Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
dr. Szabó Zsolt
Járási hivatalvezető részére
1072 Budapest
Nagy Diófa utca 10–12.

Tárgy: Védegylet Egyesület ügyféli
nyilatkozata a Normafa Park Téli
sport koncepció keretén belül az
Északi síterepen tervezett sífutóés szánkópálya beruházás megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban
Hiv. számok: PE-06/KTF/8786/2018
PE-06/KTF/10272-1/2018
Ügyintézőjük: Kamarásné
Buchberger Edit

Tisztelt Hivatalvezető Úr!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat mint kérelmező kérelmére a
Normafa Északi síterepen tervezett sífutó- és szánkópálya beruházásra vonatkozó, a T.
Hatóságnál PE-06/KTF/8786/2018 számon folyó előzetes vizsgálati eljárásban, melyben
Egyesületünk ügyféli jogállását a T. Hatóság megállapította, az alábbi
kérelmet
terjesztjük elő.
Kérjük a T. Hatóságot, hogy a lentebb előterjesztett indokok és a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján határozzon úgy, hogy a
tervezett beruházás feltétele a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása alapján kiadott
környezetvédelmi engedély.
Kérelmünk indokai a következők:
1. A kérelmező meghatalmazottja által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentum kész
tényként kezeli, hogy a területen adalék anyagok hozzáadása nélkül hatékonyan lehet
mesterséges havat előállítani. Kérjük a T. Hatóságot arra, hogy kötelezze kérelmezőt
arra, hogy a területen az elmúlt években mért meteorológiai jellemzők figyelembe véte1

lével modellezze, mennyire állnak fenn a mesterséges hó előállításának feltételei, illetve
azt is, hogy az előállított mesterséges hó mennyi idő után olvadna el, így készítsen számításokat arról, hogy a mesterséges hó előállításával hány nappal lehetne meghosszabbítani a síszezont.
2. Az előzetes vizsgálati dokumentum nem mutatja be, hogy a beruházás miatt hány fát
kellene kivágni, ideértve, hogy a tervezett közműárkok hány fa gyökérzetében tesznek
kárt és emiatt hány fa pusztul el. Kérjük a T. Hatóságot, hogy kötelezze kérelmezőt arra,
hogy végezzen pontos számításokat a tervezett fejlesztés miatt az erdő faállományának
csökkenéséről.
3. A Rendelet 5. sz. melléklete kötelezően előírja, hogy a csereerdősítés tervezett területét
és mértékét bemutassák, de ilyen adat a dokumentumban nincs. Ezért kérjük a T. Hatóságot, hogy kötelezze kérelmezőt arra, hogy határozza meg a csereerdősítésre kijelölt területet.
4. A vizsgálati dokumentum szerint a helyszínen összegyűjtött csapadékvíz háromszorosát
kell a megfelelő mennyiségű mesterséges hó előállításához felhasználni. Közismert,
hogy az erre a célra szánt ivóvíz számos olyan, az élő szervezeteket potenciálisan károsító anyagot (klór, klorid stb.) tartalmaz, melyek a csapadékvízben nem, vagy csak jóval
kisebb koncentrációban fordulnak elő. Kérjük a T. Hatóságot, hogy kötelezze a kérelmezőt annak részletes vizsgálatára, hogy az ivóvízben lévő anyagok ilyen mennyiségű talajba kerülésének milyen hatásai lehetnek a természeti környezetre, ezen belül a Normafánál élő növény- és állatfajokra.
5. A vizsgálati dokumentum számításai szerint az átlagos éves csapadékmennyiség 3-400
szorosa kerülne a téli hónapokban mesterséges hó formájában a területre. A dokumentum szerint (ld.: 5.3.1. pont) ezen a részen nagy az erózió- és csúszás veszély. Kérjük a
T. Hatóságot, kötelezze kérelmezőt annak részletes vizsgálatára, hogy a tavaszi olvadáskor milyen hatásai lennének a talajviszonyokra egy ekkora többlet vízmennyiségnek.
6. A vizsgálati dokumentum szerint a hóágyúzott havat géppel tömörítenék, amely összefagyva egységes tömböt képez. Kérjük a T. Hatóságot, kötelezze kérelmezőt a tömör jégrétegnek a talajra, illetve a növényzetre és az állatokra (pl. a rovarfaunára) gyakorolt hatásának részletes vizsgálatára.
7. A vizsgálati dokumentum taglalja a tervezett fejlesztés közlekedési hatásait, de figyelmen kívül hagyja, hogy a fejlesztési terület az érvényes szabályozás szerint kizárólag
gyalogosan közelíthető meg. A legközelebbi gépkocsi parkoló, illetve a tömegközlekedés a tervezett helyszíntől 1-1,5 km-re van. Kérjük a T. Hatóságot, kötelezze kérelmezőt

annak részletes vizsgálatára, hogy a tervezett fejlesztéssel megvalósuló létesítményt milyen módon közelíthetik majd meg a használók.
8. A vizsgálati dokumentum – a Rendelet 5. mellékletének előírásaival ellentétesen – nem
indokolja a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangját. Kérjük a T. Hatóságot,
kötelezze kérelmezőt annak részletes vizsgálatára, hogy fejlesztéssel kialakítandó létesítményt hányan fogják igénybe venni és ez az igénybe vétel mennyire tekinthető közérdeknek.
9. A vizsgálati dokumentumban az szerepel, hogy a kialakítandó létesítmény éjfélig, illetve
reggel 6 órától kivilágítják, de nem tárja fel, hogy a mesterséges fény milyen hatással
lenne a terület élővilágára. Kérjük a T. Hatóságot, kötelezze kérelmezőt annak részletes
vizsgálatára, hogy a tervezett éjszakai világításnak milyen hatásai lehetnek a területen
élő - részben védett! - rovarfajokra, valamint a hozzájuk kötődő egyéb állatfajokra.
10. A vizsgálati dokumentum szerint a 0 és 6 óra közötti időszakban kerülne sor a mesterséges hó előállítására és a pálya gépi karbantartására. Kérjük a T. Hatóságot, kötelezze kérelmezőt annak részletes vizsgálatára, hogy az éjszakai munkálatok zaja milyen hatással lenne a területen élő állatfajokra – pl. a madarakra, kisemlősökre, stb.
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