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Szubjektív jogalkalmazást támogatnak az OTrT gumifogalmai  
dr. Rigó Mihály 

okl. erdőmérnök 
okl. építőmérnök 

 
 
A műfaj 
Vélemény „Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
felülvizsgálata - Módosító javaslat”, I. kötet, 2012. december, VÁTI, mely elérhető: 
http://www.terport.hu/webfm_send/3845. 
 
 
A témával kapcsolatos korábbi dolgozataim 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Natura_2000,_2012_.pdf 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Kenyszerpalyan_tanulmany.pdf 
Természetesen ezek egymással összefüggnek. 
 
 
A korábban jelzett félelmem 
Kőbe vésik az OTrT révén a Natura 2000 terület gumifogalmait, melyek után semmi 
akadálya sem lesz a szubjektív jogalkalmazásnak. 
 
 
Mit tűr el, mit kell eltűrni az embernek? 
Nézzük például az Üllői utat! 
http://www.youtube.com/watch?v=PJ46EhwnwSE 
http://www.youtube.com/watch?v=m8mZr96-ANA 
 

 
http://www.origo.hu/idojaras/20110612-tobbet-er-zaj-ellen-a-fasor-mint-a-vedofal-.html 
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Más utcákon is hasonló a helyzet. 
 

 
http://www.origo.hu/itthon/onkormanyzativalasztas2010/hirek/20100825-partok-budapest-
programjai-a-2010-es-onkormanyzati-valasztasra.html 
 

 
 

 
http://epiteszforum.hu/galeria/mudugo/57997 
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A fővárosi Üllői úton a hatalmas forgalom hat forgalmi sávon megy a nap minden 
órájában úgy, hogy a forgalmi sávok szélétől 4-5 m-re állnak a házak a lakásokkal, 
ha úgy tetszik az emberi fészkelő-helyekkel, dürgő-helyekkel, pihenőhelyekkel, 
táplálkozó-helyekkel. Hasonló a helyzet a Rákóczi úton, a körutakon, a Váci úton. 
Ezeken az utakon nagyobb a forgalom, minta sok autópálya szakaszon! Miért tűrik a 
forgalom negatív hatásait az emberek? Miért nem menekülnek el innen? A naturások 
logikája szerint a fővárosnak ki kellene ürülni, fel kellene szívódni, de épp a 
fordítottja történik, a fél ország odaköltözött már, vagy ez után fog. A nagyvárosok 
mellet sok helyen létrejöttek, létrejönnek a bádogvárosok, a favellák valamilyen 
okból, ahol az embertelen viszonyok közötti életet is bevállalják az emberek. Ha nem 
tennék, még ennél is rosszabb lenne az életük. Mindent megtesznek, hogy még 
nagyobb, metropolisz legyen! Budapest területe is egyre nő, felszámolva ezzel a 
természetközeli gyepeket is, a naturások mennyországát. Nyilvánvaló az itt élés oka: 
mert megéri. Nem kellene ebből az élőlények ilyenfajta „védelmét” újragondolni, 
újrafogalmazni, kihasználva a kínálkozó emberi analógiát? 
 
 
Egy gondolatkísérlet 
Képzeljük el: 
az előbbi képen látható a fővárosi Kossuth utcát kissé másnak. Az egyik oldalán 
képzeletben bontsuk le a házakat és bontsuk fel a Kossuth utca mai burkolatát is. 
Végül lakjon a lebontott házsor helyén mondjuk a nílusi repülőkutya.  
Ennyi feltételezés után kérjünk engedélyt a Kossuth utca burkolat építésére, mint új 
út építésre. 
Kaphatna-e engedélyt a zöld hatóság hozzájárulásával? 
Kizárt dolog, hiszen konkrét példa van arra, hogy a kerékpárút sem kapott engedélyt, 
mert úgymond „zavarja” a naturás területet. Maradhatna-e a kutyafészek mellett a 
Kossuth utca forgalma? A mai Natura 2000 előírások szerint nem!  
Annak ellenére, hogy évtizedek óta bizonyított tény az, hogy még a Kossuth utca 
hatalmas forgalma mellet sem szűnik meg az élet, még az emberi élet sem! 
Ugyanitt – tehát emberi körülmények között - a nílusi repülőkutya nem tudna élni? A 
nílusi repülőkutyának sokkal több kell a természeti javakból ezek szerint, mint az 
embernek? Képtelenség. Mint a hogy képtelenség az is, hogy a fővárosi hatsávos 
utak melletti emberi élet teljesen természetes, de nílusi repülőkutya mellé egy 
bicikliút sem épülhet. Kifacsarodott a logikák. 
 
 
Létező folyamat, az élőlények urbanizációja 
A mai szélsőséges „zöld” álláspont szerint: minden, amit az ember tesz, épít, az mind 
zavarja a növény- és állatvilágot (lásd a VÁTI 2012-es naturás anyagát), tehát 
szerintük kártékony. És a tények? 
Néhány tény, ami egy délután az internetről beszerezhető: 
Az alábbi képen minden művi, egy szál fű, fa sincs, még a beton sincs zöldre festve, 
mégis tele van a tér galambbal. Annyival, hogy már különféle irtási módokkal kell 
ellenük védekezni. 
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http://www.bevezetem.hu/cikk/alkohollal-varosi-galambok-ellen 
 
Elszúrta a feketerigó is?  
Képesek voltak a gyönyörű kis madarak felismerni a „valamit – valamiért” elvet? 

 
„A feketerigó alig 200 éve még emberkerülő, erdei madárfaj volt, mára viszont - bár erdei 
populációi továbbra is megmaradtak - az európai városi parkok legismertebb énekesmadara 
lett. A Max Planck Ornitológiai Intézet kutatásai szerint a városi feketerigók fiókái életük első 
időszakában ugyanúgy reagálnak az őket érő hatásokra, mint erdei rokonaik, a rákövetkező 
év tavaszára viszont megedződnek, egy egyszerű macskatámadás vagy egy fészek alatt 
labdázó kisgyerek már nem billenti ki őket - legalábbis fiziológiailag - a béketűrésükből.” 
„A városok temperáltabb klímáján ugyanakkor, megbízható táplálékellátottsággal, 
kiküszöbölve a vonulás időigényét, évente több, akár 2-3 költés is lehetséges. Ennek 
legszélsőségesebb példáját adják a házi galambok: ezeknél a madaraknál a költési időszak 
gyakorlatilag folyamatos, ahogy az egyik fészekalj kirepül, kezdődik a következő tojásrakás.” 
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20080728-madarak-a-varosokban.html?pIdx=1 
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 „Idővel aztán a városi ének annyira különválik majd a városon kívül élő egyedek énekétől, 
hogy azok nem is találják majd egymás dalát vonzónak, sőt, nem is tekintik egymást azonos 
fajhoz tartozónak, s az egymás közti szaporodás megszűnik, és különálló fajok jöhetnek létre. 
Egyes kutatók szerint az európai feketerigó (Turdus merula) épp manapság teszi meg ezt az 
evolúciós lépést: a városi és a vidéki rigóknak már nem csupán életmódja, de éneke, sőt, 
testfelépítése is eltérő.” 
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20080415-celtalan-mehek-uvolto-madarak-a-
legszennyezes-es-zajszennyezes-hatasa.html 
A változások lényegiek! Naturás védelem nélkül jobban élnek?  
 
„A feketerigó nagyon jó példa a vadon élő fajok városiasodására: az utóbbi mintegy kétszáz 
év leforgása alatt félénk erdőlakóból városi nyárspolgár lett belőle Európa-szerte. Ezek a 
városi populációk számos tulajdonságban különböznek az erdeiektől, például hosszabb ideig 
és nagyobb egyedsűrűségben fészkelnek, kisebb távolságokra vagy egyáltalán nem 
vándorolnak el telente, és ahogyan írtad, kevésbé félnek az embertől. Ezeknek a változásoknak 
komoly élettani alapjai is vannak, a városi rigóknak a hormonműködése is más (például a 
hímeknek alacsonyabb a tesztoszteronszintje), mint az erdei társaiknak. …. Ami meglepő, az a 
változás sebessége: kétszáz év evolúciós léptékkel mérve rendkívül rövid időnek számít, de 
ennél extrémebb példát is ismerünk. Egy észak-amerikai hegyvidéki énekesmadárfaj 
(magyarul téli sármánypintyként emlegetik) egy populációja az 1980-as évek elején telepedett 
meg egy dél-kaliforniai városban, és kurta két évtized alatt számos, a feketerigókéhoz hasonló 
változáson ment keresztül. Ezeknek a madaraknak a színezete is megváltozott: a 
faroktollaikon található feltűnő fehér foltok jelentős részét elvesztették, ami a hegyi 
populációkban fontos szexuális jelzés (a hímek a vetélytársak elrettentésére és a nőstények 
elcsábítására használják). Ez is arra utal, hogy a városi környezet egészen speciális élőhely, 
ahol más szelekciós tényezők uralkodnak, mint a természetben.” 
„A valóban urbanizálódott fajok viszont (és ide nemcsak számos madárfaj tartozik, hanem 
rókák, medvék is!) gyakran „kukáznak” és olyan táplálékokat is fogyasztanak, amelyeket az 
ember nem önszántából, vagy legalábbis nem nekik kínál fel: kutyaeledelt a kertben, 
gyorsétterem asztalán hagyott sültkrumplit, hipermarket polcaira kiszóródott kiflimorzsát, 
utcai szemetet. Egy lengyel városban például azt találták, hogy minél több volt a 
szemeteskuka, annál több szarkapár fészkelt az adott városrészben… De miért is szüntetnénk 
meg a madáretetést, amikor az mindenkinek (az embereknek és a madaraknak is) jó? Itt 
persze nem arra gondolok, amikor a londoni Trafalgar téren a galambok véresre tapossák 
egymást, miközben a kis magos zacskókért tolonganak, amiket a turisták borsos áron vesznek 
nekik a helyi nénikéktől…” 
„A ragadozómadarak, köztük a karvaly is, világszerte „előretörnek” a városokban, ami jó 
hír, mert annak a jele, hogy már nem irtják őket tűzzel-vassal azzal a felkiáltással, hogy 
„kártékonyak” és „gyilkosok”,és nem is mérgezik őket közvetett módon azokkal a 
rovarirtószerekkel, amelyeknek a táplálékláncban való felhalmozódása kis híján a 
kipusztulásukhoz vezetett. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy az ember egyre nagyobb területeket 
alakít át városokká, és – antropomorfizálva –ha egy állat életben akar maradni, kénytelen 
alkalmazkodni ezekhez az új viszonyokhoz. Ez a folyamat bizonyosan folytatódni fog, mert az 
urbanizáció egyre gyorsabb ütemben folyik, különösen a világ„elmaradottabb” részein, ahol 
még viszonylag sok a természetes terület. A fajok egy része meg tud felelni azoknak a 
kihívásoknak, amit a városi élet (az ember közelsége, a környezet szennyezettsége, a 
természetestől jelentősen különböző életkörülmények) jelent, és talán reménykedhetünk benne, 
hogy ezek a fajok megmaradnak akkor is, amikor már az egész Földet betondzsungellé 
rondítottuk. Ugyanakkor még az alkalmazkodóképesség, egy faj flexibilitása sem garantált 
„ellenszer”.Erre elgondolkodtató példa a házi veréb: történelmi idők óta él együtt az 
emberrel, bámulatos rugalmassággal alkalmazkodva hozzá, és azt hihetnénk, bármit képesek 
túlélni. Az utóbbi évtizedekben mégis fogyatkozásnak indultak az állományaik a világ számos 
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pontján, különösen a nagyvárosokban, és a kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt. Mi 
történik a verebekkel, akik évezredek óta kitartottak mellettünk? Egyesek úgy vélik, hogy a 
városfejlesztésekben keresendő az ok: az utcán egyre kevesebb a szemét, az épületeken egyre 
kevesebb a fészkelőhelynek alkalmas repedés, a rovartáplálékot biztosító zöldterületeket 
parkolókká alakítják, és a jóléti polgárok egyre több házikedvencet tartanak, a macska pedig 
a verebek egyik legfőbb ragadozója. Mások szerint viszont a házi veréb „a bányász 
kanárija”:azt jelzi, hogy valami nagyon nincsen rendjén a városainkban, ami idővel minket, 
embereket is érinthet.” 
„A verebek leleményessége régóta ismert, például az étteremben megtanulják kinyitni a 
fotocellás ajtót, és a gyártelepeken színtiszta fémdrótból is képesek fészket rakni. A 
vizsgálatunk, amit említettél, azt mutatta meg, hogy az efféle új megoldások feltalálásában és 
elterjedésében a csapatos életforma jelentős előnyt biztosít: egy magányos egyed vagy egy 
néhány fős csoport akár soha nem is jön rá arra a trükkre, amit egy nagyobb csapatban 
nagyobb eséllyel előforduló „zseni” (innovatív hajlamú vagy nagyon intelligens példány) 
rövid idő alatt kifejleszthet, és amit aztán a többiek is eltanulhatnak vagy legalábbis 
potyázhatnak belőle. Így a viszonylag nagyméretű agyuk és flexibilis, opportunista 
viselkedésük mellett a csapatosságuk is segíthette a verebeket abban, hogy mindenféle 
változatos környezetekben megtelepedhessenek és meghódítsák a világot”. (És ez valószínűleg 
nem csak ezekre a szürke kismadarakra igaz – az emberi evolúció kutatóinak az egyik 
főelképzelése az, hogy éppen a szociális viselkedés, a csoportos életmód volt a kulcsa az 
emberi faj sikerének!)” 
„Szívesen hallanám egy szakember szájából, hogy miért is kezd hangutánzásba egy madár, s 
milyen előnyt jelent például a seregélynek, ha urbánus hangokat tanul meg? A madárének egy 
külön, szövevényes szakterület, amihez keveset konyítok. Hatalmas változatosság van abban a 
fajok között, hogy mennyire rugalmasak az énektanulásban: a madarak egy része élete végéig 
újabb és újabb dallamokat tanul meg, mások csak fiatal korukban fogékonyak, és évről-évre 
azt éneklik újra, amit nagy eséllyel az apjuktól hallottak (ilyenek a verebek is: anekdoták 
szólnak arról, hogy mesterségesen felnevelt verebek kanáridalt vagy éppen zongoradarabokat 
tanultak meg énekelni, attól függően, hogy kanári dajka vagy emberi kéz nevelte fel őket). A 
változatos énekű fajoknál gyakran azok a hímek a legsikeresebbek a párszerzésben, akiknek a 
legnagyobb a repertoárja, így például egy seregélynek előnyös lehet bármilyen új dallamot 
megtanulnia, amivel vonzóbbá teheti az énekét a nőstények számára. Az, hogy ez éppen nem 
természetes, hanem városi hang, valószínűleg lényegtelen a madarak számára.” 
„Mennyi időre van szüksége egy fajnak ahhoz, hogy képes legyen jól élni és szaporodni 
városias viszonyok közt? Ez fajonként nagyon változó, ahogy a korábbi példákból is látszik: a 
téli sármánypintyek még csak húsz éve (és csak egyetlen városrészben) urbanizálódtak, míg a 
házi veréb költői túlzással élve azóta él emberközelben, mióta lemásztunk a banánfáról. Mivel 
egy faj urbanizációja akár párszáz év alatt végbemehet (lásd a feketerigó esetét), a történelem 
folyamán később városiasodott földrészeken sem ritka. Hogy mely fajok mikor és mennyi idő 
alatt válnak urbanizálttá, nehéz megjósolni az esetek egyedisége miatt, de bizonyos 
tulajdonságok egyértelműen kedveznek a városiasodás sikerének: ilyen a viselkedésbeli 
plaszticitás (például az új táplálkozási módok feltalálása illetve elfogadása), az erősebb 
immunrendszer és a nagyobb stressztűrőképesség.” 
http://termeszetvedo.network.hu/blog/termeszetvedok-hirei/urbanizalt-madarak 
 
Tehát urbanizálódik az élővilág velünk együtt. A bölcs naturások elfelejtettek e 
szerencsétlen madaraknak szólni? Kitelepítenék az urbanizálódott fajokat a 
településekről?  
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A varjú, melyből a legtöbb van a téli városokban. Méterekre megközelíthetők, ha 
megijesztjük, felrebben, majd pár méter repülés után ismét a földön van, annyira fél, 
és annyira rosszul érzi magát! 
 
Ami néhány éve még hihetetlen volt, amely a fantasztikum birodalmába tartozott: 
sokan emlékszünk Alfred Hitchcockra, kinek a filmjei a félelem és a fantázia 
keverékén nyugszanak (pl. a Psycho), jól megijesztgette a világot a kegyetlenül 
támadó sirályokkal a Madarakban! Azt hittük, hogy ez a fantázia szülötte, és most ez 
nálunk is valósággá lett. 
„Az utóbbi napokban megtámadják a Városligetben, az Időkerék közelében, a Műcsarnok 
mögötti platános részén az arra sétálókat az ott élő varjak. A dolmányos varjak 15-20 méter 
magasból zuhanórepülésben rárepülnek a liget szélén található platánosban sétálókra, és 
amikor közvetlenül az emberek feje fölé érnek, hirtelen visszafordulnak. Addig ijesztgetik az 
ott lévőket, amíg el nem hagyják a varjak területét. A kutyákat - főként a kisebb testűeket - 
még agresszívebben támadják, sokszor karmukkal súrolják az ebek hátát.” 
http://www.origo.hu/itthon/20040601tamadnak.html 
Kit kell itt védeni? Nem kellene a Városligetet az ember részére naturás területté 
kijelölni, és kitiltani onnan minden madarat és madaras tevékenységet? 
 
„A városi madarak cigarettacsikkeket használnak arra, hogy távol tartsák a fészektől a 

parazitákat – állapította meg egy mexikói kutatócsoport. 
A Biology Letters című tudományos magazinban közölt tanulmányuk szerint ez a viselkedés 
tulajdonképpen egyáltalán nem természetellenes, hanem egy ősi ösztön adaptációja a 
megváltozott környezetre. 
A madarak mindenféle élőhelyen igyekszenek a fészkeket az élősködők számára kellemetlen 
anyagokkal bélelni. A dohánylevélben található vegyi anyagokat elkerülik az ízeltlábúak, így 
például a parazita atkák – magyarázta Monserrat Suárez-Rodríguez, a mexikóvárosi 
Autonóm Egyetem ökológusa, …” 
http://www.hir24.hu/tudomany/2012/12/05/cigivel-vedekeznek-a-madarak/ 
Miért nem hozzák be vidékről, mondjuk a naturás területről, a megszokott 
anyagaikat? Talán jobbat találtak? 
 
„A madarakat a városi zajszennyezés arra készteti, hogy hangosabban és magasabban 
énekeljenek - mutatták ki mexikói tudósok. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem (UNAM) 
kutatói a házi piróknak (Carpodacus mexicanus) a városi zajszennyezésre adott reakcióját 
vizsgálták.” „A kutatók azt találták, hogy a zajban a madarak kevesebb mély hangot adnak ki, 
és azokat is hosszabban elnyújtják, hogy énekük jobban hallható legyen a mély, morajlásra 
emlékeztető alapzajban. A hímek ezen kívül a csiripelés hangerejét is növelték. A brit Royal 
Society Biology Letters című tudományos folyóiratában közzétett eredmények arra engednek 
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következtetni, hogy az autók, repülőgépek és más berendezések által kiadott hangos, alacsony 
frekvenciájú városi háttérzaj eltorzítja a madarak énekét, amely a párok odavonzásában és a 
terület kijelölésében is fontos szerepet játszik.” 
http://www.parameter.sk/rovat/technika-tudomany/2010/07/10/madarak-magasabban-
enekelnek-varosi-zajban 
 
A dolmányos varjú is beköltözött! 
„Az elmúlt húsz évben például a tarka vagy dolmányos varjú külterületi facsoportokban 
fészkelő óvatos madárból városi szárnyas lett, olyannyira, hogy ma már kizárólag a 
településeken fészkel.” 

 
http://www.budaorsiinfo.hu/?p=14112 
Ez talán nem nevezhető vizes és természetszerű élőhelynek! 
 
Hová vezethet az agynagyobbodás? Ez a szegény galamb csak nem a naturások által 
lemosott Bánáti főutat keresi a térképen? 

 
„A városi életet választó madarak agya viszonylag nagyobb, mint a vidéken élő társaiké – a 
meglepő kutatási eredményt 12 európai város madárállományának vizsgálata alapján kapták 
a tudósok. Azok a madarak, akik viszonylag nagyobb aggyal rendelkeznek, gyorsabban és 
könnyebben alkalmazkodnak a városi életformához.” „A biológusok a verébalkatúakhoz 
tartozó 22 család 82 ismert faját tanulmányozták. A madarak testtömegét az agyméretükhöz 
viszonyították, és összehasonlították a városi életformához való alkalmazkodásukat. A kutatás 
alapján kijelenthető, hogy azok a madarak fészkelnek a városközpontokban, akik nagyobb 
aggyal rendelkeznek.” 
http://helyitipp.hu/a-varosi-madarak-okosabbak-mint-a-videkiek 
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A szarka is! 

 
„A szarka felvállalta, hogy velünk él, hozzászokott a város veszélyeihez. Nap mint nap 
találkozunk vele, …” 
http://www.edenkert.hu/vilagos-zold/allatok-a-kertben/nem-minden-fajta-tarkabarka/170/ 
 
A verébsármány is! 

 
„A madárdal is lépést tart a felgyorsult városi élettel, elődeikhez képest magasabb hangon 
igyekeznek hallhatóvá tenni magukat a mai verébsármányok – állapították meg az Animal 
Behavior című szakfolyóiratban közzétett tanulmányukban amerikai kutatók. 
San Franciscó-i vizsgálataikban a koronás verébsármány (Zonotrichia leucophrys) dalát 
rögzítették, elemezték és hasonlították össze 1969 és 2005 között. Úgy találták, hogy a város 
növekvő zajával versengő madarak mérhetően magasabb regiszterben csicseregtek 2005-ben, 
mint pár évtizeddel korábban. 
Az eltelt 36 évben a hangfelvételek helyén, a Golden Gate híd közelében erőteljesen nőtt a 
gépkocsiforgalom, vele együtt a zajszennyezés. David A. Luther és csoportja úgy véli, a 
koronás verébsármány ehhez alkalmazkodott, amikor - a hangfelvételek szerint – lényegében 
ugyanazt a dallamot nagyobb hangmagasságban énekelte.” 
http://index.hu/tudomany/2012/04/11/magasabb_hangon_dalol_a_varosi_madar/ 
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A ma még nem városi kócsag is a városban ebédel! 

 
„Ritkán és régen látott madarak - kócsagok - tűntek fel Miskolc fölött a napokban. Csak az 
idős városlakók emlékeznek legutóbbi, évtizedekkel ezelőtti felbukkanásukra. 
Legalább fél tucat nagy kócsagot láthattak a szerencsések az elmúlt hétvégén Miskolc 
belvárosa felett és Lillafüred környékén. Az Észak-Magyarország című Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei napilap internetes kiadása szerint a kócsagok - a magyar természetvédelem 
címerállata - száma az utóbbi húsz évben jelentősen megnőtt.  
Vélhetően a felmelegedés miatt az eltelt években jó pár madár nem költözött délre, hanem 
télire is itt maradt. Ma már bármely hazai vizes helyen megtalálhatók ezek az állatok, míg 
korábban főleg a Kis-Balatonnál és a Tisza-tónál fészkeltek. Az ornitológusok szerint városi 
madár sohasem lesz a kócsagból, de telente a könnyebb élelemszerzés becsábíthatja lakott 
területre.” http://napielet.hu/napi/rovat/kekzold/1930/madaras_meglepetes 
 
A vörösvércse is! 
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„A nyílt térségek madarai, jól tűrik a városi környezetet is.” 
http://lepkek.modulgp.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=12 
 
Így inna, ha zavarva érezné magát? Felvenne ellenséges közegben ilyen 
kiszolgáltatott pozíciót? 

 
http://varosimadarak.blogspot.hu/2012/07/galambok-repulo-patkanyok-vagy-tubi.html 
 
Ellenséges itt a madár-ember viszony? 
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A fülesbaglyok is! 

 
„Városlakó fülesbaglyok 
„Idén gyerekek látták meg először az erdei fülesbaglyokat (Asio otus) Debrecenben, amint éppen pihentek a 
Poroszlay úton, egy fenyőfán.” Debrecenben már több éve töltik a telet a fülesbaglyok. Jól érzik magukat a 
városi közegben, hisz itt pár fokkal melegebb van, mint az erdőben. Napközben szunyókálnak az ágon, éjszaka 
pedig a város szélén vadásznak.” 
http://www.ng.hu/Termeszet/2013/01/varoslako_fulesbaglyok 
Ezek a remek madarak Szeged lakótelepein is megjelennek. 
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Ez ugye nem a pázsit! 

 
http://varos.varosimadarak.fotoalbum.hu/kepeslap/pictureid/17374580 
 
Még a denevér is! 

 
„A rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) Magyarország egyik leggyakoribb denevérfaja, nagy 
állományai élnek nagyvárosokban, főként panelházak réseiben. Ám mert egyre több panelsor 
kap utólagos szigetelést, lassan elfogynak a denevérek búvóhelyei, így városi populációi 
veszélybe kerülhetnek.” 
http://www.ng.hu/Termeszet/2011/06/joe_a_varosban_a_denevernek 
 
http://magic-birds.gportal.hu/gindex.php?pg=34050514&pageno=38 
 
A veréb már régen velünk városlakók! De a cinegék, a varjak, a csóka, az ökörszem 
is kezdi! 
„A galambok mellett a városban élő verébfélék is okosabbak vidéken élő rokonaiknál. Svéd 
kutatók 82 Franciaországban és Svájcban élő verébfaj esetében azt találták a szárnyas 
jószágok az eszükkel is alkalmazkodnak a városi életmódhoz, a gondolkodásuk fejlettebb lesz, 
és a testükhöz képest az agyuk aránya megnő. A "városlakók" agyméretének és tömegének 
növekedése jellemző a széncinegére, a kék cinegére a kormos varjúra, a csókára, a szarkára, 
az ökörszemre, a hosszú farkú cinegére. 
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Érdekes módon nem minden verébféle agya nőtt meg a városi életmódtól. A citromsármány, a 
kis poszáta, a mezei poszáta, a kis légykapó kisebb fejűek maradtak, azonban viselkedésük 
cseppet sem tűnt butábbnak "agyasabb társaikénál". 
Az agynövekedés az egyes kulcsfontosságú agyi struktúrák igazodását teszi lehetővé a 
megváltozott életmódhoz. A tudósok nem tartják kizártnak, az agyas verébfélékben már a 
városi beköltözés előtt megkezdődhetett az agyasodás folyamata” 
http://magic-birds.gportal.hu/gindex.php?pg=34050514&pageno=38 
 
Mindennél mesterségesebb élőhely a városban! Ha a szobor tetején is tud fészket 
rakni a vércse, akkor ebben a toronyban miért ne rakna? 
 

 
 

„Rohamosan fogyatkoznak a vadon élő állatok számára megfelelő élőhelyek a klímaváltozás 
és az urbanizáció következtében a városi környezetben is. E trenddel kíván szembeszállni a 
holland Waterstudio építésziroda vezetője, Koen Olthuis, aki megtervezte a világ első úszó 
parkját: ez a SeaTree, azaz Tengeri Fa. A különböző fajok igényeinek megfelelően az egyes 
szinteken megpihenhetnek a madarak, méhek, rovarok és denevérek, míg a vízfelszín alatt a 
halak és más élőlények lelnek búvóhelyre. Nevével ellentétben a létesítményt folyóra és 
tengerre egyaránt lehet telepíteni.” „"Budapest szívében is elképzelhető a SeaTree, igaz, 
kisebb átalakításokkal - mondta az [origo] kérdésére Ankie Stam építész, a Waterstudio 
munkatársa. - A Duna csekély mélységéhez igazítva az építmény alapzatát szélesebbre kell 
tervezni, a vízszint feletti emeletek számát pedig muszáj némileg csökkenteni." 
http://aktiv.origo.hu/idojaras/20120307-vegso-menedek-lehet-az-uszo-park-mesterseges-
elohely-varosban-elo.html 
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Napi kedves ismerőseink: 

 
 

 
http://www.galeria_gyonyoru_vadallatok.abbcenter.com/?galstep=1&id=189071&PHPSESS
ID=2205ee98ab06ad204eabb99f60c30ddb 
 
A sarlósfecske is! 
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„… a sarlósfecske, mely nem valódi fecske, a sarlósfecskefélék családjába tartozik. Ezek a 
madarak nagyon hasonlítanak a valódi fecskékhez, lényegesen különböznek azonban tőlük 
anatómiailag. Áramvonalas testük és hosszú, hegyes szárnyuk révén kitűnő és fáradhatatlan 
repülők. Lábuk csak kapaszkodásra alkalmas (innen ered latin Apus apus neve, mely 
lábatlant jelent), ezért nem látjuk őket villanydróton üldögélni. A szaporodási időszakot 
kivéve, egész életüket a levegőben töltik, szaporodásuk is itt történik, sőt repülve alszanak. E 
madár nagyon jól alkalmazkodott az emberi környezethez, nagyobb városok magas épületein 
költ, egyre kevésbé fordul elő sziklarepedésekben, faodvakban, melyek természetes élőhelyei. 
Innen ered másik népies neve: hegyi vagy kőszáli fecske.” 
http://egrizold.blog.hu/2009/06/03/varosi_madaraink_a_hegyi_fecske 
 
„Akár a papagáj is elszaporodhat Budapesten” 

 

 
„Egy tavalyi, a Washingtoni Egyetem által koordinált adatgyűjtés során a világ 73 
legnagyobb metropoliszából összesen 217 városlakó madárfajt írtak össze - ezek ráadásul 
csupán az adott területre nézve őshonos fajok, a behurcolt és sikeresen megtelepedő 
madarakkal a kutatók nem számoltak. Megtaláljuk közöttük a seregélyeket, papagájokat, 
verebeket, a galambok és gerlék különböző képviselőit vagy a sirályokat, de a Föld számunkra 
egzotikus tájain olyan madarak népesítik be a városokat, mint például az ollósfarkú kolibri 
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(Lesbia victoriae) az ecuadori Quitóban, a smaragdgyurgyalag (Merops orientalis) Gizában 
vagy a hollókeselyű (Coragyps atratus) Brazíliában. 
Európa városainak madárvilága több tucat fajból áll. Közülük megrögzött városlakó a házi 
galamb (Columba livia) és a házi veréb (Passer domesticus), de a sarlósfecske (Apus apus) a 
balkáni gerle (Streptopelia decaocto) vagy a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) 
legnagyobb populációi is az emberlakta népes településekhez kötődnek. 
Más fajok, így a feketerigó (Turdus merula), a dolmányos varjú (Corvus corone), a szarka 
(Pica pica), a dankasirály (Larus ridibunus) vagy a széncinegék (Parus major) és egyes 
pintyfélék (Fringillidae) városi és természetesebb környezetben élő populációkkal is 
rendelkeznek. Az urbánusok gyakran a "vidéki rokonoktól" eltérő szokásokat alakítottak ki az 
évszázadok során. Köztudott például, hogy a parkok feketerigói az erdeiektől eltérően nem 
vonulnak ősszel a mediterráneum felé, hanem a telet is a fészkelőhely közelében, a városok 
határain belül vészelik át.” 
„Az enyhébb telű, tengerparthoz közeli európai városok, többek között Barcelona, Lisszabon, 
London vagy Hamburg parkjaiban rendszeres fészkelőkké váltak egyes papagájok. Az éles 
hangú remetepapagáj, más néven barátpapagáj (Myiopsitta monachus) és az örvös papagáj 
(Psittacula krameri) jelentős problémát jelent a lokálpatriótának számító, őshonos feketerigók 
és kisebb énekesmadarak fészekaljainak elpusztítása miatt. Az örvös papagájokat a 20. század 
közepe-vége felé szándékosan telepítették be a nagyvárosokba, amelyekben mára 5-6 ezer 
egyedet számláló populációi élnek. 
Egy elszabadult barátpapagáj-pár az elmúlt évben Budafokon is fészket rakott, ám nálunk az 
olykor keményebb tél egyelőre féken tartja a kéttagú "állományt". Ha azonban a 
klímaváltozás következtében a telek enyhébbekké válnak hazánkban, nem elképzelhetetlen, 
hogy bizonyos kiszabadult díszmadarak könnyebben túlélik a kedvezőtlen időszakokat és akár 
szaporodhatnak is.” 
„Néhány madárnál napjainkban zajlik az urbanizálódás folyamata, mégpedig 
rohamléptekkel; Magyarországon a szarkák, legújabban pedig az örvös galambok (Columba 
palumbus) egyre gyakrabban láthatók a forgalmas településeken. A jelenség nem okvetlenül a 
hazai fészkelőállomány gyarapodásának a következménye - ezek a madarak valójában 
"beköltöznek" a városokba. Érdekes, hogy a nyugat-európai örvös galamboknál ez a folyamat 
jóval korábban elkezdődött, így például Németországban ez a faj évtizedek óta lakik 
városokban, nálunk néhány éve még az erdők, ligetek félénk nagy testű galambfaja volt.” 
 

 
A Parlament épületén is fészkelnek vörös vércsék (tudtommal pedig ez nem naturás 

jelölő terület!) 
 
„Az európai városok ragadozó madarai közül a legismertebb kétségkívül a vörös vércse 
(Falco tinnunculus), egy elegáns sólyomféle ragadozó, amely Budapesten jelenleg mintegy 70-
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80 párral képviseli magát. Szellőzőablakok, WC-ablakok, egyéb kisméretű nyílások, 
tűzfalüregek fészkelője. Talán meglepő, hogy a városi vércsék elsősorban nem a 
"verébkészletet" dézsmálják, hanem kijárnak a füves területekre pockozni, illetve gyíkokat 
zsákmányolnak. A másik, jóval híresebb nagyvárosi ragadozó a vándorsólyom (Falco 
peregrinus), amely többek között Brüsszel, Berlin és London látványossága, tipikusan a városi 
galambokon él, neveli fiókáit. Budapesten a vándorsólyom alkalmilag fordul elő; egy Piri 
névre hallgató tojó éveken keresztül rendszeresen megfigyelhető volt a Szent István-bazilikán, 
ám ezt a példányt 2005-ben látták utoljára. Telente gyakori látogatói a magyarországi 
városoknak, így "saját" visszatérő vándorsólyma van például Tatának, Szegednek, Sopronnak 
és Debrecennek, ahol a vándorsólymon kívül több kerecsensólyom is bejár a városba 
vadászni - mondta el Prommer Mátyás, a Magyar Madártani Egyesület Vándorsólyom-
programjának vezetője. A vándorsólymokat nemcsak ritkaságuk miatt becsülik meg őket, 
hanem azért is, mert kordában tartják az elszaporodott galambállományt. Londonban a 
városvezetés külön akciótervet készített a vándorsólyom védelmére és fészkelésük 
elősegítésére.” 
„A nyócker fajlistája 
A kerület fajlistája meglepően gazdag. Az alapot persze a mindenütt jelenlévő házi galambok 
és házi verebek adják, de a kép ennél sokkal összetettebb. Tavaszi hajnalokon egymást váltják 
a tetőantennákon, ereszeken az éneklő feketerigók, házi rozsdafarkúak és balkáni gerlék. 
Később ébrednek a zöldikék és a tengelicek - ezek a madarak a magasabb fákon: platánokon 
és ostorfákon fészkelnek. Ugyanezek a "nagy túlélő" fák biztosítanak fészkelési lehetőséget a 
dolmányos varjaknak, szarkáknak és, mint már említettük, újabban az örvös galamboknak is. 
A feketerigók és a gerlék élnek-halnak a formás, sűrű ágszerkezetű gömbjuhar 
lombkoronájáért, ahol a fészkek már viszonylag kora tavasszal is rejtve maradnak. 
Csak a Blaháig vagy az Örsig kell kirándulnunk, ha csókát (Corvus monedula) akarunk látni - 
ott fészkelnek a házfalak nagyobb repedéseiben, a tetőkön, a díszstukkók alkotta üregekben. A 
városi kánikula hangulatának állandó hangaláfestését adják a nyaranta a belső kerületek szűk 
utcái fölött végigsöprő, üveghangon sivító sarlósfecskék, közéjük olykor kellemesebb 
orgánumú molnárfecskék (Delchicon urbicum) vegyülnek.” 
„A tengerparti, folyóparti városok lármás hulladék-eltakarítói a sirályok. Európában főként a 
sárgalábú sirály (Larus cachinnans), a dankasirály (Larus ridibundus) és a viharsirály (Larus 
canus) töltik be ezt a szerepet. A partoktól távol, így hazánkban is, ezek a fajok egész évben 
nagy tömegben láthatók a városszéli szeméttelepeken, ahol zsivajgó rajokban követik a 
hulladékot át meg áttúró, tömörítő kompaktorokat. A pesti Duna-szakaszon telente látható 
sirályok is nagyrészt a három fent említett faj képviselői. Leggyakoribb a dankasirály, 
nagyobb kavargó tömegeit a Dunába ömlő szennyvízbefolyók zamatos, táplálékban gazdag 
vizei fölött láthatók.” 
http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20080728-madarak-a-varosokban.html 
Ezek nem tudják, hogy rossz ott nekik, ahol nem rossz? Csak kellene számukra 
szervezni egy naturás tanfolyamot, persze csak akkor, ha az Európai Tanács 
beleegyezik! 
 
A madarak nem csak a naturásoknál okosabbak, hanem még a politikusoknál is! 
„Klímaváltozás a madarak szemével Az Angol Királyi Madárvédelmi Társaság, az RSPB a 

nyolcvanas évek óta figyel egyes madárfajokat és azt vette észre, hogy egyes madárfajok 
populációja, valamint az általuk bejárt tartományok nagysága között komoly összefüggés 
van. A Plos One szaklapban közzétett nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint vannak 
olyan madarak, amelyek viselkedésükben számolnak a felmelegedéssel, egyelőre azonban 
ők vannak kisebbségben. 122 megfigyelt madárfajból 30-nál látható, hogy szépen 
folyamatosan növelik az életterüket, míg a fennmaradó 92 faj pedig éppen hogy évről 
évre kisebb területet jár be. Egyes madárfajok, mint például a bíbic korábban egész 
Európában honos volt, mostanában viszont a dél-európai területeket elhagyta, 
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feltételezhetően a hőmérséklet változása miatt. A tudósok felállítottak egy mérési 
egységet, amelyet klímaváltozási indikátornak neveztek el. Ez arra szolgál, hogy 
megmutassa: a hőmérséklet változása milyen hatással van a fajokra. A felmelegedés 
néhány fajra kifejezetten jó hatással van – vélekedik a Durham Egyetem professzora 
Stephen Willis. Néhány madárfaj ugyanis kiterjesztette észak felé is a területeit. A sövény 
sármány egy másik olyan madárfaj, amelyet korábban csak a dél-nyugati részeken 
észlelték most viszont Nagy Britannia más területein is látható. Hasonlóan kedvezően 
használja ki a felmelegedést a nádirigó, a bajszos poszáta és a gyurgyalag is. Vannak 
azonban olyan fajok, amelyek éppen a felmelegedés hatására kerültek bajba. A skót 
keresztcsőrűt például a kihalás fenyegeti, mivel élőhelyeit, a Skóciában lévő kaledóniai 
fenyveseket is erőteljesen sújtja a melegedés. A szakemberek szerint a világ vezető 
országainak összefogására van szükség, hogy mérsékeljék a klímaváltozást. Tudományos 
munkájukat épp azért készítették el, hogy a politikusok tisztában legyenek a felmelegedés 
káros hatásaival. Szerintük a skót fenyvesek megmentéséért is komoly összefogásra van 
szükség.” 

http://www.katasztrofak.abbcenter.com/?id=78933&cim=1 
A ma kőbevésett jelölő élőhelyeket a klímaváltozás nem fogja lemosni, értelmetlenné 
tenni? 
 
„A nimfapapagáj 
 

 
Ausztráliai hazájában olyan közönséges ez a madár, mint nálunk a varjú. Mindenütt 
megtalálható a városi parkoktól az őserdőkig.” 
http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2005/02/28/tarkavilag.htm 
 
Annyira rossz nekik a városban, hogy fészkeik leverése, lelövésük, vízágyús 
kimosásuk (kik ellen vetnek be amúgy vízágyút?) eltávolításuk, mérgezéseik után is 
élnek a városban!  
Vízágyúval mentek a védett varjak ellen Kecskeméten 
http://www.edenkert.hu/vilagos-zold/termeszet/vetesi-varju-kecskemet--vizagyu/1958/ 
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Akkor hogyan is van ez? 
A logika esete a természetvédelemmel 
A madaraknak a városi környezet az a környezet, amely a legtávolabb van a 
természetes életkörülményektől. 
Képzeljünk el egy skálát! Biztos kezdőpontja a skálának a természetes élőhely, 
ahogyan a Paradicsomot a Biblia leírja. Ilyen sajnos ma már nincs! Ettől függetlenül a 
skála kezdőpontjának jó. A skála másik végpontja pedig legyen a madaraknak a 
legmostohább, a legélhetetlenebb városi környezet.  
Az összes mai élőhelyük e kettő között van valahol. Az egyes élőhelyek különbsége 
abból adódik, hogy milyen messze van valamelyik skálavégtől. 
Az előző példákból nyilvánvaló az, hogy egyre több madár urbanizálódik, tehát 
alkalmazkodik a mostoha viszonyokhoz. Az élőlények világában ez nem ismeretlen 
jelenség, hiszen van élet kitölti a teljes Földet, valami él a jégtakaróban, a 
hőforrásban, a magashegyeken és az egyéb extrém helyein is a Földnek.  
A sok előbbi példa azt igazolja, hogy a madarak minden „természetvédelem” nélkül is 
meg tudnak élni a számukra legmostohább, a városi, az abszolút „természetellenes” 
körülmények, feltételek között is!  
A madarak alkalmazkodását urbanizálódásuknak nevezik. Ez tény! 
Logikus-e ezután azt kijelenteni, hogy tudnak élni a legrosszabb körülmények között 
is, de életképtelenek az ennél komfortosabb élőhelyeken? Még akkor is, ha ezek nem 
az ideális, természetes élőhelyek? Ez helytelen logikai következtetés. 
Talán az is igaz, hogy egy hatsávos út, hatalmas járműforgalmával jobban elrontja a 
környezetet, mint a kétsávos út, a kisebb forgalmával. Másként írva: egy kétsávos út 
a hozzá illő forgalomnagysággal kedvezőbb környezet, mint a hatsávosé, a nagyobb 
forgalmával. Csak ennyit kellene belátni, majd újragondolni a naturás rendeletet az 
OTrT-vel együtt. 
 
 
„Rovarglobalizáció a magyar erdőkben 
Magyarországon 1881 és 2010 között 108 valós, illetve potenciális erdészeti jelentőségű 
jövevény rovarfaj megjelenését észlelték. A megtelepedő erdei rovarfajok száma meredeken 
növekszik az utóbbi 2-3 évtizedben. Az utóbbi 30 évben (1981-2010) több faj jelent meg 
erdeinkben, mint az azt megelőző 100 évben (1881-1980). A Hemiptera rend, ezen belül is a 
levéltetvek adják az összes faj 2/3-át. A fajok 46%-a Ázsiából, 31%-a Észak-Amerikából, 
21%-a Európán belülről, 2%-a pedig Afrikából származik. A fajok 2/3 részének nem őshonos 
fa-, illetve cserjefaj a tápnövénye (35% tűlevelű, 31% lombos). A jövevény rovarfajok 
megjelenése és terjeszkedése a jövőben is folytatódni fog. Csak korai felismerésük, valamint a 
velük kapcsolatos ismeretek bővítése és terjesztése segíthet terjedésük lassításában, illetve 
kártételük mérséklésében. 

ROVARGLOBALIZÁCIÓ A MAGYAR ERDŐKBEN 
Csóka György, Hirka Anikó és Szőcs Levente 

Erdészeti Tudományos Intézet, Erdővédelmi Osztály 
Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 

http://www.erdtudkoz.hu/ek_new.html 
 
Az új rovarok megjelenése megállíthatatlannak tűnik. Ezeket fogja követni az új 
madárfajok megjelenése is, mert ezek számukra táplálékok! Valószínűen szintén 
megállíthatatlanul. Lehet, hogy esetleg ki is fogják a bennszülött madárfajokat majd 
szorítani. A biológia már csak ilyen, állandó mozgásban, forrásba van. A naturások – 
mint írják – ezek ellen fognak majd harcolni? Vagy ezek számára is ki fognak újabb 
„lakóparkokat” jelölni, a sajátos logikájuk szerint?” 
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A listázás és a lakóparkok „szellemisége”, mint a Natura 2000 alapja 
A Natura 2000 terület kialakítási gondolatmenet szerint nem védjük a Föld összes 
élőlényét, hanem közülük csak néhányat. 
Miért, milyen alapon? Miféle tudományos eszme teszi ezt lehetővé. Minden 
élőlénynek van szerepe a Földön, csak még nem ismerték fel. Nincsenek fontos és 
még fontosabb élőlények! Kivéve persze az emberi társadalmat, ahol a pénzhez jutás 
mértékével változik az egyébként általánosnak hazudott szabadság és fontosság. 
Mindegyiknek elemi joga van élni. A listázás alapja az emberi tudatlanság, 
rosszindulat. Mégis a Natura 2000 alapja néhány kiválasztott faj táblázatba írása, 
listázása. Aki ezt kitalálta, az a gyerekeivel is hasonlóan jár el? 
A másik téveszme a lakóparkosítás. Az embernél sem siker-sztori, megpróbálják 
tehát a madaraknál, békáknál. A Natura 2000 ugyanolyan terület, mint ma egy 
lakópark, ahová csak az mehet be, akit az őr beenged, és a lakóparkban csak azt 
lehet csinálni, amit a lakópark eszme kiagyalói megengednek. Fontos arra gondolni, 
hogy az emberek az előtt is éltek, amikor még nem voltak lakóparkok. Sőt az 
emberiség zöme ma sem lakóparkban él. Ezek után nem logikus kijelenteni azt, hogy 
élet csak a lakóparkokban van, főleg a madaraknál, melyek az egész világot belakják. 
 
 
A jogalkalmazói következetlenség a Natura 2000-rel kapcsolatban 
Miért kapott minden autópálya építési engedélyt? 
Az ország autópályái az ország legnagyobb forgalmát viselő utak! A legnagyobb 
forgalom egyből jelenti a legnagyobb környezeti terhelést is, zajban, 
légszennyezésben, földalatti vizek szennyezésében, haváriák esetén a járműből a 
környezetbe kijutó vegyszerek miatt! Építésükhöz ezekhez kell legnagyobb 
szélességet kihasítani a termőföldből, a majdnem természetes környezetből. 
Építésükhöz a legtöbb építőanyag kell, a többi útéhoz képest, mely megint csak a 
környezet lerablásával állítható elő. A korrupciós lehetőség, a választói szavazatvétel 
itt a legkönnyebb, tehát létesítésükhöz komoly politikusi érdeklődés kapcsolódik. Az 
elmúlt 23 év alatt minden kormánynak volt saját, királyi útépítő cége! Vajon miért? 
Meg merik itt a zöld hatóságok tagadni az építési engedélyt? Igen, egyszer 
életükben, megpróbálhatják! Hogyan lehetséges az autópályák építését a legnagyobb 
környezetvédő beruházásnak minősíteni? 
Miért nem kapnak ugyanakkor nagy számban építési engedélyt az alsóbbrendű utak, 
a kerékpárutak? Hogyan lehetséges az, hogy az egyforma kétsávos utak egyike kap 
építési engedélyt az egyik megyében, míg a hasonmása nem, a másik megyében? 
Hogyan lehet, hogy a kerékpárutak is áldozatul esnek? 
Hogyan lehetséges az, hogy ugyanabban a megyében az egyik igazgató alatt kiadják 
az építési engedélyt, majd az új igazgató – akinek felfelé jeleznie kell a ma 
divatosnak minősített keménységét – visszavonja az engedélyt? 
Az előbbi esetnek van olyan változata is, amelynél ugyanazon igazgató vonja vissza 
az építési engedélyt, aki kiadta pl. az engedély hatályának lejártakor, miközben sem 
a tücskök, sem a hangyák száma nem változott az út körül. 
Hogyan lehetséges az, hogy konkrét utak, hidak építése megakadályozható üres 
lózungok mázsaszámra való beírásával az elutasító határozatba? Hogyan engedhető 
meg az, hogy ezek az elutasító határozatok többnyire számok, tények nélküliek? 
Hogyan lehet 2013-ban egyetlen alap a kérelmező kiszolgáltatottsága? 
A kisebb terhelést okozó ún. alacsonyabb rendű utak, kerékpárutak kisebb terhelése 
ellenére sem kapnak építési engedélyt, mert valahol a zöldeknek kompenzálni is kell. 
Meg kell mutatni azt is, hogy nagy szükségesek! Csak itt hagynak nekik mozgási teret 
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a politikusok az arány javítására, az igazságosság látszatának keltésére. Nem a 
Natura 2000 körüli jogszabályokkal van esetleg baj? 
 
 
Van egy jogalkotási törvényünk, ne feledjük el! 
„2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról, „A jogalkotás alapvető követelményei 
2. § (1) A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási 
tartalommal kell rendelkeznie.” 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000130.TV 
Ez a törvény nagy segítség megválaszolni az utolsóként feltett kérdést. Ez a 
módszertani törvény az elején kijelenti alapvető követelményként a TARTALOM 
EGYÉRTELMŰEN ÉRTELMEZHETŐSÉGÉT. Magyarul ne lehessen úgy olvasni, 
értelmezni egyik magyar törvényt sem, hogy ha akarom, vemhes, ha akarom, nem. 
Megfelel-e ennek a kívánalomnak az OTrT?  
 
 
Vizsgáljuk meg próbaként az OTrT egyik fogalmát, a magterületet, mely a Natura 
2000 lehet 
Az OTrT-ben nem definiált fogalmakat aláhúztam. Az OTrT-ből vett idézeteket piros 
színnel emeltem ki. Az OTrT fogalmait a „275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről” fogalmaival 
pontosítani próbáltam, melyet kék színnel különítettem el. Végül zölddel jelöltem a 
mellékvonalak idézeteit, melyek szintén a 275/2004-es rendeletből vannak. Elérhető: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400275.KOR 
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A0400275KOR 
 
16. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe 
olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző 
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos 
védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,” 
 
Ez maga egy elfogadhatatlan fogalom-turmix. A turmix jelleg akkor válik 
egyértelművé, ha végigkövetjük az fogalom alábbi kibontását. 
Mi a természetes, és mi a természetközeli élőhely, mert ezt nem definiálja? Más, mint 
mondjuk a később definiált különleges természetmegőrzési terület? Ha hatalmas 
számban definiál később fogalmakat, akkor miért nem azokat használja, miért vezet 
be a sok definiált mellé még definiálatlan újakat? 
 
 „Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése.” 
 
Ha nem biztosított, akkor nem jelölhető ki? Nem azért kell kijelölni, hogy biztosított 
legyen? Mit kell ezen mondat után a tervezőnek tenni? Hogyan lehet azt elemezni a 
kijelöléskor, hogy „az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése” feltétel teljesül-e? 
Nem találtam arra utalást, hogy a Natura 2000 terület magterületnek számít-e, de én 
ide soroltam, mert nem tartottam puffer területnek sem és ökológiai folyosónak sem. 
Nem kellene kimondani az azonosságot? 
Amivel az úttervező, a hídtervező nyomvonal keresésekor először találkozik: a 
magterület, majd a jóváhagyott Natura 2000 fogalma. Kíváncsi vagyok hányan 
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hajlandók az alábbi elmélyülést követni! Előre írom: rendkívül fárasztó az, hogy az 
elkapni akart labda egyre távolabb pattan. Nem a kifárasztás a cél? 
 
Az 1. definiálási szint: 
 

i) jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az 
Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági 
vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben 
szerepel; 

 
A 2. definiálási szint: 
 

A jóváhagyott Naturát megelőzi a jelölt Natura 2000 terület. 
h) jelölt Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e 
rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges 
természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. 
számú mellékletben szerepel; 

Mellékesen (ezért zölddel jelölve) a Natura 2000 terület-e 
és/vagy magterület-e a különleges madárvédelmi terület? 
e) különleges madárvédelmi terület:  
az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti 
értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben 
meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú 
mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve 
élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb 
vizes élőhelyekre; 
Mi az a  „jelentős természeti értékekkel rendelkező terület”?  
Alább definiálják a „különleges természetmegőrzési terület” -et 
és a „kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület” - et, de 
ezt nem. Ezért nem naturás ez a terület, bár a kiválasztott két 
táblázat egy új kombinációja a listázott fajoknak. Tényleg így 
van? Hogyan kell felhasználni a „különös tekintettel a nemzetközi 
jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;” kitételt? Az összes ilyen 
a különleges madárvédelmi területekhez tarozik? Nem mindegy, 
hogy a kiválasztott két lista egyedei hol élnek, vizes vagy nem 
vizes élőhelyeken? Vagy a lista szerinti madaraknak kell vizes 
élőhelyen élni, azaz kettős a feltétel? 

 
A 3. definiálási szint: 
 

Még nincs vége! A jóváhagyott Naturához még két újabb fogalom kell.  
f) különleges természetmegőrzési terület:  
olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj 
jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus 
található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást 
követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) 
bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés 
meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a 
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kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi 
jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének 
helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti 
természetvédelmi előírások alkalmazandók; 

n) jelentős állomány:  
e rendelet 1-4. számú mellékleteiben meghatározott fajok 
vagy élőhelytípusok olyan életképes állománya, amely 
mennyiségében, illetőleg állománysűrűségében 
kiemelkedő a faj, illetve élőhelytípus teljes 
magyarországi vagy európai uniós állományához 
viszonyítva és az állomány megőrzésére hosszú távon 
fennáll a lehetőség; 
Jellegzetes trükk: egy fogalom definiálásához hoz 
egy új fogalmat, melyet még nem definiált. Tovább 
kell tehát lépni. Itt most éppen az „életképes 
állományt”! Pedig a jelentős állomány szinte kínálja 
a darabszámot valamilyen formában behozni. 
Megoldás helyett tovább lökték a fogalmat a 
megoldatlanság felé. Ki tudja azt is, hogy mikor van 
az a helyzet, állapot, amikor „az állomány 
megőrzésére hosszú távon fennáll a lehetőség”? 
Megint a szabad értelmezés tág tere! Számít-e a 
fajon belüli egyedszám. Az is megfelel, ha sok faj 
van sok egyeddel, ha sok faj van kevés egyeddel? 
Mennyi ezek esetén a kevés és mennyi a sok? 

g) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület:  
olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt 
közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt 
közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi 
aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. 
cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés 
meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a 
kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű 
közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, 
illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi 
előírások alkalmazandók; 
Ha egy faj egyetlen egyede van valahol, akkor ezek szerint az 
már naturás terület? 
Nem fukarkodnak a jelzőkkel! Itt minden egyből különleges, 
kiemelt! Amit el lehetne intézni egy jelzővel, azt kettővel teszik, 
mely nem segíti a felfogást!  
A két előbbi definíció között csak mennyiségi különbség van. A 
felső a „több”, míg az alsó a „legalább egy”. A kékkel jelölt 
részekben a kizáró vagy helyett nem illene jobban az és/vagy 
kötőszó kombináció? Különben a kettős megfelelés esetén nem 
lehetne annak minősíteni. 
Hol vagyunk a jogalkotási törvény érthetőségre 
vonatkozó alapelvétől? 

 
A 4. definiálási szint: 
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De ezekhez ismét újabb fogalom kell! Mit jelentenek az új 
fogalmak? 

q) közösségi jelentőségű terület:  
olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. 
számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt 
közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben 
szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi 
jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 
hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez.” 
Nem baj, hogy kihagyja az 1. sz. mellékletet? 
Logikus az lenne, ha ez azon terület lenne, ahol az alábbi 
négyből valami előfordul! Helyette A TERÜLET 
HOZZÁJÁRUL (?) egy helyzet fenntartásához! Ha nem járul 
hozzá, akkor hiába van ott az alábbi négy valami? Egy 
terület miként tud hozzájárulni bármihez is? Egy terület 
lehet egy felhőkarcoló helye is, és egy tó is, vizes 
élőhelyként, vagy akár gabonatermő föld is. Hogyan járul 
hozzá a terület a „kedvező természetvédelmi helyzet” 
fenntartásához, helyreállításához. Különben sem 
„hozzájárul a fenntartáshoz”, hanem fenntart! Nem 
„hozzájárul a helyreállításhoz”, hanem helyreállít! 
Hogyan tudják eldönteni, hogy egy terület mihez „járul 
hozzá”? Képtelenség! Ha egy területre felhőkarcoló épül, 
akkor az a „terület” nem tud „hozzájárulni” a „biológiai 
sokféleség megőrzéséhez”. Az ember vagy a terület dönt 
egy terület sorsáról?  
A „közösségi jelentőségű terület” kijelöléséhez egy feltétel 
elég vagy kettő kell? Elég, ha az alábbi négy fogalomnak 
megfelelő van a területen? Vagy második feltételként 
belép még a terület előbb említett „hozzájárulása” is? Nem 
azért akarják a kiszúrt területet kijelölni, kinevezni 
„közösségi jelentőségűnek”, mert a terület 
„hozzájárulásának nevezett dolgokat akarják célként 
elérni? Ilyen nehéz a magyar nyelv? 
Hol vagyunk a jogalkotási törvény érthetőségre 
vonatkozó alapelvétől? 

 
Az 5. definiálási szint: 
 

De még mindig nem értünk a végére, hiszen még újabb 
négy fogalommal kell megbarátkozni! 

a) közösségi jelentőségű fajok:  
a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon 
fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, 
sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek; 
b) kiemelt közösségi jelentőségű fajok:  
a 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon 
fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, 
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sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek 
megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik; 
c) közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  
a 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi 
élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés 
veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, 
illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük 
következtében kis területen lelhetők fel; 
d) kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  
a 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi 
élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés 
veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség 
különleges felelősséggel tartozik; 

 
Hová is értünk el az 5 lépéssel? 
Megtudtuk, hogy vannak különféle listák fajokról és élőhelyekről. Ennyi buktató, 
kacskaringó után csak eddig! Nem lehetne ezeket a listákat rögtön az elején 
beírni a definícióba, mi szükség erre a körülményeskedésre? 
 
 
Ki állította össze és milyen elvek szerint ezeket a táblázatokat?  
Hogyan válogatták, minősítették a fajokat? Volt a magyaroknak beleszólási 
joguk a listák összeállításába? Ezekben a listákban benne vannak a 
magyarokhoz köthető madárkák mellett a franciákhoz köthetők is? Egyébként pedig 
nagyon örülünk annak, hogy az EU ennyire meg akarja óvni a magyar madárkákat, 
de azért cserébe mi aggódhatunk a francia sorstársaikért. Kivihetnénk a mi 
madárkáinkat Franciaországba egy kis helytakarékosságot tanulni. 
 
 
Hány kritériumnak kell megfelelni? 
Vegyük példának a közösségi jelentőségű fajok definícióját.  

a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek 
közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg 
bennszülöttek; 

Két lehetőség van: 
Elég megfelelni a kék színű résznek és a fekete színű rész csak magyarázat, indoklás. 
A második: a kék szerint fajok abban az esetben, ha még többlet kritériumként 
megfelelnek a fekete részben lévőknek is. 
Ez esetben elég a felsoroltak közül egynek megfelelni, vagy minden felsoroltnak meg 
kell felelni? Hol vagyunk a jogalkotási törvény érthetőségre vonatkozó 
alapelvétől? 
 
 
Mi az egyértelmű definíciója az alábbi fogalmaknak, melyek kellenének a listás négy 
definíció és az azok feletti definíciótömeg alulról felfelé való lábra állításához? 
közösségi szempontból veszélyeztetettek: 

vannak nem közösségi szempontból veszélyeztetettek is?  
sérülékenyek: 

mi számít annak? 
bennszülöttek: 

ha nem bennszülött, már nem is madár? 
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amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik: 
a közösség csak az élőlények egy részéért felelős kiemelten? A többit lehet 
pusztítani? Apró baki: az embert sajnos éppen azok közé sikerült sorolniuk, 
amelyekért nem felel a Közösség kiemelten! Emberellenes a listázás. 

közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget: 
vannak olyanok is, amelyek nem közösségi szinten tűnnek el? 

elterjedési területük zsugorodása: 
mihez képest? 

eredendően korlátozott elterjedésük: 
mihez képest? 

kis területen lelhetők fel: 
mihez képest? 

„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.” 
Ki dönti el, hogy mi a veszélyeztetés? Főleg a kapcsolat veszélyeztetése?  
„… csak olyan települési területfelhasználási egység … hozható létre, amely nem veszélyezteti 
a tájképi egység és az országos vagy térségi szinten jelentős tájkarakter-elemek 
fennmaradását.” „Az övezetben közlekedési és energetikai infrastruktúra hálózatokat és 
építményeket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket 
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve, és a világörökségi kezelési tervnek is 
megfelelően kell elhelyezni.” 
Mikor nem veszélyezteti egy út vagy híd a a tájképi egységet? A Lánchíd előtt más 
volt a tájkép, mint építése után! Akkor mi történt a „tájképi egységgel”, 
fennmaradtak-e általa a „térségi szinten jelentős tájkarakter-elemek” 
Mit kezd a bíróság egy ilyen meghatározással? 
Szinte mindennapos az elutasításoknál a” terület kijelölési céljaival ellentétes 
területhasználat” - ra rámutatni. Ezt ugyanis senki sem tudja, hogy mit jelent. Ha az 
ember rákérdez, akkor kap egy teherautónyi választ, de konkrétumok, és főleg 
számok nélkül, azokkal a definiálatlan fogalmakkal spékelve, melyeket fentebb 
említettem. 
A káosz ez, nem törvénybe illő definíció, melyre a törvény épül, mely a 
törvény alapja kellene legyen. Hol vagyunk a jogalkotási törvény 
érthetőségre vonatkozó alapelvétől? 
 
 
Nem is tudjuk azt, hogy mit akarunk védeni? 
Ha az ember orvoshoz kerül a betegsége megállapítása és főleg a gyógykezelési mód 
megválasztása előtt egy csomó adatunkat meghatároztatja (pl. vér és vizelet 
vizsgálat). Akkor betegszünk meg, ha a belső arányaink megváltoznak, de ehhez 
tudni kell az arányaink pillanatnyi értékeit. Az embert rengeteg szám határozza meg, 
állapotát a számok halmaza írja le. Az ember minden pillanatához hozzárendelhető 
egy számhalmaz, az állapot mátrix. Mivel az ember állapota általában pillanatról 
pillanatra változik, változnak az állapotjellemző paraméterek is.  
Amit védeni akarunk az az emberhez hasonló bonyolultságú objektum, a 
populáció, melyről szinte semmi adat nincs a naturás adatok között. 
Sajnos az OTrT-ben és csatolmányaiban még annak igénye sem 
fogalmazódik meg, hogy ezek az adatok az úttervező részére mér az első 
vonal meghúzása előtt rendelkezésre álljanak! 
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Ha megtalál valaki egy listán lévő fajt, akkor nem kell a többire is gondolnia? Nem 
kell számokkal leírni azt, amit talált, azt, amit védeni akar?  
Ökológia elemi szinten: 
„A populáció valamilyen vizsgálati szempont szerint azonosnak tekintett élőlények halmaza; 
általában valamely fajnak vagy az embereknek egy bizonyos jól körülhatárolható csoportja.” 
„Egy adott faj azon egyedei, amelyek térben és időben együtt élnek.” „A populáció az 
ökológus vizsgálódásainak alapegysége …” „A populáció (népesség) általános jellemzésénél 
többféle információra van szükség. Így fontos annak ismerete, hogy milyen körülmények 
között fordul elő, milyen a szerkezete, a térben hol és hogyan helyezkedik el egy 
életközösségen belül, milyen az ivararány, a koreloszlás és a mérete is.” „Nem mindegy, hogy 
a szaporodási közösséget alkotó népesség tagjai mekkora területen élnek.” „A populáció 
pontos mérete egyedszámával vagy egyedsűrűségével jellemezhető.” 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1ci%C3%B3 
Már a Natura 2000 kijelölése csak ezen adatokra hivatkozva történhetne 
meg. Ahol nem így történt, a kijelölést felül kellene vizsgálni. Az EU felé el 
kellene ismerni az összecsapott kijelölés tényét. Legyen kötelező a kijelölőnek 
indokolnia a kijelölés szükségességét a populáció adataival! Ez ma nem 
feltétel. 
„Az ökológia az élőlény populációk és élőlény-együttesek tér-időbeli eloszlásával és az azt 
előidéző okokkal foglalkozó tudomány.”  
Mint ilyennek bizonyára vannak módszerei a populációk számszerű leírásához. 
Elképzelhetőnek tartom, hogy pl. a Sasvári L.: Madárökológia I-II, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1986. című könyv részletes módszertant ad egy populáció 
leírásához. Hasonló lehet:  
http://mkweb.uni-
pannon.hu/ft//tanszek/anyag/Oktatas/allvizsga_tetelsorok/okologia_kidolgozott_tetelek/6_tete
l.doc 
Miért hiányzik az OTrT-ből és csatolmányaiból még az erre utaló szándék is? 
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia 
Nem kellene ismerni minden populáció esetében, még a mindenfajta építés előtt a 
egyedszámot, az egyedsűrűséget, a korcsoportok arányát (kormegoszlást), az 
ivarmegoszlást, a térbeli eloszlást. Hol van ma ilyen adat pl. a hídtervezés 
megkezdése előtt? 
 
 
Nem ismerjük még a populáció pontos helyét sem 
Ma már GPS-szel gyorsan lehet a populáció által elfoglalt terület helyét pontosan 
rögzíteni a határvonal törésponti koordinátáinak rögzítésével. Miért hiányzik még a 
szándék is? Csak az előbbi kettőből tudhatom meg azt, hogy mi és hol van! 
Csak ezek birtokában lehetne arról dönteni, hogy szükséges-e, érdemes-e a területet 
Natura 2000-nek kijelölni! A különféle naturás leírásokban kiolvasható viszont az a 
törekvés, hogy az előbbi elemi adatgyűjtést az úttervező, a hídtervező nyakába 
varrják. Találja meg ő azt, ami miatt majd nem kap engedélyt! Fordított ez a logika. 
Persze ez pénzbe kerülne. Ma már a mezőgazdaság is rendelkezik digitális ortofoto 
térképpel. Ezen a GPS adatokkal azonnal rögzíthető az élőhely, ráadásul megtalálható 
módon, miért ragad le az OTrT és csatolmányai a fatengelyes világnál? 
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Amit tudunk 
A gépjárművek negatív hatásait. A kibocsátásokat. Az elütéseket. Lényeges rögzíteni: 
ezek a hatások azonosak az autópályánál és az alsóbb rendű utaknál is. Nincs olyan 
autó, amely az egyik úton rákkeltő bűzt okád ki, míg áttérve egy másik útra pedig 
levendula illató „ózondús” levegőt ereget. Minden út és jármű terhelést jelent. Ilyen 
alapon egyik utat sem lehetne engedélyezni. Ez egyértelmű dolog lenne. De az, 
hogy az egyformák között valaki kénye és kedve szerint válogat, az tudományosnak 
aligha nevezhető. 
 
 
Amit nem tudunk, és nem is fogunk tudni, ha az OTrT és csatolmányai a mai szinten 
maradnak 
Nem tudjuk a hatást, az érzékenységeket számszerűsíteni, nem tudjuk bemutatni ezt 
fajonként. E nélkül hogyan lehet kárenyhítésről beszélni? 
Tudjuk azt, hogy a zaj mit tesz az emberrel. Sokan csak azt gondolják, hogy a 
hallásunkat rontja. Valójában azonban e mellett még emeli a vérnyomásunkat, ezzel 
szív-, és érrendszeri betegségeket okoz, mely elvisz bennünket az egyik leggyakoribb 
halálokhoz.  
Tudjuk azt is, hogy mi történik velünk, ha szennyezett a belélegzett levegő.  
Tudjuk, mert az állapotot leíró adathalmaz a rendelkezésünkre áll. Nem úgy, mint a 
populációknál, ahol árnyékban bokszolunk. 
Kapcsolódva az előbbiekhez, ezek a hatások (zaj, szennyezett levegő, rossz víz stb.) 
módosítják az állapotparamétereket, azok halmazát.  
Az is tudjuk, hogy ezek a hatások nem egyformán hatnak az egyes emberekre, mert 
ugyanaz az egyiket jobban, a másikat kevésbé betegíti meg. Pedig az ember 
egyetlen, azonos faj! Mi lehet akkor, ha a fajok száma nő, ha ugyanazt a hatást 
megnézzük más fajra? Kellene előre ismerni a többféle fajra kifejtett hatásokat. 
A vakondra ugyanúgy hat a zaj, mint a gólyára? A vakondot ugyanolyan 
gyakorisággal ütjük el, mint a sünt? Az autópálya kerítés az őznek áthatolhatatlan 
akadály, a héjának, ölyvnek az ebédlőasztal. A kerítésoszlopon ülnek és várják, hogy 
az autók végre elgázolják a táplálékukat. Rájöttek, itt sokkal energiatakarékosabban 
jól tudnak lakni, mint a szokásos módon. A természetes környezetből elkerített 
autópálya sáv hatalmas akadály a vaddisznónak, a rókának, mivel korábbi 
mozgásukat lényegesen megváltoztatja. Ugyanezt egy fecske észre sem veszi! Tehát 
az út és a forgalom nem általában hat, mint most vélik, hanem mindig konkrétan. A 
helyzet a mai elképzeléseknél bonyolultabb, mert maga a populáció is bonyolult. Nem 
lehet primitíven közelíteni, kezelni.  
Már az eddigiek tán is nevetséges az a kifogás, mely szerint az út Natura 2000 
területet érint. Na és? – mondanánk, ha tehetnénk. 
Valószínűen nem egyformán reagálnak az egyes fajok a zajra, a légszennyezésre, és 
a többi, az autózás okozta negatív hatásra. Tudjuk, hogy egyáltalán azt, hogy az 
egyes fajok miként reagálnak? Tudjuk fajonként az érzékenységet?  
Valószínű az is, hogy ezek az érzékenységek fajon belül a jármű és faj tartózkodási 
helye közötti távtól is függ. Nem mindegy, hogy a naturás terület határvonalát vagy 
a fajok élőhelyének határát közelíti meg egy út. Tehát nem általában hatnak ezek, 
hanem konkrétan. Hol van ilyen adat? Ez pedig már az úttervezés, a hídtervezés 
elején kellene!  
Változik-e egy populáció érzékenysége, ha a populáció maga megváltozik? Pedig az 
folyton változik!  
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Miért nem követelmény a populáció állapotának változásait követni a zöld 
hatóságnak? Az érzékenység nem függ az egyedszámtól, az egyedsűrűségtől, a 
kormegoszlástól, az ivari megoszlástól, a térbeli eloszlástól?  
Ha a populáció adatait a zöld hatóságnak kellene megszerezni, időbeli változásait 
követni, akkor lehet, hogy macerássá válna számukra a dolog és már nem is 
ragaszkodnának annyira a naturás területekhez? 
Sokkal egyszerűbb leírni: láttak 20 évvel ezelőtt ott valahol három békát, 
ezért 30 km-es körzeten belül tilos mindenféle építkezés! Ma itt tartunk. 
Ezek nélkül pedig mit érnek és mit jelentenek a kissé érzékeny, a nagyon érzékeny 
területek, mint fogalmak? Semmit. Ez a szubjektív definíció maga, melyet mindenki 
úgy tölt meg tartalommal, ahogyan csak akar! Mindenki azt ért ezeken, amit akar. 
Nem kellene ezt megakadályozni minden áron?  
A kompenzáció orvosi értelemben már gyógyszer. A populáció alapos ismerete nélkül 
ugyan miből ítélik meg pl. egy kompenzációs intézkedés hatását? Hatott vagy nem a 
beavatkozás? 
Nemcsak a populációk számszerűsíthetők, hanem még az út és híd 
forgalmának negatív hatásai is, fajonként ráadásul! De van erre szándék, 
vagy jobb, ha leget továbbra is a zavarosban halászni? 
A „275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 15. számú melléklete tartalmazza „A Natura 2000 területet érintő 
hatások megállapításának szempontjai”-t. 
„A) Fajok 
1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 
állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

Az éven belüli, éves vagy több évre kiterjedő, ciklikus vagy véletlenszerű, természetes 
állományingadozás mért vagy előre jelezhető mértékén túlmenő, kimutatható 
mennyiségi, állománysűrűségi, továbbá az elterjedés nagyságát érintő csökkenés. 

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 
A tevékenységgel érintett populáció szerepe, sérülékenysége a faj szempontjából, 
különös tekintettel a lokális elterjedésű fajokra és alfajokra, a genetikai 
változékonyság lecsökkenésére, a tevékenységgel érintett állomány kapcsolatára, 
összekötő szerepére más állományokkal. 

3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai 
közösségi szintet is) 

a) A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai 
közösségi, illetve világállományához képest; és 
b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái 
szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett 
vagy fokozottan védett besorolás stb.) 

4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján) 
A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a szaporodási 
ciklus hossza, a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos élethossza, a 
tevékenység hatása a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti elemekre. 

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a 
célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve 
élőhelyének dinamikája következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, 
amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál 

a) A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból azok 
észrevehető csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve az állomány 
izoláltsága más állományoktól stb.), illetve az állomány belső dinamikája 
következtében a regenerálódás képessége; 
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b) A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és ivareloszlásra. 
B) Élőhelytípusok 
1. Az érintett terület jellemzői 

a) A terület nagysága, elhelyezkedése; 
b) A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett változások, 
különös tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére. 

2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében 
a) A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai 
hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése; 
b) A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes 
előfordulásához képest.  

3. Az élőhelytípus ritkasága 
Az élőhelytípus ritkasága helyi, regionális, európai közösségi vagy világviszonylatban, 
figyelembe véve veszélyeztetettségi fokát (a hazai Vörös Könyv szerinti besorolás, 
jelentőség vagy kiemelt jelentőség az Európai Közösség szempontjából stb.) 

4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben 
Az élőhelytípus képessége arra, hogy a tervezett kármérséklő intézkedéseken kívüli 
minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a társulásalkotó fajok, illetve az 
élőhelytípus ellenálló-képessége, illetve dinamikája következtében megmaradjon vagy 
rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely a tevékenység előtti állapottal 
egyenértékű vagy jobb annál, különös tekintettel a megújulást megakadályozó vagy 
megnehezítő külső tényezők meglétére (pl. özönfajok általi veszélyeztetettség, a terület 
izoláltsága). 

5. Társulásalkotó és az élőhelytípusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1–4. pontok 
mellett az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni. 
 
C) A területek koherenciája 

A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai 
hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése, a terület kijelölésének 
alapjául szolgáló fajokra, élőhelytípusokra irányuló hatásoknak az A) és  B) pontban 
felsorolt szempontok szerinti figyelembevételével.” 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400275.KOR 
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A0400275KOR 
Már ennyiből is látható, hogy a számszerűsíthető hatások száma is nagy. Az út és a 
rajta menő forgalom miatti terhelés jellege minden esetben azonos. Különbség csak 
ennek mértékében van! Mégis miden esetben úgy kezelik, mintha egyedi esetről 
lenne szó. Tudományosan megalapozott összefüggéseket kellene keresni arra, hogy 
milyen függvény szerint kapcsolódnak ezen fogalmak egymáshoz, mármint a terhek a 
hatásokhoz, teher-fajtánként és fajonként! Egy konkrét esetben pedig csak 
alkalmazni kellene az összefüggéseket, behelyettesítve azokba a konkrét értékeket. 
Hol vannak ezek? Csoda-e ez az iszonyú rögtönzés, mellébeszélés áradat? 
 
 
Nem foglalkozik az OTrT és csatolmányai a Natura 2000 terület nagyságával sem 
Nem szabályozza semmi a naturás terület nagyságát sem. Mindegy az, hogy 
önkényesen a felét vagy a kétszeresét jelöljük ki naturás területnek, mint amennyi 
szüksége? Ez nem fajfüggő? Egy szarvasbogárnak ugyanakkora terület kell, mint 
szarvasnak? A kijelölendő terület nagysága nem függ attól, hogy a talált 
populációknak milyen jövőt szánunk? Lehet az, hogy egy naturás terület elfoglalja az 
egész Alföldet? Mi van, ha a területet kinövik a madarak, mert annyira 
felszaporodtak? Nincs ez átgondolva. Megint ugyanaz a kérdés: ki dönt a naturás 
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terület nagyságáról? Ha nincs itt sem protokoll, akkor a területnagyság csak attól 
függ, hogy ki dönt, ami már a sokadik szubjektív elem. 
 
 
Mifélék a fogalmaik? 
j) élőhely természetvédelmi helyzete:  
mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az 
élőhelyre, illetve annak jellemző állat- és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú 
távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, 
valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását; 
k) élőhely kedvező természetvédelmi helyzete:  
az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy 
növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és 
kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző 
fajainak természetvédelmi helyzete kedvező; 
l) faj természetvédelmi helyzete:  
mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj 
elterjedésére és gyakoriságára; 
m) faj kedvező természetvédelmi helyzete:  
populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes 
részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, 
valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a 
jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának 
hosszú távú fennmaradása biztosított legyen; 
 
Nyilvánvalóan összekeverik a hatást az állapottal! 
Ha a meleg szobából kimegyek télen az utcára, azaz az engem érő hatások 
megváltoznak, mivel lehűl a testem körüli levegő, akkor az állapotom is megváltozik. 
Kabát nélkül lehűlnék, majd megfagynék. Az ok a környezetem hőmérsékletének 
változása, az okozat pedig a testem lehűlése. 
A definíciók keverik az okot az okozattal. 
A kedvező jelző bevetése pedig az itteni egyfajta kommunizmus vagy mennyország 
szinonimája, eufémia. 
A helyzet egy következmény, a hatások következménye. Helyzet az, hogy az idén 
kevés volt a fecskénk! Ehhez kellettek az ezt eredményező ilyen-olyan hatások.  
 
 
Az OTrT és csatolmányai és a matematika 
Az ember vagy a populáció állapota egy pillanatra vonatkozó adatok, az 
állapotparaméterek, számok tömege. Az emberhez, a populációkhoz pillanatonként 
hozzárendelhető az állapotparaméterek n-dimenziós vektora. A vektor megváltozása 
pedig transzformáció. Igen, matematika. Már régen csak az minősül tudománynak, 
melyben van elegendő matematika. Hol a szándék? 
Az út, a híd, az gépjármű forgalom egy hatás-turmix. Amit tudni kellene: miként 
változtatja ez meg a populációkban lévő fajok, egyedik állapotait? Majd a következő 
pedig az lenne, hogy miféle intézkedésekkel tompítható ez a hatás. 
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Mi lett a szubszidiaritással?  
Az OTrT-ben több helyen leírják azt, hogy mindenkivel tárgyalni kell. Ez nagyon 
dicséretes. Ha valakivel tárgyalnak, a véleményét kérik, akkor lesznek javaslatai. Itt 
kezdődik a baj. 
A tárgyalások végén összejön egy kosárnyi javaslat. Mi lesz velük? Kidobják 
kosarastól? Nincs egyértelműen rögzítve az erre vonatkozó eljárásrend, ezért nem 
tudni, hogy mi lesz a javaslatok sorsa. 
„A latin gyökerű szubszidiaritás („subsidium”), amely a segítség, a szolgálat jelentését is 
magába foglalja, azt jelzi, hogy „a látható formában alapított struktúrában” sem sajátíthatja 
ki a fölérendelt szerkezeti rész azt, amit az alárendelt szerkezeti rész megtehet – és meg kell 
tennie. Ám a fölérendelt elem meg kell, hogy adja a szükséges támogatást az alárendeltnek, 
amennyire képességei lehetővé teszik.” 
http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/old/archiv/9909/text.htm 
Az biztos, hogy a fogalmat Luther már használta az 1500-as évek elején, 
tehát nem ma találták ki. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a problémát a probléma keletkezési helyén kell 
megoldani. Ma mi sárba tapossuk még a gondolatát is. 
Pedig az ESDP (European Spatial Development Perspective), azaz az Európai 
Területfejlesztési Perspektíva szerint: 
„A politika választási lehetőségeinek alkalmazása a szubszidiaritás elvére épül. Ennek 
következtében szoros együttműködésre van szükség egyrészt az ágazati politikákért felelős 
hatóságok között, másrészt ez előbbiek és a területfejlesztésért felelős hatóságok között a 
maguk szintjén (horizontális együttműködés); hasonlóan szoros együttműködés szükséges a 
közösségi szintű, illetve transznacionális, regionális és helyi szintű szereplők között. … Az 
együttműködés az integrált területfejlesztési politika kulcsa, és hozzáadott értéket képvisel az 
elszigetelten működő ágazati politikákhoz képest.” 
http://www.terport.hu/webfm_send/278 
Írott malaszt marad? Tényleg mindent a fővárosban kell eldönteni? Tényleg a 
fővárosban kell a pénzt osztani? Tényleg nincs meg ugyanez a tudás, az ehhez 
szükséges tudás a vidéken? A vidéki ember lehet sebészprofesszor, de azt, hogy hl 
épüljön kerékpárút, azt a fővárosban lehet csak eldönteni? Nevetséges! 
 
 
Mi lesz az érdekek különbségével? 
Ebben a kis országban rengeteg különböző érdek van, ez tény. Az OTrT-ben is az 
érdekek tükröződnek. 
Budapesten évtizede alapprobléma a 4-es metró ügye, az építést övező botrány-
sorozat. Ugyanez egyáltalán nem érdekli mondjuk a hajdúböszörményieket! A sokáig 
zsáktelepülés Csongrád megyei Csengele számára mindennél fontosabb volt egy 
rövid út Kiskunmajsáig, majd egy másik rövid, egysávos utacska Jászszentlászlóig, 
hogy ki tudjon törni az elszigeteltségből, hogy legyen kapcsolata a külvilág felé, és 
egy percig sem foglalkozott a metróval. A csengelei út nyilván érdektelen a budai 
lakosságnak. 
Mi az országos érdek, és főleg ki minősíti azzá, ki mondja ki?  
Az egyik lobbi szerint Magyarország elemi érdeke az, hogy a német kamioncsorda 
rajtunk menjen el Romániába, Törökországban, azaz a nyugati érdekű 
tranzitforgalom rajtunk haladjon át. Ennek megfelelően ki tudták építtetni az M1, az 
M5 autópályákat valamint a másik fő érdekirány számára az M7 és M3 autópályákat. 
Feltételezem, hogy a Védegyletnek, a Levegő Munkacsoportnak erről szögesen 
ellentétes az álláspontja. 
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Elképzelhető, elfogadható, hogy Gátéron sokkal fontosabb egy helyi óvoda építése, 
mint számukra a fővárosi kormányzati negyed építése? 
Külön fejezetet érdemelne a budapesti érdekek kezelése az OTrT-ben! 
Ügyes és veszélyes taktika az, amikor fővárosi érdeket úgy adnak el, úgy 
csomagolnak be, mintha az országos érdek lenne. 
Pikáns az, hogy az érdekek megvalósulásához szükséges pénzeket Budapesten 
osztogatják. Mitől nem részrehajló pénzosztás ez? 
Nem torzítja el az OTrT-t a hatalmas mennyiségű fővárosi érdek átnyomása? Hogyan 
lehet ezt kivédeni, ha a döntéshozók is fővárosiak? Miféle mechanizmusoknak kellene 
az OTrT-ben beépítve lenni mindezt kivédeni? Miért maradnak ki az OTrT-ből a 
védekezést biztosító mechanizmusok? 
A kérdések nagyon lényegesek, mert Magyarország szétszakadt, legalább kétfelé! 
Az OTrT készítőinél miért nem szempont a hatalmas területi különbségek 
mérséklése? Miféle intézkedések garantálják a területi különbségek 
csökkentését, az élhetőségi esélyegyenlőséget, a területi harmóniát? 
Semmilyenek! Egyszerűen lenyomják a társadalom torkán, persze alibi 
egyeztetés-tömeg után. 
Van garancia arra, hogy az OTrT nem BTrT (=budapesti …) lesz? 
 
 
A minisztériumi érdek kőbe vésetése? 
„Gyorsforgalmi és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja és nagytávú terve, mely a 
1222/ 2010. (VI. 29.) Korm. határozattal került elfogadásra (a Korm. határozat 3. pontja 
előírja, hogy az OTrT törvény 2013.évi módosítását a Terv hálózati rendszerének figyelembe 
vételével kell előkészíteni)” 
Itt a „figyelembe vételével” azt jelenti, hogy 11-ben át kell vezetni. Remélem, hogy 
az ebben nem szereplő és a korábbi OTrT-ben már szereplő utak és hidak a 2013-as 
OTrT-nek is részei maradnak, ezzel cáfolva bizonyára alaptalan állításomat! 
Az ESDP (European Spatial Development Perspective), azaz az Európai 
Területfejlesztési Perspektíva szerint: 
„A közösségi politikák területi hatásai nem egészítik ki egymást automatikusan a 
kiegyensúlyozottabb regionális fejlődéssel összhangban. A régiók és városok fejlesztési 
koncepcióinak sem felelnek meg automatikusan. Kölcsönös pontosítási folyamat nélkül a 
hatások akaratlanul is súlyosbíthatják az egyenlőtlenségeket, amennyiben kizárólag konkrét 
ágazati célkitűzésekre irányulnak.” 
http://www.terport.hu/webfm_send/278 
Az OTrT nem több a minisztériumi direktívák összemásolásánál? 
 
 
A megyék új szerepe 
Legújabban a magyar megyék területfejlesztők. Nem látszik az, hogy az ágazati, 
magyarul a minisztériumi erőkkel szemben bármilyen eszköze lenne. Az OTrT nem 
engedi meg a megyei érdekek megjelenését, ezzel nem vesz tudomást a megyék 
szerepéről. 
A minisztériumok lediktálják az „országos érdeket”. Legyen az OTrT-ben egy megyei 
érdek kategória is. Ha kell azzal a kikötéssel, hogy amennyiben szükséges - azt a 
szomszédaival le kell egyeztetni. Legyen a megyének pénze a megyei érdekű dolgok 
terveztetésére! E nélkül hiába lesz megyei érdekű út, híd, ha a pénztelenséggel ki 
lehet siklatni. 
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Az ESDP (European Spatial Development Perspective), azaz az Európai 
Területfejlesztési Perspektíva szerint: 
„A területfejlesztési politika sikere tehát sokkal jobban függ a helyi és a regionális 
szintekkel való együttműködésen, mint más politikai területeknél.” 
„A regionális és helyi önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az európai területfejlesztési 
politikában.” 
http://www.terport.hu/webfm_send/278 
Mi látszik ebből a magyar OTrT-ben? 
A kérdés a régi: a megyei területfejlesztési koncepció egyszerűen az OTrT egy 
másolata, annak a megyére eső része, mechanikusan átvéve, vagy tartalmazhat mást 
is, mint a fővárosi anyagban van? Miféle garanciák épültek be a megyei javaslatok 
beépítésére akkor is, ha az szembe megy valamely minisztérium direktívájával? 
Nyilvánvaló, hogy az országos és a megyei szint között egy iteráció szükséges, de mi 
van, ha bizonyos dolgokban nem születik kompromisszum? Semmi, mert győz a 
minisztérium, persze a szubszidiaritás jegyében. 
 
 
Mi is a valós oka a hatalmas országrész naturásításának? 
Közismert az, hogy a 21%-nyi országrész naturásítása több lépcsőben történt. A 
magas értéket fokozatosan értük el, mégpedig az EU emberei követelése alapján. 
Magyarország megpróbált kisebb arányú területtel megfelelni, de nem lehetett. Az 
EU akkori érdekei nagyobb terület kivonását követelték meg, melyet a hazai 
kollaboránsok persze azonnal kiszolgáltak. Lehet, hogy lilára is lefestették volna 
gondolkodás nélkül az egészet, ha ezt kérték volna. Még az is lehet, hogy szokás 
szerint túllihegték. Vissza kellene a legnagyobb mezőgazdasággal termelő francia 
szintre állnunk. 
 
 
Hová lett a mértéktartás? Hová lett az ember? 
Az ESDP (European Spatial Development Perspective), azaz az Európai 
Területfejlesztési Perspektíva szerint: 
„… új megközelítéseket kell alkalmazni a természetvédelem és a területfejlesztés 
harmonizálására is. A természeti örökség védett területeinek védelme és más ökológiailag 
értékes területek megőrzése fontos szolgálatot jelent az egész társadalom számára. Nem 
szabad, hogy a védelemre vonatkozó rendelkezések és a fejlesztési korlátozások negatív 
hatással legyenek a lakosság életkörülményeire.” 
http://www.terport.hu/webfm_send/278 
Mi valósul meg az OTrT-ben ebből az EU által elvárt „új megközelítés”- ből? Mi van a 
lakosság életkörülményeinek figyelembe vételével? A Bánáti főút gazdasági 
perifériákat tár fel három országban! Mégis az egyoldalúságot szolgáló radír dolgozik? 
„… Euro-folyosók kiépítése: ezek a folyosók erősíthetik az EU területi kohézióját,” 
Az EU-ban sok potenciális folyosó van. Néhány folyosó már ma is jól kiépült. Más régiókban 
viszont tovább kell fejleszteni e folyosókat, és a már meglévőkkel összekötni. Pótolni kell a 
fontos hiányzó kapcsolatokat, és másodlagos hálózatokat kell létesíteni.” 
Az ESDP konkrétan ír erről a helyzetről! Nálunk miért nem lényegi szempont az OTrT-
ben a „területi kohézió” erősítése? Miért nem engedhetők a hiányzó kapcsolatok 
kiépítése? Van olyan EU-s direktíva, melyekhez foggal és körömmel ragaszkodunk, 
míg másokról figyelmet sem veszünk. Megint a jól ismert kettős mércéje a világ mai 
urainak! 
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Az OTrT leírja, hogy elvi szinten minden rendben legyen: 
„A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus 
hírközlési, villamos energia és más  energiahordozók vonalas 
infrastruktúrahálózatainak engedélyezési eljárásaiban – a magterületet vagy 
az ökológiai folyosó területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és 
környezetigénybevétel előidézése érdekében – a természetvédelmi hatóság a 
környezethasználatot feltételhez  kötheti, valamint kiegyenlítő intézkedést írhat 
elő.” 
Ez lenne a normális! Nem tiltja meg az áthaladást! A vonalas infra hagy menjen át 
még a magterületen is!  
Persze azt szinte azonnal el is felejtik, mert az anyag zöme főleg a tiltásokkal, a 
korlátozásokkal foglalkozik és nem a kárenyhítésekkel! Súlyos hiba! 
A társadalmi érdekek teljes figyelmen kívül hagyása tükröződik az övezeti 
előírásokban, melyek hemzsegnek az építési korlátozásoktól. Itt mutatja meg a foga 
fehérjét ez az emberellenes szélsőséges szemléletmód. 
 
 
Mit lehetne tenni? 
Áldatlan a három dolgozatomban leírt folyamat. Rettenetesen sok adófizetői pénz 
megy el az úgynevezett környezeti hatástanulmányok készítésére, a bírósági perekre, 
a szakértőkre, teljesen feleslegesen. A mai gumifogalmak mellett ezek bármelyike 
elutasítható, lenullázható a szubjektív jogalkalmazás módszereivel. 
 
A fentebbi gumifogalmakat kihúzni az OTrT-ből, azokat számszerűsíteni. A magyar 
törvény pontosíthatja az EU szándékosan pongyola fogalmait. Tenni kellene ezt a 
szubjektív jogalkalmazás lehetőségének csökkentése céljából. Ezen igyekezetek 
összefüggésben vanak a jogalkotásról szóló magyar törvénnyel.  
 
Ha mégis elmaradnak a javasolt korrekciók, akkor ennek egyértelmű üzenete az 
marad, hogy bármikor bármely terület kijelölhető Natura 2000 területté, majd azon 
bármilyen ember és társadalomellenes szigorító intézkedés foganatosítható.  
 
A jelenleg sokat hangoztatott kitétel, a ”terület kijelölési céljaival ellentétes 
területhasználat” is valódi jelentést kap: egyszerűen a magyar mezőgazdaság 
gúzsbakötése itt a valódi cél. Erre tapad a mindent tiltani akaró szélsőséges „zöld” 
szemlélet. E kettő következménye a mai és a jövőbeni állapot, melynek 
megváltoztatását társadalmi érdekből minél előbb kezdeményezni kell. 
 
Van egy faj Magyarországon, bár nem madár és nem is béka, ráadásul nem is írták 
fel az EU fajlistájára, az EU sem jelölte ki jelölő fajnak 
pedig sokáig jelölő fajnak számított a mi vidékünkön. 
Az egyik jellemzője itt látható, a helyzete, anyagi és lelki állapota ebből kiolvasható: 
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http://hvg.hu/hetilap 
 
Rózsásnak nehezen lehetne minősíteni e nép állapotát! 
 
Mi lesz ebből a tendenciából 20 vagy 50 év múlva? 
Nem lenne-e levezetni ebből az egyetlen grafikonból több elkövetkező kormány teljes 
programját? 
Mikor számít már az élő emberek, a gyerekeink, az unokáink jóléte? 
Nem kellene már abbahagyni a Natura 2000 körüli hisztériát?  
Nem kellene végre valós gonddal foglalkozni?” 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2013. január 30. 
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