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Az Auchan megkezdte a dunakeszi tızegláp felszámolását! 

 

Néhány nappal a Természetvédelmi Felügyelıség által meghirdetett helyszíni szemle 

elıtt 2010. szeptember 23-án az Auchan beruházócégének, az Immochan Kft-nek 

tulajdonához tartozó Dunakeszi lápon példátlan természetkárosítás történt. A kimagasló 

természetvédelmi értéket képviselı tızegláp két lápfoltja közül az áruházhoz közelebb esıt 

elkezdte felszámolni egy az Auchan által felbérelt favágó brigád. Az ıshonos főzfákat 

kivágták a hipermarkethez vezetı 322. sz. út mentén és az úttól távolabb megkezdték a 

lápcserjés hamvas főz állományának kiirtását. 

 

Főzfacsonk a lápterület szélén, a 322. sz. út mentén 

 

Elpusztított lápcserjés  
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Szeptember 28-án 10 órakor tartja a tızegláp kiterjedésének megállapítása ügyében a 

Természetvédelmi Felügyelıség az ügyfélként bejelentkezett civil szervezetek számára 

nyilvános helyszíni szemléjét. Az esemény után a civil szervezetek sajtótájékoztatót tartanak. 

A terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezı, Budapest közelében egyedülálló 

természeti érték (lásd. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának hivatalos 

állásfoglalását), ezért az illegális fakivágás megvalósítja a természetkárosítás 

bőncselekményét. A lápvédı civilek bejelentést tettek az ügyben a Dunakeszi 

Rendırkapitányságon és értesítették a területen illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóságát. A fakivágás idızítése minden bizonnyal a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2010. szeptember 15-i 

keltezéső végzésére vezethetı vissza, amelyben a hatóság kinyilvánította a szándékát az 

Immochan Kft. birtokában lévı teljes területre vonatkozó ex lege védett láp kiterjedésének 

megállapítására irányuló eljárás lefolytatására. Ha ugyanis a növényzet kiirtásával még a 

felmérés elıtt sikerül megsemmisíteni az élıhely természeti értékeit, az Auchan szabad 

prédájává válhat a tızegláp.  

 

Rendıri intézkedés a Dunakeszi lápon 

Másnap szeptember 24-én sikerült tetten érni a természetkárosítókat, akik elismerték, hogy az 

Auchan-tól kaptak megbízást arra, hogy a Dunakeszi Önkormányzat jegyzıjének hivatalos 

engedélyével kiirtsák a terület lápcserjéseit. A helyszínen megjelent rendırök igazoltatták a 

vállalkozót, majd Dunakeszi Önkormányzatánál ellenırizték, hogy létezik-e a vállalkozó által 

említett jegyzıi engedély. Kiderült, hogy ilyen engedély nem létezik, ezért szabálysértési 

ügyben eljárást kezdeményeztek. A vállalkozás vezetıje kijelentette, hogy a fák kivételével 
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folytatják a dunakeszi láp területén a növényzet irtását. A területen idıközben megjelent a 

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 

képviselıje is, aki a helyszínen közölte a természetkárosító vállalkozóval, hogy amíg nem 

zárul le a területen a lápkiterjedés vizsgálata, addig semmilyen módon nem változtathatja meg 

az élıhely jelenlegi állapotát. Szeptember 24-én tehát a hatóságok gyors és hathatós 

közbelépése megmentette a tızegláp egy részét, vagy legalább is elodázta pusztulását. 

 

Az Immochan Kft. birtokában lévı dunakeszi tızegláp elpusztítása annak ellenére 

megkezdıdött, hogy az Auchan 2009. február 19–én tartott sajtótájékoztatóján nagy 

nyilvánosság elıtt kijelentette, hogy nem áll szándékában megsemmisíteni Magyarországon 

semmilyen védett területet. Ez az állítás sajnos késıbb teljesen hiteltelenné vált, ugyanis az 

Auchan bírósági úton támadta meg a Természetvédelmi Fıhatóság 2010. március 30-i 

határozatát, amelyben a hivatal elrendelte a tızegláp ex lege védett természeti területtel 

érintett részei kiterjedésének megállapítását. Most pedig bebizonyosodott, hogy a főzfák és a 

vizes élıhely növényzetének kivágása a hipermarket megbízásából történt, amivel az Auchan-

nak a lápvédı civilek és az állami természetvédelmi szervek ellen indított támadása 

(http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=25509&PHPSESSID=1d13ffbd73e4080e9c

7defde4db97ae4) immáron a tızegláp közvetlen megsemmisítési szándékával is kiegészült. 

 

A dunakeszi tızegláp elpusztításához hatékony támogatást biztosít a Kecskeméthy Géza 

vezette Dunakeszi Önkormányzat. Nevezetesen eltávolították a tızegláp melletti 

körforgalomból azokat a betonelemeket, amelyek korábban megakadályozták, hogy 

teherautókkal fel lehessen hajtani a tızegláp legértékesebb magterületét és a kavicsbánya 

tavakat elválasztó gátra. Ezzel sikerült elérniük azt, hogy megkezdıdjön a tızegláp feltöltése 

építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal. 

 

A körforgalomból Dunakeszi Önkormányzata eltávolította a tızeglápot védı  útzárakat 
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A beton útzár eltávolítása után megjelent vegyszeres hordók a tızegláp szívében   

A Dunakeszi láp megsemmisítésére szövetkezett erık háborút indítottak minden és mindenki 

ellen ami/akik képesek voltak eddig megóvni ezt a páratlan természeti értéket, ezért kérjük a 

magyarországi természeti értékekért felelısséget érzı szervezeteket és személyeket, hogy 

támogassák a dunakeszi tızegláp megmentéséért küzdı civil összefogást.  

 

Szó szerinti idézetek az Auchan Magyarország Kft. 2010. február 19-i 

sajtóközleményébıl: 

 

„Amennyiben a terület védettnek bizonyul, felfüggesztjük a beruházást, ha azonban nem kap 

védettséget, a vállalat akkor is kötelezettséget vállal arra, hogy érintetlenül marad a 

természetes terület.”     

 

„Az Auchan társadalmi szerepvállalásával összeférhetetlen, hogy tudatosan tönkre tegyen, 

vagy megkárosítson egy védett területet.” 

 

Az MTA Biológiai Osztályának Állásfoglalása (részlet):  

„A terület a Pest városát egykor győrőszerően körülvevı lápi övezet utolsó maradványa. A 

fıvárost övezı egykor nagy természeti értéket képviselı élıhelyek sorra áldozatul estek a 

városfejlesztésnek. A Rákos patak völgyének egykori természeti gazdagsága helyén ma az 

Újpalotai lakótelepek díszlenek, Lágymányoson és Kelenföldön még az 50-es években is 
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létezı keserősós réteket a Dél-Budai városközpont foglalta el. A Dunakeszi láp olyan 

környezettörténeti maradvány, amely nemcsak természetvédelmi hanem várostörténeti 

szempontból is muzeális érték.” 

Forrás: http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=120603 

 

Kriska György és Sarkadi Márton 

 


