Meddig terhelhető Budapest?
Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest
XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (ld. a következő oldalakon!).
Budapest útjain már most is eltűrhetőség határán felüli gépjármű forgalom zajlik.
Mégis egyre-másra születnek újabb tervek, engedélyezések irodák, lakások
bevásárlóközpontok építésére. Ha ezeknek a kihasználtsága nem is lesz teljes, már
önmagában az építési forgalom is újabb ráadásként adódik a jelenlegi terhelésre. A
településrendezési tervek tömbönként elemzik a határoló úthálózat kapacitás
tartalékát, ami csak elvileg „tartalék”, különösen akkor, ha ugyanannak az útvonalnak
a tartalékát többszörösen kimerítik minden új terv alkalmával.
A hatástanulmányok prognózisában szemrebbenés nélkül szerepeltetik a 20 éves
távlat referencia állapotaként a jelenleg mért forgalomnak minden különösebb
létesítménytől független 25 százalékos növekedését, amit a közlekedési szakértők
szerint a gépkocsi-használat gyakoribbá válása fog okozni. Ehhez hozzáadódik majd a
tervezett létesítmény forgalma.
A Budafoki út mellett lakók úgy gondolják, hogy ezt már végképp nem tudnák
elviselni.
Tudjuk, hogy a fővárosban ez csak az egyik olyan útvonal, ahol hasonló problémáktól
szenved a lakosság és hasonló beépítési tervek fenyegetnek a környéken.
Mostani kérésünknek az a célja, hogy mondjuk már ki végre: Budapest tovább nem
terhelhető gépjármű forgalommal! Minden fejlesztési szándékot reális környezeti
felméréssel és hatásvizsgálattal kell mérlegelni.
Budapest, 2009. október 28.
Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese
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Gyapjas József
Igazgató úr részére
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Budapest, 2009. október 27.
288/2009

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat kérése
Tisztelt Igazgató Úr!
Kérjük, szíveskedjenek a Budapest XI. kerület, Budafoki út három helyszínén 1-1
hónapig tartó levegőminőség-vizsgálatokat végezni nitrogén-dioxid és szálló por
(PM10) vonatkozásában.
A levegőminőség-vizsgálati helyszínek, ahol a mérést kérjük:
−
Budafoki út 111. sz. épület előtti járdán (a Hőerőművel szemben)
−
Budafoki út 83. sz. lakóépület előtti járdán
−
Budafoki út 38. sz. lakóépület előtti járdán
A zajméréseket a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időben kérjük:
−
a Budafoki út 83, sz. lakóház homlokzata előtt (5. emeleti szintig és a 8.
emeleti szinten)
−
a Budafoki út 38. sz. ház homlokzata előtt.
Kérésünket részben a jelenlegi járműforgalom nagysága miatti lakossági panaszokkal,
részben a kerületi Önkormányzat által jóváhagyott településrendezési tervek
megvalósulása esetén bekövetkező jelentős forgalomnövekedés veszélyével
indokoljuk.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2008-2009. évben az alábbi településrendezési tervek
véleményezési eljárásában vettünk részt:
−
A Budafoki út – Barázda utca – Szerémi út – Galvani út által határolt területen
197.722 négyzetméter szintterület építésével 4259 db személygépkocsit vonzó iroda,
szolgáltatás, intézményi funkciót terveznek. (1. sz. tömb)
−
A Hengermalom út – Szerémi út – Hauszmann A. utca – Budafoki út által
határolt 12,8 hektáros területen 230.413 négyzetméter szintterület építésével 4171
db személygépkocsit vonzó iroda, lakás, kereskedelem funkciót terveznek. (2. sz.
tömb)
−
A Szerémi út – Hengermalom út – Budafoki út Barázda utca által határolt 15
hektáros területen
241.757 négyzetméter szintterület építésével
3829 db
személygépkocsit vonzó lakás és iroda funkciót terveznek. (Javasolt lakásszám több
mint 2000)
(3. sz. tömb)
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−
A Dombóvári út – Lágymányosi öböl – Hőerőmű – Budafoki út által határolt kb.
30 hektáros területen az előzetes vizsgálati dokumentáció adatai szerint 2200 lakást
140.000 négyzetméter irodát, 26.000 négyzetméter kereskedelmet, ezen kívül hotelt
terveznek. (4. sz. tömb)
−
A Budafoki út – Karinthy Frigyes út – Bercsényi utca – Október 23-a utca által
határolt tömb belsejében is 1084 gépkocsi többletet vonzó fejlesztést terveznek.
(5. sz. tömb)
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Bercsényi utca–Október 23-a utca–Kőrösy J.
utca–Váli utca által határolt tömbben november 10-én
átadásra kerülő
bevásárlóközpont monstrum forgalma kihatással lesz az Irinyi utca–Budafoki út–
Október 23-a utca kereszteződésére is.
A Budafoki út jelenlegi forgalmát az általunk 1. és 3. sorszámmal jelölt tömbök
településrendezési tervének vizsgálati munkarészében az alábbi adatokkal
jellemezték: csúcsórában 2064 személygépkocsi, 688 közepes tehergépkocsi és 688
nehéz tehergépkocsi és autóbusz. Ennek alapján 83,15 dB zajterhelést számítottak.
Úgy gondoljuk, hogy a fenti fejlesztések és azoknak a Budafoki út közvetítésével a
beállt lakóterületekre áramló forgalma indokolja a jelenlegi állapotok tárgyilagos
felmérését. Az ezeken a lakóterületeken élő emberek a jelenleg, nagy gépjárműforgalom miatt is szenvednek a környezetszennyezéstől.
Mivel a volt Lágymányosi Iparterület átalakulására vonatkozóan nem készült
semmilyen „vezérterv”, az egyes tömbök értékesítése során spontán beruházói
szándékok keletkeztek. A Budafoki út menti fejlesztési tervek ilyen összeállításával
sajnos csak a véleményezési eljárásokban eddig sikertelenül küzdő Levegő
Munkacsoport foglalkozott.
Jelen kérésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a beruházások volumenét
jelentősen csökkenteni lenne szükséges.
Ennek érdekében kérjük szíves segítségüket.
Üdvözlettel:
Schnier Mária
elnökhelyettes
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Dr. Filipsz Andrea
Jegyző részére
Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat

Budapest, 2009. október 29.
290/2009

kérése

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.
A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma miatt folyamatosan érkeznek hozzánk
lakossági panaszok. Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni,
hogy a levélben felsorolt fejlesztési szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a
Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást az építési engedélyek benyújtása
előtt.
Meggyőződésünk,
reális felmérése
eredményezni.

hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának
a tervezett beruházások volumenének csökkentését
fogja

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú segítségét.
Üdvözlettel:
Schnier Mária
elnökhelyettes

Lenkei Péter
a Környezeti Tanácsadó Iroda
vezetője

Mellékletek (másolatban):
a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz
a „Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában

www.levego.hu

4

Dr. Falus Ferenc
országos tisztifőorvos részére
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Budapest, 2009. október 29.
289/2009

Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat

kérése

Tisztelt Tisztifőorvos Úr!
Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.
A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma által okozott zaj és légszennyezés miatt
folyamatosan érkeznek hozzánk lakossági panaszok.
Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a levélben felsorolt
fejlesztési szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a Felügyelőség környezeti
hatásvizsgálati eljárást.
Meggyőződésünk,
reális felmérése
eredményezni.

hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának
a tervezett beruházások volumenének csökkentését
fogja

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú segítségét.
Üdvözlettel:

Schnier Mária
elnökhelyettes

Lenkei Péter
a Környezeti Tanácsadó Iroda
vezetője

Mellékletek (másolatban):
a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz
a „Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában

www.levego.hu

5

Gonczlik Tamás
Budapest, 2009. október 29.
Ügyosztályvezető úr részére
291/2009
Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály
Tárgy: Levegőminőség-vizsgálat és zajvizsgálat

kérése

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!
Tájékoztatásul mellékeljük a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Igazgatójához intézett levelünket.
A Budafoki út jelenleg is nagy forgalma miatt folyamatosan érkeznek hozzánk
lakossági panaszok. Másolatban csatolt tárgyi kérelmünkkel azt szeretnénk elérni,
hogy a levélben felsorolt fejlesztési szándékokkal kapcsolatban is folytasson le a
Felügyelőség környezeti hatásvizsgálati eljárást az építési engedélyek benyújtása
előtt.
Meggyőződésünk,
reális felmérése
eredményezni.

hogy a tervezési terület és hatásterülete környezeti állapotának
a tervezett beruházások volumenének csökkentését
fogja

Kérjük az ügyben szíves jóindulatú támogatását.
Üdvözlettel:
Schnier Mária
elnökhelyettes

Lenkei Péter
a Környezeti Tanácsadó Iroda
vezetője

Mellékletek (másolatban):
a Levegő Munkacsoport 288/2009. sz. levele
a Lágymányosi 10. sz. Lakásszövetkezet levele a környezetvédelmi hatósághoz
a „Lágymányosi öböl és környéke” előzetes környezeti vizsgálati eljárásában
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