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Fák Éve Projekt
Projektév: 2016–2017

Projektidőszak: 2017. január – április

Támogatók: Pólus Holding Zrt. 3 millió Ft

A projekt célja a fák védelme, a zöldterületek megóvása és 

bővítése, valamint új zöldterületek létrehozása, különös te-

kintettel 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 szer-
vezetekkel – folyamatos

 � Lakosság tájékoztatása: Facebook posztok, 
honlaphírek, blogok, AdWords hirdetések, sajtónyi-
latkozatok

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

 � Tanácsadás fák védelmével kapcsolatos ügyekben - 
folyamatos

 � A favédelembe a társadalom mind szélesebb rétege-
inek bevonása.

TOVÁBBI FELADATOK

 � Videofilm készítés
 � Mintaprojektek megvalósítása (további 
faültetések)

 � További együttműködések és az eddigiek 
folytatása

 � Új projektelem kidolgozásának folytatá-
sa: A Levegő Munkacsoport Lakossági 
Tanácsadó Irodájához érkező lakossági 
bejelentések közül éves szinten 150-170 
darab a fakivágásokkal kapcsolatos ügy. 
Amióta a városi fák védelmét kiemelten 
zászlónkra tűztük, szinte minden nap fa-
kivágásokról érkező bejelentésekre kell 
reagálnunk. A közterületeken történő 
fakivágások esetén jelenleg semmi nem 
írja elő az érintett területen élő lakos-

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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ság, vagy civil szervezetek tájékoztatá-
sát. Számos esetben tapasztaljuk, hogy 
a megkezdett fakivágások nem rendel-
keznek a szükséges engedélyekkel, vagy 
az engedélytől eltérő beavatkozásokat 
végeznek. Az információkhoz való hoz-
zájutás korlátozottsága miatt nem biz-
tosítható a fakivágások kontrollja, mely 
következtében csökkenhet 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 adatbá-
zis létrehozása a tervezett fakivágá-
sokról.

II.  Fák védelméről szóló törvény megal-
kotása

III. Egységes fakataszter rendszer létre-
hozása

MEGVALÓSULT TEVÉKENY-
SÉGEK

Együttműködés a Ligetvédőkkel 
és más civil szervezetekkel 

Az együttműködés során januártól április 
végéig demonstráció (május 13.) tervezése, 
szervezési feladatok. 
 � január 20-ától jogi egyeztetés a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum „re-
konstrukciós” munkáihoz kapcsolódó elő-
zetes vizsgálati eljárással kapcsolatban, 
február 15-én a kereset benyújtásra ke-
rült.

 � Február 13-ától a Liget Projekt MIPIM 
nemzetközi versenyen legjobb megapro-
jekt kategóriában való indulására közös 
szakértői reakció készítése, sajtózása

 � Március 16-án Római-part egyeztetés
 � Március 27-én Római-part fáinak védel-
me a Városháza előtt (demonstráció)

 � Március -ától Népszavazás előkészítése 
a Városligetről, elfogadott kérdés: Egyet-
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ért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyű-
lés úgy módosítsa a Városligeti építési 
szabályzatot, hogy a Városliget közpark 
megengedett legkisebb zöldfelülete 70 
százalék legyen?

 � Április 2-ától a kiszivárgott civil törvény-
nyel kapcsolatos civil együttműködések 
kialakítása, e kapcsolatok felhasználása 
a zöld felületek és kiemelten a Városliget 
védelme érdekében.
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Lakosság tájékoztatása

 � Facebook posztot a témában január 1. óta 
16-szor jelentettünk meg, ezek 52.650 
embert értek el.
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 � Blog bejegyzés a témában január 1. óta 2 
db, olvasottsága: 290

Közvélemény-kutatás és köz-
vélemény-kutatás a Ligetről
2017.01.26. 05:50 Levegő Munkacsoport

Gyakran éri a közvélemény-kutatókat az 
a vád, hogy a megrendelő kívánságainak 
megfelelő eredményre törekednek. Minden 
bizonnyal léteznek ilyen, hamiskártyás köz-
vélemény-kutatások, ám ez nem jelenti azt, 
hogy a közvélemény-kutatásnak ne létezné-
nek szakmai szabályai. Az a közvélemény-
kutató, aki ezek szerint jár el, pártatlan esz-
közökkel készült, értékes és hasznos ered-
ményt tud felmutatni.

Nemrég Sallai R. Benedek LMP-s ország-
gyűlési képviselő írásbeli kérdést intézett Or-
bán Viktor miniszterelnökhöz „Milyen oka van 
azt gondolni, hogy a budapestiek szeretnék a 
Liget Budapest Projekt megvalósítását — vagy 
a lakosság több mint kétharmados ellenke-
zése Önnek semmit sem számít?” „ címmel. 
A képviselő az iránt érdeklődött, vajon isme-
ri-e miniszterelnök azoknak a reprezentatív 
közvélemény-kutatásoknak az eredményeit, 
amelyek kimutatták, hogy a budapestiek túl-
nyomó többsége ellenzi, hogy új épületeket 
húzzanak fel a Városligetben.

A kérdésre Rétvári Bence államtitkár vála-
szolt, aki kétségbe vonta az Ipsos által 2016 
januárjában készített kutatás eredményeit, 
és a 2016 áprilisában-májusában – szintén 
az Ipsos által – készített felmérés eredmé-
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nyeire hivatkozva azt állította, hogy a buda-
pestiek többsége támogatja a projektet.

Az alábbiakban elemzem az első közvé-
lemény-kutatást, amelyet a Levegő Munka-
csoport rendelt meg. A későbbit, amelyet 
a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt. rendelt 
meg, sajnos nincs módomban elemezni, mi-
vel nem csak én, de Sallai képviselő úr sem 
ismerhette meg.

Earl Babbie (A társadalomtudományi ku-
tatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 
2008) a következő kritériumokat határozta 
meg a jó közvélemény-kutatási kérdésekre:

1. Óvakodjunk a kétértelmű („duplacsö-
vű”) kérdésektől;

2. A kérdezett legyen kompetens a kér-
désben;

3. Releváns kérdéseket tegyünk föl;
4. Kerüljük a sugalmazó kérdéseket és ki-

fejezéseket.

Az első közvélemény-kutatás kérdőívében 
feltett kérdések:

EGYETÉRT VAGY NEM ÉRT EGYET AZ 
ALÁBBI TERVEKKEL? (%)
1. A VÁROSLIGETET ÚJONNAN LÉTESÍTENDŐ 

MÚZEUMI ÉS KULTURÁLIS ÉPÜLETEKKEL 
ÚJÍTSÁK MEG (Nem: 55%

2. A VÁROSLIGETBEN EGY JELENTŐSEN 
KIBŐVÍTETT MÚZEUMI-KULTURÁLIS NE-
GYEDET ALAKÍTSANAK KI SZÁMOS ÚJON-
NAN LÉTESÍTENDŐ ÉPÜLETTEL (Nem: 
64%)

3. ÚJÍTSÁK FEL A LEROMLOTT VÁROSLIGE-
TI ZÖLDFELÜLETEKET, JÁTSZÓTEREKET, 
SPORTTERÜLETEKET, SÉTÁNYOKAT (Igen: 
97%)

4. A VÁROSLIGETBEN NE LÉTESÍTSENEK ÚJ 
ÉPÍTMÉNYEKET, KIZÁRÓLAG A MEGLÉVŐ 
LEROMLOTT ZÖLDFELÜLETEKET, JÁTSZÓ-
TEREKET, SPORTTERÜLETEKET, SÉTÁ-
NYOKAT ÚJÍTSÁK FEL (Igen, tehát egyet-
ért ezzel: 75%)

5. A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁT A BUDAI 
VÁRBÓL A VÁROSLIGETBE TELEPÍTSÉK 
(Nem: 83%)

6. EGYES KORMÁNYZATI HIVATALOKAT (MI-
NISZTERELNÖKSÉG, BELÜGYMINISZTÉ-
RIUM, NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRI-
UM STB.) A BUDAI VÁRBA KÖLTÖZTESSE-
NEK (Nem: 77%)

7. A NYUGATI PÁLYAUDVAR ÉPÜLETE MÖ-
GÖTTI VÁGÁNYOK DÉLI OLDALÁN (A 
PODMANICZKY UTCA MELLETT) JELENTŐS 
ZÖLDTERÜLETET ALAKÍTSANAK KI, ÉS A 
VÁGÁNYOK LEFEDÉSÉVEL EGY MÁSFÉL 
KILOMÉTER HOSSZÚ PARKOT LÉTESÍT-
SENEK A VÁROSLIGET FOLYTATÁSAKÉNT 
(Igen: 85%)

a. A véleményezendő tervek többsége 
úgy lett megfogalmazva, hogy ha valami-
lyet, akkor a pozitív, az egyetértő, az „igen” 
választ sugallja. A kérdőív összeállítói tehát 
annyira kerülni akarták a nemleges válaszok 
sugallását, hogy szinte az igeneket sugall-
ták. Ennek ellenére születtek a többségük-
ben nemleges válaszok. (Babbie: „Kerüljük 
a sugalmazó kérdéseket és kifejezéseket”.)

b. Ha már hátulról kezdtem az Earl 
Babbie-féle pontok szerinti vizsgálatot, ak-
kor folytassuk az utolsó előttivel. „Releváns 
kérdéseket tegyünk föl” javasolja E.B. Nos, 
a kérdések akkor relevánsak, ha arról és 
csak arról szólnak, ami a tárgyuk, azt vi-
szont eldöntendőnek tételezik, tehát nem 
triviálisan, egyféleképpen megválaszolha-
tók. Azt hiszem, ez a kettősség a „releváns 
kérdés” definíciója. (Tehát ha például nem 
a környezettudatosságot általában, a kor-
mány megítélését, a Városliget történeté-
nek ismeretét, a Budai Vár megközelíthető-
ségéről kialakult véleményeket tudakolják, 
hanem szigorúan a tárgyhoz ragaszkodnak. 
Másfelől többnyire nem olyan trivialitást 
kérdeznek, hogy például „Szeretné Ön job-
bá tenni a környezetét?”)

Megállapítható, hogy a kérdések mind tár-
gyukban, mind az eldöntendő jellegüket ille-
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A fentiek alapján jóhiszeműen és egyér-
telműen állítom, hogy az Ipsos 2016. januári 
közvélemény-kutatása tisztességes, hozzá-
értő és a szakmai szempontoknak is meg-
felelő volt.

Pákozdi Imre

Öt év alatt ennyit nőtt Liget 
projekt költsége
2017.02.23. 07:16 Levegő Munkacsoport

Most, hogy a budapesti népszavazások korát 
éljük, érdemes lenne mégis megkérdezni a 
városlakókat egy 4-es metró nagyságrendű 
beruházásról – különösen, ha az úgy hízik, 
mint egy kisgömböc.

Az ábrát készítette:
Bardóczi Sándor tájépítész, a Levegő Mun-
kacsoport elnökségi tagja

tően relevánsak. Egyetlen sajnálatos kivételt 
látok, ez pedig a harmadik kérdés: „ÚJÍTSÁK 
FEL A LEROMLOTT VÁROSLIGETI ZÖLDFE-
LÜLETEKET, JÁTSZÓTEREKET, SPORTTERÜ-
LETEKET, SÉTÁNYOKAT”. Erre józan ésszel 
csak egyféle választ lehet adni, amiképpen 
97%-ban ilyen válaszok is születtek.

c. „A kérdezett legyen kompetens a kér-
désben” Ez megint kétágú dolog: a kom-
petencia egyrészt érdekeltséget, érintett-
séget, másrészt tájékozottságot jelent. Az 
érdekeltség az eddigi közmegmozdulások 
és nyilvános viták során a budapestiek – de 
főleg a környező kerületek lakói – számá-
ra nyilvánvalóvá vált: ezt mutatják az ed-
digi aláírásgyűjtések eredményei: 5000, 11 
000, 20 000, a Liget-projekt elleni aláírás 
jött össze egy-egy kezdeményezés nyomán. 
Másfelől a tájékozottság ma, Budapesten, 
ebben a témában, amely ugyan nem az el-
sődleges fontosságú médiatoposzok egyike, 
de immáron harmadik éve folyamatosan 
műsoron tartott kérdés, megvan. Azon a 
szinten biztosan, amely egy közvélemény-
kutatás esetében elvárható. És itt egy kis 
kitérőt teszek, a torzításokról. A kormány-
zati lobbi – konkrétan a Városligeti Ingat-
lanfejlesztő Zrt. – folyamatosan szórja rek-
lámpamfletjeit a Városliget környékén, al-
kalmanként több ezres példányszámban. A 
közszolgálati média és a kormánybarát saj-
tó évek óta folytatja egyoldalú befolyásoló 
kampányát a Liget-projekt mellett. Az Ipsos 
közvélemény-kutatása mindezek ellenére 
mutatta ki a fenti adatokat.

d. „Óvakodjunk a kétértelmű (egyszerre 
két vagy több dolgot kérdező) kérdésektől.” 
Kérem, aki ilyet talál a hét kérdés között, 
szóljon. Én nem találtam.
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 � Honlaphír január 1. óta 2 db honlaphír, 
projekt aloldal mellyel elértünk: 290 ol-
vasót.
Pl.: 

A Levegő Munkacsoport a bíró-
sághoz fordult az új Közlekedé-
si Múzeum hatásvizsgálatáért
2016. február 21.

Olyan helyszínen kell felépíteni az új Ma-
gyar Közlekedési és Műszaki Múzeumot, ahol 
ezzel egy leromlott terület újjáélesztéséhez 
járulhat hozzá, nem pedig a Városliget zöld-
felületeit károsítja. Ez szakértők széles köré-
nek a véleménye, ennek ellenére az illetékes 
kormányhivatal álláspontja szerint még csak 
környezetvédelmi eljárásra sincs szükség a 
beruházás hatásainak elemzésére. Ezért a 
Levegő Munkacsoport keresetet nyújtott be 
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíró-
sághoz, kérve, hogy semmisítse meg a Pest 
Megyei Kormányhivatal határozatát, amely 
környezetvédelmi szempontból zöld utat ad 
az építkezésnek.

Az ügyben másodfokon eljáró kormányhi-
vatal álláspontja szerint a Városliget övezeti 
besorolása „beépítésre nem szánt terület”, 
ezért a múzeum megépítésének engedélye-
zéséhez nem kell környezetvédelmi eljárást 
lefolytatni. A Levegő Munkacsoport viszont 
rámutatott: a területet nem az övezeti be-
sorolás formális megnevezésével, hanem az 
ott zajló valódi tevékenységgel kell azono-
sítani, ez pedig egyértelműen beépítés. Ál-
láspontja szerint hibás volt a kormányhivatal 
határozata azért is, mert nem vette figye-
lembe, hogy a közlekedési múzeum építése 
csak egy része lenne a Városligetbe tervezett 
hatalmas beépítési projektnek, amelyeknek 
együttesen viszont különösen jelentős ha-
tásuk van a környezetre. A civil szervezet 
azt kéri a bíróságtól, hogy új közigazgatá-
si eljárást rendeljen el az ügyben, és adjon 
iránymutatást arra, hogy mindenképpen 
szükség van a környezeti hatások részletes 
megvizsgálására, mivel a Városliget több 
szempontból (például talajvíz-áramlás, zöld-
felület, épített környezet, légszennyezés) is 

különösen érzékeny terület. A Levegő Mun-
kacsoport azt is kéri, hogy bíróság függesz-
sze fel a határozat végrehajtását és ezzel a 
beruházás kivitelezését.

A Levegő Munkacsoport keresetlevele itt ta-
lálható: http://levego.hu/sites/default/files/
kereset_Kozl_Muz_lmcs_kozlemenyhez.pdf

Olyan gát kell, amely a lakos-
ságot és a Római-part ártéri er-
dejét egyaránt megvédi

2017. március 28.

A Római-parti mobilgát eddig napvilágra 
került tervei sértik az érvényben lévő, a part-
szakaszt védő III. kerületi és fővárosi sza-
bályzatokat, az aktuális terv pedig, amelyről 
a Fővárosi Közgyűlés heteken belül dönte-
ne, nem nyilvános. A Greenpeace Magyar-
ország állásfoglalásában [1] összegzi a parti 
mobilgáttal kapcsolatos problémákat, és egy 
olyan megoldást javasol, mellyel Budapest 
egyik utolsó természetközeli Duna-partja is 
megmaradhat, és a környéken lakók bizton-
sága is garantálható. A zöld szervezet petí-
cióban [2] kéri a budapesti városvezetőket, 
hogy mindaddig ne döntsenek a Római-part 
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sorsáról, amíg nem vonták be érdemben a 
lakosságot, és nem dolgoztak ki természet-
védelmi, urbanisztikai, egészségvédelmi és 
műszaki szempontokat egyaránt tartalmazó 
alternatív terveket. Az állásfoglalást és a pe-
tíciót a Levegő Munkacsoport is véleményez-
te és támogatja.

A Római-part árvízvédelméről eddig nyil-
vánosságra került tervekben szereplő mobil-
gát sérti Óbuda-Békásmegyer Városrende-
zési és Építési Szabályzatát (ÓBVSZ) [3] és 
Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét 
(TSZT). [4] Nem ismert továbbá olyan mű-
szaki dokumentáció, mely kielégítően bizo-
nyítaná, hogy a parti mobilgát ellen tud állni 
a klímaváltozással egyre intenzívebbé váló 
árvizeknek.

A Greenpeace állásfoglalásában [1] fel-
hívja a figyelmet a Római-part tízezrek által 
közkedvelt rekreációs területének és különle-
ges folyóparti ökoszisztémájának védelmére. 
A partélre tervezett mobilgát az itt található 
part menti galériaerdő háromnegyedét, va-
lamint a part menti kavicsos föveny élővilá-
gát pusztítaná el. A parti mobilgáttal a jelen-
legi hullámtér továbbá átminősülne mentett 
ártérre, mely felvinné a terület ingatlanárait, 
és várhatóan intenzív építkezéseket indítana 
el a partszakaszon, megszüntetve a Római 
jelenlegi pihenőhely-funkcióját.

Műszaki szempontból megfelelő lenne a 
Nánási út–Királyok útja mentén húzódó véd-
vonal is, ahogy erre a Főváros megrende-
lésére készült „Összehasonlító szakértői ér-
tékelés a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi 
kérdéseiről” című dokumentum [5] is rámu-
tat. A jelenlegi széles hullámtér növénysávja 
extra védelmet tud nyújtani árvíz idején, és 
egy magasabban, a folyótól távolabb eső gát 
több időt hagy a védekezésre.

A Greenpeace Magyarország ezért pe-
tícióban kéri a Fővárosi Közgyűlés tagjait, 
hogy ne támogassák a parti mobilgátat és 
ne szavazzanak a Római-part árvízvédelmé-
ről mindaddig, amíg nem történt meg a la-
kosság érdemi bevonása, és nem születtek 
megfelelően kidolgozott alternatív tervek, 
melyek a műszaki szempontok mellett szá-
molnak a területen található ártéri erdő és 

kavicsos föveny egészségvédelmi, rekreáci-
ós és ökológiai funkcióinak megőrzésével is.

„Olyan árvízvédemi megoldásra van szük-
ség, amely megőrzi Budapest egyik utolsó 
természetközeli Duna-partját, és közben 
megfelelő védelmet is nyújt a környéken la-
kó 55 000 embernek. Arra kérjük a Fővárosi 
Közgyűlés tagjait, hogy mandátumuknak 
megfelelően találják meg ennek a módját és 
a környéken élők bevonásával döntsenek a 
Római jövőjéről” – nyilatkozta Gadó György 
Pál, a Greenpeace Magyarország zöldterület-
kampányának felelőse.

 � A Greenpeace állásfoglalása a Római-part 
és a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelméről

 � Fotógaléria a Maradjanak a Fák a Ró-
main csoport Demonstráció a Római-
partértrendezvényéről (2017. március 
27.)

 � Álljunk ki együtt a Római-partért! – a Fő-
városi Közgyűlés tagjainak címzett petí-
ció a Római-part védelmében

http://greenpeace.us4.list-manage1.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=8458ab58e1&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage1.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=8458ab58e1&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=231fe35629&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=231fe35629&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=231fe35629&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=231fe35629&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=adb0dd8481&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=adb0dd8481&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=adb0dd8481&e=eb0b88fef1
http://greenpeace.us4.list-manage.com/track/click?u=1a0a875e5d8654eec0b754f47&id=adb0dd8481&e=eb0b88fef1
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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  va-
ló részvételünk alkalmával, az előzetes vizs-
gálatok és a részletes környezeti hatásvizs-
gálatok véleményezésekor szakmai érveink-
kel 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.

Januárban:
 � Benyújtottuk fellebbezésünket a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Főosztályához  
(Országos Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főfelügyelőség jogutódja 
2017. január 1-től)  a   „Kiskunlacháza 
XVI. -  kavics” védnevű bánya művelésé-
re vonatkozó környezeti hatásvizsgálati 
eljárásban  hozott PE/KTF/1030-49/2016  
ügyiratszámú Határozat ellen

 � Véleményeztük  Budapest X. kerület Kő-
bánya 2015. évben jóváhagyott Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiájának 
új városrehabilitációs akcióterülettel való 
kiegészítését a kerületi polgármester fel-
kérése alapján.

 � Budapest XIV. kerület Zugló polgármeste-
rének felkérése alapján bejelentkeztünk 
Zugló új kerületi építési szabályzatának 
véleményezési eljárásába

 � Budapest XI. kerület Újbuda főépítészé-
nek értesítése alapján bejelentkeztünk a 
Budaörsi út – Rétköz utca – Háromszék 
utca – Sasadi út által határolt területre 
készülő Kerületi Építési Szabályzat véle-
ményezési eljárásába

 � Részt vettünk a Budapest XI. kerületi 
Önkormányzat Gazdasági bizottságának 
első ülésén, miután  a napirendi pontok 
előterjesztésével kapcsolatban a Polgár-
mesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztá-
lyán átnéztük a Sasad-liget lakópark III. 
ütemének fakivágási és  fasor rendezési 
terveit.

 � Véleményeztük Budaörs egyes területe-
ire vonatkozó helyi építési szabályzatról 
szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati 
rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Sza-
bályzat  (BHÉSZ) eseti módosítását a bu-
daörsi polgármester felkérése alapján.

Februárban
 � Elkészítettük véleményezésünket a XII. 
kerületi Polgármesteri Hivatal alpolgár-
mesterének felkérése alapján a Kerületi 
Építési Szabályzattal kapcsolatban. A vé-
leményezendő anyag  ezúttal a Hegyvi-
dék 7 db  kertvárosias övezetben lévő te-
rületére vonatkozott.

 � A Magyar Nemzeti Múzeum meghívása 
alapján részt vettünk a Múzeumkert fel-
újításával kapcsolatos tájékoztatón és la-
kossági fórumon a Magyar Nemzeti Mú-
zeum dísztermében február 10-én.

 � Részt vettünk a XI. kerületi Önkormány-
zat Gazdasági Bizottságának február 8-iki 
rendkívüli ülésén és 22-iki rendes ülésén.

 � A budaörsi polgármester felkérése alap-
ján előzetes javaslatokat adtunk  Buda-
örs Településképi Arculati Kézikönyve és 
Településképi Rendelete előzetes tájékoz-
tatási szakaszában.

 � A Budapest XI. kerületi főépítész felkéré-
se alapján véleményeztük a Bp. XI. kerü-
let Budaörsi út – Rétköz utca – Három-
szék utca – Sasadi út által határolt terület 
kerületi építési szabályzatát.

 � Bejelentkeztünk ügyfélként  Budapest XI. 
kerület  Lágymányosi öböl és környezete 
(Duna folyam – Hengermalom út – Bu-
dafoki út – Dombóvári út  által határolt 
terület) építési eljárásába. 
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 � Bejelentkeztünk ügyfélként a Budapest 
XIII. kerület Róbert Károly körút – Vá-
ci út – Árboc utca által határolt 25801/1 
hrsz. alatti ingatlanon létesítendő iroda-
ház komplexumr vonatkozó építési enge-
délyezési eljárásba.

Márciusbar
 � Levelet írtunk a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei  vezérigazgatójához, melyben ki-
fejtettük, hogy a Csillaghegyi strand egyik 
fő vonzereje annak faállománya volt, és 
kértük, hogy juttassa el számunkra a 
strand faállományának kataszterszerű  
felsorolását és az új tervek helyfoglalásá-
nak a környezetükben lévő fák  helyével  
együtt történő vázlatos ábrázolását.

 � Lakossági bejelentés alapján levelet in-
téztünk Budapest Főváros I. kerület Bu-
davári Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala Műszaki Iroda vezetőjéhez, vala-
mint  a Városüzemeltetési és Beruházási 
Iroda zöldfelületi ügyintézőjéhez a Bérc 
utca 6. sz. telken és környékén végzett 
fakivágások  kapcsán

 � Lakossági panasz alapján levelet intéz-
tünk Budapest Főváros Kormányhivatal 
I. Kerületi (Járási) Hivatal Építésfelügye-
leti Osztályához a Budai Vigadóban folyó 
bontási műveletek porszennyezése miatt

 � A  XIII. kerület Párkány utca 43-49.  sz. 
társasház vezetőségével megbeszélve 
meghívót küldtünk a XIII. kerületi Ön-
kormányzat és Polgármesteri Hivatal al-
polgármesterének, főépítészének és az 
Építésügyi Osztály környezetvédelmi 
ügyintézőjének a HB Reavis beruházá-
sában épülő AGORA irodakomplexummal 
kapcsolatos, március 24-én tartandó la-
kossági fórumra.

 � Levelet intéztünk a budaörsi polgármes-
terhez Budaörs egyes területeire vonat-
kozó helyi építési szabályzatról szóló 
24/2014.(IX.29.) önkormányzati rende-
lettel jóváhagyott Helyi Építési Szabály-
zat  (BHÉSZ) eseti módosításával kapcso-
latos véleményezésekre adott tervezői 
válaszokra adott viszontválaszunkkal az 
egyeztető tárgyalására.

 � Előzetes véleményt adtunk a Bp. XIII. 
kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyön-
gyösi u. – Nővér u. – Fiastyúk u. – Göncöl 

u. által határolt terület re vonatkozó Ke-
rületi Építési Szabályzattal kapcsolatban 
és bejelentkeztünk annak teljes eljárásá-
ba. Előzetes véleményünkben kifejezésre 
juttattuk, hogy fontosnak tartjuk a valódi 
talajkapcsolatos fák védelmét a közterü-
leteken és magántelkeken egyaránt, és a 
közkertekben a növényzet dominanciáját 
a burkolt felületek helyett. 

 � A  Csepeli Polgármesteri Hivatal  megbí-
zott főépítészének levélbeli kérésére vá-
laszolva bejelentkeztünk  Csepel Kerületi 
Építési Szabályzatának,  arculati kézi-
könyvének és településképi rendeletének 
véleményezési eljárásába

 � Tárgyalást folytattunk a Kopaszi gát és 
környéke monumentális, több mint 10 
évig tartó beépítését szervező Property 
Market Ingatlanfejlesztő Kft. fejlesztési 
igazgatójával és senior projekt mene-
dzserével az építési tervek részleteiről. 
Az építési terület extenzív zöldfelületének  
2016. novemberében kivágott fáiról faka-
tasztert kérésünk ellenére - ha egyáltalán 
volt ilyen -  a tárgyaláson nem ismertet-
ték,  ezért azok mennyisége tekintetében 
csak a légi fotó áll rendelkezésünkre. A 
fejlesztési igazgató azonban zöldterületi 
szempontból a tervezés  alábbi lényeges 
elemeit közölte, tervrajzokon bemutatva: 
A közmű vezetékek elhelyezését a terv-
ben sikerült úgy megoldaniuk, hogy 
minden út két oldalán 4-4 méter széles, 
aláépítetlen zöldfelületbe fasorokat tele-
pítenek. Úgyszintén a Hauszmann Ala-
jos utca vonalában létesítendő széles 
közparkba, amelyhez csatlakozni fog az 
ELMÜ területén később létesülő zöldte-
rület is. A Hőerőmű területétől északra a 
tervrajzon láthatóan a Kopaszi gáti park 
szélességével kb. azonos szélességgel 
fogják növelni a Zkp (közparki) övezetet 
a tervezési terület teljes szélességében, 
ahová termőföld feltöltéssel szintén fákat 
telepítenek.

 � Az I. ütemben épülő épületeket a Kelen-
földi Hőerőművel megállapodva távfűtő 
hálózattal látják el.  Az épületekhez va-
ló hővezeték csövek eljuttatása meg van 
tervezve, és a későbbi ütemek távhő el-
látása hasonlóan megoldható lesz. Gáz-
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kazánnal való fűtés nem lesz a tervezési 
területen. 

 � Az ideiglenes betonkeverő üzemhez tör-
ténő vízi szállítás útvonalának tervét is 
bemutatták. (Az anyagszállítás délről fog 
történni, a fogadó kikötő a tervezési te-
rülettől délre lesz, és a  szállítási útvo-
nal nem fogja érinteni sem az Öböl vizét, 
sem a parti sportterületeket.)

 � Részt vettünk a XI. kerületi Önkormány-
zat Gazdasági Bizottságának ülésén. A  
fakivágási kérelmekről szóló  napiren-
di ponthoz szóltunk hozzá. Elleneztük a 
Gépész utca 27. és Inotai utca 25. előt-
ti 2 db meggyfa gépkocsik zománcában 
okozható kár miatti kivágását. Érvelé-
sünk alapján a Bizottság elhalasztotta 
ennek tárgyalását, de valószínűleg nem 
fogja megadni a fakivágási engedélyt. A 
kocsik védelmére van más megoldás.  Az 
Etele úti  közterületi ingatlanon lévő fel-
hagyott focipályán 24 db „vadon” nőtt, 
vékony törzsű fa közül a leírás alapján 6 
db kivágását megfontolandónak tartottuk 
és javasoltuk azoknak a tervezett gyepes, 
cserjés, virágos parkban való meghagyá-
sát. A Bizottság kérésére a Környezet-
védelmi Osztály a kerttervezővel együtt 
megfontolja a javaslatot.

 � Részt vettünk a XIII. kerület Párkány ut-
ca 43.-49. sz. 100 lakásos Társasházzal 
közösen szervezett lakossági fórumon, 
ahol a HB REAVIS meghívott képviselőjé-
nek tettek fel kérdéseket a folyamatban 
lévő AGORA beruházással kapcsolatban

 � Megküldtük véleményezésünket a Buda-
pest XI.  Kerületi Építési Szabályzat újon-
nan átdolgozott 1. üteméről a kerületi fő-
építész számára.  Javasoltuk a közparki 
és közkerti övezetek megengedhető leg-
kisebb zöldfelületi arányának növelését 
70 %-ról 75 %-ra.
 � Javasoltuk a többszáz gépkocsihelyet tar-
talmazó, ideiglenesként létesített parko-
lók utólagos fásítását, mivel ezeknek a 
parkolóknak az „ideiglenessége” olyan, 
tervezett létesítményekhez kötött, ame-
lyeknek megépítése kétséges. Mivel a Ke-
rületi Építési Szabályzat szerint minden 3 
parkolóhely után  1 db közepes lombot 
növelő fa ültetése kötelező, ez az Etele 
tér és az  Őrmezői lakótelep környékén 

több mint 200 fa telepítését eredményez-
né. 

 � A „Fatestvér program”, mely ügyében Fa-
zekas Sándor földművelésügyi minisztert 
megkerestük, tovább halasztódik.

 � Módosult a több szervezettel, köztük Li-
getvédőkkel és a Greenpeace-szel együtt 
az április 22-i Föld Napjára tervezett ren-
dezvény időpontja május 13-ára. Hason-
ló program van előkészítés alatt, mint 
a tavaly szeptember 24-i Zöld Budapest 
Protestival volt. Koncerttel színesített de-
monstráció a városi zöld területek védel-
mében.

Áprilisban
 � Véleményeztük a XIV. kerületi polgár-
mester felkérése alapján a XIV. kerület, 
Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca 
– Erzsébet királyné útja által határolt  te-
rület építési szabályzatát. Kifogásoltuk 
a tervezési területen bővítendő kertvá-
rosi „Mesevonat Bölcsőde”  épülete körül 
a személygépkocsi parkolók túlzott meny-
nyiségét, holott a bölcsőde bejárata mel-
lett villamosmegálló és autóbusz megálló 
is van. Javasoltuk a parkolók egy részét 
megszüntetni, és helyette zöldfelületet 
kialakítani. Helytelennek tartottuk, hogy 
a bővítés céljára kiegészítésül csatlakoz-
tatott önkormányzati telek mérete nem 
teszi lehetővé fás zöldfelületek kialakítá-
sát. Helytelenítettük, hogy  - bár e telkek 
mellett még négy másik, beépítetlen, nö-
vényzettel borított önkormányzati tulaj-
donú telek is csatlakoztatható lenne a bő-
vítendő bölcsődéhez  -  az önkormányzat 
ezt nem szándékozik hozzá csatlakoztat-
ni. A zöldfelületi arány jelentős növelését 
javasoltuk, ami e telkek csatlakoztatásá-
val megoldható lenne.

 � Bejelentkeztünk a XI. kerületi Önkor-
mányzat Budaörsi út – Budaörs hatá-
ra – XII. kerület határa – Gazdagréti út 
– Budaörsi út – M1-M7 autópálya beveze-
tő szakasza által határolt terület Kerüle-
ti Építési Szabályzatának véleményezési 
eljárásába.

 � Bejelentkeztünk a Városliget Projekt I. 
ütemének részeként tervezett Dózsa 
György úti  mélygarázs környezetvédelmi 
eljárásába, A mélygarázs építése érzéke-

https://www.levego.hu/hirek/2016/12/ombudsmani-javaslat-a-fak-hatekonyabb-vedelmere
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nyen érintené  a Dózsa György út mentén 
telepített védett japánakác fasort és a 
résfalaktól tervezett távolság nem nyúj-
tana kellő védelmet a  liget fáinak. 
A X. kerületi jegyzőhöz levelet intéztünk  

a Kerület valamennyi fakivágási eljárásában 
való részvétel kérelmével, mivel figyelemre 
méltó  panasz érkezett a kerületből fakivá-
gások miatt.

Tanácsadás favédelemmel kap-
csolatban: folyamatos (évente 
100-150 a témában).

A favédelembe a társadalom 
mind szélesebb rétegeinek bevo-
nása a sajtómegjelenéseken ke-
resztül.

Sajtómegjelenések januárban, február-
ban, márciusban és áprilisban a zöld-
terület-védelem, illetve Városligettel 
kapcsolatban:

2017.01.05. - Rendezvényrádió és Televízió
Egyeztetés az állatkerti fejlesztésekről 
h t t p : / / w w w. r e n d e z v e n y r a d i o . h u /
rendezv/703-egyeztetes-az-allatkerti-
fejlesztesekrl

2017.02.01. -  Városliget Info
Bíróságon támadják a Közlekedési Mú-
zeum építési engedélyét
h t t p : / / va r o s l i g e t . i n f o / i n d e x . p h p /
component/content/?view=featured

2017.02.21. - Hírguru.hu
A Levegő Munkacsoport a bírósághoz 
fordult az új Közlekedési Múzeum ha-
tásvizsgálatáért
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkac
soport/1875148?href=https://www.levego.
hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-
a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-
muzeum-hatasvizsgalataert

2017.02.23. - Hírguru.hu
Öt év alatt ennyit nőtt Liget projekt 
költsége
h t t p : / / w w w. h i r g u r u . h u / l i n k / l e v e
g o m u n k a c s o p o r t / 1 8 7 9 4 9 0 ? h r e f =
h t t p : / / l e v e g o m u n k a c s o p o r t . b l o g .
hu/2017/02/23/a_liget_projekt_koltsegei

2017.02.24. - Tilos.hu
Tavaszi hekkelések: a Római partért, az 
Orczy kertért, a Közlekedési Múzeumért
h t t p s : / / t i l o s . h u / e p i s o d e /
utcaradio/2017/02/24

Élhető, zöld városokat!
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/
Mivel-foglalkozunk/Elhet-zold-varosokat/

http://www.rendezvenyradio.hu/rendezv/703-egyeztetes-az-allatkerti-fejlesztesekrl
http://www.rendezvenyradio.hu/rendezv/703-egyeztetes-az-allatkerti-fejlesztesekrl
http://www.rendezvenyradio.hu/rendezv/703-egyeztetes-az-allatkerti-fejlesztesekrl
http://varosliget.info/index.php/component/content/?view=featured
http://varosliget.info/index.php/component/content/?view=featured
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1875148?href=https://www.levego.hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-muzeum-hatasvizsgalataert
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1875148?href=https://www.levego.hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-muzeum-hatasvizsgalataert
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1875148?href=https://www.levego.hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-muzeum-hatasvizsgalataert
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1875148?href=https://www.levego.hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-muzeum-hatasvizsgalataert
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1875148?href=https://www.levego.hu/hirek/2017/02/a-levego-munkacsoport-a-birosaghoz-fordult-az-uj-kozlekedesi-muzeum-hatasvizsgalataert
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1879490?href=http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/23/a_liget_projekt_koltsegei
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1879490?href=http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/23/a_liget_projekt_koltsegei
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1879490?href=http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/23/a_liget_projekt_koltsegei
http://www.hirguru.hu/link/levegomunkacsoport/1879490?href=http://levegomunkacsoport.blog.hu/2017/02/23/a_liget_projekt_koltsegei
https://tilos.hu/episode/utcaradio/2017/02/24
https://tilos.hu/episode/utcaradio/2017/02/24
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/Elhet-zold-varosokat/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/Elhet-zold-varosokat/
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2017.03.27. - Eonline
Népszavazás a Városliget átépítéséről
http://elteonline.hu/kozelet/2017/03/27/
nepszavazas-a-varosliget-atepiteserol/

2017.03.28. -  Infovilág
A lakosságot és a Római-part ártéri er-
dejét védő gát kell
h t t p : / / i n f o v i l a g . h u / i n d e x .
php?action=print&news_id=36592

2017.03.28 - Infovilág
A lakosságot és a Római-part ártéri er-
dejét védő gát kell
h t t p : / / i n f o v i l a g . h u / i n d e x .
php?action=print&news_id=36592

http://elteonline.hu/kozelet/2017/03/27/nepszavazas-a-varosliget-atepiteserol/
http://elteonline.hu/kozelet/2017/03/27/nepszavazas-a-varosliget-atepiteserol/
http://infovilag.hu/index.php?action=print&news_id=36592
http://infovilag.hu/index.php?action=print&news_id=36592
http://infovilag.hu/index.php?action=print&news_id=36592
http://infovilag.hu/index.php?action=print&news_id=36592
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MELLÉKLETEK:

Takács Viktor Tibor     Budapest, 2017. március 29.
Főépítész úr részére      25/2017
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda             

Tárgy: XI. KÉSZ 1. ütemének (Ferencváros-Kelenföld  vasútvonal – Budaörsi út – Kőérberki 
út – Egér út – Andor utca – Galvani út – Duna folyam által határolt terület) egyeztetése

Tisztelt Főépítész Úr!

Tárgyi területre vonatkozóan véleményezés céljából közzétett Kerületi Építési Szabály-
zattal kapcsolatban az alábbiakban adjuk meg véleményezésünket, a teljesség igény nélkül.

A Helyzetfeltáró, Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészekkel kapcsolatos meg-
jegyzéseink.

A hálózatos projektek között H7.7 számon felsorolt: 
„Közterületi zöldfelületi kapcsolatok kialakítása és utcafásítási program (Etele út – Hen-

germalom út,  Andor utca – Galvani utca, Hauszmann Alajos utca folytatásában parksáv 
kialakítása a Kopaszi-gátig)” tétel több elemből áll.

-  Az Etele út – Hengermalom út fásításának pótolnia kell az 1-es villamos miatt kivágott, 
illetve kivágásra tervezett fasorokat, melyek közül különösen a Tétényi út és Etele út közöt-
ti fasor nagyon szép és értékes. A Levegő Munkacsoport sajnos hiába próbálta meggyőzni 
a Budapesti Közlekedési Központ tervezőit a villamos vonalvezetésének a fákat megkímé-
lő változatáról. Mivel a kivágásra ítélt fasor pótlása a kerületi rendelet szerint gyeppel és 
cserjével is lehetséges, ez csak papíron fogja pótolni a megszüntetésre szánt  lombkorona 
mennyiséget, a biológiai aktivitás valós értékében meg sem fogja közelíteni azt. Gondo-
zása viszont jóval költségesebb és problematikusabb lesz, mint egy kifejlődött fákból álló 
fasoré… Ebből következik, hogy közterületi „zöldfelületi” kapcsolatként is csak névlegesen 
szerepelhet…

-  A Hauszmann Alajos utca folytatásában tervezett, Kopaszi-gátig nyúló parksáv Buda-
foki úthoz kapcsolódó negyedrésze közlekedési területként kell működjön a beépítési terv 
miatt. (Amint azt a szabályozási tervlap is ábrázolja.) A valóban parksávként megvalósítás-
ra tervezett terület kellően intenzív fásítással azonban így is értékes lehet.

Intenzív fásítással még ennél is jóval nagyobb területen teremthet értéket  annak a zöld-
felületnek a kialakítása, amely a Kelenföldi Hőerőmű területétől északra tervezett csatla-
kozni az öböl nyugati oldalán húzódó Zkp-XI-Kk-01 övezethez, széles sávban terjeszkedve a 
Budafoki útig. Ennek a széles zöld sávnak a szerepe a beruházás tervezett lakóterületeinek 
látványi védelme lesz az ipari terület szomszédságától. Nem véletlen, hogy a beruházásnak 
ez a része csak az első négy ütem után tervezett, mivel felépülése előtt szükséges kialakí-
tani  hozzá a vonzó környezetet. (A környezetvédelmi eljárás keretében nem is tárgyalták a 
beruházásnak ezt a részét, csak a Hauszmann Alajos utcától északra eső ütemeket.)
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Ennek a tervezett széles elválasztó  közpark sávnak a fásítása lenne hivatott  kompenzál-
ni a Nádorkert extenzív,  számos fát tartalmazó zöldfelületének a beépítési terv miatti, 2016. 
novemberében történt  kiirtását, amely néhai zöldfelület levegő minőséget javító környezeti 
távhatása  vegetációs időszakban jelentős volt, attól függetlenül, hogy természeti értékkel 
nem rendelkezett, a környezeti hatástanulmány szerint „özönnövények, illetve urbán kör-
nyezetből kiszabadult növényfajok voltak, és természeti értéket nem képvisel”-tek.

H11.3 „P+R parkolók létesítése (P+R parkolók  kialakítása tervezett a Kelenföldi 
intermodális központ területén az Etele téri (300 db) és az őrmezei oldalon (1200 db ) egy-
aránt”

Javasoljuk a parkolók fásítását ÚJBUDA erre vonatkozó rendelete alapján. (A jelen ren-
delet- tervezet jóváhagyandó munkarész 16. § (1) bekezdése szerint)

A fent említett városrészekben létesített, büszkén hírül adott parkolók ugyanis fásítás 
nélkül verik vissza a napsütést  az őrmezei metró végállomásán, „ideiglenes” jellegre hi-
vatkozva…

Mivel az ideiglenesség sajnos kétséges, javasoljuk ezeknek a fa nélkül létrehozott parko-
lóknak az utólagos fásítását.

A környezetvédelmi célok egymással való ütközésének szomorú példája volt, amikor 
Újbuda Önkormányzata határozattal törölte  a „Kerületi védett fasorok” közül a Hengerma-
lom úti és az Etele úti fasorokat. (Ezért ezek már nem szerepelnek a felsorolásban)

1.8. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Pozitívnak tartjuk többek között, hogy a munkarész értékként megemlíti a lakótelepi 

zöldfelületek összefüggő, keretező jellegét és beállt, intenzív lombtömegét.
Ezek megőrzése szerintünk fontos, nem szabad parkolási igények miatt megszüntetni, 

vagy csonkítani azokat.

1.8.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése
Nem értünk egyet azzal a megállapítással, hogy a település zöldfelületi ellátottsága a 

közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagyságától és térbeli megoszlásától függ. 
Szerintünk a zöldfelületek, főleg az intenzív lombtömeget tartalmazó zöldfelületek  - 

amellett, hogy látvány és ott tartózkodás szempontjából is humán értékkel bírnak -  levegő 
minőséget javító hatása abban az esetben is fontos, ha egy részük nem esik a könnyen 
látogatható kategóriába. (A zöldfelületek autóval való megközelítése természetesen csök-
kenti a levegőminőséget javító értéküket.)

Nem érintette a helyzetelemző és feltáró munkarész a zöldfelületi értéket jelentősen 
csökkentő, de újabban igen elterjedtté vált térkő burkolatok és tárgyi eszközök  dominan-
ciájával  történő tervezést. 

A Tervi alátámasztó munkarésszel kapcsolatos megjegyzéseink:

1.2.4.  fejezetben a közúti közlekedési területek is természetesen  csak a Ferencváros-
Kelenföld  vasútvonal – Budaörsi út – Kőérberki út – Egér út – Andor utca – Galvani út – 
Duna folyam által határolt területben lévő utakra vonatkoznak, hiszen például a Budafoki 
útnak a tárgyi területtől északra eső, lakóterületek közötti, 2x1 sávos része már nem lehet 
KÖu-XI-3 jelű övezet. Ezért szerintünk nem ártana legalább zárójelben utána írni, hogy: „a 
tervezési területre eső szakasza”
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Az 1.2.8,  A területre vonatkozó hatályos Kerületi Szabályozási Tervek beemelése a KÉSZ-
be

Az e fejezetben tárgyalt tervek közül a  zöldfelületi arány teljesítésével,kapcsolatban ösz-
szehasonlításul kiemelünk két tervet:

A Dunafolyam- Hengermalom út – Budafoki út – Dombóvári út  által határolt területből a 
Tervi Alátámasztó Munkarész a Kelenföldi hőerőmű és csatlakozó telkek területét tárgyalja  
(46. sz.), amely terület ipari övezetből intézményi övezetbe lett átsorolva.                   

Itt épül a „Budapart Offices A” irodaház, melynek I. és II. ütemében összesen 429 db 
parkoló épül mélygarázsban.  Hatásvizsgálati eljárásában készült vizsgálati anyag beszá-
mol arról, hogy építési telkének  területéhez viszonyítva  mégis 37,28 %  100 %-os (tehát 
aláépítetlen) zöldfelületet valósít majd meg a 35 %-os kötelezettséggel szemben.  A hatás-
tanulmány részletes, szintenként ábrázolja a tervezett épületet. 

A Szerémi út – Hengermalom utca – Budafoki út – Barázda utca által határolt területen, 
(59. sz. tétel),  amely szintén intézményi övezet besorolásba került, épül az Alíz utcai la-
kópark-együttes 529 lakással 600 parkolóval. A parkolóhelyek  mennyisége miatt  ebben 
az esetben is szükséges volt környezetvédelmi eljárás, azonban a vizsgálat anyaga nem is 
említi a zöldfelületi arány teljesítését.  A semmitmondó reklámszövegen kívül a lakás célú 
beruházás vizsgálata meg sem közelíti a  „Budapart Offices A”  irodaház vizsgálatának rész-
letességét…

A Galvani út – Szerémi út – Barázda utca – Budafoki út által határolt, szintén intézmé-
nyi övezetbe sorolt területen (79. sorsz.)  épül az „ELITE Park” Társasház. Annak ellenére, 
hogy 730 lakást fog tartalmazni, a hatásvizsgálati eljárásban meg sem említi a tanulmány 
a zöldfelületi arány teljesítésének módját…

E három példa összehasonlításából látszik, hogy mennyire a beruházó jóindulatától függ 
a zöldfelületi arány teljesítésének  módja, az, hogy milyen környezeti minőség valósul meg 
a tervezési területen. (Erre utalunk a Jóváhagyandó munkarészek véleményezésénél. )

A 23. sorszámmal jelzett  Bartók Béla út - Csóka utca -  vasútvonal által határolt terület 
L7 övezetből való átsorolása Ln-2 övezetbe „megoldotta” a lakótelep zöldfelületi hiányát…      

A tájhasználattal kapcsolatban, akárcsak a Helyzetfeltáró kötetben, és az anyag több 
más helyén, itt is megemlíti a Duna parti sávot, potenciális  zöldsávként.  (30 méter széles 
kiszabályozása már évtizedek óta megtörtént…)

A tervezett városképi jelentőségű fasorok megvalósulása a Budafoki úton a közlekedés 
által okozott szennyezés miatt nagyon szükséges. Háromszintes kialakítását javasoljuk.

Az 1.6.  Zöldfelületi rendszer fejlesztése című fejezetben tárgyilagosan írja, hogy: „Az 
építési övezetek mindegyikét érinti, hogy az OTÉK változásai nyomán a KÉSZ átveszi a 
tetőkertek és a vízfelületek beszámíthatósági paramétereit a kötelezően kialakítandó zöld-
felületek mennyiségének számításánál. Ezzel ösztönzi a kertként használható vagy csak 
biológiailag aktív zöldfelületek létrehozását.”

Javasoljuk, hogy a KÉSZ az OTÉK ilyen tárgyú előírásainál sokkal környezetbarátabb elő-
írásokat tartalmazzon! Az OTÉK tetőkertek és vízfelületek beszámíthatóságára vonatkozó 
előírásának átvétele ugyanis katasztrófa lenne. Lehetővé tenné az állandó vízborítás 100 
%-os beszámíthatóságát, és 75 %-os beszámíthatóságát még szigetelt meder esetében 
is(!!).

Tetőkertek esetében 41 cm talajvastagságú kert már 40 %-osan beszámítható lenne.
Az aláépített, 81 cm-nél vastagabb termőréteg 75 %-os beszámíthatóságát határozza 

meg,  amelybe valódi talajkapcsolatos fa nem telepíthető!  Ezekkel a tetőkerti beszámít-
hatóságokkal  matematikailag lehetővé tenné új építésű  lakóparkok teljes telkének mély-
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garázzsal való aláépítését úgy, hogy a házak között egy szál magasra növő. nagy lombú fa 
sem lenne..

Félő, hogy például az Aliz utcai lakóházak, vagy az ELITE park  ilyen lenne…
Rendkívül sivár lakóterületek jönnének létre így.  A valódi talajkapcsolat nélküli zöldfelü-

letek gondozási szükséglete jóval nagyobb, mint az évtizedek múlva önfenntartóvá váló, az 
eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló földbe ültetett fáké.

Közparkok, közterek, fásított közterek:
Pozitívnak tartjuk, hogy a KÉSZ alkalmazza a Kb-kt-XI, fásított köztér övezetet is, még-

hozzá a legkisebb zöldfelületi arány duplájával a korábbi fővárosi szabályozásban szereplő 
meghtározásnál!

A Jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos javaslataink:

Általános szabályozó. védelmi és korlátozó előírások

A 4. § (6) bekezdéssel való   kiegészítését javasoljuk az alábbi előírással:
 (6) Új épületet, vagy épületeket, épület-csoportokat nagy lombot növelő fasort tartal-

mazó zöldfelületi sávval kell elválasztani a meglévő beépítésektől, épületektől, főleg abban 
az esetben, ha a meglévő épületek lakásokat is tartalmaznak. Amennyiben a közlekedési 
terület szélessége ezt nem tenné lehetővé, az új beépítés telkén történjen a fásítás a meg-
lévő lakóterületi beépítés felé eső oldalakon.

Indoklás:
Városképi és környezetvédelmi szempontból mindenképpen előnyös a fasorok telepítése, 

ezért az új épületek építésénél  - a közterület elégtelen szélessége esetén a fasor telepítést 
az új építkezés telkének terhére kell megoldani.

Az új épülettel szemben lévő lakások értékét csökkentené, ha ablakukból csupasz épü-
letfalakat látnának, bármilyen építészeti tagolást is tartalmazna az új beépítés. Lélektanilag 
is előnyös, ha az épületek ablakából falombokra lehet látni.

Különösen jónak tartjuk a Levegőminőségre vonatkozó 10 §, valamint a zajvédelemre 
vonatkozó 11 § előírásait!

(A Megújuló energia használata és hőszigethatás című 13. § (2) bekezdése egyezik a 10 
§ (3) bekezdésével. Ez a bekezdés szándékosan szerepel kétszer?)

Nagyon jónak tartjuk  a  Közművek elhelyezésének általános előírásait tartalmazó 15 
§ (2) bekezdését a fák gyökérzetének védelme,  valamint a (3) bekezdése c) pontját  az 
egészség védelméről való gondoskodás miatt.

A (4) bekezdést kiegészítését javasoljuk azzal a megjegyzéssel, hogy: „kivéve, abban az 
esetben, ha a felhagyott közmű kivétele élő fának a gyökérzetét sértené.” )

A Parkoló-felületek kialakítására vonatkozó szabályokat előíró 16. § (1) bekezdése tulaj-
donképpen nagyon jó, alkalmazását még az ideiglenesnek titulált parkolók esetén is java-
soljuk.

A Zavaró hatású építmények elhelyezésének szabályait tartalmazó 37. § (3) bekezdését 
javasoljuk átfogalmazni az alábbi módon: „Nagy szállítási forgalmú létesítmény az övezeti 
előírásoknak megfelelően is csak akkor helyezhető el, ha szállítási forgalmának indítása 
nem nyílik közvetlenül lakóterületeken átmenő útra.”
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A parkolás biztosításának módjára, a parkolóhely-építési kötelezettségre és annak meg-
váltására vonatkozó szabályokról szóló III. fejezet  39 § (2), (3), (4) bekezdésében  a  hi-
vatkozott (6) bekezdés értelem szerint az (5) bekezdés lenne.

Kérjük kiegészíteni a parkolóhely létesítési kötelezettség alóli felmentést egy g) ponttal, 
amely utal arra, hogy parkolóhelyet nem lehet létesíteni abban az esetben, ha a parkolóhely 
bejárata a közterületi fasor megsértése nélkül nem lenne lehetséges.

A Részletes övezeti előírásokkal kapcsolatos javaslataink:

A Ln-3-XI jelű övezetekben, ha a kialakult állapot megengedi, javasoljuk a zöldfelület 
megengedett legkisebb mértékét 35 %-nál magasabb értékben meghatározni.

Az Ln-T-XI  jelű övezetekben,  ha a kialakult állapot megengedi, javasoljuk a zöldfelület 
megengedett legkisebb értékét 50 %-ban meghatározni, új tervezésű lakótelepek esetén 
feltétlenül legalább 50 %-ban.  Meglévő lakótelepek zöldfelületi értéke még parkolóhely 
létesítés miatt se legyen csökkenthető.

Az intézményi és gazdasági, valamint  városközponti övezetek előírásait javasoljuk ki-
egészíteni azzal, hogy új építés esetén a megengedhető legkisebb zöldfelületi arány maga-
sabb lehet  a táblázatban szereplő értékeknél.

A Zkp-XI-Kp  Közpark övezet  esetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértékét 
kérjük 75 %-ra növelni

 
A Zkp-XI-Kk, Zkk-XI  közkertek  övezet esetében a  zöldfelület megengedett legkisebb 

mértékét kérjük 75 %-ra növelni.
Kérjük a  (4) bekezdés g) pontjának törlését.
Indoklás: Sem közparkban, sem közkertben ne legyen lehetséges gépjármű forgalom, és 

megközelítésük se történhessen személygépjárművel, mivel ez csökkentené a zöldterület 
levegőminőséget javító értékét.

Parkoló létesítését az erdőterületek esetében is ellenezzük. Megközelítésük közösségi 
közlekedéssel legyen megoldható. 

Hiányoljuk a szabályozásból a különböző vastagságú talajborítottságnak a telkek zöldfe-
lületi arányába való beszámíthatóságának meghatározását.  Amennyiben ezt az OTÉK sze-
rinti meghatározásra hagynánk,  akkor az új építkezések akkor is megfelelnének a KÉSZ-
ben előírtaknak az előírt legkisebb  zöldfelületi arány betartása mellett,  ha egy szál nagy 
lombot növelő fa sem lenne a területükön, hiszen az OTÉK szerint a 82 cm-es talajtakarás 
is már 75 %-ban beszámítható a megengedhető legkisebb zöldfelületi arányba. Ezért az 
OTÉK-nál jóval szigorúbb szabályozást javasolunk.

Kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:             

Schnier Mária    
tematikus projektvezető
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Takács Viktor Tibor      Budapest, 2017. február 21.
Főépítész úr részére       11/2017
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbudai Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Bp. XI., Budaörsi út – Rétköz utca – Háromszék utca – Sasadi út által hatá-
rolt terület kerületi építési szabályzata

Tisztelt Főépítész Úr!

Tárgyi építési szabályzat jóváhagyásra kerülő munkarészeiről az alábbiakban adjuk meg 
véleményezésünket.

3. Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázat szövegében az alábbi módosításokat 
javasoljuk:

3. §  1.  A kétszintes növényzet meghatározásánál:  A  telekre előírt zöldfelület területé-
nek minden 100 négyzetméterére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes  lombtömeget 
növelő lombos fa.

Indoklás:
A kétszintes növényzet meghatározásánál a vagylagos megoldások közül két esetben 

határoz meg nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fát. Mindkét esetben javasol-
juk azok 100 négyzetméter sűrűséggel való ültetését a 150 négyzetméter sűrűség helyett, 
még abban az esetben is, ha a területen egyidejűleg cserjék ültetése is megvalósul. Szük-
ségesnek tartjuk a falombozattal történő minél nagyobb borítottságot. Az eredeti altalajjal  
közvetlen vertikális kapcsolatban álló fák idővel  - vízellátás tekintetében -  önfenntartóvá 
válhatnak. A kifejlődött fák 10 méteres ültetési távolság esetén sem zavarják számottevően 
egymás fejlődését, viszont zárt lombozatot alkotnak. A minél több lombos fát tartalmazó 
környezet különösen a többszintes épületállomány esetében szükséges.

Hasonló indokból :
2.  a háromszintes növényzet meghatározásánál is javasoljuk a telekre előírt zöldfelü-

let területének minden 100 négyzetméterére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes  
lombtömeget növelő lombos fa ültetését a 150 négyzetméter sűrűség helyett.

9.§  Közlekedés, parkolás
(3) bekezdését   - miszerint  meglévő épület bővítése, vagy funkcióváltás esetén  a meg-

lévőhöz képest annyi többlet személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, mely a korábbi 
funkcióhoz tartozó előírásokhoz képesti növekmény -  javasoljuk törölni. A bekezdés ilyen 
megfogalmazása a beépítés növelésére is ösztönözne. 

A (4) bekezdés előírásai közül a 2. pont előírását nem tartjuk helyesnek. Éppen elegendő 
a lakásonkénti  1 db személygépjármű elhelyezési kötelezettség, amit a jogszabály még a 
jó tömegközlekedési ellátottság esetén sem enged csökkenteni. 

Tekintettel a terület  autóbusz hálózattal való jó ellátottságára, a bekezdés többi pontját 
is túlzottnak tartjuk.
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A Környezetvédelemre vonatkozó 11. § előírásai gondosságról tanúskodnak. Az (1) be-
kezdésben javasoljuk a távfűtés előnyben részesítésének előírását, tekintettel a Gazdagréti 
lakótelep közelségére.

A zöldfelületekre vonatkozó  12. § (2) bekezdését különösen jónak tartjuk. A  (11) be-
kezdést  javasoljuk módosítani olyan értelemben, hogy a lakóterületi telkek zöldfelületeinek 
minden 100 négyzetmétere után legyen telepítendő legalább 1 környezettűrő, közepes, 
vagy nagy lombkoronát növelő fa.

24. §:  A Zkp-XI-Kk-01 jelű területre, jelen esetben a Beregszász térre vonatkozó  köz-
kert övezet esetében javasoljuk annak minden területén a legkevesebb 75 %-os zöldfelületi 
arány előírását.

Kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

Lukács András elnök meghatalmazása alapján:

Schnier Mária
tematikus projektvezető
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