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I. 
A panasz 
 
1. 2008. ápr. 29-én a Kamaraerdı Zöldet Védı Társaság (képviselı: Vásárhelyi-Prodán 
Katalin, elnök) panaszt adott be a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Irodájára. Ez a 
panasz sok tekintetben az általános biztoshoz 2006. július 6-án beadott, elsısorban a 
panaszosok haszonbérleti jogviszonyával foglalkozó panasz kiegészítésének tekinthetı. A 
panaszt Nagyné Pap Zsuzsanna 2009. január 12-én érkezett panasza is kiegészítette.  
 
2. A panaszok szerint a panaszosok évtizedek óta bérelnek kisebb külterületi ingatlanokat, 
azonban a Budapest Fıváros XI. kerület, Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a határozatlan idejő szerzıdéseket elıször egy éves határozott idejőre 
változtatta, majd bejelentette, hogy azokat nem hosszabbítja meg. Az ügyben jelenleg a bérlık 
és az Önkormányzat között több per is folyamatban van1.  
 
3. Akik nem perelnek, elhagyták a területet, az Önkormányzat megbízásából egy Kft. ırzi azt. 
A panaszosok állítása szerint ez a Kft. hajléktalan, roma családokat házfoglalásra bíztat, azzal, 
hogy a házakat egy év múlva úgyis lebontják2. Másfél év alatt a területen 250 betörés, 
rongálás történt, elharapózott a közterületen a kommunális hulladék felhalmozása3. A bérlık, 
akik közül többen a perekben még vitatott jogalappal létesített épületekben állandóan a 
területen laknak, a kerületi kisebbségi önkormányzat segítését is kérték, azonban a helyzet 
nem változott.  
 
4. A panaszosok véleménye szerint az önkormányzat nem változtathatta volna meg a terület 
besorolását4 a 2007. novemberi ülésén, amíg az per alatt van. Környezeti hatástanulmány sem 

                                                 
1 Az önkormányzat tájékoztatása szerint e perek közül az önkormányzat által az ingatlanok kiürítése miatt 
indított perek már jogerısen befejezıdtek az önkormányzat pernyertessége mellett. 
2 Az önkormányzat viszont állítja, hogy a Kft-t a közbiztonság megırzése érdekében bízta meg. 
3 Az önkormányzat szerint mezıgazdasági területen keletkezı hulladék elszállításáról a terület használójának 
kell gondoskodnia. Ennek ellenére a Kerületi Környezetvédelmi Program 2009. évi Intézkedési Terve 4 millió 
forintot irányzott elı az illegális hulladék elszállítására a területrıl. 
4 Az önkormányzat tájékoztatás szerint a terület az OÉSZ alapján zártkert volt, 1997 óta az OTÉK alapján 
beépítésre nem szánt terület, azon belül pedig kertes mezıgazdasági terület. 1999 óta a Fıvárosi Szabályozási 



készült a döntés elıtt, úgy terjesztették fel azt a fıvároshoz. A szóban forgó 15 ha területére 
1200 fıs lakóparkot terveznek, amelyet a természetvédelmi területtıl mindössze 5 m választ 
majd el, ahol 37 féle védett növény található. 
 
 
II. 
Tényállás 
 
5. A tényállást a panaszhoz csatolt iratok, az Önkormányzattól, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságtól (a továbbiakban: Igazgatóság), valamint a Közép Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl (a továbbiakban: 
Felügyelıség) beszerzett iratok, az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosának Hivatalánál 
3457/2006. OBH számon folyamatban volt ügy iratai, az elérhetı sajtóhíradások, a helyszín 
megtekintése, továbbá a panaszos szervezet képviselıjével (Vásárhelyi-Prodán Katalin) és az 
Önkormányzat vezetı tisztségviselıivel (Fodor Vince alpolgármester, Bojta László 
fımunkatárs és dr. Filipsz Andrea jegyzı) folytatott személyes megbeszélések alapján 
állítottuk össze. Ugyancsak figyelembe vettük a 2009. május 14-én megküldött állásfoglalás 
tervezetünkre az Önkormányzat május 19-i, a Kamaraerdı Zöldet Védı Társaság és az 
Igazgatóság egyaránt június 2-án, illetıleg Budapest Fıváros Önkormányzata 
Fıpolgármesteri Hivatala Fıépítészi Irodájának (a továbbiakban: Fıépítészi Iroda) június 15. 
napján, továbbá a Felügyelıség 2009. július 15-én érkezett észrevételeit. 
 
6. 2006 elején az Önkormányzat ingatlan értékforgalmi szakértıi véleményt rendelt az ügyben 
érintett Budapest, XI. kerület, 33 (1 ha, 1615 m2), 2/1 (2 ha, 7.810 m2) és 2/2 hrsz. (11 ha, 
4.412m2) hrsz. alatti ingatlanokról (a továbbiakban: Terület). Ezen ingatlanok összértéke a 
szakértı által készített értéktanúsítvány alapján 1.323.000.000,- Ft. A megbízás célja az volt, 
hogy az Önkormányzat Projekttársaságba apportálhassa az ingatlanokat. A szakértı egyebek 
közt azt is megállapította, hogy a Területen találhatók szerszámtároló-pihenık, de komoly 
családi házak is, némelyik szinte parkosított, míg más telkek viszonylag gondozatlanok.  
 
7. 2006 júniusában az Önkormányzat szindikátusi szerzıdést kötött a Kamaraerdı 
Ingatlanfejlesztı Kft.-vel, amit a Képviselıtestület 237/2006. XI. ÖK. (VI. 15.) sz. 
határozatával elfogadott. A befektetı egy, az Önkormányzattal együtt alakítandó 
Projekttársaságban vállalta a „per- teher- és igénymentes” terület fejlesztését, azon az alapon, 
hogy a Fıvárosi Közgyőlés által 2005. évben elfogadott településszerkezeti terv (TSZT, 
1125/2005. (V. 25.) sz. határozat) megteremtette a belterületbe vonás és az övezetmódosítás 
elvi lehetıségét.  
 
8. 2006 szeptemberében az Önkormányzat tájékoztatta a Területen lévı haszonbérlıket, hogy 
az egy évvel korábban határozott idıre létrejött haszonbérleti szerzıdéseik 2006. szeptember 
30-án megszőntek5. Mivel újabb szerzıdést az Önkormányzat nem kívánt kötni, kérte, hogy 
az ingatlanok használatát a haszonbérlık haladéktalanul szüntessék meg, az ott esetlegesen 
létesített közmőveket, kutat, ideiglenes építményt6 pedig haladéktalanul távolítsák el. 
                                                                                                                                                         
Keretterv alapján MG-MF keretövezetbe, a kerületi városrendezési és építési szabályzat alapján pedig MG-MF-
XI külterületi, beépítésre nem szánt terület, azon belül mezıgazdasági rendeltetéső, távlatban fejlesztésre kijelölt 
terület keretövezetbe tartozik. 
5 Az önkormányzat tájékoztatása szerint az ingatlanok visszaadásában együttmőködést tanúsító bérlıknek más, 
üres önkormányzati ingatlanok bérbevételét ajánlották fel, azonban az új bérleményeket a kérelmezık egyetlen 
esetben sem igényelték. 
6 Az önkormányzat jogi álláspontja szerint az ideiglenes építési engedélyek csak a bérleti szerzıdések 
idıtartamára szóltak. 



 
9. 2006 decemberében az Önkormányzat és az idıközben létrehozott Projekttársaság a XI. 
kerület, 2/1. hrsz. alatti ingatlant a Projekttársaság birtokába bocsátotta, az pedig vállalta, 
hogy gondoskodik ırzésérıl, állagmegóvásáról, karbantartásáról. A másik két ingatlan 
kiürítésére a megállapodásban a Projekttársaság kapott megbízást. A megállapodás a kiürítés 
jogi eszközeirıl, gyakorlati megvalósítási módjáról nem rendelkezett. 
 
10. 2007 márciusában a Terület településrendezési tervének elkészítése, a belterületbe vonás 
megtervezése érdekében az Önkormányzat tervezési szerzıdést kötött a Pestterv Kft.-vel, 
majd 2007. május 7. napján megkezdte az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. §-a szerinti egyeztetı eljárást a szakhatóságok és a 
nyilvánosság értesítésével. Mind az Igazgatóság, mind pedig a Felügyelıség jelezte, hogy az 
eljárásban részt kívánnak venni, utóbbi már ebben a levelében felhívta a figyelmet a Natura 
2000-es területek lehetséges érintettségére. 
 
11. 2007 októberére elkészültek a Kerületi Szabályozási Terv, keretövezet módosítási 
javaslat, vizsgálati munkarészei, tervezıi programja, mint munkaközi anyag. A tervezık 
megállapítják, hogy a Terület középsı része a Budapest, XI. ker. 2/2 hrsz. alatti ingatlan (62 
%-a a teljes területnek) parcellázott, rajta több, mint 100 épület áll, amelyek átlagos 
alapterülete 24 m2, de van köztük 100 m2-es is. A vegetációra gyümölcsfák és díszkert 
jellemzı. A délnyugati 2/1 hrsz. alatti ingatlan nyílt karszt, sekély termıréteggel, gyér 
vegetációval, míg az északi 33 hrsz. alatti, 6 ha nagyságú, szılı mővelési ágban nyilvántartott 
telek fával borított. 
 
12. A munkaközi anyag szerint „A tervezési terület gyepterületei, valamint a beállt, idıs 
növényállományú, fıként kert mőveléső mezıgazdasági területei zöldfelületi szempontból 
jelentıs használati értéket képviselnek. A területet körbefogó utak mentén önálló mővelési 
ágban vagy a közlekedési területek részeként keskeny sávban húzódó, védelmi funkciót 
betöltı többszintes növényállományú erdısávok szintén jelentıs zöldfelületi értéket 
képviselnek.” Az új felhasználások zöldfelületi szempontból változást hoznak a területen, bár 
1,5 ha közpark lesz és az intézményi területek jelentıs része is viszonylag magas zöldfelületi 
aránnyal kerül kialakításra7.  
 
13. A munkaközi anyag megállapítja továbbá, hogy mivel a Területre van hatályos 
településrendezési terv, a biológiai aktivitásértéket az övezeti besorolás szerint kellene 
számítani. Ugyanakkor a szerzık álláspontja szerint „jelen tervezési munka során a biológiai 
aktivitásérték számítás alkalmazása nem lehet kötelezı érvényő, mivel a rendelkezı 
jogszabály 2007. május 3-án lépett életbe, vagyis már folyamatban lévı tervezési munkánál 
az alkalmazása nem kötelezı. Egyébként a jelenlegi aktivitásérték 6-os szorzóval számolva a 
mezıgazdasági rendeltetéső, 0,7-essel a jelentıs zöldfelülető intézményterületnél összesen 
81,2, a tervezett pedig 3-mal az L6/XIÉ lakóövezetnél, az intézményterületnél 1,5-lel 
(„korrigált értékmutató használatával”), a közparknál pedig 6-tal, összesen 43,0. Ezt pl. kb. 
6,5 hektárnyi véderdı telepítésével lehetne kompenzálni szántó mőveléső telken (+6 
ponttal)”. 
 
14. Ugyancsak megállapítja a munkaközi anyag, hogy a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévı települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 

                                                 
7 A Kamaraerdı Zöldet Védı Társaság észrevételezi, hogy a negatív környezeti hatások a területet meghaladják, 
egész Budapest környezetét, levegıminıségét kedvezıtlenül befolyásolja ugyanis az, ha a város északnyugati 
szélfolyosóján újabb zöldfelület tőnik el. 



KvVM rendelet alapján kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi terület az egész 
XI. kerület. A 2/1. hrsz. alatti területet a nyílt karszt területek külterületi jegyzékérıl szóló 
80023/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató tartalmazza. 
 
15. 2008 januárjában a Fıvárosi Fıépítészi Iroda levéllel fordul a szakhatóságokhoz azzal, 
hogy a Területre a Fıvárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításához szükséges 
keretövezet módosítási hatástanulmány készül. Kérte az Étv. 9. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján elızetes állásfoglalásukat, továbbá azt, hogy nyilatkozzanak, részt kívánnak-e venni a 
véleményezési eljárásban. 
 
16. 2008 áprilisában a Felügyelıség megerısítette, hogy a településrendezési véleményezési 
eljárásban környezetvédelmi, táj-, természetvédelmi és vízügyi szempontból részt kívánnak 
venni. Kérte figyelembe venni egyebek közt 
- hogy Natura-2000-es és az OTrT-ben írt Országos Ökológiai Hálózat területek közelében 
fekszik a Terület, 
- a helyi tájképi és természeti adottságok megırzésének szükségességét, 
- az OTÉK-ban felsorolt védıterületek nagyságát (elsısorban a levegıtisztaság védelme 
szempontjából),  
- a levegıtisztaság védelmi kormányrendelet 6. §, és 2. sz. melléklet övezeteinek a nagyságát, 
- a Terület felszín alatti vizek szempontjából érzékeny terület voltát. 
Mindezek ellenére a Felügyelıség környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartotta 
szükségesnek. 
 
17. 2008 szeptemberében viszont az Igazgatóság a szomszédos Natura 2000-es terület kiemelt 
jelentıségő különleges természetmegırzési terület, az ún. Érd-Tétényi plató, a Terület 
ökológiai, zöldfelületi értékei, továbbá a három ingatlan közül az egyiken található védett 
növényfajok (pl. tavaszi hérics, árlevelő len, csinos árvalányhaj, selymes peremizs) miatt a 
környezeti vizsgálatot szükségesnek tartotta. A terület fejlesztéséhez szükséges megközelítı 
utak ugyanis érintenék a szomszédos 1 alszámú földrészletet, amelyen az említett védett 
növényfajok találhatók, így a terv ezekre jelentıs hatással van8. A Fıvárosi Önkormányzat 
által esetlegesen elvégzett környezeti vizsgálatról nincs tudomásunk, ugyanakkor az 
Önkormányzat jegyzıje személyes megbeszélésünkön kérdésünkre azt a tájékoztatást adta, 
hogy a Fıvárosi Önkormányzat a környezeti vizsgálatot el fogja végezni. 
 
18. Az Önkormányzat ingatlanfejlesztési célkitőzéseit és a környezeti vizsgálat eredményét 
befolyásolhatja az is, hogy a Terület közvetlen szomszédságában található egyfelıl egy óvoda 
és egy szociális otthon, másfelıl pedig a közelében található9 egy repülıtér és egy lıtér. 
Utóbbi közelsége a helyben lakók elmondása szerint egy alkalommal már balesethez is 
vezetett, egy kertjében dolgozó idıs embert talált el egy eltévedt golyó. 
 
19. Amennyiben az Önkormányzat és a Projekttársaság mégis kitartanak ingatlanfejlesztési 
elképzeléseik mellett, a panaszos egyesület álláspontja szerint több olyan kompromisszumos 
megoldás is adódik, amely nem járna egyfelıl az ingatlanfejlesztési tervek teljes 
meghiúsulásával, másfelıl pedig a Területet jelenleg használókat sem semmizné ki.  
 
20. Álláspontjuk szerint olyan intézkedési csomagot kellene kidolgozni a helyi konfliktus 
kezelésére, aminek részei lehetnének: 

                                                 
8 Az Igazgatóság észrevétele alapján pontosítottuk az állásfoglalásnak ezt a részét. 
9 Az önkormányzat észrevételei alapján tett pontosítás. 



- cseretelkek biztosítása10, 
- vételi jog biztosítása a fejlesztett ingatlanokra11 12, 
- az ingatlanfejlesztés nyereségébıl az Önkormányzat kártalaníthatná a haszonbérlıket a 
legtöbb esetben jogszerően felépített ingatlanjaik értéke és a zöldkár erejéig, 
- a telekméretek meghatározásával, a kötelezı zöldfelületek nagyságának a jelenlegi 
mértékhez közelítésével kevesebb, de jóval értékesebb ingatlant lehetne kialakítani a 
Területen, 
- a felperesek elállnának a kereseteiktıl, ezzel elhárulnának az akadályok a közmő 
hozzájárulások beszerzése és a belterületbe vonás elıl. 
 
 
III. 
Jogi elemzés 
 
A. 
Hatásvizsgálati jogszabály-csoport 
 
21. Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: SKV rendelet) 1. § (2) bekezdés bb) pontja szerint a környezeti 
vizsgálat lefolytatása mindig kötelezı arra a tervre, illetve programra, amely Natura 2000 
területre jelentıs káros hatással lehet. A környezeti vizsgálat lefolytatására vonatkozó ez az 
eset különbözik az 1. § (3) bekezdésében szereplı tervektıl, programoktól, ahol a környezeti 
vizsgálat nem minden esetben kötelezı, hanem tervezı a várható környezeti hatások 
jelentıségének mérlegelése alapján, a környezetvédelmi szervek bevonásával dönt a vizsgálat 
szükségességérıl. 
 
22. A jelen ügyben a Terület közvetlen szomszédságában Natura 2000-es terület van (16. 
pont), a tervezett intenzív beépítés nyomán legalább kétezer gépkocsi napi forgalma és a 
beépítéssel járó egyéb terhelések miatt a jelentıs káros hatás lehetısége megállapítható, ezért 
a környezeti vizsgálattól nem lehet eltekinteni13. 
 
23. A Felügyelıség észrevételében jogosan állapítja meg, hogy az SKV rendelet 1. § (2) 
bekezdésének kötelezı szabályai alól ugyanezen szakasz (3) bekezdése kivételeket állapít 
meg. Álláspontja szerint ez azt is jelenti, hogy azokban az esetekben, amikor ugyan egy terv 
Natura 2000 területre jelentıs hatással lehet, azonban csupán a település egy részére készülı 
településrendezési tervrıl van szó vagy helyi szinten kis terület használatáról, az SKV nem 
lesz kötelezı, hanem csak eseti mérlegelés alapján eldöntendı. Tekintettel arra, hogy a jelen 
ügyben szereplı helyrajzi számok a XI. kerület teljes területéhez viszonyítva csekély 

                                                 
10 Az önkormányzat észrevételében leszögezte, hogy mivel a volt haszonbérlıknek nem volt tulajdonjoga, ezért 
nem tervezte és nem is tervezi cseretelkek biztosítását, ilyen törvényi kötelezettsége nincs. 
11 Az önkormányzat jogi álláspontja szerint a Földtörvény 10. § (3) bekezdése nem biztosít elıvásárlási jogot a 
haszonbérlıknek a szóban forgó területhasználati kategóriákban. Ráadásul, mivel az Önkormányzat nem 
adásvétellel, hanem apportálással idegeníti el a telkeket, elıvásárlási jog keletkezése fogalmilag kizárt. 
12 A Társaság észrevételezi, hogy az általuk felvázolt megoldási módban a terület újra felparcellázására sem 
volna szükség, mivel a haszonbérbe vett telkek a BVKSZ 48. § (1) bekezdés b) pontja által megkövetelt 800 m2 
nagyságot elérik. 
13 Az önkormányzat észrevételében továbbra is egyetért a környezeti vizsgálat szükségességével, azonban úgy 
látja, hogy a vizsgálatra az 1. sz. melléklet 2. pontja alapján (a település egészére készülı településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) van szükség, amibıl az következne, hogy a Fıvárosi 
Önkormányzat feladata a környezeti vizsgálat elkészíttetése. 



területhez tartoznak, a Felügyelıség a környezeti vizsgálat szükségességét eseti alapúnak 
ítéli. 
 
24. Ugyanakkor a Felügyelıség észrevétele maga is utal arra, hogy az európai közösségi 
jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. sz. 
rendelet 10. §-a, mint speciális jogszabályhely meghatározza, hogy a Natura 2000-es területek 
érintettsége esetén környezeti vizsgálatot kell végezni. A 10. § (1) és (2) bekezdése szerint a 
hatások jelentıs volta esetén minden esetben hatásvizsgálatot kell végezni, mégpedig egy 
külön a jogszabály mellékletében meghatározott hatásbecslési munkarészben. A két 
jogszabály összevetésével tehát megállapítható, hogy a Natura 2000-es területek érintettsége 
esetén a hatások jelentıs voltát kell mérlegelni, nem pedig a rendezési terv egyéb területi 
vonatkozásait. 
 
25. Jogszabályt sértett az Önkormányzat azzal, hogy a környezeti vizsgálat szükségességét 
nem észlelte, illetıleg még a mérlegeléstıl függı esetre sem gondolva, a környezetvédelmi 
szerveknek nem küldte meg az SKV rendelet 4. § (3) bekezdésében és 2. mellékletében 
szereplı tájékoztatást sem. A belterületbe vonás tervezési folyamata emiatt anélkül haladt, 
hogy az SKV rendeletben leírt értékelési folyamat ezzel párhuzamosan elkezdıdhetett volna. 
Figyelembe véve a fenyegetett természetvédelmi érdekeket, valamint a fıvárosban a 
zöldterületek rohamos fogyása miatt elıállt közegészségügyi helyzetet, ezek a 
jogszabálysértések álláspontunk szerint elérik az egészséges környezethez főzıdı joggal 
kapcsolatos alkotmányos visszásság szintjét14. 
 
 
B. 
Helyi környezetvédelmi és köztisztasági, hulladékgazdálkodási feladatok 
 
26. Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében egyebek közt az épített és 
természeti környezet védelme, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása; gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, az óvodáról, 
illetıleg a szociális ellátásról való gondoskodás. 
 
27. Az Ötv. 8. § (2) és (4) bekezdése szerint ezek közül egyes kötelezettségekkel kapcsolatban 
„a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi 
lehetıségeitıl függıen -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el”, más 
kötelezettségek tekintetében viszont a települési önkormányzat köteles gondoskodni a 
feladatok ellátásáról. Ez utóbbi csoportba tartozik az óvodai nevelésrıl és a szociális 
alapellátás is. 
 
28. Az önkormányzat tehát az Ötv. adta keretek között szabadon dönthet arról, hogy a 
kötelezı közszolgáltatások körében a minden esetben kötelezı feladatokon kívül mit, milyen 
mértékben lát el. Természetesen az önkormányzat döntésének meg kell felelnie bizonyos 
alapvetı törvényességi követelményeknek. Legelıször is, az Ötv. 8. § (2) bekezdésbıl 

                                                 
14 A Fıépítészi Iroda – anélkül, hogy egyértelmően állást foglalt volna atekintetben, hogy a jogalkotó a 
környezeti vizsgálat készítésének kötelezettségét melyik szintő önkormányzatra telepítette – észrevételében 
rögzítette, hogy a felügyelıség korábbi álláspontját megváltoztatva, amikor célzatosan etekintetben az Iroda 
megkereste, a vizsgálat szükségessége mellett foglalt állást. Hasonlóképpen a Nemzeti Park Igazgatóság és a 
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fıépítésze is szükségesnek tartotta a környezeti 
vizsgálat elvégzését. 



kiindulva a döntést csupán két tényezı határozhatja meg: a lakosság igényei, illetıleg az 
Önkormányzat anyagi lehetıségei.  
 
29. Nem teheti meg tehát az önkormányzat azt, hogy ha egyszer lakossági igény jelentkezik 
az Ötv. 8. § (1) bekezdésében felsorolt közszolgáltatások ellátására és erre az anyagi 
lehetıségei megvannak, e feladatokat mégse lássa el. A lakossági igények eltérı mértékétıl 
függıen differenciálhat a szolgáltatások ellátásában, de bizonyos szolgáltatások nyújtását 
teljes mértékben nem függesztheti fel, még akkor sem, ha hosszú távú településrendezési 
célkitőzései ezt diktálnák – ez a szempont ugyanis nem szerepel az Ötv. 8. § (2) 
bekezdésében. 
 
30. A jelen esetben az Önkormányzat az ombudsmani vizsgálat által feltárt adatok szerint a 
Területen a helyi közterületek fenntartása15, a közbiztonság16, illetıleg a köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása terén nagyfokú és hosszan tartó passzivitást tanúsít. A jelen 
ügyben vizsgált településrendezési tervezési folyamatban pedig nem kellı mértékben veszi 
figyelembe az épített és természeti környezet védelmét, továbbá az óvodáról, a szociális 
ellátásról való gondoskodás követelményeit. Ezek a jogszabálysértések elérik az egészséges 
környezethez való joggal kapcsolatos alkotmányos visszásság szintjét, illetıleg ilyen 
alkotmányos visszásság megvalósulásával fenyegetnek. 
 
 
C. 
A település biológiai aktivitásértékének megırzése  
 
31. A települések biológiai aktivitásértékének megırzésérıl az Étv. 8. § (2) bekezdése 
rendelkezik. Ezt a jogszabályhelyet a 2006. évi L. törvény állapította meg, amely a törvény 
32. §-a alapján 2006. május 1. napjával lépett hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést 
követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. A területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM. rendelet viszont csak több, mint egy évvel késıbb, 
2007. május 4. napján lépett hatályba. 
 
32. A törvények hatályba léptetésével egyidejőleg hatályba kell léptetni a megfelelı 
végehajtásukhoz szükséges jogszabályokat. Ezt mondja ki a Jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 
törvény (Jtv.) 12. § (4) bekezdése és erre utal ugyanennek a törvénynek a 32. §-a is. 
Álláspontunk szerint a törvény és a végrehajtó rendelet közötti jelentıs idıeltolódás 
fennakadást okozhat a törvény megfelelı végrehajtásában és ezzel sérti az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésében megfogalmazott jogállamiság elvét.  
 
33. Ugyanakkor a jogalkotó mulasztása nem menti a jogalkalmazót az alól a kötelessége alól, 
hogy a már kihirdetett és hatályba lépett törvényeket az összes végrehajtó jogszabály 
esetlegesen késedelmes hatályba lépése elıtt a jogalkotó akaratának megfelelıen végrehajtsa. 
Ha bizonytalan a jogszabály tartalma felıl, kérhet állásfoglalást, iránymutatást az illetékes 

                                                 
15 Ezzel kapcsolatban az önkormányzat észrevételezi, hogy a mezıgazdasági területek vonatkozásában a 
közterület fogalma jogilag nem értelmezhetı, így az önkormányzatnak nincs kötelezettsége e területek 
tisztántartására. Ezzel együtt a fıváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fıv. Kgy. Rendelet 3. §-a 
alapján már több ingatlanhasználót köteleztek telükük hulladék és gyommentesítésére, illetıleg az önkormányzat 
három céggel is együttmőködve mintegy 150 m3 illegálisan lerakott hulladékot szállított el a Kamaraerdı Shell 
kút melletti részérıl. Megjegyezzük, hogy az önkormányzat érvelését a közterületek korlátozott 
megállapíthatóságáról az OTÉK 6. § (3) bekezdése és 7. § (1) bekezdése nem támasztják alá, mivel ezek szerint 
a települések teljes igazgatási területét közterületre és közterületnek nem minısülı területekre kell tagolni. 
16 A Társaság észrevétele szerint az elmúlt évben mintegy 450 rendırségi bejelentés történt a területen. 



minisztériumból, sıt az Alkotmány 44/A. § (2) bek., az Ötv. 16. § (1) vagy a Jtv. 10. § b) 
pontja alapján a jogalkotási vákuumot annak fennállása idejéig maga is kitöltheti megfelelı 
szabályokkal17. 
 
34. A jelen ügyben azonban az Önkormányzat több okból sem hivatkozhat még a 
késedelmesen hatályba lépett végrehajtó rendelkezésre sem, hiszen az Étv. 8. § (2) 
bekezdésének módosítása már 2006. május 1. napján hatályba lépett. A fentiek alapján ugyan 
az Étv. biológiai aktivitás értékre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását technikai akadály 
(a számítási módszer meghatározásának késedelme) hátráltatta, ez nem változtat azon, hogy 
az Étv. módosítás hatálybalépése után indított bármilyen eljárásban azt a technikai akadály 
elhárultával alkalmazni kell. 
 
35. Másfelıl a maga részérıl az Önkormányzat az Étv. 9. §-ában meghatározott 
településrendezési eljárást, az Étv. 9. §-ban leírt elsı eljárási cselekménnyel 2007. május 7. 
napján, három nappal még azután is, hogy a biológiai aktivitás értékrıl szóló részletes 
számítási szabályokat tartalmazó ÖTM rendelet hatályba lépett. 
 
36. Harmadsorban az Önkormányzat, amikor maga kezdett a rendezési terv módosításába, 
figyelmen kívül hagyta az Ötv. 63/C. §, valamint a Fıvárosi Szabályozási Kerettervrıl szóló 
46/1998. (X. 15.) Fıv. Kgy. Rendelet (FSZKT) 2. § (1) bekezdésének rendelkezéseit, ami 
alapján elıször a fıvárosi településrendezési terv módosítását kell elvégezni, csak utána lehet 
a megfelelı változásokat a kerületi rendezési tervbe átvezetni18. A fıvárosi önkormányzat 
viszont csak 2008 januárjában kezdte meg az Étv. 9. §-a szerinti eljárását. 
 
37. Mindezek alapján megállapítható, hogy a jelen eljárásban figyelemmel kell lenni arra, 
hogy az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejőleg Budapest közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminısítés elıtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet19 20.  
 
38. Mind a biológiai aktivitás érték megtartása, mind pedig a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat kapcsán felmerült, hogy a hatályos országos és önkormányzati szintő 
jogszabályok, illetıleg azok jelenleg elfogadott értelmezése alapján nem a kerületi, hanem a 

                                                 
17 Hasonló logikát alkalmaz Dr. Jakab András, A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest, 2005) c. mővében. 
18 Az önkormányzat észrevételezte, hogy az övezetmódosítás kezdeményezése a jogszabályoknak megfelelıen 
történt, figyelemmel arra, hogy 500/2007. (XI. 22.) XI. ÖK. Szlé határozatuk kizárólag a keretövezet módosítási 
hatástanulmány támogatásáról és a Fıvárosi Közgyőlés felé történı fölterjesztésrıl szólt. 
19 Az önkormányzat álláspontja szerint a fıváros egész területén a biológiai aktivitásérték szinten tartása a 
fıvárosi önkormányzat feladata. 
20 A Fıépítészi Iroda észrevétele részletesen taglalja ezt a kérdést. Az ÖTM r. 6. §-a mellett rámutat, hogy az 
Önkormányzati Minisztériummal történt egyeztetés is megerısítette, hogy az Étv. 8. § (2) bekezdés b) pontja a 
településszerkezeti tervre vonatkozik, mégpedig az Étv. 11. § (2) bekezdésére figyelemmel, ez pedig a 
fıvárosban a fıvárosi önkormányzat feladata. Az Iroda ebben a kérdésben tartalmilag a következıket fejti ki: „A 
minisztériumi állásfoglalás szeirnt az FSZKT övezeti tervének módosítása során az ÖTM rendelet nem 
alkalmazható, az övezetmódosítások során biztosítani kívánt zöldterület, -felület veszteség elkerülését más 
jogszabályi alaqpokra helyezve kell megoldani. A kerületi önkormányzat tanulmánya erre vonatkozóan is 
kidolgozott szabályozási javaslatot, amely a BVKSZ és FSZKT teljes közigazgatási területére történt 
felülvizsgálatát követıen kerülne beépítésre a jóváhagyó rendeletbe. Mindezekbıl az következik, hogy mivel 
Budapest Településszerkezeti Terve a szóban forgó három ingatlant 1997 óta beépítésre szánt területként 
tartalmazza, a kerületi önkormányzat által már kezdeményezett FSZKT módosítással pedig a területfelhasználási 
kategóriának megfelelı övezet „aktiválása” történne meg, a biológiai aktivitás érték szinten tartása jelenleg nem 
kérhetı számon e tervfajtában.” Véleményünk szerint a Fıépítészi Iroda okfejtése ebben a kérdésben rendkívül 
nehezen követhetı, amellett, mint másutt utaltunk rá, azon a hibás feltételezésen alapszik, hogy a terület 1997 
óta „beépítésre szánt”, így a biológiai aktivitás értékkel kapcsolatban azt elfogadhatatlannak tartjuk. 



fıvárosi önkormányzat volna köteles eljárni. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
álláspontunk szerint ez az elrendezés diszfunkcionális, mivel a környezeti vizsgálatot és a 
környezetvédelmi intézkedések egy részét tipikusan eltérı érdekeltségő szervekre telepíti. 
Jelezzük, hogy a kérdést vizsgáljuk és több ügy tapasztalatait összegyőjtve jogszabály 
módosításokat fogunk kezdeményezni. 
 
 
D. 
Az agglomerációs törvény szabályai 
39. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló 2005. évi LXIV. törvény 
(Batt.) 5. § (1) bekezdése szerint települési térség nem beépített területe abban az esetben 
minısíthetı át beépítésre szánt területté, ha a településszerkezeti tervben, a helyi építési 
szabályzatban, vagy szabályozási tervben a beépítésre szánt, és már jellemzıen beépített 
területeken, vagy a már korábban kijelölt területek hasznosításával az adott területfelhasználás 
számára már nincs lehetıség. 
 
40. A Batt. 5. § (3) bekezdése szerint pedig új beépítésre szánt terület a település 
közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhetı ki, kivéve, ha a külön 
jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az 
ettıl való eltérést indokolja. 
 
41. Figyelemmel arra, hogy az FSZKT szerint a Terület egyfelıl Budapest közigazgatási 
határán fekszik, másfelıl jelenleg mezıgazdasági rendeltetéső, illetıleg a Budapest, XI. kerlet 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003. (X. 21.) Ök. sz. rendelet alapján MG-
MF XI övezetbe tartozik, álláspontunk szerint a jelen ügyben az Önkormányzatnak be kell 
tartania a Batt. idézett, a Budapesti és agglomerációs zöldterületek beépítését korlátozó 
rendelkezéseit is21 22. 
 
 
IV. 
Állásfoglalás 
 

                                                 
21 Az önkormányzat jogi álláspontja szerint a szóban forgó területet a Fıvárosi Szabályozási Keretterve már 
fejlesztési területként jelölte ki, így a 2005-ös törvényi szabályozás ezt visszamenıleges hatállyal nem törölheti. 
Ezzel szemben véleményünk szerint a BATT törvény elıkészítése során a jogalkotó körültekintıen feltárta azt, 
hogy Budapest és az agglomeráció területén az addig hatályos rendezési tervek alapján mi számít beépítésre 
szánt területnek, ha ebben a kategóriában a kamaraerdei terület nem szerepel, akkor az a jelenleg folyó 
településrendezési tervezési folyamatban irányadó kell legyen. 
22 A Fıépítészi Iroda észrevétele szerint a területet 1997. január 16-án a Fıvárosi Közgyőlés 22/1997. (I. 16.) 
Fıv. Kgy. H. számú határozatával jóváhagyott Budapest Településszerkezeti Tervében beépítésre szánt 
területként került rögzítésre, jelentıs zöldfelülető intézmények területfelhasználási kategóriában. Ugyanakkor a 
az észrevételének következı bekezdésében a Fıépítészi Iroda maga is utal arra, hogy ezt követıen a Fıvárosi 
Szabályozási Kerettervrıl szóló 46/1998. (X. 15.) Fıv. Kgy. Sz. önkormányzati rendelet (FSZKT) 1. sz. 
mellékletét képezı övezeti terv szerint a terület MG-MF F1(IZ) jelő, mezıgazdasági rendeltetéső, távlatban 
jelentıs zöldfelülető intézményterület fejlesztésre kijelölt terület. A Budapesti Városrendezési Szabályzatról 
szóló 47/1998. (X. 15.) Fıv. Kgy. Sz. önkormányzati rendelet (BVKSZ) 54. §-a szerint azonban a belterületbe 
vonás és övezetbe sorolás akkor lehetséges, ha az átsorolásra kijelölt terület egészének szennyvizét befogadó, 
illetve víz- és elektromos ellátását biztosító mőtárgyai megvalósultak és mindezt környezeti hatáselemzés is 
alátámasztja. Álláspontunk szerint az agglomerációs törvény e szabályozás után 7 évvel éppen azt célozta, hogy 
Budapest zöldfelületeinek további fogyása megálljon vagy csak nagyon szigorú feltételek mellett és kis 
mértékben foghasson helyt, ezért a BATT kiegészítı feltételeit a még belterületbe nem vont területek 
vonatkozásában alkalmazni kell. 



42. A szabályozási terv elfogadásával kapcsolatban az állampolgári jogok országgyőlési 
biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 21. § (1) bekezdése valamint a 27/B. § (3) 
bekezdés c) e) és f) pontjai alapján a következı kezdeményezéseket teszem.  
 
43. Felhívom az Önkormányzatot, hogy a Területre vonatkozó településrendezési tervek 
további kidolgozása, illetıleg ilyen tervek kezdeményezése elıtt kezdje el a környezeti 
vizsgálatot és a környezetvédelmi szerveknek haladéktalanul küldje meg az SKV rendelet 4. § 
(3) bekezdésében és 2. mellékletében szereplı tájékoztatást. 
 
44. Felhívom az Önkormányzatot, hogy a Területre vonatkozó településrendezési tervek 
további kidolgozása, illetıleg kezdeményezése elıtt ugyancsak vegye figyelembe a BATT 
törvény rendelkezéseit, különös tekintettel a beépítésre szánt területek kijelölésének 
korlátaira, valamint a településhatáron kötelezıen fenntartandó 200 méteres zöldövezet 
kialakítására vonatkozó szabályokat. 
 
45. Felhívom az Önkormányzatot, hogy az Ötv. 8. §-ában írt közszolgáltatásokat a Területen a 
lakossági igényeknek és az önkormányzat anyagi lehetıségeinek megfelelıen arányosan 
teljesítse. 
 
46. Felhívom az Önkormányzatot, hogy a Területre vonatkozó településrendezési terveit úgy 
alakítsa, illetıleg kezdeményezze, hogy annak során legyen figyelemmel 
- a környezetvédelmi szempontokra, különös tekintettel a szomszédos Natura 2000-es terület 
védelmére 
- a városi zöldfelületek védelmére, különös tekintettel a biológiai aktivitás érték fenntartására, 
- az Ötv. 8. §-ában írt közszolgáltatások hosszú távú teljesíthetıségére, különös tekintettel az 
óvodák és szociális intézmények zavartalan mőködésének biztosítására. 
 
47. Felhívom az Önkormányzatot, hogy amennyiben a fenti 40-43. pontokban tett 
kezdeményezések közül bármelyik vonatkozásában úgy tartja, hogy az a Fıvárosi 
Önkormányzat kompetenciájába tartozik, e témakörökben haladéktalanul kezdjen egyeztetést 
ezzel a jogalkotói szinttel. 
 
48. Kérem, hogy a kezdeményezés nyomán tett intézkedéseirıl tájékoztassanak legkésıbb az 
állásfoglalás kézhezvételét követı 30 napon belül.  
 
49. Tájékoztatom a felhívott szervet, hogy az Obtv. 26. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a 
visszásságot elıidézı, a Biztos által megkeresett szerv az érdemi állásfoglalás kialakítását, és 
az annak megfelelı intézkedés megtételét elmulasztja, vagy az országgyőlési biztos az 
állásfoglalással, a megtett intézkedéssel nem ért egyet, a Biztos – az éves beszámoló 
keretében – kérheti, hogy az ügyet az Országgyőlés vizsgálja ki. Ha megállapítása szerint a 
visszásság kirívóan súlyos, illetve a természetes személyek nagyobb csoportját érinti, 
indítványozhatja, hogy az Országgyőlés az adott kérdés megtárgyalását már az éves 
beszámolót megelızıen tőzze napirendre. 
 
50. Az Obtv. 27/B. § (3) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezem, hogy a jelen 
állásfoglalást véglegesített szövegét a Kamaraerdı Zöldet Védı Társaság Egyesület saját 
szervezetén belül vitassa meg, majd juttassa el azt a kerületi közélet meghatározó tényezıihez 
(pl. helyi pártszervezetek, nagyobb társadalmi szervezetek, elektronikus és írott sajtó). 
 
 



Budapest, 2009. július 16. 
 
 

dr. Fülöp Sándor 
a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 

 


