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi 
Egyetem Energetikai Szakkollégiumával.

Kampányunt folytattunk a Városliget, a 
Normafa és a Budai Vár értékeinek megvé-
déséért.

Előadást tartottunk az LMP és az MSzP szer-
vezésében tartott Városliget-Múzeumliget 
fórumokon a fejlesztéssel kapcsolatos kör-
nyezetvédelmi és építési szempontokról. 
Létrehoztuk a Városliget vitatott múzeum-
projektjével kapcsolatos alhonlapot. Elké-
szült a kisfilm, hogy motiváljon a beépítés 
elleni petíció aláírására. részt vettünk a Vá-
rosliget átalakítási terveinek szóbeli egyez-
tetésén a Belügyminisztériumban és a FUgA 
Központban. Újabb levelet írtunk a főváros-
nak a Városliget tervezett szabályozásának 
tarthatatlanságairól. Hozzászóltunk a City 
Hungary konferencián Budapest fejleszté-
sével kapcsolatos főpolgármester-helyettesi 

►

Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program támogatásávalLÉLEGZET ALAPÍTVÁNY
ZÖLD VÁROSOK TITKA

Mik azok az F-gázok?

A kilencvenes évektôl lecserélték a hû tô be ren
dezésekben, az aeroszolos palackokban hasz
nált ózonkárosító anyagokat. A helyettesítô 
anyagok, az ún. Fgázok ugyancsak klóro
zott, fluorozott szénhidrogének, kismérték
ben eltérô összetételben. Ezekrôl azonban ki
derült, hogy erôs üvegházhatású gázok, ame
lyek a széndioxidnál sok ezerszer károsab
bak. Az épületekben, jármûvekben használt 
hûtôberendezéseken kívül klímaberendezések
ben, tûzgátló habokban, hôszivattyúknál al
kalmazzák. Az elôrejelzések szerint a következô 
évtizedekben óriási sebességgel nô az igény 
a légkondicionáló és hûtôberendezések iránt. 

Idén tárgyalja az Európai Parlament az 
Fgáz szabályok módosítását. A berendezé
sek karbantartására és a megsemmisítésre 
a jelenleginél szigorúbb elôírások szüksége
sek, hogy ezzel csökkentsék az üvegházha
tású Fgázok légkörbe kerülését. Európának 
nemcsak az éghajlat védelmében érdeke az 
Fgáz használat korlátozása. Környezetba
rát hûtôközegek és berendezések kifejleszté
sével versenyelônyhôz juthat a tengeren túli 
importberendezésekkel szemben, új munka
helyeket létrehozva. Kézenfekvô tehát, hogy 
az éghajlatkárosító anyagokat is – az ózon
réteget károsítókhoz hasonlóan – fokozato
san kivonják a forgalomból. 

Részt vettünk Budapesten, Gyulán és 
Szentendrén a Mobilitási hét, illetve az 
Autómentes nap rendezvényein
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előadáshoz, kifogásolva a Városliget projek-
tet. Cikkeket, állásfoglalást írtunk a Városli-
get beépítésének abszurditásáról. A Norma-
fa projekt és a Városliget parkjának védelme 
ügyében felhívtuk a figyelmet a klímaszem-
pontú városfejlesztésre.

részt vettünk Prágában a Bankfigyelő 
Hálózatnak a térségünk környezetvédelmi 
szervezetei részvételével megtartott ener-
giahatékonysági konferenciáján.

Több alkalommal részt vettünk a Magyar 
Mérnöki Kamara geotermikus Szakosztálya 
konferenciáján a hazai geotermikus energiák 
hasznosításának terjesztése érdekében.

részt vettünk a BME ESzK Paks fórumán. 
Bejelentkeztünk a paksi atomerőmű bővítés 
környezeti hatástanulmányának társadalmi 
egyeztetésébe.

Összeállítottunk egy tematikát Levegő 
Munkacsoportnak a FUgA rádióban február-
ban kezdődő beszélgetéseihez klíma és épí-
tési kérdésekről, a műsorban szakértőként 
voltunk jelen. részt vettünk a Construma 
építőipari szakvásár szigeteléssel kapcsola-
tos rendezvényén.

részt vettünk a német Energiewende-ről 
(energiafordulat) rendezett előadásokon.

A FŐTÁV megbízásából tanulmányt készí-
tettünk a hulladékégetésről, ezzel összefüg-
gésben egyeztetést tartottunk zöld szerve-
zetek képviselőivel és kérdőíves felmérést 
készítettünk a lakosság hulladékégetéssel 
kapcsolatos véleményéről. 

Előadást tartottunk a Kecskeméti Termostar 
Hőszolgáltató Kft. rendezvényen. részt vet-
tünk előadással a Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) konferen-
ciáján, kezdeményeztük a pártoló tagsá-
gi státuszt a szervezetben. Szorgalmaztuk 
a fővárosi távfűtés kiterjesztését (hozzászó-
lások a Nemzeti épületenergetikai Stratégi-

ához, a KEHOP-hoz). Egyeztettünk a belső 
kerületekben fűtés következtében keletkező 
légszennyezés mérése ügyében. részt vet-
tünk a KÖVET energetikai ülésén, ahol a köz-
művek mérésszabályozásának fejlesztéséről 
volt szó. Ellátogattunk a SyMA csarnokban 
tartott Urbania21 szakkiállításra a korszerű 
szabályozások (SMArT megoldások) megis-
merése érdekében. részt vettünk az Európa 
Pontban az energiaárak alakításával kapcso-
latos nemzetközi műhelybeszélgetésen.

Véleményt írtunk az EU klíma- és energia-
politikájával kapcsolatos magyar állásponthoz.

részt vettünk a 2007–2013 közötti uniós 
fejlesztési periódus értékelési konferenciá-
ján. Véleményeztük az uniós források több 
operatív programját (gINOP, KEHOP, KIOP, 
VEKOP).

részt vettünk a Műcsarnokban megnyílt 
építészeti kiállítás organikus építészetről fo-
lyó vitáján. Cikket írtunk arról, hogy a köz-
gondolkodásban nagyobb szerepet kell kap-
ni az építészetnek.

Véleményt mondtunk a hazai bioüzem-
anyagok termeléséről.

részt vettünk az OMSz hősziget-konfe-
renciáján. rövid előadást tartottunk a városi 
hőszigetekről a Földművelésügyi Miniszté-
riumban a klímaadaptációval kapcsolatos 
konferencián.

Nemzetközi tapasztalatokat gyűjtöt-
tünk a városi zöldfelületekkel kapcsolat-
ban. részt vettünk a Magyar Urbanisztikai 
Társaságban a bolognai múzeumfejleszté-
si program ismertetésén (üres műemlék-
épületek újrahasznosítása). Nemzetközi jó 

Létrehoztuk a Városliget projekttel kapcsolatos 
alhonlapot. Elkészült a kisfilm, hogy motiváljon 
a beépítés elleni petíció aláírására
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példákat gyűjtöttünk a lakáspolitikával és 
épületfelújításokkal kapcsolatban.

Foglalkoztunk az üres épületek állag-
megőrzésének szabályozási hiányosságai-
val. Megvizsgáltuk az információs techno-
lógia kettős hatását az energiafogyasztásra 
(okostelefonok, adattárolás, funkciók, szol-
gáltatások növekedése). Az önkormány-
zati választásokra készülve összefoglaltuk 
a megfizethető lakhatás érdekében javasolt 
intézkedéseket.

részt vettünk a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ Klímadialógus Fórumán és az Or-
szággyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa 
Klímavédelmi Munkacsoportjának ülésén.

észrevételeztük a XIII. kerület közterület-
fejlesztési programját.

részt vettünk a Corvinus Egyetemen 
a rEKK gázfogyasztással és éghajlatválto-
zással kapcsolatos szakpolitikai tanulmánya-
inak vitáján.

részt vettünk a Duna és Tisza szabályo-
zásával kapcsolatos történész emlékülésen, 
ahol a jelennel közös klíma- és vízgazdálko-
dási kérdések is szóba kerültek. részt vet-
tünk a BME Energetikai Szakkollégium víz-
lépcsők jövőjéről tartott rendezvényén. 

Folytattuk a szemléletformálást a szelíd 
szennyvízkezelési eljárásokkal kapcsolatban 
(cikk, hozzászólás, levelezés).

településfejlesztés, zöldfelület-
védelem, földvédelem

Témafelelős: Schnier Mária, Beliczay 
Erzsébet
Célunk annak elősegítése, hogy természetes 
és épített környezetünket fenntarthatóan 
alakítsuk, és értékeinket unokáink számára 
megőrizzük. 

településfejlesztés
véleményeztük:

 ▪ több budapesti kerület (X., XI., XII., XIII., 
XIV., XV., XIX és XXI.), valamint Buda-
örs területrendezési, szabályozási terve-
it, helyi építési szabályzatát, több esetben 
a kapcsolódó egyeztető tárgyalásokon is 
részt vettünk,

 ▪ a Főváros új Településszerkezeti Tervét és 
az új Fővárosi rendezési Szabályzatot,

 ▪ a XIII. kerületi Önkormányzat Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájának felülvizs-
gálatát,

 ▪ a Dagály strandfürdő területén terve-
zett létesítmény-fejlesztéssel kapcsolat-
ban a Fővárosi Településszerkezeti Terv 
és Fővárosi Szabályozási Keretterv mó-
dosítását,

 ▪ Budaörs Környezeti értékelését,
 ▪ a budaörsi Hársfa utcai iskola bővítése 

céljából készített övezetmódosítást.

részt vettünk:
 ▪ a XI. kerületi Képviselő Testület gazdasá-

gi Bizottságának ülésein, 
 ▪ az 1-es villamos Kelenföldi pályaudvarig 

tartó továbbvezetéséről tartott közmeg-
hallgatáson,

 ▪ a XI. kerület Bocskai út felújítási tervének 
közmeghallgatásán,

 ▪ a Főpolgármesteri Hivatal által rendezett 
tanácskozáson Budapest fejlesztési prog-
ramjával kapcsolatban,

 ▪ Budapest Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megvitatásán,

 ▪ valamint a 2014-2020 között megvaló-
sítandó budapesti projektekről rendezett 
megbeszélésen.

Budapest XI. kerületi és XIII. kerületi la-
kossági csoportoknak nyújtottunk szakmai 
segítséget közlekedési és településfejleszté-
si témákban.

Budapest Főváros Kormányhivatala 
meghívására részt vettünk a XIII. kerü-
letben a Liget Budapest projekt keretében 
megvalósítani tervezett Országos Múze-
umi restaurálási és raktározási Központ 
(OMrrK), valamint a XI. kerületi Egyetemi 
negyed nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt beruházások szakhatósági egyeztető 
tárgyalásán.
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földvédelem
A környezetvédelmi szempontok érvénye-

sülése érdekében javaslatokat, fellebbezése-
ket készítettünk kavicsbánya-nyitási kérelmek 
ügyében. Munkánk során együttműködtünk az 
érintett önkormányzatokkal (Bugyi, Délegyhá-
za, Dunaharaszti, Dunavarsány, Kiskunlacháza, 
Ócsa, Taksony) és társadalmi szervezetekkel.

Bejelentkeztünk az M0 körgyűrű északi 
szektor 11. sz. és 10. sz. főút közötti szaka-
szának építéshatósági eljárásába a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál.

Bejelentkeztünk ügyfélként az MVM Paks 
II. Atomerőmű Fejlesztő zrt. által tervezett 
új atomerőmű blokkok környezeti hatásvizs-
gálati és egységes környezethasználati eljá-
rásba.

A Budapesten bevezetésre kerülő behaj-
tási díjjal kapcsolatban tárgyalást folytat-
tunk a XII. kerületi alpolgármesterrel.

zöldterület-védelem
Aktívan részt vettünk a József nádor téri 

mélygarázs építési engedélye ellen indított 
perünk tárgyalásán. A hozott ítélettel kap-
csolatban felülvizsgálati kérelmet nyújtot-
tunk be az érintett lakossággal közösen.

A felújított Olimpia park átadásával kap-
csolatban kértük a park keretövezeti átsoro-
lását és a kerületi építési szabályzat módo-
sítását is.

Budapest IX. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal meghívására eredményes tárgyalást 

folytattunk a HéV végállomáson lévő 13 
szürkenyárfa megmentése érdekében.

Folytattuk kampányunkat a Városliget és 
a Budai Vár értékeinek megvédéséért.

Felszólaltunk az Etele úti középső fasor 
kivágása ellen. Több környezetvédő szerve-
zettel együtt közös levelet intéztünk a Buda-
pesti Közlekedési Központ vezérigazgatójá-
hoz az 1-es villamos Etele úti tervezésével 
kapcsolatban. Bejelentkeztünk ügyfélként 
az 1-es villamos Etele úti továbbvezetésének 
fakivágás engedélyezési eljárásában, majd 
elküldtük észrevételeinket és állásfoglalá-
sunkat.

Lakossági panasz alapján levelet írtunk 
Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hiva-
tal jegyzőjéhez, tájékoztatást kérve a Hasa-
dék utcai fasor kivágásának körülményeiről.

Eljártunk a XI. kerületi Környezetvédelmi 
Osztálynál a 4-es metró miatt a kerületben 
kivágott fákra vonatkozó adatokkal kap-
csolatban, megtekintettük és megvitattuk 
a Bocskai út felújítási terveit a Budapesti 
Közlekedési Központban, a budaörsi lakos-
ság kérésére tárgyaltunk a Budaörsi Pol-
gármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osz-
tályán a Baross utca és Ifjúság utca közötti 
zöldfelületek felújítási terveiről. részt vet-
tünk az V. kerületi önkormányzat által a Bat-
thyány Örökmécses körüli tér zöldfelületi 
rendezésével kapcsolatos megbeszélésen.

A Budapest XI. kerületi Képviselő-testü-
let a Levegő Munkacsoport javaslatára de-

Fellebbezéseket készítettünk kavicsbánya-
nyitási kérelmek ügyében

Felszólaltunk az Etele úti középső fasor 
kivágása ellen
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cember 18-i ülésén megszavazta 2015 első 
félévére tervezett témái közé a kerület fás 
szárú növények védelméről szóló rendeleté-
nek módosítását.

Levegőtisztaság-védelem 

Témafelelős: Madarassy Judit
Célunk, hogy európai, országos és települési 
szinten egyaránt szigorú előírások szülesse-
nek a légszennyezés, ezen belül is különösen 
a részecske-kibocsátás (PM10) csökkentésé-
re, hogy ezáltal csökkenjen a légszennyezés 
miatti életvesztések európai viszonylatban is 
kimagasló száma. Fontosnak tartjuk, hogy a 
döntéshozókon túl a lakosok is mindent te-
gyenek meg azért, hogy csökkentsék káros 
szennyezéseiket.

Elküldtük a fővárosi, a fővárosi kerületi 
és a megyeszékhelyek városi önkormányza-
ti képviselőinek a „Korommentes városok – 
Legjobb példák a közlekedési légszennyezés 
csökkentésére” című kiadványunkat. Levelet 
küldtünk Tarlós István főpolgármesternek, 
amelyben arra kértük, hogy szmogriadó ese-

tén a főváros hatékonyan lépjen fel a lég-
szennyezés csökkentéséért, és ennek érde-
kében módosítsák a szmogriadó-rendeletet.

Folytattuk az egyez tetéseinket a Földmű-
velésügyi Minisztériummal a kormány PM10-
csökkentési programjának végrehajtásáról. 
Sikerült elérni, hogy ne csökkenjen a prog-
ramra előirányzott pénzösszeg. Megbeszé-
lést folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
tériumban a PM10-kibocsátás csökkentéséről 
szóló kormányprogram közlekedési vonat-
kozású feladatainak végrehajtásáról. Több 
alkalommal folytattunk egyeztetést V. Né-
meth zsolt, a környezetügyért felelős állam-
titkárral levegőtisztaság-védelmi témákról.

A légszennyezés kérdésében egyeztet-
tünk a jövő nemzedékekért felelős ombuds-
man helyettessel és munkatársaival. Megbe-
szélést folytattunk a Nemzeti Környezetügyi 
Intézet (NeKI) munkatársával a légszennye-
zésről. A BKK-nál és a BKV-nál megbeszélést 
folytattunk a buszok szennyezőanyag-kibo-
csátása csökkentésének lehetőségeiről.

Több alkalommal írtunk levelet Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszternek, kérve, 
hogy a magyar kormány álljon ki az EU le-
vegőtisztaság-védelmi csomagjának szigorí-
tásáért, illetve az uniós hulladékgazdálkodás 
fenntarthatóbbá tételéért.

Méréseket végeztünk a budapesti buszok 
részecskekibocsátásáról. Megbeszélést foly-
tattunk Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazga-
tó  jával a budapesti buszpark állapotáról és 

1

Korommentes városoK
Követendő példáK a KözleKedési légszennyezés csöKKentésére

Készült a zöld Forrás program támogatásával

A BKV kelenföldi buszgarázsában nemzetközi 
tanácskozást szerveztünk „Az autóbuszok 
károsanyag-kibocsátása csökkentésének 
műszaki lehetőségei” témájában
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légszennyezés-kibocsátásáról a budapesti 
buszcsere program folytatásának érdekében. 

A BKV kelenföldi buszgarázsában nemzet-
közi tanácskozást szerveztünk „Az autóbu-
szok károsanyag-kibocsátása csökkentésé-
nek műszaki lehetőségei” témájában.

Előadást tartottunk a levegőszennyezés-
sel kapcsolatos uniós és hazai szabályozás-
ról a „10 éve az EU-ban” című konferencián, 
a greenwill rendezvényén és a Közép-Euró-
pai Egyetemen.

részt vettünk a Pozsonyban megrende-
zett “Tiszta levegőt a városokban” („Clean 
air for cities”) nemzetközi konferencián, il-
letve a „Tiszta levegőt!” és a „Korommen-
tes levegőt az éghajlatért” európai projek-
tek koppenhágai egyeztetésén. Budapesten 
megszerveztük a Korommentes levegőt az 
éghajlatért! és a Tiszta levegőt! európai pro-
jektek nemzetközi találkozóját.

Sikeres kiállítást tartottunk a „Tiszta leve-
gőt!” kampányunkról az EUCham budapesti 
rendezvényén.

Putnokon és Hajdúböszörményen előadást 
tartottunk a lakossági fűtés és illegális hul-
ladékégetés által okozott levegőszennyezés-
sel és a megoldási lehetőségekkel foglalkozó 
konferenciákon. Előadást tartottunk az ELTE 
Természetföldtani Tanszéke hallgatóinak 
a légszennyezésről. részt vettünk a Magyar-
Mongol Üzleti Fórumon, ahol Ulánbátor leve-
gőszennyezettsége csökkentési lehetőségei-
ről tárgyaltunk.

Együttműködési szerződést írtunk alá 
a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal arról, 

hogy együttműködünk a hazai szaktudáson 
alapuló levegőtisztaság-védelmi szolgáltatá-
sok külföldi promóciójában, kivitelezésében. 

Több helyszínen megrendeztük a PM10-
szennyezésről szóló plakátkiállításunkat (pl. 
Csömör, Dévaványa, Szentendre, a budapesti 
Belvárosi Főutca Fesztivál, Autómentes hét-
vége és a Ferenciek tere). Iskolai előadáso-
kat tartottunk a levegőszennyezésről, ezeken 
összességében több száz tanuló vett részt. 

Elkészült a kormány fűtési tanácsokat 
nyújtó új honlapja, amelynek elkészítésében 
a Levegő Munkacsoport is közreműködött. 

Levelet írtunk az Európai Parlament ma-
gyar képviselőinek, hogy lépjenek fel az Eu-
rópai Bizottság azon szándéka ellen, hogy 
visszavonja az előző Bizottság fontos kör-
nyezetvédelmi javaslatcsomagjait. 

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi 
Főigazgatóságának munkatársaival egyez-
tettünk a légszennyezés miatt Magyaror-
szág ellen indított uniós kötelezettségsze-
gési eljárásról, az uniós támogatásokról, az 
országspecifikus ajánlásokról és a környe-
zetvédelmet érintő egyéb témákról.

rendszeresen frissítettük a tiszta.levego.
hu honlapot és a facebook-ot.

civil együttműködés támogatása, 
Merj változtatni! - norvég projekt 

Témafelelős: Horváth Zsolt
A Levegő Munkacsoport számára min-
dig fontos volt az erős civil szektor léte, 
hiszen versenyképes országot, csak 

Részt vettünk a „Tiszta levegőt!” és a 
„Korommentes levegőt az éghajlatért” európai 
projektek koppenhágai egyeztetésén

A PM10-szennyezésről szóló plakátkiállításunk 
Dévaványán
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hatékonyan működő civil társadalom-
mal lehet építeni. A civil szervezetekre 
felesleges adminisztrációt kényszerítő 
szabályozások akadályozzák a civil tár-
sadalom megerősödését és az alulról 
jövő civil kezdeményezéseket.

A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) 
által támogatott projekt keretében 20 civil 
szervezettel dolgozunk együtt. 2014-ben át-
fogó képzési programot indítottunk, mely a 
következő területeket ölelte fel:
 ▪ civil szervezeteket érintő jogszabályoknak 

való megfelelés,
 ▪ stratégiaépítés gyakorlatorientált képzé-

sek keretében,
 ▪ forrásszerzés a gyakorlatban. 

Segítséget nyújtottunk a csatlakozott szer-
vezeteknek az alapszabály-módosításokkal, 
adóbevallással, illetve közhasznúsági jelen-
tések elkészítésével kapcsolatban.  Közre-
működtünk a saját szervezeti stratégiák el-
készítésében. Sikeres közös akciót szervez-
tünk, és útjára indítottuk Menedzseri Önkén-
tes programunkat, mely a Magyar Adomá-
nyozói Fórum Legsikeresebb Partneri Együtt-
működés kategória 2. helyezését érte el. 

részt vettünk az NCTA makroprojekt ta-
lálkozókon, ahol az eddigi eredmények be-
mutatása mellett a felmerült problémákat és 
azok megoldási lehetőségeit beszéltük át. 

A greenpeace-szel közös megmozdulást 
tartottunk az Ökotárs Alapítvány védelmében. 

Programunkat minden érdeklődő civil 
szervezet számára nyitva tartjuk. Honlapun-
kon az összes képzési anyag megtalálható. 

választások – számon kérhető 
kötelezettségvállalások

Témafelelős: Lukács András
országgyűlési választások – sok mun-
kát végeztünk annak érdekében, hogy 
az országgyűlési képviselők számon 
kérhetőek legyenek. A zöld szerveze-
tek 12 pontját üdvözölte az LMp, a pár-
beszéd Magyarországért és az Mszp is. 
A pM, majd az LMp társelnökei meghí-
vására egyeztetést folytattunk velük a 
témáról, valamint a képviselőjelöltek 
jogilag számon kérhető kötelezettség-
vállalásának lehetőségéről. tizenöt or-
szággyűlési képviselőjelölt kötelezte 
el magát jogilag, hogy megválasztása 
esetén minden tőle telhetőt megtesz a 
választási ígéreteinek megvalósulása 
érdekében, és közülük öten tagjai let-
tek az új országgyűlésnek. ez történel-
mi jelentőségű, hiszen hazánkban első 
alkalommal lehetne majd akár a bíró-
ság előtt is perelni képviselőket, ha az 
ígéreteikkel ellentétesen cselekednek

Európai parlamenti választások – Aján-
lástervezetet készítettünk az európai parla-
menti képviselőjelöltek részére.

Önkormányzati választások – részt vet-
tünk az Ökopolitikai Nyári Egyetem panelbe-
szélgetésén az önkormányzati választások-
kal kapcsolatban. Civil szervezetek egyezte-
tésein vettünk részt a Krétakör és a Humán 
Platform szervezésében az önkormányzati 
választásokra történő felkészülés érdekében. 

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával 
20 civil szervezettel átfogó képzési programot 
indítottunk

A Greenpeace-szel közös megmozdulást 
tartottunk az Ökotárs Alapítvány védelmében
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Szakértők széles körű bevonásával el-
készítettük az Ajánlások Budapestért – Mit 
várunk az önkormányzatoktól 2014 és 2019 
között című anyagot, amely 229 pontban 
foglalta össze a Levegő Munkacsoport aján-
lásait a fővárosi jelöltek részére. A Tour de 
Voks 2014 kerékpáros felvonulás keretében 
egy levél kíséretében személyesen adtuk 
át a kiadványt öt főpolgármester-jelöltnek, 
Tarlós István részére pedig a Városházán 
hagytunk egy példányt.

szakmai szervezeti tagságok, 
együttműködések

Beliczay Erzsébet a környezetvédő civil 
szervezetek delegáltjaként vett részt a Közép-
Magyarországi Operatív Program és a Végre-
hajtás Operatív Program Monitoring Bizottsá-
gában. 2014-ben, az előző évekhez hasonló-
an, az adminisztrációs terhek mérséklését és 
a speciális pályázatírói készségek előtérben 
tartása helyett a „részvételre képesítést”, a 
földrajzi helyzete, mérete, kapacitásai alap-
ján hátrányos helyzetű pályázók támogatását 
és a források odaítélésénél a valós szükség-
letekre összpontosítást szorgalmazta. Visz-
sza nem térítendő forrásokat csak közhasznú 

tevékenységekre szabad adni, amelyeket a 
piac egyedül nem old meg (pl. kármentesí-
tés, műemlékvédelem, környezetvédelem, 
K+F). Az ülések jegyzőkönyve és a delegál-
tak felszólalásai az NFÜ honlapján olvashatók. 

A társadalmi párbeszéd keretében folya-
matosan javaslatokat tettünk a 2014-2020-
as időszak EU-s forrásainak felhasználásá-
hoz (gINOP,  KEHOP)-

A Levegő Munkacsoport részt vesz a Ha-
zai Dekarbonizációs Útiterv Közlekedési és 
Energetikai Munkacsoportok munkájában.

részt vettünk a BME Energetikai Szakkol-
légium, az MMK Fiatal Mérnökök Szakcsoport, 
a Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani, 
Táj- és Kertépítészeti karok rendezvényein.

Szakmai szervezetekkel (MUT, MéK, 
MTSz) egyetértésben tiltakoztunk a Városli-
geti új múzeumok megvalósítása ellen. 

Együttműködtünk uniós szervezetekkel 
a természetben elő nem forduló fl uorozott 
közegek kiváltásán. 

kutatások, tanulmányok 

Hulladékból távhő – A tanulmány 
a hulladékégetés gyakorlatát, techno-
lógiáit, externális hatásait, a keletke-
zett hő távhőként való hasznosításának 
lehetőségeit, illetve a hazai  lakossági, 
környezetvédői véleményeket mutatja 
be. (101 oldal)

Ajánlások Budapestért – Az önkormány-
zati választások alkalmából Budapestre 
vonatkozó ajánlásokat készített a Levegő 

A j á n l á s o k  B u d A p e s t é r t
Mit  várunk az  önkorMányzatoktól

2014  és  2019  között?

l e v e g ô  M u n k a c s o p o r t,  2 0 1 4

A Tour de Voks 2014 kerékpáros felvonulás 
keretében személyesen adtuk át ajánlásainkat a 
főpolgármester-jelölteknek
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Munkacsoport szakértők széles körének 
a közreműködésével. A kiadvány összesen 
229 ajánlást tartalmaz abból a célból, hogy 
fővárosunk élhető, egészséges, szolidáris 
és versenyképes legyen. (86 oldal)

Dugódíj és ingatlanforgalom – A tanul-
mány azt vizsgálja, mennyire lehet ha-
tással az ingatlanok értékére és az ingat-
lanforgalom alakulására a személyautók 
mozgásának korlátozása, az engedélyhez, 
illetve fi zetéshez kötött behajtási zónák 
kijelölése. (27 oldal)

elektronikus hírlevelek

 ▪ Lélegzetnyi (szerkesztette: Kovács zsig-
mond, Lukács András), megjelenik ha-
vonta 

 ▪ green Budget News, rendszeresen megje-
lenő európai hírlevél a zöld költségvetés-
ről a Német zöld Költségvetés Szövetség 
gondozásában, amelynek a szerkesztésé-
ben a Levegő Munkacsoport is részt vesz

 ▪ Önkéntes hírlevél (szerkesztő: Papp zsu-
zsanna, Susánszky Ferenc, Szegő Judit), 
megjelenik alkalmanként

A 2014. évben kapott támogatások, bevételek részletezése

Szolgáltatások: tanulmányok, előadások, kiállítások
DUH: Deutsche Umwelthilfe (koromkampány)
NCTA: Norvég Civil Támogatási Alap (Merjünk változtatni! Projekt)
LIFE+: Európai Bizottság (Tiszta Levegőt projekt)
ECF: Európai éghajlatvédelmi Alapítvány (közlekedés)
Hazai pályázatok

                                                     A 2014. évi pénzügyi beszámoló itt található

LIFE+ 20,7%

ECF 9,4%

Szja 1%-a 1,5%

Hazai pályázatok 5,2%

Egyéb 0,8%

Szolgáltatások 13,1%

Magánadományok 2,8%

Tagdíj 0,1%

DUH 13,8%Lélegzet Alapítvány 1,2%

NCTA 31,3%
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A Levegő MunkAcsoport
MunkAterve 
A 2015. jÚnIus 1. és 2016. DeceMber 31. 
kÖzÖttI IDőszAkrA
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2015-ben is a fenntarthatatlan 
globális folyamatok kihívásaira 
adandó válaszokon dolgozunk. 
Az emberek, kiemelten a dön-
téshozók szemléletének átalakí-
tásával zöld gazdaságot kell lé-
trehozni a világban a jelenlegi, a 
természeti erőforrásokat pazarló, 
energiafaló és a társadalmak-
at csak „termelési tényezőnek” 
tekintő helyett. ezt csak az éri-
ntettek összefogásával lehet elérni.

I. általános 

 ▪ Folyamatosan dolgozunk annak érdeké-
ben, hogy megvalósuljanak azok a célok, 
amelyeket a Környezet- és Természetvédő 
Szervezetek Országos Találkozói kitűztek.

 ▪ Emeljük a lakosságnak, a sajtónak és 
a döntéshozóknak szóló tájékoztató mun-
kánk hatékonyságát. Ezen belül kiemelt fel-
adat, hogy Lélegzetnyi című havi elektro-
nikus hírlevelünk segítse az olvasót eliga-
zodni az időszerű kérdések környezetvé-
delmi vonatkozásaiban. Jelentősen bővítjük 
a hírlevél olvasóinak számát. A lap fő cél-
csoportjai a média, a felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatói, a politikusok, az üzleti élet 
középvezetői, a környezetvédelmi kérdé-
sekkel foglalkozó szakértők, valamint a civil 
szervezetek, továbbá tájékoztatást nyújt az 
érintett és érdeklődő lakosság számára is. 

 ▪ Erősítjük jelenlétünket a Facebookon és 
általában a közösségi médiában

 ▪ rendszeresen megjelentetjük Önkéntes 
Hírlevelünket.

 ▪ Jelentősen növeljük támogató tagjaink 
számát. 

 ▪ A tevékenységi körünket érintő témákban 
részt veszünk a jogalkotási folyamatokban.

 ▪ rendszeres kapcsolatot tartunk az Euró-
pai Unió intézményeivel.

 ▪ Folyamatos kapcsolatot tartunk a közigaz-
gatással, minisztériumok, önkormányzatok, 
hivatalok és egyéb hatóságok illetékeseivel.

 ▪ Különös figyelmet fordítunk a népegész-
ségügyi és környezet-egészségügyi kér-
désekre és a települések környezeti mi-
nőségére. 

 ▪ Fenntartjuk és működtetjük Környezetvé-
delmi Tanácsadó Irodánkat.

 ▪ Szakmai és egyéb rendezvényeket szer-
vezünk a vélemények és információk cse-
réjének elősegítésére.

 ▪ Tagszervezeteinken keresztül is folyama-
tosan figyelemmel kísérjük helyi önkor-
mányzatok környezetvédelmi programja-
it, tervezésüket és teljesülésüket.

 ▪ Szakmai segítséget nyújtunk környezeti ne-
velési, iskolai programok megvalósításához.

 ▪ Külföldi hivatalos útjainkról minden alka-
lommal tájékoztatást adunk Körlevelünk-
ben, illetve a Lélegzetnyi hírlevelünkben.

 ▪ Folyamatosan fejlesztjük a Levegő Mun-
kacsoport szervezetét.

 ▪ Honlapunkat folyamatosan frissítjük, fej-
lesztjük, és továbbra is közzétesszük raj-
ta minden közérdeklődésre számot tartó 
anyagunkat.

II. állami költségvetés és 
adórendszer

 ▪ Folytatjuk szakmai és tájékoztató mun-
kánkat a költségvetés és az adórendszer 
környezetbarát átalakításáért.

 ▪ Folytatjuk határozott fellépésünket a kor-
rupció és az adócsalások visszaszorításá-
ért, szoros együttműködésben a témakör-
rel foglalkozó más civil szervezetekkel.

 ▪ Javaslatokat készítünk a 2016. évi költ-
ségvetési törvényjavaslathoz és adótör-
vény-javaslatokhoz.

 ▪ Folytatjuk munkánkat annak érdeké-
ben, hogy minél pontosabb kimutatás ké-
szüljön a súlyosan környezetszennyező 
és egészségkárosító tevékenységeknek 
nyújtott állami támogatásokról. részt ve-
szünk az ezzel összefüggő szakmai és tá-
jékoztató munkában. 

 ▪ Szorgalmazzuk a fenntartható területfej-
lesztést elősegítő gazdasági ösztönzési 
rendszer és szabályozók kidolgozását.

 ▪ Lehetőségeink szerint folyamatosan fi-
gyeljük az állami források felhaszná-
lásának alakulását, és szükség sze-
rint javaslatokat teszünk a hatékonyabb, 
környezetbarátabb felhasználásra.

 ▪ Szorosan együttműködünk azokkal a ha-
zai és külföldi személyekkel és szerveze-
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 ▪ Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevé-
kenységünket a közúti és légi közlekedés 
külső költségeinek megismertetésére, és 
szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan 
építsék be az árakba, az infrastruktúra 
használatáért fizetendő díjakba.

 ▪ Közreműködünk a közlekedés okozta kör-
nyezetszennyezés csökkentésére szolgá-
ló eszközök, innovatív megoldások elter-
jesztésében (például elektromos buszok 
alkalmazása, részecskeszűrők felszerelé-
se dízeljárművekre).

 ▪ Figyelemmel kísérjük az országgyűlés, 
a kormányzat, a helyi önkormányzatok 
és a regionális fejlesztési tanácsok tevé-
kenységét a közlekedés terén, és véle-
ményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgo-
zunk ki ezekben a kérdésekben.

 ▪ Segítjük a társadalmi részvétel erősítését 
a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen 
belül közreműködünk a közlekedési tár-
cával folytatott érdekegyeztetésben, és 
szorgalmazzuk a Budapesti Közlekedési 
Fórum munkájának felújítását.

 ▪ Fokozott figyelmet fordítunk a zöldterüle-
tek védelmére, különös tekintettel a köz-
úti gépjárművek okozta növényzetkárosí-
tásokra és a közlekedés helyfoglalására.

 ▪ Folytatjuk tevékenységünket a városi for-
galom csillapításáért, és ezen belül kü-
lönösen a 30 km/h sebességkorlátozá-
sú övezetek bevezetéséért, valamint ál-
talában a gyalogos közlekedés feltételei-
nek javításáért. Felvilágosító tevékenysé-
get végzünk a személygépkocsi-használat 
csök kentése érdekében.

 ▪ Erősítjük együttműködésünket a kerékpá-
ros szervezetekkel a kerékpáros közleke-
dés feltételeinek javítása érdekében.

 ▪ Nemzetközi együttműködéssel dolgozunk 
annak érdekében, hogy további magyar-
országi autópálya-építések helyett a vas-
utat fejlesszék, illetve hogy a közúti óriás 
beruházásokra előirányzott pénzösszege-
ket inkább a meglévő közlekedési hálóza-
tok hatékony üzemeltetésére, fenntartá-
sára és felújítására fordítsák. 

 ▪ Figyelemfelkeltéssel, tudatformálással is 
igyekszünk korlátozni az útépítések táj-
romboló, fragmentáló hatását. Figyelem-
mel kísérjük az autópálya-építésekre vo-
natkozó terveket, tekintetbe véve az érin-

tekkel, amelyek szintén a zöld államház-
tartási reform megvalósításáért tevékeny-
kednek. Ezen belül tovább folytatjuk ak-
tív részvételünket az Európai Környezet-
védelmi Iroda (EEB) kampányában a kör-
nyezetvédelmi pénzügyi reformért. Aktí-
van közreműködünk az Európai zöld Költ-
ségvetés Szövetség (green Budget Euro-
pe) tevékenységében.

 ▪ részt veszünk a Német zöld Költségvetés 
Szövetség (FÖS) gondozásában megjele-
nő elektronikus hírlevél, a green Budget 
News szerkesztésében és terjesztésében.

III. közlekedés

 ▪ Folytatjuk kampányunkat a közlekedés 
által kibocsátott korom, illetve részecske-
szennyezés (PM10) csökkentéséért.

 ▪ Sürgetjük a tömegközlekedés finanszíro-
zási gondjainak tartós rendezését, és en-
nek érdekében javaslatokat készítünk.

 ▪ Szorgalmazzuk a valódi budapesti közle-
kedési szövetség mielőbbi megvalósítását, 
az összehangolt tarifákat és a mindenütt 
használható jegyeket, bérleteket.

 ▪ Folytatjuk tevékenységünket a tehergépko-
csik fővárosi behajtás engedélyezési rend-
szerének minél hatékonyabb alkalmazá-
sa, valamint a környezetbarát city logisz-
tikai megoldások elterjesztése érdekében.

 ▪ Támogatjuk mindazon intézkedéseket, 
amelyek hozzájárulnak a személygépko-
csi-forgalom csökkentéséhez.

 ▪ Erőteljesen szorgalmazzuk a díjköteles 
parkolás általánossá tételét, a területi 
kedvezmények számottevő szűkítését.

 ▪ Szorgalmazzuk a személyautósok össze-
fogását a közlekedésben részt vevő gép-
kocsik számának csökkentésére telekocsi-
zással.

 ▪ Folytatjuk tevékenységünket a vasúti köz-
lekedés sokoldalú javításáért.

 ▪ Folytatjuk „Kamionról vasútra!” kampá-
nyunkat annak érdekében, hogy az áru-
fuvarozást egyre növekvő mértékben he-
lyezzék át közútról vasútra. 

 ▪ Meghívásunk esetén részt veszünk a MÁV 
által szervezett fórumokon, és felszóla-
lunk a környezetbarát közlekedési módok 
érdekében.
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A 2015. évi költségvetési terv kiadási oldal (pénzforgalmi szemléletben)

 ezer ft

költségek, ráfordítások 2014. évi  terv 2014. évi tény 2015. évi terv

Energia 255 463 460

Tisztítószerek 45 23 25

Irodaszerek 150 149 150

Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök 70 0 0

Egyéb anyag 30 89 90

Szállítás, rakodás 100 233 235

Bérleti díjak, iroda 1 200 1 100 1 200

Közös költség 601 300

Terembérlés 269 0

Postafiók bérlete 14 56

Karbantartás 200 21 25

reklám 700 92 90

Utazás, kiküldtés 1 600 2 097 1 600

Újság, szakkönyv 80 116 120

Posta 150 142 150

Telefon 690 664 650

Internet szolgáltatás 160 118 120

Fénymásolás, digitális nyomda 0 75 75

Ügyviteli szolgáltatás 0 810 1 800

Nyomda 900 363 80

Szerkesztés 960 471 200

Honlapfejlesztés 450 179 200

rendezvények 1 200 312 0

Szakértői tevékenység 960 3 532 5 208

Fotók, ilusztrációk, filmek 0 1 500 0

Üzletviteli tanácsadás 0 3 379 0

Mérések 2 000 0 0

Számítástechnikai szolgáltatások 0 32 35

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 4 000 559 560

Hatósági díjak, illetékek, perköltség 150 149 150

Ügyvédi munkadíj 3 500 3 239 2 640

Szakmai tanácsadás, szakfordítás,tolmácsolás 1 200 32 30

részvételi díj 145 401 150

Adományközvetítői díj 0 6 0

Bankköltség 500 342 350

Tagdíjak 250 429 430

Különféle egyéb költségek 150 0 0

Bérköltség 27 500 12 053 18 408

Megbízási díjak 1 300 9 538 3 960

Személyi jellegű egyéb kifizetések 50 645 150

Bérjárulékok 7 450 5 572 5 328

Adók, illetékek, hozzájárulások 0 0 0

Alvállalkozói díj 0 0 0

Különféle egyéb ráfordítás 16 000 471 50

Kölségek, ráfordítások összesen 74 095 50 280 45 075

Felhalmozás ( vásárolt tárgyi eszközök) 500 952 660

Összes kiadás 74 595 51 232 45 735
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kormányzat honlapján megjelenő partner-
ségi egyeztetési eljárásaiba, és részt ve-
szünk mind a teljes, az egyszerűsített vagy 
a tárgyalásos eljárással lefolytatandó el-
járásokban, bejelentve igényünket arra, 
hogy azok egyeztető tárgyalásaira is meg-
hívást kapjunk.

 ▪ A budapesti kerületek településrendezési 
eljárásai közül továbbra is főleg a II., X., 
XI., XII., XIII., XIV., XV. és XXI. kerület 
szabályozási terveit törekszünk vélemé-
nyezni, ezért ezekhez a kerületekhez új-
ra bejelentkezünk az új jogszabály szerin-
ti véleményezési igényünkkel. E kerületek 
felkérése alapján részt veszünk az Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) 
és Településfejlesztési Koncepciójuk (TFK) 
véleményezési eljárásában is. A település-
rendezési eszközök véleményezési eljárá-
saiban kapcsolatot tartunk az érintett helyi 
szervezetekkel, például a XIII. kerületi Vi-
zafogó Városvédő Egylettel, Új-Lipótváros 
Tutaj Projektből nemrég alakult környezet-
védő csoportjával, valamint tagszervezete-
inkkel, köztük a Csepeli Kertbarát Kör Egye-
sülettel, a Sas-hegy Védő Egyesülettel és 
az Őrmezői Közakarat Egyesülettel.  Szak-
mai tanácsainkkal és együttműködésünk-
kel továbbra is támogatjuk zugló környe-
zetvédő és városvédő egyesületeit. Szük-
ség esetén bejelentkezünk más kerületek 
eljárásaiba is. Például a VIII. kerület vo-
natkozásában a Múzeumkert sorsát feltét-
lenül figyelemmel fogjuk kísérni, valamint 
– a zöld sorompó Egyesülettel kapcsolatot 
tartva – a XVIII. kerületi terveket és a XIX. 
kerületi kertvárosokat érintő terveket is. 

 ▪ Figyelemmel kísérjük az egyes bevásárló-
központok beruházóival a lakosság érde-
kében aláíratott környezetvédelmi, zöld-
felület létesítési vállalások teljesítését 
(ECE). A hasonló, óriástömb-szerű, va-
lamint nagy sűrűségű beépítési tervek 
megvalósítása ellen továbbra is fellépünk. 
A Budai-hegység és a Pilisi-hegység tele-
pülésein jelentkező beruházási tervekkel 
kapcsolatban tovább erősítjük együttmű-
ködésünket a helyi társadalmi szerveze-
tekkel. Budaörs Város Önkormányzatának 
megkeresése alapján véleményezzük He-
lyi építési Szabályzatuk és Szabályozási 
Tervük egyes módosításait. 

tett lakosság és terület környezet- és 
egészségvédelmi szempontjait. Szükség 
és lehetőség esetén jogi eljárást kezde-
ményezünk, illetve támogatunk.

 ▪ Figyelemmel kísérjük a kormány és az ön-
kormányzatok területfejlesztési politikáját, 
különös tekintettel a közlekedés alakulá-
sára. Folyamatosan értékeljük az eredmé-
nyeket, és észrevételeinket, javaslatain-
kat eljuttatjuk az érintettekhez.

 ▪ Aktívan részt veszünk az Európai Mobilitá-
si Hét és az Európai Autómentes Nap bu-
dapesti és vidéki rendezvényeinek szerve-
zésében és lebonyolításában.

 ▪ Szorgalmazzuk a regionális repülőterek 
fejlesztéséről szóló koncepció haladékta-
lan felülvizsgálatát, az ilyen célra történő 
állami támogatások teljes felszámolását.

 ▪ Szorgalmazzuk az utak sózásának számot-
tevő csökkentését és a síkosságmentesítés 
más módszereinek alkalmazását.

 ▪ Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kap-
csolatainkat, különösen az Európai Közle-
kedési és Környezetvédelmi Szövetséggel 
(T&E) és annak tagszervezeteivel.

Iv. területgazdálkodás, települ-
ésrendezés

 ▪ Budapest és környéke fejlesztése és sza-
bályozása

 ▪ Folytatjuk véleményező munkánkat az ön-
kormányzatok szabályozási terveire és 
egyéb fejlesztéseire vonatkozóan. részt 
veszünk az új Fővárosi rendezési Szabály-
zat (FrSz) és Budapest Településszerke-
zeti Terve (TSzT) – a Fővárosi Főpolgár-
mesteri Hivatal Városépítési Főosztálya ál-
tal lebonyolított – véleményezési eljárásá-
ban, különös tekintettel a biológiai aktivi-
tásérték egyensúlyának fenntartására. 

 ▪ Alkalmazkodunk a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetében lévő 
új szabályokhoz: bejelentkezünk a telepü-
lésrendezési eszközöknek a Fővárosi Ön-
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2015. évi költségvetés terv bevételi oldal (pénzforgalmi szemléletben)

ezer Ft

2014. terv 2014. tény 2015. terv

A bevételi forrás megnevezése

nyitó pénzeszköz 16129 16129 3739

Újságcikk írásának bevétele 0 0 0

Tanulmányok, konzultációk bevétele 120 3640 3000

Tanulmányok, konzultációk bevétele 0 0 500

Oktatás bevétele 2600 55 100

Szakmai programok ellátásának bevétele 320 170 400

Továbbhárított költségek bevétele 0 2 0

Tagdíj bevétel 35 60 200

Adományok magánszemélyektől 530 1663 135

Projekttámogatás külföldi partnertől (DUH) 11000 8258 6000

Támogatás más szervezettől 12000 710 1000

NCTA -  Merjünk változtatni 3000 9118 15641

LIFE+ 9000 12369 0

ECF / g-1307-53469 0 2893 0

ECF / g-1406-54347 0 1570 1483

ECF / g-1411-54809 0 0 3000

Új ECF pályázat 0 0 8000

green Budget Europe 0 0 1500

Szja 1%-a 700 924 840

Megtérítés 200 354 200

Bankkamatok 170 135 135

NCA-ÖNF-09-A-0075 -99 0

Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevétel 150 5 10

zF: Tanácsadó Iroda 1234 1234 0

zF: Fák védelme 2015 0 2856

VM támogatás - KMF/414/2013 2000 2000 0

VM támogatás 0 2000

Főtáv 2540 2000

Portfolio real Estate / Környezetvédelmi mérések 0 2000 0

Elhatárolás 10099 11638 0

Összesen: biztos bevétel 37648

Összesen: bizonytalan bevétel 13091

Mindösszesen 71827 76828 50739
   

Megjegyzés: A 2015. évi terv oszlopában az álló betűvel írt számok a biztos, szerződésben rögzített, illetve már beékezett 
bevételeket jelentik. A dőlt betűvel jelzett összegek előzetes becslésen alapulnak, beérkezésük még bizonytalan.  
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 ▪ zöldterületek, alkalmazkodás az éghajlat-
változáshoz

 ▪ Elősegítjük a fák, zöldfelületek védelmét 
a településeken és környékükön. Szorgal-
mazzuk új zöldfelületek kialakítását és a 
meglévők védelmét a mélygarázs-építé-
sekkel szemben, a helyi lakossággal össze-
fogva. Elkezdjük a budapesti kerületek fa-
védelemmel foglalkozó helyi rendeleteinek 
átnézését, szükség esetén módosító javas-
latokat teszünk és javaslataink elfogadá-
sa érdekében tárgyalásokat kezdeménye-
zünk a képviselő-testületekkel. Sürgetjük, 
hogy tovább szigorítsák a fák védelméről 
szóló előírásokat. Ennek érdekében szak-
mai kapcsolatot tartunk a Magyar Faápo-
lók Egyesületével. Kirívó esetekben felhív-
juk a figyelmet a nagyobb volumenű fapót-
lási kötelezettségek elmulasztására (pél-
dául a XI. kerületben, kapcsolatot tartva 
a Szentimrevárosi Kertbarát Körrel).

 ▪ A kiemelt beruházások által veszélyezte-
tett fasorok és intézmények hatósági el-
járásaiba bejelentkezünk, javasolva a fák 
társadalmi hasznossága szerinti kompen-
záció elrendelését.

 ▪ Továbbra is foglalkozunk az V. kerületi fá-
sított közterek és közparkok védelmével. 
A felújított Olimpia park tízéves munkánk 
eredményeképpen menekült meg a mély-
garázsosítástól, közkertté nyilvánítását 
továbbra is szorgalmazzuk. 

 ▪ Különös figyelmet fordítunk a helyte-
len speciális törvény által veszélyezte-
tett Városliget védelmére. Bejelentkezünk  
a partnerségi egyeztetés szabályai szerin-
ti véleményezési eljárásába, valamint a 
készülő Városliget építési szabályzat tár-
gyalásos eljárással történő egyeztetésébe.

 ▪ 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 el-
járásaiban tudatosítjuk, hogy az eredeti 
altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban 
álló zöldfelületen lévő fák idővel önfenn-
tartóvá válnak, ami a zöldfelületek fenn-
tartása szempontjából gazdaságilag sem 

közömbös; mert az aláépített zöldfelületek 
viszont mindig fenntartásfüggők lesznek.

 ▪ Természeti erőforrások védelme, föld-
használat

 ▪ Az illetékes tárcáknál szakmai érvekkel tá-
masztjuk alá a termőföld és ásványi va-
gyonunk védelmének fontosságát. A pa-
zarló gazdálkodással szemben a bányajá-
radék számottevő emelését és a bontásból 
eredő építőanyagok másodlagos felhasz-
nálásának támogatását szorgalmazzuk.

 ▪ Folytatjuk az elharapódzott kavicsbányá-
szat mérséklésére irányuló tevékenysé-
günket (különös tekintettel a felszín alat-
ti vízkészlet védelmére) a környezetvé-
delmi eljárásokban való részvételünk-
kel, tovább ápolva kialakult helyi kapcso-
latainkat. Közvetítő szerepünkkel előse-
gítjük a dél-pest megyei térség lakossá-
gi csoportjainak, megalakult szervezete-
inek összefogását. A bányászati célú ku-
tatásokkal szemben, a mezőgazdasági te-
rületek védelme érdekében támogatjuk új 
természetvédelmi területek lakosság által 
történő felkutatását és azok kijelölését az 
önkormányzatok településszerkezeti ter-
veiben.

 ▪ Bővítjük, illetve elmélyítjük kapcsolatun-
kat a kavicsbányák ellen küzdő helyi la-
kossággal: továbbra is állandó információs 
kapcsolatot tartunk Dunavarsány környe-
zet- és természetvédő szervezeteivel, foly-
tatjuk szakmai együttműködésünket Alsó-
némedi társadalmi szervezetével. Délegy-
háza lakosságával, a kertváros melletti ka-
vicsbánya elleni sikeres fellépésünk után is 
tartjuk a kapcsolatot. Kiépítjük Kiskunlac-
háza földet művelő gazdáival való kapcso-
latunkat a település külterületét tönkretevő 
kavicsbányász cégek elleni küzdelmükben.

 ▪ Más szervezetekkel együttműködve fákat 
telepítünk a főváros belső területeire, ez-
zel javítva a városrészek élhetőségét (le-
vegőminőség, mikroklíma, esztétikus kör-
nyezet). Fagyűrűzési akció népszerűsíté-
sével óvjuk a fiatal fákat az elektromos 
fűkaszák rombolása ellen.

 ▪ Olyan indikátorrendszer létrehozásán dol-
gozunk, amely javíthatja az önkormány-
zatok menedzseri munkáját és ösztönöz 
az állampolgárok bevonására a települé-
sek élhetőbbé tétele érdekében. 
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v. éghajlatvédelem, energiapoli-
tika és építésügy

 ▪ Figyelemmel kísérjük az Európai Unió leg-
fontosabb éghajlat-politikai fejleményeit, 
szorgalmazzuk a decentralizált energiael-
látás nagyobb súlyát a hazai és a közös 
energiapolitikában. 

 ▪ Együttműködünk hazai és külföldi szer-
vezetekkel az energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság növelésében, kü-
lönösen tekintettel a közintézmények-
re. Fő célkitűzésünk az, hogy az energia-
árak és a különféle támogatási formák 
együttesen ösztönözzenek az energiaha-
tékonyság javítására úgy, hogy eközben 
az alacsony jövedelmű rétegek kedve-
zőbb helyzetbe kerüljenek. Szorgalmaz-
zuk, hogy a 2014-től hozzáférhető uni-
ós források minél nagyobb részét az épü-
letek energiahatékonyságának javítására, 
racionális közműrendszerekre, decentra-
lizált technológiákra fordítsák.

 ▪ Támogatjuk a versenyképes és környezet-
barát energiarendszerek kialakítását, kü-
lönös tekintettel a távfűtésre és a meg-
újuló energiák racionális használatára.

 ▪ Vizsgáljuk a hulladékégetés, illetve -hasz-
nosítás lehetőségeit a távfűtésnél, vala-
mint ezek környezeti hatásait.

 ▪ Együttműködünk az építész, tájtervező, 
meteorológus és más szakmák képviselő-
ivel, hogy költségtakarékosan és komple-
xebben tudjunk alkalmazkodni az éghaj-
latváltozáshoz.

vI. Levegőtisztaság-védelem

 ▪ Folytatjuk a Tiszta levegőt! LIFE+ pro-
jektünket, amelynek keretében a követ-
kezőkre összpontosítunk: a buszok leve-
gőszennyezésének csökkentése (az el-
avult buszok lecserélése, részecskeszűrő 
felszerelése a még megmaradó régi bu-
szokra), a tömegközlekedési járművek 
forgalmi, valamint a használó/szennyező 
fizet elv megvalósítása a közúti közleke-
dés terén. 

 ▪ Folyamatosan felhívjuk a figyelmet a köz-
lekedés, a nem mozgó munkagépek és 
a fűtés okozta légszennyezés problémá-
jára.

 ▪ Figyelemmel követjük az EU jogalkotási 
folyamatait (nemzeti kibocsátási plafonok, 
nem közlekedési gépek stb.) a levegőmi-
nőséggel kapcsolatban, és ismertetjük azt 
a hazai civil szervezetekkel és a döntés-
hozókkal.

 ▪ Figyelemmel kísérjük az EU hazánk elleni 
jogsértési eljárását a PM10 egészségügyi 
határértékeinek nem betartása miatt.

 ▪ Folytatjuk a koromszennyezés elleni kam-
pányunkat az éghajlat és az emberi egész-
ség védelmében.

 ▪ Tovább fejlesztjük a www.tiszta.levego.hu 
honlapot.

 ▪ Fellépünk az ipari levegőszennyezés csök-
kentése érdekében, beleértve az erőmű-
veket és a hulladékégető műveket is.

 ▪
vII. Új széchenyi terv

 ▪ Folytatjuk tudatformáló tevékenységün-
ket, hogy Magyarország minél hatéko-
nyabban tudja teljesíteni a az Európa 
2020 Stratégiában lefektetett fenntartha-
tósági célkitűzéseket. 

 ▪ Figyelemmel kísérjük a 2014-2020. évek-
re szolgáló uniós költségvetési források 
felhasználását, és javaslatokat készítünk 
a felhasználás környezetbarátabbá és ha-
tékonyabbé tétele érdekében. 

 ▪
vIII. civil együttműködés

 ▪ Javítjuk együttműködésünket a többi hazai 
környezet- és természetvédő szervezettel, 
valamint más társadalmi szervezetekkel.

 ▪ Fejlesztjük együttműködésünket a külföl-
di környezet- és természetvédő szerveze-
tekkel, különös tekintettel az Európai Uni-
óban működő mozgalmakra.

 ▪ Támogatjuk és segítjük tagszervezetein-
ket a források megszerzésében és a pá-
lyázatokon való részvételükben.

 ▪ Aktívan részt veszünk a Környezet- és Ter-
mészetvédő Társadalmi Szervezetek Or-
szágos Találkozóján (OT), továbbá a jeles 
napok rendezvényein, illetve azok szer-
vezésében, különös tekintettel az Európai 
Mobilitási Hétre. 

 ▪ Lehetőség szerint létrehozunk fiatalok 
számára klubokat.
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