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Az M0-menti és a repülőtér kör-
nyéki települések I. közös zajgyű-
lését tartották szombaton, júni-
us 26-án délután a Péceli út és az 
M0 találkozásánál lévő területen. 
A Tiltakozó nagygyűlésre eljöttek 
Rákoskert, Rákoshegy, Rákoscsa-
ba, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, 
Pécel, Maglód, Ecser, Vecsés va-
lamint a XVI. kerület polgárai és 
települési vezetői. Síppal, dobbal, 
nádi hegedűvel, kereplővel, faka-
nállal, ki mivel tudott nyomatékot 
adni álláspontjának. Nagy zajjal 
föllépett a rákosmenti Korcs zene-
kar, ott voltak a barantások, Koska 
György vezetésével, akik karikás 
ostort csattogtatva tiltakoztak. El-
jött Babarczy Zoltán, Kistarcsa 
alpolgármestere, Harazin István, 
Ecser polgármestere, Rimóczi Sán-
dor, Nagytarcsa alpolgármestere, 
Teleki Gyula, Pécel alpolgármes-
tere, Tabányi Pál, Maglód polgár-
mestere, Kissné Szabó Katalin, 
Üllő polgármestere, Kovács Péter, a 
XVI. kerület polgármestere, Szlahó 
Csaba, Vecsés polgármestere, Dunai 
Mónika, önkormányzati képviselő, 
a rendezvény főszervezője, Vella 
Nándor, Csömör alpolgármestere, 
Pesti Imre országgyűlési képvise-
lő, XVII. kerület, Vécsey László, 
Szada polgármestere, Riz Levente, 
Rákosmente polgármestere. Eljött 
Alexa György, Rákosmente ország-
gyűlési képviselője is, aki a többi 
résztvevővel együtt aláírta azt a til-
takozó ívet, amely magában foglal-
ja a térség lakóinak követelését.       

A petíciót megkapja az állampol-
gári jogok országgyűlési biztosa, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium, a Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Minisztérium, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság, 
a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt és a Bu-
dapest Airport Zrt.

Idézet a követelésekből: 1. Köve-
teljük az MO autóút településeink 
melletti teljes szakaszán a zajvéde-
lem hatékony kiépítését, a zajvédő 
falak és töltések mindkét oldalon, 

teljes hosszban történő pótlását, 
magasítását! 2.Követeljük életképes 
méretű facsemetékből álló, zajgát-
lásra alkalmas véderdők telepítését 
az MO autóút mellett! 3. Követel-
jük az M0 autóút ideiglenes haszná-
latba vételét követő zajmérési ered-
mények nyilvánosságra hozatalát! 
4. Követeljük, hogy az MO autóút 
végleges használatbavételi engedé-
lyét mindaddig ne adják ki, amíg az 
1-3. pontokban foglaltak nem telje-
sülnek maradéktalanul! 5. Követel-
jük a Budapest Ferihegy Nemzet-
közi Repülőtér üzemeltetése során 
a hatályos jogszabályok működési 
előírásainak, korlátozásainak és 
tiltásainak betartását, különös te-
kintettel a pályavégek használatára, 
az éjszakai forgalomra és a hajtómű 
próbákra! 6. Követeljük a repülőtér 
éjszakai forgalmának teljes tiltását 
00.00 és 05.00 óra között! 7. Köve-
teljük műszaki védelemmel ellátott 
hajtómű próbahely haladéktalan 
kiépítését a repülőtéren! 8. Követel-
jük a repülőtér közép és hosszú távú 
fejlesztési koncepciójának nyilvá-
nosságra hozatalát!  9. Követeljük 
a repülőtér fejlesztését megelőző 
környezetvédelmi hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatását! 10. Követel-
jük építési és biztonsági védőöve-
zet kijelölését a repülőtér körül! 
11. Követeljük hathatós zajvédelmi 
intézkedések azonnali meghozatalát 
az M0 autóút és a repülőtér zajter-
helése által érintett területeken! Mi, 
a tiltakozást aláírók kinyilvánítjuk 
azon szándékunkat, hogy a felsorolt 
problémák megoldása érdekében 
összefogunk, hangunkat közösen 
hallatjuk.

A mai napon első alkalommal 
megszervezett tiltakozó zajgyűlé-
sünket mindaddig megismételjük 
valamelyik érintett településen, 
amíg a fenti követeléseink nem tel-
jesülnek maradéktalanul. Kérjük 
az illetékes szerveket, érdemben 
foglalkozzanak több tízezer embert 
érintő beadványunkkal, s az abban 
foglaltak megvalósulása érdekében 
késedelem nélkül tegyenek meg 
mindent!”

A zajgyűlésen szót kért Pesti Imre, 

országgyűlési képviselő, rákosligeti 
lakos, és több polgármester is. Most 
felidézünk néhány gondolatot a 
hozzászólásokból.

Pesti Imre egyebek mellett fölhív-
ta a fi gyelmet: az Alkotmány sze-
rint minden embernek joga a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki 
egészség megszerzése, a kormány-
zatnak pedig kötelessége az ehhez 
szükséges feltételek biztosítása, 
egyebek mellett az épített környe-
zet segítségével. Amikor tehát az 
autópálya megépült a kormányzat 
valószínűleg nem vette fi gyelembe 
az Alkotmány rendelkezéseit. Az 
ott élőknek joguk van ahhoz, hogy 
a zajtól, a környezetszennyezéstől 
megvédjék magukat.

Riz Levente, házigazda polgár-
mester kiemelte, hogy a többszáz 
éves település két új szomszédja: 
Ferihegy és az M0 gazdája nem 
tartja meg az együttélés szabályait. 
A leszálló gépek gyakran cserepeket 
sodornak le a házak tetejéről, élet-
veszélyt okoznak az ott élőknek. Az 
M0 autópálya zaja elviselhetőbbé 
tehető normális véderdőkkel, védő-
falakkal. Az összefogás segítheti az 
itt élők érdekeinek érvényesítését. 

Kissné Szabó Katalin, Üllő pol-
gármestere kijelentette, a Budapest 
Airport jelentése szerint mindössze 
öt utca, ötvennégy ingatlan lenne 
jogosult náluk passzív akusztikai 
zajvédelmi intézkedésekre. Tény-
legesen a zaj lényegében az egész 
települést terheli. 2018-ra a reptér 
forgalma megduplázódik, azaz per-
cenként szállnak majd le a gépek a 
kettes futópályára. 

Kérjük, hogy érjék el, Üllő és Bu-
dapest kerületei egyenlő mértékben 
szenvedjék el a ferihegyi zajt, mert 
jelenleg üllő a forgalom 80 százalé-
kának zajterhelését viseli, amely a 
kettes futópályához kötődik.

Szlahó Csaba, Vecsés polgár-
mestere Feriheggyel kapcsolatban 
a forgalom megtöbbszöröződéséről 
szólva ismételten a kormányzati 
kötelezettségek megtételének elma-
radására mutatott rá. A reptérre nem 
lehet szigetként tekinteni, ahogy so-
kan gondolják. A nap legfontosabb 

üze-
n e t e , 
h o g y 
ö s s z e -
f o g v a , 
egységben 
z a j o n g v a 
hívjuk fel 
a fi gyelmet 
a közös ba-
jainkra, amit 
o r v o s o l n i 
kell. 

Kovács Pé-
ter, a XVI. 
kerület pol-
gármestere 
e l m o n d -
ta, miért 
nézik őt 
és a la-
kosságot 
o s tobá -
nak az 
ügy kapcsán. 
Mint mond-
ta, a Nemzeti 
Infrastruktúra 
Zrt. (NIF) a 
környezetvé-
delmi ható-
sághoz küldte 
őket, amikor 
az M0 zajmé-
rési adatait kér-
ték a cégtől. Itt 
azonban kide-
rült, hogy csu-
pán egy rövidke 
összefoglalót 
kaptak, nem a 
teljes zajmé-
rési anyagot. 
„ H ü l y é n e k 
néznek min-
ket, eb-
ből elég 
volt!” – hang-
s ú l y o z t a K o -
vács Péter. 

Dunai Mó-
nika ismertette 

a NIF Zrt. június 
25-én érkezett leve-

lét. Eszerint az egész-
ségügyi határértéket 

megközelítő vagy meg-
haladó zajterhelés például 

van a Péceli út végén, a Bu-
dapest-Miskolc vasútvonal 

mentén. A cég vezetőjének 
május 25-én Rákosmente or-
szággyűlési képviselőjének írt 
levelében egyebek mellett az 
áll: 

„A megépült zajvédőfal 
magasítását is meg kell ter-
vezni, ha az a megoldás. A 
körültekintő, megalapozott 
döntéshez még 1,5-2 hónap 
idő szükséges. A tervezett 
erdőtelepítések – amelyek 
alapvetően nem zajvédelmi, 

hanem talaj- és erdővédelmi 
szempontok alapján lettek elő-
írva – 2008 őszén befejeződ-
tek. A kiültetett facsemeték 
kb. 90%-ban megeredtek és 
növekedésnek indultak (…), 
legkésőbb 5 éven belül zárt 
erdő alakul ki. Az építtető NIF 
Zrt. az átadás után, a garanci-
ális időszak alatt is folyamato-
san ellátja kötelezettségeit. A 
felmerült zajproblémák kezelé-
sében is bizonyságát fogja adni 
ügyfélközpontú elkötelezettsé-
gének.” 

Dunai Mónika végezetül kije-
lentette, őrködnek rajta, hogy az 
ígéretek ne maradjanak puszta 
szavak, hanem meg is valósul-
janak.  

A legközelebbi zajgyűlés 
szeptemberben, a XVI. kerület-
ben lesz. Remélhetőleg, ott már 

kézzel fogható jelei lesznek a rá-
koscsabai közös, zajos tiltakozás 
hatásának.               
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Síppal, dobbal, nádi hegedűvel...!Síppal, dobbal, nádi hegedűvel...!  

Kertesi Csenge Rákos-
csabáról jött tiltakozni
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