
A Szeged városi Önkormányzat előzetes tájékoztatási, bevonási kötelezettségének  

mulasztási folyamata az új 2-es villamospálya építésének előkészítésekor 
 
Látható, hogy a projekt előkészítési szakaszában nem tájékoztatták a lakosságot megfelelően, illetve 
egyáltalán nem értesítették, keresték a kapcsolatot a társadalmi szervezetekkel. A bekapcsolódó 
szervezetet igyekeztek minél inkább akadályozni, a lakosok ellenvéleményét félretenni! Így sem lakosok 
igényei, sem a civilek szakmai szempontjai nem épülhettek be – ellentétben a projektvezetők állításaival.  
A pálya kezdeti tervezési szakaszában nem vizsgálták, nem modellezték az útszélesítés nélküli 
alternatívát, és elvetették a kiserdő egyharmadának kivágását elkerülő fordulóverziót is. Az első három 
vizsgált alternatíva már megegyezett abban, hogy az a közlekedési zóna növekedésével, a fasorok és az 
erdő irtásával jár.  

 

2005.11. 

A TÁRSADALMI SZERVEZETEK MEGKERESÉSE? 

Azon időszak alatt a város számára ismert működő szervezetek: 

CSEMETE Egyesület 

Csermely Egyesület 

Védegylet Egyesület 

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, TERVEZÉSÉNEK IDEJE ALATT 
NEM TÖRTÉNT MEG! 

2005.11.23. 
http://www.ujpalyan.hu/images/stories/sajtoszoba/esemenyek/jkv_05112
3_kozmeghallgatas.pdf 

A közlekedési szakmai koncepció egyrészt minimálisan volt 
hirdetve. A társadalmi szervezeteket nem értesítették. A 
lakosság ezen a címen és szakmai szinten nem gondol arra, 
hogy az általános dokumentumban számára és lakóhelyére 
aktuális és érthető információk fognak elhangzani. A 
közmeghallgatáson egyetlen egy mondatban került 
megemlítésre a 2-es villamos lehetséges terve. A 
tömegközlekedési stratégiai kérdések általános szinten a civil 
szervezeteknek is szűk szegmensét érdeklik. Ha így kerül 
meghirdetésre, várható az alacsony részvétel. Így ezt a 
formát tájékoztatásnak és bevonásnak nevezni és elfogadni a 
2-es villamos tervezési folyamatában véleményünk szerint 
álságos és erőltetett. 

2006.01.  
Két lakossági fórum, ahol Öregrókus-Franciahögy, Harmónia lakópark 
tömegközlekedés-fejlesztését tárgyalták. 

A lakossági fórumot nem 2-es nyomvonalon lévő lakótelep 
lakossága számára hirdették meg, hanem főként az új 
lakóparkok miatt. Így ott nem is erre a szakaszra volt 
meghirdetve a fórum. 



2006.06. 20. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/varosfejlesztes_trolival_villamoss
al/123104/ 

Itt már megjelenik a 2-es villamos, de még mindig csak 
koncepcióként, és nincs szó annak hatásairól, megvalósulási 
módjáról. 

2007.02.07. 

http://www.szegedvaros.hu/downloads/onkormanyzati_anyagok/SFP_kfko
nc_veg3.pdf 

http://www.ujpalyan.hu/images/stories/sajtoszoba/esemenyek/jkv_07020
7_kozmeghallgatas.pdf 

Nem esett szó a 2-es villamosról. 

2007.04.18. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_4-
es_metro_elutheti_a_rokusi_koruti_villamost/2006431/ 

Itt már megjelenik a 2-es villamos, de még mindig csak 
koncepcióként, és nincs szó annak hatásairól, megvalósulási 
módjáról. 

2007.08. http://www.szegedvaros.hu/szegeditukor/133-2007-augusztus/141-
tukorcikk1.html 

Itt szereznek róla tudomást a civilek, hogy miről is 
szólnak a tervek. 

Itt már megjelenik a 2-es villamos, de még mindig csak 
koncepcióként, és nincs szó annak hatásairól, megvalósulási 
módjáról. 

 http://www.szegedvaros.hu/beruhazasok/864-beruhazasok1.html 
Valahol itt jelent meg a honlap, utólagosan. A 
vendégkönyvébe nem lehetett kritikát írni, mert egyszerűen 
nem jelent meg. 

2007.11. http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/szeged-
brusszel_0807.pdf (melléklete) 

A közvélemény-kutatás utólagos és módszertanilag 
problémás. 

2007.10.10. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/atrajzoljak_szeged_kozlekedesi_t
erkepet_2010-re_1/2033687/ 

2007.10.11. 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/atrajzoljak_szeged_kozlekedesi_t
erkepet_2010-re_2/2033900/ 

2007.10. 12. 
http://www.delmagyar.hu/hirek/atrajzoljak_szeged_kozlekedesi_terkepet_
2010-re_3/2034093/ 

2007.10.14. 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/atrajzoljak_szeged_kozlekedesi_t
erkepet_2010-re_4/2034248/ 

Itt már megjelenik a 2-es villamos, de még mindig csak 
koncepcióként, és nincs szó annak hatásairól, megvalósulási 
módjáról. 

2007.10. 18. 
Az új villamosvonal által érintett Rókus városrész számra megtartott 
lakossági fórum 

A lakosság tudomást szerez a konkrét változásokról és 
hatásokról. Felháborodottság, egyöntetű elutasítás a válasz 
(hangfelvétel van róla.) Kiderül, hogy csak néhány plakáton 
hirdették meg a fórumot, a lakosok a kukákban találják a 
plakátokat, és egymás közt továbbadva lesz tele a fórum. 



2007.11.20. http://www.ujpalyan.hu/images/stories/sajtoszoba/esemenyek/jkv_07112
1_kozmeghallgatas.pdf 

Az köztudott, hogy a lakosság számára nem jelent semmit ez 
az eljárás, erre nem lehet széles körben felelős politikusként 
alapozni. Az Életharmónia Alapítvány beadja észrevételeit. 

2008. 02. http://www.szegedvaros.hu/szegeditukor/130-2008-februar/76-
tukorcikk3.html 

2008.06.30. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/indul_a_nagy_szegedi_villamospr
ojekt/2062386/ 

2008. 06. 

http://www.szegedvaros.hu/szegeditukor/307-2008-julius/4368-startol-a-
szegedi-koezlekedesi-nagyprojekt.html 

http://www.szegedvaros.hu/szegeditukor/307-2008-julius/4365-elstartolt-
a-koezlekedesi-nagyprojekt.html 

2008.07.03. 
http://www.uniospenz.hu/20080703/szegedi_nagyprojekt_atalakulo_kozle
kedes 

2008.09.08. 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bajnai_gordon_az_egyetemen_es
_az_anna-kutnal/2069752/ 

2008.12.10. 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/2011-
ig_ujjaszuletik_szeged_troli-_es_villamoskozlekedese/2080508/ 

Itt már megjelenik a 2-es villamos, de még mindig csak 
koncepcióként, és nincs szó annak hatásairól, megvalósulási 
módjáról. 

2009.02.11.   
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/kiserdot_kerul_a_2-
es_villamos/2087299/ 

2009.02. 11. http://www.radioplusz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id
=9830:polus-program-szegeden&catid=51:dalf&Itemid=72 

2009.02.16. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/atepul_a_legforgalmasabb_szege
di_kozuti_csomopont/2087812/ 

A lakosság itt szembesül szélesebb körben a projekt 
hatásaival. („Néhány fát”: szám szerint 250 db van bejelölve 
a kiserdőben + a fasorok) 

2009.02.27. A lakossági demonstráció napján az önkormányzat színes fénymásolt 
anyaggal teríti be a Rókusi körutat. 

A szóróanyag nem a legfőbb problémákat tisztázza, ellenben 
a lakosságot valóban érintő sok kérdés most kerül először 
nyomtatott anyagba. 

2009.03.20. http://szegedma.hu/hir/2009/03/2-es-villamos-a-levego-munkacsoport-a-
demokraciaert/ 

Az alpolgármester cinizmussal fogadja az íveket. 

Megjelenés 
időpontja 
ismeretlen. 

http://www.szegedvaros.hu/beruhazasok/864-beruhazasok1.html Valószínűsíthetően utólagos. 

 


