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Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
 
Tárgy: Budapest I. ker. Gellérthegyi Sikló környezeti hatásvizsgálati eljárása 
 
 
Tisztelt Felügyelőség! 
 
Köszönettel vettük kézhez (március 5-én) tárgyi eljárás keretében készült Környezeti 
Hatástanulmányt és a Gellérthegyi Sikló területének mérnökgeológiai és hidrogeológiai 
értékeléséről készített tanulmányt. 
Ezen tanulmányok, valamint a már korábban megküldött és véleményezett Környezetvédelmi 
Előzetes Vizsgálat kötetének tanulmányozását a helyi környezetvédő szervezet (Gellérthegy 
Védő Egyesület) számára is biztosítottuk, akik külön megküldték ezzel kapcsolatos 
észrevételeiket a T. Felügyelőség számára. 
 
A 2007. januári keltezésű Környezeti Hatástanulmányt, mérnökgeológiai és hidrogeológiai 
értékelést összevetve az Előzetes Vizsgálattal, az alábbiak alapján alakítottuk ki 
álláspontunkat: 
 

- A tervezett sikló pályaszakaszának és alsó állomásának területén az Előzetes 
Vizsgálatban felsorolt és jellemzett 383 + 79 db fának az érintettségére a 
Környezetvédelmi Hatásvizsgálat sem ad választ. Nem történt meg a helyszínrajzokon 
jelölt, valószínűleg a fák hozzávetőleges koronakiterjedését ábrázoló körökben a 
felsorolásban szereplő sorszám feltüntetése, annak ellenére, hogy ezt a Levegő 
Munkacsoport az egyeztető tárgyaláson is kérte, és a Környezetvédelmi 
Hatástanulmány „Előzmények” című fejezetében a kérést meg is említik. 

- A Hatástanulmányban leírtak alapján nem tartjuk valószínűnek, hogy a tervezett sikló 
kiváltaná, vagy jelentősen csökkentené a turista-jellegű buszforgalmat és az egyéb, 
személygépkocsis forgalmat a Citadella sétány irányában. Emiatt igen csekély 
mértékben javulna a hegyen a közlekedés miatti légszennyezés, zaj- és rezgéshatás. 
Forgalmi korlátozásokra, illetve tiltásokra irányuló intézkedések nélkül nem várható 
javulás, ennek kieszközlési szükségességéről pedig nem szól a tanulmány. Mint ahogy 
egyéb alternatívákat sem említ, ami az érvényes szabályozási terv keretein belül is 
esetleg megoldható lenne. A sikló és a parkolók létesítési és üzemelési költségeinek 
megtérülése céljából nyilván fizetés ellenében lehetne csak igénybe venni azokat. A 
turista-jellegű buszforgalom számára csak akkor lesz igénybe vehető a sikló és a 
parkoló, ha annak díját a turistaút részvételi díjába beszámítják. Egyéni látogatók ezt 
egyénileg mérlegelhetik, a személygépkocsik kitiltása a hegyről pedig nem lehetséges, 
mivel az ott lakók is személygépkocsival közlekednek. Az egyéb, motorkerékpárosok 
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miatti lakossági panaszokat mindeddig még a Rendőrség sem tudta orvosolni. Ezeken, 
a lakókörnyezetet súlyosan zavaró körülményeken a sikló nem segítene. 

- „Az alsó állomás mellett helyet foglaló mélygarázs nem csak a sikló utazó közönségét 
hivatott kiszolgálni” írja a tanulmány a 4.3. fejezetében. Szerintünk itt számításba 
kellett volna venni a Rác fürdő és szálloda saját parkolójának kapacitását és 
megközelíthetőségét is, mert szerintünk elválasztandó a környezetvédelmi cél (a 
Gellérthegy autóbusz és gépkocsi forgalmának csökkentése) a fürdő és a szálloda 
üzleti forgalmának kiszolgálásától. Utóbbi érdekében nem vállalható környezeti 
kockázat. 

- A Hatástanulmány tulajdonképpen nem tudott megfelelni valamennyi szakhatósági 
szempontnak. Például a T. Felügyelőség a Magyar Geológiai Szolgálat Budapesti 
Területi Hivatal állásfoglalása alapján előírta, hogy meg kell határozni a fúrási-
technikai módszer, géptípust. Ezzel kapcsolatban a tanulmány 4.3. fejezetében azt írja, 
hogy „Jelen fázisban még nem ismert a sikló építésének technológiája, az alkalmazni 
kívánt gépek, berendezések típusa”. Ilyen szintű közlés a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárások során igen gyakran olvasható, bár eddig még csak az előzetes 
vizsgálati anyagokban találkoztunk hasonló kijelentésekkel. Az a tény, hogy a 
kivitelezőkkel csak az engedélyezési eljárásokat követően kötnek szerződést, magában 
foglalja a kivitelezés módjának és a munkagépek típusának az előre meg nem 
határozhatóságát. Szerintünk ez nem helyes. A Gellérhegyi Sikló kivitelezési 
munkáinak esetében a helyszíni környezeti kockázatok miatt, más, nagyberuházások 
esetében a lakókörnyezetre háruló zavarások miatt. A kivitelezőket a kivitelezés 
módjának kikötése szerint kellene kiválasztani és szerződtetni. A Hatástanulmány 
ilyen körülmények között tulajdonképpen a kivitelezés környezeti kockázatainak 
felsorolására korlátozódik, és annak előírására, hogy mire „kell vigyázni”. Kérdés, 
hogy a kiválasztott kivitelező a kiviteli terveket és azok költségbecslését a 
Hatástanulmány alapján fogja-e elkészíteni? Meglepetés lesz a „sikló építésének 
technológiája”? 

- Ellentmondást érzünk a Tanulmány 3.2.1.4. fejezetének 2. pontjában leírt előírás és az 
5.2.6. fejezet azon megállapítása között, miszerint „a mészmárgába karsztos üregek 
előfordulására számítani lehet”, melynek alapján a kivitelezés idejére tett javaslat: 
„külön figyelemmel kell lenni az esetlegesen jelentkező üregek és törési síkok 
megjelenésére”.  Lehet, hogy helytelenül értelmezzük, de szerintünk a 3.2.1.4. fejezet 
előírja a 20 méter mélységig történő üregkutatást. Ha ez megtörtént, akkor 
„esetlegesen” nem jelentkezhetnek üregek. És mi történik akkor? 

- Mivel értesüléseink szerint az érintett lakosság igen különböző hozzáállással fogadta a 
tervet, a közmeghallgatást feltétlenül szükségesnek tartjuk.  

 
Kételyeinket összefoglalva: 
A Gellérthegy faállománya jelentős részének veszélyeztetése és egyéb környezeti 
kockázatok nagysága, valamint a tervezett létesítménytől elvárt forgalmi és 
környezetvédelmi előnyök bizonytalansága miatt nem javasoljuk a Gellérthegyi Sikló 
megvalósítását. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 

 


