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Tisztelt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség! 
 
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KTVF: 146-42/2006. 
számú Határozata (a továbbiakban: a Határozat) ellen, amely környezetvédelmi 
engedélyt ad az új 10-es sz. főút 15+200 – 34+200 km sz. közötti (II.) szakaszának 
megépítésére 

 
f e l l e b b e z é s t 

 
jelentünk be. 

 
 
 

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk:  
 
 
1.) 

A Vibrocomp Kft. által készített „Hatásvizsgálat, módosított előzetes környezeti 
tanulmány Új 10. sz. főút 15+200-34+700 km szelvények közötti szakasz (Budapest 2004. 
02.)” című anyag (a továbbiakban: ekt) – amelyet kiegészített a Vibrocomp Kft.-nek a 
Piliscsév települést érintő kb. 4 km hosszú szakaszra vonatkozó tanulmánya (2004. október) – 
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, és környezetvédelmi szempontból is a forgalom 
csökkentésére lenne szükség. Erre vonatkozóan a Határozat sem ad támpontot, erre a kérdésre 
nem tér ki.  

Tehát az ekt nem vizsgálta, hogy a tervezett létesítmény megvalósítása milyen hatással jár 
az általa érintett teljes területre. Ez ellentétes a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 69. §-ának (2) bekezdésével, illetve a a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet (R.) 6. §-ának (5) bekezdésével és 2. 
sz. mellékletével). Az R. szerint a hatásvizsgálati eljárásban vizsgálandó környezeti hatások 
teljes hatásterülete a közvetlen és a közvetett hatásterületből áll. Előbbi a hatótényezőkhöz 
hozzárendelhető hatásfolyamatokkal érintett terület, míg utóbbi a továbbterjedő 
hatásfolyamatokkal kapcsolatos terület. Álláspontunk szerint az alapulfekvő közigazgatási 
eljárásokban a hatásterületet rendkívül szűken határozták meg, csupán a beruházás közvetlen 
hatásterületének egy részére szorítkozva. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szakasz megépítése 
jelentősen megváltoztathatja a csatlakozó utak terhelését is. Ezen belül különösen fontos 
lenne annak a vizsgálata, hogy milyen hatása lesz a beruházásnak Észak-Buda térségére. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szóban forgó útszakasz megépítése esetén a megnövekedett 
forgalom jelentősen tovább rontaná a közlekedési viszonyokat az egyébként is túlzsúfolt 
fővárosi utakon, amelyek kapacitásnövelése gyakorlatilag nem lehetséges, és 
környezetvédelmi szempontból nem is célszerű. 
 
 
2.) 

Az ekt. azt sem vizsgálta, hogy a településeken átmenő forgalom csökkentésének a 
leghatékonyabb módja valóban az adott 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 
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. 

Nem elfogadható a Határozat azon állítása, hogy a fenti alternatívák vizsgálata nem 
lehetséges, mert „a környezetvédelmi hatóságnak az engedélyezés során a kérelmet kell 
elbírálnia, azt kell vizsgálnia, hogy a kérelmezett (választott) megoldás megfelel-e a hatályos 
jogszabályban foglaltaknak…”. A kérelem fő célja az érintett térség és a főváros közlekedési 
kapcsolatának javítása, valamint több pilisi település tehermentesítése. Álláspontunk szerint 
tehát azt kell vizsgálni, hogy az összes lehetőség közül a kérelmező által előterjesztett 
megoldás jelenti-e a leghatékonyabb megoldást. 

Ezen álláspontunkat a Határozat is alátámasztja, amikor azzal érvel, hogy a „vasúti 
szállítás és tömegközlekedés fejlesztés, mint alternatív megoldás nem biztosítja a jelenlegi 
igények kiszolgálását sem, mivel a kapacitása a sűrűn indított járatok esetén sem lenne 
elégséges a teljes közúti közlekedés utas-mennyiségének és áruszállítási igényének 
kiváltására.” A Határozat aligha tartalmazná ezt az állítást, ha az említett lehetőségeket nem 
kellene megvizsgálni, hiszen akkor ez az érvelés felesleges lenne. Bár az ekt. nem vizsgálta az 
említett alternatív vizsgálatokat, a Levegő Munkacsoport szakértői vizsgálatai alapján 
leszögezhető, hogy a Határozat idézett állítása nem felel meg a tényeknek. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy korántsem szükséges és nem is lehet cél „a teljes 
közúti közlekedés utas-mennyiségének és áruszállítási igényének kiváltása”. Az új út is csak 



 

 

részlegesen váltaná ki a régi út forgalmát, tehát a Levegő Munkacsoport által javasolt 
megoldástól is csak ezt szabad elvárni. 

 
A Közlekedés Kft. 2000. évi forgalomfelvétele alapján jelenleg a 10-es út forgalmának közel 40 

százalékát teszi ki a közösségi közlekedés. Egy átlagos munkanapon ezen az útvonalon mintegy 
10800-an utaznak ilyen módon Budapestre, míg személygépkocsival kb. 14400-an. A maradék 
hozzávetőleg 2600 ember tehergépkocsival (ide számítjuk a kisbuszokat is) érkezik a városba. 
Budapest határán naponta 240 busz (185 Volán és 54 BKV), 8900 személygépkocsi és 1860 
tehergépkocsi lép be. Ezen felül 27 vonattal összesen 1600 utas érkezik naponta.  

Csak a buszokat és a személyautókat számításba véve megállapítható, hogy az utasok 40 
százalékát a járművek 2,6 százaléka szállítja, a többi 60 százalékát pedig a járművek 97,4 százaléka! 
Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy az autóbuszok naponta több fordulót tesznek meg, míg a 
személyautók általában csak egyet, akkor a valódi arány egy a kilencvenkilenchez. 

Játsszunk el egy kicsit a gondolattal: milyen tömegközlekedési fejlesztéseket kellene végrehajtani 
ahhoz, hogy a vasút, illetve az autóbuszok minden olyan utast be tudjanak hozni Budapestre, aki 
jelenleg személyautóval jár be! 

Annak érdekében, hogy a csúcsidei személyforgalmat az autókról teljes egészében vasútra 
tereljük, óránként 1600 fő részére kellene helyet biztosítani a vonatokon. Az esztergomi vonalon ez 
műszakilag megoldható: 400 ülőhellyel negyedóránként közlekedő szerelvényekkel. Ehhez szükséges 
a pálya és a Duna-híd felújítása, a teljes vonal villamosítása és egy szakaszának kétvágányúsítása, az 
állomások korszerűsítése és új szerelvények beszerzése. A MÁV Rt.-től kapott tájékoztatás szerint a 
megvalósítás költsége mintegy 30 milliárd forint, időtartama – a döntéstől számítva – három–négy év. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy ki kell alakítani a helyi állomásokra megfelelő gyakorisággal 
ráhordó autóbusz-járatokat, az állomások mellett pedig a kerékpár-tárolókat és autóparkolókat is. 
(Megjegyezzük még, hogy az 1600 fő a főváros határán átlépőket jelenti. A távolabbi útszakaszon 
ennél jóval kevesebben közlekednek, tehát ott nagyobb vonatkövetési idő is elegendő.) Ennek a 
megoldásnak óriási előnye, hogy a közúti forgalomhoz képest nagyságrendekkel kisebb 
környezetszennyezéssel jár. Újabb területeket alig foglal el (a második vágány helye az érintett 
szakaszokon jórészt már biztosítva van, illetve könnyen kialakítható), továbbá nem terheli a közutakat, 
nem rongálja az épületeket, a légszennyezése is kisebb és a lakott területektől távol történik. 

A Volánbusz szakértőinek segítségével egy másik számítást is elvégeztünk. Ez kimutatta, hogy 
elméletileg mennyivel több autóbuszra lenne szükség ahhoz, hogy a 10-es úton ugyanannyi személyt 
szállítsanak el, mint amennyi jelenleg személyautóval közlekedik. A számítás során feltétel volt, hogy 
egy busz átlagos kihasználtsága nem növekszik. (A kihasználtság jelenleg átlagosan 42 százalékos, 
ami azt jelenti, hogy az utasok többsége talál ülőhelyet a járatokon.) A különböző számítások szerint a 
jelenleg autóval közlekedőket a buszjáratok számának 2–2,5-szeresére növelésével el lehetne 
szállítani, ami azt jelenti, hogy a 8900 személygépkocsi helyett mintegy 425–515 buszjárat (370–460 
Volán, 54 BKV) közlekedne az utakon. Ehhez összesen mintegy 36 új buszra lenne szükség, ami 
körülbelül 2 milliárd forint egyszeri állami befektetést igényelne. (Ez egy kilométer autópálya 
megépítésének a költsége.) Az üzemeltetéshez további állami támogatásra nem lenne szükség, hiszen 
erre a viteldíj-bevételek már ma is kellő fedezetet nyújtanak. A megvalósításhoz szükséges idő a 
döntéstől számítva néhány hónap. Óriási hátránya azonban ennek a megoldásnak, hogy a buszok is a 
közutakat terhelik, jelentős levegőszennyezést és zajt okoznak a sűrűn lakott településrészeken, 
továbbá nagymértékben rongálják az útburkolatot és az utak melletti épületeket. Ezért elsődlegesen a 
vasúti közlekedés fejlesztésére kell összpontosítani. 

Fenti számításaink egy idealista feltételezésre épülnek, hiszen a gyakorlatban 
elképzelhetetlen, hogy az autókból mindenki átszálljon vonatra vagy buszokra. Az azonban 
talán megvalósítható, hogy az emberek fele tegye ezt meg. Ha az autók fele eltűnne a 10-es útról, 
akkor azonnal megszűnnének a közlekedési dugók, és jelentősen csökkenne a levegőszennyezés 
és a zaj. (A dugókban araszoló járművek a többszörösét bocsátják ki annak, mint amennyit a 
folyamatosan haladó kocsik.) Ebben az esetben a vasútvonal fejlesztése is jóval olcsóbban és 
rövidebb idő alatt megvalósítható (például elhalasztható a villamosítás). A Volánbusz és BKV 
járatok menetideje, pontossága ugrásszerűen javulna. A buszok üzemanyag-fogyasztása 
csökkenne, és egyéb költségek is mérséklődnének, ami komoly megtakarítást eredményezne az 
érintett vállalatok és így közvetve mindannyiunk részére. 



 

 

Ez a megoldás összességében elenyésző mértékben növelné az utasforgalmat a BKV 
budapesti járatain: a 7200 ember, aki személygépkocsi helyett tömegközlekedéssel jönne a 
fővárosba, nem okozna gondot a BKV-nak, hiszen azt naponta összesen egy millió ember veszi 
igénybe. A 10-es útról bejövőkhöz közvetlenül csatlakozó BKV-járatokat helyenként esetleg meg 
kell erősíteni, de a fent említett összegek erre bőven fedezetet nyújtanának. (Emlékeztetünk 
arra, hogy azokat a 14400 utasra számoltuk ki, most pedig csak 7200-ról lenne szó.) 

A tömegközlekedés javítása mellett azonban arra is szükség van, hogy bizonyos mértékben 
korlátozzák az autóforgalmat. Ennek a leghatékonyabb és legrugalmasabb módja az útdíj bevezetése 
lenne, amit a főváros határán belépéskor lehetne az autósoktól beszedni. Ezt a módszert egyre több 
városban alkalmazzák szerte a világon, mivel felismerték, hogy ezáltal javul az élet minősége, a város 
jelentős gazdasági előnyökre tehet szert, és a közlekedés is hatékonyabbá válik. Az ily módon kivetett 
teher az utat továbbra is használó autósok számára is bőven megtérül: rengeteg időt takarítanak meg, 
kevesebb pénzt kell benzinre és karbantartásra költeni, és az egészségük is kevésbé károsodik.  

Ezek az egyszerű számítások azt mutatják, hogy pusztán közlekedési szempontból is 
értelmetlen új utakat építeni, ha a 10-es úton kialakult áldatlan állapotokat valóban meg 
akarjuk szüntetni. A tömegközlekedés javításával és a személygépkocsi-forgalom ésszerű 
korlátozásával viszonylag rövid idő alatt és elviselhető költséggel jelentős javulás érhető el a 
közlekedésben és a környezet állapotában. 
 

A Határozat egyebek mellett a következőkkel próbálja igazolni az új út megépítését: „A 
felmérések egyértelműen igazolják, hogy aki teheti, autóval közlekedik.” Ez a megállapítás 
általában igaz. Ez egyrészt azt jelenti, hogy amennyiben megépül az új út, még többen fognak 
majd autóval közlekedni, tehát növekszik a környezetszennyezés. Másrészt viszont, 
amennyiben korlátozzuk az autóforgalmat, akkor kevesebben fognak autóval közlekedni. A 
környezetszennyezés és közlekedési problémák csökkentése érdekében ezt a megoldást kell 
választanunk – annál is inkább, mert egyre több város gyakorlata bizonyítja be, hogy ez a 
megoldás gazdasági, közlekedési és környezetvédelmi szempontból egyaránt előnyös. Itt csak 
néhány példát említenénk. 

 
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. 

Berlin: A tömegközlekedés fejlesztésével, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeinek 
javításával és az autóforgalom korlátozásával elérték azt, hogy tíz éve nem nőtt az autók száma, és 
jelenleg – ezer lakosra számítva – ugyanannyi autó van Berlinben, mint Budapesten. 

Bogota: A hétmilliós lakosú kolumbiai fővárosban mindössze három év alatt olyan változásokat 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. 

London: London belvárosában 2003-ban útdíjat vezettek be. Minden autó után belépéskor 5 fontot 
(kb. 2000 forint) kell fizetni. Harminc százalékkal csökkent a forgalom, megszűntek a dugók, 
jelentősen javult a tömegközlekedési járművek eljutási ideje. A bevezetés előtt mindenki a 
főpolgármester bukását jósolta, aki azonban 2004-ben a választásokon ismét fölényes győzelmet 
aratott. 

Stockholm: 2006-ban a város határán történő belépésre – kísérleti jelleggel – behajtási díjat vezettek 
be. A gépkocsi-forgalom közel 30 százalékkal csökkent. Az intézkedés annyira népszerűnek 
bizonyult, hogy a lakosság 2006 szeptemberében népszavazással döntött a behajtási díj 
fennmaradása mellett. 

Szingapúr: A kétmillió lakosú városállamban az 1970-es években rendkívüli mértékben fejlesztették 
a tömegközlekedést. 1975-ben útdíjat vezettek be, és ennek hatására 70 százalékkal csökkent az 
autóforgalom. Gyakorlatilag megtiltották a közterületen való parkolást. Mindezt nem 
környezetvédelmi okokkal indokolták, hanem azzal, hogy ez elősegíti a versenyképességet. Ezek 
az intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy ma Szingapúr gazdasági versenyképességét tekintve 



 

 

a világ élvonalában van, és az egy főre jutó nemzeti jövedelem háromszor akkora, mint 
Magyarországon. 

Zürich: Jelentősen korlátozták az autóforgalmat, megnehezítették a parkolást, rohamléptekkel 
fejlesztették a tömegközlekedést. A közlekedési lámpákat úgy hangolták, hogy mindig a 
villamosnak adjanak szabad utat. A városba vezető egyik főút két bemenő sávját egysávosra 
szűkítették, aminek hatására 35 százalékkal csökkent a bejövő forgalom. 

 
 
3.) 

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, ami súlyosan sérti a 
„szennyező fizet” elvet.  

A főváros környéki önkormányzatok az elmúlt években egymás után minősítették át 
zöldterületeket építési övezetté, lehetővé téve, hogy ide nagy számban költözzenek fővárosi 
lakosok, akik naponta járnak vissza Budapestre, már elviselhetetlen forgalmi torlódásokat 
okozva a fővárosban. Ugyanezen önkormányzatok egy része nagy kamionforgalommal járó 
létesítményeket is engedélyezett a településén. Most viszont az emiatt felmerülő költségeket – 
az új 10-es út építésének költségeit is – teljes egészében az egész ország pénzéből kívánják 
megfizettetni. Ezt erkölcsileg elfogadhatatlannak, társadalmilag igazságtalannak, és gazdasági 
szempontból ésszerűtlennek tartjuk.  

Azonban nemcsak általános elvi aggályaink vannak. Álláspontunk szerint a fenti okok 
miatt a beruházás megvalósítása 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; (…)” 
 
 
4.) 

Az ekt több helyen is utal utal az egyes települések területhasznosítási szempontjaira. 
Ennek kapcsán hiányoljuk, hogy sem az ekt, sem a Határozat nem ad semmilyen garanciát 
arra, hogy a tervezett új útszakasz mentén a mostani mezőgazdasági területek nem válhatnak 
iparterületté úgy, hogy kierőszakolják a tervezett új útszakaszra a szintbeni rákötési 
lehetőséget (ahogyan az például Piliscsaba határában történik napjainkban is). Tehát a 
bádogvárosodás ellen (lásd Budaörs, Biatorbágy és a 11. sz. út Budakalász-Szentendre 
szakaszát) nincs védelem. A tervezett kétoldali komplex pihenőhelyek létesítése ugyancsak 
magában hordja a bádogvárosodás lehetőségét. Tekintettel a térség természeti értékeire, 
szükségesek olyan előírások, amelyek az új útra való rákötési lehetőségek 
megakadályozásával és egyéb intézkedésekkel lehetetlenné teszik, hogy az út nyomvonalában 
jelentős raktárbázisokat és egyéb, nagy forgalmat vonzó létesítményeket és így a táj teljes 
tönkretételét.  
 
 
5.) 

Az alternatív lehetőségek között még az alábbiakat említenénk meg. 
A tervek szerint az új 10-es útra a végpontokon kívül két helyen, Kesztölc térségében és 

Pilisvörösvártól nyugatra lehet ráhajtani. Ebből következik, hogy a Pilisjászfaluról, 
Piliscsabáról, Tinnyéről és a Zsámbéki medencéből Budapest irányába közlekedők továbbra 
is Piliscsaba és Pilisvörösvár főutcáján lesznek kénytelenek végigmenni még akkor is, ha 
megépülne az új út.  

A legsúlyosabb a helyzet Pilisvörösváron. Ezért itt a fentebb vázolt intézkedések mellett 
sürgetőnek tartjuk annak az elkerülő útnak a megépítését, amelyik szerepel a város 



 

 

településszerkezeti tervében. Piliscsabán pedig haladéktalanul el kellene kezdeni annak a 
forgalomcsillapítási tervnek a végrehajtását, amely már elkészült a Levegő Munkacsoport és a 
Piliscsabáért Egyesület megbízásából. 

 
Szövetségünket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. prf. (1) d) pontja alapján 

személyes illetékmentesség illeti meg. Bejelentjük, hogy Szövetségünk a tavalyi évben 
vállalkozási tevékenységből származó jövedelem után társasági adófizetésre, illetve 
eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. 

 
Tisztelettel: 
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