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Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség 
 
1016 Budapest, 
Mészáros utca 58/a. 
 
 
Tárgy: 10-es főút 11,2-15,2 kmsz. szakasz fejlesztésének KF: 1971-8/2004. számú 
Határozattal megadott környezetvédelmi engedélye  
 
 
Tisztelt Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség! 
 
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 1971-8/2004. számú Határozata 
ellen, mellyel megadta a környezetvédelmi engedélyt a Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
(1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) részére, a 10. sz. főút 11+200 – 15+200 km 
szelvények közötti szakaszának kiépítésére, fejlesztésére, 
(VIBROCOMP Kft. „Hatásvizsgálat, Előzetes környezeti tanulmány,: Új 10.sz. főút 11+200 – 
15+200 km szelvények közötti szakasz módosított engedélyezési tervéhez” 2003. 06. időpont 
megjelöléssel – meghatározott létesítményekre és tevékenységekre) 

2004. május 28-án 
f e l l e b b e z é s t 

 
jelentettünk be. 
 
Szövetségünket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (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. 
 
Fellebbezésünk indoklását az alábbiakban adjuk meg: 
 
A környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük: 
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− Az engedély indoklásában említett Solymár nagyközségi területrendezési főtanácsos által 
megküldött válaszlevél nem a jegyző által aláírt szakhatósági hozzájárulás, így ennek 
jognyilatkozati értéke kétséges. 

− A solymári önkormányzat illetékes szakbizottságának véleményezése nem pótolja az 
érintett lakossággal és a környezetvédelmi civil szervezetekkel történő dokumentált 
egyeztetést. A solymári hirdetmény-kifüggesztés megtörténtét sem a solymári 
környezetvédő civil szervezetek, sem pedig az érintett településrész lakossága nem 
igazolták vissza. Mindezek alapján az érintettekkel történő egyeztetés tényleges 
megtörténte jogilag aggályos. 

− A pilisvörösvári jegyző nyilatkozata nem pótolja a környezetvédő civil szervezetekkel 
történő dokumentált egyeztetést. A pilisvörösvári helyi környezetvédő egyesülettel sem 
történt egyeztetés, ezek alapján az érintettekkel történő egyeztetés tényleges megtörténte 
jogilag aggályos. 

− A környezetvédelmi engedély egyáltalán nem tér ki arra, hogy a 13+500 – 14  +000 
szelvények közötti térségben található volt anyagnyerőhelyen az ott időközben 
megtörtént visszatöltések, feltöltések megbontása milyen hatással járhat. Itt számítani kell 
ugyanis veszélyes hulladékok megjelenésére, és szükségessé válhat a terület teljes 
kármentesítése is. Ezt mindenképpen rendezni kell a környezetvédelmi engedélyben.  

− Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi törvény alapján semmilyen környezeti 
beavatkozás nem ronthatja a meglévő környezeti állapotot, sőt, azt javítania kell, 
ezért a VIBROCOMP Kft. 2003.06. havi előzetes környezeti tanulmányában is említett 
„kismértékű levegőminőség-romlással kell számolni” (43. old.) megjegyzés alapján úgy 
látjuk, hogy a budapesti friss levegő utánpótlást biztosító ÉNy-i – DK-i elhelyezkedésű 
medencében fokozott levegőtisztaság-védelmi intézkedésekre van szükség. A 
határozatban említett, „a levegőtisztasági határértékek betarthatóságát elősegítő, szükség 
esetén telepítendő védelmi létesítmények”-re utalást nem tartjuk elegendőnek a 
környezeti állapot tovább romlásának megakadályozásához. Szükségesnek tartjuk 
Budapest még megmaradt tüdejének védelme érdekében a 21/2001.(II.14.) Korm. 
rendeletben meghatározott határértékeknél szigorúbb határértékek meghatározását, és az 
ehhez tartozó védelmi intézkedések, létesítmények körének és mértékének pontosabb 
meghatározását követelményszinten. 

− Ugyancsak a környezetvédelmi törvény szellemében eljárva, a VIBROCOMP Kft. 
2003.06. havi előzetes környezeti tanulmányában is említett „helyileg jelentős természeti 
értékekben gazdag területek” védelme érdekében szükségesnek tartjuk a rendszeres, 
időszakos monitorozást, hiszen csak ez igazolhatja mindenki számára egyértelműen azt, 
hogy a környezeti állapothoz képest nem következik/következett be romlás. 

− Hiányzik a Határozatból a havária esetén bekövetkező levegőszennyezés esetén teendők 
környezetvédelmi hatósági előírása. 

− A VIBROCOMP Kft. 2003. 06. havi előzetes környezeti tanulmányában a 8.3.1.1.-ban  
felsorolt élőhelyek mindegyikénél jelentős üzemelési problémaként jelentkezik a téli 
útsózás, gyomirtó használat, olajszennyeződés, nehézfém szennyezés környezetkárosító 
hatása. Véleményünk szerint ennek a problémának a kezelésére a környezetvédelmi 
hatóságnak határozatban egyértelműen elő kell írnia a megfelelő véd- és kármentesítő 
műtárgyak létesítését, valamint a só-használat megtiltását, különösen a Háziréti-tározó 
körzetében. 

− A tájvédelem érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a környezetvédelmi határozat külön 
és tételesen intézkedjen az eltűnő tájképi értékek pótlásáról, sőt – a degradálódott 
környezet javítása érdekében -  a pótláson túlmenő telepítésről is a tájjelleghez igazodva. 
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A tárgyi létesítmény környezetvédelmi engedélyét megadó Határozat olyan előzetes 
környezeti tanulmány alapján született, mely nem vizsgálja a probléma megoldásának 
alternatíváit, mely miatt a létesítményt szükségesnek tartja. Ez jelentős hiányosság a 
hatásvizsgálatról szóló Korm. rendelet szerint. A közúti hálózat kapacitásának fejlesztése nem 
az egyetlen megoldás a jelenlegi 10-es úton létrejövő gépjármű-torlódásokra. 
Elemző forgalomszámlálással bizonyítható, hogy még a közúti tömegközlekedés 
fejlesztésével és igénybevételével is jelentős kapacitás szabadulna fel a jelenlegi 10-es úton, 
lehetővé téve valamennyi ott közlekedő jármű optimális sebességgel való haladását. 
 
Ha megtörténne a tervezett 2x2 sávos új 10-es út megvalósítása – amely kiszolgálná az 
agglomerációban elburjánzó lakópark-beruházásokat –, annak megnövekvő forgalma is 
Budapest közigazgatási határán belül a Bécsi útba és a csatlakozó, kapacitásnövelésre 
alkalmatlan budapesti úthálózatba torkollna. Tehát nemhogy megoldaná, hanem növelné a 
problémát, kiszolgálva és tovább gerjesztve egy mindenképpen káros tendenciát. 
 
A környezetvédelmi engedélyt megadó Határozatnak a 10-es út kapacitásának fejlesztését  -  
akár a meglévő, akár bármilyen új nyomvonalon – az esztergomi vasútvonal és északi vasúti 
híd nagykapacitású elővárosi vasút szerepének megfelelő fejlesztéséhez kell kötnie, olyan 
kikötéssel, hogy először a vasúti fejlesztésnek kell megvalósulnia, és annak beüzemelése után 
végzendő forgalmi elemzéshez kötni, hogy egyáltalán szükséges-e a térségben közúti 
kapacitás fejlesztés. 
 
Tisztelt Főfelügyelőség! 
 
Kérjük, hogy fenti indokaink mérlegelésével szíveskedjenek a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi Felügyelőség tárgyi Határozatát, mellyel megadta a környezetvédelmi 
engedélyt a 10-es főút 11.2 – 15,2 kmsz. szakasz fejlesztéséhez, hatályon kívül helyezni, 
illetve megsemmisíteni. 
 
Budapest, 2004. június 4. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 


