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Másodfokon is elvérzett  
a szentkirályszabadjai reptér 
 
A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon 
is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. enge-
délykérelmét a civil szervezetek – köztük a Levegő Munkacsoport – és az ön-
kormányzatok fellebbezésének hatására. A főfelügyelőség számos megvála-
szolatlan környezetvédelmi és természetvédelmi kérdést talált a dokumentá-
cióban, de az eljárásában részt vevő más szakhatóságok is több kifogást 
emeltek. 
 
A Levegő Munkacsoport több mint egy éve foglalkozik a Veszprém-Szentkirályszabad-
ja Repülőtér nemzetközi polgári repülőtérré alakításának terveivel.1 A helyi Kelet-
Balatoni Légtérvédő Egyesületet (http://kble.eu/) szakmailag, illetve tüntetésen és 
közmeghallgatáson való felszólalással erősítette a repülőtér elleni küzdelmükben. A 
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ugyan 
első fokon elutasította az engedélykérelmet, de számos kérdést nem vizsgált kellő 
alapossággal, így az elutasítás ellenére a Levegő Munkacsoport fellebbezést nyújtott 
be. A másodfokú határozat kevés környezetvédelmi tárgykörű kifogást emelt, de ter-
mészetvédelmi témájúakat szép számmal. A hatóság szerint zaj szempontjából nem 
emelhető kifogás, de ez inkább az érvényben lévő zajszabályozást minősíti, mint a 
felügyelőséget. 
 
A beruházással érintett terület dolomit fennsík, érzékeny vízbázis területén, illetve vé-
dőzónájában található, ezért nem véletlen hogy a vízvédelmi kérdéseket szigorúan 
mérlegelte a hatóság: „Az előzetes vizsgálati dokumentációban vízvédelmi szempont-
ból közvetett hatásterület megállapítására vonatkozó becslés vagy modellezés nem 
készült, az előzetesen becsült hatásterület nem került térképen lehatárolásra (...) 
ezért a fellebbezések erre vonatkozó kifogása vízügyi műszaki szempontból alapos.”  
 
Sajnálatos, hogy a repülőgépek által kibocsátandó és a Balatonba jutó rákkeltő benz-
a-pirénre vonatkozó kifogásokat a hatóság elintézte azzal, hogy a tóból nyert ivóvizet 
a vízművek aktív szenes szűrőn bocsátja keresztül, amely állítólag kiszűri a mérget a 
vízből. A vízi élőlényekre gyakorolt hatással nem nagyon foglalkozott, de azzal sem, 
hogy a benz-a-pirénes halat sokan eszik... 
 
Nagy súllyal szerepelt a terület uniós védettsége és az ott található jelölőfajok veszé-
lyeztetettsége. „Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 
beruházás jelentős hatást gyakorol a volt katonai repülőtéren élő ürge állományra oly 
módon, hogy az jelentős területet foglal el az ott élő ürgék élőhelyéből, az ott élő 
mintegy 300-600 ürge élőhelyét megsemmisíti.  
A beruházó a hatásbecslést az előzetes vizsgálati dokumentációban a HUBF20031 
kódszámú „Szentkirályszabadja” nevű különleges természetmegőrzési területen élő, 
ott jelölő fajnak minősülő ürgére vonatkozóan bemutatta. 
A hatásbecslésből megállapítható, hogy a beruházás megvalósítása a jelölt Natura 
2000 területen élő közönséges ürgének igen jelentős állományát érinti (becslések sze-
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rint 300-600 példány), amelyeknek élőhelyét megszünteti, és a beruházás megvalósí-
tása esetén a gurulópályák közelében élő állományát a működés során is zavarni fog-
ja. A hatásbecslést készítő szakértő javaslatot tesz a területhasználattal érintett ürge-
állomány áttelepítésére, de kijelenti, hogy az ürgék legnagyobb szakszerűséggel vég-
zett áttelepítése is kockázatot jelent, és nincs garancia arra, hogy a jövőben az átte-
lepített és az áttelepítést túlélt ürgék hosszú távon megtalálják életfeltételeiket az új 
élőhelyen.” 
 
Nem szerepelnek adatok a tanulmányban a fokozottan védett kerecsensólyom fészke-
léssel és táplálkozási szokásokkal kapcsolatban sem. „A tanulmány nem foglalkozik 
azzal a kérdéssel sem, hogy a tervezett légi forgalom várhatóan milyen hatásokat fog 
gyakorolni az október 1-től április 30-ig nemzetközi jelentőségű vizes területnek mi-
nősülő Balaton ramsari területen tartózkodó vízimadarakra. (Ramsari Egyezmény)”  
„(...) megállapítható, hogy a fellebbezők ezen tárgyú észrevételei megalapozottak, a 
beruházás madarakra gyakorolt hatásait az előzetes vizsgálati dokumentációnak vizs-
gálni kellett volna, és ennek figyelembe vételével kellett volna javaslatokat tenni a 
környezetvédelmi hatóságnak a káros hatások csökkentése, megszüntetése érdeké-
ben.” 
 
A regionális államigazgatási hivatal is több szabálytalanságot talált az engedélyezés 
során. Például a beruházás ellentétes volt Szentkirályszabadja érvényben lévő helyi 
építési szabályzatával. 
 
Felsőörs község jegyzőjét nem vonták be az eljárásba szakhatóságként, noha ez a vo-
natkozó jogszabályok alapján kötelező lett volna. 
 
Az Országos Közegészségügyi Intézet álláspontját sem tette magáévá a beruházó, 
pontatlan az anyagban a benzol és ózon egészségügyi határérték megjelölése, hiá-
nyos az ülepedő por egészségügyi határértéke. Nem vette figyelembe a Veszprémben 
működő automata mérőállomás adatait sem. Nem határozta meg, hogy a hatásterület 
mely légszennyezettségi zónába tartozik, és nem említi, milyen modell segítségével 
történt a hatásterület meghatalmazása. 
 
Reméljük, a beruházó kedvét elveszi az ismételt elutasítás és marad a nyugalom a 
Balaton partján élőknek és pihenőknek. 
 
Budapest, 2009. december 1. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport  
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 
 




























































