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A „műfaj” 
Az alábbi véleményemet egy nagy jelentőségű anyagról írtam, melynek címe: 
„Az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Környezeti vizsgálat 
és Natura 2000 hatásbecslés 
(Egyeztetési anyag) 
VÁTI, 2012 december” 
 
A korábbi naturás dolgozatom összeállításakor nem gondoltam, hogy ilyen hamar élesre fordul a 
helyzet. Nem gondoltam, hogy a hazai naturás területkijelölés következményei ilyen gyorsan 
nyilvánvalóvá válnak. 
 
A forrás 
http://www.terport.hu/webfm_send/3846 
Dolgozatomban azok az idézetek innen származnak, melyeknél egyéb forrást nem adtam meg. 
 
Az OTrT 
„A 2008-ban módosított, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
(továbbiakban: OTrT törvény) 29. § úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente kell 
elvégezni. Ennek megfelelően a törvény módosítására vonatkozó javaslatot az Országgyűlésnek 2013. 
évben be kell nyújtani.” 
„Az Országos Területrendezési Terv elsődlegesen a területfelhasználási igények nagytávlatú és országos 
szintű koordinálását, az igények kielégítési lehetőségeinek kompromisszumos megoldásait célozza meg, 
úgymint:  

1. a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása,  
2. a városok - községek, fejlett - elmaradott térségek közötti különbségek mérséklése,  
3. az országos térszerkezet és településrendszer harmonikus fejlődésének elősegítése,  
4. a térségi területfelhasználás rendjének meghatározása,  
5. a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjének kialakítása,  
6. a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzése, valamint  
7. a természeti erőforrások védelme.” 

Az OTrT lényegében az ország legfontosabb infrastruktúra elemeit (pl. út, híd, vasút) tartalmazó 
törvény, emiatt rendkívül lényeges. Az ebbe bekerülő infrastruktúra elemek több szűrőn mennek 
át, melyek közül az egyik a vizsgált útnak, hídnak, elemnek a Natura 2000 területekhez való 
viszonyát vizsgálja. Ezen a viszonyon múlik ma ugyanis az, hogy a frissített OTrT-ben mely 
elemek maradhatnak meg a korábbi OTrT-ből, mely elemek esnek ki, és melyek kerülnek be 
újként. Mivel a VÁTI anyaga e szűrőről szól, a véleményemet is erről írtam le. 
 
Észrevételeim a „2. sz. táblázat: Országos jelentőségű közúthálózat tervezett elemei által érintett 
Natura 2000 területeken okozott konfliktusok” című táblázat alapján 
A táblázat a címbeni anyag 201. oldalán kezdődik. Benne egy sor tartalmazza az egy útszakasz 
információit, melyre a zárójelbe tett sorszámmal fogok hivatkozni. Átveszem a táblázat ún. 
konfliktuskódjait, melyekkel egy útszakaszt minősítenek a sajátos szempontjaik szerint. 
Magyarul: az „A” kategóriába tartozókat a zöldek problémamentesnek tartják. A „B”-be azok 
kerültek, melyek szerintük különféle trükkökkel, korrekciókkal, kompenzációkkal még 
megmenthetők, míg a „C” jellel a számukra elfogadhatatlant jelölik. Az egy helyen kifogásolt 
megállapításom a táblázat több helyén is igaz lehet, annak ellenére, hogy nem sorolom fel 
mindet! 
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1. (1): „A tervi elem helyén jelenleg is műút van. Amennyiben a cél ennek szélesítése lenne, a leírt 

jelölő élőhelyek kiterjedése kismértékben csökkenne.” Azt akarta írni, hogy az út, az 
útszélesítés miatt csökken a füves felület. Igen, az útszélesítéshez hely kell, ahol azután 
nem nő fű. Nekem ez triviális, de a táblázat szerkesztője ezt megemlítendő negatív 
hatásként éli meg. El kell dönteni, hogy szélesebb utat akarunk, vagy rétet, mert a kettő 
egyszerre nem megy. Bár az idézetet a hatások oszlopból vettem, ott nincs megemlítve 
az, hogy ez a hatás viszont a közlekedő embernek kívánatos hatás, mert az út által 
képviselt – emberi érdekű – szolgáltatási színvonalat javítja. 

2. (4) (33): „A beruházás már megvalósult.” Akkor miért van az OTrT-ben? Hogy van ez 
megalapozva? (57)?! 

3. (5): „A nyomvonal kisebb mérvű módosításával a hatások csökkenthetőek lennének” Az úttervek 
nyomvonalakat, VONALAKAT, az OTrT pedig jórészt sávokat, azaz FELÜLETEKET, 
SÁVOKAT tartalmaz. Ráadásul a sávot, felületet anélkül alkalmazza, hogy előre rögzítené a 
sáv szélességét. Az OTrT készítői úgy vélik, hogy az út nyomvonala az általuk sokszor elég 
lazán elképzelt sávban van. Elég nagy baj az ráadásul, hogy a sávot vonalként ábrázolják. 
A környezetvédelmi hatóság pedig nem vesz tudomást a sáv létéről, a készítői 
meggondolásokról, ők keményen vonalként kezelik a látott vonalat és a tervezőt is arra 
kényszerítik, hogy a sáv vonal legyen. A rengeteg lehetséges változatból így egyetlen lesz! 
Geometriailag az egyik elem, a vonal, 1-dimenziós, a másik, a sáv, a folt, a terület, a 
felület pedig kettő. A káosz azzal kezdődik, hogy a kétdimenziós elemet egydimenziósként 
ábrázoljuk az OTrT-s térképeken. A zöld hatóságnak vannak Natura 2000 területei, foltjai, 
ezért nyilván azt vizsgálják, hogy az ő felületeiket eltaláljuk-e bármilyen formában az úttal. 
A zöldek a vonalat vonalként kezelik. A felfogáskülönbségre nem hívják fel a figyelmüket, 
vagy kibúvási szándékot gyanítanak a jelzés alapján. Ha az OTrT valamilyen módon 
sávokat jelölne, egyértelmű lenne a helyzet. Ez után csak azt kellene leírni, hogy ebben a 
sávban bárhol lehet az út nyomvonala. Sajnos nem tudok arról, hogy valami rögzítené a 
sáv szélességét. A Natura 2000 területek a térképen foltok, felületek. Ha felületek 
lennének (azon felületek, melyekben az úttervező bárhová behúzhatja majd a végleges 
nyomvonalat) az útvonalak is, akkor egyszerű lenne a dolog, mert csak a kétféle sáv 
helyzetét kellene vizsgálni. Ez egyértelműen elvégezhető művelet. Ez a néhány mondat 
elvinek tűnik, de átgondolatlansága a mai káosz alapja. Az OTrT-ben vannak olyan 
vonalak, amelyek már tényleg vonalak, mert különféle szintű úttervekkel ki lettek 
dolgozva, itteni szóhasználattal: a sávból vonallá lettek. Vannak viszont tényleg sávok. A 
kétfajta „vonalat” nem lehet azonos módon felfogni, kezelni, figyelembe venni! Sőt vannak 
olyan útszakaszok is, amelyek akár többféle sávot is képezhetnek. Hiszen el lehet kerülni 
egy várost északról is, délről is. Ez két sáv! Az OTrT-ben az előbbi helyzetek mindig 
egyetlen vonalként jelennek meg. Az OTrT készítő behúz egy vonalat, melyről kijelenti, 
hogy ez egy sáv, de nem tudja megmondani a sáv szélességét. Az OTrT tervező sávja 
definiálatlan. Ezzel elkezdeni a naturás érintettséget, megoldhatatlan feladat! Visszatérve 
az elkerülő utas példára képtelenség eldönteni, hogy melyik mit csinál egy fix helyen lévő 
naturás területtel. Ha az út északon megy, a naturás terület délen van, nincs gond. Ha 
mindkettő északon van, már lehet baj, de nem tudjuk megmondani, hogy a sáv hol van. 
Vagy érinti, vagy nem érinti. Elvinek tűnik, de nagyon is gyakorlati felvetés, melyet több 
sorában visszaigazol a táblázat. A sáv magában hordozza a nyomvonal módosítás 
lehetőségét. Ha pontosak akarnánk lenni, akkor elsőként a sáv szélességét kellene 
meghatározni. Sajnos erről eddig szó nincs. Azt szeretném ezzel állítani, hogy az 
OTrT szintjén – ha így maradnak abban a „vonalak” nincs értelme a naturás 
területekhez fűződő viszonyt elemezni, mert az erre teljesen alkalmatlan! Ezért 
a VÁTI naturás anyaga, mint módszertan elfogadhatatlan.  
A normális megoldás az lenne, ha az OTrT-ben nem sávok, hanem tényleg 
vonalak lennének! Ehhez viszont az kellene, hogy az OTrT-be kerülés ELŐTT 
készüljön az elképzelt útról tanulmányterv. Ez esetben pedig semmi szükség a 
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VÁTI naturás módszertanára. Ma az időzavar nyilvánvaló! De ezt mi állítjuk elő, hiszen 
a mai OTrT-ben lévő „vonalak” döntő többsége rendre kidolgozható lett volna, amióta az 
OTrT létezik. De nem! A mai munkamódszer szerint az OTrT-t nyugalmi és izgalmi 
szakaszok kísérik. Izgalmi az a szakasz, melynek során felülvizsgáljuk a korábbit, majd jön 
pár év szünet, amikor semmi sem történik. Ezt a mostanihoz hasonló izgalmi követi. A 
lényeg: érdemi változás egyik szakaszban sem történik annak érdekében, hogy a vonal 
tényleg vonal legyen. Ismét írom: kivételek azok a vonalak, melyeknél ezt a munkát már 
elvégezték. A tanulmányterv térképi alapja egy olyan térkép, melyen kötelező lenne az út 
által elkerülendő foltokat, felületeket feltüntetni. Ilyen „ellenfelek” pl. a lőterek, az ivóvíz 
kutak védőterületei, az árapasztó tározók, és ha ilyenek, akkor a Natura 2000 területek. 
Ha tényleg ilyenek! Erről később! Az úttervező a kikerülendő akadályok meghatározása 
után keresse az ún. konfliktus-szegény folyosókat, melyekben elhelyezheti a lehetséges 
úttengelyeket. A lehetséges változatokat így keresse meg, azokat egyenként minősítse az 
előnyeik és hátrányaik egyértelmű megadásával. A végén pedig adjon javaslatot a 
kompromisszumos megoldásra, a továbbtervezésre általa alkalmasnak vélt nyomvonalra. 
Az így készített tanulmányterv egyetlen célja a legkevésbé kártékony nyomvonal 
megtalálása. A tanulmánytervet azután el kellene küldeni mindazon hatóságoknak, akik 
később az engedélyezési eljárásban részt vesznek majd. Véleményeiket visszakapva, a 
tanulmányterv véglegesíthető, mert létrejött immár az az egyetlen nyomvonal, amely ellen 
már a hatóságok sem tiltakoznak! A tanulmányterv a legolcsóbb és az előzőek alapján 
beláthatóan a leghatékonyabb tervfajtánk. Megengedhetetlen pazarlásnak tartom a 
mai helyzetet, amikor a tanulmányterv helyett engedélyezési, esetleg kiviteli 
terv szinten folyik a vita a nyomvonalról! Főleg, ha az OTrT szintjén. Ez esetben 
is igaz az, hogy mindent az idejében kell elvégezni. Ma ezt az elemi szabályt 
rúgjuk fel. Javaslom kijelenteni, majd a kijelentésnek érvényt szerezni: az 
OTrT-be csak az előbbi tanulmányterv elkészítése UTÁN kerülhessen be 
nyomvonal! Most a 2014-2020-as EU-s finanszírozási ciklus előtt tömegével 
kellene tanulmányterveket gyártani. Nem tesszük. Ne csodálkozzunk, ha fából 
vaskarikát látunk! Így idejében bele tudnának szólni a dolgokba, ha kell. A 
tanulmányterv felértékelődne, elnyerné méltó szerepét. Ma teljesen leszoktunk a 
tanulmánytervről, mert úgymond nincs rá időnk! Vegyük észre: ezt az időt vagy ennek 
többszörösét nem lehet megspórolni! Az OTrT a tanulmányterv? Ma az engedélyezési terv 
sokszor egyúttal tanulmányterv is, úgymond idő/pénz spórolás miatt, a tervezők vért 
izzadnak, de ez senkit sem érdekel. Van egy jól kialakult tervhierarchiánk: tanulmányterv, 
engedélyezési terv, kiviteli terv, megvalósulási terv. Mindegyiknek eltérő a funkciója, 
egymással ezért nem helyettesíthetők. Bármelyik kihagyása súlyos következménnyel jár, 
mint a mai OTrT-ben is tapasztalhatjuk. A tanulmányterv komolytalanná tétele, 
kihagyása, elfelejtése ide vezet. Az OTrT-be tanulmányterv nélkül bekerült 
„vonal” elvérezhet a későbbi tervezés során azaz: pl. egy zöld hatósági 
határozat ellehetetleníthet egy Országgyűlés által alkotott magyar törvényt? 
Egy hatósági határozat felülírhat egy törvényt? Miféle jogrend ez? Az OTrT 
próbálja helyettesíteni a tanulmánytervek sorát? Így lehet előkészíteni, megalapozni egy 
magyar törvényt? 
A tanulmánytervi szinten menne az a vita, birkózás, mely ma az engedélyezési, a kiviteli 
terv, vagy jelen esetben az OTrT szinten folyik. Így ez teljesen értelmetlen!  

4. (8) (10) (11): „Az elkészült út megnövekedett szélessége és forgalma miatti az elütési gyakoriság 
megnövekedésével kell számolni néhány érintett jelölő faj esetében.” Ez egy elutasított (C 
konfliktuskódú) útszakasz! Ha ez komoly indok, akkor ezzel minden út elutasítható. Nincs 
olyan meglévő vagy tervezett út, amelyre ez az állítás ne lenne igaz. Megint nem írják: 
bizony még embert is elütnek ezeken az utakon, az utak mégis épülnek. 

5. (9) (11): „Az érintett terület 11 m.” Ez tényleg egy olyan nagyságrend, mellyel egy 
törvénynek kell foglalkozni? De nem ez az egyetlen ekkora szakasz! 
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6. (11): „A beruházás során, ha az út szelvényét a Natura 2000 terület irányába bővítik, akkor az az 
élőhelyek néhány hektáros megsemmisülésével járhat, illetve zavarhatja az ott élő jelölő fajokat. A 
fejlesztés megoldható az út ellentétes oldalán is.” Emiatt még elmegy (B kategóriát kapott), 
tehát nem lehetetlenítik el. Ugyanez a kifogás nem kifogás a mellette lévő útnál (10), 
mely C minősítést kapott. „Élőhelyek esetében a nyomvonalon és felvonulási területen 
megsemmisülés.” Ráadásul ott nincs is jelölő faj! Következetesnek lehet nevezni ezt a 
döntéshozatalt? 

7. (11): Van valaki, aki meg tudja mondani, hogy mit jelent a „potenciálisan kis mértékben 
érintett” kitétel és azt, hogy erre mit kell lépni? Ezt egy hatás mértékének kifejezőjeként 
találta ki valaki. Hogy lehet ezt mérni? Nem szubjektív ez egy kicsit? 

8. (12): Egy meglévő út felújításáról lehet szó, de ez sem derül ki. A talált szúnyoglábú 
bibircsvirág ma is él a meglévő út ellenére. Talán mégsem olyan rossz hatású akkor az út. 
Esetleg nem kellene megakadályozni a C jellel az út felújítását. 

9. (14) (15): „A beruházás megvalósítása során minimális zavaró hatás feltételezhető néhány jelölő 
faj esetében.” Az útfelújítás a közlekedő embert is fogja „minimálisan zavarni”. Ez elég 
ahhoz, hogy B jelet kapjon? 

10. (16) A kitöltő elővett egy növényhatározót és egy madárhatározót és írta, amíg meg nem 
unta. Így lett itt egy fővárosi állat- és növénykert. A táblázat szerint a jelölőfajok száma az 
esetek zömében 5 alatti. Ez egy földi paradicsom?  

11. (16): „A beruházás megvalósítása során minimális zavaró hatás feltételezhető néhány jelölő faj 
esetében. Az elkészült út megnövekedett szélessége és forgalma miatt hosszú távon az elütési 
gyakoriság megnövekedésével kell számolni néhány jelölő faj esetében.” Ennyi „hatás” elég az 
elvetéshez? Ez így elég egy törvény magalapozásához? 

12. (17): „Konfliktushelyzet mindenképpen marad, a káros hatás mérsékelhető a nyomvonal 
településhez közelebb húzásával. A madarak esetében a fészkelésre alkalmas élőhelyek 
megszűnésével, és elütésveszély növekedésével kell számolni. Ez speciális eszközök beiktatásával 
mérsékelhető” Ez C jelet kapott, de ez nem a B eset véletlenül? Nem világos? Ami a 
madaraknak jó, az nem jó a településen élő embernek (ti., ha az utat a településhez 
közelebb visszük). Nem az ember a mérték? 

13. (17 utáni új): A tervező nem tudta a túzok fészkelőhelyét? Csak kellene a tanulmányterv 
minden egyéb tervfajta előtt! 

14. (24) (26): „Folyó hullámterének keresztezése, megszakítja a területi integritást” Mit szakít meg 
egy híd? Ha ez hatás, akkor mit kell ellene tenni? Nem kellene megnézni ilyen 
szempontból a már létező hidak környezetét? Csak azért, hogy ne legyen ezt a mondatot 
ilyen könnyen leírni! Nem kellene ugyanígy megnézni a meglévő utak környezetét is? A 
házi tyúkok a főút padkáján, a 100 m/óra sebességgel haladó járműsor mellett 
eszegetnek. A gólya majdnem elfogható közelbe jön az úthoz, mint a sirályok is, ha az út 
mellett szántanak. A varjakról nem is beszélve. Persze mindek semmit sem tudnak arról, 
hogy az őket védő zöldek mit gondolnak róluk! 

15. (29): Vannak élőhelyek jelölő fajok nélkül! Ez az üres lakás esete? Védjük azt, aki nem 
lakik benn? Csak a zöldek tudják és a rovarok, madarak, hüllők nem, hogy ez egy jó hely, 
ahol akár élhetnének is? Itt egy 21 km hosszú út 1,1 km-éről van szó! Eldobunk 21 km-t 
1,1 km miatt? Ez az 1,1 km-es szakasz a főút és a Maros folyó kereszteződése. Valami 
miatt a hidak mindenütt a leginkább kinyírandó elemei az anyagnak. Ráadásul itt 
a beruházó bevállalta azt, hogy az árvédelmi töltések közötti hullámtéren lábakra teszi az 
utat, tehát hosszú hidat épít! Ez sem elég. Nem kellene a létező hidak környékét 
megvizsgálni? Tényleg olyan károsak ezek is, mint egyesek vélik? 

16. (29): Itt 4 db élőhelyről van szó, melyeket úgy lehetne, mondjuk 14-re szétbontani vagy 
kettőre összevonni, ahogyan akarják. Ez emberi döntés következménye. Ez a mutató tehát 
nem olyan, mint a területen lévő jelölő fajok száma! Ez utóbbi objektív adat. 

17. (29): (26) esetén, ahol a jelölő terület száma kettő, ezért egyből nem C a jel, hanem B! 
Nem lehetne azonos a mérce? 
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18. (27)–nél a két jelölő terület mellé még 9 db jelölő faj is van, tehát a (29)-hez képest 
minősített eset, mégis B a jele! Nem lehetne azonos elvek szerint dönteni? 

19. (36) (37) (38) vs. (29): itt legalább van mit megvédeni! Mégis „A” a jelük, a 
legkedvezőbb. Ahol semmi, persze mindenütt él valami más is, ott pedig „C”. 
Következetes ez így? 

20. (27) és (39) esetén azonos a jelölő fajok száma. A megítélésük mégis teljesen más! 
Ráadásul a rosszabb kapott jobb minősítést. 

21. (40) (41) (43) (46) (50) (51) (74) (81) (85) (86) (96) (102) (119) (135) (156): ha igaz, 
hogy lehet a nyomvonal korrekcióval eredményt elérni, a jelük semmiképpen sem C, 
hanem B! Vagy nem lehetne ezt írni: nyomvonal módosítás esetén B, egyébként C. 
Egyébként pedig lásd a 3. bekezdést. 

22. (42) (53) (67): indoklás nélküli B minősítés! (56) (65) (76) (77), mint előbb, csak A-val. 
Ez tényleg korrekt alátámasztása a törvénynek? 

23. (44): még az előbbinél is üresebb sor! 
24. (47) vs. (27): azonos mérce ez? 
25. (55): 11 db jelölő faj, jelölő terület nélkül? Éppen fordított a helyzet a (29)-hez képest. 

Ennyi fajhoz nem kellene terület is? 
25. (48) (49) (61) (62) (64): „A jelölő halfajok abban az esetben nem lesznek érintve, amennyiben a 

hidat medret nem érintő pillérekre építik …” Az itteni halfajok nekimennek a hídpillérnek? 
Vakok ezek? Ez egy jól bevált érv lehet, ha ennyiszer említik. Ha beválik, minden hídnál 
lehet így érvelni. Remélem nem. 

26. (50) (59): Ez azután egy alapos, objektív, alátámasztott hatás: „Natura 2000 területek 
érintettsége miatt komoly aggályok merülnek fel.” Kiben? Miként lehetne ezeket oszlatni? Nem 
lehetne némileg konkrétabban? Az ilyen „hatások” miatt bennem is „merülnek fel 
aggályok, ha ezek alapján dobják ki az utakat, hidakat az OTrT-ből. 

27. (55): B-t kapott a létező gémtelep ellenére, míg a (29) a semmi ellenére C-t! Azonos ez a 
mérce? Nem szubjektív ez a jogalkalmazás? Az (55) B-t kapott, nem a védendő faj a 
lényeg? 

28. (57): A-t kapott pedig: „Bocskaikertnél mélyen behatolna az út nyomvonala a Natura2000 
területbe, …”. Egységesek a szempontok? 

29. (69): „B - ha a folyamatban lévő beruházásról van szó, C - ha új nyomvonal” Ezt hogy kell 
érteni? Nem érdemes kikérni a zöld hatóság véleményét? El kell kezdeni, aztán úgy is 
megengedik! Egyébként pedig nem? Pedig ide is idetelepült a fővárosi állat- és 
növénykert, de az nem itt, hanem amott számít, ugye? 

30. (72): „A meglévő út nyomvonalán, nyomvonal szélesítése nélkül nem jelent problémát.” A 4. 
pontban lévőknél akkor mi is a gond? 

31. (73): Ez az igazi! Lehet indoklás nélkül akár C-t is mondani! Mint a (29)-nél is. 
32. A (75): szerinti jelölő fajok mind jól élnek, nagy számban annak ellenére, hogy 

élőhelyükön meglévő utak mennek át! Nem lehetne ebből valamire következtetni? 14 db 
jelölőfaj van itt! Ez nem veti fel ismét a megvizsgálás szükségességét? 

33. (78): „A nyomvonal-tervezet (ami egyébként a megküldött shp alapján nem egyezik a valóságban 
kijelölttel) …” – hogy van ez előkészítve? 

34. (80): B jelet kapott pedig 2 jelölő élőhelye és 10 jelölő faja van, míg a (39)-es C-t, 
miközben jelölő élőhelye nincs, fajai száma is csak 9. Attól függnek ezek a dolgok, hogy 
kihez kerül az ügy? 

35. (87): B jelet kapott, holott 4 jelölő élőhelye és 3-nál lényegesen több jelölő 
faja van. Ezzel szemben áll a (29) 4 db jelölő élőhellyel és NULLA jelölő fajjal. 
Ráadásul az 1 sz. főút Győr melletti forgalma is nagyobb a Bánáti főút leendő 
forgalmánál. Tényleg attól függ, hogy kihez kerül az ügy? 

36. (98) (99) (100) (103) (109) (110) (111) (112) (113) (122) (129) (131) (132) (187): 
semmi adat nincs. Ez természetes? 

37. (101) (104) (105) (106) (107) (117): ha nincs adat, akkor miért, milyen alapon C/B a jel? 
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38. (108): „Előzetes egyeztetések alapján egyrészt nem itt tervezik vezetni az utat, másrészt alagútba 
kerülne. Előzetes egyeztetések alapján nem ezen nyomvonalon tervezett az autóút” Ezt mióta 
hívják előkészítésnek, alátámasztásnak. Ez nem a káosz maga? 

39. (114): Ez a híd, az ezen lévő forgalom mitől lesz más, mint a többi Duna-híd?  
40. (115): „… nagy figyelmet fordítani a nyomvonalra”. Milyen „hatás” ez? 
41. (120) (125): „Meglévő út – amennyiben nem a szélesítése tervezett, lehetséges, hogy rajzi hiba a 

Natura 2000 terület érintése.” C-t kapott ilyen előzmény után. Nem lehetne valakit 
megkérdezni, biztos akadna valaki, aki tudja? 

42. (148): „A Dráva hidat úgy kell megtervezni, hogy építkezés a hullámtéri oldalt minél kevesebb 
ponton érintse.” Nem így építik mindet?  

43. (165): „A Dráva hidat úgy kell megtervezni, hogy építkezés a hullámtéri oldalt minnél keveseb 
ponton érintse.” Ez nem naturás mindezek ellenére? Ráadásul B-t kapott. Ezzel szemben 
lásd a (29)-et! Ott keményen védjük a semmit! 

44.(166): „A térképen ábrázolt útszakasz régen rég nem aktuális”. Könnyebb volt beírni, mint 
megkérdezni? 

45. (167): „A tervezett nyomvonalszakasz elfogadható, hatása elenyésző.” Akkor miért B? 
46. (174): 5 db jelölő területre és 5 db jelölő fajra B-t kapott! A (29) 4 jelölő 

élőhelyre és NULLA jelölő fajra pedig C-t! Nem lehetne azonosan mérni 
mindenütt? 

47. (175): 5 db jelölő területre és 3 db jelölő fajra B-t kapott! Lásd az előzőt. Nem 
belső ellentmondások ezek? 

48. (178): 4 élőhelyre, 2 jelölő fajra B-t kapott. Lásd az előzőt! 
49. (181): (182)6 jelölő élőhelyre és 10 jelölő fajra A-t kapott! Ráadásul ez a 

Bánáti főútnál jóval forgalmas 8 sz. elsőrendű főút! Lásd az előzőt! Szubjektív 
jogalkalmazás. (183) 6-10-B! 

50. (194) (195): „Nyomvonal hiányában nem állapítható meg”. Ez kellő megalapozása a 
törvénymódosításnak? 

51. (196): „A Hajdúsámson elkerülő és a bővítés ex-lege területeket érinthet” Ennek ellenére „A” a 
jele? 

52. (199): Elemi dolgok sincsenek tisztázva? A tanulmánytervből ez nem derül ki? 
Tanulmánytervet készített az UTIBER! 

53. (203): „Az autópálya budapesti bevezető szakaszán ex-lege lápok, ökológiai folyosó védelme 
elsőrendű …” Itt viszont tényleg nem számít semmi?  

54. (204): „Ellenkező irányú elkerülőre van szükség”, „A tervezett nyomvonalra vannak az 
engedélyek és a kivitelezés megkezdődik”. Ez vicc! Ezt valaki komolyan veszi? 

55. (205): „A tervezett nyomvonalak aggályosak” Mire az „átgondolt” és „mérnöki” válasz: „A 
móri elkerülőt elhagytuk, a csákvárit korrigáltuk, a mohai (Szfv. IV. szakasz) elhúzása nem 
megoldható.” Így megy ez manapság! Nem kell itt vacakolni holmi tanulmánytervekkel! 
Vannak, akik ezek nélkül is egyből tudják a tutit! 

56. (206): Ez is meglepő! „A településeken átvezető főútvonalak nyomvonala nem fogadható el, új 
nyomvonal szükséges” Azt hinné a laikus, hogy ezek után a konfliktus kategóriája C,     
pedig A! 

 
Ezek után ki lehet azt jelenteni nyugodt szívvel, hogy az ország alap infrastruktúráit 
eldöntő VÁTI-féle naturás eljárás alapos, átgondolt, mérnöki, környezetvédelmi, 
következetes, és főleg objektív?  
Tudják ezt vajon a törvényhozók? 

 
A 200 m-nél rövidebb „érintett szakaszú” útszakaszok. Kellenek ezek az anyagban? 
Az 1. oszlopban a 2. táblázat sorszáma, a másodikban az „érintett hossz”, a harmadikban a 
„jelölő terület db-száma”, a negyedikben pedig a „jelölő fajok száma” van, a 2. táblázat szerinti 
adatokkal. A táblázatnak csak a 250 m-nél rövidebb érintettségű sorait vettem ki. Törvénynek 
kell ezekkel foglalkozni? 
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   Megosztás az érintett hossz szerint    

          

          

80 0 2 10 B  Arányok az első 500 m-en  

148 0 1 0 B  Kategória db %  

125 4 1 7 C  A 19 33  

149 5 0 0 A  B 27 47  

9 11 0 0 B  C 12 21  

163 13 0 0 A  Összesen 58 100  

20 16 0 0 A      

115 17 1 0 B      

36 20 1 0 A      

193 21 0 3 B      

93 23 0 0 A      

151 25 0 2 A      

167 33 2 0 B      

11 39 2 7 B      

14 39 0 6 B      

150 49 0 0 A      

179 60 0 0 B      

189 82 2 5 B      

170 90 3 6 B      

32 97 2 0 A      

34 125 1 0 B      

66 132 0 4 B      

154 140 1 4 B      

188 160 2 20 B      

65 176 0 0 A      

182 179 6 10 A      

165 181 2 5 B      

137 197 1 0 B      

192 211 1 4 B      

31 230 0 0 A      

 
Látható, hogy jelentős a nagyon rövid érintett szakaszhosszal rendelkező útszakaszok száma. Kell 
ezekkel foglalkozni? 
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Látható, hogy a legkevésbé kártékonynak vélt legkisebb érintett hosszúságú szakaszok is 
zömében csak B jelet kaptak. 
 
Megoszlás a jelölő faj, majd jelölő területszám, végül az érintett hossz szerint a (29)-es sorszámú 
Bánáti főút környezetében, a (29) hasonló jellemzőjű szakaszok között 
Az általam – annak C-vel való minősítése miatt – figyelt (29)-es útszakasznak megvizsgáltam a 
valós környezetét úgy, hogy a 2. táblázatban lévő 3 konkrét adat alapján sorba raktam az 
útszakaszokat. Így a (29)-es szakasz a „rokonai” közé került, de objektíven! A rokon alatt itt a 
meghatározó számok hasonlóságát értem. 
 

52 598 1 0 B  

30 635 1 0 B  

35 641 1 0 B  

145 717 1 0 B  

38 841 1 0 A  

51 911 1 0 C  

37 1162 1 0 A  

144 1586 1 0 B  

147 1586 1 0 B  

2 2271 1 0 A  

143 2478 1 0 B  

167 33 2 0 B  

32 97 2 0 A  

185 295 2 0 B  

92 406 2 0 B  

10 484 2 0 C  

26 607 2 0 B  

23 789 2 0 B  

3 2024 2 0 A  

1 8736 2 0 A  

29 1135 4 0 C  

101 2677 4 0 C  

160 2447 0 1 B  

161 3571 0 1 B  

91 1068 1 1 B  

180 1297 1 1 C  

28 1875 1 1 B  

60 497 2 1 B  

12 550 2 1 C  

63 674 2 1 B  
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54 788 2 1 B  

190 795 2 1 B  

45 2257 2 1 B  

141 2300 2 1 B  

151 25 0 2 A  

17 1150 0 2 C  

15 1880 0 2 C  

142 267 1 2 B  

 
Ebben a környezetben 7 db „A” és 18 db „B” minősítésű szakasz van 6 db „C” jelű 
mellett. Itt a „B” jelű az uralkodó minősítés és nem a C! A fentiek alapján is 
indokoltnak látszik a Bánáti főút engedélyezési eljárását tovább nem gáncsolni. 
 
Korábbi naturás dolgozatom 
Megtalálható a http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Natura_2000,_2012_.pdf helyen. Az ebben 
lévő dolgokat nem ismétlem itt meg. A két dolgozat együtt érvényes. 
 
Mi mindent is védünk? 

 „Országos jelentőségű védett természeti területek és emlékek 
 A törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti területek 
 A törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti értékek 
 Helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek 
 Natura 2000 
 Az UNESCO MAB bioszféra rezervátumok 
 A Ramsári Egyezmény területei 
 Országos ökológiai hálózat 
 Európai Táj Egyezmény alapján Egyedi Tájértékek, mint a kultúrtörténeti érték, természeti egyedi 

tájérték, tájképi egyedi tájérték -Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete” 

 
Csoda, ha ezek után itt tartunk? 
Az első képen a zöldített, a másodikon a sárgított területeket tessék nézni. Majdnem minden 
zöld, illetve majdnem minden sárga már ma is. 
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http://www.vati.hu/files/articleUploads/7552/okol.pdf 
 
„Az országos ökológiai hálózat területe 2012-ben az ország teljes területének mintegy 36 %-át tette ki, 
tehát a Natura 2000 területek arányánál 15%-kal nagyobb.” 
 

 
 
Sokkal egyszerűbb lenne az életünk, ha minden zöld és ugyanakkor sárga is lenne! Nem lehetne?  
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Érdekes lenne végre egy olyan Magyarország térképet készíteni, amely azokat a 
szigeteket tüntetné fel, melyeken semmilyen védelem nincs! Meglepődnénk!  
Hol lehet itt építeni, mezőgazdaságot művelni? Nem ment itt nagyon félre a dal? 
Nem lehetne ezekre a szigetekre költöztetni az ország lakosságát, villanypásztorral 
bekerítve? Nehogy saját emberi érdekében aljas módon beavatkozzon a 
környezetébe! 
 
Hogyan láthatják a „természetvédők”, a „környezetvédők” a világunkat? 
„Atomerőmű és egyéb erőművek - Az atomerőmű és egyéb erőmű a környezeti kockázatot növeli az adott 
térségben. Az egyéb erőművek elsősorban a levegő minőségét befolyásolhatják negatív irányba. 
„Erdőgazdálkodási térség - Amennyiben az erdőterületek növekedése természetközeli erdőgazdálkodással 
valósul meg, akkor minden szempontból pozitív hatással lesz a környezeti állapotra.  
Nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, közforgalmú kikötők - A közforgalmú kikötők fejlesztése 
elsősorban a vízi ökoszisztémák terhelését jelenti. A megnövekedő vízi teherszállítás hatása kettős egyrészt 
csökkenti a közúti teherszállítást (ami pozitív hatás), másrészt növeli vízi ökoszisztémák 
veszélyeztetettségét. 
Országos jelentőségű szükségtározók és kiemelt jelentőségű vízi létesítmények - A területi vízgazdálkodást, 
valamint az árvízi védekezést szolgáló létesítmények elsősorban az élet és vagyonbiztonságot szolgálják. A 
mestersége elemek ugyanakkor negatív hatással lehetnek a felszíni vizek hidromorfológiai viszonyaira, 
illetve a vizekhez kötődő ökológiai rendszerekre. Sokszor negatív vizuális hatást gyakorolnak a tájra. 
Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal - Az árvízvédelmi fővonalak környezetterhelése alacsony. Az 
árvízvédelem pozitív hatása mellett az ökológiai rendszerre általában kedvezőtlen hatást jelent. Egyes 
térségekben (pl. Tisza-tó) kimondottan negatív a vizuális hatása is.” 
„Az OTrT hiányában várható a szántóterületek növekedése, ezzel a táj mozaikossága, a biodiverzitás 
csökken. Az ökológiai rendszerek sérülékenysége nő.” 
Mezőgazdasági térség - Helytelen tápanyag utánpótlással a nitrát szennyezés növekedése. Kemizálás 
növekedése miatt növekvő környezetszennyezés. Parlagterületek potenciális növekedése. Biodiverzitás 
csökkenése. MTÉT területek terhelése és ökológiai hálózat állapotának veszélyeztetése. 
Extenzifikálódás/intenzifikálódás irányába mozduló téregységek jelölhetősége, szabályozhatósága elmarad 
ezen a szinten. 
Települési térség - A termőföld mennyiségének csökkenése. Talajvíz szennyezések kialakulása. Növekvő 
forgalom, levegőszennyezettség, porterhelés. Ökoszisztémák károsodása, megsemmisülése. Élőhelyek 
közötti kapcsolatok megszűnése. 
Építmények által igénybe vett térség - Területfoglalás és termőföld kivétel. Élőhelyek megszűnése, 
károsodása. Biodiverzitás csökkenése. Élőhelyek fragmentáltságának növekedése. Környezeti károk 
növekedése (zajkár és levegőminőség romlás). Biodiverzitás csökkenése. 
Országos jelentőségű elektromos hálózatok - Környezeti kockázat növekedése, havária veszély kialakulása 
(pl. atomerőműnél). Zavaró tájképi, településképi elemek megjelenése. Élőhelyek fragmentáltságának 
növekedése. Kismértékű termőföld kivétel. Tájhasználati korlátok (erdősítési tilalom meghatározott 
sávszélességben). 
Gyorsforgalmi út és főút - Területfoglalás és termőföldkivétel Élőhelyek fragmentáltságának növekedése. 
Élőhelyeket zavaró vonalvezetés veszélye. Az új nyomvonalak mentén nő a levegőszennyezés és a 
zajterhelés, növekszik a forgalom. Járulékos építmények (logisztikai központok stb.) megjelenése.  
Hidak a Dunán és a Tiszán - Területfoglalás (kikötő és a térségben indukált egyéb beruházások által), 
területhasználat változás. Területfoglalás és termőföldkivétel Ökológiai rendszerben keletkező károk. 
Nagyobb környezetterhelés, zaj és rezgésterhelés, illetve levegőszennyezés.”  
Mintha közben nem is lehetne átmenni a túloldalra! Milyen sokat fizetünk, hogy ezeket 
megépítsük! 
Emiatt van tehát a rengeteg „C” konfliktus kategória a 2. táblázatban! 
„Országos vasúti törzshálózat - Területfoglalás és termőföldkivétel. Élőhelyek fragmentáltságának 
növekedése. Új vasútvonalak építésekor az élőhelyek károsítása. Fokozott zaj és levegőterhelés.” 
Pedig ez a legkörnyezetkímélőbb! Eddig azt hittük, rosszul. 
Országos kerékpárút törzshálózat - A jelenleginél sűrűbb hálózat kialakítása, új nyomvonalak építése 
esetén területfoglalással és növekvő forgalommal járhat.  
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Kismértékű termőföldkivétel. A megnövekvő turistaforgalom veszélyezteti az ökológiai rendszereket, 
élőhelyeket és a biodiverzitást.” 
Szegény kerékpárút! Még ez is milyen bűnös! 
„Elsőrendű árvízvédelmi fővonal, Szükségtározó - Racionális vízkormányzás hiányában természetvédelmi 
értékek veszélyeztetése (lápok, mocsarak, nedves rétek, semlyékesek vízelvezetése). Ökológiai rendszerek 
károsodása. Zavaró tájképi, településképi elemek megjelenése. Területigény növekedés, területfoglalás.” 
Nem baj, hogy megmenti közben, mellékesen az életünket, a házainkat, az értékeinket? 
„Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - Az intenzív mezőgazdaság káros hatásai: Helytelen 
tápanyag utánpótlással a nitrát szennyezés növekedése. Kemizálás növekedése miatt növekvő 
környezetszennyezés. Helytelen talajművelés és vetésszerkezet miatt talajpusztulás (defláció, vízerózió, 
porosodás stb.).” 
Azonnal alakítsuk valamilyen védett gyeppé az egészet! 
„Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló szükségtározók területének övezete - A 
Vásárhelyi-terv tervezett tározói megváltoztathatják a földhasználatot az érintett területen. Természetközeli 
területek tartós elöntése veszélyezteti az élővilágot. 
Természetközeli területből beépített terület - Talajveszteség. A biológiailag aktív felületek csökkenése 
Ökológiai háló csökkenése. A vízháztartás változása (gyorsabb lefolyás, kisebb beszivárgás), aszályveszély 
növekedése.” 
Ezeknek nincs helye az OTrT-ben, mindet ki kell húzni! Akarunk mi ennyi kárt magunknak? 
Itt a megoldás! 
„Mezőgazdasági területből természetközeli terület - Biodiverzitás növekszik Talaj-degradációs csökkenése 
Levegőminőség javulása Kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok Természetvédelmi funkció erősödése 
(élőhely védelem, ökológiai hálózat bővülése) Településvédelem (zajvédő, településvédő erdők) Kedvező 
tájkarakter.” 
Nemcsak a mezőgazdasági területből, hanem mindenféléből!  
„A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg …”  
„természetközeli gazdálkodás érdekében – külterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás” 
 
Ehhez nem kellene kitenyészteni a természetközeli embert is, aki semmi olyan sem tesz, 
amit mai ember? Az ideális ember talán az ősember lenne? Nem torz és beteges az a 
világkép, mely az ember minden tették károkozásként fogja fel és eltekint annak 
társadalmi hasznosságától? 
Még vannak mihaszna szociológusok, akik szerint ki kellene találni Magyarországot! Dehogy kell, 
itt van! 
Nincs itt valami gond a mai hivatalos értékrenddel? 
 
Közben mivel (nem) foglalkozik a Világ? 
„December 8-án, a dohai klímakonferencia zárónapján a világ szinte minden állama megerősítette a 
Kiotói Egyezmény meghosszabbítását – a megállapodás azonban az üvegházhatású gázok teljes 
kibocsátásának mindössze 15%-át fedi le.” 
„Az 1997-es Kiotói Egyezmény, a tárgyalások legjelentősebb eredménye, mely a fejlett országok 
kibocsátását szabályozná - önkéntes teljesítési alapon - önmagában nem képes az éghajlatváltozás 
megállítására: nem vonatkozik például Kínára, a világ elsőszámú kibocsátójára és az Egyesült Államok 
sem tartja magát hozzá. Dohában Kanada, Japán, Új-Zéland és Oroszország vonta ki magát a szerződés 
teljesítése alól. 
Az új klímaegyezmény elfogadására újabb 5 év haladékot adott magának a világ, ha sikerült 2015-ig 
döntést hozni ról, a 2020-ban életbe kell lépnie.” 
http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2012/12/09/meg-egyszer-kioto 
Mi meg törvénybe iktatjuk itthon a 13 m-rel érintett naturás terület védelmét. Elkaptuk a világ 
fő trendjeit, de rendesen! 
 
„A Kiotói Egyezmény két legfőbb hiányossága az volt, hogy egyrészt hatálya nem terjedt ki automatikusan 
minden államra, csak az aláíróira, másrészt teljesítése az országok döntésén múlt – például az Amerikai 
Egyesült Államok és Kína, amelyek a világ szén-dioxid kibocsátásnak közel feléért felelősek, nem tartották 
be a szerződés rendelkezéseit.” 
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http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2012/07/30/eu-20-helyett-30-szazalekos-csokkentes 
 
„Az egy főre jutó szén-dioxid mennyiséget tekintve 2011-ben is az Amerikai Egyesült Államok produkálta a 
legmagasabb értéket (17,3 tonna/fő), annak ellenére, hogy az amerikai és a japán kibocsátás is 2%-kal 
csökkent 2010-hez viszonyítva a gazdasági nehézségek, az enyhe tél és a magas olajárak következtében. 
Kína kibocsátása 9%-kal emelkedett, lakosonként 7,2 tonnára, ezzel az ország megközelítette az Európai 
Unió államainak átlagát, amely 7,5 tonna/fő volt. A Kínára vonatkozó mutatók megugrása elsősorban a 
továbbra is 10%-ot megközelítő gazdasági növekedés, és az ebből adódó energiaéhség eredménye. Az 
ország szénbehozatala 10%-kal nőtt 2011-ben, így ma Kína a világ legnagyobb szénimportőre. 
A tényleges kibocsátott mennyiség szerint Kína a világelső (29%), utána következik az Amerikai Egyesült 
Államok (16%), az Európai Unió (11%), India (6%), Oroszország (5%), és Japán (4%).” 
http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2012/07/28/szendioxid-kibocsatasi-korkep 
Ez az EU emelte 21%-ra a naturás területek arányát! 
 
„Rio+20: fenntartható jövő helyett papírhalom 
2012. 06. 26.  
Áttörés és kötelező érvényű megállapodás nélkül végződött a Rio+20 fenntarthatósági konferencia. A 
fejlődők és fejlettek közti ellentétek egyre mélyebbnek tűnnek, miközben lassan nem lesz mit megóvni. A 
WWF szomorúan vette tudomásul, hogy a fenntartható jövőhöz vezető úton nem léptünk előre, mindössze 
egy dokumentum lett a nagy felhajtás végterméke. 
Befejeződött Rióban az ENSZ fenntarthatósági világkonferenciája. A pesszimista jóslatoknak megfelelően 
nem született jogilag is kötelező, ambiciózus megállapodás. A záródokumentum sokkal inkább egy 
kívánságlista arról, milyen jövőt szeretnének az emberiségnek. Sajnos az ehhez szükséges teendőkről nem 
sikerült megegyezni.” 
 
„Rio+20: nevében csúcs, valójában mélypont 
Érdemi döntések és a globális környezeti problémák megoldását segíteni képes, kötelező érvényű 
megállapodások nélkül ért véget a Rio+20 elnevezésű környezetvédelmi csúcstalálkozó a braziliai Rio de 
Janeiro-ban. A 20 évvel ezelőtti, a fenntartható fejlődést és a klímaváltozás elleni küzdelmet a világpolitika 
napirendjére emelő riói csúccsal szemben a mostani "emlékkonferencia" aligha lesz maradandó hatással a 
nemzetközi gazdasági és társadalmi folyamatokra. 
Az egy hétig szakértői szinten, majd három napon át állam- és kormányfők részvételével zajló találkozón az 
előzetes vélemények szerint a világtengerek fenntartható használatáról, (vajon ezeket miért nem 
jelölik ki Natura 2000 területnek – RM) a túlhalászás korlátozásáról lehetett (vagy kellett) volna 
a legsürgősebben megállapodni, de - főként az Egyesült Államok és Kanada ellenállása miatt - erre nem 
került sor. 
Általánosan is jellemző a konferencia eredménytelenségére, hogy semmilyen érdemi döntés vagy 
előremutató megállapodás nem született a környezethasználat megváltoztatásáról. (Meg kellett volna 
hívni talán a magyar naturás területek kijelölőit – RM) A találkozó végén elfogadott, közel 50 oldalas 
záródokumentumnak már a címe ("The Future We Want" - A jövő, amilyet szeretnénk) is jelzi, hogy csupán 
jámbor óhajok gyűjteményéről, és nem új szabályrendszerről van szó. (Tessék összevetni a naturás 
területek visszavonási, kivonási folyamatának szabályozásával!- RM)  
A konferenciát a korábbi zöld csúcsokhoz hasonlóan szétszabdalták az eltérő érdekű csoportok (az EU, az 
USA és Kína, a fejlődők és a fejlettek stb.) közötti feszültségek. Az EU-tagállamok szorgalmazták, hogy 
legalább miniszteri szinten folytatódjanak a megbeszélések egy globális fenntarthatósági egyezmény 
alapjainak lerakásáig, de ez az álláspont kisebbségben maradt. 
… A megállapodást az európai zöldek totális kudarcnak minősítették, 50 nemzetközi civil szervezet és 
ismert aktivista máris elutasította a záródokumentumot. (Ők még ilyent is megtehetnek? – RM) 
A konferencián - a politikusok teljes tehetetlenségét látva - felmerült, hogy a magánszektornak kellene 
nagyobb szerepet játszani a fenntartható "zöld gazdaság" kiépítésében. Az egyik ötlet szerint a természeti 
erőforrásokat (víz, levegő, erdők stb.) beáraznák és piacosítanák (a jelenlegi széndioxid-kreditekhez 
hasonló kereskedési rendszerrel). Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kvótakereskedelem sem oldotta meg a 
széndioxidkibocsátás problémáit, viszont a piacosítás a szegényektől a gazdagokhoz csoportosíthatja át 
ezeket az erőforrásokat.” 
http://www.tisztajovo.hu/kornyezetvedelem/2012/06/26/rio20-fenntarthato-jovo-helyett-papirhalom 
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http://nol.hu/kulfold/rio_20__kornyezeti_csucs_dontesek_nelkul# 
 
„GMO-krumpli jogi csűrcsavar 
Elutasította az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) az Amflora nevű génkezelt burgonyafajta 
termesztési tilalmának magyar indoklását. Az EFSA semmisnek tekinti a hazai tiltást, és a hatósági 
állásfoglalás nyomán az Európai Bizottság elvben bármikor kötelezheti a magyar kormányt a korlátozás 
feloldására. Erre ugyanakkor a gyakorlatban kicsi az esély, mivel a fajtatulajdonos BASF tavaly közölte: 
kivonja az Amflorát Európából.” 
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/01/09/gmo-krumpli-jogi-csurcsavar 
 
„Évi 420 ezer értelmetlen halál 
Évente 420 ezren halnak meg idő előtt a légszennyezés miatt az Európai Unióban. (Bezzeg, ha békák 
halnának! – RM) Ez a szám tizenhétszer magasabb, mint a közlekedési balesetben elhunytak száma – 
mondta Janez Potočnik, az EU környezetvédelmi biztosa a Levegő Éve nyitókonferenciáján Brüsszelben. 
Az Európai Parlament képviselői, miniszterek, más magas rangú politikusok, tudósok és civil szervezetek 
részvételével tartott tegnapi rendezvényen több előadó is leszögezte: a kutatások azt bizonyítják, hogy a 
levegő minőségének jelentős javítása sokkal nagyobb pénzügyi hasznot eredményezne, mint amennyit rá 
kellene fordítani. A hasznok részben abból adódnak, hogy kevesebb a halálozás, a megbetegedés, az 
egészségügyi költség, a kiesett munkanapok száma. Fontos szempont az is, hogy világszerte rohamosan 
növekszik azoknak az eszközöknek az értékesítése, amelyek elősegítik a levegőtisztaságot. Számos uniós cég 
élen jár az előállításukban, így a szigorodó uniós követelmények komoly versenyelőnyhöz juttatnák az 
európai ipart. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Irodájának programvezetője, Francesca 
Racioppi megállapította, hogy a légszennyezés miatti halálozások csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen 
nagyságrendekkel több azoknak az embereknek a száma, akiknek az életét kisebb vagy nagyobb mértékben 
megkeseríti a szennyezett levegő. Rendkívül magas ugyanis az emiatti megbetegedések száma, és szintén 
nagyon sokan érzik magukat egyszerűen kellemetlenül a szennyezett területeken. A helyzet súlyosságát 
mutatja, hogy csaknem a teljes európai lakosság rendszeresen ki van téve a WHO által javasolt 
egészségügyi határértéket meghaladó levegőszennyezettségnek. „A konferencián rendszeresen visszatérő 
téma volt, hogy a tudomány hiába mutatja ki a légszennyezés csökkentésének kedvező hatásait az 
életminőségre és a gazdaságra, az elavult technológiák értékesítésében érdekelt vállalatok és a befolyásuk 
alatt álló politikusok rendszeresen megakadályozzák azoknak az intézkedéseknek, jogszabályoknak az 
elfogadását, amelyek érdemi javulást hoznának” – állapította meg Lukács András, aki a Levegő 
Munkacsoportot képviselte a rendezvényen.” 
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/01/09/evi-420-ezer-ertelmetlen-halal 
 
Milyen a magyar, a hazai zöld hatóságoktól elvárt döntési mechanizmus? 
 
A korábbi dolgozatomba betettem az elképzelt európai sémát. Nem nagyon hasonlítanak 
egymásra! Vajon melyik a helytelen gyakorlat? Vagy mi mindent túlteljesítünk? Nemcsak a 
naturás területek kijelölését teljesítettük túl, hanem azok későbbi sérthetetlenségét 
is? 
 
Nem kellene tudni minden egyéb előtt minden Natura 2000 területnél? 
A „jelölő élőhelyek és fajok elterjedését”, „a jelölő élőhelyek és fajok elhelyezkedését”, „az ott található 
élőhelyek, fajok adatai”-t, „a különböző élőhelytípusok, jelölő fajok veszélyeztetettségét”, „A ténylegesen 
érintett fajok (különös tekintettel a jelölő fajokra) állományméreteinek és elterjedési területeinek lehető 
legpontosabb meghatározására”, „NATURA 2000 területek érintettségének pontos mértékét”, „a 
konfliktus mértékét.”, többek között. De számokkal! Különben nem tudni, hogy mi a védendő. 
Ezt követően kellene a hatást, főleg a hatás mértékét bemutatni tudni ismét 
számokkal. Igazolni kellene a kompenzálási, kárenyhítési módok hatékonyságát. 
 
A nagy kábítás 
„Figyelembe véve Magyarország egyedülálló természeti adottságait, valamint a természeti értékek (a 
legtöbb nyugat-európai országénál jobb) megőrzöttségét a hazai területkijelölés aránya valamivel az EU 
átlag fölötti.” 
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Figyelembe kell venni: 
 Minden ország természeti adottsága egyedülálló, ebben nincs különbség! 
 Ahol a természeti értékek megőrzöttsége nem jobb, mint pl. Franciaországban, ott jobbá 

kell tenni naturás területek ottani kijelölésével! Ott vajon miért nem megy? 
 A területkijelölést az EU-ban azonos szintre kell hozni, mert nem lehet diszkriminálni a 

madarakat sem, a rovarokat sem. Ezek életminőségét is közelíteni kell egymáshoz. Miért 
legyen jobb a magyar gólyának, mint a franciának? Lehet hátrányos helyzetű a francia 
vakcsiga? 

 Vagy nem találtak Franciaországban annyi idegen gazdasági érdeket kiszolgálót, mint 
Magyarországon? 

 
Nem lehetne ezt a logikát követni az utaknál is? 
„A magyar-szlovák összekötő vezeték egy kiemelt prioritású európai uniós ellátás biztonsági 
kezdeményezés része, az észak-déli gázfolyosó keretében valósulna meg. E koncepció lényege, hogy az 
Európa keleti felén futó Kelet-Nyugat irányú vezetékrendszereket az érintett országok észak-déli irányban 
összekötik, amelyen keresztül normál és krízis helyzet esetén a rendelkezésre álló források hozzáférését 
biztosítja az érintett országok számára.” 
 
A naturázási „vívmányunk” 
„Az OTrT tervi elemei által kijelölt 932 konfliktushely közül „A” kategóriába 16%, „B” 
kategóriába 35% és „C” kategóriába 28% tartozik.” 
Nem lehetne még több? Megbénítja az életet az országban a Natura 2000! 
 
Ma azt védjük, amit a mai szabályok szerint meg sem lehetne építeni 
Kapna ma valaki környezetvédelmi engedélyt a visegrádi, vagy a budai vár építésére? Nem! 
Hacsak a mai királyok elő nem rántanák a kardjukat. Ahol ma nincs kardrántás, ott rendkívül 
zöldek tudunk lenni. Tessék elképzelni, hogy a tokaji szőlőhegyen mennyi rendkívül értékes 
védett legelő lehetne ma! Eszébe ne jusson magát kunhalomba temettetni senkinek, mert ezek 
rendkívüli módon beavatkoznak a tájképbe, igaz ezeket ma százával védjük. Ha jön a 
klímaváltozás, eltűnnek, északabbra mennek a mai fajok, és jönnek az invazív, az idegen fajok, 
de ne baj, mert ezeket tűzzel – vassal ki fogjuk irtani. De szép országunk lesz. Az OTrT-be pedig 
azt kell betenni, hogy a rendkívül káros utakat, hidakat, vasutakat, árvédelmi töltéseket el kell 
bontani. Hasonlóan a nem természetközeli lakóépületeket is. Nem kis feladat. Vagy csinálni 
kellene egy természetközeli járást az országban, sok jó természetközeli legelővel, ahová el 
kellene költöztetni kipróbálás céljából a civilizációval ellentétes elvek agresszív terjesztőit. 
 
Az alapelv csere szükségessége 
A VÁTI naturás anyagával szemben állítom, hogy szükséges az eddigi elvek felülvizsgálata.  

 Nem lehet egy egyoldalú, elvakult emberellenes szemléletnek érvényesülni. (El kell 
ismertetni, hogy az ember is élőlény, mely legalább annyit ér, mint egy béka.) 

 Nem lehet elfogadni az idegen gazdasági érdek ilyen mérvű érvényesülést 
Magyarországon. (A magyar, az értéket termelő mezőgazdaságot vissza kell helyezni 
korábbi státuszába.) 

 Nem lehet e két előbbi elv alapján összemutyizott naturás területkijelölést. (Ha 
Franciaország nem jön a mi 21%-os szintünkre, akkor mi menjünk az ő 7%-os szintjére.) 

 Nem lehet elfogadni azt, hogy naturás területek hermetikusan le legyenek zárva, és 
azokra ne mehessen be az infrastruktúra. 

 Nem lehet az előbbi torz és elhibázott naturás világhoz torzítani a magyar infrastruktúrát. 
Sajnos az OTrT mostani módosítása ehhez segítkezik. 

 
Bízom abban, hogy nyilvánvalóvá vált a VÁTI módszertan alkalmatlansága. 
Bízom abban is, hogy az OTrT alapja nem a véleményezett tartalmú VÁTI naturás anyag lesz!  
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Az OTrT-ben lévő infrastruktúra elemeknek pedig javaslok 3 év változatlanságot biztosítani azzal 
a feltétellel, hogy a benne lévő „sávok” helyett ezen idő alatti, aktív munkával, a dolgozatomban 
leírt tartalmú tanulmánytervvel, vonalat kell képezni. A lábhoz tett fegyverrel munkára váró 
kiváló magyar mérnöki kar ezt a szép feladatot örömmel és jó minőségben elvégezné! Ezt 
egyszer kell megtenni, után pedig csak arra kell ügyelni, hogy az új elemnek hasonló előzménye 
legyen. 
  
Ezzel elérhetjük azt is, hogy ezen magyar törvény alapja végre stabil legyen! 
 
 
 
Szeged, 2013. január 22. 
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