Galvani körút helyett forgalomcsillapítást!

A petíció létrehozójának adatai:
Név: Magyarhang Nonprofit Kft. Cím: Budapest, 1071, Damjanich utca 52.
Telefonszám:36702033476
Email cím: mienk@ahang.hu

Az alábbi petíció aláírásával megerősítem, hogy a Magyarhang Nonprofit Kft. kezelheti és tárolhatja a személyes
adataimat. (Minden személyes adatot biztonságosan tárolunk és kizárólag annyi ideig, ameddig a petíció indokolja.
A hozzájárulás megadását az alábbi email címen vonhatja vissza: tech@ahang.hu)
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Galvani körút helyett forgalomcsillapítást!
Tisztelt Gulyás Gergely Miniszter Úr! Tisztelt Karácsony Gergely Főpolgármester Úr!
Magyarország kormányának megbízásából a Budapesti Fejlesztési Központ gőzerővel tervezi a Galvani híd
(Új Duna-híd) megépítését a hozzá tartozó levezető nyomvonalakkal együtt. A tervezők a pesti oldal
vonatkozásában 2020 szeptemberében hat levezető útvonaltervet tártak az érintettek elé a döntéselőkészítő
tanulmány részeként, melyeket október 20-ig véleményezhettek a kerületi polgármesterek és a civilek.
A lakosság számára biztosított rövid határidőn belül sikerült az érintetteknek tanulmányozniuk az új híd
nyomvonalváltozatait. A tanulmányban foglaltak alapján ma már világos, hogy mind a hat nyomvonalat
elutasítja a környezetében élők többsége, akik a saját bőrükön éreznék minden egyes nap azok káros rövidés hosszútávú hatásait, már az építkezéstől kezdve. Véleményünk szerint mind a hat nyomvonal kifejezetten
ártalmas lenne az ott élők egészségére, lakókörnyezetére, vagyis az érintettek egészséges környezethez
való joga súlyosan sérülne.
Jelen petíciónkkal azért fordulunk Önökhöz, mert ez a beruházás döntően befolyásolni fogja közvetlenül a
Főváros déli területeinek, közvetve pedig teljes Budapest jövőjét. A tanulmányokban foglaltakkal
kapcsolatban egyértelműen kijelenthető, hogy egyik megoldás sem törekszik arra, amire Budapestnek igazán
szüksége lenne: a személyi és a teherforgalom városi szintű csökkentésére. A hat tanulmányban foglaltak
csupán újabb kapacitásokat kínálnak a jelenlegi, a szakmai közvéleményben is újra és újra hangoztatott,
elviselhetetlen mértékű gépjárműforgalomnak.
A petíció aláírói egyetértenek abban, hogy a Galvani híd megépítésével összefüggésben semmilyen
formában (sem felszínen, sem süllyesztve, sem kéreg alatt) nem fogadják el az új út építését az érintett
lakóközösségek, nevezetesen az Aszódi úti lakótelep, a József Attila-lakótelep, a Kékvirág lakótelep és a
Wekerletelep rovására, ahogyan a Ferencvárosi (Határ úti) Kiserdő kárára sem.
Ezért kérjük Önöket, hogy a Galvani híd és levezető nyomvonalainak ügyével foglalkozó Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsának ülésen olyan döntést hozzanak, ami úgy hajtja végre a Balázs Mór tervben
foglalt forgalomcsillapítást célzó intézkedéseket, hogy amennyiben az új Duna-híd beruházása megvalósul,
találjanak a csillapított forgalom elvezetésére olyan megoldást, amely a belváros tehermentesítését új
útkapacitás megépítése és a külső kerületek tönkretétele nélkül valósítja meg. Tehát kérjük, vizsgálják meg
alaposabban azt a lehetőséget, mely szerint a híd forgalmát nem új utak építésével, hanem budapesti és
agglomerációs szintű forgalomcsillapító intézkedések mellett kívánják elvezetni és csökkenteni.

Miért fontos?

Wekerletelep az emberi léptékű, környezettudatos várostervezés, az Eboneezer Howard nevével fémjelzett
kertváros mozgalom egyik kiemelkedő példája, Budapest egyik gyöngyszeme, műemléki jelentőségű, védett
lakóterület, kiváló közösségi közlekedési kapcsolatokkal. A létét meghatározó urbanisztikai alapelveket ma
talán a “kompakt város” fogalma írja le legjobban. Ezt a több, mint száz éves, ma is élő, létező jó példát
Magyarország első polgári miniszterelnöke, Wekerle Sándor kezdeményezte még pénzügyminiszterként.
A Mária-Valéria nyomortelep felszámolásával létrejött, a 20-ik század második felében született József Attila
lakótelep szintén az egyik legnépszerűbb, kiemelten élhető, a városba kiváló közösségi közlekedési
kapcsolatokkal bekötött, kiemelkedően zöld lakóövezet a fővárosban.
E két, történelmi léptékkel is mérhető jó példa előképe, inspirációja, megóvásuk pedig szempontja kell legyen
mindazoknak az urbanisztikai és közlekedésszervezési fejlesztéseknek, amelyekre egyébként egyértelműen
szükség van fővárosunkban.
A Galvani híd kiszolgálója lesz nem csak a meglévő és épülő Dél-budai lakó- és irodaövezeteknek, de az
RSD-hez, Csepel és Ferencváros talákozásához megálmodott, új déli városkapuba tervezett lakóövezetnek,
közösségi, sport, üzleti és irodai létesítményeknek is. A hozzá kapcsolódó úthálózat nyomvonala és műszaki
kialakítása azonban komoly kérdéseket vet fel, amelyekről megalapozott és jól kiérlelt döntést várunk.
A valóban korszerű, élhető város tervezésének alapja, hogy a mindennapokhoz szükséges humán
infrastruktúra (óvdák, iskolák, rendelők, stb.), munkahelyek, a kikapcsolódást biztosító helyek és területek a
lakóhely közelében elérhetőek legyenek, így csökkentve a közlekedési szükségleteket és terhelést, a
fennmaradó szükségleteket pedig jó közösösségi közlekedéssel szolgáljuk ki. Nem vagyunk meggyőződve
arról, hogy a Dél-budai, Észak-csepeli és Külső-ferencvárosi fejlesztési területeken az új negyedek ilyen
módon jöttek, jönnek létre.
Megvalósítható-e a korszerű, környezettudatos, emberi léptékű, kompakt városi negyedek fejlesztése
szigetszerűen? Milyen eredményt mutat a mérleg, ha az új - adott esetben még akár ökológiai szempontok
szerint is átgondolt - negyedeket olyan utak kötik a város többi részéhez, amely utak éppen a modern, élhető
negyedek 50-100 éves előképeit, előzményeit, úttörőit és az ott élők életminőségét károsítják?
Wekerletelepet és a József Attila lakótelepet az M5 bevezető szakasza észak-nyugati oldalról már súlyosan
lehatárolja, brutálisan elvágja közvetlen szomszádságától. A Galvani-híd új úthálózatának akár a Kiserdőbe,

akár a jelenlegi Határ útra vezetett nyomvonala végzetesen elvágná ezeket a jó minőségű lakóterületeket
egymástól is.
Mi több, az új útszakaszok és a híd az M1-M7 és az M4 bevezetők összekötésével egérutat nyitnak azoknak
is, akiknek egyébként a már kiépült déli M0 megoldást jelent úticéljuk, például a reptér elérésre. Erre utal
Vitézy Dávid kommunikációja is, amellyel egyértelműen össze kívánja kapcsolja a “Galvani-körút” és a reptéri
gyorsforgalmi út fejlesztési projektjeit.
A zajvédő falakkal és napi több tízezer egységnyi újonnan megjelenő gépjárművel körülvett, gettósított
területek, skanzenné lecsúszó jó várostervezési példák nem csak egyre romló minőségben biztosítanák az
ott élők létfeltételeit, de nem tudnák beteljesíteni azt a küldetésüket sem, hogy előzményül, jó például és
partnerként szolgáljanak a további, ökotudatos és emberközpontú urbanisztikai fejlesztéseknek.
Az új Duna-híd (Galvani híd) és a hozzá tartozó körút építését a kormányzat többek között azzal indokolja,
hogy ezzel az eszközzel lehet a belváros forgalomcsillapítását megoldani, áthelyezve a terhelést a
külvárosokra. Ezzel szemben a tapasztalat világszerte az, hogy új utak építése új forgalmat generál,
autózásra ösztönöz. Az új híd és az új utak tervezésénél is azzal számolnak, hogy a gépkocsi-forgalom
összességében növekedni fog.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a várost fojtogató gépkocsi-áradat és a klíma-vészhelyzet idején az
autóknak építsünk százmilliárdokért infrastruktúrát, vagy hogy a problémát egyszerűen rátoljuk a
külvárosokra. Ráadásul az új híd, új úthálózat a meglévő, totálisan lepusztult úthálózatra is újabb forgalmat
visz, és ezeknek az utaknak a felújításáról egyetlen szó sem esik a tanulmányokban.
A követendő célnak a forgalomcsillapítást tartjuk: a jó minőségű, olcsó, a fővárost és az agglomerációt is
magába foglaló közösségi közlekedés fejlesztését, az agglomerációs P+R parkolók építését, a kerékpáros és
gyalogos közlekedés ösztönzését támogatjuk. Ezekben a projektekben van a helye a Galvani-projekt
százmilliárdjainak.
Mind a Főváros, mind a Kormány komoly kinyilatkoztatásokat tett a klímavészhelyzettel illetve klímavédelmi
programjával kapcsolatosan. Egy teljesen újszerű jövőt tervezünk most, a múlt elavult megközelítéseitől való
radikális eltéréshez pedig, igen, bátorság kell. Ez egyedül nehéz, de mi minden erőnkkel és
rendelkezésünkre álló eszközzel azon vagyunk és leszünk, hogy az ember- és környezetbarát várostervezés
és közlekedési megoldások és az ezt szolgáló infrastruktúra minél hamarabb minél nagyobb teret nyerjenek
és ebben természetes szövetségesek és partnerek vagyunk.

Adatvédelmi tájékoztató
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a magyarHang Nonprofit Kft (cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4.
em. 1., e-mail cím: mienk@ahang.hu ; továbbiakban: „Adatkezelő”) a ahang.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és
más módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben
tájékoztassa az érintetteket.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes
adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak
látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett –
személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának
teljes időtartama alatt kezelje. Amennyiben ezt kifejezetten jeleztem adataim megadása során, úgy hozzájárulok ahhoz
is, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön.
1. Adatkezelő:
magyarHang Nonprofit Kft (cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1., e-mail cím: mienk@ahang.hu ).
2. A kezelt adatok köre:
•
•
•
•
•
•

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje.
Az az információ, hogy az érintett támogatója-e az Adatkezelőnek vagy sem.
Az az információ, hogy az érintett aláírta-e az Adatkezelő más petícióját is.
Az az információ, hogy az érintett az Adatkezelőtől kapott-e e-maileket, azokat megnyitotta-e, illetve
rákattintott-e az azokban lévő linkekre.
Az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy bizonyos témákban kapjon levelet.
Amennyiben az érintett aláírta az aHang.hu valamely petícióját, illetve kitöltötte valamely kérdőívét, az ott
feltüntetett adatok szintén az Adatkezelő kezelésébe kerülnek.

3. Adatkezelés célja:
•
•
•
•
•
•

Az állampolgári, fogyasztói vélemények kifejezésének elősegítése
Anonim statisztikák, elemzések készítése
Minőségbiztosítás
Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése (hírlevélre feliratkozás)
Az érintettek tájékoztatásának, mozgósításának és adománykérésnek az elősegítése
Önkéntesek, aktivisták segítők regisztrálása

4. Adatkezelés módja:
Az érintett adatait Adatkezelő részben az Amazon (a továbbiakban: Amazon), európai szerverein, valamint
ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az
Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes
adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az aHang.hu filozófiájából kifolyólag nem végez reklámtevékenységet, így adataidat tömegesen és központilag nem
adja át harmadik félnek, hogy az téged ajánlatokkal kereshessen meg.
A kapcsolattartás során az aHang.hu Adatfeldolgozót von be a tagok számára küldendő emailek kézbesítésére. A
tömeges és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes és sebes) kézbesítése érdekében a Linkensphere kft
(1134, Bulcsú utca 21.b, 3.em 4.) email küldő szolgáltatását használjuk. A Linkensphere számára email címedet, a
küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. A Linkensphere ezen adatokat kiküldés után 30 napig tárolja. Az
átadott adatok mellett szintén 30 napig aktivitási adatokat is gyűjt, úgy mint: a levél kézbesítése, megnyitása,
kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat az aHang.hu átveheti és tárolhatja korlátlan ideig,
de maximum a felhasználó kifejezett törlési kéréséig. Amennyiben a petíció mellé e-mail-küldő kampány is társul, a
levél címzettjei megkapják az e-mail címet és a nevet.
A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.
6. Adatbiztonsági intézkedések:
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében
Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat
rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást és személyes adataidat a lehető legmagasabb
biztonsági védelemmel lássa el. Az üzemeltetett szervereken folyamatos szoftverfrissítést végzünk, a szerverek, ill.
szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik.
7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében bármikor kérheti személyes adatainak
helyesbítését és törlését is a magyarHang levelezési címén, illetve az support@ahang.hu e-mail címen. Felhasználót
megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.
8. Jogérvényesítés:
Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor
felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy
igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az
adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló : href="https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679" törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
9. Technikai adatok, cookie-k
•

•
•
•
•

Az ahang.hu honlap a szolgáltatásokhoz tartozó mezők könyebb kitöltése érdekében úgynevezett „sütiket”
(cookie-kat) használ, amelyben személyes adatok nem, kizárólag belső azonosító kerül tárolásra. A honlap
szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik.
Az aHang.hu mindezek mellett anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google
Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ, ideértve a következő szolgáltatásokat is: Remarketing.
Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetést letilthatod, az itt elérhető böngészőmodul
segítségével.
Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretnél az
oldallátogatásaid és érdeklődésed alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatást kikapcsolhatod ezen a linken.
További információ a cookie-k használatáról a www.allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes
útmutatót is találsz a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó
információkért olvasd el a készüléked kézikönyvét.

•

Fizetési szolgáltatónk a Barion Payment Zrt.

Az adataid kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetsz, valamint kérheted adataid helyesbítését
vagy törlését az alábbi címeken: magyarHang Kft. (1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1.), vagy
leiratkozas@ahang.hu. Kérésedet az aHang igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges
időtartamra szól.
Tájékoztatunk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhetsz.

