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A környezetvédelmi főfelügyelőség kifogásolta  
a gellérthegyi sikló építését 
 
 
Nem biztos, hogy lesz sikló a Gellérthegyen, mert az Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megsemmisí-
tette az első fokú környezetvédelmi hatóság által megadott környezet-
védelmi engedélyt, és úgy határozott, hogy a környezeti hatásvizsgála-
ti eljárást újra le kell folytatni. 
 
A környezetvédelmi engedélyt megadó határozat ellen a Levegő Munkacsoport 
fellebbezett. A Gellérthegyi Sikló létesítésének szükségessége nem nyert bizo-
nyítást, mivel figyelembe véve a Gellérthegy lábánál tervezett mélygarázs fé-
rőhelyeinek számát, az nem váltaná ki a Gellérthegyre irányuló turistabuszok 
forgalmat. (A Közlekedési Hatóság álláspontja szerint a sikló üzemelése esetén 
is meg kell engedni a turistabuszok közlekedését a jelenlegi útvonalon.) 
A buszok okozta környezetterhelés ily módon csak igen korlátozottan csök-
kenthető, és így  emiatt nem szabad egy városképet meghatározó közparkban 
17 méter szélességű, több mint 200 méter hosszúságú fairtást végrehajtani, a 
gyógyvíz-források védőidomát veszélyeztetni, fel nem kutatott barlangrendsze-
reket bolygatni egy tájidegen létesítmény elhelyezése érdekében. 
Fellebbezésünkben rámutattunk arra, hogy a hatásvizsgálat során nem végez-
ték el a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által előírt üregkutatást, emiatt volt kénytelen a Felügyelőség a 
környezetvédelmi engedélyt megadó határozatában a létesítési munkálatokra 
vonatkozóan előírni, hogy azokat barlangi kutatásvezetői képesítéssel rendel-
kező műszaki ellenőr felügyelje. 
A Felügyelőség ezért elrendelte, hogy az építtetőnek vállalnia kell azt a kocká-
zatot, hogy üregesedés esetén az építkezés felfüggeszthető, barlang ismertté 
válása esetén módosítható, sőt, fokozott védelemre érdemesített barlang ese-
tén akár meg is hiúsulhat! 
A Levegő Munkacsoport véleménye szerint a Gellérthegyi Sikló létesí-
tésének kockázatai megengedhetetlenek – még a beruházó számára is 
abban az esetben, ha komolyan veszi az előírásokat. 
A Főfelügyelőség érveink mérlegelésén és elfogadásán túl szintén hangsúlyt 
fektetett a tájvédelmi és természetvédelmi szempontokra, és kifogásolta, hogy 
az eljárásba nem vonták be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. 
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A Főfelügyelőség a következő főbb kifogásokat tette a beruházással kapcsolat-
ban:  

• „Tájvédelmi szempontból kockázatot jelent a Gellérthegy, mint az 
UNESCO Világörökség Jegyzékében nyilvántartott terület  tájkarakte-
rének, a Főváros városképében meghatározó látképének a megváltoz-
tatása” 

• „védett természeti terület állapotának, jellegének megváltoztatása” 
• „a biológiailag aktív felület csökkentése” 
• „természeti emlék (földvár) veszélyeztetése” 
• „Budapest Főváros zöldfelületi rendszere szempontjából is kiemelt je-

lentőségű zöldterület igénybevétele” 
 
Budapest, 2008. március 31. 
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