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Védjük együtt természeti értékeinket!  
 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 A WWF, mint a világ legnagyobb nemzetközi, nem-kormányzati természetvédelmi szervezete 96 
országban próbálja megállítani bolygónk élővilágának pusztulását, és dolgozik egy olyan jövőért, amelyben 
az ember harmóniában él a természettel. A WWF Magyarország 10 éve ugyanezt tekinti feladatának. Jól 
látjuk, hogy ma Magyarországon nagyon sokan a gazdaság élénkítését mindenek feletti célnak tekintik, ám 
meggyőződésünk, hogy gazdasági értelemben is sokat veszítünk, ha létfeltételeinket fokozatosan elpusztítjuk. 

 Azért fordulok Önhöz, hogy tisztelettel kérjem, jogkörével élve állíttassa le a Dunakeszi 
Székesdülő Kereskedelmi és Szolgáltató Park építésének munkálatait. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 
környezetvédelmi hatóság nyilvánvalóan hibázott, amikor a Kereskedelmi és Szolgáltató Park valamint a 322. 
számú út építését engedélyezte. Tudomásom szerint a durva természetrombolással járó beruházások leállítása 
ügyében a Pest Megyei Bírósághoz már megérkezett a kereset, azonban jelenleg a legfontosabb feladat, hogy 
időben sikerüljön megállítani a természetpusztítást. 

 A jogi helyzet teljesen egyértelmű. A rendelkezésemre álló tervrajz szerint a csomópontból a 
bevásárlóközpont felé vezető 322. út átgázol egy rendkívül értékes rekettyés fűzlápon. A természeti érték és 
az útépítésből származó haszon mérlegelésére nincs lehetőség, hiszen a természet védelméről szóló 1996.évi 
LIII. törvény 23. paragrafus (2) bekezdése szerint valamennyi lápterület a törvény erejénél fogva védett. (Ezt 
nevezik ex lege védettségnek). Szakmai szempontból sajnos afelől sincs kétség, hogy a tervezett 
bevásárlóközpont súlyosan veszélyezteti a Dunakeszi vasútvonal és az Óceán-árok között elterülő rekettyés 
fűzláp és a két kis nyilt vízfelület természeti értékeit.  

 Mindezek alapján tisztelettel kérem Jegyző urat, hogy a természetvédelmi törvénynek 
szíveskedjék érvényt szerzni, ami a konkrét esetben azt jelenti, hogy a lehető leghamarabb állíttassa le az 
építkezést. Mindannyiunk érdeke, hogy Magyarországon az állampolgárok, a gazdaság szereplői és a 
hivatalok törvénykövető magatartást tanúsítsanak. 

     Gadó György Pál 
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