
Kettévágott zöldövezet a XVIII. kerületben? 
 
 

Óvjuk a belvárost a forgalomtól, ezért külső kerületi utakat tervezünk a város forgalmának 
csillapítására. Az új utak a zöldövezeti területeken haladnak majd keresztül. Akik eddig 
madárcsicsergéshez és jó levegőhöz szoktak, és éppen ezért költöztek oda, azoknak autó- és 
kamionforgalommal kell ismerkedniük. A külső kerületi körút a tervek szerint 2x2 sávon az 
iparvasút nyomvonalán haladna a lakóházak között, félig süllyesztett útpályán. A vitatott 
útszakasz a tervezett Soroksári Elkerülő úttól a Keresztúri útig tartó új út része lenne. A 
tervezett út első szakaszának első üteme a Cséry-telepig tartana, ahol a Csepelen épülő 
Központi Szennyvíztisztítóban képződő szennyvíziszap komposztálását végeznék. A XVIII. 
kerületi önkormányzat 2007. október 26-án lakossági fórumot tartott a dél-pesti kerületeket 
összekötő új körútról. 

A tervezett út kettészelné a térség két legjelentősebb, a lakosság által kedvelt erdős 
területét és kettévágná Pestszentlőrinc zöldövezeti területeit. A 30 évvel ezelőtt tervezett út – 
a fórumon elhangzottak szerint – a kerületi lakosság kiszolgálása és a forgalom csillapítása 
miatt épülne. Az út a korábbi, környezetet szennyező pakura tavak helyére tervezett 
bevásárlóközpont megközelítését is segítené. 

A lakossági érdeklődés – a fórum kései meghirdetésének ellenére –messze felül múlta az 
önkormányzat várakozásait. A mintegy 150 jelen lévő lakos felszólalásaiban egybehangzóan 
elutasította a terveket. Nem derült ki a fórumon, hogy készültek-e forgalombecslések az úttal 
kapcsolatban, illetve azt a helyiek milyen módon és mértékben használhatnák tekintettel arra, 
hogy a tervek szerint kevés a ráhajtási lehetőség.  

Az önkormányzat képviselői többször is említették, hogy az út nem autópályaként 
üzemelne, hanem csak a személygépkocsiknak épülne. Ennek valamelyest ellentmond, hogy a 
tervezett nyomvonal korábban az M0-s déli szektorának egyik lehetséges nyomvonala volt. 
Így két végpontja annak közelében helyezkedne el, illetve a tervek szerint a szennyvíziszapot 
a Cséry-telepre teherautókkal szállítanák. 

Többen tartanak attól, hogy az eddig sportolási, pihenési lehetőséget adó erdőt 
felszabdalnák, és így az elveszítené jelenlegi funkcióját. 

A lakosok nem látták biztosítottnak a tervek alapján, hogy a térségre jellemző még 
kedvezőnek mondható zöldövezeti viszonyok megmaradnának, és nem emelkedne a zaj- és a 
légszennyezettség emelkedne. 

A Levegő Munkacsoport képviselője is a tervek ellen érvelt, mivel a dél-pesti kerületek 
közötti közlekedési kapcsolat fejlesztésére kiváló lehetőséget adna a már meglévő (és a 
honvédség által fenntartandónak nyilvánított) vágányok használata. A forgalomcsillapítás 
nehezen képzelhető el új városi utak építésével. Ez az út nem a helyi lakosság, hanem az 
átmenő gépjárműforgalom, illetve egy nagy bevásárlóközpont érdekeit szolgálná, rontva a 
városrész környezeti állapotát. (Nem ez lenne az első eset, hogy egy bevásárlóközponthoz 
vezető utat az adófizetők pénzén építenek meg.) 

A lakosok nyomatékosan kérték a kerületi önkormányzat jelen lévő képviselőit, hogy 
vétózzák meg a fővárosi önkormányzat terveit. A képviselőtestület négy nappal később tartott 
ülésén elutasította a lakossági fórumon bemutatott koncepciót, de a nyomvonal teljes 
elvetéséről nem szavaztak. 
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