MÁV Telep Baráti Köre Egyesület
1155. Bp. Széchenyi út 18. I. em.4.

Emlékeztető a 2018. június 5én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 1155.
Budapest, XV. kerület Szent Korona útja 11 sz. alatt 17.30 20 óráig megrendezett
NYITOTT KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSRŐL.
Arlett Annamária az esemény szervezője és moderátora a MÁV Telep Baráti Köre Egyesület
nevében, Millisits Máté a BVE Alelnöke a Budapesti Városvédő Egyesület nevében
köszöntötték a vendégeket.
Garay Klára a Budapesti Városvédő Egyesület Környezetvédelmi Csoportjának vezetője
tartott színvonalas előadást. Írásos vázlatát ezúton tesszük közzé.
Garay Klára: Fenntartható gondolatok
Madách Imre: Az ember tragédiája 185960.
„Midőn az ember földén megjelent,
Jól béruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Költött tehát meggondolatlanul,
De már nekünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk.
Négy ezredév után a nap kihűl,
Növényeket nem szül többé a föld;
Ez a négy ezredév hát a mienk,
Hogy a napot pótolni megtanuljuk.”
„ Ím, ásványaink.
Nézzétek, millyen roppant széndarab:
Egész hegyek valának illy anyagból,
Az emberek már készen szedheték
Mit most a légből szűr a tudomány
Nagy fáradsággal. Ezt az ércet itt
Vasnak nevezték, s míg el nem fogyott,
Az alumínért nem kellett kutatni. 
Ez a darabka az arany, nagyon
Nevezetes s nagyon haszontalan.
Melyért cserébe mindent kaphatott 
Csodálatos tény, még kenyeret is.” …

Gyulai Iván nyomán
Gandhit is megidézve
Alapvető szükségleteink kielégítéséhez a környezet erőforrásait használjuk
Szükséglet és/vagy igények?
Gandhi: „A föld ki tudja elégíteni mindenki szükségletét, de nem tudja kielégíteni mindenki
kapzsiságát.”
Alapvető szükségletek:
víz, élelem, lakhatás, ruházkodás.
+ egészségügyi szolgáltatások és oktatás.
Vannak kimeríthető természeti erőforrások és kimeríthetetlenek.
Kimeríthetőek: _Ásványi anyagok, talaj, faállomány.
megújulók: erdő (ha hagyjuk!)
nem megújulók: kőolaj, szén, ásványi anyagok
kitermelés, szállítás, feldolgozás is gond
Kimeríthetetlenek: napenergia, szél
A helyi, kisebb jelentőségűnek tartott hatásokat elbagatellizáljuk, mind a környezetre, mind az
ember egészségére.. Nem kellene, mert a sok kis lokális probléma jelenik meg a globális
felmelegedésben, az elsivatagosodásban, a szennyezett világtengerekben! Globális
katasztrófához vezet ez az út!
Az embernek kötelessége megóvni, az élhető FÖLDET!
Tudomásom szerint egy van belőle az univerzumban.
Mi nem marad utánunk a jövő nemzedékeknek?
Víz:
1 milliárd embernek nincs egészséges ivóvize – mi folyó vízzel mossuk a
fogunkat, ivóvízzel a zokninkat, ivóvízzel locsoljuk a kertet, az esőviz pedig rohan le a
csatornába. És szennyezzük a felszín alattiakat is. ( Hormonok, gyógyszerek, ipari tisztító víz.
Levegő:
már régen nem 21% oxigén… ezért kikapcsoljuk a mérőket
Talaj:
Nem csak járunk rajta…belőle élünk a búzától a sárgarépáig!
Csend!
Ásványi anyagok
Erdők, természetes vízpartok, rétek, hegyekvölgyek és az
élővilág sokfélesége!
„Él, ami hasznos, és mit ekkorig
A tudomány pótolni nem tudott:
A disznó és a birka, de korántse
Olyan hiányosan már, mint minőnek
A kontár természet megalkotá:
Az élő zsír, ez hús s gyapjútömeg,
Mely, mint a lombik, céljainkra szolgál.”
A fenntartható fejlődés, egy kultúra megnevezése!
Nem a két szó külön jelentésének összeadása.
Az erőforrásokat a megújulás mértékének ütemében használjuk!
Nem szennyezzük a földet még zajjal, fénnyel sem, szilárd és folyékony hulladékokkal
sem, csomagoló anyagokkal sem, kidobott élelmiszerekkel sem. Ezt az egyének tehetik meg!
Nem egyre nagyobbat építeni, egyre többet fogyasztani, egyre csak halmozni az anyagi
javakat, pazarolni, orvul elvenni azt, ami mindenkié……miközben a 3. világban és a

szomszédunkban is nélkülöznek emberek alapvető dolgokat. ☹
Minden embernek egyénileg kell megtennie minden tőle telhetőt.
……………………………………………………………
De mi van az államokkal? a kormányokkal?
Az övék lenne a legnagyobb felelősség! Kár, hogy nincsenek tudatában!
Költenek tehát megggondolatlanul.
Előtérbe kerülnek
a rövidtávú gazdasági érdekek,
a reprezentációs igények,
hatalom fitogtatás.
korrupció
Nem, nem akkor fenntartható egy beruházás, ha minden egyes épületről kimutatjuk, hogy az
környezetkímélő… miközben meglévő természeti értékeket pusztít el, ahelyett, hogy
felszámolna egy szennyezett környezetű, talajú, rozsdazónát.
Erőforrásait saját önreprezentációs céljaira fordítja, ahelyett, hogy az oktatás, az egészségügy,
a munkahely teremtés, a szociális biztonság, az ország és a városok egyenletes, igazságos
fejlesztését helyezné figyelme homlokterébe.
Településrészek, társadalmi csoportok mesés gazdagsághoz jutnak, gyerekeik neves
egyetemeken tanulnak, terepjáróikkal sokszobás, úszómedencés villáikban térnek
nyugovóra…
Eközben a szegény ország, és városrészek leszakadása egyre nagyobb méretű, a szegény
emberek egyre szegényebbek, és egyre kilátástalanabbak lesznek. Társadalmi hátrányuk egyre
nagyobb, az oktatás nem segíti az esélyegyenlőséget. Így generációkra örökítik át a
szegénységüket, vágjuk el őket az egészséges táplálkozástól, a lakhatás minimumától, a
használható tudástól.
„Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik,
hű polgárnak nem szabad…”
Kölcsey
Hajducsek János okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök tartott előadást,
fókuszpontba állítva a jelenlegi hiányosságokat, példaként felhozva külföldi mintákat:
„Az értékvédelem azokban az országokban, ahol ez tényleg működik egy korrekt
megállapodás! Az a tulajdonos, aki egy szakmai vélemény alapján a védettséget vállalja,
megállapodást köt az állammal. Abban le van tételesen írva, hogy az épület jó karban
tartásán felül milyen többletköltséget vállal az állam. Nem pályázik, amin vagy nyer,
vagy nem, hanem az érték megőrzésében az azt kimondó állami szerv is felelősséget
vállal! Aki meg nem vállalja a védettség kötöttségeit, attól az állam (nem erőfölényből,
hanem piaci áron) az ingatlant megvásárolja (kisajátítja), aztán gondoskodik – tényleg 
a korrekt felújításról, ami után akár el is adhatja, de olyannak, aki tisztában van vele,
hogy mit vesz. És akkor kötnek egy szerződést, amiben le van írva, amit korábban
mondtam. Így működik. Meg úgy, hogy a védett ingatlan tulajdonosa alanyi jogon egy
csomó kedvezményben részesül, és megéri neki a műemléket tisztességesen karban
tartani.

De nálunk egyenlőre a műemléki védelem teher, egy jó pár "vállalkozó" arra játszik,
hogy a bagóért megvásárolt, düledező, tudhatóan a műemléki elveket figyelembe vevő,
ezért jó sokba kerülő helyreállítását húzzahalassza, amíg az épület össze nem dől.
Aztán a büntetéssel együtt a törlés után a telek jó haszonnal bátran hasznosítható:
lakóparknak, szállodának, bevásárlóközpontnak. Ami még a környezet számára fejlődés
is: egy "használható" valamit kapnak az elhanyagolt, a település szégyenének tartott
romhalmaz helyett.”
A sommázást Benczédi Mihály okl. épitészmérnök, közlekedés építő mérnök, egyesületünk
Titkára imígyen egészítette ki:
„Sajnálatos:
 az építésügy (benne a városvédelem) intézményi szabályozásaellenőrzése az elmúlt
évek során politikai kérdésként, ötletszerűen, gyakran pár hónapos gyakorisággal
változik, ma is.
A magántulajdon (korlátlan ?) védelmére épülő társasházi törvény a mai napig
akadálya egy igazi, kollektív gondolkodás kialakításának "

Romhányi András a Magyar Kollégium Elnöke a WEKERLEI NYÁRI
SZABADEGYETEM meghívójával érkezett.
(Wekerletelep, 2018. június 2124.)
Ebből citálunk most néhány részletet:
A közösség vonzásában
Wekerle, ahol értéket őriz az idő
múlt – jelen – jövő
A rendezvény alapkoncepciója
A szabadegyetem és a tanácskozás célja, hogy a külső és helyi meghívott szakemberek
bevonásával a Wekerletelep aktív lakossága és az önkormányzati döntéshozók olyan
ötletekhez, tapasztalatokhoz és javaslatokhoz jussanak, amely segít a városrész új fejlesztési
irányait meghatározni. Ennek eredményként egy olyan konkrét javaslatcsomagot kívánunk
összeállítani, amely megfogalmazza, miként újítható meg a városfejlesztési módszertan, mik
azok a globális és lokális kihívások, amelyekre választ kell adnunk, a különleges értékeket
hordozó kertvárosi környezetben, és hogyan lehet fokozni az Önkormányzat és a helyi
társadalom együttműködését ezek megvalósítására. Választ kell adnunk a fenntarthatóság és
élhetőség új kihívásaira is, amelyet több nézőpontból is megvizsgálnunk (klímaváltozás,
épített értékek védelme, környezeti minőség és kultúra alapú városgazdaság), és rendszerezni
kívánjuk mindazon eszközöket is, amelyeket szintén fejlesztenünk kell (okos és
együttműködő város, szervezet közösség), és amelyből különösen nagy hangsúlyt kívánunk
adni a közösségépítésnek és a közösségi tervezésnek.
A hivatalos meghívó és program anyagát PDFben csatoltuk.
Jó szívvel ajánljuk minden kedves érdeklődőnek a részvételt ezen a kiemelten érdekesnek
ígérkező programsorozaton, szervező Barátainknak ezúton is sok sikert kívánva.
MÁV Telepről érkező helyi vendégeink kérdéseit többen is megválaszoltuk. Arlett
Annamária (MÁV Telep Baráti Köre Egyesület elnök) adott rövid összefoglalást a
jelenlegi helyzetről:

20180306án adtuk le a Főépítészi Irodán (Hivatkozási szám: 354/2018)
mint az eljárásba bejelentkezett partner a készülő KÉSZ tervezetéhez a következő észrevételt,
javaslatot:
„Előzmények:
2017. DECEMBER 12ÉN VETTÜK ÁT A MINISZTERELNÖKSÉG
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉGVÉDELMI
NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY (ÖNYO/2493/3/(2017) iktató számú) LEVELÉT.
Hivatkozási szám: 600/29329/2016.
Az értesítés értelmében a továbbiakban a MÁV Telep mint nyilvántartott műemléki érték
szerepel, műemléki jelentőségű területként nyilvántartva az országos listán.
Továbbiakban a felügyeletet az értesítésben megjelölt hivatal látja el. Az értesítést a
Főépítészi Iroda is megkapta, a Tulajdonosok értesítése folyamatban van.
Ezt követően telefonon egyeztettünk az OÉNY hivatalával, és a Kormányhivatal Illetékes
Felelősével.
Hivatkozással telefonon történt egyeztetéseinkre, megtesszük észrevételeinket.
A nyilvántartásba vétel tényét a véleményezésre összeállított KÉSZ anyagában, a szervesen
hozzá tartozó megalapozó tanulmányban, valamint a TAK és TKR anyagokban is korrigálni
kell, a jelenleg érvényben lévő örökségvédelmi előírásoknak megfelelően. Ez érinti a
rendelettervezet 65.  66. §ai ( 4748. old) előírásait, a 102.oldalon található az övezetekhez
rendelet paraméter táblázatát, a szabályozási tervlapok közül a 14. sorszámú lapot, valamint a
rendelettervezet általános előírásait tartalmazó első és második részt. ( 028. oldal.)
Különösen fontos a figyelem felkeltése a befektetők és építtetők részére, mivel az építési
engedélyek kiadásánál figyelembe kell venni a vonatkozó előírásokat. Kérni kell az átvezetést
a Főváros nyilvántartásában is.
A 14. sorszámú tervezői lapon a MÁV Telepre vonatkozó jelöléseknél a zöld felületeket a 100
éve fennálló struktúrának megfelelően kell jelölni, mivel a terület használat ma is így van
mind a Társasházakban, mind az egyéb (zöld) területeken, így a meglévő zöld felület szintén
részét képezi a védendő értékeknek.
Térkép részletek csatolva: scn 001 tif – Az istvántelki lakótelep bővítésének helyszínrajza
(MÁV levéltári anyag) scn 004 tif  80771 ingatlan helyszínrajza (MÁV levéltári anyag)
Javasoljuk a MINISZTERELNÖKSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLYÁNAK megkeresését és
véleményének kikérését az érvényben lévő előírásokra vonatkozólag, mivel a nyilvántartásba
vétel ténye a Fővárosi szabályozást is érinti.”
A jó hangulatú rendezvényt a kiírás szerinti időben (este 20 óra) berekesztettük, azzal a
végszóval, találkozunk két hét múlva Wekerlén!
Tisztelettel:
Arlett Annamária s.k.
BVE XV. ker. csoportvezető,
MÁV Telep Baráti Köre Egyesület elnök

Levelezési cím: 1155. Budapest,
Széchenyi út 18. I/4.
email: mavtelepkhe@gmail.com
Tel.: +36/20 9467358

