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Észrevételek a Római - parti tiltakozó

eve ere

1. Az Aranyhegyi ároknál „specifikációs" hibát emleget a tiltakozók alá nem írt
levele. Ez a szó elsősorban „részletezés" -t, „felsorolás" -t jelent. Esetleg „egyedi
vonásokat kifejtő közelebbi meghatározás" -t. Mindig lehet persze nagyképűen
rejtélyeskedni, de nem mindig van értelme.
Itt a városvezetésnek csak egy túl magas ár
Nem lehetett átengedni. Kiderült, hogy a
áthelyez egy

magasfeszültségű

tűnt

fel, ami irreálisnak látszott.

kivitelező

úgy gondolta, hogy majd

elektromos távvezetéket. Ilyet a városvezetés

persze nem kért - miért is kért volna - hanem az ajánlattevő kivitelező ezt találta
ki.
Kiderült, van olcsóbb megoldás, és ennek alapján a bekerülési költségek
mérséklődnek. Erről

a városvezetés tudomást szerzett, csak az nem világos,

miért nevezik ezt „specifikációs hibá" -nak, azt sugallva, mintha a városvezetés
vétett volna valamit. Az Aranyhegyi árok ettől függetlenül nemsokára épül.

2. Ezek az emberek (a mag eredetileg nem több egy tucatnál) semmi felelősséggel
nem tartoznak szavaikért. Így évek óta nem riadnak vissza a rágalmazás határát
súroló

személyeskedésektől, híresztelésektől,

szelektív torzításoktól. Valahogy

mindig van pénzük ezeket helyi újságokban, egyoldalú megközelítésben tálalni
a helyi közvéleménynek. Ők mindig mindenre reagálnak, de az ő
irományaikban semmilyen reakcióra nincs lehetőség.

3. El kell egyszer oszlatni egy igen célzatos „félreértést". Sokszor elhangzott
bizonyos emberek

részéről,

hogy „a

tervező

mindenben ártatlan, azt tervezi

meg, amit megrendelnek nála", (pedig tudja, hogy rossz). Még a legprimitívebb
családi - vagy társasház
következményeitől

tervezője

sem mentesül a

ilyen címen. Itt pedig egy

tervezői felelősség

közpénzből épülő,

jogi

komoly

katasztrófavédelmi műtárgyról van szó. Nem egyszer történtek olyan célzások,
hogy a

megrendelő

akaratából tervbe vett

műtárgyak

megvalósítása egyenesen növelné a teljes terület kitettségét.

valamelyikének
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Ha ez így igaz lenne, és egy tervező ilyen esetben - köteles módon - írásban nem
figyelmezteti a megrendelőt, hanem tudása birtokában mégis megtervez ilyen
létesítményt, hogy felvehesse érte a pénzt, az a BTK-ba ütköző cselekményt
követ el. Vagyis, hogy a tiltakozó kemény mag a tervezői felelősséget a védelmi
- és

műszaki

szerűen

megfelelés szempontjából is minden változat esetén már rutin

megkísérli a városvezetés nyakába varrni, minden életszerű alapot

nélkülöz. Aligha több primitív zsarolási kísérletnél.

4. Az még rendben van - legalábbis a kor demokrácia értelmezése és divatja
alapján - hogy mindenki minden ellen tiltakozhat, ha akar. Azonban itt
mégiscsak alapjában egy katasztrófavédelmi

műtárgy

komplexumról van szó,

amit körülbelül ötven éve meg kellett volna építeni. Egyesek azt állítják, hogy
szerintük most sérül a demokrácia.
Azt állítják, nem volt „társadalmi vita", miközben hat éve vitatkoznak és
kötekednek. ötven év alatt együttvéve nem csaptak akkora zajt, és nem
tiltakoztak annyit, mint ebben a hat évben, mikor ennyi hiábavaló várakozás
után védművet akarnak nekik építeni. Hol volt a demokrácia - önérzetük 2009ben, amikor Demszkyék tényleg konkrétan a „partélre" akartak

védművet

építeni. Most a tiltakozók brigadérosai azzal védekeznek, hogy „ja, az csak egy
nyári gát lett volna". (Tény és való, hogy megjegyzik egy mondatban, hogy a
„fővédvonal

a Nánási út - Királyok útján marad", más kérdés, hogy ennek

újraépítésére, megerősítésére semmi előkészületet sem tettek, és egyetlen fillért
sem áldoztak.) Milyen kivételt tesznek a szabványok mondjuk fakivágás
szempontjából nyári gát és egyéb gát között? Mit védett volna meg az a gát
emberéletből

és vagyonból? (Szó szerint úgy

kezdődik

az akkori

előterjesztés,

hogy a partélen képzelik el a Római parti árvízvédelmi mű fejlesztését.)
Az fejlesztés lett volna? Mi lett volna a patakokkal? Mi lett volna az
ingatlanokkal? Arra a gátra dobtak volna ki milliárdos összegeket, ami az
égvilágon semmi értelmezhető értelmet nem hordozott?
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Hol és hány társadalmi vita volt akkor? És hol volt a mostani tiltakozó kemény
mag a vádaskodásaival és a helyi űjságjaival?
Most pedig párhuzamos változatokat követelnek gyakorlatilag engedélyezési
terv mélységben? Hol, milyen projektnél készültek ilyenek? Hány olyan van a
tanulmánytervek közt, amelyik konkrétan a tiltakozók követelését támasztja
alá?
A

Fővárosi Közgyűlés

legutóbb elfogadta a III. kerület javaslatát, a folyóval
Kerítések nyomvonala változata tovább

párhuzamos

védműelemnek ű.n.

tervezéséről.

Azt is a határozatba foglalta, hogy a terv ismeretében dönt a

megvalósításról.
Félrevezető módon arról

holott a Nánási

űti

beszélnek a tiltakozók, mintha ez egy űj változat lenne,

nyomvonalhoz képest alapjában szintén parti változat.

Márpedig a vita évekig azon folyt, hogy Nánási

űt

versus parti sáv. (Nem

mellesleg persze a tiltakozók a III. kerület javaslatát is elutasítják.)
Bár a már általuk sem leszólni merészelt „tudós Grémium" többségi szakmai
döntése is a kerítés menti nyomvonal tovább tervezésé volt, ebben is sajátos a
tiltakozó mag nyelvezete: „a Grémium majdnem fele nem támogatta a döntést".
Magyarul a többségi döntést. Mellesleg a kisebbségi különvélemény sem
utasítja el a „kerítésmenti változatot".

5. „Mindegy"! Készüljenek a

Közgyűlés

határozata szerint (a Grémium többsége

által támogatott) tervek, aztán majd egyszer valakinek feladata lesz dönteni a
megvalósításról.
Most azonban a napirend témája a
előterjesztésben

Pünkösdfürdői

gátmagasítás. Az

pontosan szerepel, miért szükséges a fedezet emelése. (Az

Aranyhegyi ároknál épp fordított a helyzet).
Mivel a két patak (árok) és
van

hosszű

Pünkösdfürdő

vonatkozásában teljes konszenzus

ideje, így a háborgás nem is nagyon

értelmezhető.

Közben

huncutkodó e-mailek is érkeznek rekreációs tartalmű üzenetekkel, ami szintén
kevésbé érthető, mert erre a civilek már kora tavasszal is felkérést kaptak, hogy
kezdjenek konzultációt az illetékes főpolgármester - helyettessel.

-.
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A Csillaghegyi - öblözet árvízvédelmének problémája - mondjuk ki kereken nem egyébtől ilyen zűrös, niint attól, hogy a legkülönbözőbb (kimondott, vagy
kimondatlan) emberi, gazdasági és politikai érdekek ütköznek benne.
előtt

Mindenek

élők,

pedig a parton

dolgozók érdekei és a tiltakozóké

gyakorlatilag összeegyeztethetetlenek.
Már csak az a kérdés, hogy miként lehetséges a demokrácia és a civil kurázsi
ruhájába öltöztetve éveken keresztül sikerrel felfordulást csinálni egy
elsősorban

szakmai alapokat igénylő katasztrófavédelmi beruházás esetében.

A városvezetés (és a
szélesebb

Közgyűlés)

problémakörből,

nem „kiragadta" az árvízvédelmet egy

hanem a veszélyelhárításnak fokozott

jelentőséget

adott.
A tiltakozók „elfogulatlanságot" követelnek, miközben
elfogultsággal és ennek

megfelelő

ők,

alig titkolt

fogalmazástechnikákkal viszonyulnak a
felelős

miniszter asszonytól is

Mindenről szó van részükről, ami korábban (2010 előtt)

soha eszükbe sem jutott

kérdéshez. Már az állami vagyon kezeléséért
nyilvános koncepciókat követelnek.

(de legalábbis hangot soha nem adtak ennek).
Csak arról nem beszélnek soha, hogy talán eleve kár volt a hullámteret 1978ban

üdülőterületnek

Fővárosnak

már 2010

egyértelművé

előtt lehetősége

tenni a hullámtéri

(Mellesleg nem is az
maguk

nyilvánítani, majd a '90-es években ezt

védelméről).

A

lett volna szabályozás keretében

„üdülőépítések"

„üdülőket"

megerősíteni.

helyzetét, de sohasem tette.

kell védeni az ártól, azok gondoskodtak a

A parton (hullámtéren) 1914 óta halmozódnak értékek,

melyek védelmét a kerületi önkormányzat is követeli.
A városvezetésnek és a közgyűlési többségnek soha nem volt más célja 2010 óta,
mint pótolni egy súlyos mulasztást.

Budapest 2018. augusztus 28.

Tari s István
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1 Főpolgármesteri

Hivatal

Városépítési Főosztály

Feljegyzés
Tarlós István főpolgármester úr részére,
a változtatási tilalom sajátos jogintézmény

elrendeléséről,

céljáról, fenntartásának

lehetőségéről

Tisztelt Főpolgármester Úr!
Az Étv. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a készítés alatt lévő helyi építési szabályzat (HÉSZ)
tervezéséhez, egyeztetési eljárásához és jóváhagyásához és hatálybalépéséhez szükséges
időtartamra - maximum három évre - változtatási tilalmat lehet elrendelni, a tilalommal érintett terület
változatlan állapotban tartásának biztosítása érdekében, az Étv.-ben meghatározott kivételekkel.
A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket
alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg
más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.
A változtatási tilalom egyszerre jelent építési tilalmat és telekalakítási tilalmat, a tulajdonlapra nem
kerül bejegyezésre, kártérítési kötelezettséget nem alapoz meg. Ugyanakkor a változtatási tilalom
csak látszólag telekalakítási és építési tilalom is egyben, mert a 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése, műemlék kivételével a meglévő lakóépület 300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint az
előbbiekhez szükséges tereprendezés, támfalépítés, mint kizárólag bejelentéshez kötött építési
tevékenység megengedett.
A változtatási tilalom megszűnik a helyi építési szabályzat (HÉSZ) hatálybalépésekor, vagy az
elrendelés hatálybalépését követő három év leteltével automatikusan.
A változtatási tilalom tehát nem alkalmas generálisan a nem kívánt építési tevékenység
megakadályozására, létrehozásával a jogalkotónak nem is ez volt a célja.

Budapest,20 18.08.29.
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