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Akár megvalósulhat az új beruházás, akár nem, a
civilek által védett terület érintetlen marad
Vagy mégsem?
Az Auchan várja a hatóságok mielőbbi döntését
Budapest, 2010. február 19. – Mindannyiunk érdeke, hogy az ügy mielőbb
tisztázódjon, ezért a vállalat örömmel vette tudomásul, hogy Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter elrendelte az ügy minisztériumi
felülvizsgálatát. 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. Sajnálatos, hogy egyes
szervezetek az Auchant támadják, pedig a vállalat a terület tulajdonosaként csak
elszenvedője az ügynek, a terület védettségének kérdésében az illetékes
hatóságok döntenek.
Jogszerű, hosszú távú beruházás

2003 és 2009 között két lépésben, számos közigazgatási szervezet és hatóság bevonásával
lefolytatott hosszú közigazgatási folyamat eredményeként a megszülettek azok a határozatok,
amelyek beépíthetővé nyilvánították a fejlesztési területeket, s ezeket a határozatokat
kihirdették és kifüggesztették. Ezeket a határozatokat senki nem támadta meg. (A tőzegláp
beépítését lehetővé tevő határozatok ellen minden esetben fellebbeztek a civilek
a természetvédelmi hatóságoknál, ha pedig erre már nem volt lehetőségük, akkor
a Bírósághoz illetve a Legfőbb Ügyészséghez fordultak) Az Auchan a határozatok
hatályba lépését követően jogszerűen vásárolta meg ezeket a területeket.
A rendezési terv kötelező előírásai szerint a terület 20%-át kell zöld területként megőrizni. A
gyakorlatban azonban a terület 53%-a, vagyis csaknem 9,8 ha terület marad meg
természetes állapotában, elsősorban azok a részben vizes területek, amelyek a terület északi
oldalán fekszenek, s amelyek egyes szervezetek filmjében szerepeltek. Ily módon, ezek a
területek biztosan nem kerülnek beépítésre. Vagyis soha nem lesz parkoló azokon a
területeken, amelyeket a tiltakozó szervezetek említenek. (Az Auchan terjeszkedési
terveit és a láp kiterjedését bemutató légifotón egyértelműen látszik, hogy a
bővítés jelentős része magán a tőzeglápon épülne fel, ezért hamis az az állítás,
amely szerint az építkezés nem érinti a lápot. Az Auchan által szabadon hagyott
területek túlnyomó többsége élővizek védőtávolságába esik, ezért semmiképpen
sem lenne beépíthető.)

Az Auchan példamutató kíván lenni az ügyben, éppen ezért a terület végső beépítettsége
messze el fog maradni a szabályozási tervben megengedett legnagyobb mértéktől. Egy olyan
időszakban, amikor sok magyar családot érint a válság, sokan aggódnak a társadalmi és
gazdasági nehézségek miatt, ez a beruházás jelentősen növelné a térségben a
foglalkoztatottak számát, körülbelül újabb 1000 új munkahelyet teremtene (alvállalkozókkal,
beszállítókkal együtt), természetesen a jelenlegi munkahelyek megtartása mellett. (Egyes
kimutatások szerint a hipermarketek esetében egy újonnan létesülő álláshely
átlagosan másfél állás megszűnésével jár együtt, ezért kétszínű dolog az Auchan
terjeszkedését foglalkoztatás-növelő beruházásként feltüntetni.)
Az Óceán-árok és annak nyomvonala
Az Óceán-árok elterelését nem a vállalat kezdeményezte, hanem ez a környezetvédelmi
hatóság által támasztott területrendezési feltétel. (Az állítás nem igaz. Az Auchan azt
kezdeményezte, hogy befedhesse az árkot, de arra nem kapott engedélyt, mert
ökológiai folyosóról van szó. Ezután született az elterelésre vonatkozó terv,
amelyet legutóbb a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 2010. január 7-én utasított el. Egy ebben a tárgyban
korábban kiadott engedélyt az Országos Főfelügyelőség semmisített meg,
szakvéleménnyel igazolva a láp létét.) Ugyanakkor a vállalat felvállalta, hogy – korábban
egy, a fővárosban megvalósított környezetvédelmi projektjénél szerzett tapasztalatait
felhasználva – innovatív technológiát fog használni az elterelés megvalósítására, amely
lehetővé teszi, hogy megvédje a természeti értékeket a földfelszín alatti víz esetleges
beszivárgása ellen.
Ezzel a technológiával került megvalósításra a XVIII. kerületi pestszentlőrinci pakura tavak
szigetelése, amely biztosította a földalatti talajvizek megóvását. Ma ezen a területen 14
monitoring kutat találunk, amelyek lehetővé teszik a vízminőség folyamatos ellenőrzését. A
kitűnő eredmények bizonyítják, hogy az Auchannal együttműködő vállalatok kiemelkedő
szakértelemmel rendelkeznek, s ez a technológia bizonyítottan alkalmas környezetvédelmi
alkalmazásokra.
(Az
Auchan
csupán
azt
felejtette
el
megemlíteni
sajtótájékoztatóján, hogy ez az innovatív technológia sok száz méter hosszon,
többméteres betonfalak talajba süllyesztésével jár együtt, ami szinte teljesen
elpusztítaná a lápot.)
A terület védettsége körüli vita
Egy közigazgatási eljárás keretében a Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség S. Nagy
László személyében igazságügyi szakértőt rendelt ki. A szakvélemény az Auchantól teljes
mértékben függetlenül készült el, ebben az időszakban a kérdéses terület még nem volt a
vállalat tulajdonában. (Két nappal azután, hogy a Természetvédelmi Főhatóság S.
Nagy László szakvéleménye alapján határozatot hozott arról, hogy a láp nem
létezik, az Auchan beruházó cége felvásárolta a lápterületet.)
Fontos kihangsúlyozni, hogy nem az Auchan, mint kereskedelmi vállalat feladata, hogy
eldöntse, hogy a tulajdonában lévő terület védett vagy sem, hozzátéve, hogy a vállalat olyan
földterületek tulajdonjogát szerezte meg, amelyek jogszerűen beépíthetőek. (A teljes
terület szerepel a Nemzeti Ökológiai Hálózatban, mint magterület, pufferzóna és
ökológiai folyosó, ezért jogszerűen nem tehető beépíthetővé.) A vállalat jelen
pillanatban a Bíróság ítéletét várja e témában. Amennyiben a bíróság ítélete értelmében a
terület védettséget élvez, az Auchan tiszteletben tartja ezt a döntést. De még abban az
esetben is, hogyha a beruházás megvalósulhat, a vállalat – csakúgy, mint minden eddigi
beruházásánál -szigorúan eleget fog tenni környezetvédelmi vállalásainak, ily módon is
kimutatva a természet iránti felelősségvállalását.

Az Auchan büszke a környezetünk védelme területén tett erőfeszítéseire. Áruházainál
köztudottan – többek között -szelektív hulladékgyűjtéssel és alternatív energiák
felhasználásával védi a környezetet. A vállalat saját költségére felszámolta Budapest egyik
legnagyobb környezeti szennyeződését, a pestszentlőrinci Pakura tavakat. (A pakuratavak
felszámolásának 1,5 milliárd forintos költségét a terület eladásakor levonták a
vételárból, ezért kaphatta meg az Auchan néhány 10 millió forintért a milliárdos
ingatlant. Ezért megtévesztő az az állítás, amely szerint az Auchan saját
költségére számolta fel a pakuratavakat.) Az Auchan társadalmi szerepvállalásával
összeférhetetlen, hogy tudatosan tönkre tegyen, vagy megkárosítson egy védett területet. (A
budaörsi áruházát az Auchan szintén egy láp elpusztításával építette. Dunakeszi
kapcsán 2003-ban jogerős bírósági döntés született arról, hogy a 322. számú út,
amely a káposztásmegyeri körforgalomtól vezet az Auchan áruház felé, jelentős
lápterületet pusztított el. Az Auchan résztvevője volt a pernek, ezért tisztában kell
lennie azzal, hogy védett területen kíván építkezni.)
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