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Segíthetnek-e újabb törvények  
megvédeni a zöldterületeket? 
 
Az Állami Számvevőszék 2009 szeptemberében közzétett jelentései szerint 
nem teljesült a Nemzeti Környezetvédelmi Program azon célkitűzése, hogy 
2004 és 2008 között növekedjen az egy főre jutó városi zöldterületek 
nagysága. Az ÁSZ ezért egyebek mellett egy zöldterületi törvény 
megalkotását javasolja. A Levegő Munkacsoport már évek óta szintén ezt 
szorgalmazza, mégpedig az építési előírások olyan módosításával, hogy 
automatikussá váljon a városi zöldterületek növekedése. 
 
Magyarországon az egy főre eső városi zöldterület 0,5 és 144 négyzetméter között 
mozog. Ez bizony sem nem igazságos, sem nem célszerű. Idézünk az Állami 
Számvevőszék jelentéséből:  
 
„Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a városok zöldfelületi ellátottsága 
mennyiségi és minőségi szempontból rosszabb a közepesnél, a gondozatlan 
zöldterületek országos aránya mintegy 14% volt 2004-ben. A környezeti állapot 
romlása miatt, a zöldterületek növelése érdekében a 2003-2008. évre szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKP-II) célkitűzései között szerepelt az egy városi lakosra 
jutó közhasználatú zöldterületek nagyságának 16%-kal történő növelése 2008-ig… 
 
Az NKP-II célkitűzései között szerepelt az egy városi lakosra jutó közhasználatú 
zöldterületek nagyságának 1999/2000. évi 38,7 m2 alapállapotról 45 m2-re való 
növelése 2008-ra. Az NKP-II nem tartalmazza, hogy ebbe a városok mely zöldterületei 
tartoznak. Ennek hiányában az alapállapotnak tekintett 38,7 m2 nem ellenőrizhető és 
a kitűzött cél teljesítése nem mérhető. Az Országgyűlés részére készített NKP-II 
végrehajtásáról szóló jelentéstervezet sem tartalmaz – adat hiányában – információt a 
2008-ra kitűzött cél teljesítéséről, csak annyit rögzít, hogy mértéke elmarad a 
kívánatostól. A közhasználatú zöldterületek állományáról 2004-ig a városoknak 
statisztikai adatokat kellett szolgáltatni. Ez alapján 2003-ban az egy városi lakosra 
jutó közhasználatú zöldterület 39,11 m2 volt. Az ingatlanvagyon-kataszter adatait 
figyelembe véve az egy városi lakosra jutó zöldterület az NKP-II célkitűzései között 
szereplő 16%-os növekedésével szemben, ez időszak alatt – a városi önkormányzatok 
tulajdonában lévő, Ivkr-ben kimutatott zöldterület adatok alapján – 2,5%-kal 
csökkent, és 2008-ban 22,25 m2 volt.” 
 
Rengeteg információval rendelkezünk arról, hogy milyen kedvező hatással vannak a jó 
állapotban levő zöldterületek mentális és fizikai egészségünkre, a biodiverzitás 
megőrzésére, valamint az ingatlanok értékére. Vidéki városokban új zöldterületek 
létesítésére ritkán, de a meglévők gondozására sok jó példát találunk. A fővárosban 
azonban elszomorító a helyzet. A Levegő Munkacsoport évek óta szorgalmazza a 
területrendezési és építési előírások olyan módosítását, hogy a poros kőrengetegek 
lakóinak sorsa ne függjön a – sokszor vidéken vagy távolabbi zöldövezetekben lakó – 
önkormányzati képviselők kénye-kedvétől: 
 
1. AZ OTÉK-ban (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) írják elő, 

hogy új lakások, irodák, kereskedelmi létesítmények stb. létrehozása esetén 
kötelező legyen lakásonként, illetve területegységenként 7 négyzetméter új 
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játszóteret, pihenőkertet, parkot létrehozni a területen (300 méteres távolságon 
belül). Ezzel automatikusan megszűnnének a további túlépítések a belső 
kerületekben. 

2. Az egyes övezetekben meghatározott minimális zöldterületet ne telkenként 
biztosítsák, hanem egy településrészre vonatkozóan. Olyan helyen például, ahol 
már eleve kevesebb mint 1 négyzetméter nyilvános zöldterület jut egy lakosra 
(például a VI. vagy a VII. kerület, illetve más kerületek egy-egy településrésze), a 
telkenként előírt minimális zöldterületnek nincs gyakorlati értelme. Új alapokra kell 
helyezni e területek szabályozását. 

 
Néhány civil szervezet és öntudatos helyi lakos elkeseredett küzdelme mindeddig nem 
sok sikerrel járt. Talán az ÁSZ jelentése felrázza nemcsak a felelősök lelkiismeretét, 
hanem az ingatlantulajdonosokat is. Hiszen mindnyájunk egészségéről és 
ingatlanjaink értékéről van szó. 
 
Budapest, 2009. szeptember 30. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
                                                 
i Jelentés a települési önkormányzatok tulajdonában levő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának 
ellenőrzéséről, 
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/53D38D5BE2FD51A1C125763A0059B5D3/$File/0934J000.pdf) 


