
Civil szervezetek állásfoglalása 
az M0-ás észak-budai szakaszáról 

 
 
Az M0-ás tervezett budai szakasza mentén tevékenykedő környezetvédő civil 
szervezetek tanácskozást tartottak Pesthidegkúton, 2007. február 10-én, ahol 
az alábbi állásfoglalást fogadták el: 
 
 
Számot vetve azzal, hogy 

• épül az M0-ás északi hídja; 
• beadásra került az M0-ás északi hídjához kapcsolódó, a 11-es és 10-es 

számú főút közötti M0-ás szakasz terve, mégpedig úgy, hogy értesüléseink 
szerint nem készültek el az algútépítéssel kapcsolatos előkészítő és feltáró 
fúrások valamint légköri áramlási tanulmányok Budapest északnyugati 
szélcsatornájú tüdeje légáramlásviszonyainak megváltozásáról (ezek 
hiányában a terv és környezeti hatástanulmány megalapozottsága erősen 
megkérdőjelezhető); 

• a lakossági kommunikációban és véleményezési eljárásban Pilisborosjenő-
Üröm térségében alagút létesítéséről beszélnek, miközben már a felszíni 
vonalvezetés tervezése is folyik (ez felveti a lakosság megtévesztésének 
lehetőségét a későbbi olcsóbb megoldás megvalósítása érdekében); 

• a szakmai vitákat és eszmecseréket ellehetetleníti a kormányzati és 
gazdasági érdekcsoportoktól származó nyomásgyakorlás lehetősége; 

• szalámitaktikával olyan környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás folyik, 
amely nélkülözi az érdemi regionális-kistérségi-helyi térségfejlesztési és 
közlekedésfejlesztési koncepcióra épülő hatástanulmányt és a regionális 
hatásvizsgálati megalapozottságot; 

• nincs egységes és széleskörű lakossági támogatást élvező regionális-
kistérségi-helyi térségfejlesztési és közlekedésfejlesztési koncepció; 

• a súlyos helyi közlekedési problémákra adott jelenlegi megoldások valójában 
tovább rontják a helyi közúti közlekedési lehetőségeket, miközben a 
nemzetközi szállítási és logisztikai érdekkörök érvényesítését szolgálják; 

• a logisztikai központok betelepülése már szinte ellehetetlenítette a 
környezetükben lévő települések belső életét és forgalmát; 

• az M0-ás jelenlegi déli szakasza már nem képes további forgalomnövekedést 
elviselni; 

• új út létesítése egyértelműen forgalomnövelő hatású a térségben; 
• a civil szervezetek gyakorlatilag kihagyásra ítéltettek az érdemi döntés-

előkészítésből; 
• autópálya lobbyérdekek „civil szervezeti” megjelenítésével igyekeznek 

megosztani és félretájékoztatni a lakosságot és az EU-t; 
• a jelenlegi közlekedésfejlesztési elképzelés (autópálya, M0-ás gyűrű) 

véleményünk szerint drágán és gazdaságtalanul használja fel a 
pénzeszközöket; 

• Budapest és térségének porszennyezettsége gyakran az egészségügyi 
határérték 4–5-szöröse, ami a teljes térségi lakosság egészségének 
veszélyeztetését és károsítását jelenti, és ezen háttérterhelés közúti forgalom 
miatti növelése erőteljesen tovább ronthatja ezt az állapotot; 



A jelenlévő civil szervezetek 
• összefogást hirdetnek a helyi-kistérségi-regionális-uniós közlekedési folyosós 

területfejlesztési elképzelések és stratégia kidolgozására (úthálózat, 
környezetvédelem, gazdasági megalapozottság), amelynek előzetes anyagát 
3 hónapon belül kidolgozzák; 

• közösen és egymással szolidárisan járnak el az egész térségre kiható 
közlekedési kérdésekben (ügyféli bejelentkezés, bírósági perekben közös 
fellépés); 

• felhívással fordulnak az államfő, az országgyűlés elnöke, a miniszterelnök, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, a GKM, a KvVM, az érintett önkormányzatok és 
tervezőintézetek felé az érdemi közös szakmai egyeztetések érdekében; 

• felhívással fordulnak a sajtó felé, hogy a helyi– kistérségi–regionális szemlélet 
jegyében biztosítsanak kellő nyilvánosságot az érdemi társadalmi vitákra, és 
ezáltal legyenek fórumai a megoldások kiforralásának; 

• elvárják, hogy a tervezési fázis anyagaiba a civil betekintés lehetséges legyen, 
továbbá hogy a párbeszéd jegyében létrejött lakossági fórumok 
véleményeinek érdemi beépítése ténylegesen megtörténjen a tervezési 
anyagokba a leggazdaságosabb és legkevésbé környezetromboló 
megoldások megvalósítása érdekében; 

• sürgetik, hogy a látszategyeztetések helyett érdemi egyeztetések történjenek, 
és az itt született megállapodásokat a döntéshozók érvényesíttessék a 
tervezési és engedélyezési szakaszokban; 

• szorgalmazzák, hogy a tervezés és kivitelezés során a lehető legnagyobb 
mértékben kerüljenek érvényesítésre a környezet- és egészségvédelmi 
szempontok, valamint a használó/szennyező fizet elv. 
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