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Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 

A Pest megyei Megyeházán 2005. január 28-án tartott sajtótájékoztatón a résztvevő 
polgármesterek arra kérték a Levegő Munkacsoportot és a Piliscsabáért Egyesületet, hogy 
vonják vissza a bírósági keresetüket, amelyben az új 10-es út környezetvédelmi engedélyének 
megsemmisítését kérték. Egyúttal elmondták azt is, hogy Önök a környezetbarát közlekedés 
elkötelezett hívei és ezen a téren együttműködnének a Levegő Munkacsoporttal. A 
sajtótájékoztató után elhangzott az is, hogy Önök megfontolnának egy kompromisszumos 
javaslatot. Ezt örömmel fogadtuk, és az alábbiakban megtesszük kompromisszumos 
javaslatunkat. 

A Levegő Munkacsoport haladéktalanul visszavonja keresetét az alábbi feltételek 
teljesítése esetén: 

1. Az érintett települések önkormányzatai eljuttatják településeik (beleértve Budapest III. 
kerületét is) minden háztartásába és honlapjukra is felteszik a Levegő Munkacsoport 
javaslatát a helyzet megoldására (ld. mellékelten).  

2. Ezt követően lakossági fórumokat tartanak minden településen, ahol lehetőséget 
biztosítanak a Levegő Munkacsoportnak, hogy a lakosság részéről felmerült észrevételekre, 
kérdésekre válaszoljanak. 

3. A felmerült kérdések alapján a Levegő Munkacsoport egy legfeljebb 2 oldalas választ 
állít össze, amit az érintett önkormányzatok szintén eljuttatnak minden háztartás részére. 

4. Ennek megtörténte után közvélemény-kutatást végeznek a lakosság körében egy – a 
polgármesterek és a civil szervezetek által egyaránt elfogadott – közvélemény-kutató céggel, 
hogy a lakosság milyen megoldást részesítene előnyben. 

5. Az önkormányzatok és a Levegő Munkacsoport úgy fognak cselekedni, ahogy azt a 
lakosság elvárja a közvélemény-kutatás alapján. 

Mindez két hónap alatt lebonyolítható, tehát megvalósítható a sajtótájékoztatón említett 
áprilisi határidőig. 
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Az állampolgároknak alkotmányos joga megismerni a különböző álláspontokat, alternatív 
megoldási lehetőségeket. Mi csupán azt kérjük, hogy ezt az alkotmányos jogot biztosítsák a 
településeiken élő lakosság részére. 

Az általunk javasolt eljárás szakít azzal a hibás gyakorlattal, hogy mindig csak egyetlen 
lehetőséget kínálnak fel a döntéshozóknak és a közvéleménynek. A lehetséges alternatívák 
bemutatása és megvitatása ily módon az egész országnak követendő példát mutatna. 

Az eddigi megbeszéléseink alapján úgy látjuk, hogy a Piliscsabáért Egyesület is elfogadna 
egy ilyen kompromisszumot. 

 
Üdvözlettel: 
 

Lukács András 
elnök 

 
 
 
 
 
 
Másolatban kapják: 
1. Tarlós István, Budapest III. kerülete polgármestere, istvant@obuda.hu, fax: 437-8586 
2. Manek János, Piliscsaba polgármestere, polhivpi@axelero.hu, fax: 26/575-501 
3. Küller János, Pilisborosjenő polgármestere, pbjhivatal@freestart.hu, fax: 24/336-313 
4. Pénzes Gábor, Pilisszentiván polgármestere, polgarmester@pilisszentivan.hu, fax: 

26/367-322 
5. Enczmann László, Solymár polgármestere, solymar-titkarsag@axelero.hu, fax: 

26/560-606 
6. Laboda Gábor, Üröm polgármestere, pmh@urom.hu, fax: 26/350-187 
7. Frajna Imre országgyűlési képviselő, imre.frajna@parlament.hu 
8. Garádi István közlekedési tanácsos, Pest Megye Önkormányzata, 

garadi.istvan@pestmegye.hu, fax: 317-6633 
9. Piliscsabáért Egyesület 
10. sajtó 
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Összhangban embertársainkkal és a természettel 
 

A Levegő Munkacsoport állásfoglalása 
a 10-es út mentén kialakult helyzetről 

 
 

A 10-es út mentén fekvő települések több polgármestere és egyik országgyűlési 
képviselője 2005. január 28-án sajtótájékoztatót tartott annak kapcsán, hogy két társadalmi 
szervezet, a Levegő Munkacsoport és a Piliscsabáért Egyesület keresetet nyújtott be a 
Fővárosi Bírósághoz az új 10-es út környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban. Kifejtették, 
hogy vitatják a civil szervezetek álláspontját, ugyanakkor nyitottak az együttgondolkodás és 
az együttműködés felé a kölcsönös tisztelet alapján. Hangsúlyozták, hogy meg kell próbálni 
közösen megtalálni a legjobb megoldást. Ezzel a Levegő Munkacsoport is teljes mértékben 
egyetért. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy mindenki megismerhesse a többiek 
érveit. Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy itt ismertetjük álláspontunkat. 

 
Milyen elvek alapján oldható meg a probléma? 

 

A sajtótájékoztatón az egyik polgármester érzékletesen ecsetelte a településén kialakult 
tarthatatlan állapotokat: az állandósult dugókat, az irdatlan környezetszennyezést, a lakosság 
egészségi állapotának romlását, a megnövekedett balesetveszélyt. Néhány perccel később 
ugyanez a polgármester arról panaszkodott, hogy amikor be szokott jönni autójával a 
Budapest belvárosában található Megyeházára, útja az elvárható 20-25 perc alatt esetenként 
másfél óráig is eltart a hatalmas forgalom miatt. 

Sajnálatosnak tartjuk, hogy fel sem merült benne a gondolat: amikor autójával végigmegy 
a város sűrűn lakott területein Óbudától a Belvárosig, ott még nagyobb károkat okoz, mint 
azok az autók, amelyek az ő településén haladnak keresztül. Itt ugyanis sokkal többen laknak 
és jóval nagyobb a forgalom is – gyakran kétszer három és kétszer négy sávos utakon 
dübörögnek a járművek a lakóházaktól néhány méterre. 

Sajnos a jelenség nem egyedi: nagyon sokan tiltakoznak a házuk előtt elhaladó forgalom 
miatt, de lelkiismeretfurdalás nélkül autóznak mások házai előtt. Nyilvánvaló, hogy ilyen 
hozzáállással a probléma soha nem oldható meg. 

Az említett sajtótájékoztatón az egyik polgármester felvetette, hogy amennyiben nem épül 
meg az új 10-es út, a térség 45 ezer lakosa vonul majd ki tüntetni az utcákra. Nem hisszük, 
hogy az lenne a megoldás, hogy ezek után egymillió-hétszázezer budapesti lakos 
tüntessen a környező településekről rájuk zúduló hatalmas gépjármű-forgalom miatt.  

A megoldás csak ésszerű kompromisszumkereséssel, egymás érdekeinek kölcsönös 
figyelembevételével érhető el. Alapelvünk: mindenkinek tiszteletben kell tartani 
embertársait és a természet értékeit. 
 
Segít-e az új 10-es út? 
 

Ha megépül az új 10-es út, akkor a kétszer két sávon Budapest felé haladó gépkocsi-
áradat a kétszer egy sávos Bécsi útba torkollna, amely már jelenleg is telített. Tehát még 
nagyobb – több kilométeres – dugók alakulnának ki a Bécsi út előtt. Vannak ugyan távlati 
tervek arra, hogy további utakat építenének, amelyek állítólag levezetnék ezt a forgalmat. 
Azonban ez hosszú évekig tartana, és részben sűrűn lakott városrészeket érintene, ami az 
érintett lakosság kemény ellenállását váltaná ki. Ha azonban ezek az utak valamikor meg is 
épülnének, akkor sem tudnak majd jobban bejutni a járművek a fővárosba: mindenki számára 
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nyilvánvaló, hogy Budapest már a jelenlegi forgalmat is alig tudja elviselni, és ennek 
bármilyen fokozása közlekedési szempontból is megengedhetetlen. 

Hiú ábránd azt hinni, hogy a jövőben bármiféle elkerülő út megépítése megkönnyíti majd a 
bejutást Budapestre. A fővárosban az átmenő forgalom (tehát ami elvben elkerülhetné a 
várost) az összforgalomnak csak 6–7 százalékát teszi ki. Ugyanakkor Budapesten és Pest 
megyében a gépkocsik száma évente 40 ezerrel növekszik… 

A külföldi és hazai tapasztalatok egyaránt bebizonyították: a városba vezető utak bővítése 
nem enyhíti a közlekedési és környezeti problémákat, hanem csak fokozza azokat. Még a 
világ leggazdagabb országaiban sem tudtak ilyen módon úrrá lenni ezeken a gondokon. 
Tehát nekünk más megoldást kell keresnünk. 

Az új 10-es út megépítése a Bécsi úttól Kesztölcig több mint 30 milliárd forintba kerülne, 
és több évet venne igénybe. A megépíteni javasolt további utakkal együtt az összes építési 
költség megközelítheti a 150 milliárd forintot. Vajon ebből az összegből (vagy akár ennek a 
töredékéből) nem lehetne-e valóban megoldani a problémát – méghozzá környezetbarát 
módon és rövid idő alatt? 

 
Hogyan oldható meg a személyforgalom? 
 

A megoldás kulcseleme az esztergomi vasútvonal. Négy év alatt megvalósítható lenne 
itt egy sűrű közlekedésű, minden igényt kielégítő, korszerű elővárosi vasút a szükséges 
ráhordó járatokkal és parkolókkal együtt. Ennek költsége mintegy 30 milliárd forintot 
tenne ki. 

A probléma enyhítésére javasolható a buszjáratok átmeneti sűrítése. A legutóbbi (2000. 
évi) forgalomszámlálás adatai szerint egy átlagos munkanapon a 10-es úton busszal 10800-an 
lépnek be Budapestre, míg személygépkocsival 14400-an. (További 2600 ember 
tehergépkocsival érkezik a városba.) A főváros határán naponta 240 busz, 8900 
személygépkocsi és 1860 tehergépkocsi lép be. Csak a buszokat és a személyautókat 
számításba véve megállapítható, hogy az utasok 40 százalékát a járművek 2,6 százaléka 
szállítja (vagyis a buszok), a többi 60 százalékát pedig a járművek 97,4 százaléka (a 
személyautók)! 

Mindössze másfél milliárd forintból néhány hónap alatt üzembe lehetne helyezni annyi 
korszerű autóbuszt, amely a meglévő állománnyal együtt kényelmesen el tudná szállítani 
mindazon utasok felét, akik jelenleg személygépkocsival közlekednek a 10-es úton. A 
korszerű autóbuszok már gyakorlatilag nem bocsátanak ki olyan szennyezőanyagokat, 
amelyek károsítanák a lakosság egészségét. Ennek ellenére ez csak ideiglenes megoldás lehet, 
hiszen ezek a járművek is terhelnék az utakat, balesetveszéllyel és egyéb módokon zavarva a 
települések életét. Nem tudnák azt az utazási kényelmet sem biztosítani, mint a vasút.  

Természetesen ennek csak akkor van értelme, ha a buszok haladni tudnak, és nem a 
dugókban állnak. A nemzetközi tapasztalatok szerint azonban önmagában még a legjobb 
tömegközlekedés mellett sem várható, hogy az autóval utazók nagy része arra átváltson. A 
kívánt eredmény eléréséhez szükség van a személygépkocsi-forgalom ésszerű korlátozására 
is. Ennek számos módja ismeretes: különböző forgalomtechnikai megoldások, megfelelő 
mértékű parkolási díj kivetése a nem helyben lakók részére, esetleg útdíj bevezetése a 
fővárosban. Ez is viszonylag rövid idő alatt megoldható, amennyiben van hozzá politikai 
akarat. 

Tudjuk, hogy ez nem tökéletes megoldás. Azonban lehet választani: akarunk-e ilyen 
módon néhány hónap alatt gyökeres javulást elérni, vagy beláthatatlan időkig araszolni a 
dugókban? 
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Hogyan oldható meg a teherforgalom? 
 

Ha a személygépkocsi-forgalommal kapcsolatos problémákat elfogadható mértékűre 
csökkentettük, akkor tulajdonképpen az elkerülő útra csak a tehergépkocsik miatt lenne 
szükség, amelyek az összforgalom közel 20 százalékát teszik ki. E vonatkozásban az egyik 
legfontosabb megoldandó kérdés, hogy vajon az ország összes adófizetőjének kell-e fizetnie a 
sok milliárd forintot a tehergépkocsik által okozott bajok elkerüléséért. 

Elsősorban a nehéz tehergépjárművekre kell megoldást találni, hiszen a 10-es úton ezek 
alkotják az összes tehergépkocsi-forgalom több mint 70 százalékát. Javasoljuk, hogy a nehéz 
tehergépkocsik után üzemeltetőik olyan mértékű útdíjat fizessenek, ami megfelel az 
általuk okozott károknak és a részükre szükséges útépítés- és fenntartás költségeinek. 
Az Európai Unió jogszabályai szerint ez lehetséges minden olyan útvonalon, ahol azt a 
közlekedésbiztonsági követelmények indokolják. A 10-es út pedig nyilvánvalóan ilyen. Ez 
arra fogja ösztönözni ezen járművek üzemeltetőit, hogy más útvonalat válasszanak.  

Sajnos, az elmúlt években a pilisi térség önkormányzatai sok olyan telephely-engedélyt 
adtak ki különböző ipari és kereskedelmi létesítmények, raktárak, logisztikai központok 
részére, amelyek jelentős kamionforgalommal járnak. Ösztönözni kell ezeknek a 
telephelyeknek az áttelepítését olyan területekre (így például a Budapesti Intermodális 
Logisztikai Központ köré), ahol az környezeti és közlekedési szempontból is a legkedvezőbb. 
Ezt részben a már említett útdíjjal, részben pedig közvetlen anyagi támogatással tartjuk 
elképzelhetőnek.  

Meg kell teremteni az áruforgalom korszerű szervezési feltételeit is annak érdekében, hogy 
minél kevesebb legyen az alacsony kihasználtságú, illetve üresjárat. Szükséges továbbá a 
tehergépjárművek környezetvédelmi, műszaki, közlekedésbiztonsági ellenőrzésének 
számottevő szigorítása. Elengedhetetlen a vasúti teherfuvarozás feltételeinek jelentős javítása 
is. 

 
Mit kaphat a térség cserébe? 

 

A tehergépkocsik forgalmát csökkentő említett intézkedések esetleg munkahelyek 
megszűnésével és az önkormányzatok bevételeinek csökkenésével járhatnak majd a 
térségben. Ha azonban az állam megtakarít 150 milliárd forint útépítést, akkor miért ne 
adhatná oda ezt az összeget oda a térség önkormányzatainak? Ebből bőven jutna arra, 
hogy a vasutat, a tömegközlekedést fejlesszék, felújítsák a már meglévő utakat, és támogassák 
sok olyan környezetbarát munkahely létrehozását, amelyek megfelelnek a térség 
adottságainak (így egyebek mellett a korszerű technológiák terén, az épületfelújításban, az 
energiahatékonyság javításában, az idegenforgalomban, a biotermesztésben, a különböző 
szolgáltatásokban). További előnye ennek a megoldásnak, hogy jelentősen javulna a 
környezet állapota és a lakosság életminősége. 
 
Miért pont itt kezdjük? 
 

Felvethető a kérdés, hogy miért pont ebben a térségben kezdődjön meg egy ilyen, újfajta 
közlekedés- és gazdaságfejlesztés, hiszen a főváros környéki összes többi térség is hasonló 
gondokkal küszködik? De másként is megfogalmazható a kérdés: Miért ne éppen ez a térség 
mutasson példát arra, miként lehet korunk súlyos problémáit jól megoldani? 
 

Álláspontunkkal kapcsolatos véleményét, kérdéseit várjuk az alábbi címeken: 
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 

1465 Budapest, Pf. 1676 •  Telefon: (1) 411-0509, 411-0510 
Fax: (1) 266-0150 •  E-posta: levego@levego.hu •  Honlap: www.levego.hu
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„Aki utat vet, autót arat” 
 
„A brit kormány létrehozta a SACTRA bizottságot (Standing Advisory Committee on Trunk Road 
Assessment), amely megvizsgálta, hogy az új utak megépítése valóban gerjeszti-e a gépjármű-
forgalmat. A neves szakemberekből álló bizottság számos konkrét eset tanulmányozása után 
egyértelműen leszögezte: az új utak újabb, korábban nem létező forgalmat eredményeznek.” 

Transport Retort, 1995/2. 
 
„Egy százalékos útkapacitás-bővítés 5 éven belül 0,9 százalékos forgalomnövekedést idézett elő 
ahelyett, hogy csökkentette volna a zsúfoltságot.” 

A Kaliforniai Egyetem tanulmánya, amely 30 különféle városi területen 
 végzett vizsgálatok eredményeit összegezte,1998 

 
„Azokban az általunk vizsgált városokban, ahol az utóbbi 15 évben új utakat, illetve sávokat hoztak 
létre, mintegy 22 milliárd dollárt költöttek el az építkezésekre, azonban az autósoknak továbbra is 
hatalmas idő- és pénzkiesést okoznak a forgalmi torlódások. Ugyanezeken a területeken 1990 és 2000 
között 40 százalékkal növekedett az az idő, amit az autósok a forgalmi torlódásokban töltöttek.” 

Roy Kienitz, a Texas Transportation Institute kutatásvezetője, 1999 
 

„Az M0-s körgyűrűn az M1-es, M7-es és az M5-ös autópályák közötti szakaszon ma már komoly 
forgalom zajlik. A mérnökök feltételezték, hogy az elkerülő autópálya tehermentesíti a Bocskai és a 
Budaörsi utat. Nem így történt. A műszerek az M0-s átadása után körülbelül két hétig jelezték a 
járművek számának csökkenését, utána visszaállt a korábbi állapot. Mindössze annyi történt, hogy a 
teherautókat személykocsik váltották fel.” 
A Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya forgalomtechnikai alosztálya csoportvezetőjének 

nyilatkozata (Népszabadság, 1995. január 6.) 
 
„A Dél-Budai Tehermentesítő út átadása óta a megnövekedett közúti forgalom következtében 
romlottak az életfeltételeink. A légszennyezés, a zaj és egyéb rezgések, a pusztuló zöldfelületek 
következtében romlik egészségünk, lehetetlenné vált a pihenés, a nyugodt életvitel, és csökkent 
lakásaink értéke.” 

A XI. kerületi Etele út 869 lakója által – ugyanennyi lakás  
képviseletében – aláírt levél (1998. április) 

 
 

„Brüsszelbe több autópálya is vezet, és körgyűrűje is van. Az utakat az elmúlt harminc évben 
folyamatosan bővítették. Ennek ellenére az agglomerációból (30 km) ingázók egyre hosszabb idő alatt 
jutnak csak be a városba kocsival, mindennaposak a dugók, és az útidő teljesen kiszámíthatatlanná 
vált, 15-20 percből egy-másfél óra lett. Ma már a fő jelszó a dugók megoldására a vasút fejlesztése 
lett.” 

Levél a Levegő Munkacsoportnak  
egy Brüsszelben élő honfitársunktól 

 
„A közlekedési torlódások miatt Európát az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti gazdasági 
versenyképességét. … A következő 10 évre szóló forgalom-előrejelzések szerint, ha semmit nem 
teszünk, akkor az utakon 2010-ig jelentősen növekedni fognak a torlódások. A torlódások rovására 
írható költségek 142%-kal fognak növekedni, és elérik az évi 80 milliárd eurót, ami a Közösség GDP-
jének mintegy 1%-a.”  

Az EU Közlekedéspolitikája  
(Fehér Könyv, 2001) 
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Követendő példák 
 
 
Bogotá 
A hétmilliós fővárosban mindössze három év alatt olyan változásokat értek el, amelynek az egész 
világ a csodájára jár. Az állandó közlekedési dugókkal sújtott város teljesen átalakult. Ezt úgy érték el, 
hogy az eredetileg autópályákra szánt pénzt a tömegközlekedés fejlesztésére, a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés feltételeinek javítására fordították, az autóforgalmat pedig korlátozták. 
 
Szingapúr 
A kétmillió lakosú városállamban 1970-es években rendkívüli mértékben fejlesztették a 
tömegközlekedést. 1975-ben útdíjat vezettek be, és ennek hatására 70 százalékkal csökkent az 
autóforgalom. Gyakorlatilag megtiltották a közterületen való parkolást. Mindezt nem 
környezetvédelmi okokkal indokolták, hanem azzal, hogy ez elősegíti a versenyképességet. Ezek az 
intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy ma Szingapúr gazdasági versenyképességét tekintve a világ 
élvonalában van, és az egy főre jutó nemzeti jövedelem háromszor akkora, mint Magyarországon. 
 
New York 
Ha valaki New York kétmillió lakosú központjába, Manhattan szigetére kíván autóval bemenni borsos 
híd- vagy alagútdíjat kell fizetni. A bevételt a tömegközlekedésre fordítják. 
 
London 
London belvárosában 2003-ban útdíjat vezettek be. Minden autó után belépéskor 5 fontot (kb. 2000 
forint) kell fizetni. Harminc százalékkal csökkent a forgalom, megszüntek a dugók, jelentősen javult a 
tömegközlekedési járművek eljutási ideje. A bevezetés előtt mindenki a főpolgármester bukását 
jósolta, azonban 2004-ben a választásokon ismét fölényes győzelmet aratott. 
 
Amszterdam 
Amszterdam belvárosába szinte lehetetlen autóval bemenni. Parkolóhelyet is alig lehet találni, és ami 
van, az rendkívül drága. A város közlekedése a tömegközlekedésre, a kerékpározásra és a gyalogos 
forgalomra épül. Egyébként a holland városokban több ezer forgalomcsillapított övezet található. 
 
Zürich 
Jelentősen korlátozták az autóforgalmat, megnehezítették a parkolást, rohamléptekkel fejlesztették a 
tömegközlekedést. A közlekedési lámpákat úgy hangolták, hogy mindig a villamosnak adjanak szabad 
utat. A városba vezető egyik főút két bemenő sávját egysávosra szűkítették, aminek hatására 35 
százalékkal csökkent a bejövő forgalom. 
 
Bern 
A svájci főváros közlekedéspolitikájának vezérelve a következő: „Elősegíteni, hogy a forgalom 
alkalmazkodjék a városhoz, nem pedig a város a forgalomhoz.”. Bern és agglomerációja sűrű és kiváló 
szolgáltatást nyújtó villamos-, busz-, trolibusz-, és vasúthálózattal rendelkezik. A nem helyben 
lakóknak magas parkolási díjat kell fizetniük, amivel sikerült a bejáró autóforgalmat jelentősen 
visszaszorítani. 
 
Berlin 
A tömegközlekedés fejlesztésével, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeinek javításával és 
az autóforgalom korlátozásával elérték azt, hogy tíz éve nem nőtt az autók száma, és jelenleg – ezer 
lakosra számítva – ugyanannyi autó van Berlinben, mint Budapesten. 
 
Graz 
A város teljes területén 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, amely alól csak a főutak 
jelentenek kivételt. 

 


