
KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK ÉS JELENSÉGEK A HAZAI SAJTÓ 
TÜKRÉBEN 

 
 
A JNOB Irodában heti rendszerességgel készítünk összefoglalókat a kollégák számára a 
sajtóban bemutatott környezeti problémákról. Az alábbi lista, terjedelmi korlátok miatt, 
csupán címszó-szerően, nagyobb témakörökbe csoportosítva sorolja fel ezeket." helyett „A 
jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája folyamatosan figyelemmel kíséri a 
környezettel, környezeti problémákkal kapcsolatos hazai sajtót. Úgy gondoltuk, tanulságos 
minden érdeklıdınek a múlt év figyelemre méltó témáit összefoglalni és közzétenni. Az 
alábbi lista, terjedelmi korlátok miatt, csupán címszó-szerően, nagyobb témakörökbe 
csoportosítva sorolja fel ezeket. 
 
Általános környezetpolitika 
 
A környezetvédelmi tárca 2010-es költségvetési elıirányzatainak jelentıs csökkentése; az 
állami költségvetés zöldítésének elmaradása 
 
A Nemzeti Fenntartható Fejlıdés Tanácsa (NFFT) elkészítette „Jövıkeresı” c. jelentését és 
kidolgozta a klímatörvény tervezetét 
 
Személyes fosszilisenergia-fogyasztáson alapuló kvótakereskedelmi rendszer bevezetését 
javasolja a Magyar Természetvédık Szövetsége. 
 
Scheiring Gábor: közösségi beruházásokra van szükség az energiahatékonyság, az ökológiai 
építıipar, a megújuló energiák, a fenntartható közösségi közlekedés, a hulladékgazdálkodás és 
az ökológiai mezıgazdálkodás területén. 
 
A Levegı Munkacsoport (LMCS) hatékonyabban megadóztatná a környezetszennyezést és az 
energiapazarlást, megfékezné a külföldi jövedelmek kiáramlását, valamint az élımunka 
adóinak csökkentése mellett megemelné az import, az energia és a nyersanyagok közterheit. 
 
Egyszerőbben nyithatnak telephelyet a kis- és középvállalkozások; utóellenırzéshez nem elég 
erıs a magyar környezetvédelmi hatósági rendszer. 
 
Közigazgatási eljárási törvénytervezet: elfogadhatatlan a civil szervezetek jogorvoslati 
jogának korlátozása a közigazgatási hatósági eljárásokat érintı törvényjavaslatban.  
 
Országos területrendezési terv; a kiemelt fontosságú honvédelmi területek intézménye 
korlátozza az önkormányzatokat és civil szervezeteket jogosítványaik gyakorlásában. 
 
 
Klíma 
 
James Hansen, a NASA Goddard intézetének igazgatója: a szénpiacon keresztül történı 
kibocsátás-csökkentés lehetıséget teremt a fejlıdı és jelentıs kibocsátókká nıtt országoknak 
arra, hogy tevékenységüket különösebb változások nélkül folytassák tovább. 
 
Antal Z. László: az EU-politikusok kettıs szorításban: részben a növekedési kényszer és a 
gazdasági élet szereplıi befolyásolják döntéseiket, részben a választási rendszer foglyai. 



 
Megalakította a Klímabarát Települések Szövetségét 11 települési önkormányzat, közülük 
Tatabányán városa saját klímareferens alkalmazásáról döntött. A megyei önkormányzatok 
közül elıször a Fejér megyei készített klímastratégiát. 
 
A Vértesi Erımő a szennyezési jogok nemzeti kiosztásakor a tevékenysége alapján 
számítottnál 400 ezer CO2-kibocsátási egységgel többhöz jutott.  
 
 
Energiatakarékosság 
 
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Magyarországon a főtési célú lakossági földgáz 
fogyasztás 70 százalékkal haladja meg az uniós átlagot.  
 
A Greenpeace üdvözli a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Klímabarát Otthon - panel 
alprogram elindulását, és bízik abban, hogy a ZBR másik, energiahatékonysági 
alprogramjának pályázatai is mihamarabb kiírásra kerülnek. (2009. aug. 6) 
 
Ürge-Vorsatz Diana: új épületek helyett a meglévı házakat kell felújítani, de nem 
részlegesen, hanem a pincétıl a tetıig mindent jól szigetelni kell. 
 
Januártól csak energiatanúsítvánnyal értékesíthetık az új házak, lakások. Hiányát nem 
szankcionálja a jogszabály. 
 
Ertsey Attila: A stratégiai gáztároló építésére szánt ezermilliárdból minden panelt át lehet 
építeni passzív házzá. A passzív házak térhódítása rendkívül lassú, mert sem megfelelı banki 
hitelek nincsenek, sem állami támogatás és egyéb ösztönzık.  
 
Elsı elismert passzív ház Szadán 
 
Pilisszentivánon elsı aktív készház 
 
Szakmai viták tárgya, környezetbarát intézkedésnek tekinthetı-e a távfőtés áfa kulcsának 
csökkentése.  
 
A Fıvárosi Távfőtı Mővek fenntarthatósági megfontolásokból geotermikus és biomassza-
erımő létesítését tervezi. 
 
A hetven centis vályogfalú házba nem kell légkondicionáló. Sok mindent lehetne hasznosítani 
a népi építészet elemeibıl, változtatni kellene a törvényi háttéren. 
 
Nordtechnik Kft. Kolibri: helikopter-makettre szerelt hıkamera; felvételek toronyházak 
hıkibocsátásáról. 
 
Bélafi László (D-ÉG Zrt.) kondenzációs gázkazánnal a főtési költségek negyven százalékát 
meg lehet takarítani. 
 
Elavult háztartási készülékek; 43 százaléka nyolc évnél idısebb, energiafogyasztásuk az 
összes 72 százaléka. A nyolc évnél fiatalabb 57 százalékára a fogyasztás 28 százaléka jut. 
 



A CereDom Kft. Európában elsıként kifejlesztett szalmaház-rendszerének hıszigetelı 
képessége megközelíti a passzív-házakét. 
A Szelíd Technológia Alapítvány Ertsey Attila tervezte, a Millenárison kiállított Autonóm 
Háza egyesíti magában a ma ismert legkorszerőbb „szelíd és fenntartható” építési és 
energetikai technológiákat.  
 
Megújuló épületenergetika 
 
Pannon székház, Törökbálint; az ország egyik legnagyobb teljesítményő hıszivattyúja, 
napkollektorok 
 
Hőtésre és főtésre is használható a TESCO napkollektor-telepe Budaörsön.  
 
Bohoczky Ferenc: Magyarországon 200 megawattnyi napenergia-kapacitás telepítésére lenne 
lehetıség a konténer jellegő épületek nagy tetıfelületein. 
 
T-Mobile hidrogén üzemanyagcellás bázisállomások  
 
Újbudai polgármesteri hivatal, naperımő; Regıs utca tízemeletes lakóház, vákuumcsöves 
napkollektorok 
 
Csepeli Csalitos utcai óvoda szolárparabola napkollektor (MVM) 
 
Balogh Róbert Fıtáv-szóvivı: a napkollektorok jelentıs támogatás nélkül nem gazdaságosak. 
A megtérülési idı tíz év, a berendezések várható élettartama is tíz-húsz év. 
 
Tóth Miklós, Harsány, napelemes cserépgyár; a bankokra, sıt állami támogatásra sem 
számíthatott.  
 
MTA Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete a napenergia fokozottabb hasznosítását 
sürgeti. 
 
Kiss Péter (KPMG) a hıszivattyús megoldás, a napelemek és napkollektorok tipikusan kis 
léptékő, egyéni döntést igénylı beruházások. Ezeknél a lakosságot kellene támogatni. 
 
Bükkaranyosi zöldenergiás falu (Bükk-MAK Leader) szélturbinák, biogáz napelemes 
cserepek 
 
Kiskunmajsa-közeli tanyán házi kiserımő (Démász-támogatás); 800 wattos szélkerék, 300 
wattos napelem és akkumulátor 
 
Magyarországon nincs mód arra, hogy az otthonokban felszerelt szélkerekek, napelemek 
segítségével visszafelé „pörgessük” a villanyórát. 
 
A kogenerációs mikroerımő (Siemens), az egy- vagy többcsaládos házak áramellátására és 
főtésére szolgáló rendszer hatásfoka akár 90 százalék is lehet. 
 
Rajnai Attila, az uniós forrás hazai kihelyezését végzı Energia Központ Kht. ügyvezetıje 
(2008 október): a megújuló energia hasznosítására 77-bıl négy, a többcélú 
energiahatékonysági beruházásokra 65-bıl öt pályázatot bíráltak el kedvezıen. Valószínőtlen, 



hogy a keret elfogyjon. Az okok: a bonyolult adminisztráció, a pályázók által alacsonynak 
ítélt támogatási arány. 
 
Szél- és vízenergia 
 
410 MW új szélenergia-kapacitás (2009. aug. 6) Energia Klub: a rendeletbıl hiányzik az, 
hogy a beruházás elmaradása esetén elvész a kaució. A kiírás nagyoknak kedvez, hiányzik a 
közepes kategória. 
 
Kiss Péter (KPMG): a szélenergiába fektetett tıke a támogatás miatt gyorsan megtérül. Az 
engedélyekkel üzletelnek.  
 
Tombor Antal: 90 százalékban spanyol beruházók, saját gyártmányú erımővet hoznak; tíz 
évig mőködjön, ha megtérül, lebontják 
 
Balavány György: az osztrák vállalkozó épít egy rakás szélkereket, a magyar állam pedig a 
magyar földön, magyar széllel termelt energiát úgy adja tovább a magyar fogyasztóknak, 
hogy közben a beruházó vastag hasznát is finanszírozza. A hazai kisvállalkozó 
versenyképtelenné vált. 
 
Iberdrola Renovables kisigmándi szélerımőparkjában 25 széltorony.  
 
Renerwind szélerımőpark Jánossomorján (4x2 MW) 
 
Szélerı Vép Energiatermelı Kht.: közösséget szolgáló vállalat. 
 
2008-ban az Európai Unión belül az újonnan beépített villamosenergia-termelı kapacitás 36 
%-a szélenergiából származott, minden más technológiát megelızve. 
 
Szélenergia szabályozási problémák, szivattyús erımőtervek, természetvédelmi aggályok  
 
Vízierımő a Rábán a nicki duzzasztónál 
 
Hét törpe vízi erımővet telepít hazai folyókra a Blue Stream Kft, az elsıt a Sión, Szekszárd 
mellett  
 
 
Földhı 
 
Szita Gábor a Magyar Geotermális Egyesület elnöke: geotermikus koncesszió veszélye; 
nyugtalanító a bányatörvényt módosítása, a termálvíz kikerülne a vízügyi törvény hatálya alól, 
a kutatást és a kitermelést a bányahatóság engedélyezhetné. A három magyar geotermikus 
szervezet együtt tiltakozik a koncesszió ötlete és elıkészítésének módja ellen. 
 
A Mol (új) helyszínt keres Magyarország elsı geotermikus áramtermelı erımővének. 
 
Gyürk András: a geotermikus energia nem részesül támogatásban  
 
PannErgy szentlırinci kútjából 4 MW hıteljesítmény 
 



Bóly termálfőtés 
 
Termálvízzel főtik Mórahalmon a közintézmények többségét  
 
Veresegyház mind a 34 közintézményét termálvíz főti 
 
Kisteleken tíz közintézményt főtenek termállal 
 
Felina szeghalmi gyárában geotermikus főtési-hőtési rendszer 
 
Hun utcai sorház hıszivattyús főtési rendszer 
 
ELMŐ-ÉMÁSZ kedvezményes GEO hıszivattyús tarifa 
 
 
Biomassza 
 
20 MW biomassza-erımő Szakolyban 
 
Komlói Főtıerımő biomassza-kazán 
 
Faaprítékkal mőködı biomassza távfőtı üzem Mátészalkán  
 
Baján Greenergy biomassza-főtımő  
 
Szolnok legnagyobb lakótelepén faapríték-kazán 
 
Pannonhalmi fıapátság biomassza-főtımő  
 
Biomassza-főtésre állt át a balassagyarmati kórház 
 
A WWF javaslatára az AES Magyarország kazincbarcikai biomassza-erımővében tiszatarjáni 
közmunkások által kivágott tájidegen japán- és gyalogakácot használ tüzelıanyagként. 
 
Pécsi Pannon Hıerımő 33 milliárd forintért két új biomasszablokk gázkazánok helyett. 
Civilek szerint a program burkolt erdıirtás. Kıvári János: arcpirító a mecseki erdı pusztítását 
alternatív energiaforrásnak nevezni. 
 
Gyöngyösi fıiskola zöldenergia program: 500 ezer hektár nem legeltetett gyepre és parlagon 
hagyott szántóterületre lehetne energetikai faültetvényeket telepíteni, 2-10 MW-os, vegyes 
hasznú kiserımővekben áramot termelni. Csökkenti a talajlemosódást, megkötik a pollent, 
megszőnik az allergén gyomok uralma. Munkahelyek, kistelepülések energiaellátása. 
 
Rönkfa-erımővek; Ámon Ada szerint: a régi erımővek túlélési stratégiája, amikor elavult 
szénerımőveket kezdenek el farönkökkel főteni. (A füstgáz-kéntelenítı nagyon költséges lett 
volna.) 



Biogáz 
 
ELMIB biogáz üzem Dömsödön  
 
Abonyi Mezıgazdasági TESZ Zrt. komplex bio-energiafarm;  
 
FCsM Észak-pesti Szennyvíztisztító biogáztermelés (2 megawatt villamos és 1 megawatt 
hıenergia). 
 
Magyarország legnagyobb bezárt hulladéktelepérıl nyeri a biogázt a hejıcsabai lakótelep 
főtéséhez a Miskolci Hıszolgáltató 
 
Szarvas, biogáz (Gallicoop) 
 
Csenger Tej Kft csengersimai biogázüzem. 
 
Magyarbóly: biogáz, komposzt, pálinka elıpárlatból áram, hıhasznosítás fóliasátorban 
A jelenlegi szabályozás mellett biogázt nem gazdaságos árammá alakítani, holott ez a biogáz 
legcélszerőbb felhasználási módja. 
 
 
Bio-üzemanyagok 
 
Zsemberi László, a Magyar Bioetanol Szövetség elnöke: az egy évvel ezelıtti kukoricaárakon 
nem lehetett versenyképesen etanolt gyártani, míg idén a gyártási kapacitás hiánya jelent 
problémát. A bankok kockázattőrı szándéka lecsökkent, ez nehezíti a projekt megvalósulását. 
 
Simon Gergely környezetkémikus: ahhoz, hogy egy terepjáró tankját egyszer bioetanollal 
teletölthessük, 204 kiló kukoricára van szükség, amiben annyi kalória van, ami egy ember 
egész évi táplálására elegendı. 
 
Kiricsi Imre Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettes: második generációs bioüzemanyag-
gyártási technológia; cellulóztartalmú mezıgazdasági hulladékokból bioetanol 
 
 
Energiapolitika 
 
Brüsszel már többször észrevételezte, hogy Magyarország nem halad megfelelıen az 
alternatív energiaforrások részarányának növeléséhez és az energiahatékonyság fokozásához 
kapcsolódó európai uniós elvárások teljesítésében. 
 
Nagy Andor: vállaltuk a megújuló energiák részarány növekedését; a piac újrafelosztását 
jelenti; az eddigi szereplık igyekeznek késleltetni újak belépését; az államnak kell 
közbelépnie.  
 
Tóth József, a Biomassza Termékpálya Szövetség fıtitkára: gázszolgáltatók nyáron 
átmenetileg 72 forintos köbméterenkénti áron kötöttek szerzıdéseket, negyedévente emelhetik 
az áraikat (biomassza gazdaságtalanná válik). 
 



Hegedős Miklós: megújulók: nincs termelési kapacitás, importot növelné, áramigények 
csökkennek; támogatás növeli a költségvetési hiányt 
 
A Mol a szén-dioxid leválasztásának és földalatti tárolásának lehetıségét vizsgálja (drága, 
kockázatos, nem okszerő megoldás). 
 
Vértes Erımő szénfillér-derogáció (évi hétmilliárd); Hegedős Miklós (GKI): már öt éve be 
kellett volna zárni a Vértest 
 
A Geohidroterv veszélyes hulladékokat szeretne a Vértes Erımőben ártalmatlanítani, ehhez 
üzemeltetni kell az erımővet, még sok milliárdos állami ráfizetéssel is. 
 
A kötelezı átvételi tarifa (KÁT) bevételek 72 százalékát kapcsolt áramtermelık kapják. 
Bercsi Gábor, a Magyar Kapcsolt Energia Társaság elnöke: támogatás csak akkor legyen, ha a 
kapcsolt termelés haszna megjelenik a távhıszolgáltatásban is. 
 
Magyar Energia Hivatal (MEH): a legtöbb gázmotoros blokk jelentıs hozamot termelt a 
beruházójának. A jelenlegi támogatás indokolatlan az üzembe helyezést követı tizedik év 
után. Az átvétel maradjon kötelezı, de az ár legyen piaci alapú. 
 
MEH felülvizsgálja a zöldáram kötelezı átvételi rendszerét. Várhatóan differenciálnak, a 
kapcsolt energiatermelés kisebb támogatáshoz jut 
 
Pataki István, a Magyar Energia Hivatal korábbi elnökhelyettese: energiastratégiai 
döntéseinket rövid távú csoportérdekeknek alárendelt célok határozták meg. Csökkenthetnénk 
gázfogyasztásunkat megújuló alapú épületfőtési rendszerek ösztönzésével, a pellettüzelés 
elterjesztésével. A hıszivattyús beruházást 30 százalékos támogatását kiteszi a költségek után 
fizetendı áfa, a pályázati kiadások. Korlátozni kell a gáztüzeléső erımővek engedélyezését is. 
 
 
Nagyerımővek 
 
6200 megawatt új erımővi kapacitás! Fejlesztési elképzelések döntı többsége gázbázisú. 
Decentralizáció, Energiahatékonyság és -takarékosság továbbra is háttérbe szorul. Ámon Ada: 
25-30 százalékos energia-megtakarítást érhetünk el 2050-ig. 
 
EMFESZ gázerımő Nyírtasson; problémás tulajdonosi hátterő beruházó, környezetileg 
aggályos mértékő (hőtı)vízkivételi tervek.  
 
E-On gázerımő, Gönyő; teljes körő környezeti vizsgálat nélkül adtak részengedélyeket egy 
Natura 2000 területre. 
 
60 MW-s (csúcsüzemő) gázturbinás blokkot épít a Bakonyi Erımőben az Euroinvest és az 
MVM. (Rendszerirányításban hasznos.) 
 
Új lignites blokkok a Mátrai Erımőben. Az új blokk belépésével a szén-dioxid-kibocsátás 20 
százalékkal csökken. - Valaska József: a füstöt megtisztítják a portól és a kéntıl, tisztább a 
levegı, mint egy kisebb városé vagy mint az autópályák közelében. 2011-re ötvenmillió 
euróból megépítik Közép-Európa legnagyobb, 17 megawatt energiát termelı naperımővét, a 



Tekeres-völgyben egy 500 megawatt teljesítményő szivattyústározós erımővet, a hıszivattyús 
energiatermelési technológiát pedig kiviszik majd a komplett piacra. 
 
Az MTA energetikai bizottsága támogatta a lignit magasabb hatásfokú felhasználásának 
tervét, mert a lignit az egyetlen, még bıségesen elérhetı primer energiahordozó 
Magyarországon. 
 
Mátraterenyei szénerımő, a település lakói népszavazáson hozzájárultak, a szomszéd 
községek kockázatai miatt (külszíni fejtés, természetpusztulás, légszennyezés, növekvı 
forgalom, zajártalom) határozottan ellenzik. A felügyelıség elsı fokon elutasította 
engedélykérelmet. 
 
Nagymányok, Calamites Kft feketekıszén külszíni fejtés, „tiszta szén” technológia, 
szintézisgáz. 
 
Vadna (a Sajó mentén) magán-szénbánya Natura 2000 területen; hariscsalád 
„parlagfőmentesítı kaszálás” miatt költözött el. Tulajdonos szerint a Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal végeztetett kényszerkaszálást. 
 
 
Atomenergia 
 
Mecseki uránércbányászat - népszavazást akar az Élhetı Bátaszékért Egyesület a régióban 
tervezett uránbányáról. 
 
Paksi atomerımő: a parlament jóváhagyta új blokkok létesítésének elıkészítését, amit a 
vállalat a Lévai Projekt keretében száz szakember részvételével megindított. 
 
Mártha Imre MVM vezérigazgató: a határozat elıtt csaknem három évig folyt a Teller-
projekt, amely részletes képet rajzolt a beruházásról. A politikusok meggyızıdhettek róla: 
stratégiai jelentıségő lépés Paks bıvítése. 
 
Az Energia Klub pert nyert OAH-val szemben, át kell adni a paksi 2003-as üzemzavar sérült 
főtıelemek kezelésére vonatkozó stratégiát. 
 
Bátaapátin elkészült a kis- és közepes aktivitású hulladéktároló felszíni létesítménye. Boda 
térségében folynak a nagyaktivitású tároló elıkészítı vizsgálatai. Pakson bıvítik a kiégett 
főtıelemek átmeneti tárolóját. 
 
Green Capital: az életciklus-analízis szerint az atomenergia gyakorolja a legkevésbé káros 
hatást a globális felmelegedésre, az ózonpajzsra, a savasodásra, a vizek összetételére, illetve 
az emberi egészségre is. A kiégett főtıelemek elhelyezésének környezetbarát megoldása lehet 
új generációs reaktorokban való újrahasznosításuk (transzmutáció). 
 
Kis dúsítású főtıelemek a csillebérci kutatóreaktorban 
 
Mohi (Mohovce, Szlovákia) atomerımő új blokkok: a KvVM az Espoo-i Egyezmény alapján 
részletes tájékoztatást kért. 
 
 



Zajterhelés 
 
Elkészült Budapest és agglomerációjának zajtérképe, és ennek alapján egy öt évre szóló 
intézkedési terv. Civil szervezetek szerint ebben fıleg amúgy is tervezett beruházások 
találhatók. 
 
Ferihegyi 2-es kifutópálya másfél kilométernyire Rákoshegytıl 
 
Budapest Airport: zajszigetelési program a XVIII. kerületben  
 
A csömöriek szerint az M0-s új szakaszán nem készültek el a környezetvédelmi beruházások: 
erdıtelepítés, zajvédı falak. A NIF szerint az autópálya egyetlen pontján sem haladja meg a 
zajszint a jogszabályokban rögzített határértékeket, a környezetvédelmi beruházásokat pedig 
maradéktalanul megvalósították. 
 
M0 északnyugati szektor, kétharmada alagútban menne, civilek perelik az engedélyt. 
 
A bíróság a SZIKE egyesület beadványára adminisztratív hiba miatt megsemmisítette a (már 
átadott) M0 autóút keleti szektorának környezetvédelmi engedélyét.  
 
A színházi negyed vendéglátóhelyei csıdtıl tartanak a Terézváros önkormányzata este 
nyolctól érvényes csendrendelete miatt. 
 
Az éleslövészetek zajterhelése miatt zajmérést tartottak a honvédség szomódi lıteréhez közeli 
településeken. 
 
Kerepes-szilasligeti Szilas Tér Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület: a környezeti 
zajvédelmi hatóságok nem mernek komolyan fellépni a Hungaroring ellen. A 
környezetvédelmi felügyelıség már három éve vizsgálódik a Hungaroring zajkibocsátása 
ügyében, miközben semmilyen zajkorlátozást nem írt elı. A felügyelıség öt évre megadta a 
Hungaroringnek a környezetvédelmi engedélyt, ami a határérték-teljesítés alóli felmentést ad 
a legzajosabb versenyekre, amire jogszabályi lehetıség nincs. 
 
 
Levegıszennyezés (közlekedés) 
 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint Magyarországon kiugróan magas a 
légszennyezés miatti elhalálozások száma. 
 
Bibók Zsuzsa KvVM minisztérium levegı, zaj, és közlekedés osztályának fıosztályvezetı-
helyettese: Budapest levegıje nem szennyezettebb más európai nagyvárosokénál, de a magyar 
lakosság általános egészségi állapota miatt érzékenyebb. 
 
Az autós közlekedés korlátozását kikényszeríteni képes szankciók híján betarthatatlannak 
bizonyult a fıvárosi szmogriadó-rendelete.  
 
Fıvárosi Közgyőlés tovább enyhítette a budapesti szmogriadó-rendeletet. A Hungária körúton 
belüli területrıl mégsem tiltják ki a legszennyezıbb (narancsszínő matricás) jármőveket. 
 



Töredékére csökkent a légszennyezettség az Autómentes Napon. Szabó Imre: ki kell tiltani az 
autókat a belvárosból ha magas a levegı szennyezettsége. 
 
Fıvárosi Gázmővek + BKV, az Elmő, a Fıtáv, Posta, Csatornázási Mővek, Vízmővek 
szándéknyilatkozat a földgázalapú közlekedés budapesti meghonosításáról.  
 
LMCS (2009 elején) sürgeti a fıvárosi önkormányzatot, hogy hajtsa végre a Közgyőlés által 
2006 májusában egyhangúan elfogadott levegıtisztaság-védelmi programot 
 
LMCS: az ózonszennyezettség miatt az Európai Unióban Magyarországon a harmadik 
legmagasabb az egy lakosra jutó átlagos életév-vesztés. 
 
LMCS: tavaly Budapesten több mint 170 napon az egészségügyi határérték felett volt a 
légszennyezettség mértéke az unió által engedélyezett 35 helyett.  
 
Az ígéretek sokasága ellenére a kerékpárutak ügyében a gyakorlat a valós szándék hiányát 
tükrözi. (Critical Mass) 
 
A kormány 12 milliárd forintot csoportosított át válságkezelésre és gazdaságélénkítésre a 
külterületi kerékpárút-fejlesztésre szánt 14 milliárdból 
 
 
Ipari levegıszennyezés 
 
A legszennyezıbb magyarországi üzemek listája: Nitrogénmővek (Pétfürdı), Dunaferr 
(Dunaújváros), Vértesi Erımő (Oroszlány), Mátrai Erımő (Visonta), BorsodChem 
(Kazincbarcika), Budapesti Vegyi Mővek (Budapest IX. kerület), Vértesi Erımő (Tatabánya), 
PannonPower (Pécs), Mol Dunai Finomító (Százhalombatta), AES Borsodi Energetikai Kft. 
(Tiszaújváros), AES Borsodi Hıerımő (Kazincbarcika), Richter Gedeon Gyár (Dorog). 
 
Illés Zoltán szerint a sajókeresztúri BÉM Zrt-ben az üröm-csókavári gáziszap 
ártalmatlanításakor rákkeltı gázok kerülnek a levegıbe. A cég szerint az azonos összetételő 
budafoki gáziszap ártalmatlanítását Illés rendben lévınek találta. 
 
Bíróság kötelezte BÉM-et, hogy bőzzel járó tevékenységét 15 napon belül szüntesse meg.  
 
Korszerő szőrıberendezést szereltek az újpesti Euro-Metall öntöde kéményére 
 
Sajóbábonyban a Piro-Energia Kft. egy évi negyvenezer tonnás hulladék-pirolízis üzemet és 
erımővet, míg az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft egy ipari veszélyes hulladékot 
égetı kisebb mővet kíván felépíteni. A településen már mőködik két veszélyes hulladék égetı. 
A cég a környezetvédelmi hatóság javaslatára a pirolízis üzem és az erımő engedélyezését 
különválasztotta, és ez utóbbira érdemi környezetvédelmi vizsgálat nélkül jogerıs építési 
engedélyt szerzett. 
 
Tiszaújváros: új veszélyeshulladék-égetı terv 
 
Mohács Kronospan-Mofa farostlemezgyár; gyár jelentıs zaj- és porterhelés 
 



Az Üllıi úti laktanya félbemaradt bontása miatt az épületben korábban szigetelıanyagaként 
használt, rákkeltı hatású  azbeszt kerül(hetet)t a levegıbe.  
 
Környezet-egészségügy 
 
Nékám Kristóf: a pollenek nem okoznának akkora bajt, ha nem állna a környezetszennyezés 
is az allergia kialakulásának a hátterében. 
 
Biatorbágy 130 hektár parlagfüves napraforgó; kiskaput a 2005. évi XXXVIII. Törvényben: 
csak akkor lehet közérdekő védekezést elrendelni, ha a tıszám kevesebb 50%-nál, és a 
parlagfő fertızöttség meghaladja a 30%-ot.  
 
Növényvédıszer-szabályozás uniós szigorítás; a zónarendszer nem veszi figyelembe az 
éghajlati különbségeket. 
 
Az import zöldségekben a hazaiaknál lényegesen gyakrabban találtak határérték feletti 
növényvédıszer-maradékot. 
 
Szúnyogirtás az Unióban már betiltott szerrel  
 
A környezeti és egészségügyi szempontból még kellıen nem vizsgált nanorészecskék máris 
több köznapi használatba került áruban (pl. naptejek) megtalálhatók. 
 
Az Alföld egyes térségeiben az ivóvíz arzéntartalma meghaladja az uniós határértéket, de az 
arzénmentesítés nem halad a tervezett ütemben. Újabb derogációt kellene kérni, tekintettel 
arra, hogy a magyar étkezési szokások (az - arzéntartalmú - tengeri halak fogyasztása 
elhanyagolható) miatt a határérték-túllépés nem jelent egészségi kockázatot.  
 
Új egészségi kockázatot jelenthet a folyóvizek – városi szennyvizekbıl származó, a 
konvencionális tisztítási technikákkal el nem távolítható - gyógyszermaradvány-szennyezése.  
 
Szabó Csaba: a csatlakozás pillanatában gyakorlatilag felszámoltuk az élelmiszerbiztonsági 
hálózatot. Ezért a rossz minıségő vagy az egészségre ártalmas élelmiszerek – amelyeknek 
kereskedelme hatalmas üzlet – akadály nélkül árasztották el az országot.  
 
Balázs Ervin: „tizenötök” lejárt szavatosságú élelmiszerei törik le a helyi árakat; olcsóbb a 
megsemmisítésnél. 
 
A Négy Mancs nevő állatvédı szervezet magyar hústermékek exportját ellehetetlenítı 
megalapozatlan kampányai lényegében a magyar gazdaság kárára civil lepelben folytatott 
gazdasági érdekharcnak tekinthetık. 
 
 
Közlekedés (vasút, közút) 
 
Vasúti mellékvonalak, elvonás, kapacitáscsökkentés, párhuzamosságok, regionális átalakítás.  
 
A MÁV Belsı Ellenırzési Fıosztály jelentése nem tapasztalta, hogy bármiféle megtakarítást 
hoztak volna a vasúttársaságnak a korábbi vonalbezárások. 
 



Gaál Gyula: A magyarországi a legalacsonyabb fajlagos költségekkel, egyszersmind a 
legkisebb fajlagos költségvetési támogatással mőködı vasúttársaságok közé tartozik. A 40 
milliárdos elvonás a lefelé irányuló spirális mozgást gyorsítja föl. 
 
Ötvös Zoltán amíg egy négytagú család nem jut el olcsóbban bárhova az országban vonattal, 
mint autóval, csak a rossz megoldásokat minimalizálhatjuk. 
 
Tárki: európai sereghajtók vagyunk az egy fıre jutó gépkocsik számát tekintve, miközben 
örvendetes módon népszerő a közösségi közlekedés: az összes megtett utaskilométerbıl mi 
vonatozunk és buszozunk a legtöbbet Európában. 
 
Csek Károly, MÁV pályavasút igazgató: egy kitérı komplett cseréjére a 17 éves ciklusidı 
helyett 1825 évenként kerülne sor. Megoldás: komplex, integrált, egymásra épülı, egységes 
tarifarendszerben mőködı és nem egymással versengı ágazatok. 
 
Dittel Gábor: Ro-La szolgáltatása a sok százmilliós költségvetési támogatás ellenére is 
drágább és lassabb, mint kamionnal végighajtani két országon. Megváltozhat a helyzet, ha 
bevezetik az elektronikus útdíjfizetést. 
 
Svájcban a törvény szigora kényszeríti a közúti fuvarozókat a Ro-La igénybevételére. 
 
Elkészült a gyır-gönyői kikötı intermodális központja. 
 
Berényi János: a költségvetés több ezermilliárd forintot költött autópályákra, használatukért 
az egyik legalacsonyabb díjat számítják fel a fuvarozóknak. 
 
ÁSZ: 2100 milliárd forint értékő beruházás maradt el a vasúthálózaton, miközben a 
pályahasználati díjak magasabbak, mint a környezı országokban. 
 
Elektronikus útdíj, régóta, most éppen 2013-ra ígérik. Addig évi 50-100 milliárd forint 
bevételkiesés. Szlovákiában az elektronikus útdíj-rendszer bevezetése után egy kassai 
kamionnak olcsóbb lesz Budapesten át Pozsonyba jutnia. 
 
Szigetmonostor önkormányzata a Szentendrei Dunát átívelı kishíd építéséhez köti az M0 
északi híd (végleges) engedélyéhez való hozzájárulását, a túlparti Szentendre 
önkormányzatával azonban nem tudott megegyezni a nyomvonalról. 
 
M35-ös autópálya nyomvonalviták (jó termıföldön vagy védett területeken) 
 
Recsk, Kisnána bányák: a környezı települések vasúti szállítást sürgetnek 
 
Szentkirályszabadja, kihasználatlan vidéki repülıterek 
 
A Badacsony és Fonyódi között második balatoni komp létrehozása egyrészt lerövidítené 
számos üdülıhely elérhetıségét, másrészt a közelben forgalmi terhelés-növekedést okozna.   
 
Dunaremete-Bıs komp; a nemzeti parki igazgatóság aggályai 
 
 
 



Városi közlekedés 
 
LMCS: a 4-es metró megépítésére szánt pénzbıl a teljes felszíni közlekedést modernizálni 
lehetett volna. 
 
Pénze nincs rá, a fıváros mégis elkezdi a 4-es metró második szakaszát 
 
BKV járatritkítási tervek, HÉV kiszervezés, elavult jármőállomány 
 
A fıvárosi közlekedési koncepció jórészt tíz-tizenöt éves, be nem váltott ígéretekrıl szól. 
 
Városi útdíj 2013-tól?  
 
Budai villamosvonalak összekötése 
 
Budapest belvárosi fıutak kapacitás-szőkítési kísérlet („mődugó”) 
 
Parking Kft.: teherforgalmi stratégia (teherautó-behajtás szabályozás), ellenırzı 
akciócsoportok 
 
P+R tervek 
 
 
Erdık, fák 
 
Az új erdıtörvény valamelyes, de nem elégséges elırelépést jelent a természet-közeli 
erdıgazdálkodás felé.  
 
Závoczky Szabolcs, a DDNP igazgatója: a magyar erdık nagy részében minden egy célt 
szolgál: a lehetı legmagasabb produktumú fát állítsuk elı. Folyamatos erdıborítást biztosító 
gazdálkodásra kellene áttérni, mert a vágásos erdıgazdálkodás a természeti értékek sokkszerő 
eltőnéséhez vezet. 
 
A magyar erdık (növényevı) nagyvad-létszáma hosszú idık óta meghaladja az erdık eltartó-
képességet, ami akadályozza az erdık természetes felújulását.  
 
Nem megbízhatóak a fakitermelési adatok. A KSH Háztartásstatisztika alapján elvégzett 
becslés szerint a lakosság tőzifafogyasztása közel négyszerese annak, mint amit az Energia 
Központ által publikált országos energiamérleg tartalmaz. 
 
Tiszántúli Természetvédık Társulata Brüsszelhez: sajóládi erdıpusztítás, girincsi nagyerdı 
(szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 
 
Környezetpusztítás miatt elsı ízben szabott ki a bíróság végrehajtható börtönbüntetést 
erdıpusztításért (Kiskunhalas). 
 
Vértesi Erdı erdılátogatási korlátozás 
 
A szigetközi hullámtér nem védett területein intenzív akáctelepítést folytatnak, még 
bálványfaültetvény is található itt. 



 
Az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályok, a lucosok léte gyakorlatilag egész 
Magyarországon megkérdıjelezıdött, két, tömeges egészségügyi kitermelés eddig jószerivel 
ismeretlen kártevı rovar - a zöld karcsúdíszbogár és a bóbitás bükkszú - tömeges 
elszaporodása miatt 
 
ÁSZ az önkormányzati zöldterületekrıl, önkormányzati feladatait is tartalmazó kerettörvény 
és végrehajtási rendelet elıkészítését javasolja 
 
A kormányrendelet a városi fák, cserjék, zöld felületek gondozásáról és újratelepítésérıl, 
szigorúbb védelem a lakókörnyezet zöld növényeinek. 
 
Mélygarázs-építési tervek veszélyeztetik a Nagymezı utcai védett fasort. 
 
Ingatlanspekuláció a terézvárosi Hunyadi téri fák tervezett kivágása mögött. 
 
Sziget Kft.: fapusztítás a Hajógyári-szigeten 
 
Debrecenben Csapó utca, Létai út fakivágás  
 
Törökszentmiklóson az áramszolgáltató egy fasor 37 tagját vágta ki. 
 
Esztergom Prímás-sziget, Széchenyi tér, Vörösmarty utca fairtás 
 
 
Természetvédelem 
 
Elkészült a Természetvédelmi Információs Rendszer, melynek elsıdleges célja a 
természetvédelmi szakma informatikai igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, de sok 
adata, térképe a lakosság tájékoztatására is használható. 
 
Méta adatbázis (MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet) Magyarország természetes 
növényzeti örökségének leltára 
 
Pannonian Nature Network; négy nemzeti park, 6 burgenlandi és 4 nyugat-magyarországi 
natúrpark 
 
Dráva menti közös magyar-horvát természetvédelmi terület 
 
Zempléni Nemzeti Park – miniszteri támogatás, helyi félelmek gazdasági korlátozások miatt 
 
A vértesi, az írottkıi és a pannontáji után az országban negyedikként létrejött a Cserhát 
Natúrpark.  
 
Kelet-Bakony honvédségi területek természetvédelmi rekonstrukciója (LIFE+) 
 
Pilisi Parkerdı Zrt. uniós program az idegenhonos és agresszíven terjeszkedı fafajták 
cseréjére. 
 



Kiskunsági Nemzeti Park „Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás” élıhely-
rekonstrukciós projekt 
 
Gödöllıi Szent István Egyetem ıshonos halakat szaporít és visszatelepít 
 
A Tisza és mellékfolyói után a Kis-Balatonba torkolló vízfolyáson is megjelent az amurgéb, 
az egyik legkárosabb inváziós halfaj. 
 
Magyar Dakar (a felügyelıség természetvédelmi része ellenezte, de a felügyelıség ezt nem 
vette figyelembe) 
 
Quad- és crossmotorosok kártételei 
 
Pölte Arnold: Pilisvörosvár-Százhalombatta gázvezeték ökológiai folyosót nyitott agresszívan 
terjedı gyomnövényfajoknak. 
 
A rendırség rendszeresen bőncselekmény hiányában zárja le a védett ragadozó madarak 
elpusztítása ügyében folytatott nyomozásokat 
 
Frankel Leó utca, Molnár János-barlang; Szalay Balázs fürdıszálló 
 
Gellért hegyi kristálybarlang 
 
Kunhalmok veszélyben Gyulán (Kopotthalom nevő ıskori halomsír, útépítésre engedély); 
Dombegyháza, Kaszaper és Szeghalom. 
 
Zselic Csillagos Égbolt Parkja 
 
 
Agár-környezetvédelem 
 
Az FVM öt év kihagyás után újra agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat hirdetett. 
 
Natura 2000 felülvizsgálat, Kis Zoltán: „Szerencsés volna, ha valamennyi tulajdonost külön 
értesítenék a naturás változásokról”. Illés Zoltán: okafogyottá váltak a Natura 2000 eredeti 
céljai. A földterületeink nagy részét aktivizálni kellene, hiszen bıséges a kereslet a minıségi 
élelmiszerre. 
 
Elszaporodhatnak a kullancsok Magyarországon, mert az Európai Unió betiltotta a hazánkban 
eddig használt kullancsirtó permet hatóanyagát 
 
A nemzeti természeti örökség részét képezı génbankok mőködtetésére az állami költségvetés 
tervezete nem tartalmazta a minimálisan szükséges támogatást. 
 
Az İshonos Haszonállatok Génerıforrás-bizottság 2007-ben jött létre, az elıirányzott 
támogatás azóta is késik. 
 
Megszőnhet az érdi gyümölcstermesztési kutatóintézet (lekéste az átalakulási határidıt) 
 



Roszík Péter: Az elmúlt öt évben ugyanis folyamatosan csökkent mind az ökológiailag 
ellenırzött területek nagysága, mind a vállalkozások száma. EU két rendelet helyett 
magyaroknak egy 190 oldalas bonyolult és átláthatatlan szabályozásnak kellett megfelelniük 
 
Pályázati támogatással újra rentábilissá válhat a biotermelés. 
 
Helyi közösségek által támogatott mezıgazdasági termelés, Babatvölgyi Biokertészeti 
Tanüzem (Gödöllı mellett) 
 
GMO, Fidrich Róbert: kizárólag gyomirtószertőrı és rovarrezisztens (rovarölı mérget 
termelı) GM-növények léteznek. 
 
MON 810-kukorica: a tagállamok szakminiszterei az Európai Bizottság indítványát minısített 
többséggel leszavazva lehetıvé tették a magyar termesztési moratórium fenntartását. 
 
BASF keményítıburgonya; csak iparban használnák, a cég azonban nem tudja garantálni, 
hogy nem jelenik meg az élelmiszerláncban. 
 
 
Épített környezet 
 
Kürti Gábor: a várost kereskedelmi és logisztikai céloknak rendelték alá, miközben gettósodik 
a Rákóczi út, a Nagykörút. 
 
Koren Csaba (a gyıri Széchenyi Egyetem közlekedésépítési tanszékének vezetıje): ha egy 
városrészt szinte korlátozás nélkül átadnak a jármőforgalomnak, az a negyed kihal, csak 
irodák maradnak. 
 
Vitatott Kossuth téri mélygarázs 
 
Bosnyák téri városközpont vs. óriáspláza 
 
Gellért-hegyi tervezett sikló, Rácz fürdı wellnesshotel fairtás 
 
Szeged Mars téri piac átépítés 
 
Kaland- és szabadidıpark a boglári hegyen (korábban tájvédelmi körzet, feltáratlan régészeti 
kincsek)  
 
Út a balatonendrédi természetvédelmi területen át (engedély korábbi, mint Natura)  
 
Szálloda a Kis-Eged hegy (Eger) 
 
Grupo Milton Páty, golfpálya, termálhotelt, lakások, irodák 
 
Vál „energiatakarékos lakóövezet” (lakópark) 
 
Kibetonozná a fıváros a budai Hosszúréti-patak egy szakaszát, a partja mellett kiirtaná a 
Rózsavölgy kertvárosi jellegét ırzı idıs főzfasort. Budafokot nem kérdezték. 
 



Vízügyek 
 
Uniós elnökségi programban közösségi szintő édesvíz-politika kialakítása alkalmas „magyar” 
téma lehet, része lehet a Duna-stratégia, vízmennyiség, sivatagosodás, aszálystratégia 
 
Budapestrıl irányítják a Duna-stratégia kidolgozását célzó Datourway projektet. 
 
Vízelvezetés kontra vízmegtartás  
 
WWF: nincs értelme milliárdos költséggel vízteleníteni olyan területeket, ahol természetes 
módon győlik össze a víz, ami elvezetve az aszályos idıszakokban hiányzik. A földhasználat 
a földrajzi adottságokhoz alkalmazkodjon. 
 
Gıgös Zoltán: az uniós agrártámogatási rendszer gabonaközpontú volt, ezért sok gazda 
réteket, legelıket is bevont a gabonatermesztésbe. 
 
A Duna-Tisza közén a gazdák rendkívül nagy kárt okoznak a legfelsı vízrétegek öntözési célú 
(engedély nélküli, ellenırizetlen) megcsapolásával.  
 
Az aszály miatt kritikusra csökkent a maconkai (Nógrád) tóban lévı víz szintje  
 
Botulizmus miatt tömegével pusztulnak a vízi madarak a szegedi Fehér-tó egyik leeresztett 
tóegységében  
 
Sólyom-vétó vízgazdálkodási törvényre; hévízkútjaink nagy része apró és finom szemcsés 
kızetbıl termel, a termálvizek visszatáplálása nehéz 
 
Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés „társadalmi vita, tervek alternatívaként készüljenek, 
Szerepeljen önálló terv-változatként az élıvizek, medrük és árterük természetes 
folyamatainak szabad érvényre jutása 
 
Mohácsi Szabadság-sziget: természetes vízi világ regeneráció 
 
Benta-patak rehabilitáció Százhalombatta térségében 
 
Tatai Öregtó és Által-ér vízgyőjtı rehabilitáció 
 
A Balatoni Halászati Zrt részleges privatizáció 
 
A fıfelügyelıség a nemzeti parkok elutasító szakvéleménye ellenére engedélyezte, hogy az 
Auchan-áruház az ex lege védett Dunakeszi tızegláp területén újabb épületet és parkolót 
létesítsen. 
 
Az önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek tiltakozása ellenére a Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt. a regionális víziközmő-vállalatok összevonásáról döntött, a döntést végül 
visszavonta. 
 
Sérülékeny vízbázisok állapotfelmérése 2005-ben elakadt. A kormányrendelet a vízmővekre 
testálja a védıövezetekben lévı ingatlantulajdonosok kártalanításának költségét, a szennyezı 
források felszámolását, miközben erre forrást nem biztosít. 



 
Vásárhelyi terv – lemaradás, tájgazdálkodás háttérbe szorítása, korlátozások feloldása 
 
Bodnár Gáspár, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Igazgatóság vezetıje: az ártér 
revitalizációjáról, a csatornázásról, az infrastruktúra és a kerékpárutak építésérıl már nem 
hallani. A tájgazdálkodásról is egyre kevesebb szó esik 
. 
Az uniós nagyberuházásként tervezett Kis-Balaton II. víztisztító beruházást a természetvédı 
szervezetek nemcsak hatástalannak, de károsnak is tartják. 
 
Balaton-törvény szigora ellehetetlenített 46 háttértelepülést (Sólyom László-vétója is). 
 
Karátson Gábor és Bárdos Deák Péter: a Tisza 50 százalékban feltöltötte a Tisza-tavat, és már 
csak néhány évtized kell ahhoz, hogy az egész tó fokozatosan mocsárrá alakuljon át. 
 
Rába-habzás 
 
Tavasszal zöld hab a Velencei-tó parti nádasaiban (természetes eredető) 
 
A magyarországi halastavak kétharmada Natura 2000, a brüsszeli adminisztráció mégsem 
fogadja el ıket sem mezıgazdasági területnek, sem vizes élıhelynek, így elesnek sok uniós 
támogatástól. 
 
Vízügyi problémák ukrajnai, romániai erdıkivágások, szeméttelepek, bányameddık miatt 
 
Duna hajózhatóság viták: a WWF szerint a Vituki tervei indokolatlan nagyságrendő mőszaki 
beavatkozást irányoznak elı, melyek az uniós víz-keretirányelvben elıirányzott jó állapot 
helyett tovább rontanák a folyó ökológiai állapotát. 
 
Baross Károly (a Közép-Duna-völgyi felügyelıség vezetıje): ahol vízierımőveket kezdtek 
építeni, végig kellett lépcsızni az egész folyót; medersüllyedés a parti szőréső vízbázisokat 
veszélyeztetheti 
 
Figeczky Gábor (WWF): a terv a fejlett hajóflottával rendelkezı országok érdekeit szolgálja, 
a káros hatások – mint az ivóvízbázis sérülése, a természeti értékek tönkretétele, az 
ökoturizmusban rejlı fejlesztési lehetıségek lehetetlenné tétele – Magyarországon 
realizálódnak. 
 
Georg Kestel (Tájépítészeti és Területfejlesztési Intézet, Németország): az alacsony merüléső 
hajóflotta, pontos navigációs és vízállás elırejelzı rendszerek sem kerülnek többe, mintha a 
folyót alakítanák az óriáshajókhoz. 
 
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület: vízszintemelı fenékküszöböt szorgalmaznak, 
amelynek részeként hajózsilip, hallépcsı, árvíz-elvezetı csatorna épülne. 
 
Janák Emil: erımővet terveznek a dunakiliti duzzasztómőnél. 
 
Szilvássy Zoltán, a Vituki mőszaki-gazdasági tanácsadója, hajózhatóság, csongrádi vízlépcsı. 
 
 



Szennyvíz 
 
Az önkormányzati vezetık az indokoltnál nagyobb szennyvíz-kapacitásokat létesítenek, s 
nehezen mozdulnak a lokális megoldások felé.  
 
Csongrád megyei Derekegyház: gyökérzónás tisztítás 
 
(Salföld) egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítését (több éves) hosszú jogi procedúra 
elızi meg. Vince Sándor (Huntraco Zrt.): Milliókba kerülı, fúrásos vízföldtani vizsgálatot 
követelhet meg a hatóság annak bizonyítására, hogy a napi párszáz liter, mőanyag tartályban 
kezelt, legálisan földekre locsolható tisztított szennyvíz nem árt a vízbázisnak. 
 
Boba: illegális szennyvízelhelyezés, 40 millió forintos bírság. Bebes István parlamenti 
képviselı: a kistelepülések nem tudják megoldani a szennyvízelvezetést.  
 
Szikszón túlterhelt szennyvíztisztító, Vadász patak szennyezés 
 
Csepeli szennyvíztisztító, iszapkezelési problémák, Cséry-telep, új égetımő? 
 
Hargitai Miklós: „hulladékbomba” a szennyvíziszap. A gyógyszermaradványok és 
nehézfémek miatt nem alkalmas mezıgazdasági hasznosításra, s ez a teljes szennyvíztisztítási 
technológia életképességét kérdıjelezi meg. 
 
 
Hulladék 
 
Elıfordulhat, hogy egyetlen terméktípus elıállítása vagy egyetlen üzem mőködése során 
merül fel egy társaság szennyvízkibocsátásának meghatározó része, de az annak kezelésére 
fordított költségeket vállalati szintő kiadásként számolják el. Helyesebb lenne a díjakat a 
kibocsátás arányában a termékek vagy üzemek számlájára írni. Akkor kiderülhet, hogy az 
adott tevékenység igazából sokkal kisebb nyereséget, esetleg egyenesen veszteséget termel a 
vállalat számára. 
 
Szikszói folyékony szennyezés szeméttelepen 
 
Orgoványi erdı, vegyszeres tartályok  
 
Vasúti bontási törmelék Velencén a tó mellett 
 
Hollád (Somogy): több száz teherautónyi építési törmelék és veszélyes hulladék egy régi 
homokbányában 
 
ÁSZ hulladék jelentés: stratégia megelızésre, valóság lerakás; országnak kötelezı szelektív 
győjtés, önkormányzatoknak nem, a termékdíj-szabályozás hatására nem csökkent az egyszer 
használatos csomagolás mennyisége. 
 
Európai Bizottság: diszkriminatív a magyar termékdíj-rendszer. Szilágyi László: a magyar 
államnak határozottabban kellett volna érvelnie az EU-s kifogásokkal szemben a 
környezetvédelem érdekében. 
 



Megszőnik a kiskereskedelem termékdíj-kötelezettsége az italospalackok után; termékdíjat 
külön alapba! Erdey György: 2002-ig alapként mőködtették; több eredménnyel járt.  
 
Humusz: nem lesz betétdíjas rendszer; a KvVM-Öko-Pannon konferencián a meghívottak 
csak a betétdíjas rendszer árnyoldalairól. 
 
Másodnyersanyag-árzuhanás (importigény zuhant) 
 
Humusz: Magyarországon is épüljön ki a feldolgozóipar; ma a feldolgozás mértéke 
elhanyagolható a keletkezı hulladék mennyiségéhez képest.  
 
Simon Gergely (Policy Solutions) a fejlett világban szinte egyedülálló módon 
Magyarországon nincsen a környezetszennyezı szemétlerakásra kivetett adó vagy illeték. Az 
indokolja a lerakás magas arányát, hogy ez a legolcsóbb. Ha kötelezı lenne lerakási adót 
fizetni, a piac vezetne a nagyobb újrafelhasználási arányhoz. 
 
Viszkei György: lerakás drágulásával megéri szelektálás 
 
Humusz: csak néhány évnyi lerakó kapacitás 
 
Sitt harmad hasznosul csak, fıváros 60 km körzetében nincs inert lerakó 
 
A Németországból különbözı alföldi tanyákra illegálisan behozott német hulladék egy részét 
visszaszállították, más részét hazai égetıkben semmisítik meg, de még mindig maradt az 
illegális telephelyeken. Az ügyben érintett kunbajai polgármestert börtönbüntetésre ítélték. 
 
Csepel BVM Épelem területén szeméttelep 
 
Óbudai gázgyár szennyezett talaj, Duna szennyezés-kockázat 
 
Csepel Mővek területének környezeti kármentesítése, stratégiai szakanyag, COWI-Wessling-
Agruniver konzorcium állapotfelmérı mintavételi fúrások. 
 
Simontornyai bırgyár kármentesítés (krómos iszap, pakuratároló is) 
 
Debreceni Egyetem AMTC Karcagi Kutató Intézete: meddıhányón, zagytározón életképes 
ipari növények nemesítése (rekultivációhoz) 
 
Regionális lerakók, közlekedési (át)terhelés, költségnövekedés 
 
Uniós támogatással létesült hulladéklerakó komposztáló nélkül nem kivitelezhetı A kertes 
házak körül alig keletkezik szerves hulladék, a költségekben mégis meg kell jelennie a 
komposztálási hányadnak.  
 
Gyır Sas-hegy, csökkentett védıtávolság 
 
A roncsautók kevesebb mint fele kerül hivatalos autóbontókba. 
 
 
 



Hulladékégetés 
 
Vértesi Erımő (engedélyezett) hulladék együttégetési kísérlet, tiltakozás hatására Szabó Pál 
leállította.  
 
WWF: példát kövesse a legnagyobb erımővi hulladékégetı, a Mátrai Erımő! 20-40 eurót kap 
minden elégetett tonna hulladékért, a „zöld” áramért 10 forinttal többet, s még szén-dioxid-
kvótából is kevesebbet kell vásárolnia. Újrahasznosítással háromszor-ötször annyi energia 
takarítható meg, mint amennyi a hulladékok elégetésével nyerhetı.  
 
Valaska József: a Mátra Erımő nem tüzel lakossági hulladékot, csak szelektíven győjtött, 
nagy biomassza-részarányú, alacsony mőanyagtartalmú, válogatott hulladékot. 
 
A környezetvédık szerint a szemétégetés hosszú távon aláássa a fenntartható 
hulladékgazdálkodást, a pazarló, eldobható kultúrát ösztönzi, és ellenérdekelt a megelızı 
programokban. 
 
Alapanyaghiánnyal küszködnek a magyarországi veszélyeshulladék-égetık. A nyugat-európai 
versenytársak dömpingárakkal jelentıs mennyiségő veszélyes hulladékot szereznek be 
Magyarországról. Ha a hazai égetık többsége tönkremegy, a nyugat-európai égetık 
elkezdhetik emelni áraikat. A hazaiak a megoldást az energetikai hasznosítás fogalmának 
újraértelmezésében és az importkorlátozások enyhítésében látják. 
 
Ener-G Zrt.: Depóniaház fáklyázás helyett hasznosítás 
 
Nem közeledtek a magyar és az osztrák fél álláspontja a Rábakeresztúr (Heiligenkreutz) 
területén, közvetlenül a magyar határ mellé tervezett hulladékégetı kérdésében. 
 
Raisz Iván, a miskolci egyetem docense: hulladékpirolízissel metanol – ipari 
megvalósíthatóság kérdéses. 
 
Regionális Fejlesztési Vállalat: pirolízissel mőanyaghulladékból főtıolaj és gáz. Üzemszerő 
termelést gátolja, hogy VPOP a 30-50 forint elıállítási költségő főtıolajra literenként 140 
forint jövedéki adót számítana. 
 
A Kengyeli Gyalogos Környezetvédelmi Egyesület ellenállása miatt tizenegyedik éve húzódik 
a Kengyelre tervezett, plazmaenergiás hulladékártalmatlanító építése. A beruházók érvényes 
építési és környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek. A technológia lényege, hogy a 
szervetlen anyagokat üvegesíti, a szerveseket pedig, magas hıfokon, kevés oxigén hozzáadása 
mellett pirolizálja, a keletkezı olvadt üvegben a fémek és a halogének kémiailag 
megkötıdnek. 
 
Vitatott beruházások 
 
A válság miatt két évvel késıbbre várható a Holcim Nyergesújfalun épülı gyárának átadása 
 
A bíróság elsı fokon felfüggesztette a Holcim-gyár engedélyezését. Márta Irén: ez nincs 
hatással a jogerıs és végrehajtható építési engedélyre. 
 
Holcim bányakapacitást növel; erdıirtás lesz 



 
Dráva Cement beremendi gyárában az új technológia gumigranulátum tüzelését is lehetıvé 
teszi 
 
Föld Barátai feketelistán az uniós környezetvédelmi és éghajlat-változási célokkal teljes 
mértékben ellentétes óriási projektek között: M0 keleti szektor, Kis-Balaton II., várpalotai 
hulladékégetı, dunai meder-átalakítás, négyes metró.  
 
Apollo Tyres, Gyöngyös (meghiúsult) 
 
A kormány négy uniós környezetvédelmi nagyprojektet (a Ráckevei-Soroksári Duna-ág, a 
Kis-Balaton és a Duna projekt, valamint a Tiszai-hullámtér) nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentıségővé nyilvánított.  
 
Római–parti mobil gát 
 
Római kemping beépítés 
 
Sukoró: testre szabott tender; kiemelt beruházás, ÁSZ szabálytalan telekcsere (autópályához a 
terület öt százaléka kell csak), semmisnek tekinti a telekcsere-szerzıdést, ügyészségi 
vizsgálat; Magyar Szerencsejáték Szövetség nem támogatja 
 
Benedek Fülöp levele: a sukorói terület az országos ökológiai folyosó része, nem minısíthetı 
beépítésre szánt területté, Natura 2000-lista is tartalmazza 
 
Club Aliga hetvenötmilliárd forintos ingatlanberuházás 
 
Velence kapuja: fedett sétálóutca, többszintes épületek  
 
Bezenye kaszinóváros 
 
Gigantikus vásárvárost, vidámparkot és szerencsejáték-központot álmodik a dunakeszi 
lóversenypályára és repülıtérre egy brit hátterő befektetıcsoport. 
 
Szerencs: Fıfelügyelıség mindent újra rendben talált; egységes környezethasználati 
engedéllyel szemben nem nyújt be óvást a megyei Fıügyészség. 
 
Tóth József, a Termékpálya Szövetség fıtitkára: 1 millió hektár szántón lehet ezt kiszolgáló 
szalmát termelni. A hı nem hasznosítható, így nagyon rossz lenne a hatásfok 
 
Ámon Ada: üzleti alapon egy ilyen létesítmény sosem térül meg. Ha viszont csak azért építik, 
hogy a megszerezhetı támogatásokat begyőjtsék vele, akkor ez aligha tekinthetı egy 
fenntartható energiarendszer részének. 
 
Napi 1600-2000 külföldi kamion a tokaji Erzsébet hídon 
 
Jászkiséri akkumulátor-újrahasznosító, megkapták az engedélyt 
 
Szabadszállás, népszavazás akkumulátor-feldolgozóról; Ágoston Béla, az Univer termelési 
vezetıje: az üzem környezetvédelmi garanciáira a piac nem sokat ad. 



 
Az új román kormány újraindítaná a Verespatak térségében tervezett ciános aranybánya 
engedélyeztetési eljárását. 
 
Borsabánya zagytároló, vízszennyezés 
 
Rosia Poieni rézbánya zagytározó 
 
Felsı-Csertés aranybánya 
 
Civil szervezetek kezdeményezésére ötpárti támogatással törvény született a ciános 
színesfém-bányászati technológia hazai betiltásáról. 
 
Újra indult a Tıketerebes (Trebisov, Szlovákia) mellé tervezett, a tokaji borvidéket és a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet természeti értékeit veszélyeztetı szénerımő engedélyezési 
eljárása. 
 
 
Épített örökség 
 
Kilépnének községek a világörökségi területbıl 
 
Zsidónegyed bontások; Mezıs Tamás: a pesti zsidónegyed az, amellyel kapcsolatban a 
nemzetközi sajtó leginkább elmarasztal minket, ahol a legtöbb jóvátehetetlen hiba történt. 
 
Világörökségi törvény: elfogadhatatlanul beruházóbarát szellemiségő, a védelem erısítése 
helyett gyakorlatilag megszünteti a védızónák biztosítását. 
 
Mezıs Tamás: a hatósági ügyintézés gyorsítása miatt jóvátehetetlen károkat szenvedhetnek el, 
akár el is tőnhetnek mőemléki területen álló, értéket hordozó épületek. A jövıben nem kell 
engedélyt kérni, csupán a bontást bejelenteni. Eddig meg kellett kérni az elızetes 
mőemlékvédelmi szakvéleményt a KÖH-tıl, ha valaki mőemlék jellegő területen bármilyen 
nem védett épületet bontani akart.   
 
Hévíz, Tihanyi-félsziget és Tapolcai-medence világörökségi pályázat, Badacsonytomaj nem 
akar a világörökség részévé válni 
 
Világörökség-esélyes a római limes magyarországi szakasza. 
 
Pusztul a Várkert bazár 
 
Gyırött régészeti kutatás nélkül túrták fel a Széchenyi teret 
 
Közzé kell tenni a lelıhelyek teljes listáját (szakma szerint kincsrablóknak könnyebbség) 
 
Az MNV védett kastélyokat akart átvenni, Varga Kálmán szerint ingatlanspekuláció 
 
Tubes CMM: új NATO-tagok belépésével kérdés, szükség van-e a harmadik radarra 
 
Kánya-hegy; HM hogy kisajátítási kísérletek 


