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Tisztelt Hiní szter Úr!

Örömmel értesül tunk a sajtónak adott nyilatkozataiból arról, hogya
Miniszter Úr szakítani kíván azzal a felfogással, mely szerint a minisztérium korábbi vezetése ellenfelének és nem partnerének tekintette a társadalmi zöld mozgalmakat. Véleményünk szerint környezetünk minőségének javítása - mint azt a Miniszter Úr is emlitette-nem képzelhető el a társadalom széles rétegeinek bevonása nélkül.
A REFLEX Környezetvédő Egyesület bízva a közös munka sikerében, felajánlja a Miniszter Úrnak konstruktiv együttműködését a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, feladatok megoldásához.
Tevékenységünk szintere a nyuqa t-maqyaror sz áqi régió, ezért funtosnak tartanánk, hogyatérséget
érintő, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák elemzése, feltárása érdekében szelllélyesenis találkozhassunk a Miniszter Úrral. Amennyiben Ön is célszerűnek tartaná ezt
a megbeszélést, jav8soljuk, hogy a következő számunkra is gondot jelentő problémákat vitas5uk meg:
- együttműködésünk a területen dolgozó környezetvédelmi állami szervezet bevonása nélkül megoldhatatlan, ezért szeretnénk érinteni a
Környezetvédelmi Minisztérium terUleti szerveinek a helyi közigazgatási struktúrába illesztésének kérdéseit.
Igen nagy hátrányt jelentett a környezetvédelem vidéki szervezeteire nézve, hogya volt OKTH felügyelőségeit a jóval rlagyobb apparátussal és hatalommal rendelkező OVH igazgatóságai "bekebelezték".
Az újonnan létrejött szervezetekben a volt vízügy parciális érdekeit szem előtt tartva, arlyagi lehetőségeit nem a környezetvédelmi
ügy érdekében kamatoztatva hátráltatta a környezetvédelmi munkát,
Hatalmát felhaszllálva, -mint ez több területi szervezetnél is megfigyelhetó- sz sztemat ikusan a régebbl környezetvédelmi apparátus
szakembereirlek kiszoritéséra törekedett. Az étszervezés kapcsán a
korábbi 7 körrlyezetvédelemmel foglalkozó terU]eti szervezethez képest l2-t kellett létrehozni a vízügyi igazgatóságok működési területeinek megfelelően. Ez az intézkedés az erők elaprózásához vezetett,
ami a kömyezetvédelmi
munka'hatékonyságát csökkentette,
í
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Az dj terUleti szervezetek kUrnyezetvédelmi méróhálózati háttere
teljesen hi~rlyzott. A kur~bbi KVI ~llomások felszereltségi szintje is elmaradt a kiv~nalmaktól, dc az új szervezetekrlél a mai napig
sem sikerUl t még ezt a szirrtet sem elérni. Információlnk szerí flt 8
központt pÉllzekból létrehozott, 82 államigazgatási eljárást megalapozó méróhálózat területi egységeit gazdasági társulásokba (KfT)
kívánják átmenteni. Az így magánkézbe kerUJt mGszerekkel végzett
mérések objektivitása megkérdójelezhetó. Az új körrlyezetvédelmi és
vizUgyi igazgatóságokon a hangsúlyakörnyezetvédelemről
a termelés
és gazdálkodás kérdéseire t1eJyez6dött áto A környezetvédelemmel kapcsolatos államigazgatási munka a hát térbe szorul t.
A minisztérium területi szerveinel< elkerülhetetlen újbóli átszerve-.
zésével kapcsolatbarl fontosnak tartjuk, hogya társadalmi szakmai
szervezetek véleménye is beépülbeesen
az líj el.képze Lésekbe .
- a másik általunk nagy jelentóségűnek tartott kérdés, amelyet szeretnénk a Mirliszi.erÚrral megbeszélni: a környezetvédelmi oktatás és
nevelés témaköre. EgyesületLink a közelmúltban egyUttműködési megállapodást kötött a győri Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolával.
A megállapodás lényege, hogy a REFLEX EgyesUlet az iskolával közösen
környezetgazdálkodási technikumot hoz létre. Az iskola létrehozásákapcsolatban a következó feladatokat kell megoldanunk:
- tantervi koncepció kidolgozása az általános és a középiskolai vertikum részére
- a környezetvédelmi oktatóbázis mOködési feltételeinek biztosítása
- az iskolárl kívUli környezetvédelmi ~Avelési feladatok tel~esitése
- az oktatóbázison lehetőségeket ke ll biztosítani más iskolák és intézmények, vállalatok részére is
- a posztgraduális képzés elve inek kidolgozása
a specializáció irányainak megh8t~rozása
- a külső környezetben jelentkezó igények szerint tanfolyami keretek
között továbbtanulási lehetóség biztosítása
Együttműködésünk fontos eleme, egy a jelenlegi, már működó környezetvédelmi oktatóközpontoktói eltérő környezetvédelmi információs és
nevelési központ kialakítása. Környezetvédelmi nevelőmunkánk ideális
helyszirle a Mosoni-Duna partján álló volt vagongyári 2.számú cson ak
ház lehetrle. Az épUletet már a jelenlegi keze16jétól, a Városi Tanácstói megigényeltük. Sajnos rossz mCíszaki állapota miatt teljes felújításra szorul. A csónakház sorsáról a Városi Tanács pályázat útján
fog dönteni, mín t utóbb erről a Város
Tanács elnöke tájékoztatott
bennUnket.
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Kérjük a Tisztelt Mirliszter Urat, hogya fentiek részletesebb kifejtése érdekében biztosítson számunkra konzultációs lehetőséget! Kérésünk
meghallgatását köszönöm.
Gyár, 1990. június 3.
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