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A Fővárosi Közgyűlés az ünnepek előtt, 2007. december 21-én elfogadta és a két ünnep 
között, 28-án kihirdette új vagyonrendeletét (75/2007. (XII. 28.) Fõv. Kgy. rendelet). A 
jelentős társadalmi, gazdasági és környezeti hatást kiváltó jogszabály tervezése során – 
tudomásunk szerint – nem folytattak szakmai, társadalmi egyeztetési és véleményezési 
eljárást, továbbá nem készítettek megfelelő hatáselemzést sem. A környezetet súlyosan 
érintő változtatásokról sem a kormánypárti, sem az ellenzéki képviselők nem tájékoztatták a 
nyilvánosságot, illetve a környezetvédő társadalmi szervezeteket.  

Az új vagyonrendelet szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő erdők 2008. 
február 1-től már nem minősülnek „forgalomképtelennek”, hanem „korlátozottan 
forgalomképes” kategóriába sorolták őket. Ez azt jelenti, hogy míg korábban az erdőket 
egyáltalán nem adhatták el, az idei évtől egyszerű feltételekkel átruházhatóvá váltak a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló budapesti és a Budapest környéki erdők. A 
forgalomképtelenség szabályát korábban is ki lehetett kerülni azzal, hogy előzetesen 
átminősítették a területet, az új vagyonrendeletnek köszönhetően azonban ezt a nehézkes és 
a civil szervezetek számára nyilvános procedúrát sem kell lefolytatni a területek 
magánkézbe adásához. 

Tartunk tőle, hogy a forgalomképtelenség akadályának megszűnésével sorban kerülnek 
majd az építési területre éhes befektetők kezébe a megmaradt zöldfelületek, amelyeket 
ezután csak – a gyakorlatban sok esetben igen gyengének minősülő – államigazgatási 
szankciórendszer védhet meg. Ennek hatékonysága már csak azért is megkérdőjelezhető, 
mert a magántulajdonú erdőkben engedély nélkül végzett fakitermelés esetén legfeljebb 
félmilliós bírság szabható ki. Egy kisebb erdő lecsupaszítása után csak a faanyag 
értékesítésével a bírság többszörösét lehet „kigazdálkodni”, ráadásul egy „fa nélküli” 
erdőterület átminősítése, építési övezetté nyilvánítása jóval egyszerűbb a gyakorlatban. Ez 
utóbbira hatalmas az ösztönzés, hiszen így a beruházók sok millió, esetenként milliárd forint 
nagyságrendű haszonhoz juthatnak és rövid távon az önkormányzatok sem járnak rosszul. 
Ugyanakkor Budapest lakosságát jóvátehetetlen károk érik, hiszen a zöldterületek alapvető 
szerepet töltenek be a főváros lakhatóságának megteremtésében, az egészséges környezet 
megóvásában, a nemzetközi versenyképesség javításában. (Nem véletlen, hogy szinte 
minden európai városban komoly és általában sikeres erőfeszítéseket tesznek zöldfelületeik 
megóvására és fejlesztésére. Budapest sajnos a kevés kivétel közé tartozik.)  

Az átruházás feltételeit az új vagyonrendelet egy meglehetősen bonyolult és átláthatatlan 
szabályhalmaz kialakításával határozza meg. Az ebben való kiigazodás nem csak az aggódó 
lakosok és civil szervezetek, hanem még a jogalkalmazók, a döntéshozók számára sem 
egyszerű. Az ilyen hozzájárulási rendszer kiváló táptalaja lehet a kapkodó, átgondolatlan és 
felületes átruházási döntéseknek, teret engedhet a „zavarosban halászó” befektetőknek, a 
korrupciónak, és megakadályozhatja a lakosok információhoz jutását, valamint részvételét a 
döntéshozatali eljárásokban.  

Bár a rendelet értékhatárokat tartalmaz, hogy milyen esetekben kell kérni az illetékes 
fővárosi bizottság vagy a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását, a gyakorlatból sejtjük: nem 
okoz majd különösebb gondot, hogy az önkormányzat „felszeleteljen” egy-egy területet, 
amelyek így külön-külön majd nem érik el a „problémás” értékhatárt. A Levegő 



Munkacsoport a fenti aggályok miatt a közigazgatási hivatalhoz fordult és kérte, hogy a 
hivatal vizsgálja felül a rendeletet törvényességi szempontból.  

A fővárosi és főváros környéki erdők védelme azért is különösen kényes kérdés, mert 
naponta értesülünk olyan eseményekről és tervekről, amelyek a zöldfelületek további 
csökkenését, ezzel összhangban a levegőminőség további romlását okozzák. Néhány hete 
Piliscsaba határában egy magánterületen több hektár erdőt irtottak ki – vélhetően engedély 
nélkül. A XII. kerületi Önkormányzat pedig – tudomásunk szerint – mostanában nyújtja be 
a Fővárosi Közgyűlésnek az övezetátsorolási kérelmét, amely a Hegyvidék jelentős 
erdőterületeinek építési telekké történő átminősítését jelentené. A helyi civil szervezetek és 
a Levegő Munkacsoport határozottan tiltakoznak e tervek ellen. 
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