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Közlekedésfejlesztés vagy természetvédelem? 
 
Az Európai Unió a közösség működését és jövőjét érintő főbb kérdé-
sekben fenntarthatósági, illetve a versenyképesség megőrzését előse-
gítő stratégiai terveket készít. Az azonos területeket érintő tervek 
egymást kizáró elemeket is tartalmazhatnak. Jellemző példa a helyzet 
szemléltetésére a Natura 2000 természetvédelmi hálózat és a Transz-
Európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) átfedése. A természetmegőrzési 
és közlekedési tervek ellentmondásairól az érintett hazai szervezetek 
számára a Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Meg-
őrzéséért (CEEWEB) nevű nemzetközi környezetvédő civil szervezet 
rendezett egyeztető fórumot 2008 májusában Budapesten. 
 
A két uniós szintű hálózati terv számos ponton konfliktusokat eredményez. A 
legfőbb ellentmondásokat a madárvédelem nemzetközi szervezete, a BirdLife 
International gyűjtötte össze. Uniós szinten a Natura 2000 védelem alatt álló 
területek 2010-ben várható kiterjedése mintegy 1 millió négyzetkilométer, a 
28 ezer védett terület az Unió 20 százalékát fedi le. Az egyes országokban je-
lentősen eltérő lehet a védelem alá eső területek aránya. A TEN-T közlekedési 
hálózat 30 kiemelt (és számos kisebb) projektet tartalmaz. A tervek szerint a 
mintegy 200 ezer kilométer hosszú hálózat (melyben mintegy 45–45 százalék 
a közút, illetve a vasút aránya) teljes kiépítése 2020-ig tartana. 
 
A BirdLife felmérése szerint – a nyomvonal sávjában 2, illetve 5 kilométeres 
pufferzónákat figyelembevéve – az EU25 területén a különleges madárvédelmi 
területek 8 százalékát (379 darab) és a különleges természetmegőrzési terüle-
tek 4,4 százalékát (935 darab) érinti a közlekedési hálózat tervezett bővítése. 
 
Hazánkat 4 kiemelt TEN-T projekt érinti, ezek a különleges madárvédelmi terü-
letek 45 százalékát, míg a különleges természetmegőrzési területek 
14 százalékát érintik. Meg kell azonban említeni, hogy a kiemelt projektek csak 
a jéghegy csúcsát jelentik, ezeken kívül is számos olyan fejlesztés zajlik, illetve 
van előkészületben, amelyek természetvédelmi konfliktusokat eredményeznek. 
 
A hazai közlekedési hálózat fejlesztése jellemzően a Közlekedési Operatív Prog-
ram keretében valósul meg. Az ehhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgá-
lat természetvédelmi szempontból igyekezett elérni az értékes élőhelyek elke-
rülését, értékelte a közlekedési módok változtatásának lehetőségét és figye-
lembe vette a fenntarthatósági kritériumokat. A hatásvizsgálatokkal szembeni 
hiányosságként felmerült, hogy azok nem veszik figyelembe az úthálózat bőví-
tésével kapcsolatos egyéb beruházások (például logisztikai központok, ipari 
parkok) hatásait. 
 
A közútfejlesztések során egyes esetekben a környezetvédelmi és a termé-
szetvédelmi igények egymással ellentétes lépést igényelnek, például a telepü-
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léseket elkerülő – így a városi légszennyezés csökkenéséhez is hozzájáruló 
utak – gyakran természetvédelmileg értékes területeken haladnának át. 
 
A konferencián elhangzott, hogy a tervezési gyakorlatban olykor előfordul a 
fordított tervezés, melynek során egy kellően nem végiggondolt koncepció alá-
támasztása, nem pedig a legkedvezőbb megoldás kialakítása a cél. 
 
A hazai közlekedési hálózat tervezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
feladata. A teljes mértékben állami tulajdonú társaság feladatai közé tartozik 
az élővilág védelmének minél hatékonyabb megoldása. A nyomvonalak körül-
tekintő tervezése mellett lehetőség van a természetvédelmi szempontú kom-
penzációra is, azonban ennek gyakorlata még nem kiforrott. A fragmentáció (a 
természetes élőhelyek felszabdalása) enyhítése érdekében a vadon élő állatok 
számára felüljárókat, alagutakat alakítanak ki. Felmerült azonban, hogy az elő-
írt növényáttelepítések, illetve az érzékeny élőhelyeken történő autópálya-
felüljárók kialakítása nem éri el célját. 
 
A jelenleg hazánkban folyó aktuális gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések közül 
a legnagyobb konfliktusok talán az M8-as nyomvonala mentén vannak, ahol a 
kiskunsági Natura 2000 oltalom alatt álló területek elkerülése gyakorlatilag 
nem oldható meg. Hasonlóan nehéz kérdés elé állítja a tervezőket az M35-ös 
út Debrecen és Berettyóújfalu közötti szakasza, ahol a keleti nyomvonal Natura 
2000 területeket, míg a nyugati a térség legjobb minőségű szántóit károsítaná. 
Várhatóan az M2-es út fejlesztése is a természetvédelmi értékek sérülésével 
járhat. 
 
A fórumon a közlekedésért felelős minisztérium képviselője említette, hogy a 
közlekedési hálózat fejlesztését nehezítik a sokrétű érdekellentétek (ilyen pél-
dául: gazdaság – környezet, helyi – országos érdek, rövidtávú – hosszútávú 
szempontok, pénzbeli – eszmei, jogszabályi háttér – optimalizálás). 
 
Az úthálózat bővítése számos módon károsítja a természeti értékeket. A 
legegyértelműbb káros hatást az utak területén és a nyersanyag-kitermelő he-
lyeken bekövetkezett élőhelyvesztés jelenti. A forgalmasabb utak jelentősen 
nehezíthetik az egyes fajok mozgását, így elszigetelve a korábbi populáció 
egyedeit egymástól, csökkentve annak stabilitását. Más, jellemzően tájidegen 
fajok azonban gyors terjedésre képesek az utak mentén, hiszen a bolygatott 
környezetben életképesebbek a korábban honos fajoknál, és terjedésükkel az 
eredeti vegetációt károsítják. Az aszfaltutakat egyes rovarok a levegőből vízfe-
lületként érzékelik, és emiatt leszállhatnak, ami a forgalom miatt gyakran 
vesztüket okozza. Az emberi tájátalakító tevékenység első eleme az úthálózat 
kiépítése, ezt gyakran ipari létesítmények, raktárépületek vagy lakóövezetek 
kialakítása követi, így az út megnyitása lehetőséget ad a zöldmezős beruházá-
sok számára. Az út kialakítása és fenntartása, illetve az azon jelentkező forga-
lom (például a sózás, a gyorsabb felmelegedés, a légszennyezés, a 
megnövekedett zaj és szélhatás) miatt a környező területek fizikai és kémiai 
tulajdonságainak megváltozásához vezet. 
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Bár meg nem szüntethetőek a két uniós szintű hálózat működése során a konf-
liktusok, ezek kielégítő kezelése sok esetben megoldható. A német és osztrák 
fejlesztések során a teljesen nyílt és a lakossági együttműködésre építő, az ér-
dekelt feleket már a munka elejétől bevonó tervezések eredményével általában 
található mindkét fél számára elfogadható megoldás. 
 
A konferencia résztvevői az eredményes és hatékony együttműködés érdeké-
ben a következő problémák megoldását tekintették a legfontosabbnak: a rész-
letes tájékoztatás (a fejlesztési tervekkel és a védendő értékekkel kapcsolat-
ban), az esetlegesen szükségessé váló kompenzációk rendszerének kialakítása, 
a közérdek pontos meghatározása, kapcsolódó kutatási tevékenységek támo-
gatása (például a védelmi intézkedések hatékonyságának utókövetése), a köz-
lekedési hálózatfejlesztési cél meghatározása, illetve a meglévő konfliktustér-
kép újrafeldolgozása és értékelése. 
 
A konferencián elhangzott előadások letölthetőek a CEEWEB honlapjáról: 
http://www.ceeweb.org/hun/TEN_T_2008/index.htm 
 
Budapest, 2008. május 28. 
 
Pál János 
a Levegő Munkacsoport témavezetője 

 


