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Akár megvalósulhat az új beruházás, akár nem, a
civilek által védett terület érintetlen marad
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. 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 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.

Az Óceán-árok és annak nyomvonala
Az Óceán-árok elterelését nem a vállalat kezdeményezte, hanem ez a környezetvédelmi
hatóság által támasztott területrendezési feltétel. 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.
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.
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 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. Az Auchan
társadalmi szerepvállalásával összeférhetetlen, hogy tudatosan tönkre tegyen, vagy
megkárosítson egy védett területet.
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