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Lápos területre lépett az Auchan? 
 
A Levegő Munkacsoport előtt titokban marad a dunakeszi tőzeglápra 
tervezett beruházás vízjogi engedélyezési eljárása, mert a 
környezetvédelmi felügyelőség nem engedett betekintést az iratokba - 
annak ellenére, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
törvény erre jogot biztosít nemcsak a civil szervezeteknek, hanem 
minden állampolgárnak. Ez az a terület, amellyel kapcsolatban 
korábban már pert nyert a Levegő Munkacsoport, s amelyről az előző 
hírlevelünkben is írtunk. Májusi számunkban arról számoltunk be, 
hogy a láp területét – amelynek egy részén az Auchan bővíteni kívánja 
áruházát és parkolóját – kivették a természetvédelmi területek 
sorából.  
 
 
A természetvédelmi törvény szerint minden láp védett, de azt sajnos a nemzeti 
park 2003-as döntésekor még nem határozta meg a törvény, hogy mi minősül 
lápnak. Bár erre vonatkozóan gazdag szakirodalom áll rendelkezésre, és már a 
szóban forgó lápról is részletes tanulmány készült, a természetvédelmi hatóság 
a törvényi meghatározás hiányát kihasználva, levette róla a védettséget. A 
hatóság akkori vezetője, Vas János helyreigazítási kérelmet1 küldött a Levegő 
Munkacsoportnak, melyben leírja, az akkor érvényben lévő jogszabályok 
szerint törvényesen járt el. Ebben igaza van Vas Jánosnak.  
A Levegő Munkacsoport viszont mind a mai napig nem látta azt a szakértői 
anyagot, amely azt „bizonyítja”, hogy a kérdéses terület nem felel meg a láp 
kritériumainak, miközben az ellenkezőjét számos tanulmány és szakértői 
jelentés megállapította. A törvény akkor hatályos szövege – amelyet az 
Alkotmánybíróság módosítani utalt vissza a törvényhozónak – úgy fogalmazott, 
hogy a hatóság kijelölheti a területet. A „kijelölheti” kifejezés értelmezése 
azonban elég sikamlós terület volt: egyesek ezt csak a fizikai megjelölésre 
(például kitáblázásra) értették, míg mások, így a Vas vezette hatóság is) úgy 
gondolta, hogy határozatban is kijelölhetik, melyik területet minősítik 
védettnek, és melyiket nem. El kell ismerni, hogy ez utóbbi értelmezés 
egybevág az Alkotmánybíróság álláspontjával is, ám a törvény szabályait csak 
a kérdéses határozat meghozatala után módosították. 
A Levegő Munkacsoport 2007. szeptember 26-án (még a 15 napos fellebbezési 
határidőn belül) levelet írt2 a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, kérve, hogy a dunakeszi 
tőzegláp kiterjedését határozatban rögzítse a természet védelméről szóló LIII. 
törvény 26. §-ának (3) bekezdése alapján, valamint hogy ügyfélként tekintsen 
a Levegő Munkacsoportra a területet érintő vízjogi engedélyezési eljárásban. 
Levelünkre a törvényes határidőn belül nem érkezett válasz, csak 2008. január 
21-én3. Ebben arról tájékoztatták a szervezetet, hogy az ügyben ugyan volt 
eljárás, de az már jogerőre emelkedett. Ez azért történhetett ilyen gyorsan, 
mert az eljárásban valószínűleg a beruházó szerepelt egyedül ügyfélként, s 
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miután lemondott fellebbezési jogáról, a határozat azonnal jogerőre 
emelkedett. 
 Mint korábbi hírünkben megírtuk4, a lápterületről a Duna Ipoly Nemzeti Park 
korábbi igazgatója, Vas János (jelenleg az MDF országgyűlési képviselője) 
adott ki határozatot, amellyel megszüntette a terület védettségét. Ezt 
követően a Levegő Munkacsoport5 az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez fordult, kérve, hogy az első 
fokú határozatot semmisítsék meg, és utasítsák a felügyelőséget új eljárásra. 
A főfelügyelőség panaszunkat megalapozottnak találta, és megsemmisítette az 
első fokú határozatot6. Ezek után szerettünk volna betekinteni a 
dokumentációba a felügyelőségen, amelyhez a közérdekű adatokról szóló 
törvény, a környezetvédelmi törvény, a közigazgatási eljárásról szóló törvény 
és az Aarhusi Egyezményt kihirdető törvény alapján jogunk van. A 
felügyelőségen az ügy előadója mégis arról tájékoztatta szervezetünket, hogy 
felettesei utasítására nem enged betekintést a dokumentációba. 
 
Budapest, 2008. május 31. 
 
Lenkei Péter,  
a Levegő Munkacsoport  
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/helyreigazitas_0806.pdf 
 
2 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/KDVKTVF_Dunakeszi_lap_ex_lege.pdf 
 
3 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/KDVKTVF_Dunakeszi_lap_ex_lege_valasz.pdf 
 
4 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/dunakeszi_lap_vas_0805.pdf 
 
5 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/OKTVF_panasz_KDVKTVF_ugyfeli_panasz.pdf 
 
6 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/OKTVF_panasz_KDVKTVF_ugyfeli_panasz_valasz.pdf 
 


