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Hamarosan az Európai Bizottsághoz érkezik a magyar kormány 
kérelme a szegedi tömegközlekedési fejlesztési nagyprojekt 
uniós támogatására. Szeged tömegközlekedésének fejlesztése, 
közlekedési rendszerének környezetbarátabbá tétele elvben 
megérdemli az Európai Unió támogatását. A jelenlegi tervek 
azonban nem felelnek meg az EU követelményeinek, illetve 
vonatkozó jogszabályainak: a terv megvalósítása érdemben 
nem javít Szeged közlekedésén és környezeti állapotán; sőt, a 
romlani fog a környezet állapota: sok fát vágnak ki, jelentősen 
csökken a zöldfelület, növekszik a leburkolt felület, és nem 
csökken a gépjármű-forgalom. A projekt előkészítése során a 
lakosságot félretájékoztatták, az alternatív javaslatokat 
teljesen elhallgatták. 
A Levegő Munkacsoport helyi lakosok segítségével olyan 
javaslatot tett az új villamosvonal megépítésére, amelynek 
megvalósításával jelentősen javulna Szeged közlekedése és 
környezeti állapota. Ennek lényege, hogy az utat nem szabad 
szélesíteni, hanem mindkét irányban egy meglévő közúti sávot 
kell közös tömegközlekedési sávvá kialakítani, az új 
villamosvonalat pedig meg kell hosszabbítani.

Összefoglaló



The European Commission will soon receive the request of the
Hungarian Government for EU aid for the construction of the tram
line No. 2 in Szeged. The development of public transport and 
making transport more environment-friendly in Szeged deserves
support from the EU. However, implementation of the project 
according the present plans would contradict the EU acquis.  
Transport will not improve and the environment will be seriously
damaged: many trees will be cut down, green areas will be 
reduced, the areas covered with asphalt will increase, and motor 
vehicle traffic will not be reduced. The local population has been
misinformed by the authorities about the project, and they did not
even mention the alternative proposed by NGOs.

The Clean Air Action Group, a national federation of environmental
NGOs, made a proposal (worked out with the help of local 
residents) for an alternative: according to this proposal the tram
line would be built in a way which would substantially improve
both the environment and transport in Szeged, and no green areas
would suffer. Namely, a common tram and bus lane should be 
created on the existing road lane in both directions, and the tram
line should be longer than now planned.

Summary in English

The slides which follow show the green areas and trees which
will be destroyed, if the tram line will be built as planned now.



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Csomópont

A Kossuth Lajos sugárút és a 
Rókusi körút csomópontjában 
jelentős bővítést terveznek, 
amelynek áldozatul eshetnek 
a képen látható érett fasorok, 
amelyek egyedüli tényezők a 
nagy forgalmú út 
légszennyezése ellen. 
A panelházak mögött 
található egy pláza hatalmas 
aszfaltozott parkolóval, amely 
a helyi mikroklímát szintén 
kedvezőtlenné teszi.
A megmaradt zöldfelületek 
értékét ez tovább növeli. 



A két sávval 
kiszélesítendő utak 
és a tervezett 
körforgalom csak a 
panelházak irányába 
bővíthetőek, amivel 
gyakorlatilag a házak 
mellé kerül a 
forgalom. 

Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Csomópont



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Útszélesítés

A képen látható 
szakaszon (a Kisteleki 
Ede utcától a 
Szatymazi utcáig) a 
zöldfelületek az 
útszélesítés áldozatául 
esnének pótlás nélkül 
(104 fa). Megszűnne a 
főút  felöli növényfal 
és gyepfelület, amely a 
gyalogos és 
kerékpáros forgalmat 
védi és az útszakaszt 
elviselhetővé teszi. 
Jelentősen romlanak 
majd a házak lakóinak 
életkörülményei is. 



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Útszélesítés

A felszámolásra ítélt 
fasor és zöldterület 
következő szakasza 
(a Szatymazi utcától a 
Tesco hipermarketig).



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Útszélesítés

A Tesco hipermarket 
előtt menne át a pálya 
középfekvésűből 
külsőfekvésűbe. A fasor 
képen látható, jelentős 
része itt is áldozatul 
eshet, növelve a 
hipermarket 1500 
férőhelyes, hatalmas és 
gyakorlatilag fátlan 
parkolója okozta 
hőszigetet a térségben.



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közlekedési zóna a zöldzónába

A Tesco 
hipermarkettől a 
közparkig haladva 
külsőfekvésben 
mennének tovább 
a villamos pályák 
a zöldterületben, 
a mára már jól 
kialakult védő és 
rekreáló zöldfelület 
felszámolásával. 
A közúti közlekedés 
közelebb kerül a 
házakhoz. 



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közlekedési zóna a zöldzónába

Ugyanaz a 
felszámolásra ítélt 
zöldterület, mint az 
előző képen – másik 
nézetből.



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

A Rókusi körút és a 
Csongrádi sugárút 
kereszteződéséből jól 
látható az összefüggő 
kiserdő, amely köré 
villamosfordulót
terveznek megállóval, 
jelentősen csökkentve 
az erdő faállományát. 
Ezt a részt a 
villamospályávál
tájépítészetileg 
elszigetelik a közpark 
más egységeitől. A park 
a tóval és a dombbal 
a sűrűn lakott 
lakótelepen egyedül 
álló kikapcsolódási 
lehetőség a lakosság 
számára.



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

Az erdő mellett 
szép környezetben 
a nemrég kiépült a 
kerékpárút. Itt 
létesülne a 
villamosforduló 
megállója, ami 
jelentős erdőrészt 
pusztítana el. 



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

Az erdő jelenlegi 
formájában az erősen 
művi hatású 
lakótelepen jelentős 
természeti élményt 
nyújt. Ez rekreációs és 
környezeti nevelési 
hatással egyaránt bír. 
Továbbá javítja a 
környék 
mikroklímáját, 
vízgazdálkodását.  Ezt 
csonkítaná meg a 
villamospálya, ha a 
jelenlegi tervek 
szerint épül meg. 
Továbbá az erdő 
„rendezését” (benne 
utak kiépítése) is 
nagyszámú fa 
kivágásával képzelik 
el.



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

A tervek szerint a 
kép baloldalán 
látható területen 
épülne meg a 
villamospálya, és 
így végérvényesen 
megszűnne a park 
belső részének 
nyugodt egysége  
minden rekreációs 
hatásával együtt. 



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

A Vértó a közpark 
tájegység fontos 
eleme. Az út és a 
tó között haladna 
el a kettős 
villamospálya, 
jelentős területet 
elvéve a parkból, 
növényzetet 
felszámolva. 



Szeged, Rókusi körút – 2-es villamosvonal
Közpark

Az úgynevezett 
Szánkózó-domb és 
a kiserdő egysége is 
eltűnne, mivel a 
villamos az erdő 
szélében menne 
a faállomány 
csökkentésével és 
az erdő tájépítészeti 
elszigetelésével. 



A legkisebb körúton belül tervezik az autómentes belváros 
kialakítását, amely autóforgalom csökkentő tényező lehet a városra 

nézve.

A szegedi elektromos 
tömegközlekedés-
fejlesztési projektről 
megjelent első közlés  
az önkormányzat 
kommunikációs 
lapjában. A képen a 
projekt egyes elemei és 
elhelyezkedésük látható 
a városban.

Részletesebb és frissebb 
térkép a projekt hivatalos 
honlapján található: 
www.ujpalyan.hu



A 2-es villamosvonal 
hatásterülete: 
a Rókusi körút 
érintett szakasza a 
Kossuth Lajos sgt. 
(bal alsó sarok) és a 
Csongrádi sgt. (jobb 
felső sarok) között



A Rókusi körút

A hatásterületen jelölve: 
• a megakörforgalom csomópontja –

zöld karika, bal alsó sarok, 
• a zöldterület-csökkenés nyomvonala 

– narancs színű vonal, amely 
részben egybeesik a villamospálya 
tervezett nyomvonalával (Tesco –
kiserdő szakasz), továbbá az 
útszélesítés vonalával (Kossuth 
Lajos sugárút – Tesco szakasz)



A jelenlegi közúti tranzitforgalom 
a tervezett villamosvonal 
nyomvonalán



HATÁSOK
Amennyiben a Rókusi körúti villamospályát a jelenlegi 
tervek szerint építik meg, az súlyos következményekkel 
járna  a lakosságra:

• Növekedne a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút 
csomópontjának szilárd burkolatú felülete, a forgalom közelebb 
kerülne a lakóházakhoz.

• A körút 2×3 sáv szélességűvé válna (4 közúti forgalmi sáv és 2 
villamospálya). Emiatt a forgalom sokkal közelebb kerülne a 
házakhoz és a közúti forgalom nagysága nem csökkenne. 

• Az útszélesítés miatt a Kossuth Lajos sugárúttól a Tescóig tartó
körúti szakasz belváros felöli oldalán szinte teljes mértékben 
megszűnne a jelenlegi növényzet (védő cserje- és fasor), a 
zöldfelület. 

• A Tesco után (a Vértó felé) a villamospálya a külváros felőli 
oldalon az útpálya menti zöldterületen menne tovább. A 
közlekedés így itt is közelebb kerülne a házakhoz.

• A Vértó, szánkózó domb, kiserdő természetességét magába 
foglaló közpark egységét megbontaná a helyszínre kerülő 
villamosforduló. Jelentős mennyiségű növényzet kerülne 
megszüntetésre, a megmaradó zöldfelületek egyes részei pedig 
elszigetelődnének egymástól.



HATÁSOK ÖSSZEFOGLALVA

• Jelentősen romlik a környék élhetősége. 
A globális változások miatt egyre  
szélsőségesebb, gyakran melegebb időjárás 
várható. A tervezett változtatások pedig 
kedveznek a hőszigetek kialakulásának. Ez 
különösen hátrányosan hat majd az itt élők 
életminőségére, egészségére. Nagyobb lesz 
a hőség, szárazabb a levegő, több lesz a 
por. Sokkal kellemetlenebb lesz akár csak 
sétálni is ezen az útvonalon.

• Mindez ellentétes Szeged 
közlekedésfejlesztési koncepciójával is! 



Javaslataink

Mire az új villamosvonal elkészülne, megépül az M43-as 
elkerülő út, aminek következtében a Rókusi körúton várhatóan 
jelentősen mérséklődik az átmenő (M5-ös autópálya és 47-es 
út közötti) forgalom. Továbbá kevesebb busz fog közlekedni, 
mivel a villamos több autóbuszjáratot kivált majd. A tervek 
szerint ekkor már kialakul az autómentes belváros is. 
Mindebből az következik, hogy nem csak káros, de felesleges is 
az útszélesítés. A villamospályákat meg lehet építeni a jelenlegi 
közúton úgy, hogy az egyúttal közös tömegközlekedési sáv 
legyen. Így  mindkét irányba egy teljes sáv maradna a közúti 
forgalom számára, forgalomgyorsító megoldásokkal. Az uniós 
pályázati forrásokat az útszélesítés helyett a villamosvonal 
meghosszabbítására célszerű fordítani a 3-as, 4-es villamosok 
vonaláig harántirányban. Így már valóban lenne értelme az új 
villamospálya kialakításának.



27000 négyzetméter közösségi zöldterület szűnik meg, és 
közel 200 fát kell kivágni. Az útszélesítés nyomán végleg 
megszűnnek zöldterületek, és nem ott kerülnek pótlásra. A 
füves villamos pálya fenntarthatósága a helyi klimatikus és 
gazdasági környezetben kétséges.

4. Nem csökkenti a 
zöldterületet.

Összességében környezeti javulás nem következik be 
(bizonyítottan a hatástanulmányból), mert bár néhány 
buszvonalat villamos vált ki, de a zöldterület csökken, az 
útkapacitás nő, és a forgalomnövekedés betölti azt.

3. Csökkenti a 
környezeti 
ártalmakat.

A jelenleg is jól kiszolgáló helyi tömegközlekedés átalakítása 
eredményeként létrejövő néhány perces menetidő-csökkenés 
előnye nincs arányban a közlekedési zóna növekedése 
következtében jelentkező életminőség-romlással. 

2. Javítja a 
hatásterületen élők 
életminőségét.

Több elemében ellentétes a környezeti-társadalmi-gazdasági
fenntarthatósággal.

1. A fenntartható
fejlődést szolgálja.

A megismert tények és dokumentumok
az Európai Unió pályázati kritériumainak, prioritásainak 

fényében

A Szegedi 
Polgármesteri Hivatal 

által kommunikált 
jellemzők

Az új villamosvonal kiemelkedő ellentmondásai



„...A fő- és gyűjtőutakat úgy kell kialakítani, hogy a javasolt és eltűrhető
forgalomnagyság lebonyolítására alkalmasak legyenek, és a mellettük 
elhelyezkedő lakóingatlanok, intézmények minél védettebbek legyenek a 
közlekedés szennyező hatásaitól. A megfelelő szélességű forgalmi úton 
az épületeket zöld sáv, előkert, növényzet és a kellő távolság védi a 
zajtól és a légszennyezéstől....”„....A közösségi közlekedést még a közúti 
forgalom rovására is érdemes támogatni....” „...Egyetlen intézkedésnél 
sem szabad megfeledkezni arról, hogy a közlekedésminőség, a 
környezetminőség és az életminőség szerves egységet alkot....”

8. Az új pálya jelenlegi 
koncepciója 
összhangban van 
Szeged Hosszútávú
közlekedésfejlesztési  
koncepciójával.

Az ügyben illetékes intézmények nem kerestek meg helyi civil 
szervezeteket a koncepció kidolgozásának, a tervezési folyamatnak a 
kezdetén. A projektvezetők az ügybe bejelentkező helyi alapítvány 
semmilyen javaslatát nem építették be. Az NFÜ, a KÖZOP Irányító
hatóság sem válaszolt megkeresésükre. Végül fenyegetések hatására 
kénytelenek voltak kilépni a projektből.

7. A projektvezetők a civil 
szervezetekkel 
együttműködtek.

Nem ismert, hogy milyen szakmai elv alapján állapítja meg a 
projektgazda a lakosság nevében, hogy milyen mértékű hatásterületi 
életminőség-romlási szint vállalható a területi közlekedés átalakítása
érdekében.

6. A veszteségek egy 
vállalható
kompromisszum részei.

A megismert tények és dokumentumok
az Európai Unió pályázati kritériumainak, prioritásainak fényében

A Szegedi Polgármesteri 
Hivatal által 

kommunikált jellemzők

Az új villamosvonal kiemelkedő ellentmondásai (folytatás)



További felvilágosítás 
és részletek a cselekvési lehetőségről:

LEVEGŐ MUNKACSOPORT 
Országos Környezetvédő Szövetség

Telefon: 06/1/411-0509, 
06/1/411-0510

levego@levego.hu
www.levego.hu


