
TISZTELT BIATORBÁGYI POLGÁROK! 

A napokban a Patrióta Városvédő Közéleti Egyesület nyílt levelet intézett felém, melyben – a közösségi 

oldalakon megjelenő kommunikációjukat nézve nem először – több valótlan állítás és megalapozatlan 

vád szerepel. Lehetséges, hogy ez nem volt szándékos részükről, esetleg nem tájékozódnak elég 

körültekintően, vagy nem a megfelelő forrásokra támaszkodva vonnak le olyan következtetéseket, 

melyek alkalmasak arra, hogy településünk lakosságát megtévesszék és az önkormányzat és hivatala 

munkáját rossz színben tüntessék fel. 

Állításuk szerint a Disznólápa-patakot természetkárosítás érte. Ez elég súlyos vád, ha valóban igaz, 

hiszen otthonunk és környezetünk védelme közös ügyünk! 2010 óta vagyok polgármester a településen 

és mint mindig, most is minden tőlem telhetőt megteszek városunkért. Ezért első dolgom volt 

tájékozódni, valóban történt-e természetkárosítás. 

A válasz röviden az, hogy NEM. 

Mint az közismert, a Disznólápa-patak közvetlen környezetében jelenleg állami beruházás keretében a 

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építése folyik. Mint ilyen beruházás, természetesen 

számos engedéllyel és tervvel rendelkezik, többek között kertépítészeti tervvel is. A beruházás során 

érintett fák esetében kikérték a Duna-Ipoly Nemzeti Igazgatóság szakvéleményét. A szakvélemény – 

amelyet mellékelek jelen levelemhez – leírja, hogy a terület országos természetvédelmi oltalom alatt 

nem áll és nem képezi részét a Natura 2000 hálózatnak, továbbá védett fajok sem fordulnak elő ott. 

Amennyiben a fakivágás során esetlegesen védett egyedek (pl.: telelő denevérek) kerültek volna elő, 

arról azonnal tájékoztatták volna a Nemzeti Parkot, de ilyen eset nem történt. A szakvélemény szerint a 

fakivágás és a mederrekonstrukció megfelel a természetvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek.  

Tehát nem történt természetkárosítás. 

Emellett a Nemzeti Park szakvéleménye leírja, hogy milyen őshonos fajokkal javasolják pótolni az 

egyébként részint invazív növényeket. A beruházó a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve a helyszíneken 

összesen 41 db kivágott fa helyére 45 db fát ültet. Ráadásul a fiatal diófák áthelyezésre kerülnek – tehát 

nem minden esetben történik kivágás. A fűzfák többsége a szakértői vélemények szerint beteg, illetve 

több fa baleset- és életveszélyes állapotban volt. Ezek helyett egészséges, új, a területen őshonos, a 

Nemzeti Park ajánlásának megfelelő fák kerülnek elültetésre, hogy környezetünk otthonos, biztonságos 

és élhető lehessen a jövőben is. 

Mint polgármester az elmúlt 12 évben megszoktam, hogy kritikákkal illetik tevékenységem, vagy olykor 

személyes támadások célkeresztjébe kerülök, de közszereplőként ezt el kell viselnem, ez a munkámmal 

jár. Ugyanakkor a Hivatal munkatársai, akik szakmai felkészültségükkel és tudásukkal nap mint nap 

azért dolgoznak, hogy szeretett otthonunk szebb, jobb és élhetőbb legyen, nem érdemlik meg, hogy 

igazságtalan állítások jelenjenek meg a munkájukkal kapcsolatban. 

Kérek mindenkit, hogy akinek kérdése merül fel, vagy bizonytalansága van az otthonunkban folyó 

fejlesztések, vagy beruházások kapcsán, az forduljon hozzám, vagy a jegyzőhöz személyesen, írásban, 

vagy bármely más az önkormányzat által biztosított köznyilvános fórumon, például a bizottsági vagy 

képviselő-testületi üléseken, lakossági fórumokon. Ezeken az alkalmakon várjuk továbbá jobbító 

szándékú javaslataikat is, hiszen Biatorbágy közös ügyünk, közös felelősségünk, közös örömeink és 

sikereink forrása. Célunk, hogy Otthonunk, Biatorbágy továbbra is az agglomeráció egyik legélhetőbb 

és legzöldebb települése maradjon, hogy továbbra is jó legyen itt élni, jó legyen itt lenni. 

Ehhez természeti adottságainkon kívül az itt élők, a családok és közösségek tenni akarása és a város 

iránt érzett szeretete is biztos alapot szolgáltat. 

Remélem, hogy a fentiekben ismertetettek minden kételyt eloszlatnak a beruházás környezetre gyakorolt 

hatásával kapcsolatban. 

Barátsággal, Tarjáni István polgármester sk. 

Jegyzőkönyv a mellékletben 



UTÓIRAT:  

A 2022. október 1-jén a Patrióta Városvédő Közéleti Egyesület / BIME munkacsoport Zöldvadász 

csoportja által írt nyílt levélben megfogalmazott aggodalmakra és vádakra, – melyek szerint a 

Biatorbágyi Tudáspark közműépítési munkálatai kapcsán a Disznólápa-patakot ért jelentős 

természetkárosítást vélelmeznek – a kivitelező is választ adott, amelyet hivatalunk műszaki osztálya 

megbízásomból és nevemben eljárva továbbított az egyesület felé, kérve a hivatalos szakértők 

álláspontjának megértését és befogadását.  

A kivitelező válasza a következő volt: 

Tisztelt Patrióta Városvédő Közéleti Egyesület / BIME munkacsoport Zöldvadász csoport! 

Ahogy már Önök is tapasztalták az Ohmüllner Márton sétány végén, a Disznólápa-patak melletti 

területen víztelenítési munkálatok folynak. Ez a munkafolyamat az építkezés ideje alatt a meglévő 

talajvízszint időszakos csökkentésére szolgál, hogy kiemelhető legyen a talaj egy nagy tárolókapacitású 

záportározó elhelyezésére, valamint az útépítés számára megfelelő altalajt lehessen kialakítani. 

Biatorbágy talajlejtésviszonyai miatt a talajvíz ezen a területen gyűlik össze, így a terepszintig a talaj 

teljesen átázott, amely így nem alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, így ezt az ideiglenes 

víztelenítést szükséges elvégezni. Ezen eljárást kiviteli tervezés és engedélyezési eljárás előzte meg. A 

víztelenítés során keletkező vízmennyiséget a Disznólápa-patakba vezetjük. Onnan vízkivétel nem 

történik, így a munkaterület környezetében a talajban lévő víz mennyisége kiegyenlítődik. Mind a 

víztelenítésre, mind a patak befogadóként történő használatára hatósági engedéllyel rendelkezünk. A 

Disznólápa-pataknak, mint ökológiai folyosónak a védelmét kiemelkedően kezeljük. A Tudáspark 

mellett haladó szakaszán mederrendezést hajtunk végre, illetve egyes szakaszokon medervédelmet 

készítünk. A patakot az Ohmüllner sétány folytatásában egy ideiglenes gyalogos út keresztezi, melyet a 

várható legnagyobb vízmennyiségre méretezett áteresszel véglegesítünk, azaz az újonnan készülő átjáró 

alatt a víz szabadon folyhat tovább.  

A szabályos patakmeder kialakításához bozót-, és cserjeirtást, valamint fakivágást hajtunk végre. Az 

elvégzendő munkákkal kapcsolatban helyszíni bejárást tartottunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

munkatársával, aki megbizonyosodott, hogy a munkáknak nincs állatvilágot veszélyeztető tényezője (pl. 

költési időszak). A közös bejárás során kijelölésre kerültek a kivágandó, rossz állapotú (beteg, 

balesetveszélyes) fák, melyek helyett a projekt során új fák lesznek telepítve. A helyszíni bejárás után a 

hatóság hivatalos jegyzőkönyvvel a hozzájárulást megadta a munkálatokhoz. A patak nem csak 

rendezésre kerül, hanem csapadékvízbefogadó szerepet is el fog látni. A csapadékvíz tisztítva fog 

érkezni a patakba, ehhez hordalékfogót és olajszűrőket építünk be az aknákba. A záportározó biztosítja, 

hogy a patakmederbe impulzusszerűn többletvíz ne kerüljön, csak amennyit a meder biztonsággal és 

erózióhatástól védve egyidejűleg el tud szállítani.  

A munkaterület átvételekor észleltük, hogy kutyasétáltatásra használt területen kezdjük meg a 

munkálatokat. Jelenleg 2 db útvonal biztosítja a sétáltatást. Az útvonalakat a projekt előrehaladásával 

áthelyezzük, de továbbra is biztosítjuk. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy közvetlenül a kerítés 

mellett póráz nélkül fokozottan veszélyes az állatot sétáltatni, mivel a kerítés alatt átbújhat, és beeshet a 

munkagödörbe, ami az állat elpusztulását is okozhatja. Amennyiben az állat gazdája mentési kísérletet 

hajt végre, szintén megsérülhet. Emellett felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a munkaterületről kép-, 

és hangfelvétel csak a Beruházó engedélyével készülhet, sokszorítható és tehető közzé.” 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

Fejér B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. 


