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Civilekkel találkozott Esztergomban a köztársasági elnök 
 
 
Sólyom László a civilek tapasztalatait munkatársaival elemezteti és 
felhasználja munkájában - derült ki a köztársasági elnök április 7-i, a civil 
szervezetek képviselőivel folytatott esztergomi találkozóján, amelyen a Levegő 
Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub (MKK) képviselője is részt vett. 
Három, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területét érintő fő 
témakör került megvitatásra: az autópálya-építések, a dunai hajózás és az 
elővárosi közlekedés. A köztársasági elnök hangsúlyozta az ál-
környezetvédelmi intézkedések kivédésének és a határokon átnyúló 
együttműködések szükségességét. 
Az autópályák témakörében Fleischer Tamás, a Világgazdasági Kutató Intézet 
munkatársa, az MKK elnökségi tagja tartott rövid előadást, amelyben 
bemutatta, hogy a magyar autópálya-hálózat Budapest és környékének 
leterhelését fokozza. Ezért jobb lenne, ha a tervezett észak-déli folyosó a 
térségtől távolabb, Komárom-Győr között lépne be az országba és a Móri-
árkon keresztül menne Székesfehérvár irányába. Az előadó kifejtette, hogy az 
autópálya-építések csak a hozzájuk csatlakozó, más utakkal együtt lehetnek 
hatékonyak. Nálunk a fejlesztések elszakadtak egymástól. 
A témához hat civil szervezet szólt hozzá, kiemelve a használhatatlan 
természetvédelmi járulékos beruházások problematikáját, az M0-s körgyűrű 
nyugat-északnyugati szárával kapcsolatos gondokat (az M10-es építésének 
környezeti kárai mérséklése érdekében ajánlva a Herceghalom-Esztergom 
vonalvezetést), valamint az autópályákhoz kapcsolódó áttételes károkat 
(logisztikai központok, bevásárlóközpontok építése).  
A Dunai hajózás témájáról Rácz Tamás (NP Tanács) és Gruber Tamás (WWF 
Magyarország) tartott előadást. Az előadók kiemelték a tönkremenő dunai 
mellékágak és az értékes zátonyok környezetvédelmi gondjait. (A köztársasági 
elnök előző nap meglátogatta a helembai zátonyt!) Külföldi példákat mutattak 
be a helyi vízügyi és a környezetvédelmi szervek és szervezetek 
együttműködésére. Vázolták az EU ÖKO-TEN-T elképzelések problémáit. 
A témához három szervezet szólt hozzá, kiemelve, hogy a 100%-os 
hajózhatóság biztosítása fizikailag és elméletileg lehetetlen (árvíz, köd, 
jégzajlás), az olcsó hajózás fikció, mert az ahhoz szükséges egyéb 
fejlesztések, beruházások és károk költségeit nem veszik figyelembe, a vízi 
logisztikai láncban nem a vízi út a szűk keresztmetszet, hiányzik a 
víziközlekedési koncepció. Szükség lenne egy Duna-törvényre és a Dunára 
alkalmas hajótípus kifejlesztésére. 
Az elővárosi közlekedés gondjairól Vitézy Dávid (VEKE) tartott – idő hiányában 
csak 5 perces – korreferátumot. Az elővárosi közlekedéssel kapcsolatos 
elvárások: gyors, minimális átszállást igénylő, kényelmes, integrált legyen, 
versenyképes árral! Ezzel szemben a mai helyzet: versenyképtelenség, 
elmaradtak a fejlesztések, lepusztult infrastruktúra és járműpark, hiányos 
integráció, hiányos jogi és finanszírozási rendszer. Amíg Budapesten belül a 
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közösségi közlekedés aránya 60% feletti, az elővárosban alig éri él a 30%-ot. 
Szükség lenne a regionális szemlélet erősítésére, a jogi és finanszírozási 
feltételek megteremtésére, valós közlekedési együttműködésre a verseny 
helyett, fejlesztési források biztosítására, a közösségi közlekedés 
versenyképességének javítására (buszsáv, P+R). 
Négy hozzászóló volt. A Piliscsabáért Egyesület a vasútvonal rehabilitációját 
sürgette. Perger Imre – kapcsolódva a VEKE felvezetéséhez – a Magyar 
Közlekedési Klub képviseletében és MÁV-START dolgozóként a köztársasági 
elnök figyelmét a jogalkotási munkára hívta fel. 
Hiányolta a közszolgáltatási törvényt, amelyben egyértelműen meg lehetne 
határozni a kötelezettségeket, a minőségi és mennyiségi elvárásokat, a 
minimálisan, minden esetben biztosítandó mértéket; a közhasznúsági törvényt, 
amely tisztázná a prioritásokat és az egyeztetési kötelezettségeket, 
meghatározná a civil szervezetek jogait és a beruházók, fejlesztők 
kötelezettségeit és a döntési határidőket. Utalva a nap aktualitására, javasolta 
a sztrájktörvény pontosítását, a minimális szolgáltatás meghatározásának 
szabályozását, az egyeztetési kötelezettségeket és a kiszámíthatóságot. Ezen 
túlmenően felhívta a figyelmet arra, hogy a közlekedési vállalatok – fogyasztói 
árkiegészítés formájában - egyre kevesebb ellentételezést kapnak a 
jogszabályokban előírt szolgáltatások ellenértékeként. Felvetette, hogy az 
egyéni közlekedésnek és a kamionoknak is meg kellene fizetnie a tényleges 
költségeket, mert ezek most az üzemanyagadó miatt bevételtermelőként 
tündökölnek, míg a közösségi közlekedés tűnik ráfizetésesnek.  
Ehhez kapcsolódott Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese, 
megemlítve az energia- és kamionos lobbi kiváló érdekvédelmi képességét. 
Szerintük mintegy 2500–3000 milliárd forint burkolt támogatást kap a 
gépjármű-közlekedés. 
Sólyom László összefoglalójában megköszönte a muníciót, kiemelte a javasolt 
közútfejlesztési struktúrát (megemlítve, hogy minden nemzetközi fórumon 
mutatja Fleischer Tamás térképeit), a dunai holtágak kérdését, valamint az ál-
környezetvédelmi intézkedések kivédésének és a határokon átnyúló 
együttműködések szükségességét. A köztársasági elnök mindhárom 
jogszabályi javaslattal – külön kiemelve és kommentálva – egyetértett. 
Elmondta, hogy az elhangzottakat munkatársaival elemezteti és felhasználja a 
munkájában. 
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