
A 10-es út a semmibõl induló és a semmibe vezetõ, 4 km-es
szakaszát hevesen támogató polgármesterek a szemére hányták a
Levegõ Munkacsoportnak, hogy az építést ellenzõk és az építést
támogatók közötti vita kirobbanása során azt kérték az érintett
terület polgármestereitõl, hogy a Levegõ Munkacsoport által elké-
szített ismertetõ anyagot szíveskedjenek eljuttatni községük min-
den egyes lakójához. Ezt az egyszerû kérést valamennyien meg-
tagadták (kivétel Óbuda, ott az anyagot a helyi lapban közzétették,
lásd 3. oldal). Felháborodásukban felrótták a Levegõ Munkacso-
portnak, hogy milyen alapon akarja költségbe verni õket, hiszen
az anyag terjesztéséért fizetni kell. Az út megépítése mellett kam-
pányoló fórumon Pilisszentiván polgármestere pedig odáig ment,
hogy megkérdõjelezte, vajon van-e joga egy civil szervezetnek bí-
rósághoz fordulni és ezzel megállítani az út építési munkálatainak
megkezdését. Úgy tûnik ezek a polgármesterek nem hallottak
arról a rendkívüli fontosságú – paradigmaváltást jelentõ – tör-
vényrõl, amelyet a magyar Országgyûlés 2001. októberében fo-
gadott el. Vélhetõen ezért nem voltak tudatában annak, hogy a
fenti megnyilatkozásaik törvénybe ütköztek. 

E törvény lényege, hogy a kormányzat és szervei, a hatóságok
valamint az önkormányzatok a törvény hatályba lépése óta, tehát
immáron három éve, minden tekintetben csak a lakossággal és
annak érdekképviseleti szerveivel (egyszerûbben fogalmazva: a
civil szervezetekkel) szorosan együttmûködve hozhatják meg a
környezetet érintõ döntéseiket. 

Az egyezmény célja a „jelen és jövõ generációkban élõ minden
egyén azon jogának védelme, hogy egészségének és jólétének
megfelelõ környezetben éljen”. Ennek érdekében az egyezményt
aláíró országok kormányai „garantálják a nyilvánosság számára a
jogot az információk hozzáférhetõségéhez, a döntéshozatalban
való részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a
környezetvédelmi ügyekben”. (Nyilvánosság alatt értendõ  egy
vagy több természetes vagy jogi személy, továbbá azok szövetsé-
gei, szervezetei és csoportjai.)

Ennek mikéntjérõl a törvény pontos és részletes eligazítást ad.
Alább csak a leglényegesebb irányelveit vetjük össze a 10-es út új
szakaszának tervezése során történtekkel. 

A nyilvánosság részvételét már a környezettel kapcsolatos ter-
vek, programok, sõt már az irányelvek kidolgozása során biztosí-
tani kell. – Nem történt meg.

Biztosítani kell nyilvánosság korai fázisban való részvételét,
amikor az összes választási lehetõség még nyitott és hatékony tár-
sadalmi részvétel valósulhat meg. – Ugyan tartottak néhány
lakossági fórumot, de többféle verzióról beszéltek, konkré-
tumok nélkül. 

Biztosítani kell a tájékoztatást a tervekrõl, az eljárás kezdetérõl,
a nyilvánosság részvételi lehetõségeirõl, azon hatóságok meg-
jelölésérõl, amelytõl az ügyre vonatkozó információ megsze-
rezhetõ. – Nem történt meg.

Pontos tájékoztatást kell adni a terv megvalósításának helyérõl,
fizikai és technikai jellemzõirõl, ideértve a várható kibocsátásokra
és visszamaradó anyagokra vonatkozó becslést is,  a tevékenység
jelentõs környezeti hatásairól, a hatások, köztük a kibocsátások
megelõzésére és/vagy csökkentésére tervezett intézkedésekrõl, és
a terv elkészítõje által megvizsgált fõbb alternatívákról, valamint
arról, hogy az adott tevékenység környezeti hatásvizsgálat köte-
les-e. – Nem történt meg.

A tervvel kapcsolatos döntés során kellõ mértékben figyelem-
be kell venni a nyilvánosság részvételének eredményeit, továbbá
a döntés meghozatala után haladéktalanul tájékoztatni kell a nyil-
vánosságot. – Nem történt meg. 

Hangsúlyozni kell, hogy 2001. októbere óta nem elegendõ
valamely terv bürokratikus szövegû, rövid ismertetésének kifüg-
gesztése a polgármesteri hivatalban. Ehelyett módot kell teremteni
arra, hogy az információ minden lakoshoz és minden, a területen
aktív civil szervezethez, csoporthoz minden részletre kiterjedõen,
közérthetõ nyelven megfogalmazva juthasson el. 

E törvény lehetõvé teszi azt is, hogy bárki egyénileg, illetve
bármely szervezet, csoport képviseletében környezeti témában
információt kérjen a hatóságoktól, amelyeknek az információt tar-
talmazó eredeti dokumentumok másolatait a kérelmezõ ren-
delkezésére kell bocsátaniuk „a lehetõ legrövidebb idõn belül”. 

A törvény szerint az a civil szervezet, illetve az a természetes
személy, aki nem kapja meg a kért információt, jogosult
bírósághoz fordulni és megtámadni magánszemélyek és hatósá-
gok olyan lépéseit és mulasztásait, amelyek ellentmondanak a
környezetre vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek.

A nyilvánosságot tájékoztatni kell a közigazgatási és jogi
felülvizsgálati eljárások hozzáférhetõségérõl. A törvény szerint az
ilyen eljárásoknak „elégséges és hatékony” jogorvoslást kell biz-
tosítaniuk, „többek között, amennyiben szükséges, a vitatott te-
vékenység felfüggesztése árán.” 

A bírósági határozatokat a nyilvánosság számára hozzá-
férhetõvé kell tenni.

Összegezve tehát, az önkormányzatoknak nem szabad csak
egyoldalúan a saját álláspontjukat ismertetni, hanem megfelelõ
lehetõséget kell adniuk mindenféle nézet kifejtésére. Az állampol-
gároknak felnõtteknek kell tekinteniük, akik a különbözõ
álláspontok megismerése után el tudják majd dönteni, mit támo-
gassanak. Különösen elitélendõ, ha az önkormányzatok a
közpénzeket arra használják fel, hogy egyoldalú propagandakam-
pányt folytatnak valamilyen beruházás érdekében, elhallgatva
annak hátrányait.

A demokrácia akkor mûködik hatékonyan, ha a civil szféra
éberen és aktívan részt vesz a lakosság életminõségét érintõ dön-
tések meghozatalában. Ehhez ad erõs támaszt ez a törvény.
Mindenkinek joga és kötelessége élni vele, valamint törekednie
arra, hogy az illetékes hatóságok, önkormányzatok ennek szelle-
mében járjanak el. Különben visszatér a pártállamra jellemzõ kézi
vezérlés az ügyek intézésében, amelyre való törekvés számos jelét
tapasztalhatjuk napjainkban.   

A Hírlevelünkben – az érintett területek önkormányzatai, illetve
más kormányszervek helyett – igyekszünk tájékoztatást adni a 10-es
útról és a vidékünket érintõ egyéb környezetvédelmi  ügyekrõl.

László Erika – a Piliscsabáért Egyesület titkára
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A környezetvédelmi hatóság 2004-ben engedélyt adott az új
10-es út elsõ szakaszának megépítésére Az elsõfokú környe-
zetvédelmi engedély szerint (amelyet a másodfokú hatóság is jó-
váhagyott) az engedélyezett útszakasz célja „a nagy forgalmi ter-
helésû, lakott területeket érintõ útszakaszok tehermentesítése, a
forgalom gyorsítása.” Azonban sem a környezetvédelmi hatás-
vizsgálatból, sem a környezetvédelmi engedélyekbõl nem derül
ki, mely lakott területeket tehermentesítené az új útszakasz. Elég
ránézni a térképekre, és kiderül, hogy ilyen terület valójában nem
létezik! Az új 10-es út elsõ szakasza semmiféle települést nem
kerül el és nem tehermentesít.

Ez a szakasz 5,5 kilométer hosszú. A környezetvédelmi ható-
ság ennek a szakasznak egy 4 kilométer hosszú részére adta meg
a környezetvédelmi engedélyt, ami önmagában is igen furcsáll-
ható. Az engedélyezett szakasz az ürömi csomóponttól Pilis-
vörösvár keleti határáig haladna (a 15,2 km-nél érne véget), és a
már meglévõ kétszer egysávos 10-es úttól mintegy száz méterre
(egy hosszabb szakaszán pedig csupán 20 méterre!) húzódna. Az
egyik végén, az ürömi leágazásnál a kétszer egysávos budapesti
Bécsi úthoz, a másik végén pedig Pilisvörösvár szintén kétszer
egysávos fõutcájához csatlakozna – azaz mindkét helyen három
sáv torkolna egy sávba! Amennyiben megépül, hatalmas dugók
alakulnak majd ki mindkét irányban, jelentõsen súlyosbítva még a
mostani helyzetet is. 

Tehát az útszakasznak se eleje, se vége. Egyértelmû, hogy az út
kizárólag az Auchan bevásárlóközpontot szolgálná ki – az adó-
fizetõk 13 milliárd forintjából. (Sajnos, nem ez lenne az elsõ eset
Magyarországon, hogy egy külföldi magáncég beruházását több
milliárd forint közpénzzel ilyen rejtett módon támogatják.) 

Amikor Pilisvörösvár megkapta a környezetvédelmi felügye-
lõségtõl a környezeti hatástanulmányt az elsõ szakaszról azzal,
hogy jelezze a település érintettségét, a jegyzõ – nyilvánvalóan a
polgármester jóváhagyásával – ezt nem jelezte. Ez azt jelenti,
hogy a települést a beruházás „nem érinti”, és így a törvény által
elõírt tájékoztatást sem kell megtartani – sem a képviselõ-testület,
sem a lakosság felé. Vajon miért akarta elkerülni a polgármester a
lakosság és képviselõinek tájékoztatását?

Várható-e a továbbépítés?

Az új 10-es út továbbépítése Pilisvörösvár keleti szélétõl
Kesztölcig teljesen bizonytalan. Erre a szakaszra még nem készül-
tek el a környezeti hatásvizsgálatok, ami azért is nagyon fontos,
mert itt rendkívül értékes Natura 2000 természetvédelmi területek
találhatók, amelyeken jogszerûen nem építhetõ gyorsforgalmi út.

A Piliscsévi Önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság
csak úgy járul hozzá az út megépítéséhez, ha az közel két kilo-
méteren keresztül alagútban halad. Ráadásul ez egy karsztos terü-
let, ami rendkívül megdrágítja és lassítja az alagútépítést. Az álla-
mi költségvetés súlyos hiányát és rendkívül magas adósságál-
lományát is figyelembe véve, kétséges az is, hogy mikor lesz pénz
mindennek a megépítésére. Igen valószínû, hogy a 2006-os vá-
lasztások után elkerülhetetlenül bekövetkezõ megszorító intéz-
kedéseknek ez a beruházás is áldozatul fog esni. Egyes hírekkel

ellentétben ugyanis az Európai Unió nem ad pénzt az út építésére.
(Egyáltalán kétséges, hogy az Európai Unió bármilyen összeget
ad a közeljövõben útépítésre, mivel kinyilvánította, hogy a vasút-
fejlesztést és környezetkímélõ városi közlekedést részesíti elõny-
ben.) A 10-es út megépítése részben az Európai Befektetési Bank
hitelébõl történne. Ez a bank minden aggály nélkül ad hitelt, hi-
szen a kockázata nulla: a hitel visszafizetését a kamatokkal együtt
az állam garantálja, az összeget az adófizetõk állják.

A bajokat még tetézi, hogy az elkészült tervek szerint erre a
szakaszra két helyen, Kesztölc térségében és Pilisvörösvár keleti
határa után után lehet ráhajtani. Ebbõl következik, hogy Pilis-
jászfaluról, Piliscsabáról, Tinnyérõl és a Zsámbéki medencébõl
Budapest irányába közlekedõk továbbra is Piliscsaba és Pilis-
vörösvár fõutcáján lesznek kénytelenek autózni. 

Ha azonban mégis abban reménykednénk, hogy meglesz a pénz
mindezeknek – és még további utaknak – a megépítésére, akkor is
hosszú éveket kell majd várni a megvalósításukra. Azonban ha
mindez megvalósulna, az sem segítene azon a gondon, hogy az
immár három sávon Budapest felé haladó gépkocsi-áradat a Bécsi
út egy sávjába torkolna, amely már jelenleg is telített. Tehát még
nagyobb – több kilométeres – dugók alakulnának ki a Bécsi út
elõtt. Vannak ugyan távlati tervek arra, hogy további utakat
építenének, amelyek állítólag levezetnék ezt a forgalmat.
Azonban ez hosszú évekig tartana, és hatalmas költségekkel járna.
Ennél is sokkal súlyosabb baj, hogy ezek az utak Óbudát és
Békásmegyert érintenék, ami már jelenleg is az ottani lakosság
kemény ellenállását váltja ki, hiszen már most is állandóak a
lakossági panaszok a hatalmas forgalom miatt. Ha azonban ezek
az utak valamikor meg is épülnének, akkor sem tudnak majd job-
ban bejutni a jármûvek a fõvárosba, hiszen mindenki számára
nyilvánvaló, hogy Budapest már a jelenlegi forgalmat is alig tudja
elviselni. Ennek bármilyen fokozása közlekedési szempontból is
megengedhetetlen.

Pilisvörösvár elkerülése

Ha a Pilisvörösvárott élõk élete, egészsége csak a legcseké-
lyebb mértékben érdekelte volna a mindenkori kormányzatot és
szakértõit, valamint a pilisvörösvári polgármestert, akkor már
régen megépülhetett volna a várost elkerülõ út. Nem az új 10-es
gyorsforgalmi út, hanem az a rövid útszakasz, amely már létezik
Pilisvörösvár szerkezeti tervében, és ténylegesen elkerüli a várost.
Ez az út Pilisvörösvár dél-keleti szélénél hagyja el a jelenlegi 10-
es utat északi irányban, a tervezett új 10-es út nyomvonalán halad
tovább, majd mintegy két kilométerre onnan délre kanyarodik és
a Terranova közelében tér vissza a 10-es útra. Duma Viktor, a
PEMÁK igazgatóhelyettese a Piliscsabán 2005. áprilisában tartott
fórumon elmondta, hogy ennek az útnak a megépítése 9 milliárd
forintba kerülne (tehát 4 milliárd forinttal kevesebbe, mint az ún.
elsõ szakaszé).

A Pilisvörösvárt elkerülõ szakasz megépítésének elsõbbségét
más is indokolná. A Budapest és Pilisvörösvár közötti útszakasz a
völgy mélyén, az Aranyvölgyi-patak mentén húzódna. Ez azt
jelenti, hogy az útnak komoly töltésen kell feküdnie. Tehát min-
denképpen arra kell törekedni, hogy amennyiben az útszakasz
megépítésére valamikor mégis sor kerül, a hatalmas mennyiségû
építõanyag szállítása ne Pilisvörösváron keresztül történjen.

Kérdés, hogy miért jelentette ki Pilisvörösvár polgármestere
több fórumon is, hogy ennek az elkerülõ szakasznak a megépítése
szinte lehetetlen és több évtizedig tartana. További kérdés, hogy
ehelyett miért azt szorgalmazza állandóan, hogy a – csupán a
bevásárlóközpontot kiszolgáló – úgynevezett „elsõ szakasz” é-
püljön meg. 

László Erika (Piliscsabáért Egyesület) 
Lukács András (Levegõ Munkacsoport)
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BUDAPESTEN IS EMBEREK ÉLNEK

Budapesti lakosként tudomásul veszem és elfogadom, hogy a pi-
lisvörösvári, solymári és más Buda-környéki települések lakosai
nem akarják, hogy elviselhetetlenül nagy gépjármû-forgalom
zúduljon rájuk a környezõ településekrõl. Ugyanakkor nekik is el
kell fogadniuk, hogy a budapesti lakosok sem szeretnék, hogy to-
vábbra is elviselhetetlenül nagy gépjármû-forgalom zúduljon Bu-
dapestre. Fõvárosi lakosként megértem, ha a például a pilisvörös-
váriak korlátozni igyekeznek a más településrõl érkezõ személyautó-
és kamionforgalmat városuk területén. De nekik is meg kell érteniük,
hogy a budapesti lakosok is korlátozni igyekeznek a más település-
rõl érkezõ forgalmat Budapest területén. Megértem és elfogadom
mindazoknak az érveit, akik egy lazább beépítésû területen egy két-
szer egysávos út forgalma ellen tiltakoznak, de kérem, hogy õk
legalább annyira értsék meg és fogadják el azoknak a tiltakozását,
akik olyan helyen laknak, ahol kétszer három vagy kétszer négy
sávon dübörög a forgalom 10 emeletes házak és iskolák mellett. A
fõvárosban élõ embereket ugyanolyan jogok illetik meg, mint bár-
mely más településen élõkét.

A több települést is érintõ fejlesztésekrõl minden érintett település
lakóit meg kell kérdezni, és nem lehet egyetlen település lakóinak a
véleményét sem figyelmen kívül hagyni.

Ujj Zoltán (Óbuda)

SZAVAK ÉS TETTEK

A pilisi térség polgármesterei azt állítják, hogy meg akarják kímél-
ni a lakosságot a kamionforgalomtól.

* A pilisvörösvári önkormányzat az 1990-es évek közepén engedé-
lyezte egy kamionbázis létesítését a város keleti (!) szélén.

* Ugyanitt a Liegl-Dachser Logisztikai Kft. az elmúlt hónapokban
mintegy egyharmadával megnövelte a kamionfogadó bázisát (50-rõl
kb. 65-70-re).

* Szintén a pilisvörösvári önkormányzat 2005-ben engedélyezte
egy nagy vegyianyag-raktár létesítését (még ha eltekintenénk is a
létesítmény forgalomvonzó hatásaitól, akkor is aggályos egy ilyen rak-
tár engedélyezése a pilisi térségben).

* A solymári önkormányzat engedélyezte az Auchan bevásár-
lóközpont megépítését.

Ezek a beruházások hozhatnak évente néhány tízmillió forint
bevételt az érintett önkormányzatoknak, azonban a lakosság drágán –
túlságosan drágán – megfizet mindezért az életkörülményei romlásá-
val, egészsége károsodásával, ingatlanjai értékcsökkenésével.

Béda Ferenc
a  Solymári Környezetvédõk Egyesületének elnökségi tagja

AZ ÓBUDAI POLGÁRMESTER KÖVETENDÕ
PÉLDÁT MUTAT

Miután a Levegõ Munkacsoport idén januárban bírósági keresetet
nyújtott be az új 10-es út Óbuda és Pilisvörösvár közé tervezett 4
kilométeres szakasza ellen, egyes polgármesterek a kereset vissza-
vonását követelték. Ekkor a Levegõ Munkacsoport levelet juttatott el
a térség polgármestereinek, javasolva, hogy juttassák el a lakosság-
hoz mindkét fél álláspontját és rendezzenek lakossági fórumokat,
ahol az emberek megismerhetik az eltérõ véleményeket. Ennek
nyomán Tarlós István, Budapest III. kerületi polgármestere 2005
februárjában egyeztetõ tárgyalást hívott össze. Ezután az önkor-
mányzat lehetõvé tette, hogy Óbuda címû lapjában két oldalon meg-
jelenjen a Levegõ Munkacsoport álláspontja, és azt eljuttatta a
kerület összes háztartásába – 62 ezer példányban. A polgármester
annak ellenére cselekedett így, hogy kinyilvánította: az adott
témában nem feltétlenül osztja a környezetvédõ civil szervezetek
álláspontját.

Ezt követõen Tarlós István lakossági fórumra hívta meg a kerület
lakóit és a Levegõ Munkacsoportot, hogy megvitassák az M0-s
autóút budai folytatásának témakörét. (Az új 10-es út megépítését
pártolók egyik legfõbb érve, hogy az onnan jövõ forgalmat majd az
M0-s vezeti el, és így nem zúdul teljes egészében Budapestre.) A

június 16-án Békásmegyeren megrendezett fórumot izzó hangulat
jellemezte. A közösségi ház zsúfolásig megtelt nagytermében (sokan
a ház elõterében rekedtek) a felszólaló lakosok kivétel nélkül elutasí-
tották, hogy az M0-s Békásmegyeren vagy annak közelében halad-
jon el. (Vita közöttük legfeljebb abban volt, hogy kell-e egyáltalán
ez a szakasz, vagy pedig északabbra haladjon el.) A részvevõk fel-
hívták a figyelmet arra, hogy Békásmegyer és Csillaghegy a hegyek
karéjában helyezkednek el. E katlanszerû terület hatvanezer ember
otthonát fogadja be. A jelenlegi tervek szerint az M0-s autóút,
miután elhagyja a 11. számú fõút budakalászi tervezett csomópont-
ját, az Ezüsthegyen vezetne, 15 emelet magasságban körbeölelve
Békásmegyer-Ófalut, a Békásmegyeri lakótelepet és Csillaghegyet.
Így az M0-s forgalma – amellett, hogy egyes lakóházakat 60 méterre
is megközelítene – az uralkodó szélirány következtében teljes
légszennyezésével beterítené ezeket a sûrûn lakott területeket. A
domborzati adottságok miatt a terület átszellõzése rendkívül rossz,
ezért a szennyezett levegõ itt megrekedne, és az állandó forgalom
következtében felhalmozódna. 

Ez egész Budapestre is kihat, hiszen a budai és pilisi hegyek, mint
összefüggõ zöld területek biztosítják a fõváros utánpótlását friss le-
vegõvel.

A fórum után néhány nappal a ülésezett a III. kerületi Önkor-
mányzat képviselõ-testülete, és elutasította a szóban forgó M0-s
nyomvonalat.

Richvalski Tibor
az SOS Békásmegyerért Egyesület elnöke
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A CIVIL SZERVEZETEK JAVASLATAI
1. Teremtsék meg annak a feltételeit, hogy mielõbb megkezdõdhessen a
Pilisvörösvárt elkerülõ 3,5 kilométeres út építése úgy, ahogy az a város tele-
pülésszerkezeti tervében szerepel!
2. Végezzék el a 10-es út „honnan hová” forgalomfelmérését (különös tekintet-
tel a teherforgalomra)!
3. Kiemelten fejlesszék az esztergomi vasútvonalat! 
4. Korszerûsítsék és bõvítsék az autóbusz-közlekedést!
5. Készüljenek forgalomcsillapítási tervek az érintett települések útjaira, és
kezdjék meg ezek mielõbbi megvalósítását (zebra, emelt zebra, járdaszigetek
kialakítása, járdák építése, sebesség- és súlykorlátozás és ezek szigorú betar-
tatása és más intézkedések)!
6. Újítsák fel a meglévõ, rossz állapotban lévõ utakat!
7. Ésszerûsítsék a teherforgalmat az Európai Unió vonatkozó ajánlásainak
megfelelõen!
8. Akadályozzák meg az újabb, nagy forgalmat vonzó létesítmények meg-
telepedését a térségben!
9. Az országgyûlés fogadjon el olyan törvényeket, amelyek elõsegítik a környe-
zetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból hátrányos folyamatok viszaszo-
rítását!
10. A kormány ne adjon pénzt és ne vállaljon kezességet olyan hitelre, amely a
10-es út Pilisvörösvár és Budapest közötti szakaszának megépítésére használná-
nak!
11. A környezetvédõ civil szervezetek közremûködésével hatásosan tájékoz-
tassák a lakosságot arról, miként lehet megoldani a térség közlekedését kör-
nyezetbarát módon! Ez a tájékoztatás az Európai Unió által meghirdetett „Éssz-
erû munkába járást!” (Clever commuting) kampány elvei alapján történjen!
12. Végezzék el az európai észak-déli irányú autóút-nyomvonal térséget érintõ
– és a Zsámbéki-medencében átvezetõ, majd az M1 és M7 és M6 autópá-
lyákhoz csatlakozó – tervezett szakaszának gazdasági, közlekedési és
környezeti hatáselemzését!
13. Készítsenek részletes terveket a térség gazdaságfejlesztésére, különös tekin-
tettel munkahelyteremtésre, illetve a kis- és közép-vállalkozásokra!
14. A kormány ajánlja fel, hogy azt a több mint 150 milliárd forintot, amelyet
útépítésre szán a térségben, környezetbarát gazdaság- és közlekedésfejlesz-
tésére, az itt élõk életminõségének javítására használja fel! 
15. Azonnal vonják vissza a solymári Auchan bevásárlóközpont mûködési
engedélyét, mivel az súlyosan környezetkárosító és a megépítése súlyos
törvénytelenségekkel történt!

Levegõ Munkacsoport – Piliscsabáért Egyesület – Solymári
Környezetvédõk Egyesülete – Van Jobb M-NULL Ürömiek és

Pilisborosjenõiek Egyesült Környezet- és Egészségvédõ Szervezete
A témáról további anyagok találhatók a:

http://www.levego.hu/media/10-es/10ut.htm és a 
www.piliscsabaert.net honlapokon.
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A Levegõ Munkacsoport idejében bejelentkezett ügyfélként a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelõséghez, kérve
hogy adjon lehetõséget a Budapest-környéki tervezett új bevásár-
lóközpontok környezeti hatástanulmányának megtekintésére,
valamint hogy küldje meg az engedélyezõ határozatokat. A soly-
mári Auchan bevásárlóközponttal kapcsolatban 5 nappal a fel-
lebbezési határidõ lejárta elõtt külön kérte az engedélyezési
határozat megküldését. Mindezek – és a törvényi elõírások – elle-
nére a Levegõ Munkacsoport az engedély másolatát csak két és fél
hónap elteltével kapta meg. Miután 2005. márciusában fel-
lebbezett az engedély ellen, a válasz az volt, hogy nem lehet a fel-
lebbezést figyelembe venni, mert túllépte a határidõt... (A
fellebbezés az alábbi Internet címen olvasható:  

http://www.levego.hu/media/10-es/images/s-auchan_fellebb_ind.pdf 
A Levegõ Munkacsoport ezt követõen a Budakörnyéki

Ügyészséghez fordult az ügyben. Az ügyészség 2005. szeptember
1-jén kelt levelében 9 pontban sorolta fel a solymári Auchan
bevásárlóközpont engedélyezésével kapcsolatos törvénytelen-
ségeket, és egyúttal arról tájékoztatott, hogy indítványozta a
solymári önkormányzat jegyzõjének, hogy helyezze hatályon
kívül az építési engedélyt. Egyúttal fegyelmi eljárást is kez-
deményezett „a jogszabálysértések súlyosságára tekintettel”. (Az
ügyészség levele a
http://www.levego.hu/kiadvany/telepules/Auchan_ugyeszseg.pdf
címen olvasható.)

A fellebbezésben a Levegõ Munkacsoport megemlíti, hogy a
környezeti hatástanulmány szerint a beruházás következtében nö-
vekedni fog ugyan a személy- és teherautó-forgalom és ezzel
együtt a levegõ szennyezettsége, azonban „a tervezett telephely
átszellõzése jó”. A hatástanulmány csupán azt felejti el megemlí-
teni, hogy ez a terület Budapest egyik legfontosabb szélcsatorná-
ja, a fõváros innen kapja tiszta levegõje jelentõs részét!

Az Auchan megbízásából készült hatástanulmány azzal indo-
kolja a bevásárlóközpont létesítését, hogy az önkormányzat ezzel
„elõ kívánja segíteni a lakóterületekbe és településközponti terü-
letekbe szorult, környezetüket zavaró kisvállalkozások kitelepü-
lését.” A Levegõ Munkacsoport véleménye szerint a bevásárló-
központ valóban ellehetetleníti a környezõ településeken a kisvál-
lalkozók nagy részét, akik feltehetõen csak az Auchant zavarják,
nem pedig a helyi lakosságot. 

A Levegõ Munkacsoport ügyfélként bejelentkezett a solymári

önkormányzathoz az Auchan bevásárlóközpont használatba vételi
engedélye kapcsán. A kérelmet Solymár jegyzõje elutasította
annak ellenére, hogy ezt a törvények szerint (amit a Legfelsõbb
Bíróság 2004. évben hozott jogegységi döntése is megerõsített)
nem tehette volna meg. A Levegõ Munkacsoport a Közigazgatási
Hivatalhoz fordult, kérve sürgõs intézkedését a jegyzõ döntésének
felülbírálására. Válasz még nem érkezett.

A solymári Auchan bevásárlóközpontot 2005. november 7-én
ünnepélyesen megnyitották...

Nem ez az elsõ eset, hogy egy Auchan bevásárlóközpont épí-
tése körül ilyen furcsaságok történnek. A korábbiakról áttekintést
ad a „Az Auchan csodái” címû cikk, amely a Népszabadság 2005.
május 12. számában jelent meg. 

(http://www.nol.hu/cikk/362065/)
Schnier Mária

a Levegõ Munkacsoport elnökhelyettese
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A solymári Auchan felépült és megnyílt, noha az
építési engedélyt nem létezô helyrajzi számra,
az építési jogosultság igazolása, továbbá
környezetvédelmi engedély nélkül adta ki a
solymári építésügyi hatóság

FURCSASÁGOK A SOLYMÁRI AUCHAN KÖRÜL

AUCHAN JOGVITA

Nem létezõ helyrajzi számra, helyszíni
szemle nélkül adták meg azt az építési
engedélyt, amelyhez a környezetvédelmi
hatóság nem járult hozzá, miközben az
építtetõ nem igazolta megfelelõen építési
jogosultságát sem. Néhány ok, amely
alapján a Budakörnyéki Ügyészség a szinte
kész Auchan-áruház építési engedélyének
hatályon kívül helyezését, az építkezés
leállítását indítványozta a solymári önkor-
mányzatnál, az építést engedélyezõ hatá-
rozat elleni óvásában. Az érintett ugyan az
ennek alapján születõ határozat ellen
fellebbezhet a megyei közigazgatási hiva-
talnál, de ezzel akár többéves jogvita kez-
dõdhet.

Stirszky Sándor, a Pest megyei fõü-
gyész-helyettes szerint a kifogások közül a
legsúlyosabb, hogy az építtetõ nem igazol-
ta megfelelõen az építési jogosultságát.
Nehezen is tudta volna, mert a terület tulaj-

donviszonyai finoman fogalmazva is kao-
tikusak. Az eredeti földhasználó, a Roz-
maring Tsz. korábban három kisebb
szövetkezetre szakadt, amelyek között va-
gyonmegosztási perek folynak. A szö-
vetkezeti vagyonnevesítés során a terület
zöme osztatlan közös tulajdonba került. De
ezt még nem vezették át az ingatlan-nyil-
vántartásban. Az Auchan Magyarország
csak azokkal tudott szerzõdést kötni az
adásvételrõl, akik már megkapták a
határozatot a földkiadó bizottságtól a föld-
kiadásról. Az ügyészségi vizsgálat szerint a
még folyamatban lévõ tulajdoni bejegyzé-
sek miatt nem egyértelmû, hogy minden
tulajdonos hozzájárult-e az adásvételhez,
illetve rendelkezett – rendelkezhetett-e
egyáltalán – a területtel.

Az ügyészségi óvásra újraindítandó
építési engedélyeztetéshez tehát elõször i-
gazolni kell az Auchan „építési jogosult-
ságát”. Az igazolás elvileg akár percek a-
latt teljesíthetõ, ha már minden bejegyzés

megtörtént a földhivataloknál, de évekig is
eltarthat, amennyiben a szövetkezetek
közötti jogvita – és így a tulajdoni bejegy-
zés – elhúzódik.

Az engedélyezési folyamatot pedig
valószínûleg újra le kell folytatni, ha az
ügyészi óvásnak az önkormányzati épí-
tésügyi hatóság nem ad helyt. A közigaz-
gatási hivatal a fellebbezés után nem is
tehet mást: vagy elutasítja az ügyészség
dokumentumokkal alátámasztott óvását,
vagy elrendeli az engedélyezés újbóli
lefolytatását. 

Amennyiben az új eljárás során az épít-
tetõ továbbra sem tudja az építési jogosult-
ságát igazolni, nem kaphatja meg az en-
gedélyt. 

E nélkül pedig a szinte kész épület
továbbépítését is megtilthatják, sõt a bon-
tás elrendelése is felmerülhet. Ez azonban
nem igazán valószínû, hiszen a hasonló pe-
reket eddig rendre az Auchan nyerte.

(Forrás: FigyelõNet, 2005. október 2.)
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„Aki utat vet, autót arat”
„A brit kormány létrehozta a SACTRA bizottságot (Standing
Advisory Committee on Trunk Road Assessment), amely megvizs-
gálta, hogy az új utak megépítése valóban gerjeszti-e a gépjármû-for-
galmat. A neves szakemberekbõl álló bizottság számos konkrét eset
tanulmányozása után egyértelmûen leszögezte: az új utak újabb,
korábban nem létezõ forgalmat eredményeznek.”

Transport Retort, 1995/2.

„Egy százalékos útkapacitás-bõvítés 5 éven belül 0,9 százalékos for-
galomnövekedést idézett elõ ahelyett, hogy csökkentette volna a zsú-
foltságot.”

A Kaliforniai Egyetem tanulmánya, amely 30 különféle városi
területen végzett vizsgálatok eredményeit összegezte,1998

„Azokban az általunk vizsgált (Egyesült Államok-beli) városokban,
ahol az utóbbi 15 évben új utakat, illetve sávokat hoztak létre, minte-
gy 22 milliárd dollárt költöttek el az építkezésekre, azonban az autó-
soknak továbbra is hatalmas idõ- és pénzkiesést okoznak a forgalmi
torlódások. Ugyanezeken a területeken 1990 és 2000 között 40
százalékkal növekedett az az idõ, amit az autósok a forgalmi torlódá-
sokban töltöttek.”

Roy Kienitz, a Texas Transportation Institute kutatásvezetõje, 1999

„Az M0-s körgyûrûn az M1-es, M7-es és az M5-ös autópályák
közötti szakaszon ma már komoly forgalom zajlik. A mérnökök
feltételezték, hogy az elkerülõ autópálya tehermentesíti a Bocskai és
a Budaörsi utat. Nem így történt. A mûszerek az M0-s átadása után
körülbelül két hétig jelezték a jármûvek számának csökkenését,
utána visszaállt a korábbi állapot. Mindössze annyi történt, hogy a
teherautókat személykocsik váltották fel.”

A Fõpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya forgalomtech-
nikai alosztálya csoportvezetõjének nyilatkozata 

(Népszabadság, 1995. január 6.)

„A Dél-Budai Tehermentesítõ út átadása óta a megnövekedett közúti
forgalom következtében romlottak az életfeltételeink. A légszen-
nyezés, a zaj és egyéb rezgések, a pusztuló zöldfelületek
következtében romlik egészségünk, lehetetlenné vált a pihenés, a
nyugodt életvitel, és csökkent lakásaink értéke.”

A XI. kerületi Etele út 869 lakója által– ugyanennyi lakás 
képviseletében – aláírt levél (1998. április)

„Brüsszelbe több autópálya is vezet, és körgyûrûje is van. Az utakat
az elmúlt harminc évben folyamatosan bõvítették. Ennek ellenére az
agglomerációból (30 km) ingázók egyre hosszabb idõ alatt jutnak
csak be a városba kocsival, mindennaposak a dugók, és az útidõ tel-
jesen kiszámíthatatlanná vált, 15–20 percbõl egy-másfél óra lett. Ma
már a fõ jelszó a dugók megoldására a vasút fejlesztése lett.”

Levél a Levegõ Munkacsoportnak 
egy Brüsszelben élõ honfitársunktól

„A közlekedési torlódások miatt Európát az a veszély fenyegeti, hogy
elveszíti gazdasági versenyképességét. ... A következõ 10 évre szóló
forgalom-elõrejelzések szerint, ha semmit nem teszünk, akkor az
utakon 2010-ig jelentõsen növekedni fognak a torlódások. A torlódások
rovására írható költségek 142%-kal fognak növekedni, és elérik az évi
80 milliárd eurót, ami a Közösség GDP-jének mintegy 1%-a.” 

Az EU Közlekedéspolitikája 
(Fehér Könyv, 2001)

Robert Morris amerikai közgazdász széles körben idézett, A
közlekedés, mint a kereslet és kínálat függvénye címû tanul-
mányában a fentebb bemutatott jelenséget azzal magyarázza, amit
tulajdonképpen mindannyian tudunk – hogy a keresletet az ár szabá-
lyozza. Ha az ár alacsony, azaz az emberek kevés költséggel és 
viszonylag rövid idõ alatt (az idõ pénz!) tudnak végighaladni egy
úton, akkor azt sokan fogják használni.

Követendõ példák
Bogotá
A hétmilliós fõvárosban mindössze három év alatt olyan változá-
sokat értek el, amelynek az egész világ a csodájára jár. Az állandó
közlekedési dugókkal sújtott város teljesen átalakult. Ezt úgy érték
el, hogy az eredetileg autópályákra szánt pénzt a tömegközlekedés
fejlesztésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek
javítására fordították, az autóforgalmat pedig korlátozták.

Szingapúr
A kétmillió lakosú városállamban 1970-es években rendkívüli
mértékben fejlesztették a tömegközlekedést. 1975-ben útdíjat
vezettek be, és ennek hatására 70 százalékkal csökkent az autófor-
galom. Gyakorlatilag megtiltották a közterületen való parkolást.
Mindezt nem környezetvédelmi okokkal indokolták, hanem azzal,
hogy ez elõsegíti a versenyképességet. Ezek az intézkedések is
hozzájárultak ahhoz, hogy ma Szingapúr gazdasági
versenyképességét tekintve a világ élvonalában van, és az egy fõre
jutó nemzeti jövedelem háromszor akkora, mint Magyarországon.

New York
Ha valaki New York kétmillió lakosú központjába, Manhattan
szigetére kíván autóval bemenni, borsos híd- vagy alagútdíjat kell
fizetni. A bevételt a tömegközlekedésre fordítják.

London
London belvárosában 2003-ban útdíjat vezettek be. Minden autó
után belépéskor 5 fontot (kb. 2000 forint) kell fizetni. Harminc
százalékkal csökkent a forgalom, megszüntek a dugók, jelentõsen
javult a tömegközlekedési jármûvek eljutási ideje. A bevezetés
elõtt mindenki a fõpolgármester bukását jósolta, azonban 2004-ben
a választásokon ismét fölényes gyõzelmet aratott.

Amszterdam
Amszterdam belvárosába szinte lehetetlen autóval bemenni.
Parkolóhelyet is alig lehet találni, és ami van, az rendkívül drága. A
város közlekedése a tömegközlekedésre, a kerékpározásra és a
gyalogos forgalomra épül. Egyébként a holland városokban több
ezer forgalomcsillapított övezet található.

Zürich
Jelentõsen korlátozták az autóforgalmat, megnehezítették a parkolást,
rohamléptekkel fejlesztették a tömegközlekedést. A közlekedési lám-
pákat úgy hangolták, hogy mindig a villamosnak adjanak szabad utat.
A városba vezetõ egyik fõút két bemenõ sávját egysávosra szûkítet-
ték, aminek hatására 35 százalékkal csökkent a bejövõ forgalom.

Bern
A svájci fõváros közlekedéspolitikájának vezérelve a következõ:
„Elõsegíteni, hogy a forgalom alkalmazkodjék a városhoz, nem
pedig a város a forgalomhoz.”. Bern és agglomerációja sûrû és
kiváló szolgáltatást nyújtó villamos-, busz-, trolibusz-, és
vasúthálózattal rendelkezik. A nem helyben lakóknak magas
parkolási díjat kell fizetniük, amivel sikerült a bejáró autóforgalmat
jelentõsen visszaszorítani.

Berlin
A tömegközlekedés fejlesztésével, a kerékpáros és a gyalogos
közlekedés feltételeinek javításával és az autóforgalom korlátozásá-
val elérték azt, hogy tíz éve nem nõtt az autók száma, és jelenleg –
ezer lakosra számítva – ugyan annyi autó van Berlinben, mint
Budapesten.

Graz
A város teljes területén 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be,
amely alól csak a fõutak jelentenek kivételt.

Készült a Lélegzetben (a Levegõ Munkacsoport havilapjában) 
megjelent cikkek alapján
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Öt civil szervezet – a Levegõ Munkacsoport, a Solymári
Környezetvédõk Egyesülete, az SOS Békásmegyerért Egyesület és a
Védegylet – keresetet nyújtott be a Fõvárosi Bírósághoz, kérve, hogy
környezetveszélyeztetés miatt tiltsa el a Nemzeti Autópálya Rt.-t az
M0-s északi hídjának megépítésétõl. 

A civil szervezetek támogatják az új hidak megépítését, és így egy
városi híd létesítését Óbuda és Újpest között is. Nem tartják viszont
elfogadhatónak egy olyan híd megépítését, amely egyrészt a nem-
zetközi kamionforgalommal, másrészt a hatalmasra duzzadt agglo-
merációs bejáró személyautó-forgalommal terhelne meg újabb
városrészeket. Azt sem tartják megengedhetõnek, hogy veszélybe
kerüljön az ország legfontosabb ivóvíz-bázisa.

„A híd megépítése és az M0-s továbbépítése a budai oldalon
Békásmegyer 50 ezer lakosának egészségét, nyugalmát veszélyez-
teti” – jelentette ki Richvalski Tibor, az SOS Békásmegyerért Egye-
sület elnöke. 

„A környezõ többi településen lakó több tízezer ember életét szin-
tén megkeserítené a beruházás. Ürömön a lakosság elutasította az
M0-s megépítésének gondolatát” – közölte Túri Gábor, a Van jobb
M-null Egyesület elnöke.

„A híd és a kapcsolódó létesítmények Budapest és környéke leg-

fontosabb ivóvíz-bázisa felett haladnának el, nagymértékben fokoz-
va az elszennyezõdésük kockázatát” – állapította meg Csonka
András, a Védegylet fõtitkára. 

„Semmiféle biztosítékot nem kaptunk arra, hogy a Kelet-
Magyország felõl nyugatra, illetve onnan visszafelé menõ rengeteg
kamion nagy része az új híd megépítése után nem a pilisi térségben
fog rövidebb utat találni magának. Ez azt jelenti, hogy már éjszaka
sem lesz egy perc nyugalmunk se az ukrán és egyéb kamionok
dübörgése miatt – tette hozzá Keresztessy Péter pilisborosjenõi
önkormányzati képviselõ, az egyesület alelnöke.

A civil szervezetek javasolják a kamionforgalom korlátozását, a
vasúti áruszállítás fejlesztését, a tömegközlekedés javítását, a szemé-
lygépkocsi-forgalom csillapítását, a környezetkímélõ területhasz-
nálatot elõsegítõ szabályozás megteremtését, az M0-s keleti sza-
kaszának megépítését (a gödöllõi átkötés nyomvonalán), továbbá az
új híd helyszínének felülvizsgálatát. Álláspontjuk szerint csak min-
dezen intézkedések megtétele után lehetne elkezdeni az Óbuda és
Újpest közötti közúti híd megépítését.

A keresetlevél a:
http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/m0_eszak_polg.pdf 

címen olvasható.
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A közlekedésszervezõket, városren-
dezõket és a helyi lakosokat is egyre
inkább foglalkoztatja az a kérdés, hogy
egy-egy bevásárlóközpont megépülésével
várhatóan mennyivel nõ a környék forgal-
ma. Egy nemrég lefolytatott vizsgálat
azonban rámutatott, hogy a tervezõk kö-
rében elterjedten használt számítási modell
téves, a valóságnál lényegesen alacso-
nyabb terhelési adatokat eredményez. 

E kérdéskört 1997-ben, 1999-ben és
2001-ben vizsgálták, de a legnagyobb for-
galmat gerjesztõ élelmiszer-nagyáruhá-
zakra nem fordítottak kellõ figyelmet és a
Budapest városhatárán belül lévõk pedig
gyakorlatilag minden vizsgálatból kima-
radtak.  

A Fõmterv Rt. 2005. májusában és
júniusában a budaõrsi és a hat budapesti
TESCO nagyáruházban végzett, személyes
megkérdezésen alapuló, közlekedési szo-
kás felmérést, minden helyszínen két alka-

lommal: pénteken 16.00–20.000, illetve
szombaton 8.00–12.00 óra között.

A vizsgálat megállapította, hogy az
áruházak megközelítése alapvetõen gép-
kocsival történt (átlag 72%), azután a
BKV-buszok/trolik következtek (14%), a
gyalogos megközelítés 9% volt, villamo-
son mindössze 3% érkezett, és 3% vette
igénybe az áruházak által biztosított bu-
szokat. Egy gépkocsival átlagosan 2 fõ ér-
kezett és nagyjából 1 órát töltött az áruház-
ban. A pénteki és szombati adatok között
nem mutatkozott lényegi különbség.

Vizsgálták, hogy mennyire befolyásolta
a közlekedési eszköz megválasztását az,
hogy az áruház metró vagy más tömegköz-
lekedési eszközzel is kényelmesen elér-
hetõ. A mérések azt mutatták, hogy hiába
van az áruház akár a metró mellett, a ké-
nyelem és a szállítandó áruk miatt a vásár-
lók legalább kétharmada gépkocsival ér-
kezik.

A vizsgálat legfontosabb megállapítása,
hogy az általánosan használt forgalom-ger-
jesztés elõrebecslõ modell lényegesen
kevesebb autó megjelenését prognosztizál-
ja, mint amennyi a valóságban az áru-
házhoz érkezik. A jelen vizsgálatban mért
adatok a jelenleg általánosan használt kép-
let felhasználásával azt mutatják, hogy a
hét áruházat óránként 117–583 (átlagosan
330) gépkocsi kereste fel, az új számítás
ugyanakkor kimutatta, hogy a valós szám
367–809 (átlagosan 583) gépkocsi volt
óránként, átlagban tehát 73%-kal több,
mint amennyit a régi modellen alapuló
számítás eredményez. Ezért a Budapesti
Mûszaki Egyetem Út és Vasútépítészeti
Tanszékének munkatársa, Ercsényi Balázs
az új paraméterek és képlet alkalmazását
javasolja. 

Célszerû volna, ha a hatóságok is ezt az
új számítási módszert alkalmaznák a hatás-
vizsgálatok és az engedélyezés során. 

Civil szervezetek az M0-s északi hídja ellen

Nagyáruházak a forgalomnövekedés tükrében 

Egy, a térségben havonta
megjelenõ, természetvédõ kön-
tösbe burkolódzó lapban egész
oldalon hirdeti magát az Auchan,
amelynek solymári áruháza a
hírek szerint 380 munkahelyet te-
remtett. 

Ugyanakkor egy ilyenfajta
hipermarket megjelenése az é-
rintett térség kisebb boltjaira i-
gen nagy csapást mér, sorra be-
zárásra kényszerülnek. Ennek o-
kán számos család megélhetése
kerül veszélybe, és a hátrányo-
san érintettek száma sokszorosa
az új munkahelyek számának.

A Piliscsabáért Egyesület
2005. májusában az alábbi felhí-
vást adta közre: 

„A Piliscsabáért Egyesület
felhívja az ürömi, pilisborosje-
nõi, solymári, pilisvörösvári, pi-
lisszántói, pilisszentiváni, pilis-
csabai, pilisjászfalui családi vál-
lalkozások, helyi kis és közepes
lakossági szolgáltatást végzõk
figyelmét arra, hogy a térségbe
betelepülõ multinacionális cé-
gek a várható – és a térség teljes
lakosságát érintõ – növekvõ kör-
nyezetterhelésen túl éppen a he-
lyi szolgáltatók létét veszélyez-

tetik. Fontosnak tartjuk a helyi
vállalkozók, szolgáltatók mun-
kahelyeinek megõrzését, ezért
javasoljuk az érintett vállalkozá-
soknak és érintett lakossági
körnek, hogy forduljanak önkor-
mányzatukhoz, és kérjenek fel-
világosítást arról, hogy az önkor-
mányzati vezetésnek milyen
szolgáltatásfejlesztési elképzelé-
se van, és hogyan kívánja meg-
védeni a helyi vállalkozókat és
szolgáltatókat a teljes ellehetet-
lenüléstõl. Sürgetjük az érintett
vállalkozások területi összefogá-
sát a megélhetésük megtartása

érdekében. A Piliscsabáért E-
gyesület felkéri a térségi civil
szervezeteket és érdekképvisele-
tei szerveket a helyi vállalkozá-
sok érdekeinek védelmére, és az
ezen felhíváshoz való csatlako-
zásra.”

A megjelent egész oldalas
hirdetés okán csak vélelmezhe-
tõ, hogy a lapot kiadó „termé-
szetvédõ” szervezet miért nem
szerepel a csatlakozott társadal-
mi szervezetek listáján.

Murus urbium virtus, vagyis:
a városok igazi védõfala a pol-
gárok erkölcse.

Természetvédõk és a nagyáruház
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Az Európai Közösségek Tanácsa 1992-
ben kidolgozott egy irányelvet, amelynek
az volt a célja, hogy a természetes élõhe-
lyek, valamint a vadon élõ állatok és nö-
vények védelmével hozzájáruljon a bioló-
giai sokféleség biztosításához a tagállamok
európai területén belül. A különleges ter-
mészetmegõrzési területek egységes euró-
pai ökológiai hálózatát Natura 2000 néven
hozták létre.

Magyarországon a Natura 2000 terüle-
tekre vonatkozó szabályokat a 2004. ok-
tóber 8-án kihirdetett 275/2004. (X.8.) szá-
mú kormányrendelet tartalmazza. A kor-
mányrendelet mellékletei sorolják fel az
irányelvekben meghatározott közösségi
jelentõségû fajokat és élõhelytípusokat, a
hazánkban kijelölt Natura 2000 területeket
nemzeti park igazgatóságok szerinti cso-
portosításban és a kijelölt területek térké-
pét. Ez a jogszabály határozza meg azon
tevékenységek körét is, amelyek Natura
2000 területeken hatósági engedéllyel vé-
gezhetõk, például termõföld más célú hasz-
nosítása, gyep feltörése/felülvetése.

A kormányrendelet mellékletében ki-
hirdetett területekkel érintett helyrajzi szá-
mok listáját a környezetvédelmi miniszter
közlemény formájában, a Magyar Köz-
lönyben tette közzé. A Magyar Közlönyön
kívül a helyrajzi számok elérhetõek a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(www.kvvm.hu) honlapján, a mûködési
területük szerint illetékes nemzeti park
igazgatóságokon, a Zöld Pont Információs
Hálózat állomásain és a Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõségeken. 

A védett területek, melyek nem tartoz-
nak a Natura 2000 területhez továbbra is
védettek maradnak. A védett természeti
területek listája megtalálható a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium inter-
netes oldalán 

(http://www.kvvm.hu/alrovatfooldal.ph
p?section_id=2&sub_section_id=3). 

A kormányrendelet mellékletében kihir-
detett területek kiterjedése 1,95 millió hek-
tár. Ez hazánk területének mintegy 21%-a.
A már jelenleg is védett természeti terü-
letek több mint 90%-a bekerült a Natura
2000 hálózatba. A Natura 2000 hálózat
csaknem 40%-át adják a már korábban is
természetvédelmi oltalom alatt álló terü-
letek.

A Natura 2000 területe bõvíthetõ, ameny-
nyiben valaki úgy ítéli meg, hogy a
területén közösségi jelentõségû faj vagy

élõhely jelentõs állománya fordul elõ és
ennek alapján a terület Natura 2000
hálózatba való felvétele indokolt. Ennek
jelzésére is van lehetõsége, a részletekrõl a
fenti kormányrendelet rendelkezik.

A helyrajzi számok jegyzéke megtalál-
ható a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium honlapján a következõ linken:
http://www.kvvm.hu/dokumentum.php?co
ntent_id=890&category_id=1.

A földtulajdonosok a Natura 2000 háló-
zattal érintett földrészletek listájára a ki-
hirdetéstõl számított 90 napon belül ész-
revételt tehettek a területileg illetékes
nemzeti park igazgatóságnál. Az észrevé-
teleket arra vonatkozóan lehetett megtenni,
ha a Natura 2000 területté nyilvánítás fel-
tétele, vagyis a kijelölés alapjául szolgáló
fajok és élõhelyek jelenléte az adott terü-
leten nem vagy csak részlegesen igazolha-
tó. A nagy tömegû adat miatt elõfordulhat-
nak technikai hibák is, amelyek korrigálás-
ra szintén ebben az idõszakban nyílott
lehetõség.

Fontos tudni, hogy a Natura 2000 há-
lózat részét képezõ területek a fenti kor-
mányrendelet hatályba lépésével Natura
2000 területté váltak. A különleges termé-
szet-megõrzési és kiemelt jelentõségû kü-
lönleges természet-megõrzési területnek
jelölt területeket szakmai egyeztetõ folya-
mat keretében az Európai Bizottság fogja
jóváhagyni vagy elutasítani. 

Az irányelvekben és a hazai jogszabály-
ban elõírtak azonban a kijelölt területekre
az elbírálásig is kötelezõek. Egy terület
Natura 2000 státusza csak az Európai Bi-
zottság egyetértésével és abban az esetben
szûnik meg, ha a kijelölése alapjául szol-
gáló közösségi jelentõségû fajok és élõhe-
lyek természetes okok következtében el-
tûntek a területrõl.

A beérkezett észrevételek és a felülvizs-
gálat figyelembevételével módosított vég-
sõ lista kihirdetésre fog kerülni. A Bi-
zottság 2006-ban szeretné véglegesíteni a

magyarországi Natura 2000 területek lis-
táját.

Törekedni kell a Natura 2000 hálózat
folytonosságának biztosítására, így az Eu-
rópai Unió útmutatása alapján amennyire
lehet, összefüggõ hálózatot kell kialakítani
(nem “sajtszerûen lyukacsosat”). Ameny-
nyiben az adott Natura 2000 terület kö-
zepén található egy folt, ahol nem állnak
fent a kijelölés feltételei, a terület ezen elv
miatt a hálózatba került. Ha az itt folytatott
tevékenység a szomszédos Natura 2000
terület céljainak elérését nem veszélyezteti
vagy nem sérti, a tevékenység korlátozás
nélkül folytatható. 

A Natura 2000 területeken a jelenlegi
gazdálkodási gyakorlat a földhasználati
elõírásokról szóló jogszabály hatályba lé-
péséig további korlátozások nélkül foly-
tatható, azonban a terület jellegének meg-
változtatása – például gyep feltörése, felül-
vetése – engedélyköteles tevékenység,
melyek elbírálása a területen található
közösségi jelentõségû élõhelyek és fajok
megõrzése szempontjából történik. A
megfelelõ módon folytatott mezõgazdasági
tevékenység a Natura 2000 hálózat céljai
elérése szempontjából alapvetõ fontos-
ságú. A Natura 2000 területek kijelölé-
sének alapjául szolgáló fajok és élõhelyek
fennmaradása érdekében betartandó föld-
használati elõírásokat tartalmazó jogsza-
bály kidolgozása folyamatban van, várha-
tóan 2007-tõl fog hatályba lépni, egyidõ-
ben a támogatások hozzáférhetõségével. 

A Natura 2000 területek földhasználati
elõírásainak betartásáért, annak hatályba
lépését követõen, a gazdálkodó az elõírá-
sok tartalmával arányos támogatásra jogo-
sult. Natura 2000 jogcímen járó támogatás
legkésõbb 2007-tõl válik hozzáférhetõvé a
hazai gazdálkodók számára. Mivel a Na-
tura 2000 területekre járó támogatás ráépül
a jelenleg mûködõ támogatási rendszerre, a
gazdálkodók a Natura 2000 jogcím mellett
jogosultak az egységes területalapú támo-
gatásra (SAPS) és a nemzeti borítékból
nyújtott (TOP-UP) támogatásokra is. Ezen
felül természetesen részt vehetnek az
agrár-környezetgazdálkodási intézkedések
támogatási rendszerében is. 

Fontos tudnivaló azonban, hogy az
európai uniós támogatások nagyon pontos
adminisztrációt igényelnek, mert csak így
kerülhetõ el az esetleges pontatlanságból
adódó visszafizetés.

(Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium honlapja)

NATURA 2000 
Természetes élõhelyek a vadon élõ állatok és növények védelmében
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A 3. oldalon olvashatók a civil szervezetek megoldási
javaslatai 15 rövid pontban. Az alábbiakban részlete-
sebben írunk errõl a témáról.

Hogyan oldható meg a személyforgalom?

A megoldás kulcseleme az esztergomi vasútvonal. Négy év
alatt megvalósítható lenne itt egy sûrû közlekedésû, minden
igényt kielégítõ, korszerû elõvárosi vasút a szükséges ráhordó
járatokkal és parkolókkal együtt. Ennek költsége mintegy 30 mil-
liárd forintot tenne ki.

A probléma enyhítésére egy átmeneti idõszakra javasolható a
buszjáratok sûrítése. A legutóbbi (2000. évi) forgalomszámlálás
adatai szerint egy átlagos munkanapon a 10-es úton busszal
10.800-an lépnek be Budapestre, míg személygépkocsival 14.400-
an. (További 2600 ember tehergépkocsival érkezik a városba.) 

A fõváros határán naponta 240 busz, 8900 személygépkocsi és
1860 tehergépkocsi lép be. Csak a buszokat és a személyautókat
számításba véve megállapítható, hogy az utasok 40 százalékát a
jármûvek 2,6 százaléka szállítja (vagyis a buszok), a többi 60
százalékát pedig a jármûvek 97,4 százaléka (a személyautók)!

Mindössze másfél milliárd forintból néhány hónap alatt üzem-
be lehetne helyezni annyi korszerû autóbuszt, amely a meglévõ
állománnyal együtt kényelmesen el tudná szállítani mindazon uta-
sok felét, akik jelenleg személygépkocsival közlekednek a 10-es
úton. A korszerû autóbuszok már gyakorlatilag nem bocsátanak ki
olyan szennyezõanyagokat, amelyek károsítanák a lakosság
egészségét. Ennek ellenére ez csak ideiglenes megoldás lehet,
hiszen ezek a jármûvek is terhelnék az utakat, balesetveszéllyel,
zajjal és egyéb módokon zavarva a települések életét. Nem tudnák
azt az utazási kényelmet sem biztosítani, mint a vasút. 

Természetesen ennek csak akkor van értelme, ha a buszok ha-
ladni tudnak, és nem a dugókban állnak. A nemzetközi tapasztala-
tok szerint azonban önmagában még a legjobb tömegközlekedés
mellett sem várható, hogy az autóval utazók nagy része arra átvált-
son. A kívánt eredmény eléréséhez szükség van a személygép-
kocsi-forgalom ésszerû korlátozására is. Ennek számos módja is-
meretes: különbözõ forgalomtechnikai megoldások, megfelelõ
mértékû parkolási díj kivetése a nem helyben lakók részére, eset-
leg útdíj bevezetése a fõvárosban. Ez is viszonylag rövid idõ alatt
megoldható, amennyiben van hozzá politikai akarat.

Tudjuk, hogy ez nem tökéletes megoldás. Azonban lehet vá-
lasztani: akarunk-e ilyen módon néhány hónap alatt gyökeres ja-
vulást elérni, vagy beláthatatlan idõkig araszolni a dugókban?

Hogyan oldható meg a teherforgalom?

A tehergépkocsik a 10-es úton az összforgalom közel 20 száza-
lékát teszik ki. Elsõsorban a nehéz tehergépjármûvekre kell
megoldást találni, hiszen a 10-es úton ezek alkotják az összes
tehergépkocsi-forgalom több mint 70 százalékát. E vonatkozásban
az egyik legfontosabb megoldandó kérdés, hogy vajon az ország
összes adófizetõjének kell-e fizetnie a sok milliárd forintot a
nehéz tehergépkocsik által okozott bajok elkerüléséért.

Javasoljuk, hogy a nehéz tehergépkocsik után üzemeltetõik
olyan mértékû útdíjat fizessenek, ami megfelel az általuk okozott
károknak és a részükre szükséges útépítés és -fenntartás költ-
ségeinek. Természetesen az útdíjat nem lehet csak egy útvonalon
bevezetni, hanem általánosan kell megtenni az egész országban,
hiszen ellenkezõ esetben a forgalom átcsoportosul más utakra,
azokon okozva súlyos problémákat. Amennyiben megfelelõ mér-
tékû útdíjat vetnének ki és az így keletkezõ bevételek egy részét
átcsoportosítanák a vasút fejlesztésére, akkor érdemben lehetne
csökkenteni a kamionforgalmat és az áruszállítás egy részét
átterelni a vasútra (ahogy ezt például Svájcban teszik). 

Sajnos, az elmúlt években a pilisi térség önkormányzatai sok
olyan telephely-engedélyt adtak ki különbözõ ipari és kereskedel-
mi létesítmények, raktárak, logisztikai központok részére, ame-
lyek jelentõs kamionforgalommal járnak. Ösztönözni kell ezeknek
a telephelyeknek az áttelepítését olyan területekre (így például a
Budapesti Intermodális Logisztikai Központ köré), ahol az kör-
nyezeti és közlekedési szempontból is a legkedvezõbb.

Meg kell teremteni az áruforgalom korszerû szervezési felté-
teleit is annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen az ala-
csony kihasználtságú, illetve üres -járat. Szükséges továbbá a te-
hergépjármûvek környezetvédelmi, mûszaki, közlekedésbiztonsá-
gi ellenõrzésének számottevõ szigorítása. 

Mire költsenek 150 milliárd forintot mindannyiunk
pénzébõl?

A térségben tervezett útépítések összköltsége meghaladja a 150
milliárd forintot. Úgy véljük, hogy ezt az összeget sokkal elõ-
nyösebben is fel lehetne használni a pilisi térségben. Ha elhagy-
nák ezeknek az útépítéseknek a jelentõs részét, akkor  ebbõl az
összegbõl bõven jutna arra, hogy a vasutat, a tömegközlekedést
fejlesszék, megépítsék a településeket elkerülõ rövid útszaka-
szokat, felújítsák a már meglévõ utakat, és támogassák sok olyan
környezetbarát munkahely létrehozását, amelyek megfelelnek a
térség adottságainak (így egyebek mellett a korszerû technológiák
terén, az épületfelújításban, az energiahatékonyság javításában, az
idegenforgalomban, a biotermesztésben, a különbözõ szolgáltatá-
sokban). További elõnye ennek a megoldásnak, hogy jelentõsen
javulna a környezet állapota és a lakosság életminõsége.

Miért pont itt kezdjük?

Felvethetõ a kérdés, hogy miért pont ebben a térségben kezdõd-
jön meg egy ilyen, újfajta közlekedés- és gazdaságfejlesztés,
hiszen a fõváros környéki összes többi térség is hasonló gondok-
kal küszködik? 

De másként is megfogalmazható a kérdés: Miért ne éppen ez a
térség mutasson példát arra, miként lehet korunk súlyos prob-
lémáit jól megoldani?

Lukács András – a Levegõ Munkacsoport elnöke

Milyen megoldásokat javasolunk?
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