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Döntenek rólunk, de nélkülünk 
 
 
A Levegő Munkacsoport az elmúlt időszakban rendszeresen bírálta a nyilvános-
ság kizárásával privatizáló Állami Vagyonkezelő Zrt. tevékenységét1. Nemrég 
hírt kaptunk arról, hogy aktív közreműködésének köszönhetően licitálás nélkül, 
ingatlancserével egy befektető csoport kezébe került a Velencei-tó északi olda-
lán 70 hektárnyi terület.  
 
 
Hogyan vélekednek erről az érintettek? 
 
„Az a borzasztó, hogy semmit nem tudunk az ügyről. Mozgósítjuk a témában 
Magyarország összes létező, jelentős környezetvédő szervezetét, talpra ug-
rasztjuk őket, és mindenki bejelentkezik a gárdonyi építési irodához, hogy fo-
lyamatosan jelen legyünk. Kialakuljon egy olyan párbeszéd, amely a jóvátehe-
tetlent valahogyan megelőzi, vagy legalábbis a károkat mérsékli.” – jelentette 
ki Varga Gábor, a Gaja Környezetvédelmi Egyesület (a Levegő Munkacsoport 
tagszervezete) elnöke. 
 
„Az újságból tudjuk, hogy egy befektető 
területcserével jutott hozzá különböző 
területekhez. A tulajdoni lapokat kigyűj-
töttük, ebből számunkra nemcsak az 
derül ki, hogy egy nagyon intenzív, ma-
gas épületekkel tarkított beruházást 
akar valaki megvalósítani” – állapította 
meg Balsay István, a megyei közgyűlés 
alelnöke. 
 
„…meg vagyok döbbenve. Sportvezető-
ként is, de mivel 1974-től 85-ig foglal-
koztam a térséggel regionális irodavezetőként, ismerem, szeretem, ami itt tör-
tént az elmúlt évtizedekben, fantasztikus. Ennek a komoly táji, természeti ér-
téknek az északi területe az, amely a maga természetességében még él, sőt a 
használata is ilyen. Egyszerű emberek, sportolók használják, versenyeket ren-
deznek, ez volt a cél.” – fejtette ki Baráth Etele, a kajak-kenu szövetség elnö-
ke.2 
 
Sipos Katalin, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési 
osztályának vezetője szerint az adott sukorói terület ugyan nem tartozik köz-
vetlenül országos védelem alá, de közvetlenül érintkezik a velencei-tavi ma-
dárrezervátum természetvédelmi kijelölés tervezett bővítésével, amely jelenleg 
folyamatban van.3 
Egyedül Molnár Gábor, Sukoró polgármestere nyilatkozott4 támogatólag a terv-
ről: „A szóban forgó terület adás-vételét, értékét nem kívánom minősíteni, ez 
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szakértők dolga. Azonban megkockáztatom a kijelentést, hogy ha egy ilyen 
léptékű befektető – tudtommal négyszázmilliárd forintról van szó – megjelenik 
bárhol Európában, akkor bárki mindenféle állami ösztönzést, bónuszt, adóked-
vezményt azonnal felajánl. Ebben a mostani helyzetben különösen. Európa 
legnagyobb szabadidő- és turisztikai beruházásáról van szó, tették világossá a 
befektetők. Manapság, amikor munkahelyek szűnnek meg, sehol nem gondol-
kodnának egy ilyen ajánlaton.” 
 
Ha most jöttünk volna le a falvédőről, és nem hallanánk naponta bedőlt beru-
házásokról, alaptalan ígérgetésekről, spekulációs céllal bespájzolt telkekről, 
amelyek aztán egyetlen fillér hasznot vagy munkahelyet nem hoznak a közös-
ségnek, akkor talán még hinnénk is a polgármesternek. Így azonban inkább az 
ő hozzáértésén és nem az ajánlaton gondolkodhatunk el.  
 
Budapest, 2009. január 31. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ld. például http://www.lelegzet.hu/archivum/2008/01/3495.hpp, 
www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/alag_ugyesz_0806.pdf, 
www.levego.hu/lelegzetnyi/0806.htm,  
2 Mindhárom nyilatkozat: http://www.fmh.hu/fooldal-
a_nap_temai/20090128_mitol_mentsuk__a_tavat___vigalmi_negyed__ 
3 http://www.fmh.hu/legfrissebb/20090129_velencei_to_part_kar 
4 http://www.fmh.hu/fooldal-a_nap_temai/20090128_masutt_nem_utasitanak_vissza 
 


