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Tárgy:  Észrevételek a Vibrocomp Kft. által készített   
„Hatásvizsgálat, módosított előzetes környezeti tanulmány  
Új 10. sz. főút 15+200-34+700 km szelvények közötti szakasz  
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Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség! 

 
 

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/2186-
2/2006. ügyszámú, 2006. március 9-én kelt végzése tárggyal kapcsolatos ügyfélként történő 
bejelentkezésünket érdemi elintézésre áttette T. Felügyelőséghez. Bár a Felügyelőség 
hirdetőtábláján nem került meghirdetésre a közzététel, KTVF: 17827/2006. iktatószámú 
levelükben közöltek alapján betekinthettünk a tárgyi anyagba. A tervezett út pontos 
nyomvonal-tervét megismerve, a terv által érintett tagszervezetünk észrevételeit is 
felhasználva, az alábbiakban adjuk meg véleményezésünket. 
 
Az ekht szerint a beruházás célja a településeken átmenő forgalom csökkentése, a jelenlegi 
10-es út forgalmának csökkentése, valamint a térség gazdasági fejlődésének elősegítése, 
valamint „a budapesti szakasz forgalmának elosztása”. Sajnos ez utóbbiról nem derül ki, hogy 
mit jelent, vajon hová lehet még elosztani még több budapesti forgalmat, miközben a főváros 
már a jelenlegi forgalmat sem bírja el, s környezetvédelmi, közlekedési és gazdasági 
szempontból egyaránt a közúti forgalom csökkentésére lenne szükség. 
 
Az ekht azt sem vizsgálja, hogy a településeken átmenő forgalom csökkentésének és a 
térség gazdasági fejlődése elősegítésének a leghatékonyabb módja valóban az új út 
megépítése-e. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(KVtv.) 6. §-ának (3) bekezdése viszont a következőképpen rendelkezik: „A megelőzés 
érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell 
alkalmazni.” Lehetséges, hogy ebben az esetben a közúti forgalom iránti keresletkorlátozás, 
illetve a vasúti szállítás, a tömegközlekedés fejlesztése, a forgalomcsillapítási intézkedések 
bevezetése, valamint megfelelő területrendezési előírások sokkal hatékonyabban szolgálnák 
az említett célokat. Tehát mindezeket a lehetőségeket meg kell vizsgálni, és csak ezek után 
lehet dönteni az új út engedélyezéséről. 
 
Az ekht szerint Piliscsabán az új út megépülése után a 2002. évi napi 8177 személygépkocsi 
helyett 3496 fog áthaladni, vagyis 57 százalékos csökkenés fog bekövetkezni. Az eddigi hazai 



 

 

és külföldi tapasztalatok szerint ez jelentős alulbecslésnek tűnik. Ugyanakkor azt is meg 
kellene vizsgálni, hogy ekkora csökkenés mekkora költséggel érhető el, amennyiben 
úthasználati díjat vezetnének be és ezzel egyidejűleg jelentősen javítanák a tömegközlekedést 
(különösen az esztergomi vasútvonalat). Vélhetően ez a megoldás sokkal olcsóbb lenne, 
ráadásul elkerülhető az új út forgalma és annak környezeti kárai. 
 
Az ekht szerint Piliscsabán az új út megépülése után a 2002. évi napi 1003 közepes és nagy 
tehergépkocsi, valamint nyergesvontató helyett 772 fog áthaladni, vagyis mindössze 23 
százalékos csökkenés fog bekövetkezni. Ezen belül a nyergesvontatók számának csökkenése 
ennél is jóval kisebb, mindössze 12 százalékos. Ezt a csökkentést nyilvánvalóan sokkal 
gazdaságosabban el lehet érni megfelelő úthasználati díjak bevezetésével, a tehergépkocsikra 
vonatkozó környezetvédelmi előírások lényeges szigorításával, a közúti teherforgalmat 
gerjesztő létesítmények további építésének megtiltásával a térségben, megfelelő 
fuvarszervezési módszerek bevezetésével, helyi forgalomcsillapítási intézkedések 
alkalmazásával, az ellenőrzés fokozásával, valamint a vasúti áruszállítás kiemelt 
fejlesztésével. 
 
Nem fogadható el az az ellenérv, hogy a számok nem összehasonlíthatóak, mivel az összes 
forgalom (a régi és az új 10-es úté együtt) jelentősen nagyobb lesz, mint a 2002. évi forgalom 
a mostani 10-es úton. Az Európai Unió és az OECD állásfoglalása szerint már a jelenlegi 
közúti közlekedés is fenntarthatatlan, tehát ennek fokozása megengedhetetlen.  
 
A Piliscsabától északabbra-nyugatabbra fekvő érintett településeken pedig a piliscsabainál 
kisebb a forgalom, tehát a Piliscsabáról leírtak értelemszerűen vonatkoznak ezekre a 
településekre is. 
 
Pilisvörösvár helyzetét pedig a fentiektől elválasztva kell elemezni, bár a fenti megállapítások 
jórészt erre a településre is érvényesek. Az ekht szerint Pilisvörösváron az új út megépülése 
után a 2002. évi napi 13.127 személygépkocsi helyett 7566 fog áthaladni, vagyis 44 
százalékos csökkenés fog bekövetkezni.  
A városon az új út megépülése után a jelenlegi napi 1536 közepes és nagy tehergépkocsi, 
valamint nyergesvontató helyett 948 fog áthaladni, vagyis 38 százalékos csökkenés fog 
bekövetkezni. Ezen belül a nyergesvontatók számának csökkenése 35 százalékos. Mindez azt 
mutatja, hogy továbbra is igen jelentős forgalom fogja terhelni a várost. Ezt a problémát a 
fentebb említett egyéb intézkedésekkel, valamint a Pilisvörösvár településszerkezeti tervében 
megjelölt elkerülő út megépítésével lehet megoldani. Ez utóbbi egyúttal lehetővé teszi, hogy 
Piliscsabától délre keletkező szintén komoly forgalom is elkerülje Pilisvörösvárt, ami a 
tervezett új 10-es út megépítése esetén nem következne be. 
 
Sürgetőnek tartjuk újabb forgalomszámlálás elvégzését is, mivel az elmúlt 4 évben több, 
jelentős forgalmat vonzó létesítmény (bevásárlóközpont, raktár stb.) települt a 10-es út mellé, 
ami napjainkra számottevően megváltoztathatta a forgalmi viszonyokat a 2002. évihez képest. 
 
 
A beruházás megvalósítása esetén súlyosan sérülne a „szennyező fizet” elv. A közúti 
közlekedés jelenleg nem fizeti meg az általa okozott költségek jelentős részét  (ld. a 
Közlekedési támogatások – A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások c. 
tanulmányt: http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf). Az új 10-es út állami 
forrásokból történő megépítése tovább rontaná ezt a helyzetet. 
 



 

 

A 10-es út esetében ez a visszásság különösen szembetűnő. A térség önkormányzatai 
folyamatosan minősítették át zöldterületeiket, mezőgazdasági területeiket építési övezetté és 
egyéb módokon is ösztönözték a beépítéseket. Ennek hatására sokan kiköltöztek ezekre a 
településekre, viszont a munkahelyeik (oktatási intézményeik stb.) Budapesten maradtak, ami 
hatalmas napi bejövő forgalmat eredményezett a fővárosban, már szinte elviselhetetlen 
közlekedési és környezetvédelmi problémákat okozva. Ugyanezek az önkormányzatok az 
elmúlt években nagy kamionforgalommal járó létesítményeket is engedélyeztek a 
településükön (erre az alábbiakban több példát is említünk). Mindezek a folyamatok  mai 
napig sem álltak le, sőt, esetenként a felgyorsulásuk várható (erre is említünk példákat az 
alábbiakban). Most viszont az emiatt felmerülő hatalmas költségeket (különösen az új út 
építésének költségeit) teljes egészében az egész ország adófizetőinek a pénzéből kellene 
megfizetni. Álláspontunk szerint ez törvényellenes (ld. az alábbiakban), továbbá gyökeresen 
ellentétes a társadalmi igazságosság és a gazdasági ésszerűség elveivel, sőt az általános 
erkölcsi normákkal is. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a szóban forgó esetben mindezeket a 
költségeket ne azok fizessék meg, akik a problémát okozták. A helyzetet tovább súlyosbítja, 
hogy a közpénzen (így a budapestiek pénzéből is) megvalósítandó beruházás még tovább 
növelné a főváros közlekedési és környezetvédelmi gondjait! 
 
A beruházás megvalósítása tehát ütközik a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
előírásaival, és ezért a jelenlegi körülmények között nem engedélyezhető. A 132/2003. 
(XII. 11.) OGY határozattal jóváhagyott, a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program ugyanis a következőket tartalmazza:  

 
„1.1. A Program alapelvei 
„Az NKP-II a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvekre épül, amelyek 
három fő csoportba sorolhatók: 
- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az 
elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, 
a nyilvánosság és a „szennyező fizet” elve).”  
4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
4.2. A megvalósítás lehetséges eszközei 
(…) 
Közgazdasági eszközök 
 
Az NKP-II céljainak elérése érdekében ki kell alakítani a környezet- és természetvédelmet 
támogató, a környezetterhelés számottevő csökkentését elősegítő gazdasági szabályozás 
(árszabályozás, adótörvények, támogatási rendszerek, egyéb eszközök) komplex rendszerét. A 
gazdasági szabályozásból ki kell iktatni az erőforrások értékét csökkentő, a természeti és az 
épített környezetet romboló, a felhasználókat hibásan orientáló elemeket és mértékeket. 
A közgazdasági eszközök alapvető funkciója, hogy a használóval érzékeltessék a környezet 
igénybevételéből, terheléséből eredő társadalmi költségeket, és érvényesüljön a „szennyező 
fizet” elv. A közfeladatokra összegyűjtött forrásokból (adókból) ugyanakkor csak olyan 
tevékenységeket célszerű támogatni, amelyeknek kedvezőek a környezeti és a társadalmi 
hatásai. Ennek egyik fontos lépéseként többek között el kell készíteni a környezetszennyező 
tevékenységek állami támogatásának mértékét tartalmazó felmérést, amelyet a szennyezés 
csökkentésének érdekében társadalmi vitára kell bocsátani. 
(…) 
A környezetet terhelő különböző tevékenységek ún. külső költségeinek becslése, számbavétele 
a szabályozó eszközök módosításának és új eszközök bevezetésének, a támogatási rendszerek 
kialakításának egyik meghatározó alapja. Az NKP-II végrehajtásának időszakában egyre 



 

 

inkább alapozni kell a külső költségek belsővé tételére, a „szennyező fizet” elv minél 
hatékonyabb érvényesítésére. A közszolgáltatási díjak megállapításakor (pl. víz- és 
csatornadíjak, hulladékkezelési díjak) fokozatosan a teljes költségmegtérülés elvét kell 
alkalmazni.” (Kiemelések tőlünk.) 
 

A Kvtv. 40. §-a rögzíti az alábbiakat: 
„40. § (1) A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés 

által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program). 
(…) 
(4) A Programban foglaltakat az ország társadalmi-gazdasági tervének [Alkotmány 19. § 

(3) bek. c) pont] meghatározása, a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és 
településfejlesztés, a regionális tervezés, továbbá a nemzetgazdaság bármely ágában 
megvalósuló állami tervezési és végrehajtási tevékenység során érvényre kell juttatni.” 

 
A környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) kormányrendelet  6. §-a pedig 

kimondja a következőket: 
„21. § A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a 

tervezett tevékenység gyakorlása akadályozhatja 
a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (Kt. 40. §) meghatározott környezeti 

célállapotok elérését; …” 
 
Még megemlítendő, hogy az Európai Unió Alapszerződésében rögzíti a „szennyező fizet” 
elvet, így azt Magyarországnak emiatt is kötelező betartania. 
 
 
Az ekht nem foglalkozik azzal, hogy a tervezett útszakasz forgalma hová érkezik, és 
hogyan vezetődik le ezen érkezési helyeken, és ez milyen környezeti hatásokkal jár majd. 
Különösen fontos lenne ezt elemezni Budapest vonatkozásában. Úgy tűnik ugyanis, hogy 
ilyen fogadókészség nincs és nem alakítható ki, ami a kapacitásbővítést erősen 
megkérdőjelezi. 
 
Az ekht-ban egyértelmű az utalás a 2*1 sávos út bővítésére 2*2 sávra. A lakossági 
kommunikáció eddig csak 2*1 sávos főútról szólt, nem pedig 2*2 sávosról. A 2*2 sávos út 
megépítésének szükségessége nincs alátámasztva az ekht-ban, gazdaságilag is 
megkérdőjelezhető így ez a mértékű fejlesztés. 
 
Az ekht nem foglalkozik a Natura 2000 területeken vezetett nyomvonal 
kiépíthetőségének elemzésével és a Natura 2000 területek megőrzésével kapcsolatos 
jogszabályok kötelező betartásából adódó kötelmekkel. Ezen probléma megkerülése 
alapjában megkérdőjelezi az út megépíthetőségét. 
 
A Natura 2000 területeket is érintő új útszakasz megépítése ezen új útra generál forgalmat, és 
megindíthatja az új útszakasz mentén további raktárak és egyéb forgalomvonzó 
létesítmények telepítését. Ez pedig súlyos következményekkel járna a természet-, táj- és 
környezetvédelem szempontjából.  
 
A meglévő 10-es úthoz jelenleg kapcsolódó kelet-nyugati átkötéseket és ezek forgalmi 
hatásait nem vizsgálja az ekht, továbbá nem elemzi a Zsámbéki térségnek és az Ister-Gránum 
régiónak a megyehatároktól független fejlesztési elképzeléseiből adódó várható jelentős 
forgalmi hatásokat.  



 

 

 
Tekintettel arra, hogy Esztergom-Dorog, valamint Solymár-Pilisszentiván-Pilisvörösvár 
térségéből  érkező nehéz tehergépkocsik a lehető legrövidebb úton igyekeznek elérni az 
M1-es autópályát, emiatt igen jelentős a Pilisjászfalun-Piliscsabán átmenő teherforgalom. 
 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a tiltás ellenére most is jelentős a nehéz tehergépkocsik 
forgalma a Piliscsaba-Tinnye-Pertbál-Zsámbék útvonalon, a hatóságok tétlenül nézik a 
tilalom ellenére behajtó teherforgalmat. 
 
Az ekht a környezeti hatások felsorolásánál nem számol azzal, hogy a logisztikai központok 
és egyéb, nagy forgalmat gerjesztő létesítmények települtek (illetve betelepülésük 
folyamatban van) a térségbe az utóbbi 3 évben. Nem számol az új útszakasz melletti 
területtulajdonosok által generált és szorgalmazott ipari terület-kialakítással sem, ami már 
most is jelentős nyomással nehezedik az érintett önkormányzatokra. Ezekre néhány példát 
sorolunk fel az alábbiakban. 
 

● Solymár térségében az Auchan betelepülésével várható további áruházak megjelenése 
is, ez jelentős személy- és teherforgalmat generál. 

● Pilisvörösvár térségében a Liegl-Dachser logisztikai központ megkezdte egy olyan 
veszélyes vegyianyag raktár üzemeltetését, amely kiemelt veszélyességi fokozata 
miatt az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság felügyelete alá tartozik. 
Nyilvánvaló, hogy ezen logisztikai központ által generált teherforgalom a 
továbbiakban a veszélyes anyagok szállításával mennyiségi és minőségi értelemben is 
bővül, növelve a környezetterhelést és a közúti haváriák kockázatát. 

● Piliscsabán a 10-es út menti iparterület küszöbön álló beépítése ugyancsak 
forgalomnövelő hatással lesz a környezetre. 

● Dorogon az új ipari park szintén forgalomnövekedéshez vezet. 
● A Zsámbéki medencében a Talentis program keretében – ahogyan azt Pilisjászfalu 

polgármestere és a Zsámbéki körzet országgyűlési képviselője is megállapította – „a 
jelenleg is az elviselhetetlenség határait súroló forgalom még tovább fog növekedni” 
(Tinnyei Hírlap, 9. évf. 3. sz. 3. oldal), ez pedig a kelet-nyugati kapcsolatokra is 
kihatással lesz. 

 
Mindezek alapján szükségesnek tartjuk annak előírását, hogy a térségben nem szabad újabb 
forgalomvonzó létesítmény telepítését megengedni. 
 
Mindezen forgalomnövekedések az észak-déli eljutási irány mellett – Budapest már most is 
meglévő bedugultsága miatt – keresik a kijutási lehetőséget az M1-es irányába, ezért a 
tervezett új 10. sz. főút nyomvonalvizsgálata térségi elemzést igényel, figyelemmel ezen 
meglévő és várható áramlási viszonyokra is. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a hatástanulmány ezen új szempontokra is tekintettel, elemezze a 
Komárom-Esztergom megye területrendezési tervében szereplő Esztergom-Herceghalom 
útvonalat, és a tervezett új 10. sz. főút II. ütem forgalmi becslésekor számoljon ezen új – 
európai uniós támogatást is élvező – útszakasz forgalomfelszívó hatásával. A Piliscsévről 
elérhető Pilisjászfalu-Úny rövid elkerülő- és rákötő úttal az említett Esztergom-Herceghalom 
útra – ezen út megépítése esetén a megfelelő kelet-nyugati átkötés is biztosítható lesz az M1-
es felé. Ugyanakkor a jelenlegi nagy átmenő teherforgalom kitiltható lesz Pilisvörösvár-
Piliscsaba-Pilisjászfalu térségéből. Így valószínűsíthető a forgalomcsökkenés ezen 
településeken. 



 

 

 
Az ekht-ban utalnak az egyes települések területhasznosítási szempontjaira. Ennek 
kapcsán hiányoljuk, hogy az ekht nem ad semmilyen szerkezeti garanciát arra, hogy a 
tervezett új útszakasz mentén a mostani mezőgazdasági területek nem válhatnak 
iparterületté úgy, hogy kierőszakolják a tervezett új útszakaszra a rákötési lehetőséget, 
ahogyan az Piliscsaba határában történik napjainkban is. Tehát a bádogvárosodás ellen 
(lásd Budaörs, Biatorbágy és a 11. sz. út Budakalász-Szentendre szakaszát) nincs a tervben 
kimondott védelem. A tervezett kétoldali komplex pihenőhely ugyancsak magában hordja a 
bádogvárosodás lehetőségét.   
 
Az ekht megemlíti a forgalmi előrejelzések bizonytalanságát. Sürgetjük, hogy – 
tekintettel a megváltozott teherforgalmi viszonyokra és eurorégiós fejlesztési elképzelésekre – 
készüljön friss forgalmi adatfelmérés, aminek alapján a forgalmi előrebecslések 
megalapozottabbá válhatnak, és amelyek az Esztergom-Herceghalom-Üröm-Békásmegyer-
Szenendre-Pilisszentlélek térség egészében veszi figyelembe a várható forgalmat. Feltétlenül 
készüljön célforgalmi vizsgálat („honnan hová”). Enélkül nem lehet megalapozott 
forgalmi előrejelzést készíteni, tehát a hatástanulmány így nem fogadható el. Ez 
szolgálhat megfelelő adatokkal a szükséges útfejlesztések és kapcsolódási pontok 
megalapozottabb tervezéséhez. 
 
Szükségesnek tartjuk minden új útszakasz tervezett nyomvonala mentén a lehető 
legnagyobb mértékű fásítás-bokrosítás kötelező előírását annak érdekében, hogy a 
Budapest tüdejének szerepét ellátó észak-nyugati szélcsatornába elhelyezett utak 
környezetterhelése mihamarabb és minél nagyobb mértékben csökkentésre kerüljön.  
 
 
Tisztelettel: 
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