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Fák Éve Projekt
Projektév: 2016

Támogatók: 

Pólus Holding Zrt., 9 millió Ft,

MagNet Bank, 400 ezer Ft

A projekt célja a fák védelme, a zöldterületek megóvása és bő-

vítése, valamint új zöldterületek létrehozása Budapesten, külö-

nös tekintettel a Városliget és Podmaniczky Park területére.

Projektvezető: Szegő Judit

A projekt további munkatársai: Horváth Zsolt, Schnier Mária
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A PROJEKT MEGALAPO-
ZOTTSÁGA

Budapest zöldterületeinek aránya messze 
alatta marad a régiós és nyugat-európai 
átlagnak, miközben Magyarországon a má-
sodik legmagasabb a világon a légszennye-
zettség miatti halálozási arány. A fővárosnak 
minden, már létező zöldterületre szüksége 
van ahhoz, hogy Budapest levegőminősége 
és klímája ne romoljon, és lehetőleg javuljon.

A januárban az Ipsos által elvégzett köz-
vélemény-kutatás eredményéből kiderült, 
a megkérdezett budapesti lakosok szinte 100 
százaléka gondolja úgy, hogy a leromlott vá-
rosligeti zöldfelületek, játszóterek, sportterü-
letek és sétányok felújításra szorulnak.  A vá-
laszadók háromnegyede pedig úgy gondolja, 
hogy kizárólag felújításra van szükség, új épít-
mények létesítésére azonban nincs. A válasz-
adók jelentős többsége, 85 százaléka, egyet-
ért azzal a tervvel, hogy a Nyugati pályaudvar 
mögött parkot létesítsenek. Ugyanakkor an-
nak az ötletnek a támogatottsága, hogy egyes 
kormányzati hivatalokat a Budai Várba költöz-
tessenek, alacsony (16 százaléka). A közvéle-
mény-kutatás teljes eredménye itt  olvasha-
tó: https://www.levego.hu/sites/default/files/
liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf 

A Liget nem építési terület, hanem köz-
park, amelyre a fuldokló városnak egyre na-
gyobb szüksége van. Erre hívjuk fel a figyel-
met, és ezért akadályozzuk a beépítést. Ha 
múzeumokat akarnak építeni, azt ne zöld-
területen tegyék. Követeljük, hogy vizsgál-
janak meg alternatívákat, és egyeztesenek 
az alapkérdésről az elsődleges érintettekkel, 
a városlakókkal!

/Ligetvédők/

A PROJEKT ÁLTAL ELŐ-
IRÁNYZOTT FELADATOK

 � Együttműködés a Ligetvédőkkel és más 
civil szervezetekkel – folyamatos

 � Lakosság tájékoztatása: Facebook posz-
tok, honlaphírek, blogok, AdWords hirde-
tések, sajtónyilatkozatok

 � Javaslatok és véleményezések készítése 
állami és önkormányzati szervek részére, 
együttműködünk, tárgyalásokat kezde-
ményezünk az önkormányzati és állami 
szervekkel, intézményekkel (mellékletek)

 � Tanácsadás fák védelmével kapcsolatos 
ügyekben - folyamatos favédelembe a 
társadalom mind szélesebb rétegeinek 
bevonása.

TOVÁBBI FELADATOK

 � Videofilm készítés
 � Mintaprojekt elindítása („egy iroda egy 
fa” és a” fák a lakásunk részei”) projekt-
elemek. Mintaprojektek megvalósítása 
(további faültetések)

 � További együttműködések és az eddigiek 
folytatása

 � Új projektelem: A Levegő Munkacsoport 
Lakossági Tanácsadó Irodájához érkező 
lakossági bejelentések közül éves szinten 
150-170 darab a fakivágásokkal kapcso-
latos ügy. Amióta a városi fák védelmét 
kiemelten zászlónkra tűztük, szinte min-
den nap fakivágásokról érkező bejelenté-
sekre kell reagálnunk. A közterületeken 

https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
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történő fakivágások esetén jelenleg sem-
mi nem írja elő az érintett területen élő 
lakosság, vagy civil szervezetek tájé-
koztatását. Számos esetben tapasztal-
juk, hogy a megkezdett fakivágások nem 
rendelkeznek a szükséges engedélyek-
kel, vagy az engedélytől eltérő beavat-
kozásokat végeznek. Az információkhoz 
való hozzájutás korlátozottsága miatt 
nem biztosítható a fakivágások kontrollja, 
mely következtében csökkenhet a bioló-
giailag aktív városi zöldterület. 
Indokoltnak látjuk, hogy a városi fák vé-

delmét, azok kivágásának, és pótlásának 
szabályit törvényi szinten szabályozzák. 

A Levegő Munkacsoport több lépcsőben 
kívánja elérni ezt a célt, melyek a követke-
zők:

I.  Közhiteles, naprakész online adatbá-
zis létrehozása a tervezett fakivágá-
sokról.

II.  Fák védelméről szóló törvény megal-
kotása

III. Egységes fakataszter rendszer létre-
hozása

Projekt terv a mellékletekben.

MEGVALÓSULT TEVÉKENY-
SÉGEK

Együttműködés a Ligetvédőkkel 
és más civil szervezetekkel 

Az együttműködés során szeptember végé-
től demonstráció tervezése, hirdetése, szer-
vezési feladatok. 

 � Október 9-én demonstráció a Római-part 
fáinak megóvása érdekében: Állj fel a 
Rómaiért! https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.920384084773146.10
73741839.211462545665307&type=3 
 � Október 13-án részt vettünk a Nemzeti 
Múzeum kertjének bejárásán

 � Október 24-én részt vettünk a Nemzeti 
Múzeum kertjének bejárásán

 � Október 27-én részt vettünk a Liget Park 
Fórum : Zöldfelületek és vízfelületek át-
alakulása című rendezvényen

 � November 7-én előadást tartottunk Buda-
pest zöldfelület védelmi helyzetéről a War 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.920384084773146.1073741839.211462545665307&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.920384084773146.1073741839.211462545665307&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.920384084773146.1073741839.211462545665307&type=3
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on trees -OSI Budapest elnevezésű ren-
dezvényen céges munkavállalók részére

 � November 8-án részt vettünk a Liget Park 
Fórum Egyeztető Tárgyaláson

 � November 11-én elkészült a  13. ker. klí-
mastratégia véleményezésünk

 � November 23-án részt vettünk a Sürgős 
védelmet a városi fáknak! című rendez-
vényen, és annak az 5 pontos kiáltványá-
nak kidolgozásában http://greenfo.hu/
hirek/2016/11/24/surgos-vedelmet-a-
varosi-faknak

 � November 23-án részt vettünk a Pannon 
Park szakmai egyeztetésen

 � December 8-án faültetés a Lajos utcában 
társadalmi összefogással.

http://greenfo.hu/hirek/2016/11/24/surgos-vedelmet-a-varosi-faknak
http://greenfo.hu/hirek/2016/11/24/surgos-vedelmet-a-varosi-faknak
http://greenfo.hu/hirek/2016/11/24/surgos-vedelmet-a-varosi-faknak
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Lakosság tájékoztatása

 � Facebook posztot a témában október 
1. óta 29-szer jelentettünk meg, ezek 
65.000 embert értek el. Pl.: 
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 � Blog bejegyzés a témában október 1. óta 
3 db, olvasottsága: 7685+1627+85= 
9397

Se a fák, se a lakosok
2016.10.19. 06:48 Levegő Munkacsoport

Kíméletlenül és értelmetlenül vágták ki 
egészséges fák sorát az észak-budapesti 
Duna-parton – köztük az egész pesti part-
szakasz egyik legnagyobb fáját – és az an-
gyalföldi Dráva utcában. Ebben a történet-
ben az a legborzasztóbb, hogy nemhogy 
még a minimális információmegosztás (pla-
kát, látványterv, munka leírása) sem történt 
meg, de egészen konkrétan úgy próbálták 
meg élből leszerelni az érdeklődőket, hogy 
tudatosan félrevezették őket, azt hazudva, 
hogy a fákat csak „frissítik, s tavaszra kihaj-
tanak szépen”. Mire gondoltak? Nem fog ki-
derülni? Úgyse lesz belőle botrány? S ha lesz, 
úgyis elmúlik?

Az egész országban beruházásügyileg 
nem alakult ki az egyeztetés, bevonás kul-
túrája. Erről nemrégiben részletesen írtam 
A Városliget Arnstein létráján című cikkem-
ben, amely az Építészfórumon jelent meg.

A tényleg gyönyörű, egészséges, rakparti 
fák, amelyeket most kivágtak, a Dagálytól 
a Margitszigetig tartó gyalogos sétány díszei 
lehettek volna. A magam részéről a szakmai 
életem során olyan mértékű, széleskörű, ál-
talánosítható mérnöki és tervezői érzéket-
lenségről tudok beszámolni a zöldfelületi 
értékek tekintetében, hogy az rendre szül 
ilyen helyzeteket. (Ebben az érzéketlenség-
ben a közmű-, út-, mély- és vízépítő terve-
zők járnak az élen, de bőven találkozni ilyen 
főépítészi hozzállásokkal is.) Ezekhez csak 
adalék a döntéshozói érzéketlenség. A BKK 
például a kivitelezéseiben mára rendre még 
a saját maga által létrehozott tervek zöldfe-
lületi előírásait is felülírja (lásd a budapesti 
Bartók Béla út esetét).

Saját nem budapesti személyes pél-
dám egy olyan kálvária-főbejárati tervem, 
amelynek gyakorlatilag minden vonala arra 
irányult, hogy a koncepció kiemelt elemévé 
tegyen 4 db 50 éves tiszafát. Mire a terve-
zői művezetés helyszínére értem, a kivite-
lező és az őt irányító főépítész ebből kettőt 
már kivágatott annak ellenére, hogy a terv-

ben minden a megtartásukat irányozta elő. 
A tettüket nem tudták indokolni észérvek-
kel, csak azzal, hogy a bontógépnek útban 
volt. De mikor leordítottam a fejüket, akkor 
a bontógép a másik kettőt valahogy mégis ki 
tudta kerülni.

Mesélhetnék arról is, amikor a geodéta 
kisfejszével jelöli meg a bemért fák törzsét 
egy méteres magasságban, lenyúzva róluk 
a háncsréteget az egyik oldalon; vagy ami-
kor az építésvezetőnek 12 alkalommal kell 
szólni, hogy a terv és a vállalás alapján ka-
lodázza már végre körbe a megtartandó fák 
törzsét, és ne rájuk borítva tárolja a bon-
tott aszfaltot; vagy hogy készítse már elő 
azt a fát átültetésre, mert ha nem ássa most 
körbe, akkor 3 hónap múlva nem fogja tudni 
átültetni.

Röviden: iszonyatos nagy gáz van a zöld-
felületekről a fejekben. Országos szinten. 
Rendet kéne végre tenni.

Bardóczi Sándor
tájépítész
a Levegő Munkacsoport elnökségi tagja
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a közműveken át a stadionokig, olimpiai lé-
tesítményekig, múzeumig vagy plázáig – el-
helyezhető. A budapesti zöldhálózat közmű-
infrastruktúra. Azért van, hogy ne legyünk 
teljesen zombik, legyen hol kiszellőztetni 
a fejünket, oldani a stresszt (amit például po-
litikusok ostoba intézkedéseikkel okoznak).

Budapest fejlesztése kívánatos. Ennek els 
őszámú célterülete azonban nem a világ-
örökségi zónában van, hanem az átmeneti-
ben: a Hungária gyűrű és a körvasút menti 
körút között. Illetve azokban a „küllőkben”, 
amelyet a Budapest 2030 Hosszú távú Város-
fejlesztési Koncepció alközpontként kijelölt: 
a Kelenföldi pályaudvarnál, Észak-Csepelen, 
a Ferencvárosi rendezőn, a Józsefvárosi ren-
dezőn, Rákosrendezőn, a Gázgyár-Hajógyár 
tengelyen. El a kezekkel a nagyparkoktól!

Bardóczi Sándor
tájépítész
a Levegő Munkacsoport elnökségi tagja

A tízezer fa csak az első lépés
2016.10.28. 06:31 Levegő Munkacsoport

A budapesti fákért küzdő civilek jelentős si-
kerüknek tekinthetik, hogy tegnap Tarlós Ist-
ván főpolgármester kijelentette: a Fővárosi 
Önkormányzat faültetési programot kezd el, 
amelynek során három év alatt tízezer új fát 
ültetnek el Budapesten. Ez a bejelentés ked-
vező válasz volt az egyre erősödő lakossági 
követelésekre, hogy a főváros vezetés gya-
rapítsa a zöldfelületeket, és ne a pusztításu-
kat támogassa.

A tízezer fa elültetése azonban csak az első 
lépés lehet. Mindenekelőtt a meglévő fákat 
kell megóvni! Szükséges minden üres fahely 
pótlása is, ezekből ugyanis közel 30.000 van 
a fővárosban – az egyébként hiányos nyil-
vántartások szerint.

Nem csak az ültetés fontos, hanem a ki-
alakítás és az utógondozás is. Ha az agyon-
aszfaltozott, vízzáró burkolatos átlagos pesti 
utcában kiásnak egy lyukat és beletesznek 
egy fát, az aligha fog megmaradni. Kell hoz-
zá legalább egy vízáteresztő (burkolat vagy 
burkolat nélküli) sáv, továbbá automata 
vagy rendszeres kézi öntözés is.

A budapesti fásítás egyik legnagyobb gát-
ja azonban az, ami a felszín alatt van: a köz-
művek és azok védőtávolságai. A fatelepítési 
program sikere nagyban múlik azon – kü-
lönösen a belső kerületekben –, hogy meg-
valósul-e egy közműalagút-építési program, 
ami a harmadára tudja összehúzni a ma 
mindenfelé cikázó közműveket úgy, hogy az 
utólagos javítás is aszfaltbontás nélkül meg-
oldható. (Ez sok pénzbe kerül, a politikusok 
fognak ezért neki örülni, de a közműcégek 
nem fognak neki örülni, mert nem akarnak 
közösködni a konkurenciával.)

Budapest zöldítése egy hosszútávú folya-
mat, ami nem képzelhető el szakmai irányí-
tás nélkül. Mindaddig, amíg például Buda-
pestnek nincs főkertésze (városi tájépítésze), 
és csak egy főosztály al-al-alosztályának 
három alkalmazottja látja el ezt a feladatot, 
addig totálisan komolytalan blöff Budapest 
zöldítése.

Ki kellene végre mondani, hogy a buda-
pesti zöldfelületek nem tartalék fejlesztési 
területek. Nem olyan területek, ahová min-
dig az összes otrombaság – a mélygarázstól 
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Példaértékű együttműködés a 
Múzeumkertben
2016.12.17. 09:01 Levegő Munkacsoport

Ritkán tapasztaljuk, hogy városvezető, in-
tézményigazgató előzékenyen bevonna 
szakértőket, civil szervezeteket és érdeklő-
dő lakosokat egy tervezési munkába. Ezért 
is esett jól, hogy Varga Benedek főigazgató 
minden érdekeltet bevont a Magyar Nemze-
ti Múzeum kertje felújításának tervezésébe. 
Nyilvános bejárásra hívtak minket – és az 
újságírókat – 2016. október 24-ére. A fafel-
méréssel megbízott szakértő minden kér-
désre válaszolt, miközben ismertette, és né-
hány fán be is mutatta a Fakopp módszert.

Most pedig kikerült a világhálóra a felmé-
rés eredménye, amihez mindenki hozzászól-
hat. Kiderül belőle, hogy a fák túlnyomó ré-
sze egészséges, megtartható, beépíthető a 
Múzeumkert megújításába.

Korunkban különösen fontos ez a gesztus:

• Nem múlik el hónap, hogy ne zajlanának 
nagy felháborodást kiváltó fakivágások, 
csonkolások országszerte.

• Azt a reményt kelti bennünk, hogy a dön-
téshozók már érzik, hogy súlya (veszé-
lye) van a nyilvánosság kizárásának.

• Fontos, hogy a lakosság és a civil szerve-
zetek érdeklődjenek, érintettnek is érez-
zék magukat, és harcolják ki bevoná-
sukat az őket érintő ügyekbe. Legalább 
véleményezési joga mindenkinek van, 
de ha egy döntés az általa képviselt ér-
tékeket érinti, akkor egy civil szervezet-
nek kötelessége is, hogy beleszóljon, ha 
értesül a tervekről, melyek végső soron 
az emberek alapjogait – az egészséghez, 
illetve az egészséges környezethez való 
jogot – korlátozhatják.

• Egy város tervezése, fejlesztése közös 
ügyünk, közös érdekünk és közös fele-
lősségünk is. Érdemes bevonni minden 
érdekeltet a tervezésbe, mert ez elejét 
veszi az háborúskodásnak. A civil szerve-
zetek szakértőinek munkája és a lakosság 
szakértelmének és hétköznapi tapaszta-
latának felhasználása egyúttal sokat érő 
ingyenes szolgáltatás, amit igénybe nem 
venni pazarlás.

Teremtsünk magunk köré olyan lakókör-
nyezetet, ahol nem csak átjárunk, dolgo-
zunk, és ahonnan nem menekülünk a négy 
fal közé, hanem ahol szívesen töltünk időt 
lombos fák között, madárcsicsergést hall-
gatva kertekben, parkokban!

Szegő Judit
a Fák Éve kampány vezetője

 �
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 � Honlaphír október 1. óta: 4 db honlaphír, 
mellyel elértünk: 341 olvasót. Pl.: 

Alaposabb vizsgálatot érde-
mel a Közlekedési Múzeum re-
konstrukciója
2016. október 19.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
rekonstrukciójáról készült előzetes vizsgálati 
dokumentáció (evd) nem tartalmazza, hogy 
milyen hatása lesz a Hermina Garázs és 
a Budapest Városliget Múzeum Negyed ter-
vében szereplő egyéb létesítmények építé-
sének, amelyek ugyanabban az időszakban 
történnének. Ezért a Levegő Munkacsoport 
azt kérte az evd-ről írt véleményezésében, 
hogy készítsenek környezeti hatástanul-
mányt, amelyben az összes tervezett léte-
sítmény együttes hatásait mutatnák be.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályának 
írt levélben a Levegő Munkacsoport arra is 
felhívja a figyelmet, hogy számításba kell 
venni azokat a környezeti hatásokat is, ame-
lyek a Városligetben kivágandó fák, valamint 
a tervezett létesítmények miatt szükséges 
közmű vezetékek által a fák gyökérzetében 
okozható károsodások miatt idővel feltéte-
lezhető fapusztulások következtében alakul-
nak ki.

A teljes véleményezés itt olvasható: 
https://levego.hu//sites/default/files/14_
kozlekedesi_muzeum_evd_velemeny.pdf…
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Fellebbezés a Hermina mélyga-
rázs építése ellen
2016. október 21.

Fellebbezést nyújtott be a Levegő Munka-
csoport a Pest Megyei Kormányhivatal azon 
határozata ellen, amely szerint a Városliget 
mellé tervezett Hermina mélygarázsnak „je-
lentős környezeti hatása nincs, környeze-
ti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 
szükséges”.

A határozat ugyanis nem vette figyelem-
be a Hermina garázs építésével egyidejűleg 
várható egyéb építkezéseket, nevezetesen 
Közlekedési Múzeum átépítését és a Liget 
Projektben tervezett új létesítmények építé-
sét. Mindezeknek az együttes hatásai viszont 
jelentős környezeti hatással járna. Ezért a 
Levegő Munkacsoport kéri a környezeti ha-
tásvizsgálati eljárás elvégzését.

A fellebbezés itt olvasható: https://www.
levego.hu/sites/default/files/14_hermina_
garazs_fell_2016_okt.pdf

Civil összefogás a városi fákért
2016. november 28.

Könyezetvédőkkel, urbanistákkal, táj-
építészekkel és városfejlesztőkkel közösen 
megfogalmazott kiáltványban foglalta össze 
a Greenpeace a városi zöldterületek és zöld-
felületek védelméhez szükséges intézményi 
és jogszabályi feltételeket. A kiáltvány kez-
deményezői azt várják a kormánytól, az or-
szággyűlési képviselőktől és a települések 
vezetőitől, hogy olyan jogszabályokat al-
kossanak, amelyek megakadályozzák, hogy 
a városi parkokat, fasorokat és egyéb zöld-
felületeket építési területként kezeljék, és – 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
jegyében is – előírják a hatékony védelmü-
ket, fejlesztésüket.

A zöldfelületek teszik élhetőbbé a város-
okat. Hiányuk és meglétük egyaránt meg-
jelenik az ingatlanok értékében és az ott 
lakók egészségügyi költségeiben. Állami és 
önkormányzati döntéshozók mégis gyakran 
kezelik kizárólag építési területként a zöldfe-

lületeket. Kirívó példa erre a Dagály strand, 
az angyalföldi Duna-part, a József nádor tér, 
valamint az egyes villamos nyomvonalának 
kijelölése Budapesten, valamint a főtér lekö-
vezése több városunkban. A Városligetben 
és a Római-parton tervezett átalakítások is 
azt mutatják: a meglévő zöldterületek vé-
delme nem prioritás a városfejlesztésnél.
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A  zöldterületek, zöldfelületek hatékony 
kormányzati és önkormányzati védelmé-
nek azonban kialakíthatók az intézményi és 
jogszabályi feltételei. Ezeket foglalja össze 
a Greenpeace-nek a Bardóczi Sándor okle-
veles tájépítész mérnökkel, a Levegő Mun-
kacsoport elnökségi tagjával, Beleznay Éva 
építész-urbanistával, a Budapest Körrel, 
a Budapesti Városvédő Egyesülettel, Lányi 
András író-filozófussal, a Levegő Munkacso-
porttal, a Magyar Urbanisztikai Társasággal, 
a Magyar Tájépítészek Szövetségével, Me-
gyeri Szabolcs kertésszel, Meggyesi Tamás 
professzor emeritussal, a BME Építészmér-
nöki Kar Urbanisztika Tanszékének egye-
temi tanárával és Schneller István építész-
urbanista egyetemi tanárral közösen kibo-
csátott ötpontos kiáltványa.

A kezdeményezők sajtótájékoztatón is-
mertették a részleteket.

„A 21. században többé nem tekinthetünk 
úgy a zöldterületekre, mintha üresen álló 
építési telkek volnának. Ahogy azt sem te-
hetjük meg, hogy nem vonjuk be a lakos-
ságot és a szakmát a zöldterületeket érintő 
tervekbe és döntésekbe” – mondta Tömöri 
Balázs, a Greenpeace kampányfelelőse.

„A városi zöldfelületeket a jövő nemze-
dékek szempontjából kiemelten védendő 
értékként kell kezelni, ezért fontos, hogy a 
zöldfelületekre vonatkozó jogszabályok is 
ezt a szemléletet tükrözzék” – üdvözölte a 
kezdeményezést Szabó Marcel, a jövő nem-
zedékek szószólója.

„Számításokat végeztünk arról, milyen, fo-
rintban is kifejezhető változásokat hozna, ha 
a budapesti belváros közelében lévő egyik, 
25 hektáros lepusztult területen közparkot 
hoznának létre. Arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy a környező ingatlanok értéke 
több mint 400 milliárd forinttal emelkedne, 
és évente mintegy 10 milliárd forint vesz-
teséget kerülhetnénk el az érintett lakosság 
jobb egészségi állapotának köszönhetően. A 
városi zöldterületek megóvása és bővítése 
ezért is alapvető nemzetgazdasági érdek” – 
fejtette ki Lukács András, a Levegő Munka-
csoport elnöke.

A kezdeményezők további szervezetek és 
magánszemélyek feliratkozását várják a ki-
áltványhoz itt.

A kiáltvány itt, a Baróczi Sándor által 
készített részletes háttértanulmány itt ol-
vasható.

https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1850&ea.campaign.id=59305
https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1850&ea.campaign.id=59305
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/greencities/20161123_Varosi_zoldfeluletek_Kialtvany.pdf
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Ombudsmani javaslat a fák 
hatékonyabb védelmére
2016. december 15.

Fontosnak, hasznosnak és jól kidolgozott-
nak tartja a Levegő Munkacsoport a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó or-
szággyűlési biztoshelyettes által kidolgozott 
javaslatot, amely törvényi szintre emelné a 
fák védelmének szabályozását, valamint be-
vezetné a Fatestvér Programot.

A civil szervezet erről írt levelet Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszternek, aki 
a környezetvédelmi jogszabályok előkészí-
téséért is felelős, és így komoly szerepe le-
het az ombudsmanhelyettes idén májusban 
beterjesztett javaslatának elfogadásában. A 
Levegő Munkacsoport tájékoztatást kért ar-
ról, hogy a jogalkotási folyamat miért akadt 
meg, egyben kifejezte egyetértését a terve-
zettel. A javaslat egyik legfontosabb eleme, 
hogy a fás szárú növények védelmének sza-
bályait a jelenlegi kormányrendeleti szintről 
törvényire emelné. (Erre már évekkel ezelőtt 
részletes javaslatot tett a Levegő Munkacso-
port – amit most az ombudsmanhelyettes 
is felhasznált előterjesztésének elkészíté-
sekor.) Ez megteremthetné a jogi alapot 
arra, hogy az indokolatlan és káros fakivá-
gások és -csonkolások ellen a jelenleginél 
hatékonyabban fel lehessen lépni, továbbá 
hogy településeinken – különösen a főváros-

ban – meg lehessen állítani a zöldterületek 
kiterjedésének csökkenését. Szintén fontos 
eleme a javaslatnak, hogy bevezetné az ún. 
Fatestvér Programot, amelynek keretében 
minden gyermek születésekor egy fa kerül-
ne elültetésre a közterületen. Ez a szimbo-
likus és szemléletformáló hatás mellett évi 
több tízezer fa elültetését is jelentené, ami 
már érzékelhető környezeti hatással is járna.

https://www.levego.hu/sites/default/files/Fatestver_Fazekas_Sandor_miniszternek_2016nov14.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/fakvedelme_torveny_1110.pdf
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Javaslatok és véleményezések 
készítése állami és önkor-
mányzati szervek részére, 
együttműködünk, tárgyalásokat 
kezdeményezünk az önkormány-
zati és állami szervekkel, intéz-
ményekkel (mellékletek)

A településrendezési eljárásokban 
benyújtott véleményezéseinkben minden al-
kalommal súlyt fektettünk a lehetőségekhez 
mérten minél nagyobb zöldfelületi arányok 
biztosítására, melyeket főleg az eredeti al-
talajjal közvetlen vertikális kapcsolatban ál-
ló területként javasoltunk megvalósítani, 
a nagy lombú fák telepíthetősége érdekében.

A környezetvédelmi eljárásokban való 
részvételünk alkalmával, az előzetes vizsgá-
latok és a részletes környezeti hatásvizsgá-
latok véleményezésekor szakmai érveinkkel 
a meglévő fák védelme mellett foglaltunk 
állást.

Egyes kiemelt ügyekben leveleket in-
téztünk az illetékes intézményvezetőkhöz.

Alábbiakban felsoroljuk, illetve mellé-
keljük a téma szempontjából fontosabb 
beadványainkat, illetve leveleinket.

Októberben:
 � Benyújtottuk véleményezésünket a Bu-
dapest XIV. kerület, Városliget területén 
lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-
zeum felújítására, valamint mélygarázs 
létesítésére vonatkozó előzetes  vizsgála-
ti eljárásában a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztályához.

 � Fellebbezést nyújtottunk be az Orszá-
gos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség felé a  Fővárosi 
Állat- és Növénykert által Budapest XIV. 
kerület 29753  hrsz. alatti ingatlanon 
tervezett „Hermina Garázsra” vonatkozó 
előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályának  PE/
KTF/32327-77/2016.iktató számú Hatá-
rozata ellen.
Mindkét építkezés jelentős faáldozatokat 

követel, melyek pótlási kötelezettségére  vo-

natkozóan a Liget Projekt keretén belül  nyil-
vánítjuk ki véleményünket.

 � Két munkatársunk részt vett a Budapest 
XI. kerület, Lágymányosi öböl és környé-
ke fejlesztésének („Budapart projekt”) 
megismételt környezeti hatásvizsgálati 
eljárásának Közmeghallgatásán a XI. ke-
rületi Polgármesteri Hivatalban, képvisel-
ve a gigantikus építkezés környékén élők 
érdekeit. Ragaszkodtunk a tervezési terü-
leten lévő fákat lombozatuk tömegét fel-
tüntető  fakataszter készítéséhez, melyre 
ígéretet kaptunk. Javaslatokat tettünk a 
valódi talajkapcsolatos, nagy lombú fák 
ültetésére alkalmas zöldfelületek bizto-
sítása céljából a közművek gazdaságos  
tervezésére.

 � Varga Benedek főigazgató meghívása 
alapján részt vettünk a Múzeumkert fa-
állományának vizsgálatával kapcsolatban 
tartott sajtótájékoztatón október 13-án, 
csütörtökön.

 � Megküldtük véleményezésünket a Buda-
pest Főváros X. kerület, Újhegyi út – Har-
mat utca – Hangár utca – Bányató utca 
által határolt terület  (SPORTLIGET)  Ke-
rületi Építési Szabályzatának tervezetéről 
a kerületi polgármesterhez. Kőbánya má-
sodik legnagyobb parkja faállományának 
védelmében  a faáldozatokat követelő el-
gondolások törlését javasoltuk.

November
 � A Fák Éve projekt keretében levelet intéz-
tünk az V., VI., VII., VIII. és IX. kerületi 
polgármesteri hivatalok környezetvédel-
mi előadóihoz, kinyilvánítva a kerületek 
faültetési munkáiban való segítőkészsé-
günket, lakosság, illetve cégek dolgozói 
köréből való önkéntes közreműködők 
szervezésével.

 � Személyes tárgyalást folytatottunk fa-
ültetés megszervezésének lehetősége 
ügyében a VIII. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Osztályának illetékes 
ügyintézőjével

 � A XIII. kerületi alpolgármester és a Pol-
gármesteri Hivatal környezetvédelmi 
előadójának felkérésére véleményeztük 
a Kerület új Klímastratégiáját.

 � A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Fő-
építészi Irodájának felkérésére vélemé-
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nyezést nyújtottunk be a Dombóvári út 
– Budafoki út – Hengermalom út – Duna 
folyam által határolt terület Kerületi Épí-
tési Szabályzatának módosításáról.

 � A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépí-
tészi Irodájának felkérésére véleménye-
zést nyújtottunk be a Villányi út – Himfy 
utca – Ménesi út által határolt terület Ke-
rületi Építési Szabályzatának módosítá-
sáról.

 � Fellebbezést nyújtottunk be a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályánál az 
Országos Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főfelügyelőséghez címezve 
a Budapest XIV. kerület Városliget terü-
letén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum felújítására és mélygarázs léte-
sítésére vonatkozó előzetes vizsgálati el-
járásban hozott PE/KTF/36856-23/2016 
ügyiratszámú Határozat ellen.

 � A  Magyar Nemzeti Múzeum vezetőségé-
nek meghívására részt vettünk a Múze-
umkert  területén folytatott favizsgálat 
eredményét ismertető konferencián.

 � Megküldtük ügyféli állásfoglalásunkat a 
Budapest  XII. kerület, Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem MOME Campus  Kreatív 
Innovációs és Tudáspark nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt beruházás meg-
valósításának Kerületi Építési Szabályza-
tával kapcsolatban a Budapest Főváros 
XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri 
Hivatal Városrendezési és Főépítészi Iro-
dájának, valamint az állami főépítésznek, 
és részt vettünk a tervvel kapcsolatos 
egyeztető tárgyaláson a Fővárosi Kor-
mányhivatalban.

 � Telefoni tárgyalást folytattunk a Főpol-
gármesteri Hivatal Hatósági Osztályának 
ügyintézőjével a Bp. XI. kerület Bocskai 
úti autóbusz megálló mellett kivágott 3 
faegyedről, amelynek kivágására nem 
kértek tulajdonosi hozzájárulást a Fővá-
rosi Önkormányzattól, ezért a Főpolgár-
mesteri Hivatal megfellebbezte a fakivá-
gást a XI. kerületi jegyzőnél.

December
 � A X. kerületi polgármester felkérése alap-
ján megküldtük véleményezésünket a 
Budapest Főváros X. kerület, Sárosi utca  

- Vasgyár utca – Vaspálya utca – Noszlopy 
utca által határolt terület  kerületi építési 
szabályzatáról.

 � Részt vettünk a Lágymányosi öböl és kör-
nyéke kerületi szabályozási terve módo-
sításának egyeztető tárgyalásán a Fővá-
rosi Kormányhivatal Deák termében.

 � Részt vettünk a Budapest XI. kerület Bar-
tók Béla út – Villányi út – Himfy utca . 
Ménesi út által határolt terület kerületi 
szabályozási tervének egyeztető tárgya-
lásán a Fővárosi Kormányhivatal Deák 
termében.

 � Megfigyelőként részt vettünk a Budapest 
XI. kerületi Önkormányzat éves Közmeg-
hallgatásán 

 � Lakossági panasz alapján szakértői bejá-
rást tartottunk a Nehru parton a felújítás 
utáni állapotot megszemlélve.

 � Részt vettünk a Budapest XI. kerületi 
Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 
ülésén december 14-én.  A 10. napirendi 
pontjához akartunk hozzászólni abból a 
célból, hogy ellenezzük a Hársmajor ut-
ca 12. számú ház kapubehajtója előtti kb 
30 cm törzsátmérőjű, „átlagos egészségi 
állapotú” galagonyafa kapubehajtó miatti 
kivágását. Azonban meg sem kellett szó-
lalnunk, mert a bizottság elnöke ránk né-
zett és egyből úgy indította a szavazást, 
hogy: a Bizottság ellenzi, és nem adja 
meg tulajdonosi hozzájárulását a fa kivá-
gásához. A szavazás után szót kaptunk, 
és ismertettük a fa Radó módszerrel ki-
számított, becsült értékét.

Tanácsadás favédelemmel kap-
csolatban: folyamatos (évente 
100-150 a témában).
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A favédelembe a társadalom 
mind szélesebb rétegeinek bevo-
nása a sajtómegjelenéseken ke-
resztül.

Sajtómegjelenések októberben, nov-
emberben és decemberben a zöldterü-
let-védelem, illetve Városligettel kap-
csolatban:

2016.09.07 - GreenProfit
ZÖLD Budapest Protestival - Védjük meg 
Budapest fáit!
http://greenprofit.hu/index.php/home/
programok-kampanyok/1328- zold-
budapest- protestival-vedjuk-meg- 
budapest-fait 

2016.09.14. - hírTV
A Hír TV stábját is igazoltatták, egy hét 
múlva demonstráció
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hir- tv-
stabjat- is-igazoltattak- egy-het- mulva-
demonstracio- lesz-1361678

2016.09.15 - FüggetlenNemzet
Hatalmas pusztítást tervez a kormány Bu-
dapesten!
http://www.fuggetlennemzet.hu/4407.
php?id=4407

2016.09.15. - greenfo
Összefognak a civil szervezetek Budapest 
fáiért
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/15/
osszefognak-a- civil-szervezetek- budapest-
faiert

2016.09.15. - NépszavaOnline
Hatalmas pusztítást tervez a kormány Bu-
dapesten, nevetséges magyarázatokkal
http://nol.hu/belfold/fa-fakivagas- 
kornyezetvedelem-pusztitas- orban-
kormany- budapest-1631893

2016.09.19. - zip magazin
Zöld Budapest Protestival
http://www.zipmagazin.hu/hirek/
hulladekgazdalkodas/zold-budapest- 
protestival

2016.09.20. - nepszava online
Összefogás a fákért
http://nepszava.hu/cikk/1106426-
osszefogas- a-fakert

2016.09.21. - Greenpeace
A Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a 
Ligetvédők kijöttek a Liget Park Fórumról
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/
sajtokozpont/A-Greenpeace- kijott-a- Liget-
Park- Forumrol/

2016.09.21. - greenfo
A zöldek faképnél hagyták a miniszteri biz-
tost
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/21/a-
zoldek- fakepnel-hagytak- a-miniszteri- biz-
tost

2016.09.21. - Magyar idők
Persányi: ha nem lenne fakivágás a Városli-
getben, az a park végét jelentené
http://magyaridok.hu/belfold/persanyi-ha- 
nem-lenne- fakivagas-varosligetben- az-
park- veget-jelentene-1023286/

2016.09.21 - civil hírügynökség
Zöld Budapest Protestivel
http://civilhirugynokseg.hu/event/zold-
budapest- protestivel/

2016.09.21. - hvg.hu
Persányi: vége lenne a Városligetnek faki-
vágás nélkül
http://hvg.hu/itthon/20160921_Persanyi_
akkor_lenne_vege_a_Varosligetnek_ha_
nem_lenne_fakivagas

2016.09.22. - varosliget.info
Tüntetés a Zöld Budapestért
http://www.varosliget.info/index.php/85-
cimlap/610- tuntetes-a- zold-budapestert

2016.09.22. - varosliget.info
Megvolt az első Liget Park Fórum
http://varosliget.info/index.php/85-
cimlap/609.megvolt- az-elso- liget-park- 
forum

http://greenprofit.hu/index.php/home/programok-kampanyok/1328- zold-budapest- protestival-vedjuk-meg- budapest-fait
http://greenprofit.hu/index.php/home/programok-kampanyok/1328- zold-budapest- protestival-vedjuk-meg- budapest-fait
http://greenprofit.hu/index.php/home/programok-kampanyok/1328- zold-budapest- protestival-vedjuk-meg- budapest-fait
http://greenprofit.hu/index.php/home/programok-kampanyok/1328- zold-budapest- protestival-vedjuk-meg- budapest-fait
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hir- tv-stabjat- is-igazoltattak- egy-het- mulva-demonstracio- lesz-1361678
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hir- tv-stabjat- is-igazoltattak- egy-het- mulva-demonstracio- lesz-1361678
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hir- tv-stabjat- is-igazoltattak- egy-het- mulva-demonstracio- lesz-1361678
http://www.fuggetlennemzet.hu/4407.php?id=4407
http://www.fuggetlennemzet.hu/4407.php?id=4407
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/15/osszefognak-a- civil-szervezetek- budapest-faiert
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/15/osszefognak-a- civil-szervezetek- budapest-faiert
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/15/osszefognak-a- civil-szervezetek- budapest-faiert
http://nol.hu/belfold/fa-fakivagas- kornyezetvedelem-pusztitas- orban-kormany- budapest-1631893
http://nol.hu/belfold/fa-fakivagas- kornyezetvedelem-pusztitas- orban-kormany- budapest-1631893
http://nol.hu/belfold/fa-fakivagas- kornyezetvedelem-pusztitas- orban-kormany- budapest-1631893
http://www.zipmagazin.hu/hirek/hulladekgazdalkodas/zold-budapest- protestival
http://www.zipmagazin.hu/hirek/hulladekgazdalkodas/zold-budapest- protestival
http://www.zipmagazin.hu/hirek/hulladekgazdalkodas/zold-budapest- protestival
http://nepszava.hu/cikk/1106426-osszefogas- a-fakert
http://nepszava.hu/cikk/1106426-osszefogas- a-fakert
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-Greenpeace- kijott-a- Liget-Park- Forumrol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-Greenpeace- kijott-a- Liget-Park- Forumrol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-Greenpeace- kijott-a- Liget-Park- Forumrol/
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/21/a-zoldek- fakepnel-hagytak- a-miniszteri- biztost
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/21/a-zoldek- fakepnel-hagytak- a-miniszteri- biztost
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/21/a-zoldek- fakepnel-hagytak- a-miniszteri- biztost
http://magyaridok.hu/belfold/persanyi-ha- nem-lenne- fakivagas-varosligetben- az-park- veget-jelentene-1023286/
http://magyaridok.hu/belfold/persanyi-ha- nem-lenne- fakivagas-varosligetben- az-park- veget-jelentene-1023286/
http://magyaridok.hu/belfold/persanyi-ha- nem-lenne- fakivagas-varosligetben- az-park- veget-jelentene-1023286/
http://civilhirugynokseg.hu/event/zold-budapest- protestivel/
http://civilhirugynokseg.hu/event/zold-budapest- protestivel/
http://hvg.hu/itthon/20160921_Persanyi_akkor_lenne_vege_a_Varosligetnek_ha_nem_lenne_fakivagas
http://hvg.hu/itthon/20160921_Persanyi_akkor_lenne_vege_a_Varosligetnek_ha_nem_lenne_fakivagas
http://hvg.hu/itthon/20160921_Persanyi_akkor_lenne_vege_a_Varosligetnek_ha_nem_lenne_fakivagas
http://www.varosliget.info/index.php/85-cimlap/610- tuntetes-a- zold-budapestert
http://www.varosliget.info/index.php/85-cimlap/610- tuntetes-a- zold-budapestert
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/609.megvolt- az-elso- liget-park- forum
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/609.megvolt- az-elso- liget-park- forum
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/609.megvolt- az-elso- liget-park- forum
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2016.09.23. - Tilos Rádió
Újra élőben:Liget Fórum, Kivonulás, Garten 
Stúdió és falramászás (Boulder Ball) a Dü-
rer kertben
https://tilos.hu/episode/
utcaradio/2016/09/23

2016.09.23 - varosvedo.hu
A civil szervezetek Budapest fáiért
http://varosvedo.hu/2016/09/

2016.09.24. - index
A budapesti fakivágások ellen tiltakoznak
http://index.hu/belfold/2016/09/24/a_bu-
dapesti_fakivagasok_ellen_tiltakoznak/

2016.09.24. - Zuglói Lapok
Budapest fáiért tüntettek civil szervezetek
http://www.zuglo.hu/budapest-faiert- 
tuntettek-civil- szervezetek/

2016.09.24. - !!444!!!
Több ezren vonultak Hősök terére, hogy a 
fővárosi fakivágások ellen tiltakozzanak
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- 
vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- 
fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_
editors_picks=true

2016.09.24. - NépszavaOnline
Civilek vonultak a főváros  tüdejének védel-
mében
http://hirek24.hu/?req=835954

2016.09.24 - Programokbudapest.hu
ZÖLD Budapest Protestival - Védjük meg 
Budapest fáit!
http://www.programok-budapest.hu/
erzsebet- ter-hosok- tere/zold-budapest- 
protestival-vedjuk- meg-budapest-fait

2016.09.24 - vs.
Budapest fáinak megvédéséért demonstrál-
tak civil szervezetek
http://vs.hu/kozelet/osszes/budapest-
fainak- megvedeseert-demonstraltak- civil-
szervezetek-0924#!s2

2016.09.24. - hirek24.hu
A budapesti fakivágások ellen tiltakoznak
http://hirek24.hu/?req=835772

2016.09.24. - index.hu
Pillanatok alatt, minden előjel nélkül kivág-
ták a Bocskai úti fákat
http://hirek24.hu/?req=835442

2016.09.24. - RotaPress
Civilek vonultak a főváros tüdejének védel-
mében
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- 
vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-
t%C3%BCdej%C3%A9nek-
v%C3%A9delm%C3%A9ben.html

2016.09.24. - Hírposta/
Pillanatok alatt, minden előjel nélkül kivág-
ták a Bocskai úti fákat
http://hirposta.hu/cikk/4995988/Pillanatok_
alatt__minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_
Bocskai_uti_fakat/

2016.09.24 - Szeretlek Magyarország
Minden előjel nélkül kivágták a fákat a 
Bocskai úton
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
minden-elojel- nelkul-kivagtak- a-fakat- 
a-bocskai- uton/

2016.09.25. - greenfo
Arany láncfűrész díjat kapott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektora
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/25/
arany-lancfuresz- dijat-kapott- a-nemzeti- 
kozszolgalati-egyetem-rektora

2016.09.25. - ma.hu
Budapest fáinak megvédéséért demonstrál-
tak civil szervezetek
http://www.ma.hu/belfold/290405/Buda-
pest_fainak_megvedeseert_demonstraltak_
civil_szervezetek

2016.09.30. - válasz.hu
„Esztétikai okokból nem vágunk ki fákat a 
Múzeumkertben!”
http://valasz.hu/kultura/esztetikai-okokbol- 
nem-vagunk- ki-fakat- a-muzeumkertben- 
120642

https://tilos.hu/episode/utcaradio/2016/09/23
https://tilos.hu/episode/utcaradio/2016/09/23
http://varosvedo.hu/2016/09/
http://index.hu/belfold/2016/09/24/a_budapesti_fakivagasok_ellen_tiltakoznak/
http://index.hu/belfold/2016/09/24/a_budapesti_fakivagasok_ellen_tiltakoznak/
http://www.zuglo.hu/budapest-faiert- tuntettek-civil- szervezetek/
http://www.zuglo.hu/budapest-faiert- tuntettek-civil- szervezetek/
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_editors_picks=true
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_editors_picks=true
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_editors_picks=true
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_editors_picks=true
http://hirek24.hu/?req=835954
http://www.programok-budapest.hu/erzsebet- ter-hosok- tere/zold-budapest- protestival-vedjuk- meg-budapest-fait
http://www.programok-budapest.hu/erzsebet- ter-hosok- tere/zold-budapest- protestival-vedjuk- meg-budapest-fait
http://www.programok-budapest.hu/erzsebet- ter-hosok- tere/zold-budapest- protestival-vedjuk- meg-budapest-fait
http://vs.hu/kozelet/osszes/budapest-fainak- megvedeseert-demonstraltak- civil-szervezetek-0924#!s2
http://vs.hu/kozelet/osszes/budapest-fainak- megvedeseert-demonstraltak- civil-szervezetek-0924#!s2
http://vs.hu/kozelet/osszes/budapest-fainak- megvedeseert-demonstraltak- civil-szervezetek-0924#!s2
http://hirek24.hu/?req=835772
http://hirek24.hu/?req=835442
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-t%C3%BCdej%C3%A9nek-v%C3%A9delm%C3%A9ben.html
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-t%C3%BCdej%C3%A9nek-v%C3%A9delm%C3%A9ben.html
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-t%C3%BCdej%C3%A9nek-v%C3%A9delm%C3%A9ben.html
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-t%C3%BCdej%C3%A9nek-v%C3%A9delm%C3%A9ben.html
http://hirposta.hu/cikk/4995988/Pillanatok_alatt__minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_Bocskai_uti_fakat/
http://hirposta.hu/cikk/4995988/Pillanatok_alatt__minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_Bocskai_uti_fakat/
http://hirposta.hu/cikk/4995988/Pillanatok_alatt__minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_Bocskai_uti_fakat/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minden-elojel- nelkul-kivagtak- a-fakat- a-bocskai- uton/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minden-elojel- nelkul-kivagtak- a-fakat- a-bocskai- uton/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minden-elojel- nelkul-kivagtak- a-fakat- a-bocskai- uton/
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/25/arany-lancfuresz- dijat-kapott- a-nemzeti- kozszolgalati-egyetem-rektora
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/25/arany-lancfuresz- dijat-kapott- a-nemzeti- kozszolgalati-egyetem-rektora
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/25/arany-lancfuresz- dijat-kapott- a-nemzeti- kozszolgalati-egyetem-rektora
http://www.ma.hu/belfold/290405/Budapest_fainak_megvedeseert_demonstraltak_civil_szervezetek
http://www.ma.hu/belfold/290405/Budapest_fainak_megvedeseert_demonstraltak_civil_szervezetek
http://www.ma.hu/belfold/290405/Budapest_fainak_megvedeseert_demonstraltak_civil_szervezetek
http://valasz.hu/kultura/esztetikai-okokbol- nem-vagunk- ki-fakat- a-muzeumkertben- 120642
http://valasz.hu/kultura/esztetikai-okokbol- nem-vagunk- ki-fakat- a-muzeumkertben- 120642
http://valasz.hu/kultura/esztetikai-okokbol- nem-vagunk- ki-fakat- a-muzeumkertben- 120642
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2016.09. - Le Monde diplomatique
Zenés kiállás Budapest zöldterületeiért 
(IX.24.)
http://www.magyardiplo.hu/index.php/
archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-
zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-
24

2016.12.07. -  westhomecity
A Podmaniczky Park kialakításának előnyei
h t t p : / / w e s t h o m e c i t y. h u / h i r e k / a -
podmaniczky-park-kialakitasanak-elonyei

2016.12. - Magyar Fórum
Városi pihenőpark készül, amely minden 
látogatójának többet és jobbat fog nyújtani
http://magyarforum.hu/cikk/2960/
Varosi-pihenopark-keszul,-amely-minden-
latogatojanak-tobbet-es-jobbat-fog-
nyujtani/

2016.12.15. - CIVILHETES
Szabadrablás keretében viszik Habonyék 
négyzetméterenként a Városligetet
http://civilhetes.net/szabadrablas-
kereteben-viszik-habonyek-
negyzetmeterenkent-a-varosligetet

2016.12. 28. - YouTube
Ligetben Ligetvédők a Városligetben 2016. 
december 28. 
https://www.youtube.com/watch?v=v1_
JdUUmX1U

http://www.magyardiplo.hu/index.php/archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-24
http://www.magyardiplo.hu/index.php/archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-24
http://www.magyardiplo.hu/index.php/archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-24
http://www.magyardiplo.hu/index.php/archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-24
http://westhomecity.hu/hirek/a-podmaniczky-park-kialakitasanak-elonyei
http://westhomecity.hu/hirek/a-podmaniczky-park-kialakitasanak-elonyei
http://magyarforum.hu/cikk/2960/Varosi-pihenopark-keszul,-amely-minden-latogatojanak-tobbet-es-jobbat-fog-nyujtani/
http://magyarforum.hu/cikk/2960/Varosi-pihenopark-keszul,-amely-minden-latogatojanak-tobbet-es-jobbat-fog-nyujtani/
http://magyarforum.hu/cikk/2960/Varosi-pihenopark-keszul,-amely-minden-latogatojanak-tobbet-es-jobbat-fog-nyujtani/
http://magyarforum.hu/cikk/2960/Varosi-pihenopark-keszul,-amely-minden-latogatojanak-tobbet-es-jobbat-fog-nyujtani/
http://civilhetes.net/szabadrablas-kereteben-viszik-habonyek-negyzetmeterenkent-a-varosligetet
http://civilhetes.net/szabadrablas-kereteben-viszik-habonyek-negyzetmeterenkent-a-varosligetet
http://civilhetes.net/szabadrablas-kereteben-viszik-habonyek-negyzetmeterenkent-a-varosligetet
https://www.youtube.com/watch?v=v1_JdUUmX1U
https://www.youtube.com/watch?v=v1_JdUUmX1U
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MELLÉKLETEK:

Országos Környezetvédelmi      Budapest, 2016. október 5.
és Természetvédelmi Főfelügyelőség    103/2016
1539 Budapest
Pf.: 675

Tárgy: A Fővárosi Állat- és Növénykert által Budapest XIV. kerület 29753  hrsz. alatti ingat-
lanon tervezett „Hermina Garázsra” vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 
PE/KTF/32327-77/2016.iktató számú Határozata

Tisztelt Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség!

Alulírott Schnier Mária a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület tema-
tikus projektvezetője  Lukács András elnök csatolt meghatalmazása alapján  a  Fővárosi 
Állat- és Növénykert által Budapest XIV. kerület 29753  hrsz. alatti ingatlanon tervezett 
„Hermina Garázsra” vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának PE/KTF/32327-77/2016. iktató 
számú Határozata ellen a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület ne-
vében

fellebbezést

jelentek be.
A Határozat IV. fejezetében előírt fellebbezési díj 1 %-át jelen fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg illetékbélyegben megfizetjük.

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk

 A PE/KTF/32327-77/2016.iktató számú Határozat nem vette figyelembe, hogy 
a tervezett tárgyi beruházástól néhány száz méterre a Városliget telkének a  Hermina út 
menti részén, a Hermina útra is nyíló kijárattal rendelkező Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum felújításának, valamint mélygarázsának  létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárása is folyamatban van. (PE/KTF/36856/2016. iktató számon)

Mivel mindkét építkezés jelentős földmunkával  jár, valamint az építkezéssel járó szállítás 
is részben azonos útvonalakat fog terhelni,  az építkezés légszennyezési és zaj hatásterü-
lete is  részben azonos lesz, tehát a környezetet terhelő hatások a területen összegződnek.

Emiatt nem állja meg a helyét a fellebbezésünk tárgyát képező határozat Indoklásában 
a Hermina Garázs Előzetes Vizsgálati Dokumentációjával kapcsolatban észrevételt tevőknek  
adott  tájékoztatás,  miszerint „a Kormányhivatalnál tárgyi eljárás ügyintézési ideje alatt 
nem volt folyamatban a Kérelmező által kezdeményezett egyéb, a tárgyi, vagy az azzal 
szomszédos ingatlanokat érintő előzetes vizsgálati vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás.”
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Attól függetlenül, hogy a Hermina Garázsra vonatkozó, illetve a Magyar Műszaki és Köz-
lekedési Múzeumra vonatkozó környezetvédelmi eljárást más-más kérelmező kezdemé-
nyezte, mivel azonban az építkezések azonos időben fognak történni, és a két létesítmény 
közötti  távolság csak néhány száz méter, a létesítés hatásai összeadódnak.

Abban az esetben is, ha a két létesítménnyel kapcsolatban benyújtott kérelem nem azo-
nos időben történt, mivel a építési tevékenységek végzése időben fedni fogja egymást, 
szükséges lenne az összeadódó hatások vizsgálata.

Mivel mindkét garázs üzemelési ideje minden valószínűség szerint napszakok vonatkozá-
sában is természetesen azonos lesz, szükséges lenne megvizsgálni a két garázs forgalma, 
illetve kiszellőzése által okozott összeadódó lég és zajszennyezést is.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a védendő épületek felsorolása, amit a fellebbezésünk tár-
gyát képező Határozat a „Zaj és rezgésvédelmi szempontból” cím alatti fejezetében  a Her-
mina Garázs  Előzetes Vizsgálati Dokumentációjából átvett  -  nem teljes, és részben elavult.

Jelentős, védendő létesítmények maradtak ki  a felsorolásból:  (a Széchenyi fürdő nap-
pali kórháza,   a Fővárosi Önkormányzat Nyugdíjas Háza, a Bethesda Kórház, az Albert 
Schweitzer Református öregotthon, valamint a Vakok bentlakásos intézménye a Hermina 
úton, a Liszt Ferenc Általános Iskola, és a hatásterületen lévő lakóépületek)

Tisztelt Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség!

A  Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-
tályánál folyamatban lévő, két, azonos időszakban tervezett, egymással kapcso-
lódó hatásterületű, jelentős földmunkával járó építkezés környezeti hatásainak 
figyelmen kívül hagyása miatt kérjük, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTF/32327-77/2016.iktató 
számú Határozatát szíveskedjenek megsemmisíteni és a Főosztályt környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatására kötelezni.

Tisztelettel:

    
      Lukács András elnök meghatalmazása alapján

        Schnier Mária
            tematikus projektvezető
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dr. Orosziné dr. Polner Kinga    Budapest, 2016. október  4.
főosztályvezető-helyettes részére     102/2016
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Tárgy:  Budapest XIV. kerület, Városliget területén lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-
zeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes  vizsgálati eljárás
Az ügy iktató száma: PE/KTF/36856/2016.
Ügyintéző: Kamarásné Buchberger Edit

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció véleményezése

Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony!

Tárgyi létesítményre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentáció-
val kapcsolatban az alábbiakban adjuk meg véleményezésünket.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 
Közleménye világosan ismerteti az ügy tárgyát:

-  a  29732/1 hrsz-ú ingatlanon) lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rekonst-
rukciója, valamint a projekt elemeként mélygarázs létesítése 

-  az épület területe térszint alatti kiállítóterekkel növekszik
-  az új múzeumépület bruttó terepszint feletti alapterülete összesen a korábbi 5 024 nm 

helyett, 3 795 nm lesz
- az A1 épület részét kupolás épületegység alkotja, a kupolatér egy pinceszinti aláépítés-

sel , valamint egy földszinti területrésszel rendelkezik
A B1 projektrészt alkotó mélygarázs 4 pinceszinttel rendelkezik, és 351 gépkocsinak 

szolgál parkolási lehetőségként.
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Budapest XIV. kerület közigazgatási területén belül.

A dokumentációt az alábbi szempontok alapján tekintettük át:

A teljes dokumentáció szerkezete, összeállítása, 

A FTV Zrt. által összeállított „Előzetes vizsgálat Budapest, Közlekedési Múzeum rekonst-
rukciójához” I. kötete ugyanakkor utal az egész Városliget egyes zöldfelületi elemeinek 
állapotára is, és közli a Városliget területének problématérképét is.

Az I. kötet végén lévő, mind a teljes Városligetet, mind a szűken vett tervezési területet 
ábrázoló tematikus rajzok szövegmezőjében úgy szerepel a Magyar Közlekedési Múzeum 
beruházás, mint a Városliget Múzeum Negyed I. üteme. 

A FTV Zrt. által összeállított „Előzetes vizsgálat Budapest, Közlekedési Múzeum rekonst-
rukciójához”  tehát  tulajdonképpen már nem csupán a Közlekedési Múzeum rekonstrukció-
jához közöl adatokat.  Egy hosszú sor légszennyezettség mérési adatot tartalmaz az alábbi 
mérési pontokról fűtési időben, valamint nem fűtési időben:

1. Koós Károly sétány – Széchenyi fürdő közötti szakasz
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2. Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor sarok
3. Napozórét közelében
4. Állatkerti körút Széchenyi Fürdő közelében
5. Dózsa György út – Vágány u. sarok
( A 2015. április 4.-én, valamint az október 14.-én kelt összefoglaló értékelésben közlik 

az eredményeket, miszerint a mérőpontokon az összetevők nem haladták meg sem az 1 
órás, sem a 24 órás határértékeket. (mindössze 3 illetve 4 alkalommal PM 10 illetve NO2  
vonatkozásában a 4. illetve 5. mérőpontokon.)

A II. kötetben  található 4.4. sz. melléklet, melynek címe: „A Beruházással érintett lég-
szennyező források, anyagok adatai”, forgalomszámlálási adatokat közöl a „jelenlegi és 
létesítéskor fennálló” állapotra, majd a becsült, „a beruházás utáni”, jövőbeni állapotra 
vonatkozóan. A 21 db forgalomszámlálási pont között  7 db Dózsa György útit, 3 db Ajtósi 
Dürer sorit, 2 db Hermina útit tartalmaz a táblázat, továbbá van egy mefigyelő pont a Ka-
csóh Pongrác  úton, a Kós Károly sétányon, 3 db a Hősök terén, 2 db az Állatkerti körúton 
és 1 db a Gundel Károly körúton. 

Közli utána „a Városligetben jelenleg működő parkolók adatait” (Buszparkoló, I., II., III., 
IV. az Ötvenhatosok terén,  a Városligeti körúton,  az Állatkerti körút és a Széchenyi  fürdő 
közötti területen, a Széchenyi fürdő parkolója,  a Kós Károly sétányról nyíló parkoló, és 
a Műjégpálya parkoló. A férőhelyeket nem összesíti, csak melléírja, valamint a parkolók 
területét is. Közli, hogy a jövőbeli, a beruházás utáni időszak  állapotban nem lesz felszíni 
parkoló. 

Egy táblázatban közli a „Városligetben létesülő mélygarázsok pontforrásainak adatait”.
(férőhelyet nem közöl, csak a kürtők koordinátáit, a kürtők darabszámát, a kibocsátás 

felületét, hőmérsékletét és térfogatáramát.) Két létesülő mélygarázsról ír: 
a Közlekedési Múzeum mélygarázsáról és 
a Dózsa úti mélygarázsról.. 
Továbbiakban közli egyes útszakaszok jelenlegi forgalma által kibocsátott szennyezőket, 

felszíni parkolók jelenlegi kibocsátásait (férőhelyek feltüntetésével).

Figyelemre méltó, hogy a „Létesítési fázis kibocsátásai” címszó alatt háromféle 
építési területre ír létesítés során  számított emissziókat:

Közlekedés csarnok a és garázs
Dózsa Gy. úti garázs
Zene háza
Így derül ki az egész dokumentációból, hogy az ún. I. létesítési ütemben ezt 

a három objektumot szándékoznak megvalósítani. (Nem mintha a volt Hungexpo 
területén történt vehemens fakivágásokból a harmadikként említettet nem lehetett volna 
esetleg sejteni…)

Majd a kötet az egyes útszakaszok létesítés utáni forgalom mellett számított kibocsátá-
sait közli.

A II. kötetben közölt adatsorokból lehet kikövetkeztetni, hogy a tárgyi beruházás,  -  mint 
a Városliget projekt I. ütemének része -  mennyiben befolyásolná az egész Városliget for-
galmát, légszennyezettségi állapotát.

Az adatsorokat részben megismételve, az I. kötet  98. oldalán található, „Hosz-
szú átlagolási idejű eredmények változása a jelenlegi állapothoz képest című táb-
lázat alatt az a végkövetkeztetés, miszerint: A beruházást követően  mind a rövid 
idejű, mind a hosszúidejű modellezési eredményeket tekintve, várhatóan  mind-
egyik vizsgált légszennyező anyag tekintetében csökkenés tapasztalható a kiala-
kuló koncentrációkban egy kivételével mindegyik vizsgált receptorpontban. 
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Tény, hogy a Levegő Munkacsoport a Városliget Zrt. vezérigazgatójához írott 
levelében  kifejtette azt, hogy a teljes tervezett beruházás tükrében lehet csak 
következtetni  a projektnek a Városliget és környéke egészére gyakorolt hatására, 
és ennek mérlegelése alapján lehet csak eldönteni a projekt részeinek megvaló-
síthatóságát.

Ez azonban a projekt első ütemének részeként szánt egyik beruházás előzetes 
vizsgálati dokumentációjához csatolt, a Liget környékére vonatkozó jelenlegi for-
galmi mérésekből és a projekt  „I. ütemére” vonatkoztatott forgalmi kibocsátási 
prognózisokból önmagában nem eldönthető!

Az EVD  - amellett, hogy  az egész Liget környékének jelenlegi légszennyezett-
ségét igyekezett dokumentálni,  nem tartalmazza a Városliget jelenlegi összes 
lombtömegének  összesítését, annak hozzávetőleges asszimilációs produkcióját, 
és nem tartalmazza a tervezett létesítmények miatt kivágásra ítélt fákat, valamint 
a tervezett létesítmények miatt szükséges közmű vezetékek által a fák gyökér-
zetében okozható károsodások miatt idővel feltételezhető fapusztulásokat.  Te-
hát nem tudható, hogy a projekt megvalósítása során a Liget lombállományának 
ökológiai szolgáltatásaiból mennyi veszteség történne, és ennek következtében 
milyen mértékben romlana a környék környezetének állapota.

A Magyar Közlekedési Múzeum tervezett rekonstrukciója  létesítési fázisának hatásai 
megállapíthatatlansága a dokumentáció hiányossága miatt

A dokumentáció alapvető hiányossága, hibája, hogy nem számol a tervezett 
létesítmény bontási és építési helyétől néhányszáz méternyire, a munkálatokkal 
egy időben épülő Hermina Garázs földmunkát is tartalmazó építési munkáival!  
Nem veszi figyelembe sem az anyagszállításhoz szükséges útvonalakat, melyek 
nyilván részben azonosak lesznek a két létesítmény esetében. Következésképpen 
nem számol sem a szállítási forgalom, sem a földmunkák, sem az építkezés ösz-
szegződő légszennyezésével és zajhatásával.

Részletezni lenne szükséges a szállítási és építési forgalom együttesen érvé-
nyesülő zajhatását is a védendő épületek előtt levő közlekedési utakon.

A tervezési terület faállományával és zöldfelületével kapcsolatban: 
- a tervezett átültetések hatékonysága kétséges, valamint  nem jelöli meg a dokumentá-

ció az átültetés pontos helyét.
- a mélygarázs feletti zöldfelületbe nem ültethetők nagy lombot növelő fák, egyébként is 

az aláépített, közvetlen talajkapcsolat nélküli zöldfelületek fenntartásfüggők, biológiai akti-
vitásukra nem lehet biztonsággal számítani.

-  Tájvédelmi szempontból feltétlenül szükséges lenne a Magyar Közlekedési Múzeum ter-
vezett megjelenéséről több nézetből látványterveket készíteni, mind az épített környezet, 
mind a Városligetbe illeszkedés szempontjából, különös tekintettel a tervezett magasságra.

Többször szerepel az a kifogás az anyagban, miszerint a részletes kivitelezői organizáció 
nem ismert…  Ezt hozza fel indoklásként az anyag  arra, hogy a hatásterületet  a tervezé-
si terület határával megegyezően határolta le.  Ez nem elfogadható, hiszen  mind tájképi, 
mind zöldfelület védelmi vonatkozásban a hatásterület túlterjed a tervezési terület határain. 
A  környezeti hatástanulmányban a teljes hatásterület kijelölését feltétlenül pótolni szük-
séges. 
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Annál is inkább, mivel az „ütemezés” ürügyén nem foglalkozik a terv a Közlekedési Mú-
zeum tervezett mélygarázsának és az ”Új Nemzeti Galéria”  tervezett mélygarázsának kap-
csolatával, ahogyan az a Városligeti Építési Szabályzatban szerepel. 

Ez pedig a Közlekedési Múzeum mélygarázsa építésének és résfalazásának problemati-
kája  szempontjából elfogadhatatlan könnyelműség, illetve csak akkor lehetne indokolt, ha 
biztonsággal kijelentenék, hogy a Liget Projekt nem fogja tartalmazni  - semmilyen elne-
vezéssel -  az Új Nemzeti Galériát, hanem a Petőfi Csarnok helyén épület helyett közvetlen 
talajkapcsolatos zöldfelületet létesítenek, magasra növő fákkal kiegészítve a Városliget fa-
állományát.

.

Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony!

Az Előzetes Vizsgálat tárgyát képező: Budapest, Közlekedési Múzeum rekonst-
rukciójának hatásterületén, annak munkálataival azonos időben épülő Hermina 
Garázs létesítési munkálatai hatásainak figyelmen kívül hagyása miatt, valamint 
a Budapest Városliget Múzeum Negyed tervében szereplő egyéb beépítések hatá-
sainak figyelembe nem vétele miatt, mivel  azok összességének minden valószí-
nűség szerint igen jelentős környezeti hatása lenne, kérjük a környezeti hatás-
tanulmány tartalmi követelményeinek megállapítását és környezeti hatástanul-
mány készítésének előírását.

Tisztelettel:

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

Schnier Mária
    tematikus projektvezető
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Kovács Róbert      Budapest, 2016. december 8.
Polgármester úr részére      127/2016.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület, Sárosi utca  - Vasgyár utca – Vaspálya utca – Noszlopy 
utca által határolt terület  kerületi építési szabályzata
Iktatószám: K/4248/2016/XI
Ügyintéző: Móré Tünde

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük megkeresésüket tárgyi kerületi építési szabályzattal kapcsolatban és a doku-
mentáció áttanulmányozása után az alábbiakban adjuk meg a Levegő Munkacsoport véle-
ményezését.

A tervezett szabályozás nagy gonddal és esztétikai érzékenységgel, várhatóan kellő ha-
tékonysággal kezeli a városképi szempontokat. Ez különösen érvényesül a 6. -  Közterület 
alakításról szóló -  § (2) bekezdésében, valamint a közművek előírásait tartalmazó VI. fe-
jezetben  is. A fejezet  -  általános előírásaival -  kiköti, hogy a közmű műtárgyak bontása 
nem veszélyeztetheti a meglévő faállományt. Ez nagyon fontos előírás, hiszen sajnos vá-
rosszerte tapasztaljuk, hogy a közművekkel kapcsolatos munkálatoknál a kivitelezők nin-
csenek tekintettel a fák, különösen a gyökérzet épségére. Ezért szükséges a régi közművek 
elbontásánál és az új közmű fektetés esetében már a tervezésnél ügyelni erre.

Az építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírásokkal kapcsolatban az alábbi észre-
vételeket tesszük:

A 10 § szigorú előírásai biztosítékot adnak arra, hogy ezen a zöldfelület és lombhiányos 
területen ne csökkenjen tovább a beépítettséghez viszonyított zöldfelületi arány. Nagyon  
helyes például, hogy a  zöldfelületi mértékbe nem számítható be a gépjármű-közlekedésre 
és álló jármű tárolására szolgáló felület. Hozzátennénk, hogy: „még fásított parkoló eseté-
ben sem”. A (2) bekezdés előírása   - bár nehéz lesz teljesíteni -  de előnyére válik a terület 
mikroklímájának.

A vizsgálati munkarész  Összefoglaló vizsgálati lapját és a meglévő nagy lombos fák 
számbavételét tekintve az 1.11. Zöldfelületek vizsgálata című fejezetben,  valamint a Kör-
nyezetalakítási javaslatot értékelve, szeretnénk javasolni a Szabályozási tervlap kötelező 
szabályozási elemeinek kiegészítését a „meglévő, megtartandó fa”  jellel és a tervlapon 
való ábrázolással.  

A különböző kialakítású tetőkerteknek  -  amelyeket a 3.7.  fejezetben tárgyal a szakmai 
anyag -   kétségtelenül szerepük van a hőszigetek kialakulásának elkerülésében, mégsem 
javasolnánk  az eredeti altalajjal közvetlen kapcsolatban álló lombos fák megmaradását, 
illetve újak ültethetőségét  az OTÉK által megengedett túlzott beszámíthatóság eredménye-
képpen a legkisebb zöldfelületi arányt tetőkertek segítségével teljesítő új beépítési tervek 
miatti esetlegességre bízni.

Kérjük javaslataink szíves mérlegelését.  
Üdvözlettel:      
Lukács András elnök meghatalmazása alapján
  
        Schnier Mária
             tematikus projektvezető
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Kovács Róbert      Budapest, 2016. október 21.
Polgármester úr részére      112/2016
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út – Harmat utca – Hangár utca – Bányató 
utca által határolt terület  (SPORTLIGET)  Kerületi Építési Szabályzatának véleményezése
Iktatószám Önöknél: K/19206/34/2016/XI
Ügyintéző: Szöllősi Erika

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük megkeresésüket tárgyi Kerületi építési szabályzattal kapcsolatban, és az aláb-
biakban adjuk meg véleményezésünket a példamutató gondossággal előkészített építési 
szabályzat tervezetéről.

Különösen pozitív része az előkészítésnek  a közvélemény kutatás, a környék lakossága, 
vagyis a terület használói véleményének hatékony módszerrel való megkérdezése, me-
lyek összegzését az Alátámasztó munkarész ismerteti.  (A használók különféle igényeinek 
mérlegelésébe nem szándékozunk beleszólni, egyedül a parkolási lehetőségek bővítését 
ellenezzük, hiszen a terület tömegközlekedéssel, kerékpárral és gyalogosan is megközelít-
hető, és a személygépjármű közlekedés támogatása ellenkezik a sportolás céljával  és a jó 
levegőn való felüdülés igényével.

Az alátámasztó munkarészt javasoljuk kiegészíteni a tervezési terület faállományának 
felmérésével, vagyis fakataszter készítésével, mivel:  „a Sportliget Kőbánya zöldfelületi 
rendszerének egyik meghatározó eleme”, és „a növényállomány egészségi állapota összes-
ségében jónak mondható”, „a fasorok, facsoportok szerepe nemcsak ökológiai, esztétikai, 
kondicionáló és egészségügyi szempontból jelentős”.   Tehát a faegyedek maximális véde-
lemre érdemesek!

A szabályozás 7. § Környezetvédelmi előírásokat javasoljuk kiegészíteni a Kőbányai Ön-
kormányzat megbízásából készített ÖSSZEFOGLALÓ GEOTECHNIKAI FELTÁRÁSI JELENTÉS 
javaslataival, (nem csak építési tevékenységre vonatkozóan).

A  7. § a) pontját javasoljuk kiegészíteni a következő módon: 
„a vonatkozó hatályos jogszabályokban megengedett határértéket el nem érő, a jelen-

legi környezetterhelést meg nem haladó mértékű környezetterhelést és igénybevételt 
okozhat”.

Az 5. §  (1) bekezdését  javasoljuk kiegészíteni, illetve kissé módosítani az alábbi módon:
(1) A szabályozási tervlapon „megtartandó szerkezeti jelentőségű fasor”  - ként jelölt 

fasorok, és a tervezési terület valamennyi faegyede megtartandó, kivágásuk csak a fa 
egészségének jelentős leromlása és szakszerű kezeléssel elháríthatatlan balesetveszély el-
kerülése érdekében megengedett, pótlási kötelezettség mellett.

 A 6. § (2) bekezdése helyett, a kivágott fák pótlását javasoltjuk a komplex faérték szá-
mítás szerint előírni. (A módszer részletes leírása megtalálható a Magyar Faápolók Egyesü-
letének honlapján. A Levegő Munkacsoport szeretné ezt a módszert javasolni Kőbánya Ön-
kormányzata számára a fapótlások előírásának vonatkozásában, mivel ez a „Radó módszer-
ből” aktualizált módszer a lombozat biológiai aktivitását veszi alapul a törzsátmérő helyett.)
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A Környezetállapot vizsgálati lappal összehasonlítva a Környezetalakítási javaslatot és 
a Szabályozási Tervlapot:  nem javasoljuk a Bányató utca mellett kutyafuttató létesítését, 
és a Szabályozási tervlapról kérjük az ezt megengedő jelnek e területről való törlését,  va-
lamint a Bányató utca melletti  „sportpályák és kerékpáros létesítmények” létesítését, és a 
Szabályozási tervlapról kérjük az ezt megengedő jelnek e területről való törlését.

Indoklás:  ezeknek a funkcióknak ezen a területen való létrehozása faegyedek feláldo-
zásával járna. A meglévő sportpályák helyén a sportolási funkció szerintünk kielégítő terü-
letet foglal el, és a kutyafuttató funkció létesítése is elegendő a Kutyaiskola mellett jelölt 
területen

Kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

        Schnier Mária
            tematikus projektvezető
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Budapest Főváros VIII. kerület    Budapest, 2016. október 19.
Józsefváros Polgármesteri Hivatala    106/2016
Hatósági Ügyosztály     Ügyintéző, lebonyolító: Szegő Judit
Igazgatási Iroda     telefon:  411-0509
Bednár János úr részére

Tisztelt Bednár János Úr!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Józsefváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik önkén-
tesek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is igénybe 
véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén október, november hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk a Kerület kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alapja 
az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkéntes 
programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Első vállalásunkként szeretnénk fát ültetni a Szentkirályi utca és Üllői út sarkán szaksze-
rűtlenül és feleslegesen kivágott gyönyörű, hatalmas platán helyére! A kivételesen értékes 
fa szakszerű kezeléssel és megtámasztással megmenthető lett volna, de ha már mégis ki-
vágták, szükséges lett volna a csonk és a gyökérzet szakszerű eltávolítása.

Tudjuk, hogy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ebben teljesen vétlen, hiszen az Üllői 
út fővárosi kezelésű útvonal, és  - bár a fa látszólag közterületen állt, valószínűsíthető, hogy 
a Semmelweis Egyetemhez tartozik a telekrész, bár kerítés nincs körülötte. Ahhoz, hogy a 
helyére fát ültethessünk, el kellene végeztetni az ültetés helyének előkészítését. Amellett, 
hogy ez ügyben mi is megkeressük a Főpolgármesteri Hivatalt, kérjük segítségüket e faki-
vágás körülményeinek felderítésében, hogy még november hónapban kellően előkészített 
helyen le tudjuk bonyolítani az új fa ültetését. Mivel ez a hely irodánkhoz igen közel esik, 
ezért szívügyünknek érezzük, a faültetés költségeit magunkra vállaljuk.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
          tematikus projektvezető
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Szabó Réka környezetvédelmi referens részére Budapest, 2016. november 4.
Budapest Főváros VII. kerület      108/2016
Erzsébetváros Önkormányzata                   Ügyintéző, lebonyolító: Szegő Judit
Polgármesteri Hivatal      telefon: 411-0509
Városgazdálkodási Iroda

Tisztelt Szabó Réka Úrnő!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Erzsébetváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik önkén-
tesek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is igénybe 
véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén november, december hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben
-  szeretnénk tájékoztatást kapni az engedélyezett faültetéshez közeli területen igénybe 

vehető utcai vízcsapok helyéről

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk a Kerület kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alapja 
az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkéntes 
programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       
Schnier Mária
          tematikus projektvezető  
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Varga Nóra csoportvezető részére    Budapest, 2016. november 4..
Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat   107/2016.
Polgármesteri Hivatal     Ügyintéző, lebonyolító: 
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda   Szegő Judit tel.: 411-0509
Közterület-üzemeltetési Csoport

Tisztelt Csoportvezető Úrnő!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Ferencváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik önkén-
tesek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is igénybe 
véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén november, december hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben
-  szeretnénk tájékoztatást kapni az engedélyezett faültetéshez közeli területen igénybe 

vehető utcai vízcsapok helyéről

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk Ferencváros kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alap-
ja az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkén-
tes programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:

  Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       
Schnier Mária
          tematikus projektvezető  
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Szabó Réka környezetvédelmi referens részére Budapest, 2016. november 4.
Budapest Főváros VII. kerület      108/2016
Erzsébetváros Önkormányzata                  Ügyintéző, lebonyolító: Szegő Judit
Polgármesteri Hivatal      telefon: 411-0509
Városgazdálkodási Iroda

Tisztelt Szabó Réka Úrnő!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Erzsébetváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik önkén-
tesek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is igénybe 
véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén november, december hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben
-  szeretnénk tájékoztatást kapni az engedélyezett faültetéshez közeli területen igénybe 

vehető utcai vízcsapok helyéről

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk a Kerület kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alapja 
az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkéntes 
programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       
Schnier Mária
          tematikus projektvezető  
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Sédyné Németh Marianna osztályvezető   Budapest, 2016. november 4..
részére       109/2016
Budapest Főváros VI. kerület   Ügyintéző, lebonyolító: Szegő Judit
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal   telefon: 411-0509
Főépítészi és Településfejlesztési Iroda
Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Osztályvezető Úrnő!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Terézváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik önkénte-
sek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is igénybe 
véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén november, december hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben
-  szeretnénk tájékoztatást kapni az engedélyezett faültetéshez közeli területen igénybe 

vehető utcai vízcsapok helyéről

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk a Kerület kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alapja 
az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkéntes 
programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       
Schnier Mária
          tematikus projektvezető  
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Sólyom Katalin környezetvédelmi ügyintéző  Budapest, 2016. november 4.
részére         110/2016
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros                          Ügyintéző, lebonyolító: Szegő 
Judit
V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   telefon:  411-0509
Építési és Műszaki Osztály

Tisztelt Sólyom Katalin Úrnő!

A  Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében szeretnénk közre-
működni és ezzel segíteni Belváros-Lipótváros fapótlási munkáiban. Lehetőségünk adódik 
önkéntesek bevonásával faültetést végrehajtani, esetenként akár céges szponzorációt is 
igénybe véve.  Közreműködésünk érdekében szeretnénk megérdeklődni Önöktől:

-  kaphatnánk-e olyan listát, melyen a tervezett faültetések, fapótlások helyei szerepel-
nek,      akár néhány évre előre

- terveznek-e idén november, december hónapokban ilyen munkálatokat a kerületben
-  szeretnénk tájékoztatást kapni az engedélyezett faültetéshez közeli területen igénybe 

vehető utcai vízcsapok helyéről

Örülnénk, ha a fásítás terén konkrét együttműködést folytathatnánk, és ezzel segíthet-
nénk a Kerület kondicionáló lombállományának gyarapodását. Együttműködésünk alapja 
az lehetne, hogy Önök megismertetnék velünk a Kerület fásítási terveit, mi pedig önkéntes 
programot szerveznénk annak egyes, előre egyeztetett tételeire. 

Szervezési tevékenységünk részét képezi szponzorációt nyújtó cégek megkeresése is, 
így az 

Önkormányzatnak kevesebb költséget jelentene egy-egy faültetés.
Munkánkat természetesen csak az Önök egyetértésével,  faültetési terveik ismeretének 

birtokában  tudnánk végezni.
A fák ültetésére irányuló önkéntes vállalás részét képezik az ültetést követő 1 éven át 

tartó fenntartási, ápolási munkálatok. Az Önkormányzatra csak ezt követően hárulna fenn-
tartási kötelezettség.

Együttműködésünk reményében várjuk szíves válaszát.

Üdvözlettel:
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       
Schnier Mária
          tematikus projektvezető  
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Takács Viktor Tibor      Budapest, 2016. november 21.
Főépítész úr részére       120/2016
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Tárgy:  Budapest XI. kerület Bartók Béla út – Villányi út – Himfy utca . Ménesi út által ha-
tárolt terület kerületi szabályozási terve
Ügyiratszám: XVIII-296-7/2016
Ügyintéző: Müller Júlia

Tisztelt Főépítész Úr!

Köszönjük megkeresésüket tárgyi szabályozási tervvel kapcsolatban és az alábbiakban 
adjuk meg véleményezésünket.

A 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi  Világbajnokság megrendezé-
se kapcsán a Ménesi út 12. sz. alatti Bibó Szakkollégium beépítési lehetőségének bővítése 
vált szükségessé. Emiatt  változtatnák meg az L1-XI/K2 övezet szabályozását.

A szabályozási koncepció szerint ezt a módosítást az övezet területén lévő telkeknek 
a  meglévő építési szabályozáshoz képest történt túlépítése is alátámasztja.

Véleményünk szerint a beépíthetőség 30 %-os arányra történő növelése nem indokolja 
a legkisebb zöldfelületi arány 25 %-osra való csökkentését. Ennek a lehetőségnek a meg-
adása a többi telek zöldfelületi elszegényedéséhez vezethet. Mivel „a telek be nem építhető 
része” meghatározás  mint kötelező szabályozási elem sportpályák és játszóterek építmé-
nyeinek elhelyezését is megengedi, félő, hogy elterjedhetnek a műfüves sportpályák és 
a burkolatot tartalmazó játszóterek, amelyek csökkentik a kondicionáló felületeket. Ez an-
nál is inkább aggodalmas, mivel fák jelölését csak a vizsgálati lap, valamint (ugyanezeket) 
a környezetalakítási lap tartalmazza, így tulajdonképpen semmi nem biztosítja  kötelezően 
a kondicionáló lombozat megtartását, illetve létesítését.

Javasoljuk a szabályozásban „megtartandó fák”  kötelező szabályozási elem bevezetését, 
és a legkisebb kötelező zöldfelület 35 %-os arányra való növelését.

A „megtartandó fák”  mint kötelező szabályozási elem megjelenítése a szabályozási terv-
lapon tulajdonképpen a zöldfelület vizsgálattal gyakorlatilag már alátámasztott, tehát nem 
igényel plusz vizsgálatot.

Kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

Schnier Mária    
tematikus projektvezető
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Takács Viktor Tibor      Budapest, 2016. november 15.
Főépítész úr részére       116/2016
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Tárgy:   Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 
tervezete  Budapest Főváros XI. kerület, Dombóvári út – Budafoki út – Hengermalom út – 
Duna folyam által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Főépítész Úr!

Köszönjük tárgyi témával kapcsolatos megkeresésüket és az elektronikus úton csatolt 
anyag áttanulmányozása alapján az alábbiakban adjuk meg véleményezésünket.

Javaslataink a Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban:

A 6. § (1) bekezdése a terepszint alatti építkezés és a föld alatti létesítmények elhelye-
zésére vonatkozóan nagyon helyesen írja elő, hogy azok nem akadályozhatják a talajvizek 
és rétegvizek szabad áramlását. Ez lényeges előírás, mivel a tervezett beépítés volumene 
nagy mennyiségű személygépkocsi elhelyezését teszi szükségessé terepszint alatti parko-
lókban, emiatt indokolt a fokozott gondosság előírása.

A felszínen kialakítandó parkolókkal kapcsolatban a 9. § előírja, hogy csak fásított for-
mában létesíthetők. Dicsérendő környezetérzékenységre vall, hogy az OTÉK parkolók fásí-
tására vonatkozó előírásainál a kerületi szabályzat a parkolók nagyobb arányú fásítását írja 
elő. Azonban az „átmeneti területhasználatként létesített parkoló  kivételével”  megjegyzés 
lehetővé teszi, hogy a kisvárosi nagyságrendű beépítést tartalmazó terv akár 10 évig elhú-
zódó megvalósítása okán nagy kiterjedésű fásítatlan parkolók ronthassák a környezet mi-
nőségét markáns hatású hőszigetként működve, mint például az Őrmezői lakótelep mellett 
tavaly  átadott 485 férőhelyes parkoló, amely a 4-es metró végállomása miatt tervezett 
parkolóházak bizonytalan jövőben való megépüléséig díszeleghet itt egy szál fa nélkül. …  
Javasoljuk az „átmeneti területhasználat” parkolókra vonatkozó  időszakának 1 évben való 
maximálását, vagy ennek az engedménynek törlését a tárgyi területre vonatkozó jogsza-
bályból.  Javasoljuk továbbá annak előírását, hogy a parkoló fásítása aláépítetlen talajon 
történjen, a nagy lombú fák kifejlődésének lehetősége érdekében.

A fák telepítésére vonatkozóan az aláépítetlen talaj előírását javasoljuk a 11. §  (3) be-
kezdés c) pontjában, valamint a 28. § (3) és (4) bekezdésében is.

A II. rendű főutak esetében is javasoljuk kötelezővé tenni a fásítást, lehetőleg mindkét, 
de legalább az egyik oldalon.

Az aláépítetlen talajon való fásítás megoldhatósága érdekében javasoljuk a közművek 
egymással összehangolt elhelyezésének tervezését előírni a szabályozásban.

Mivel új városrész építéséről van szó, ezt a tervezésben meg lehetne oldani, akár a be-
építhető funkcionális szintterületek csökkentése árán…
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Környezetvédelmi szemléletű gondosságra vall a  20. §  (1) bekezdés ad) és be) pontja, 
mely a növénykár elkerülését írja elő a parkoló létesítés megengedhetőségénél. 

Mivel a (2) bekezdés b) pontjának teljesíthetősége a környéken nem valószínű, inkább 
a funkcionális beépítés csökkentését javasoljuk a jogszabály szerint előírt mennyiségű  par-
kolóhelyek létesítésének környezetvédelmi vagy egyéb okokból való teljesíthetetlensége  
esetén.

24. §  Vi-2-XI. ID  jelű intézménydomináns, valamint a 25. § Vi-2-XI-LD jelű, lakódomináns    
építési övezetek előírásaival kapcsolatos javaslataink: 

Javasoljuk annak előírását, hogy a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke aláépítet-
len zöldfelületként valósuljon meg. A különböző vastagságú termőföldet tartalmazó tető-
kertek csak a megengedett legkisebb zöldfelületi mértéken felül létesülhessenek, az épüle-
tek esztétikai megjelenésének növelése  céljából.

Indoklás: 
Mivel a tervezési terület beépítése a meglévő, jelentős kondicionáló értékű extenzív zöld-

felület helyén, annak szükségszerű megszüntetésével fog történni, az ottani lombmennyi-
ség pótlására és a létesítmények vonzerejének növelése céljából a beruházó is  nagy lombot 
növelő fák telepítését tervezi. Ez főleg aláépítetlen talajban valósulhat meg gazdaságosan.

Megjegyezzük, hogy a táblázatokban rendkívül alacsony százalékos arányban  határoz-
ták meg a zöldfelület megengedett legkisebb mértékét. A lehetőséghez képest ennek az 
aránynak a növelését javasoljuk és a terepszint feletti és terepszint alatti beépíthetőség 
csökkentését. A magassági értékek mellett ez a létesíthető szintterületek volumenének kor-
látozása irányában hatna, ami ésszerű módon csökkentené a szükséges parkolóhely igényt.

29. §  Zkp-XI-Kk Közkertek területének övezetei
Javasoljuk előírni, hogy a zöldfelület megengedett legkisebb mértékébe semmilyen bur-

kolt felület ne legyen beszámítható.

A vizsgálati fejezetekkel kapcsolatos észrevételeink:

A zöldfelületi rendszer vizsgálata kondicionáló, zöldfelületi karaktert  meghatározó elem-
ként méltatja a Duna parton megmaradt természet közeli nyáras- füzes galéria erdő jellegű 
parti zöldsávot, és a Kopaszigát  mesterségesen létrehozott, részben a megmaradt nyárfák-
ból, fűzfákból akácokból és telepített díszfákból, cserjékből álló növényzetét.

De elhanyagoltsága ellenére jelentős kondicionáló hatásúnak ismeri el a tervezési terület  
felnövekedett, elburjánzott, várostűrő fáit: akácok, juharok, fekete és fehér nyárfák, zöld 
juharok, kőrisek és bálványfák, valamint dekoratív kőrisfa facsoportok. Ez a növényzet  
(szerintünk vitatható) esztétikai „hiányosságai” ellenére  - mint írja -  kedvezően befolyá-
solja a tágabb térség mikroklímáját.  

Ez igen elgondolkodtató megállapítás, melynek figyelembe vételét javasoljuk a tervezés 
volumenénél. A beépítés miatt tehát előnytelen változás állhat be a környék mikroklímá-
jában! A zöldfelület arányának növelésére, az aláépítetlen talajon történő fásításra, a köz-
művek vezetésének összehangolására vonatkozó javaslatainkat emiatt tettük a szabályo-
zásban.

Javasoljuk fakataszter készítését a jelenlegi falomb mennyiség felmérése céljából nem 
csak a rendezett park területén, hanem főleg az elhanyagolt, „extenzív”, a tervezett beépí-
tés által megszüntetésre ítélt zöldfelület területén is. (Fák koronájának mérete meghatáro-
zásával).

Szerintünk egy ilyen fakataszter készítése a tervezett beépítés miatt megszüntetendő 
zöldterületen feltétlenül szükséges a kondicionáló lombveszteség kiszámítása céljából.
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Az 1.7.4. Zaj és rezgésterhelés című vizsgálati résznél tapasztalható ugyanaz a hiá-
nyosság, ami a környezetvédelmi eljárás során vitára adott okot:  a tervezett létesítmény 
üzemelésének a Rákóczi hídtól északra lévő lakótelepre, annak a Budafoki út és Bogdánfy 
utca menti házaira gyakorolható hatása. E két útvonalat még közvetett hatásterületként 
sem akarta elismerni a környezeti hatásvizsgálat annak ellenére, hogy a tervezett létesít-
mény működése miatti forgalom 10 %-os növekedését az Irinyi József utcára vonatkozóan 
elismerik.

A környezetalakítási és beépítési javaslattal kapcsolatos észrevételeink és javaslataink

A fentebb említett hiányosság, vagyis a nagy lakásszámú, meglévő lakótelep figyelmen 
kívül hagyása tapasztalható a Térszerkezeti összefüggések, térszerkezeti kapcsolatok című 
fejezetben is.  „Az észak-déli irányú Budafoki út mentén az elmúlt tíz évben kiépült vegyes 
minőségű irodaházak találhatók.”  - írja.  A fejezet címéből adódna a kapcsolatot képviselő 
útvonal mindkét irányában lévő beépítések fajtájának megemlítése.

Mivel a tervezett létesítmény forgalma közvetlen főútvonali kapcsolatban van a Rákó-
czi híd nyomvonalától  északra eső, nagy lakásszámú lakóteleppel, a lehetséges hatások 
mérséklése céljából mind a közlekedés tervezésénél, mind a beépítés funkciójánál ezt fi-
gyelembe kell venni. Konkrétan:  a Dombóvári út – Budafoki út  csomópont tervezésénél, 
valamint a Helyszínrajzon BO-H jelű tömbben tervezett „kereskedelmi központ” kapacitá-
sának meghatározásánál. A Beruházó több alkalommal ígéretet tett arra, hogy nem tervez 
bevásárlóközpont jellegű és nagyságú létesítményt a tervezési területen.

A „MASTERPLAN” –nak az anyagban közölt tömbmetszetei nem adnak világos informáci-
ót arról, hogy mely területek aláépítettek, illetve aláépítetlenek,  bár a „Tervezett belső út” 
mintakeresztszelvényénél  világossá teszi az egyoldali fasor aláépítetlenségét.

A „Zöldfelületi rendszer” című tervlapon különösen kevés és érthetetlen a „jelenleg köz-
mű terület, távlatban közpark” zöldfelületi %-os arányának feltüntetése. Ez magyarázatra 
szorulna.

A Masterplan tervezett ütemezése szerint a 120 méter magas toronyház épülne meg 
először, 

tehát az ütemezés a Budafoki út menti telekre tervezett betonüzemre számít, bár nem 
tervezi meg a termeléshez szükséges jelentős vízigény szállításának módját.

Viszont a betongyártáshoz szükséges alapanyag szállításokkal  a hatástanulmányban  
olvasható prognózis szerint a Budafoki út Dombóvári úttól délre eső,  (a 6-os úttal kapcso-
latban lévő) szakaszát  terhelné. Amint írja a hatástanulmányban: cement, sóder naponta 
22 db, 27 tonna teherbírású gépkocsival. (ez oda-vissza a dupláját jelenti  a hatalmas for-
galmú, intézményeket, sőt lakóházakat is tartalmazó, déli Budafoki útszakaszon).  

A hatástanulmány anyagából arra lehet következtetni, hogy a nyolc évig működtetni 
szándékozott betongyár  elhelyezése a Dombóvári úton sokkal célszerűbb lenne, mivel itt 
az alapanyagok szállítására igénybe lehetne venni a Dunát, ami egyébként szándéka is a 
beruházónak.

Tehát a Betongyár elhelyezésének tervére  kétféle helyszínt jelül meg az anyag, 
de a célszerűbbnek tűnő elhelyezéssel az épületek megvalósításának ütemezése 
ellentétes.

A Közlekedési hálózati kapcsolatok bizonytalansága nyitott kérdés a tervezési terület 
környezetében  lévő nagy kiterjedésű  kondicionáló zöldfelület szempontjából (Hamzsabégi 
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út sorsa), valamint a tervezett létesítmény zajhelyzete szempontjából (harmadik vasúti 
vágány terve, zajvédő fal a vasúti vágányok északi oldalán tervezve)

Feltétlenül fontosnak tartjuk a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel, valamint a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-vel való szerződéskötést  a tervek szerinti funkcionális beépítésekhez szük-
séges kapacitások biztosítása szempontjából.

A terület fűtésének és klimatizálásának ellátására a Kelenföldi Hőerőművel való szerző-
déskötést tartjuk szükségesnek, mivel „A beruházó törekszik arra,hogy a hőenergia igényt 
minél nagyobb arányban megújuló energiával, illetve távhővel biztosítsa.” 

- nyilatkozta a Beruházó a hatásvizsgálati eljárásban.
A létesítmények távhővel való ellátása mindenképpen előnyös lenne mind a tervezett 

lakóépületek, mind a környező lakó-és intézményterületek szempontjából.
Javasoljuk a Budapesti Hőerőművel való olyan szerződés megkötését, hogy a teljes ter-

vezési terület valamennyi épületét távhővel lássák el, kivéve azokat az épületeket, ame-
lyekre vonatkozóan garantálni tudják a  megújuló energiával való üzemeltetést.

A létesítmények ütemezett használatba adása ebben az esetben is megoldható lenne. 

A tervezett létesítmény környezeti minőségének érdekében is előnyösebb a Budapesti 
Erőmű kapacitásának minél nagyobb kihasználása, mivel a nagyobb kihasználtság esetén 
csökken a fajlagos káros anyag kibocsátás.

Ebből a szempontból megnyugtató, hogy a szabályozási terv környezetalakítási és beépí-
tési javaslatában is azt írják, hogy a tervezett új épületek termikus energiaellátásának leg-
célszerűbb megoldását a távhőszolgáltatás igénybe vétele jelentheti, melynek nyári és téli 
üzeme is kialakítható, valamint egész évben a használati melegvíz ellátás. Erre hőbázisként  
szabad kapacitással a Kelenföldi Hőerőmű és a gerinchálózat rendelkezésre áll. Az ellátásra  
célszerű lenne  önálló új vezetékpárt építeni  az erőműtől a közparkon keresztül.  -  írják.

Kérjük észrevételeink és javaslataink szíves figyelembe vételét.

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

Schnier Mária
tematikus projektvezető
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Országos Környezetvédelmi és     Budapest, 2016. november 18
Természetvédelmi Főfelügyelőség     118/2016

Tárgy: a Budapest XIV. kerület Városliget területén lévő  Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljá-
rásban hozott PE/KTF/36856-23/2016 ügyiratszámú Határozat  ellen  fellebbezés benyúj-
tása

Tisztelt Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség!

Alulírott Schnier Mária a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület tema-
tikus projektvezetője  Lukács András elnök   - a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Főosztályához 2016. október 20-án a 103/2016 számú bead-
ványunkhoz csatolt -  általános  meghatalmazása által feljogosítva a Budapest XIV. kerület 
Városliget területén lévő  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújítására, valamint 
mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban hozott PE/KTF/36856-
23/2016 ügyiratszámú Határozat  ellen  a Levegő Munkacsoport Országos Környezet-
védő Egyesület nevében

fellebbezést

jelentek be.
A Határozat IV. fejezetében előírt fellebbezési illetve eljárási díj 1 %-át jelen fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg illetékbélyegben megfizetjük.

Fellebbezésünket az alábbiakkal indokoljuk

A  Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum átalakításának és mélygarázs építésének lé-
tesítési és üzemelési hatásterülete nem tisztázott az előzetes vizsgálati dokumentációban. 
Amint október 4-én kelt., a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztályához benyújtott 102/2016. iktató számú véleményezésünkben is írtuk, 
többször szerepel az a kifogás az anyagban, miszerint a részletes kivitelezői organizáció 
nem ismert…  

Ezt hozza fel indoklásként az előzetes vizsgálat arra is, hogy a hatásterületet a tervezé-
si terület  határával megegyezően határolta le. (2.3.1., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. sz. rajzokon 
vizsgálati terület, KOM tervezési terület telekhatára)  Ez nem elfogadható, hiszen  mind táj-
képi, mind zöldfelület védelmi, valamint a talajvíz áramlásának befolyásolására kifejthető 
vonatkozásban a hatásterület túlterjed az előzetes vizsgálati dokumentáció anyagában lévő 
ábrákon feltüntetett tervezési terület határain. A teljes hatásterület kijelölését környezeti 
hatástanulmányban feltétlenül pótolni kell!

Ez annál is inkább szükséges, mivel az „ütemezés” ürügyén nem foglalkozik a terv a Köz-
lekedési Múzeum tervezett mélygarázsának és a Városliget Építési Szabályzatában szereplő 
”Új Nemzeti Galéria”  tervezett mélygarázsának kapcsolatával. A Városliget építési szabály-
zatáról szóló 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 1. rajzi mellékletén a Közlekedési 
Múzeum mélygarázsa  összekötést tartalmaz  a tervezett Új Nemzeti Galéria mélygarázsá-
val!
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Tehát a Közlekedési Múzeum hatás-
területének az előzetes vizsgálat ábrá-
in való lehatárolása  nem csak a mély-
garázs építésének és résfalazásának 
problematikája  szempontjából félreve-
zető, hanem jogszabály sértés, hiszen 
ellenkezik a Városliget Építési Szabály-
zatával.

 
Egyéb források szerint  nem csak a ki-

vitelezési organizáció nem ismert, hanem 
bizonytalanságok és változási igények van-
nak a tervezésben is (az elfogadott  Építési 
engedélyezési terv szerint az első Vázlat-
tervben meghatározott  területnövekedé-
sen túlmenően: „ az épület felszíni részét 
a megváltozott helyszínre át kell helyezni a 
szerkezet és és a  teljes épület kialakításá-
nak módosításával”  ….. „új favédelmi terv  
tervezése vált szükségessé” … „a  mélyga-
rázs megközelítése új vonalvezetéssel átter-
vezésre került”…”az ELMÜ az  épületben köz-
célú trafó  elhelyezését kívánja megoldani”… 
olvasható többek között a 2016/117 számú, 
2016.10.10.-én  közzétett  Közbeszerzési ér-
tesítőben.)

Fentiek szerint az Előzetes Vizsgálati Do-
kumentáció 

egyéb szempontokon kívül amiatt sem  
határozza meg helyesen a létesítmény átala-
kításának és mélygarázsának hatásterületét, 
mivel nincs tekintettel a Városliget Építési 
Szabályzata szerint hozzá mélygarázs ösz-
szekötéssel kapcsolódóan tervezett másik 
létesítményre, valamint a Városliget terüle-
tére tervezett valamennyi új épület össze-
sített  hatására.  Az előzetes vizsgálati do-
kumentáció ábráin helytelenül és elégtelenül 
szűk területre határolta le a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum átalakításának és 
mélygarázsának hatásterületét.  Ez az ön-
kényes lehatárolás nem vette figyelembe a 
mélyépítés hatását a talajvíz áramlásra sem, 
mivel megváltoztatta a terepszint alatti épít-
mény szabályozási terv szerinti körvonalait 
azáltal, hogy figyelmen kívül hagyta a ter-
vezett „Új Nemzeti Galéria” mélygarázsa és 
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
tervezett mélygarázsa között a Szabályozási 
Tervben szereplő összeköttetést.

A tervek bizonytalansága, valamint a 
szabályozási tervtől való, a hatásterüle-
tet  lényeges vonatkozásban befolyáso-
ló eltérés tisztázatlansága miatt szük-
ségesnek tartjuk környezeti hatásvizs-
gálat elvégeztetését.

Tisztelettel:

    
      L u k -

ács András elnök meghatalmazása alapján

       
 Schnier Mária

       
     tematikus projektvezető
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PROJEKT TERV

Átfogó rendszer kialakítása az il-
legális és indokolatlan fakivágá-
sok ellen

(Javaslat)

A Levegő Munkacsoport Lakossági Tanács-
adó Irodájához érkező lakossági bejelenté-
sek közül éves szinten 150-170 darab a faki-
vágásokkal kapcsolatos ügy. Amióta a városi 
fák védelmét kiemelten zászlónkra tűztük, 
szinte minden nap fakivágásokról érkező 
bejelentésekre kell reagálnunk. A közterü-
leteken történő fakivágások esetén jelenleg 
semmi nem írja elő az érintett területen élő 
lakosság, vagy civil szervezetek tájékozta-
tását. Számos esetben tapasztaljuk, hogy 
a megkezdett fakivágások nem rendelkez-
nek a szükséges engedélyekkel, vagy az en-
gedélytől eltérő beavatkozásokat végeznek. 
Az információkhoz való hozzájutás korláto-
zottsága miatt nem biztosítható a fakivágá-
sok kontrollja, mely következtében csökken-
het a biológiailag aktív városi zöldterület. 

Indokoltnak látjuk, hogy a városi fák vé-
delmét, azok kivágásának, és pótlásának 
szabályit törvényi szinten szabályozzák. 

A Levegő Munkacsoport több lépcsőben 
kívánja elérni ezt a célt, melyek a követke-
zők:

I. Közhiteles, naprakész online adatbázis 
létrehozása a tervezett fakivágásokról.

II. Fák védelméről szóló törvény megal-
kotása

III. Egységes fakataszter rendszer létre-
hozása

A 2017-es évben a Levegő Munkacsoport 
a fakivágásokhoz kötődő részletes online 
adatbázis és szabályrendszer megalkotását 
vállalná. A továbbiakban röviden bemutatjuk 
a rendszer alapkoncepcióját:

1.) Minden tervezett fakivágás előtt leg-
alább 8 munkanappal kötelező lenne feltöl-
teni az online rendszerbe az alábbi adatokat:

 � Kivágásra tervezett fa pontos helye (tér-
képes adatbázisban is megjelenítve)

 � Fa pontos faja (latin névvel is megnevez-
ve)

 � Kivágás közvetlen indoka
 � Kivágás indokának dokumentumai (fa-
vizsgálati jegyzőkönyv, szakvélemény, 
egyéb dokumentum- pdf. formában fel-
töltve)

 � Rendelkezésre álló engedélyek (pdf. for-
mában feltöltve)

 � Kapcsolattartó személy neve, elérhetősé-
ge

 � Fakivágás tervezett dátuma

2.) Az adatbázishoz bárki korlátozás nél-
kül hozzáférhet, tetszőleges szűréseket ál-
líthat be. Beállítható például, hogy lakóhe-
lyünk tetszőleges sugarú körében azonnal 
értesítést kapjunk róla, ha valaki fakivágás-
sal kapcsolatos ügyet tölt fel. A lakóhelyünk 
1 km-es sugarú körétől, akár a teljes ország 
területét lefedően is beállíthatók a szűrések.

3.) A fakivágásokkal kapcsolatos adatok 
feltöltése kötelező, az ezt elmulasztó in-
tézménynek, szervnek, vagy cégnek (a to-
vábbiakban kötelezettek) pénzbírságot kell 
fizetnie, ha előzetesen nem tölti fel a fakivá-
gás adatait.

4.) Az online rendszer (honlap) az összes 
magyarországi fafaj adatait és meghatáro-
zásuk segédlegét is tartalmazni fogja, így 
akár egy mobiltelefonnal a kézben, a kerté-
szeti előképzettséggel nem rendelkező sze-
mély is nagy biztonsággal meghatározhatja 
az adott fafajt.

5.) A rendszert, annak végleges progra-
mozása, és bevezetése előtt két évig önkén-
tes alapon működtetnénk. A kötelezettek, 
egyoldalú címzett jognyilatkozatukkal ön-
ként vállalnák, hogy folyamatosan feltöltik 
az adatokat. A két éves próbaidőszak alatt 
célunk a rendszer tökéletesítése, a tapasz-
talatok megosztása, és beépítése.

A rendszer előnye, hogy bárki szabadon 
hozzáférhet a tervezett fakivágási adatok-
hoz, így ezen a területen megvalósul a ci-
vil kontroll. Könnyebbé válik az indokolatlan 
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fakivágások kiszűrése. Jól átgondolt szank-
ciórendszerrel, várhatóan csökken az illegá-
lis fakivágások száma. Az egységes felület 
bármely magyarországi Önkormányzat, út-
kezelő, parkfenntartó, stb. számára elérhe-
tő, ezzel egységes módon kezelni képes a 
fakivágásokkal kapcsolatos ügyeket. Napra-
kész statisztikával, információval látva el a 
felhasználókat. 

A rendszer kialakításával párhuzamosan 
dolgozunk azon, hogy a fák védelme törvé-
nyi hátteret kapjon. E rendszer működteté-
sének kötelezettsége is a törvény előírása 
lenne. 

Második lépcsőként a fakivágások mellett 
a faültetések online regisztrációját is előír-
nánk, mely az egységes fakataszter létreho-
zása irányába tett lépés lenne. Ez jóval hosz-
szabb folyamat, mint az előzőekben leírtak, 
de elkerülhetetlen, és a szakmai körök által 
igényelt lépés lenne. A fakataszter évről év-
re bővülne az adatokkal, egy átmeneti idő-
szak után a már rendelkezésre álló különbö-
ző formátumú és adattartalmú fakataszteri 
állományokat is szinkronizálni kell az online 
rendszerrel. Cél, hogy 15 éven belül, az or-
szág összes közterületén lévő fája szerepel-
jen ebben az állományban. 
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