
A Levegő Munkacsoport észrevételei 
a 10-es út menti egyes települések polgármestereinek az Országgyűlés 

Környezetvédelmi Bizottságának címzett,  
2005. február 9-i levelével kapcsolatban 

 
 
A levélben, amelyet a térség 10 polgármestere írt alá, azt kérik az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságától, hogy segítsék elő „a 10-es számú főút településeket elkerülő 
szakaszának” megépítését. A levelet abból az alkalomból írták, hogy a „Levegő 
Munkacsoport a II. fokú (környezetvédelmi) határozatot januárban keresettel megtámadta a 
Fővárosi Bíróság előtt.” 
 
A Levegő Munkacsoport sajnálattal állapítja meg, hogy a levél félretájékoztatja a T. 
Bizottságot: részben hamis tájékoztatást ad, részben elhallgat igen lényeges körülményeket. 
 
1. A levélben foglaltakkal ellentétben a bírósági keresetet a Levegő Munkacsoport nem 

egyedül, hanem a Piliscsabáért Egyesülettel közösen nyújtotta be. 
2. Nem igaz az az állítás, hogy az érintett térség lakosságát az önkormányzatok széles 

körűen tájékoztatták. Az önkormányzatok elhallgatták a térség lakói elől az útépítés 
miatt keletkező problémákat, az út mellé elképzelt forgalomvonzó létesítmények 
terveit, valamint az alternatív megoldási javaslatokat. A jelenleg engedélyezés alatt 
álló útszakasz terve nem számol például a közvetlenül az út mellett, Solymár határában 
felépítendő nagy bevásárlóközpontnak forgalomat generáló, lassító, zavaró hatásával. 

3. Nem felel meg a valóságnak az az állítás sem, hogy a tervekhez nem érkezett korábban 
észrevétel. A 16 társadalmi szervezetet tömörítő Pilisi Civil Fórum már 2002-ben 
megismerte a Levegő Munkacsoport álláspontját, egyetértett azzal, és ennek számos 
helyen hangot adott (egyebek mellett 2003-ban egy hosszabb cikkben a 
Népszabadságban). A Levegő Munkacsoport elnöke szintén 2003-ban részletesen 
ismertette ezeket az elképzeléseket a Pest megyei Megyeházán rendezett közlekedési 
konferencián, amelyen a térség több országgyűlési és önkormányzati képviselője is részt 
vett. (A Levegő Munkacsoport javaslatainak lényegét az 1. melléklet tartalmazza.) 

4. A „keresettel megtámadott” útszakasz egyetlen települést sem kerül el. A tervezett új, 
kétszer kétsávos, mintegy 4 kilométer hosszú szakasz az ürömi csomóponttól 
Pilisvörösvárig haladna, a már meglévő kétszer egysávos úttól mintegy száz méterre (egy 
hosszabb szakaszon mindössze 20 méterre!). Az új út egyik végén a kétszer egysávos 
budapesti Bécsi úthoz, a másik végén pedig Pilisvörösvár szintén kétszer egysávos 
főutcájához csatlakozna – azaz mindkét esetben három sáv torkollna egy sávba! 
Amennyiben megépül, hatalmas dugók alakulnak majd ki mindkét irányban, jelentősen 
súlyosbítva még a mostani helyzetet is. Az út sürgős megépítésének egyetlen indokát 
látjuk: a Solymári Önkormányzat már jóváhagyta egy cég kérelmét, hogy az új út mellé 
egy nagy bevásárlóközpontot telepítsen. (Sajnos, nem ez lenne az első eset, hogy egy 
külföldi magáncég beruházását több milliárd forint közpénzzel ilyen rejtett módon 
támogatják.)  

5. Az út továbbépítése Esztergom irányába teljesen bizonytalan. Ezekre a szakaszokra 
még nem készültek el a környezeti hatásvizsgálatok. Értesüléseink szerint ezek Natura 
2000 területeket is érintenének, ami nagymértékben megnehezíti a nyomvonal 
kialakítását. A továbbépítés pontos nyomvonalával, forgalmi hatásaival kapcsolatban nem 
sikerült adatokat kapnunk, bár igyekeztünk azokat megszerezni. (Kérdés, hogy egyáltalán 
léteznek-e ilyenek.) A költségvetés súlyos helyzetét is figyelembe véve, bizonytalannak 
látjuk a tovább szakasz finanszírozását is (Ez annál is inkább így van, mivel a Piliscsévi 
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Önkormányzat azt követeli, hogy az út több mint egy kilométeren keresztül alagútban 
haladjon.) Alapvető elvárás egy ilyen súlyú és jellegű beavatkozással kapcsolatban, 
hogy a teljes nyomvonalra egyidőben készüljön el a hatásvizsgálat.  

6. Az új 10-es út továbbépítése valóban elkerülne több települést, és így ideiglenesen 
valóban enyhítené ezeken a településeken belül a közlekedési gondokat és a környezeti 
ártalmakat az itt lakó mintegy 45 ezer ember részére. Ugyanakkor a polgármesterek levele 
elhallgatja, hogy a 10-es út nem kerülné el az 1,7 millió lakosú Budapestet, ahol az 
útbővítés tovább növelné a fővárosra zúduló, már most is elviselhetetlen forgalmat. 

7. A levél nem szól arról sem, hogy a településeknek semmiféle tervük nincs arra 
vonatkozóan, hogy az új 10-es út megépítése esetén milyen közlekedési és 
településfejlesztési eszközökkel érnék el, hogy a forgalom ne növekedjen a településeken 
belül néhány év alatt ismét a korábbi szintre. (Bevezetnek-e forgalomcsillapítási és egyéb 
forgalomszervezési intézkedéseket; megakadályozzák-e újabb, nagy személygépkocsi- és 
kamionforgalmat vonzó létesítmények telepítését a területükön; stb.) Az ilyen 
intézkedések hiányában pedig teljesen feleslegesnek tűnik bármilyen elkerülő út 
megépítése – erre szomorú példát mutat Dél-Buda térsége. 

 
Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága – amint ez a Bizottság 2005. február 18-i 
ülésén elhangzott – nem avatkozhat be egy folyamatban lévő bírósági ügybe. Ugyanakkor az 
esetből néhány általános következtetés levonhat. Az alábbiakban ehhez kívánunk néhány 
szempontot adni. 
 
1. Elő kell segíteni – a meglevő, EU-konform törvényi szabályozáshoz elengedhetetlen 

végrehajtási utasításokkal, megfelelő szankciók felállításával – az állampolgárok azon 
alkotmányos jogának megvalósulását, hogy megismerjék a különböző álláspontokat, 
alternatív megoldási lehetőségeket. A rendszerváltás után 16 évvel már világosan 
szakítani kell – mind országos, mind helyi szinten – azzal a hibás gyakorlattal, hogy 
mindig csak egy lehetőséget kínálnak fel a közvéleménynek, úgy mutatva be azt, mintha 
az lenne az egyetlen üdvözítő megoldás.  

2. A környezetvédelmi törvény és a környezeti hatásvizsgálatról szóló kormányrendelet 
előírásainak megfelelően minden esetben meg kell vizsgálni a szóba jöhető alternatív 
lehetőségeket. (A 10-es út esetében ez nem történt meg, és ezen jogszabálysértés az egyik 
fő oka az említett kereset benyújtásának.) 

3. Mielőbb el kell fogadni – de a környezet védelmét és a térség jobb működését segítő 
módosításokkal – a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
törvényt. (A módosításokra vonatkozó javaslatainkat a 2. mellékletben ismertetjük.) 

4. Mielőbb át kell ültetni a gyakorlatba a „használó fizet” elvet. Súlyosan sérti ugyanis a 
piacgazdaság alapelveit, rontja versenyképességünket, és nagymértékben hozzájárul 
környezetünk állapotának romlásához is az a tény, hogy számos tevékenység 
indokolatlanul hatalmas rejtett támogatásban részesül. Így például aligha lett volna 
kifizetődő Pilisvörösváron nagy kamionbázist létesíteni, ha ezen kamionok 
üzemeltetőinek kellene megfizetniük mindazt a kárt, amit a 10-es út mentén fekvő 
települések útjaiban, közműveiben, épületeiben, környezetében, lakosságának 
egészségében okoznak. 

 
Budapest, 2005. február 22. 
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1. melléklet 
 
 

A Levegő Munkacsoport javaslatai 
a 10-es út mentén kialakult súlyos helyzet megoldására 

 
 
 
 
Hogyan oldható meg a személyforgalom? 
 

A megoldás egyik kulcseleme az esztergomi vasútvonal. Négy év alatt megvalósítható 
itt egy sűrű közlekedésű, minden igényt kielégítő, korszerű elővárosi vasút a szükséges 
ráhordó járatokkal és parkolókkal együtt. Ennek teljes költsége mintegy 30 milliárd 
forintot tenne ki, azonban már 10 milliárd forint befektetéssel, lényegesen rövidebb idő alatt is 
jelentős javulás érhető el. 

A probléma enyhítésére javasolható a buszjáratok átmeneti sűrítése. A legutóbbi (2000. 
évi) forgalomszámlálás adatai szerint egy átlagos munkanapon a 10-es úton busszal 10800-an 
lépnek be Budapestre, míg személygépkocsival 14400-an. (További 2600 ember 
tehergépkocsival érkezik a városba.) A főváros határán naponta 240 busz, 8900 
személygépkocsi és 1860 tehergépkocsi lép be. Csak a buszokat és a személyautókat 
számításba véve megállapítható, hogy az utasok 40 százalékát a járművek 2,6 százaléka 
szállítja (vagyis a buszok), a többi 60 százalékát pedig a járművek 97,4 százaléka (a 
személyautók)! 

Mindössze másfél milliárd forintból néhány hónap alatt üzembe lehetne helyezni annyi 
korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású autóbuszt, amely a meglévő állománnyal együtt 
kényelmesen el tudná szállítani mindazon utasok felét, akik jelenleg személygépkocsival 
közlekednek a 10-es úton. Ez azonban csak ideiglenes megoldás lehet, hiszen ezek a járművek 
is terhelnék az utakat, balesetveszéllyel és egyéb módokon zavarva a települések életét. Nem 
tudnák azt az utazási kényelmet sem biztosítani, mint a vasút.  

Természetesen ennek csak akkor van értelme, ha a buszok haladni tudnak, és nem a 
dugókban állnak. A nemzetközi tapasztalatok szerint azonban önmagában még a legjobb 
tömegközlekedés mellett sem várható, hogy az autóval utazók nagy része arra átváltson. A 
kívánt eredmény eléréséhez szükség van a személygépkocsi-forgalom ésszerű korlátozására 
is. Ennek számos módja ismeretes: különböző forgalomtechnikai megoldások, megfelelő 
mértékű parkolási díj kivetése a nem helyben lakók részére, esetleg útdíj bevezetése a 
fővárosban. Ez is viszonylag rövid idő alatt megoldható, amennyiben van hozzá politikai 
akarat. 

Van még egy lehetőség, ami nem kerül pénzbe (sőt, jelentős megtakarítással jár!) és egy-
két hónap alatt megvalósítható. Ez az ún. telekocsi-rendszer, ami Nyugat-Európában már 
számos helyen sikerrel működik. Lényege, hogy nem egy ember ül egy kocsiban (amint az a 
10-es úton többnyire tapasztalható), hanem három, négy, esetleg még öt is. Ehhez csupán egy 
olyan központot kell kialakítani minden településen, amely egyezteti az igényeket, 
megszervezi azt, hogy az egymáshoz közel lakók egy része ilyen módon tudja megoldani 
mindennapi közlekedését. (Sőt, Nyugaton általában már erre sincs szükség, csak egy jól 
működő internetes honlapra.) Ezzel a módszerrel akár a felére is csökkenthető lenne a 10-es 
úton Budapestre irányuló személygépkocsi-forgalom.  
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Hogyan oldható meg a teherforgalom? 
 

Ha a személygépkocsi-forgalommal kapcsolatos problémákat elfogadható mértékűre 
csökkentettük, akkor tulajdonképpen az elkerülő útra csak a tehergépkocsik miatt lenne 
szükség, amelyek az összforgalom közel 20 százalékát teszik ki. E vonatkozásban az egyik 
legfontosabb megoldandó kérdés, hogy vajon az ország összes adófizetőjének kell-e fizetnie a 
sok milliárd forintot a tehergépkocsik által okozott bajok elkerüléséért. 

Elsősorban a nehéz tehergépjárművekre kell megoldást találni, hiszen a 10-es úton ezek 
alkotják az összes tehergépkocsi-forgalom több mint 70 százalékát. Javasoljuk, hogy a nehéz 
tehergépkocsik után üzemeltetőik olyan mértékű útdíjat fizessenek, ami megfelel az 
általuk okozott károknak és a részükre szükséges útépítés- és fenntartás költségeinek. 
Az Európai Unió jogszabályai szerint ez lehetséges minden olyan útvonalon, ahol azt a 
közlekedésbiztonsági követelmények indokolják. A 10-es út pedig nyilvánvalóan ilyen.  

Sajnos, az elmúlt években a pilisi térség önkormányzatai sok olyan telephely-engedélyt 
adtak ki különböző ipari és kereskedelmi létesítmények, raktárak, logisztikai központok 
részére, amelyek jelentős kamionforgalommal járnak. Ösztönözni kell ezeknek a 
telephelyeknek az áttelepítését olyan területekre (így például a Budapesti Intermodális 
Logisztikai Központ köré), ahol az környezeti és közlekedési szempontból is a legkedvezőbb. 
Ezt részben a már említett útdíjjal, részben pedig közvetlen anyagi támogatással tartjuk 
elképzelhetőnek.  

Meg kell teremteni az áruforgalom korszerű szervezési feltételeit is annak érdekében, hogy 
minél kevesebb legyen az alacsony kihasználtságú, illetve üresjárat. Budapesten akár 50 
százalékkal is csökkenteni lehetne a teherforgalmat csupán ilyen szervezési, ösztönzési 
intézkedésekkel. Szükséges továbbá a tehergépjárművek környezetvédelmi, műszaki, 
közlekedésbiztonsági ellenőrzésének számottevő szigorítása. Elengedhetetlen a vasúti 
teherfuvarozás feltételeinek jelentős javítása is. 

 
 

Mit kaphat a térség cserébe? 
 
A tehergépkocsik forgalmát csökkentő említett intézkedések esetleg munkahelyek 

megszűnésével és az önkormányzatok bevételeinek csökkenésével járhatnak majd a 10-es út 
menti pilisi településeken. Ha azonban az állam megtakarít 150 milliárd forint útépítést, 
akkor miért ne adhatná oda ennek az összegnek legalább egy részét a térség 
önkormányzatainak? Ebből bőven jutna arra, hogy a vasutat, a tömegközlekedést fejlesszék, 
felújítsák a már meglévő utakat, és támogassák sok olyan környezetbarát munkahely 
létrehozását, amelyek megfelelnek a térség adottságainak (így egyebek mellett a korszerű 
technológiák terén, az épületfelújításban, az energiahatékonyság javításában, az 
idegenforgalomban, a biotermesztésben, a különböző szolgáltatásokban). További előnye 
ennek a megoldásnak, hogy jelentősen javulna a környezet állapota és a lakosság 
életminősége. 
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2. melléklet 
 
 

A Levegő Munkacsoport módosító  javaslatai  
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 

T/13673. számú törvényjavaslathoz 
 
 
 
 

1. 
 
Települési térség 
5.§ (2) 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki és humán infrastruktúra egyidejűleg 
létrehozható, és ehhez nem kell közpénzeket felhasználni, 
d) a tervezett funkció minden épületétől legalább 500 méterre található olyan 
tömegközlekedési megállóhely, ahol csúcsidőben a követési időköz egy irányban legfeljebb 
20 perc. 
 

Indokolás: 
 
A kitelepülés, a település adottságaihoz képest túlzott ütemű fejlesztések költségeit és a 
túlterhelés kellemetlenségeit nem szabad a régebben óta ott élőkre, tevékenykedőkre, illetve 
az egész társadalomra hárítani. Az összes költséget fizesse meg az, akinek az érdekében az 
adott fejlesztés történik. Ez felel meg a „használó/szennyező fizet” elvnek és a piacgazdaság 
elveinek. 
A d) ponthoz: A módosítás elősegíti a települések terjeszkedésének visszafogását, a 
személygépkocsi-forgalom csökkentését, valamint a tömegközlekedés használatának 
növekedését. 
 
 

2. 
 
5.§ 
(7) A magas zöldfelületi arányú települési térség legfeljebb [30] 25%-án beépítésre szánt 
településközponti vegyes, üdülő- és különleges terület, legfeljebb 5%-án közlekedési és 
közműterület, legalább 70%-án pedig beépítésre nem szánt [közlekedési és közműterület,] 
zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági és vízgazdálkodási terület alakítható ki. 
 

Indokolás: 
 
A módosítás a zöldfelületek védelmét, a takarékosabb és ésszerűbb területgazdálkodást 
szolgálja. Egyebek mellett arra ösztönöz, hogy a parkolóhelyeket ne újabb zöldterületek 
leaszfaltozásával, hanem az épületek alatt alakítsák ki. Nem szabad folytatni azt a gyakorlatot, 
hogy a leaszfaltozott területeket nem tekintik beépített területnek, és ezzel ösztönzik azt, hogy 
indokolatlanul nagy leburkolt felületeket alakítsanak ki. 
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3. 
 
5.§ 
(Új bekezdés) 
(8) A 4. § ab), ac), ad), b), és d) szerinti terüleken 500 négyzetméternél nagyobb egybefüggő 
új beépítések, illetve leburkolások tervezésekor részletes környezeti hatástanulmányt kell 
végezni. A hatástanulmány elkészítése során számításba kell venni legalább az egy kilométer 
távolságon belül található egyéb létesítmények összesített hatását is.  
 

Indokolás: 
 
A módosítás a talaj és a zöldfelületek védelmét szolgálja, egyúttal korlátozza a nagy 
gépjármű-forgalommal járó új létesítmények megvalósítását. 
 
 

4. 
 
5.§ 
(Új bekezdés) 
(9) A jelen törvény életbelépése után létesülő vonalas infrastruktúrától számított 300 méteren 
belül új beépítések nem történhetnek, kivéve az adott infrastruktúra fenntartásához és 
működéséhez elengedhetetlenül szükséges építményeket. 
 

Indokolás: 
 
A módosítás célja, hogy az új utak mellett megfelelő védőtávolság alakuljon ki, illetve hogy 
ne létesüljenek újabb forgalmat vonzó építmények. 
 
 

6. 
 
5.§ 
(Új bekezdés) 
(10) Minden olyan beruházás, amely jelentős hatással van a szomszédos település(ek)re, csak 
ezen település(ek) önkormányzata egyetértésével valósítható meg. 
 

Indokolás: 
 
Előfordul, hogy egyes a települések önkormányzatai olyan beruházásokról döntenek, amelyek 
kedvezőtlen hatással vannak a szomszédos településekre. A módosítás elfogadása egyrészt 
elősegítené az ilyen jelenségek kiküszöbölését, másrészt jobb együttműködésre ösztönözné az 
adott térség településeit. 
 
 

7. 
 
Mezőgazdasági térség 
7.§ 
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(1) A mezőgazdasági térség … Legfeljebb 15%-án erdőterület és legfeljebb [10] 5%-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható a 4.§ a. pont aa) kategória 
kivételével. 
 

Indokolás: 
 

A térségben igen alacsony már a mezőgazdasági terület, ezért lassítani kell az újabb 
fejlesztéseket. Ezért javasoljuk a 10% felét, 5%-ot.  
Az aa) kategóriához: Az Agglomeráció sajátos adottságaiból adódóan nem indokolt újabb 
városias területeket kialakítani a meglevők mellé. 
 
 
 

8. 
 
Zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség 
8.§ 
(2) A zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség legalább 95%-át beépítésre nem szánt 
terület kategóriába kell sorolni . Legfeljebb 5%-án bármely települési területfelhasználási 
egység kialakítható a 4.§ a. pont aa) kategória kivételével. 
. 

Indokolás: 
 
Az Agglomeráció sajátos adottságaiból adódóan nem indokolt újabb városias területeket 
kialakítani a meglevők mellé. 
 
 

9. 
 
Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építménye elhelyezésére szolgáló terület 
9.§ 
(1) Az országos és térségi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli 
rendjét… 
 

Indokolás: 
 

A törvénytervezet szövege nincs összhangban az I/2. sz. melléklet címével. 
 
 

10. 
 

9.§ 
(3) Budapesten a Kelenföldi pályaudvart alkalmassá kell tenni a nagysebességű vonatok, 
valamint az elővárosi vasúti hálózat fogadására, továbbá közvetlen és kényelmes (a lehető 
legkevesebb gyaloglással járó) átszállási lehetőséget kell biztosítani a vasút és az egyéb helyi 
és helyközi tömegközlekedési járatok között. 
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Indokolás: 
 
A jelenlegi tervek szerint a Kelenföldi pályaudvaron megálló vonatokról csak viszonylag 

hosszabb gyaloglással lehet majd elérni a 4-es metrót, pedig néhány száz millió forint 
többletköltséggel sokkal jobb, közvetlen megközelítés is biztosítható. A jelenlegi tervek 
szerint megtakarítható összegnél sokkal nagyobb veszteséget jelentene, ha csökkenne a több 
százmilliárd forintért megépített 4-es metró vonzereje. 
 
 

11. 
 
9.§ 
(4) Az M0 gyorsforgalmi út [10-es főút] M2 gyorsforgalmi út és az Ml autópálya közötti 
szakasza, az M2 gyorsforgalmi út Váctól az országhatárig tartó szakasza, az új 10-es főút, 
valamint a Pomáz települést elkerülő út tekintetében a nyomvonal kijelöléséhez a külön 
jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot is 
el kell készíteni. 
 

Indokolás: 
 
A térségben nagyok az érdekellentétek, a lakosság nincs tisztában a tervekkel. Sokkal 
körültekintőbben és szélesebb körűen kell a közlekedés rendszerét, valamint a társadalmi, 
gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi feltételeket vizsgálni. 
 
 

12. 
 
9.§ 
(Új bekezdés:)  
(5) A térségi jelentőségű komplex közlekedési infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét és az 
építmények elrendezését stratégiai környezeti hatásvizsgálat alapján 2007. december 31-ig el 
kell készíteni, és ennek alapján az I/2. sz. és az I/3. sz. mellékletet módosítani szükséges. 
 

Indokolás: 
 
A térségben nagyok az érdekellentétek, a lakosság nincs tisztában a tervekkel. Sokkal 
körültekintőbben és szélesebben kell a közlekedés rendszerét, valamint a társadalmi, 
gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi feltételeket vizsgálni. A vizsgálatok 
eredményei szükségessé tehetik a tervek módosítását. 
 
 

13. 
 
Egyéb rendeltetésű terület 
10.§ 
(2) A térségi szerkezeti tervben Ferihegy fejlesztésére fenntartott egyéb rendeltetésű területen 
kizárólag közlekedési, ipari, szolgáltató és kereskedelmi célú építmények vagy zöldterület, 
zöldfolyosó elhelyezésére szolgáló területfelhasználás jelölhető ki a településrendezés 
eszközökben. 
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Indokolás: 
 

A zöldterületi funkció, ökológiai folyosó lehetőségét a településeken lakók érdekében fenn 
kell tartani. 
 
 

14. 
 
Vizek védelme érdekében védendő területek 
17.§ 
(2) 
c) új beépítésre szánt terület igénybevétele csak részletes környezeti hatásvizsgálat és a 
csatornázás, … 
 

Indoklás: 
 
A térségben a vízbázisok védelme elsőbbséget kell, hogy élvezzen, és a maximális 
óvatossággal kell eljárni. 
 

 
15. 

 
A következő pontokban említett építmények nem elemei a közúthálózatnak, ezért a szöveg 
eleve pongyola: 
 
I/2. sz. melléklet 
A vasútvonal elemei 
 
[7.] 1. Nagysebességű vasútvonalak 
2. Elővárosi vasútvonal hálózat  
 

Indokolás: 
 
Az elővárosi vasút fejlesztéséhez biztosítani kell a területeket. 
 
 

16. 
 
[8. Térségi jelentőségű nyilvános repülőterek 
Dunakeszi 
Farkashegy 
Gödöllő 
Alsónémedi] 
 

Indokolás: 
 
A légi közlekedés a legsúlyosabban környezetszennyező tevékenységek közé tartozik. Ezért 
egy ilyen kis térségben nem szabad újabb nyilvános repülőtereket engedélyezni. 
 
Budapest, 2005. február 13. 


