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A projekt megalapo-

A projekt által elő-

zottsága

irányzott feladatok

Budapest zöldterületeinek aránya messze alatta marad a régiós és nyugat-európai átlagnak,
miközben Magyarországon a második legmagasabb a világon a légszennyezettség miatti
halálozási arány. A fővárosnak minden, már
létező zöldterületre szüksége van ahhoz,
hogy Budapest levegőminősége és klímája
ne romoljon, és lehetőleg javuljon.
A fák jogszabályi védelme nem kielégítő.
Az értékes zöldterületek, fasorokat, parkokat
számos veszély fenyegeti. A városi környezet önmagában is stressztényező a fásszárú
növények számára. Az utóbbi években sorra
találkozhattunk azokkal a tervekkel, melyek
zöldterületek rovására kívántak fejlesztéseket megvalósítani. A Levegő Munkacsoport
civil szervezetként meg kíván felelni a lakosság azon igényének, hogy Budapest és az
ország többi települése is élhető és egészséges környezetet biztosítson a mindennapi
élet számára.

www.levego.hu

Tájékoztató

anyagok, javaslatok készítése állami és önkormányzati szervek részére
 Fővárosi és kerületi önkormányzatok
koncepcióinak, jogszabálytervezeteinek
véleményezése
 Környezeti Tanácsadás magánszemélyek
részére
 Lakosság tájékoztatása: Facebook posztok, honlaphírek, blogbejegyzések, sajtó
nyilatkozatok, hírlevelek
 Rendezvényeken, egyeztetéseken való
részvétel, felszólalás a fák védelmével
kapcsolatos témákban.
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További feladatok
 Beavatkozó

félként részt veszünk a Városligettel kapcsolatos perben, melynek
első tárgyalása 2018. február 20-án
lesz.
 Elkészül harmadik videofilmünk, melynek témája a Városliget lesz.
 Folytatjuk az eddigi együttműködéseinket (Greenpeace, Római-part védők,
helyi civil szervezetek, lakossági csoportok)
 Folytatjuk a hozzánk fordulók fákkal
kapcsolatos ügyekben történő környezetjogi, szakmai segítését.
Továbbra is bejelentkezünk a fákkal
kapcsolatos kerületi szakhatósági eljárásokba.
 Honlapunkon, a közösségi hálón, és
blogunkon is folyamatosan jelentetünk
meg cikkeket munkánkról.
 A lakosság tájékoztatása
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Facebook oldalunkon a fák védelmével
kapcsolatos témákban ebben az időszakban 29 bejegyzésünk készült, mellyel
219.896 embert értünk el.
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 Parkolóból park címmel két rövid videót készítettünk, melyeket a youtubon,
és saját facebook oldalunkon terjesztettünk.				
A videók elérhetősége:
https://www.youtube.com/		
watch?v=hvSqFegnhbw, ill. https://
youtu.be/VldPBQNzr1c
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Jobban is lehetne hasznosítani
a belvárosi parkolóhelyeket

2017.08.08. 08:17 Levegő Munkacsoport

Külföldiként feltűnt nekem, hogy Budapest központi részében – különösen Pesten
– mennyire kiváltságos helyzetben vannak
az autók a gyalogosok kárára. A parkolóhelyek egyike azoknak a kellemetlenségeknek,
amivel az autók és betonrengeteg által sújtott járókelők a városban szembesülnek. Terepmunkám során felfedeztem három olyan
parkolóhelyet, amelyek teret nyújthatnának
a város zöldfelületének és így a városlakók
jólétének növelésére.
Meglepődtem, mikor a Városháza parkot
valaki bemutatta nekem. A parkokról a fejemben eddig kialakult képhez képest ez túl
kicsi és rendezetlen volt ahhoz, hogy ilyen
névvel illessék. Ez a jelenleg alábecsült terület jelentősen hozzájárulhatna a járókelők jólétéhez, ha kibővítve valóban parkként
hasznosulhatna, különösen egy ilyen forgalmas közlekedésű helyen. Ez könnyen megvalósítható lenne, mivel a park nyugati részén elhelyezkedő óriási panelek egy nagy
parkolót rejtenek a Városházánál. A parkoló
jelenleg egy otromba felület, de a réseken
keresztül megfigyelhetjük, hogy egyben egy
hatalmas kihasználásra váró terület is, mely
egy igazi pihenőhely kialakításának kiváló
alapanyaga lehetne. Továbbgondolásra mindenképpen érdemes.
Javaslatok:
• A parkoló megszüntetésével és területének a Városháza parkba való beolvasztásával egy igazi nagy park létrehozása.
• A terület zöldítése a beton és kavicságy felszámolásával, fű, fák, növények
telepítése.
• A városlakók számára egy kellemes
kikapcsolódási hely létrehozása pihenésre és kikapcsolódásra kijelölt közösségi felületekkel, egy zöld találkozási pont megvalósítása.

www.levego.hu

A Magyar Tudományos Akadémia előtti
terület
Szintén elveszi a helyet a járókelők elől
a Széchenyi téri MTA előtti parkoló. Szerintem könnyen felváltható lenne zöldfelülettel,
mivel láthatólag nem egy fontos parkolóról
van szó. A parkoló autók korlátozzák a járókelők mozgásszabadságát, és megnehezíti
a láthatóságukat az autóval– meglehetősen
gyorsan – arra hajtók számára. A parkoló
autók látványa rontja az épület és környezetének látképét is, valamint akadályozza
a gyalogosokat Duna-part megközelítésében, ami így már-már tortúraszámba megy.
További probléma, hogy a gyönyörű szépen megépített zöld Széchenyi tér elérhetetlen a járókelők számára, az azt körülölelő
úton egyetlen zebra sincs. Talán ez így is volt
kitalálva? Hiszen a parkban egy darab pad
sincs és embert se látni benne soha.
Javaslatok:
• A forgalom átterelése a Széchenyi István tér északi részéről a déli oldalára
annak kétirányúsításával.
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•
•

•

A parkolás megtiltása a téren.
egy nyílt, autómentes területre érkezAz MTA épülete előtt rövid idejű megnének, ahol szabadon közlekedhetnek,
állási lehetőség biztosítása az oda érsétálhatnak, pihenhetnek a padon,
kező autóknak, de parkolási lehetőség
gyönyörködhetnek a budai oldal páratnélkül.
lan látványában.
A meglévő zöldterület felújítása fákkal,
padokkal, bokrokkal és területének kiEz a terület tökéletes helye lehetne a kibővítése a jelenlegi parkolóval.
kapcsolódásnak.

Duna-part a pesti oldalon
A Duna mentén az autóforgalom ellehetetleníti a gyalogoslétet. Gyalogosként, biciklistaként, turistaként vagy szimpla lakosként
lehetetlen élvezni egy Duna-parti sétát, az
autók mindenütt való jelenléte miatt, ami
a látványt és a környezetet is rombolja.
A gépjármű- és a gyalogos forgalom nyilvánvaló aránytalansága frusztráló és egyben
szégyenteljes, mivel a Duna-part Budapest
egyik leggyönyörűbb és legkellemesebb része is lehetne. Jelenlegi állapotát szemlélve
meglehetősen nehéz elképzelni, mekkora
élményt nyújthatna egy séta egy bokrokkal
övezett parton, árnyas fák alatt, mivel jelenleg a növények nyújtotta zöld szín szinte
teljesen hiányzik a látképből.

Charlène Rouaud
Université Caen Normandie
gyakornok a Levegő Munkacsoportnál

A nyárfa a hibás?

2017.09.01. 11:29 Levegő Munkacsoport
Egyetlen kanadai nyárfa se maradjon
már 2025-ben a Fővárosi Önkormányzat által igazgatott közterületen – erről
döntött a Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-i ülésén. A vonatkozó előterjesztés szerint „ezt a fafajtát a szocializmusban telepítették nagy számban,
gyors növekedési képességei miatt”.

A kanadai nyárfákat valóban a gyors növekedésük miatt ültették főként a lakótelepekNem csoda, hogy a rakpartnak ezt a ré- re, és már kezdenek kiöregedni. Az eredeti
szét nem is nagyon használja senki rekre- elképzelés az volt, hogy a gyorsan növő fák
ációs célokra, hiszen az elsüvítő autók za- alá majd telepítenek nemesebb, honosabb,
ja amúgy is élvezhetetlenné tenné az itteni lassabban növőket egy második ütemben.
sétát. Gondolom, eredetileg sem sétánynak A mindig olajozottan és tervszerűen működő
szánták ezt a részt, hiszen az alsó rakpart országunk egyik legfőbb jellemvonása azonErzsébet híd és Lánchíd közötti 900 méteres
szakaszán mindössze három zebra található.
Nem lehetnek sokan, akik megpróbálnak kijutni a Duna-partra az autózajban, gyalogos
átkelő után kutatva az alig egy méter széles
járdán.
Javaslatok:
• A parkoló eltávolítása a part mellől és
egy tájba illő zöldterület kialakítása.
Ez növelné a zöldfelületet és előmozdítaná a Duna-part gyalogos felfedezését csakúgy, mint a tömegközlekedés használatát. Mivel a villamosvonal
a Duna mentén halad, a terület megközelítése kényelmes és kellemes lenne, hiszen a gyalogosok közvetlenül
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ban az, hogy az első ütemet soha nem követi második. Pedig mielőtt kivágnánk a nyárállományt, legalább 10-15 évvel előtte illene
telepíteni helyettük valamit, s ha azok megeredtek, majd rátérhetünk a nyárfák gyérítésére is.
Azt az előterjesztés is elismeri, hogy a levegőben szálló nyárfavatták nem váltanak
ki allergiát. (Ezek a magok terjedését segítő
repítőszőrök, amelyek a gyapothoz hasonlóan allergiát nem okozó cellulózból állnak.)
Viszont épp ebben az időszakban virágzanak
intenzíven a pázsitfűfélék, hatalmas men�nyiségű pollent juttatva a levegőbe.
Ha valamit most azonnal vagy legalább
2025-re ki kéne vágni a városból, azok a dízelüzemű autók, ugyanis ezeknek a kipufogóiból eredő részecskék, koromszemcsék
felelősek a szálló por (PM10) szennyeződésekért. A pollenekre tapadva, azokat módosítva, jelentősen súlyosbítják azok allergizáló
hatását. Így lesz az ember önmaga hóhéra.
Az benne a nem szép, hogy mindezért közben a természetet teszi felelőssé.
A kanadai nyár nem őshonos. De a fehér
nyár, fekete nyár, fehér fűz a természetes
vizeink partján például az. Ezek termése is
„szemetel”, erre lettek beprogramozva az
evolúcióban. Pionírok, akik rengeteg virágot
és magot szórnak szét a szélben, hogy abból
egy kevés meg tudjon valahol tapadni, és
így elfoglalják a növényekkel be nem nőtt
területeket. Aki a természettel együtt él, ezt
a periódust a folyók mentén éppen olyan
csodálatosan szépnek tartja, mint a japánok
a cseresznyefavirágzást. Aki meg eltávolodott a természettől, azt bosszantja. Pedig
nem mi voltunk itt előbb. Ők. És bármen�nyire gyepáljuk majd őket, túl fognak élni
bennünket. Ha így folytatjuk, akkor biztosan.
A füzek és a nyárfák nem olvasnak fővárosi
határozatokat. Ők inkább csak szaporodnak.
Próbálják beteljesíteni természetadta ökológiai küldetésüket.

 Honlaphír augusztus 1. óta: 5 db honlaphír,
jelent meg.

Civil javaslat a Római-part árvízvédelmére
2017.08.29.
Civil összefogással elkészült egy szakértői
tanulmány, amely javaslatot tesz a Rómaipart környezetbarát rendezésére. Tarlós István, Budapest főpolgármestere idén július
elején felajánlotta, hogy ha a Római-part
megmentéséért küzdő civilek elő tudnak állni egy álláspontjukat alátámasztó tudományos szakvéleménnyel, amelyet az árvízvédelem terén elvitathatatlanul illetékes szerző
jegyez, akkor ő azt a Fővárosi Közgyűlés elé
terjeszti. Bár az elmaradt társadalmi egyeztetést ez nem pótolja, Lányi András ökológus
javaslatára – a Római Fürdő Telepegyesület,
a Maradjanak a FÁK a Rómain csoport és
a Greenpeace Magyarország támogatásával
– elkészült egy ilyen tudományos szakvélemény. A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének és a Római-part komplex rendezésének

Bardóczi Sándor
tájépítész
a Levegő Munkacsoport elnökségi tagja
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környezetbarát lehetőségeit ismertető tanulmányt Dr. Koncsos László professzor, tanszékvezető egyetemi tanár, a vízműszaki témák szakértője, Bardóczi Sándor tájépítész,
a Levegő Munkacsoport elnökségi tagja, valamint Tosics Iván és Csanádi Gábor városszociológusok készítették.
Az elkészült tanulmányok – a rendelkezésre álló idő rövidsége dacára – szakmailag megalapozottan kimutatja: a part menti
mobilgát nem nyújt megfelelő árvízvédelmi
megoldást, és a biztonságos, hatékony, természeti és társadalmi értékeket egyaránt
megőrző védmű a jelenlegi Nánási út–Királyok útján lévő gát megerősítésével alakítható ki az alábbi okok miatt:
1. Az árvízvédelmi fő védvonal elsősorban nem jogi, hanem árvízvédelmi
fogalom, nem lehet tetszés szerint
ide vagy oda helyezni. Ezt a védvonalat elődeink a természetes terepviszonyoknak megfelelően, a Nánási
út–Királyok útja mentén alakították ki.
A biztonságos és hatékony védekezés
számára ma is ez az optimális helyszín.
Az általunk javasolt megoldás: az úttesthez csatlakozó betonfal kialakítása
jelentené aránylag a legkisebb beavatkozást az épített, illetve a természeti
környezetbe.
2. A part menti mobilfalas védekezés biztonsági kockázatai vállalhatatlanok!
Árvíz idején a megnövekedett szivárgási sebesség következtében a szemcsés talajréteg kimosódása a gát alatt
talajtörést okozhat. Ezért a főmeder
közvetlen szomszédságában, egy 3,2
km-es nyomvonalon létesített mobilfal olyan emberkísérletnek tekinthető,
amelynek 55 ezer érintettjét erről nem
kérdezték meg és nem tájékoztatták.
3. A Római-part vonzerejét a főváros lakói számára az itt megőrzött
természetközeli állapotok és az egyedülálló társadalmi miliő jelentik. Ezt
a jellegét a partszakasz teljes mértékben elveszítené, ha a mobilfal a part
mentén épülne meg.
4. A part menti védekezés esetén a nagy
ingatlanpiaci nyomás miatt elkerülhetetlen a bevédett terület funkcióváltása – lakóparkszerű beépítés a mai Ró-
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mai-part közpark jellegének rovására
–, ami nem társadalmi, csupán egyéni
érdekeket szolgálna.
5. A partélre tervezett védmű e hátrányok mellett hatályos jogot is sért: az
Európai Unió irányelvei tiltják az árteret szűkítő, a vízi és vízparti élőhelyeket degradáló műszaki beavatkozást,
amennyiben lehetséges más megoldás.
6. Számos európai nagyvárosról tudunk,
ahol jelentős folyóparti területek maradtak a hullámtérben. Többek között
Párizs, Bordeaux, München, Hamburg,
Stockholm, Amszterdam és Bécs példája mutatja, hogy ezek fejlesztése
vagy rehabilitációja során a rendezett állapotok kialakítása jól összeegyeztethető a természetközeli arculat
fenntartásával. Ez a lehetőség ma még
a Római-parton is adott, rajtunk múlik,
hogy élünk-e vele.
7. Felelős döntés csak úgy születhet, ha az
alternatív megoldások azonos igénnyel
és mélységben kerülnek kidolgozásra,
erre a Római-part esetében nem került
sor. A biztonsági, városfejlesztési és
ökológiai szempontok összeegyeztetése nem mérnöki feladat. Az értékrendet ehhez a társadalomnak, Budapest
közönségének kell megfogalmaznia.
A Levegő Munkacsoport arra kér mindenkit, hogy segítsen ezt a hírt minél szélesebb
körben megosztani, így is elősegítve a Római-part páratlan értékeinek a megmentését.

A népszavazás megoldást hozhat a Római-part árvízvédelmére
2017.09.13.

Civil szervezetek a jelenlegi engedélyezési eljárás leállítását várják a Fővárostól
A Greenpeace Magyarország, a Levegő
Munkacsoport és számos, a Római-partot
védő civil [1] közös nyilatkozatban üdvözli, hogy Tarlós István főpolgármester budapesti ügydöntő népszavazás kiírását kezdeményezi a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelméről. A szervezetek azt várják a Fővárosi

nyilvánítsák semmisnek a korábbi nyomvonalról szóló áprilisi döntést, a főpolgármester
pedig állíttassa le a Sentab-cső kiváltásának
munkálatait, és hivatalosan is függessze fel
a parti gát engedélyezési eljárásait a népszavazás eredményének megismeréséig.
Annak érdekében, hogy egy majdani népszavazáson az állampolgárok dönteni tudjanak a lehetséges árvízvédelmi nyomvona
lakról, alapos, az ökológiai, a társadalmi és
az árvízi biztonsági szempontokat egyaránt
tartalmazó tervet kell készíttetni a Nánási úti nyomvonalra is. Így születhet végül
valódi, békés, a környezeti értékeket és
a lakosság biztonságát egyaránt figyelembe
vevő megoldás Budapest e rendkívül értékes, természetközeli Duna-partjának árvízvédelmére.
Önkormányzattól: azonnal állítsa le a környezetvédelmi és vízjogi engedélyezési eljárást,
utasítsa a Fővárosi Vízműveket a Sentabcső kiváltásának leállítására, és készíttessen
alapos, az ökológiai, a társadalmi és az árvízi biztonsági szempontokat egyaránt tartalmazó tervet a Nánási úti nyomvonalra. Így
egyaránt garantálható a lakosság védelme
és megőrizhető Budapest rendkívül értékes,
természetközeli Duna-partja.
A népszavazás végre megoldást jelenthet
a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére, mert
így megszülethet egy olyan megoldás, mely
társadalmi, környezetvédelmi és műszaki szempontokat egyaránt figyelembe véve
tudja megvédeni a lakosságot, a legkisebb
környezeti károkat okozva. Ezt követeli meg
az EU Vízkeretirányelve és Árvízi irányelve
is. Ehhez azonban arra van szükség, hogy
a parti gát terveinek jelenleg is folyó engedélyeztetése azonnal leálljon.
A parti mobilgát terveivel a budapestiek minősített többsége nem ért egyet:
a fővárosiak 58 százaléka megóvná a Duna-part jelenlegi, természetközeli állapotát, és a védművet a parttól beljebb, a Nánási út–Királyok útja mentén fejlesztené.
[2] Ezért különösen fontos, hogy a kérdésben az állampolgárok dönthessenek.
A jelen nyilatkozathoz csatlakozó szervezetek azt várják a Fővárosi Önkormányzattól, hogy a következő Fővárosi Közgyűlésen
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Környezetjogi szempontból is
aggályos a Római-parti mobilgát

2017.10.06.

A környezet- és természetvédelmi jogszabályok szempontjából több ponton aggályosnak találja a Levegő Munkacsoport a Római-partra tervezett mobil árvízvédelmi gát
tervét. A civil szervezet megvizsgálta a beruházás környezetvédelmi hatástanulmányát,
és ezzel kapcsolatos észrevételeit eljuttatta
a hatóságnak.
A heves viták, tiltakozások és tüntetések ellenére gőzerővel folyik a Római-parton tervezett mobilgát környezetvédelmi
hatásvizsgálati eljárása. Az eljárást lefolytató Érdi Járási Hivatal közzétette a tervezett létesítmény több száz oldalas hatástanulmányát, amelyre bárki észrevételeket
tehetett. Szeptember végén már az előírt közmeghallgatást is kipipálta a hatóság.
A Levegő Munkacsoport megvizsgálta,
hogy a hatástanulmány alapján a mobilgát
terve megfelel-e a környezet- és természetvédelmi jogszabályoknak. A civil szervezet
jogi álláspontja szerint a legfontosabb aggály, hogy a mobilgát a Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet is érint, amely az uniós és hazai jogsza-
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Civil szövetség alakult a rómaiparti mobilgátról szóló népszavazás támogatására
2017.10.17.

bályok által védett Natura 2000 hálózatba
tartozik. A hatástanulmány is elismeri, hogy
a beruházás kedvezőtlen hatással jár a védett élőhelyre. Ilyen esetben csak akkor lehetne a tervet engedélyezni, ha kiemelkedő
közérdek fűződik hozzá, és a cél elérésére
más ésszerű megoldás nincs. Az árvízi védekezést azonban – szakértők szerint – ésszerűbb módon (például a Nánási út–Királyok
útja védvonal erősítésével) is el lehetne érni,
ezért erre a területre nem lehetne engedélyezni a gátépítést.
A hatástanulmány nem foglalkozik kellő
súllyal a védmű főváros távolabbi területein
okozott hatásaival, különösen a rekreációs
és zöldfelületi funkció megszűnésének környezeti-társadalmi hatásaival, továbbá nem
vizsgálja meg kellő alapossággal a part menti védmű tényleges alternatíváit sem. A tervek emellett ellentétesek a Nemzeti Környezetvédelmi Program zöldfelületi céljaival, és
sértik a tájvédelmi és vízvédelmi előírások
egy részét is.
A Levegő Munkacsoport a hatásvizsgálati
eljárásba ügyfélként bejelentkezett, és észrevételeit eljuttatta a hatóságnak.
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A Greenpeace Magyarország, a Levegő Munkacsoport, az Ökotárs Alapítvány, a Város és
Folyó Egyesület, a Védegylet Egyesület és
a helyi civilek szövetségre léptek a Rómaipart védelmében. Céljuk, hogy megakadályozzák a veszélyes és természetromboló
parti mobilgát megépítését azzal, hogy közösen támogatják a Római-part árvízvédelmével kapcsolatos népszavazást. A parti védmű
terveinek visszavonásával ugyanis lehetőség nyílhat arra, hogy a Csillaghegyi-öblözet
árvízvédelmére végre egy olyan megoldás
születik, mely egyaránt megvédi a környéken lakó 55 ezer embert és a partszakasz
természetvédelmi értékeit. A civilek évek
óta következetesen ezt követelik a döntéshozóktól.
A Szövetség a Római-partért üdvözli a Kúria keddi döntését, mely hitelesítette a rómaiparti mobilgát megépítésével kapcsolatos
népszavazási kérdést. A most szövetségre
lépett civilek hosszú idő óta következetesen
szorgalmazzák egy olyan árvízvédelmi megoldás elfogadását, mely egyaránt garantálni
tudja a lakosság védelmét és a partszakasz

természeti értékeinek megóvását. A Fővárosi Közgyűlés által megszavazott és jelenleg engedélyezés alatt álló parti mobilgát
terve ezzel szemben elpusztítaná Budapest
egyik utolsó természetközeli Duna-partját,
és az sem garantálható, hogy megfelelő védelmet tudna nyújtani a környéken élő 55
ezer embernek.
A Római-part árvízvédelmével kapcsolatos népszavazással [2] végérvényesen lekerülhet a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről
a budapestiek többsége által sem támogatott [6] természetpusztító parti védmű terve,
és megmenekülhet a társadalmi és ökológiai szempontból is rendkívül értékes Rómaipart. A partszakasz megmentésére alakult
szövetség ezért támogatja a népszavazási
kezdeményezést, és a szervezetek pártoktól
függetlenül gyűjteni fogják a budapesti népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat.
A szervezetek továbbá azt várják a Fővárosi
Közgyűléstől, hogy a népszavazás eredményéig állítsa le a mobilgát jelenleg folyó engedélyeztetési eljárását.
A Szövetség a Római-partért meggyőződése, hogy a népszavazás lehetőséget jelent
arra, hogy végre valódi, békés, a környezeti értékeket és a lakosság biztonságát egyaránt figyelembe vevő megoldás szülessen
a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére.
Kérdések és válaszok a Római-part védelméről szóló népszavazási kezdeményezésről:
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/
Mivel-foglalkozunk/Elheto-zold-varosokat/
Ke r d e s e k- e s - v a l a s z o k- a - R o m a i - p a r t nepszavazasrol/

Lélegzethez
part

jutott

a

Római-

2017.10.19.

árvízvédelmére olyan megoldás szülessen,
mely egyaránt megvédi a környéken lakó 55
ezer embert és a partszakasz természetvédelmi értékeit. Mind a part menti, mind a III.
kerületi polgármester által javasolt kerítésvonali védmű szinte teljesen elpusztítaná a
partszakasz természetvédelmi értékeit, míg
a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon megvalósítható gát érintetlenül hagyja az ártéri
ligeterdőt, ezzel egyaránt biztosítva a Rómaipart természeti értékeinek, különleges hangulatának, sport- és rekreációs funkciójának
megmaradását. A Levegő Munkacsoport bízik
benne, hogy a mostani döntés szabad utat
adott annak, hogy a vízügyi szakma jeles
képviselői, valamint a helyi civil szervezetek
által jegyzett alternatív nyomvonalról megkezdődhessen a valódi szakmai egyeztetés.

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

Civil szervezetek és szakemberek fellépésének hatására a Fővárosi Közgyűlés visszavonta a római-parti védmű nyomvonaláról
szóló áprilisi határozatát. A döntéssel a héten kezdődött népszavazási-aláírásgyűjtés is
okafogyottá vált. Civil szervezetek már évek
óta követelik, hogy a Csillaghegyi-öblözet
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Beszámoló
a Zöldfelületvédelmi projekt keretében végzett jogi tevékenységekről (2017. augusztus 1. – 2017. december 31.)
Környezetjogi tanácsadás zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben a Levegő Munkacsoporthoz forduló lakosok számára
A Levegő Munkacsoport ingyenes tanácsadó tevékenységet végez a telefonon, e-mailben, személyesen, vagy facebook-on hozzá forduló lakosok részére. A tanácsadás magába
foglalja az adott környezeti probléma jogi megoldási lehetőségeit is. A vizsgált időszakban
számos ilyen környezetjogi tanácskérés érkezett a zöldfelületekkel kapcsolatban, amelyeket megbízott környezetvédelmi szakjogászunk válaszolt meg. Az esetek közül néhány példa: a XIII. kerületben fiatalítás címén túlvágták a fákat, Győrszemeréről kérdezték, hogy
kötelező-e a bálványfa irtása, Budapesten, az Üllői út mellett parkolóépítés során fákat vágtak ki, egy leányfalui és egy fóti lakost is birtokvédelmi eljárásban fakivágásra köteleztek,
kérdezték, hogy mit lehet tenni ilyen ügyekben, a II. kerület Varsányi utcában és a Szent
Ferenc kórházban is fákat vágtak ki, a XXII. kerületben egy lakópark építés miatt egy ősfás
park van veszélyben, a XII. kerületben pedig valaki a saját telkére épített út miatt vágott ki
fákat. Külön említést érdemel az a tanácskérő magánszemély, aki a „Ligetvédők” csoportba
tartozik, és a Városliget projekt során eddig kiadott fakivágási engedélyek jogszerűségével
kapcsolatban kért tájékoztatást és tanácsokat.
Környezetjogi tanácsadás a
zöldfelületvédelmi ügyekben.

Levegő

Munkacsoport

munkatársai

számára

A projekt során számos alkalommal tartottunk belső egyeztetéseket, értekezleteket
amelyek során megbízott környezetvédelmi szakjogászunk adott tanácsot és tájékoztatást
a zöldfelületekkel, telelepülésrendezéssel kapcsolatos jogi környezetről, jogi lehetőségekről
a Levegő Munkacsoport munkatársai számára. Az egyes konkrét véleményezések, fellebbezések, külső egyeztetések előtt, illetve azok során is gyakran igénybe vettük megbízott
környezetvédelmi szakjogászunk segítségét.
A Közlekedési Múzeum építésével kapcsolatos környezetvédelmi határozat bírósági felülvizsgálata
A Városliget projekt részeként tervezik újjáépíteni az egykori Közlekedési Múzeumot,
amely beruházás részeként mélygarázst létesítenek, és számos fát vágnak ki. A környezetvédelmi hatóság jogerős határozata szerint nincs szükség hatásvizsgálati eljárásra az ügyben, emiatt a Levegő Munkacsoport (és egy magánszemély) bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A per bírósági tárgyalására a projekt-időszakban került sor, amelyre – a korábban a keresetlevelet is készítő – megbízott környezetvédelmi szakjogászunk felkészült és
képviselte a Levegő Munkacsoportot. A pert a civilek megnyerték, a bíróság hatályon kívül
helyezte a környezetvédelmi határozatot és új eljárást rendelt el. A tárgyalási jegyzőkönyvet és a bíróság ítéletét csatoljuk. A sikeres perről honlaphírt is fogalmaztunk:
https://www.levego.hu/hirek/2017/11/pert-nyertek-a-civilek-a-kozlekedesi-muzeumugyeben/
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Jogi vélemény és fellebbezés a Római parti mobilgát környezeti hatásvizsgálati
eljárásához
A Budapesten, a Római parton tervezett mobilgát megépítéséhez nagyszabású fakivágásra lenne szükség. A Levegő Munkacsoport a zöldfelületek védelme és más környezet- és
természetvédelmi aggályok miatt jogi véleményt adott a mobilgát környezetvédelmi hatástanulmányához a környezetvédelmi hatóság által végzett eljárásban. A környezetvédelmi
engedély kiadása után a környezetjogi kérdések miatt fellebbezést nyújtottunk be a másodfokú hatósághoz. A jogi véleményt és a fellebbezést csatoljuk. A mobilgát kapcsán végzett
jogi tevékenységünkről az alábbi híreket tettük közzé:
https://www.levego.hu/hirek/2017/10/fellebbezes-a-mobilgat-kornyezetvedelmiengedelye-ellen/
https://www.levego.hu/hirek/2017/10/kornyezetjogi-szempontbol-is-aggalyos-a-romaiparti-mobilgat/
Kispesti kiserdő egyeztetés
A Levegő Munkacsoportot kispesti lakosok keresték meg amiatt, hogy egy nagyszabású
útépítés miatt jelentős fakivágást terveznek a Kispest és Ferencváros között húzódó, ún.
„kiserdő” területén. A terveket ellenző lakosok számára többször adtunk jogi tanácsadást
a tiltakozási lehetőségekről, és a tervekkel kapcsolatos eljárások menetéről. A lakossági
ellenállás hatására jelenleg úgy tűnik, hogy a kiserdőben sikerült megvédeni a fákat.
Beavatkozás egy Városligettel kapcsolatos perbe
A Civil Zugló Egyesület pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal ellen, kérve PE/
KTF/199-8/2017. számú határozatának felülvizsgálatát, amely az Állatkert bővítése során
tervezett, a Városliget-projekt részeként megjelenő beruházások környezetvédelmi hatásairól szólnak. A Levegő Munkacsoport jelezte a bíróság számára beavatkozási szándékát,
a per első tárgyalása 2018. február 20-án lesz.
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Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
28.K.31.451/2017/16.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Bendik Gábor Ügyvédi Iroda (1029 Budapest,
Toldi Miklós utca 4.; eljáró ügyvéd: dr. Bendik Gábor) által képviselt Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédő Egyesület (1085 Budapest, Üllői út 18.) I. rendű felperesnek, a dr. Bedők
Katalin ügyvéd (1012 Budapest, Attila út 133.) által képviselt Garay Klára (1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 33. I/5.) II. rendű felperesnek, a dr. Bittsánszky Géza Ádám jogtanácsos által képviselt
Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.) alperes ellen környezetvédelmi
ügyben hozott közigazgatási határozat (PE-KTF/117-10/2017.) bírósági felülvizsgálata iránt indított
perében, amely perbe a felperesek pernyertességének előmozdítása érdekében a Kussinszky és
Juhász Ügyvédi Iroda (1066 Budapest, Zichy Jenő utca 19.; eljáró ügyvéd: dr. Kussinszky Péter)
által képviselt Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad
utca 2.) beavatkozott, a bíróság meghozta a következő
Í t é l e t e t:
A bíróság az alperes PE-KTF/117-10/2017. számú, 2017. január 17-én kelt határozatát hatályon
kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi.
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű felperesnek 10.000,-Ft
(tízezer forint), a II. rendű felperesnek 13.000,-Ft (tizenháromezer forint), a felperesi beavatkozónak
13.000,-Ft (tizenháromezer forint) perköltséget.
Kötelezi a bíróság az alperest, hogy az illetékügyi hatóság külön felhívására fizessen meg az
államnak 60.000,-Ft (hatvanezer forint) kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A Városliget Zrt. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rekonstrukciójának elemeként
mélygarázs létesítését vette tervbe. A felújítást követően a múzeum funkciói bővülnek, a kiállító és
közönségforgalmi tervek megújulnak, az épület területe térszint alatti kiállító terekkel növekszik. Az
új múzeum terület bruttó terepszint feletti alapterülete összesen – a korábbi 5.024 m 2 helyett – 3.795
m2 lesz. Az A1 épület részét kupolás épületegység alkotja. A kupolatér egy pinceszinti aláépítéssel,
valamint egy földszinti területrésszel rendelkezik. A B1 projektrészt alkotó mélygarázs 4
pinceszinttel rendelkezik és összesen 351 gépkocsinak szolgál parkolási lehetőséggel.
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2

A Városliget Zrt. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján kérelmet terjesztett elő az
elsőfokú hatósághoz a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránt.
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú hatóság a PE-KTF/36-856-23/2016. számú, 2016.
október 27-én kelt határozatában megállapította, hogy a Budapest XIV. kerület Városligetben
(29732/1. hrsz.-ú ingatlanon) lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felújításának, valamint
mélygarázs létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges. A határozat I. része bemutatja a tevékenységet jellemző adatokat, II.
része környezetvédelmi előírásokat, III. része a szakhatósági állásfoglalást, IV. része pedig az egyéb
rendelkezéseket tartalmazza. Kiemeli, hogy a határozat a Liget Budapest Projekt keretében
megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm.rendelet2) 6. § (1) bekezdése alapján fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható. A hatóság a határozatmeghozatala során - az indokolás szerint - a kérelemhez csatolt,
az FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. által készített dokumentációt figyelembe
vette. Megállapítja a határozat, hogy a beruházás a Korm. rendelet 3. számú melléklet 128. b) pontja
– „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény, vagy építmény együttes beépített, vagy beépítésre
szánt területen 300 parkolóhelytől” – hatálya alá tartozik. A Korm.rendelet2 szerint a
környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást is beleértve, a beruházás kiemelt jelentőségű.
A határozat indokolása kitér a dokumentáció tartalmára, a hulladékgazdálkodási, zaj- és
rezgésvédelmi, levegőtisztasági, táj- és természetvédelmi, kármentesítési, népegészségügyi,
kulturális örökségvédelmi szempontok vizsgálatának eredményére. Rögzíti, hogy az elsőfokú
hatóság eljárása során vizsgálta a Khvr. 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a
feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit.
Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint az eljáró hatóság a tervezett
tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem talált, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték
jelentősnek, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. Az elsőfokú
hatóság határozatát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés a) pontjára, 67. § (2) bekezdésére és a Khvr. 5. § (2)
bekezdés a) pontja ac) alpontjára – figyelemmel a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésére – hozta
meg.
Ez elsőfokú határozat ellen Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Polgármestere, a Levegő
Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (a továbbiakban: Levegő Munkacsoport), Garay
Klára és a Városliget Zrt. terjesztett elő fellebbezést. A másodfokon eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, 2017. január 17-én kelt határozatával az elsőfokú határozatot megsemmisítette,
mivel a beruházás nem sorolható a Khvr. 3. számú mellékletben szereplő tevékenységek közé, ezért
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának nem volt helye.
A másodfokú határozatban írtak szerint a másodfokú eljárás 2016. december 28-án indult meg, az
akkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen. A másodfokú hatóság személyében
jogutódlás következett be, a Főfelügyelőség jogutódja az egyes központi hivatalok és költségvetési
szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő
jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22.
§ (1) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától (a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján
országos illetékességű környezetvédelmi hatóság) a Pest Megyei Kormányhivatal. Rögzíti továbbá,
hogy 2017. január 1. napjától a tárgyi elsőfokú eljárás során eljárt Pest Megyei Kormányhivatal,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság jogutódja – a központi hivatalok
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felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 8/A. § alapján – a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala.
Ezen jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az alperes Pest Megyei Kormányhivatal érdemben
vizsgálta a fellebbezések folytán az elsőfokú hatóság eljárását és határozatát.
A másodfokú eljárásban megkereste a másodfokú szakhatóságot és szakértőt is kirendelt.
Hivatkozott a Khvr. 1. § (1) bekezdésére és 3. § (1) bekezdés a) pontjára, utalva arra, hogy a
környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi
hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.
Megállapította, hogy a benyújtott kérelem alapján a Budapest XIV. kerület, 29732/1. hrsz. alapú
ingatlanon a meglévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rekonstrukcióját, valamint ahhoz
kapcsolódóan egy 351 férőhelyes, 4 pinceszintes mélygarázs építését tervezik. Az ingatlan területe
98,205 ha. A tervezési terület (KOM projekt) a 29732/1. hrsz. ingatlan 2.4852 m2-es terület része.
Hivatkozott Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Városliget építési szabályzatáról
szóló 201/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletével módosított, 32/2014. (VII. 15.)
önkormányzati rendelet IX. fejezetére, amely szerint a tárgyi terület Z-VI. jelű, Városligeti park,
beépítésre nem szánt övezeti besorolású, ahol kulturális rendeltetésű épület elhelyezhető.
Hivatkozott az építésügyről szóló törvény (Étv.) 2. § 2. pontjában megállapított beépítésre nem
szánt terület, illetőleg 3. pontjában meghatározott beépítésre szánt terület definícióira. Mindezekből
megállapította, hogy beépített terület csak beépítésre szánt terület lehet, ezért, attól függetlenül,
hogy a beruházás a már meglévő épület rekonstrukciójaként valósul meg, nem számít beépített
területnek a beruházás által igénybe vett ingatlan. Erre tekintettel a Khvr. 3. számú melléklet 128.
pontja hatálya alá nem tartozik a tervezett beruházás (csak beépített, vagy beépítésre szánt területre
vonatkozik ugyanis az adott pontban írt rendelkezés).
A jogerős határozat ellen a Levegő Munkacsoport (továbbiakban: I. r. felperes) és Garay Klára (a
továbbiakban: II. r. felperes) terjesztett elő kereseti kérelmet.
Az I. rendű felperes keresetében az alperes határozatának az elsőfokú határozatra is kiterjedő
hatállyal, a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján történő hatályon kívül helyezését és az elsőfokú
hatóság új eljárás lefolytatására kötelezését és az alperes perköltségben marasztalását kérte.
Álláspontja szerint mind az első-, mind a másodfokú határozat jogszabálysértő. A másodfokú
határozat értelmezése téves is és jogszabálysértő is. Tévesen értelmezi a beépítésre szánt terület
fogalmát. A Khvr. 3. számú melléklet 128. pontja által használt „beépített, vagy beépítésre szánt
terület” fogalom nem egyezik a Városliget Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
fogalmi rendszerével, azaz a környezetvédelmi eljárások szempontjából a beépített, illetve
beépítésre szánt területet nem az övezeti besorolás formális megnevezésével, hanem a terület valódi
funkciójával, a valódi tevékenységgel kell azonosítani. A Khvr. mellékletei és a teljes rendelet
környezethasználó tevékenységekről és nem építési övezetekről rendelkezik. A környezetvédelmi
hatások és a tényhelyzet szempontjából kell azt vizsgálni, hogy egy terület beépített, vagy arra
szánt-e. A tervdokumentáció szerint egy teljesen új épület kerül felépítésre, új közlekedési múzeum
és mélygarázs, de az eljárás megindulásakor is épület állt az adott helyen, ezért a Khvr. fogalmi
rendszere szerint beépített, illetve beépítésre szánt területről van szó. Ezen túlmenően az alperesnek
figyelembe kellett volna vennie az összetartozó tevékenységeket is a kérelem elbírálása során.
[Khvr. 2. § (1) bekezdés e) pont, Khvr. 3. § (1) bekezdés]. A környezeti hatásokra minél
érzékenyebb területről van szó annál szigorúbb környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A
Városliget kapcsán számos környezeti elem szempontjából fokozottan érzékeny terület,
nyilvánvalóan téves a hatóságnak az az álláspontja, hogy itt nincs szükség még előzetes vizsgálati
eljárásra sem. A határozat a Khvr. 3. § (7) bekezdése szerint is jogszabálysértő. A környezethasználó
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előzetes vizsgálati kérelmet nyújthat be, ennek a kérelem megfelel, ezért arról érdemben kellett
volna a hatóságnak rendelkeznie, amit elmulasztott.
A kereseti kérelem kiemelte, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás alapos feltárását elmulasztotta és
a mérlegelési szempontokat mellőzte. Utalt a Khvr. 5. számú mellékletének rendelkezéseire, amely
szerinti elemzésekkel megítélése szerint az elsőfokú hatóság szinte egyáltalán nem, vagy csak
elnagyoltan foglalkozott. Kereseti kérelme alátámasztásaként csatolta a Városliget Építési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2015. december 18-án készült
Stratégiai Környezetvédelmi Vizsgálatot. amely a környezeti hatástanulmány elkészítésének,
hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességét erősíti meg. Részletezte zöldterületi,
hatásterületi kérdésekre, felszín alatti vizekre vonatkozó hatásokra, levegő terhelésre, zaj- és
rezgésterhelésre, talajterhelésre, épített környezetre, tájvédelemmel kapcsolatos, népegészségügyi
hatásokra, környezeti elemekre gyakorolt összesített hatásokra vonatkozó álláspontját.
A II. rendű felperes keresetében a másodfokú határozatnak az elsőfokú határozatra is kiterjedő
megsemmisítését és az elsőfokú hatóság új eljárásra utasítását kérte. Kérte az alperes perköltségben
marasztalását.
Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy abszolút összeférhetetlenség mellett hozta meg jogszabálysértő
határozatát az alperes. A Városliget Zrt. kérelmének előterjesztésekor elsőfokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóságként a Korm.rendelet2 a Pest Megyei Kormányhivatalt, másodfokú
hatóságként az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget jelölte ki. A
másodfokú eljárás 2016. december 28-án indult. A Korm.rendelet2 2017. január 1-től akként
módosult, hogy elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, míg másodfokú hatóságként Pest Megyei Kormányhivatalt
jelölte ki. Erre tekintettel a keresettel támadott másodfokú határozatot a Pest Megyei
Kormányhivatal hozta meg. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a kormánymegbízott
vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat és hatásköreit, ellátja a
költségvetési szerv vezetőinek hatáskörébe utalt feladatokat. Jelen ügyben mind az elsőfokú, mind a
másodfokú határozatot a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hozta meg.
Hivatkozott a Ket. 42. és 43. §-aiban foglaltakra, amely szerint az ügy másodfokú elintézésében
nem vehet részt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett. Kizárási ok felmerülésekor a Ket.
43. § rendelkezései szerint kell eljárni. Abszolút kizárási ok miatt a Pest Megyei Kormányhivatalt
kötelezően ki kellett volna zárni az ügy elintézéséből. Ennek elmulasztása – összhangban a Ket.
106. § a) pontjával – az ügy érdemére kiható jogsértés. Utalt arra is, hogy amennyiben más azonos
hatáskörű szervet kijelölni nem lehet, úgy a Ket. 42. § (6) bekezdése és (6a) bekezdése szerint kell
eljárni. Amennyiben ez a rendelkezés irányadó a Pest Megyei Kormányhivatalra, ennek sem tett
eleget, mivel az ügyfeleket elmulasztotta értesíteni ennek fennállásáról, illetőleg arról, hogy a
szakmai irányító miniszterrel, mint felügyeleti szervvel közölte-e a jogszabály szerinti döntését.
Eljárása ezért a Ket. összeférhetetlenségi szabályába ütközik.
Érdemben előadta, hogy az alperes megsemmisítő döntése folytán a Városliget Zrt. kérelmezőnek
elbírálatlan kérelme maradt. Ezzel az alperes a Ket. 20. § (1) bekezdésében foglalt eljárási
kötelezettségét megszegte. Hivatkozott e körben a Khvr. 3. § (7) bekezdésének megsértésére.
Hivatkozott arra is, hogy az alperes a beépítésre nem szánt terület, beépítésre szánt terület kapcsán
az Étv. 2. §-ában meghatározott fogalmakra tévesen hivatkozott. Az Étv. 2. § 3. pontja értelmében
ugyanis a már beépített terület, mint ahogy az a perbeli terület is, beépítésre szánt területnek
minősül. A tevékenység ezért a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontja alapján előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatására kötelezett. Hivatkozott továbbá arra is, hogy összetartozó tevékenységek
vizsgálatát az alperes elmulasztotta. Nem vizsgálta, hogy a tervezett építési tevékenység sem
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felújításnak, sem rekonstrukciónak nem nevezhető. A Közlekedési Múzeum elbontása után 2017.
február 7-én készített fényképfelvétel mutatja, hogy az épületet teljes egészében elbontották, ezért
az oda tervezett épület (-3 szintes, 3.000 m 2-es kiállítótérrel, -3 szintes mélygarázzsal, 60 méter
magas toronnyal) a régi épület helyreállításának nem tekinthető. A Khvr. 3. számú melléklet 130.
pontja alapján is előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezett a tevékenység. A
környezetvédelmi hatóság elsőfokú határozata ezért jogszabálysértő. Az összetartozó tevékenységek
és a hatásterület vizsgálatát az elsőfokú hatóság is elmulasztotta, a tényállást nem tárta fel, ezzel
megsértette a Ket. 50. § (1) bekezdésében foglaltakat, ezért az elsőfokú határozat is jogsértő.
A felperesek a perben utaltak arra, hogy az adott területre már az építési engedély is kiadásra került.
Hivatkoztak az előzetes vizsgálati dokumentációra, amely szerint -3 szintnél már a vízbázis
sérelmére kell számítani. Az építési engedély -4 szintes résfalazással lehatárolt garázs megépítéséről
szól. Az építési engedély szerint -24 méter mélységben az építkezés beavatkozik a vízbázisba, a
vizek áramlásába. Ismételten utaltak az összeszámítási kötelezettségre.
A tárgyaláson csatolták V. Németh Zsolt államtitkár (FVM) Pest Megyei kormánymegbízottnak
címzett levelét, amelyben arról tájékoztatta, hogy az Európai Bizottság Környezetvédelmi
Főigazgatósága jelezte a Városliget Projekttel kapcsolatosan, hogy hozzájuk is panasz érkezett. A
Bizottság tájékoztatást kért a minisztériumtól a lefolytatott engedélyezési eljárások eredményéről, a
folyamatban lévő eljárások jelenlegi állásáról. Az eljárások KHV (2011/92/EU) irányelv szerinti
besorolásáról, az engedélyezési eljárások előtt lefolytatott nyilvános konzultációról, valamint a
projekt tervezett finanszírozásáról. A megkereső levél szerint a Bizottság kiemelte, hogy a fokozott
közérdeklődésre tekintettel, tanácsosabb lett volna az egyes beruházásokat egy projektként kezelni
és e szerint teljes környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatni.
A felperesek álláspontja szerint e levél is megerősíti, hogy az adott területre környezetvédelmi
hatásvizsgálati eljárást kellett volna lefolytatni. Hangsúlyozták, hogy a kérelemhez mellékelt
szakértői dokumentáció tartalmát a felperesek nem vonták kétségbe. Sérelmezték azonban, hogy a
dokumentációt a hatóságok nem vizsgálták, nem tettek eleget tényállás-tisztázási
kötelezettségüknek. Amennyiben ugyanis a tervdokumentációt nem találja megfelelően a hatóság,
annak további vizsgálatát kellett volna elrendelni, amire nem került sor. Az a körülmény, hogy az
alperes környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem találta szükségesnek, illetőleg az,
hogy az alperesi álláspont szerint még az előzetes vizsgálat jogszabályi feltételei sincsenek meg, azt
eredményezi, hogy az alperes gyakorlatilag korlátozás nélkül szabad kezet adott a beruházónak.
A felperesi beavatkozó kérte, hogy a bíróság a felperesek kereseti kérelmeinek adjon helyt, a
felperesek keresetleveleiben írt anyagi és eljárásjogi kifogásokat egyaránt osztotta. Kérte az alperes
perköltségben marasztalását.
Kifejtette, hogy ugyan a Liget törvény minden hatáskört elvont Zuglótól, amelynek közigazgatási
területén a beruházás található, így a hatósági eljárásban a zuglói önkormányzat részvételi
lehetősége korlátozott. A helyi polgárok érdekeinek védelmében kötelessége, hogy minden ott folyó
beruházást nyomon kövessen. A beruházás jelentős hatással lesz a kerület lakosaira és
épületállományára. A Városliget Zugló legnagyobb összefüggő zöldterülete, amit a kerületi lakosok
intenzíven használnak rekreációs és sport tevékenységre, nem közömbös, hogy milyen beruházások
valósulnak meg az adott területen. Hivatkozott az egyidejűleg folyamatban lévő beruházások
kapcsán arra, hogy nem lett volna mellőzhető azok egyidejű egységes, a terület egészére nézve
történő vizsgálata. A Közlekedési Múzeum alatti mélygarázs terveiben -4 szint szerepel, ami okán a
talajvíz áramlásra és a Városligettel határos zuglói területek talajvíz viszonyaira, a meglévő épületek
statikai jellemzőire kiterjedő vizsgálatra szükség lett volna. Álláspontja szerint a beruházások
kockázatait a zuglói önkormányzatnak, a zuglói polgárok érdekeinek védelmében, kötelessége
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felmérni és kizárni, valamint minden fórumon követelni a beavatkozások előzetes környezeti
hatástanulmányát. Erre tekintettel a felperesek kereseti kérelmeit mindenben támogatta.
Az alperes ellenkérelmében a felperesek kereseteinek elutasítását és a felperesek perköltségben
marasztalását kérte. Határozatában kifejtetteket lényegében fenntartva utalt arra, hogy határozata
meghozatalkor kormányrendelet alapján járt el. Hivatkozott arra is, hogy az eljárás tárgyát képező
tevékenység nem sorolható a Khvr. 3. számú mellékletében szereplő tevékenységek közé, ezért
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának nem volt helye, erre tekintettel a Ket. 105. § bekezdése
alapján megsemmisítette az elsőfokú határozatot. A KHVR 3. számú melléklet 128. pontjának
alkalmazhatósága tekintetében érdemben megismételte a másodfokú határozatban kifejtetteket.
Álláspontja szerint a kérelem szerinti tevékenység nem sorolható a Khvr. 3. számú melléklete alá,
mivel a tervezett beruházás megvalósításával érintett ingatlan övezeti besorolása beépítésre nem
szánt. A Khvr. 3. § (7) bekezdésének rendelkezéseit nem sértette meg, mivel az előzetes vizsgálat
iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a tervezett tevékenység megfeleljen a 3. számú
mellékletben szereplő tevékenységnek. E körülmény azonban nem áll fenn. A KHVR 3. számú
melléklet 130. pontja alkalmazhatósága tekintetében kifejtette, hogy az az ott taxatíve megjelölt
tevékenységek és létesítmények jelentős módosítására vonatkozik. A perbeli tevékenység nem
tartozik a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontjába, így arra a 130. pont sem alkalmazható. Mivel a
tárgybeli tevékenység a Khvr. 3. számú mellékletének hatálya alá nem tartozik, az összetartozó
tevékenység fogalma sem értelmezhető, ezért a felperesek kereseti kérelme nem megalapozott.
Mindezek alapján a Városliget Zrt. által benyújtott kérelem és dokumentáció szerint előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatásának nem volt helye. Alperes összeférhetetlenségével kapcsolatosan utal
a Ket. 42. és 43. § rendelkezéseire, valamint a 71/2015/. (III. 30.) Kormányrendelet 8. §, 8/A. §-ára,
9. §-ára. A II. rendű alperes azon kifogása kapcsán, hogy az ügyfeleket nem tájékoztatta a Ket. 43. §
(6) bekezdése szerinti módon, arra hivatkozott, hogy a Földművelésügyi Minisztériumot PEKTF/117-12/2017. ügyiratszámú levelével tájékoztatta, mint felügyeleti szervet a TE-KTF/11712/2017. számú határozatáról. A 71/2015. (III. 3.) Korm. rendelet alapján hivatkozott jogszabályi
rendelkezések szerint alperes helyett nincs más kijelölhető környezetvédelmi hatóság.
A felperesek keresete az alábbiak szerint megalapozott.
A közigazgatási per tárgya kizárólag a közigazgatási határozat törvényességének a vizsgálata, ezért a
bíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbikban: Ket.) 109. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Pp. 339/A. §-a alapján – a
Pp. XX. fejezete szerinti eljárásban - azt vizsgálta, hogy a keresettel támadott közigazgatási
határozat a meghozatala idején hatályos és az ügyre irányadó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelt-e.
Az ügyfél, illetőleg a törvényes érdekében sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatát. Keresetében anyagi és
eljárásjogi jogszabálysértésre is hivatkozhat, és arra is, hogy a határozat meghozatalakor a
jogszabályokat tévesen értelmezték. Eljárási jogszabálysértés miatt a határozat hatályon kívül
helyezésének csak akkor van helye, ha az eljárási jogszabálysértés a döntés érdemére is kihat.
Alperesi határozat jogszerűségét a Pp. 215. §-a alapján a kereseti kérelem és az ellenkérelem keretei
között vizsgálja a bíróság.
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A bíróság a tényállást a felek nyilatkozatai, az általuk a perben csatolt bizonyítékok, valamint a
közigazgatási iratok alapján állapította meg.
A felperesek kereseti kérelmeikben mind eljárásjogi (Ket. 20. §, Ket. 50. §, Ket. 42-43. §, Ket. 106.
§ (1) bekezdés a) pontja, Khvr. 3. § és 3. melléklet), mind anyagi jogszabálysértésekre hivatkoztak.
A bíróságnak mindenek előtt az eljárásjogi jogsértések tekintetében előterjesztett kereseti
kérelmeket kellett megvizsgálnia. E körben is először a Ket. 42. §-ának és a Ket. 43.§-ának
rendelkezéseit, valamint a Ket. 106. § (1) bekezdés a) pontjával való összefüggéseinek vizsgálata
alapján az összeférhetetlenség és jogkövetkezményei kérdésében kellett állást foglalnia.
Az Alaptörvény XXIV. cikk szerint:
„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon
és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek
döntéseiket indokolni.”
Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint:
„(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”
A Ket. 42. § (2) és (6) bekezdése szerint:
„(2) Az ügy másodfokú elintézésében nem vehet részt az, aki az ügy elintézésében első fokon részt
vett.”
(...)
„(6) Az ügy elintézésében nem vehet rész az a hatóság, amelyik hatóság vezetőjével szemben
kizárási ok merül fel.”
A Ket. 43. § (4) – (6a) bekezdése szerint:
„(4) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával, vagy a hatósággal szemben merül fel, a kizárási
okot a felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni.
(5) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos
hatáskörű hatóság jár el.
(6) Ha nincs kijelölhető másik, azonos hatáskörű hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben
kizárási ok áll fenn. Ebben az esetben a hatóság az ügyfelet haladéktalanul, de legkésőbb a kizárási
ok felmerülésétől számított nyolc napon belül értesíti a kizárás fennállásáról, és tájékoztatja az
irányadó eljárási rendről.
(6a) A (6) bekezdés szerinti esetben a hatóság határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható
végzését a felügyeleti szerv vezetőjével is közli.”
A Ket. 106. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„(1) a) az elsőfokú döntést hozó hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság nem lehet
ugyan azon szerv, (...)”
A per adatai szerint az elsőfokú határozatot a Pest Megyei Kormányhivatal hozta meg, dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízott nevében és megbízásából dr. Bartus Adrienn főosztályvezető a
kiadmányozó, azt azonban ténylegesen más személy gyakorolta, „h” jelzéssel olvashatatlan aláírás
látható a határozaton.
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A másodfokú határozatot ugyancsak a Pest Megyei Kormányhivatal hozta meg és dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott kiadmányozta.
Egyértelműen megállapítható, hogy az első- és a másodfokú határozatot egyaránt a Pest Megyei
Kormányhivatal – tehát első- és másodfokon ugyanazon hatóság – hozta meg, a döntés tekintetében
a hatáskör gyakorlója mindkét fokon a határozatokon pontosan megnevezett dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott.
Megjegyzi a bíróság, hogy a másodfokú hatóságnak foglalkoznia kellett volna eljárása során azzal a
kérdéssel, hogy az elsőfokú határozatot arra hatáskörrel rendelkező, illetőleg a kiadmányozási jog
gyakorlására feljogosított személy kiadmányozta-e. Az elsőfokú határozat tényleges
kiadmányozójának személye nem állapítható meg a határozatról a fentiekben írtak szerint (a
hatáskör gyakorlója a kormánymegbízott, akinek nevében és megbízásából a határozaton nyomtatott
formában feltüntetett főosztályvezető a kiadmányozási jog gyakorlója, a határozat aláírója azonban
ténylegesen nem a nyomtatásban feltüntetett főosztályvezető, hanem ismeretlen személy, neve
olvasható módon nincs feltüntetve, „h” betűvel olvashatatlan aláírás szerepel).
A határozat kiadmányozása nincs összhangban a közigazgatási szerv hatáskörének
delegálhatóságáról, gyakorlásáról kiadott 1/2003. közigazgatási-polgári jogegységi határozat II/B.
pontjával és indokolásának III. pontjával. Ebben a Legfelsőbb Bíróság héttagú jogegységi tanácsa
egyértelműen kimondta, hogy [„(..) a kijelölt kiadmányozónak (…) a határozat aláírásakor utalni
kell arra, hogy ezt a jogát a hatáskörrel rendelkező személy nevében és megbízása alapján
gyakorolja.”. Az elsőfokú határozat e követelménynek nem felel meg. Utal a bíróság a Kúria
Kfv.III.37.088/2014/7. számú ítéletében a Ket. 19. § és 72. § kapcsán kifejtettekre is, amelyben a
Kúria: „(…) a hatás kör gyakorlás a és a kiadmányozás nem azonos eljárás i jogintézmények,
azonban a két jogintézmény összefüggésben áll egymással, mégpedig oly módon, hogy nem
jogszerűen átengedett kiadmányozás felveti a hatáskör átruházását, vagy a hatáskör elvonását,
amelyet a Ket. tilalmaz. A kiadmányozás akkor jogszerű, ha a határozat tartalmazza a
kiadmányozással szemben támasztott törvényi követelményeket.”
A másodfokú határozat esetében a hatáskör gyakorlója és egyben kiadmányozója is dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízott.
Az első- és másodfokú határozatból – a fentiek szerint - egyértelműen megállapítható, hogy mind a
határozatot hozó szerv, mind a hatáskör gyakorlója ugyanazon személy volt az elsőfokú és a
másodfokú határozat meghozatala során. E tény alapján az alperes megsértette a Ket. 42. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltakat, valamint a Ket. 106. (1) bekezdés a) pontját, amelyre a II. r. felperes
megalapozottan hivatkozott.
Az alperes maga sem állította, hogy a Ket. kizárási szabályai esetében nem állnának fenn. Arra
hivatkozott azonban, hogy hatáskörét és illetékességét kormányrendeletek állapították meg, azoknak
megfelelően járt el. Hivatkozott továbbá arra is, hogy felügyeleti szervét, a Földművelésügyi
Minisztériumot, tájékoztatta a kizárási ok fennállásáról, illetőleg arról, hogy más kijelölhető azonos
hatáskörű hatóság nincs. Ezen állítását azonban nem igazolta. A közigazgatási iratokból nem
állapítható meg, hogy az alperes a kizárási ok elhárítása érdekében a Ket. 43. §-a szerinti
intézkedéseket megtette volna. A II. rendű felperes helyesen hivatkozott arra, hogy a Ket. 43. §-ában
meghatározott kizárási szabályokat az alperes nem tartotta be, nem azoknak megfelelően járt el,
ezzel az ügyféljogokat megsértette, amely olyan súlyos eljárási szabálysértés, amely a határozat
hatályon kívül helyezéséhez kell, hogy vezessen.
A bíróság egyetértett a II. rendű felperessel abban, hogy az alperesnek a kizárási ok észlelése esetén
a Ket. 43. §-ában foglaltak szerint kellett volna eljárnia a kizárási ok megszüntetése érdekében,
figyelemmel arra is, hogy a másodfokú hatósággal szemben ne álljon fenn a Ket. 106. § (1)
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bekezdés a) pontja szerinti tiltó rendelkezés. E rendelkezések elmulasztása olyan súlyos jogsértés,
amely ügyféljogokat sért, végső soron a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmével is jár. Ezen
összeférhetetlenségi szabályok sérelme a Ket. 42. § és 43. § sérelme mellett egyidejűleg
eredményezi a Ket. 106. § (1) bekezdés a) pontja megsértését is. Ez utóbbi kifejezetten kimondja,
hogy az elsőfokú döntést hozó hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság nem lehet
ugyanazon szerv.
Jelen esetben tehát megállapítható mind a hatóság vezetőjének kizártsága, mind pedig a hatóság
személyének azonossága miatti összeférhetetlenség.
A Ket. 106. § (1) bekezdés a) pontjának megsértése az Alaptörvény sérelméhez vezet. A magyar
jogrendszerben a jogorvoslathoz való jogot Magyarország Alaptörvénye deklarálja, amely a XXVIII.
cikk (7) bekezdésében kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az
olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát, vagy jogos érdekét sérti.
A jogorvoslati joghoz való jog önmagában azt jelenti, hogy a jogorvoslat igénybevételére jogosult
személy, vagy szervezet az ügyében meghozott döntés felülvizsgálatát magasabb fórumtól kérheti.
Az Alkotmánybíróság 5/1992. (I. 23.) AB határozatában megerősítette ezen követelményt, amikor a
jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos alapjog lényegét az érdemi határozatok tekintetében a
„más szervhez, vagy (…) ugyanazon szerven belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetőségében”
határozta meg.
Az Alkotmánybíróság 19/2007. (III. 9.) AB határozata úgyszintén a más szervhez, vagy ugyanazon
szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetőségének követelményét fogalmazza meg a
Ket. 106. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában, amely meghatározza a fórumrendszer
kialakításának elveit.
Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése a tisztességes ügyintézéshez való jog egyik fontos
jogaként határozza meg, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás
nélkül intézzék. Ez minden hatósági ügy esetében, minden hatóság előtt követelmény. A részrehajlás
nélküli ügyintézés egyik fontos, garanciálisnak tekinthető eleme, hogy a jogorvoslati jog megfelelő
fórumrendszeren keresztül érvényesüljön, azaz első- és másodfokú eljárásban ne ugyanazon hatóság
járjon el és hozzon döntést.
Mindezek alapján a Ket. 42. §-ában szabályozott kizárási okok olyan jogállami minimum
követelmények, amelyektől eltérést nem enged a Ket. a hatálya alá tartozó eljárásokban. A bíróság
azt állapította meg, hogy jelen ügyben a kizárási ok mind a hatóság vezetőjével, mind pedig
magával a hatósággal szemben fennáll. Ezen kizárási okokat az alperes – saját előadása szerint is –
észlelte, de az általa állított – Ket. 43. §-ának megfelelő - intézkedések megtételét nem igazolta.
A bíróság a rendelkezésére álló adatok alapján állapította meg, hogy az alperes eljárása során a Ket.
43. §-ában meghatározott rendelkezéseket nem tartotta be.
A Ket. Nagykommentár a Ket. 42. §-ához fűzött magyarázatában utal arra, hogy a másodfokú
eljárásra speciális szabály vonatkozik, amely a kizárt személyi körbe bevonja az ügy elintézésében
első fokon részt vett személyeket is. Ebből a szempontból „az ügy elintézésében részt vevő
személynek kell tekinteni az elsőfokú eljárást lefolytató hatóság vezetőjét is, ha időközben a
másodfokon eljáró szerv nevében vesz részt az eljárásban, hiszen ő volt a hatáskör címzettje.
Amennyiben a másodfokú hatóság vezetőjévé vált az elsőfokú szerv vezetője, úgy a Ket. 42. § (6)
bekezdése alapján az eljárásból az egész hatóságot ki kell zárni és a felügyeleti szerv – amennyiben
ez lehetséges – másik azonos hatáskörű hatóságot jelöl ki. A másodfokú eljárásra vonatkozó
rendelkezés két irányú, mert nemcsak bővíti a kizárt személyek körét, hanem tulajdonképpen az
alapeljárást követő, vagy megelőző hatósági eljárásokra nézve meg is határozza a (relatív) kizárási
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ok érvényesülési körét. Ez utóbbi esetekben végig ugyanabban az eljárási pozícióban van az ügy
elintézésében részt vevő személy: a hatóság nevében, a jogszabályok – és ezáltal a közérdek –
érvényre juttatása érdekében végzi munkáját. A másodfokú eljárásban azonban alapvetően más
szerepet kap az ügy elintézésében részt vevő személy, hiszen itt elsősorban az elsőfokú döntés
jogszerűségét kell vizsgálnia és szükség esetén helyre állítania, vagyis jogvédelmi funkciót lát el. Ez
a szerep alapvetően eltér attól a pozíciótól, amelyben az ügy elsőfokú elintézésében részt vevő
személyek vannak.”
A Ket 42. §-a minden kizárási okhoz a „nem vehet részt” tilalmat kapcsolja, a Ket. 106. §-a
esetében is a „nem lehet” szóhasználatot alkalmazza, de a Ket. a jogkövetkezményekről kifejezetten
és részletesen nem rendelkezik. A kizárási ok fennállása mellett, illetőleg az első- és másodfokon
eljáró ugyanazon hatóság által meghozott alperesi határozatra nem mondja ki kifejezetten a
semmisség következményét a Ket. 121. §-a. A fentiekben kifejtettek alapján azonban a bíróság
álláspontja szerint a kizárási, összeférhetetlenségi szabályok megsértésével meghozott határozat –
figyelemmel a jogorvoslati joghoz való Alkotmányos alapjogra, valamint a részrehajlás nélküli
ügyintézéshez való jog követelményére is – olyan súlyos eljárási szabálysértés, amely az alperes
határozatának hatályon kívül helyezését kell, hogy eredményezze.
Utal a bíróság a hatóság kizártságával kapcsolatosan a Ket. Nagykommentárban kifejtettekre is,
miszerint:
„A kizárási ok fennállása ilyen esetben (intézményes kizárási ok figyelmen kívül hagyása esetén)
tulajdonképpen a hatáskör hiányát eredményezi, a kizárás jogszerű elintézése esetén a kijelölés
mondja ki az adott ügyben a hatóság hatáskörének hiányát, ami elméletileg kijelölés nélkül is
hiányzik.”
Mindezek alapján a bíróság a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján az alperes határozatát hatályon kívül
helyezte és új eljárás lefolytatására kötelezte.
Az új eljárás során az alperesnek a szükséges intézkedéseket meg kell tennie annak érdekében, hogy
a jogorvoslati eljárás során ne a Ket. szabályi szerinti kizárt hatóság, kizárt személy járjon el,
biztosítania kell az ügyfelek jogorvoslati jogának és a tisztességes ügyintézéshez való jog elvének,
ezen belül a részrehajlás nélküli ügyintézés követelményének érvényesülését. A másodfokon eljáró
hatóságnak ezt követően a fellebbezéseket ismételten meg kell vizsgálnia és jogszerű eljárásban a
jogszabályoknak mindenben megfelelő új döntést kell hoznia. A megismételt eljárásban vizsgálni
kell, hogy az elsőfokú határozat kiadmányozása a jogszabályi előírásoknak (a Ket. 72. § (1)
bekezdés f) pont) megfelelően történt-e, amelynek megsértése esetén le kell vonni a szükséges
jogkövetkezményeket.
Figyelemmel arra, hogy a bíróság az ügy érdemére is kiható eljárási szabálysértés miatt rendelte el
az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és kötelezte az alperest új eljárásra, a felperesek
további kereseti kérelmei vizsgálatát mellőzte.
A bíróság a Pp. 78. §-a alapján a pervesztes alperest kötelezte a felperesek és a felperesi beavatkozó
perköltségeinek megfizetésére, amelynek összegét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3)
bekezdése alapján állapította meg.
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja,
valamint (2) bekezdése alapján – az Itv. 43.§ (3) bekezdése szerinti, az Itv. 62. § (1) bekezdés h)
pontja értemében le nem rótt – kereseti illeték megfizetésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15. §
(1) bekezdése alapján a pervesztes alperest kötelezte.
Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 340. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2017. szeptember 1.

dr. Bőke Katalin Erzsébet s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
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Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
mint másodfokú környezetvédelmi hatóság
Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. útján
Tárgy: Fellebbezés környezetvédelmi engedély ellen
Hivatkozási szám: PE-06/KTF/28905-83/2017.

Tisztelt Kormányhivatal!
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség (székhely: 1085 Budapest, Üllői
út 18.) nevében az alábbi
fellebbezést
nyújtom be az Érdi Járási Hivatal mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a fenti számon, a
Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelmi mű környezeti hatásvizsgálati
eljárásában kiadott környezetvédelmi engedélye ellen.
Kérem a tisztelt kormányhivatalt, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságot, hogy
szíveskedjen az általunk 2017. október 18-án kézhez vett elsőfokú határozatot és az alapjául
szolgáló eljárást megvizsgálni és a határozat megváltoztatásával a környezetvédelmi engedély
kiadását megtagadni.
Kérelmünk indoka, hogy álláspontunk szerint az elsőfokú hatóság az egyes bizonyítékokat és
összességüket tévesen értékelte, azokból téves következtetést vont le, és ezzel megsértette a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 2. § (3), továbbá 50. § (6) bekezdését.
I. Az eljárásba bevont hatóságok véleményének félreértelmezése:
I/1. Az elsőfokú határozat 12-13. oldala tartalmazza Budapest III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Jegyzőjének belföldi jogsegélyben kért válaszát. Óbuda
jegyzője ebben megállapítja: „... a benyújtott dokumentáció nem tartalmaz a majdan
szükséges fakivágásokkal kapcsolatos részeket. ...Fentiek alapján a fás szárú növényekkel
kapcsolatos helyi környezet- és természetvédelmi szabályoknak való megfelelésről nem áll
módunkban nyilatkozni.” Az elsőfokú hatóság – ahelyett, hogy a kérelmet elutasította volna,
vagy a tényállás, illetve a hatástanulmány kiegészítését rendelte volna el – azt a következtetést
vonta le, hogy a jegyző kifogást nem emelt, holott erre vonatkozó utalás a válaszban nem
történt.
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I/2. Az elsőfokú hatóság bekérte Budakalász Város Önkormányzat Jegyzőjének véleményét
is, aki egyebek mellett a következőket emelte ki: „...a dokumentációban foglaltak nincsenek
összhangban a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014 (XII.19.) számú
Képviselő-testületi rendelet előírásaival.”, „a hatástanulmányt ki kell egészíteni...”. Az
elsőfokú hatóság a hatástanulmány kiegészítésének elrendelése és a környezeti hatásoknak –
az elővigyázatosság elvével összhangban történő – megvizsgálása helyett a jövőre nézve írta
elő a budakalászi helyi szabályoknak való megfelelőség teljesítését, de ezt is csak a határozat
indokolásában tette, a rendelkező részben erre nem találtunk utalást.
I/3. Az elsőfokú hatóság az eljárás során kérte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot,
hogy a beruházás által érintett Natura 2000 területre vonatkozó adatait adja meg. A DINPI
válaszlevele az alábbi véleményt tartalmazza: „A természetvédelmi szempontból kiemelt fajok
nagyobb része inkább a természetes (kavicsos-homokos) élőhelyeket preferálják a
meterségesen kialakított partszegéllyel szemben, ahol inkább közönséges, illetve inváziós
fajok dominálnak. A part jellege a tervek alapján helyenként megváltozik. A terület
halközössége követni fogja a változást és várható, hogy a védett, ritka fajokkal szemben a
közönséges vagy inváziós fajok kerülnek előnyösebb versenyhelyzetbe.” A DINPI levele is
utal arra, hogy megfontolandónak tartja más – a természeti környezetet kevésbé befolyásoló –
nyomvonalváltozatok megvizsgálását is. Az elsőfokú hatóság ezt a jelzést teljes mértékben
figyelmen kívül hagyta a határozat meghozatalánál.
I/4. Az elsőfokú határozat egyáltalán nem reagál, de még csak nem is utal a Levegő
Munkacsoport 2017. szeptember végén megküldött észrevételeire.
II. A hatástanulmány és a határozat tartalmi hiányosságai
II/1. A hatásterület lehatárolása:
A határozat és azt megalapozó hatástanulmány szűken értelmezi a tervezett létesítmény
hatásterületét, különösen a közvetett határterületet, hiszen nem veszi figyelembe a III. kerület
és egész Budapest környezeti állapotában és élhetőségében bekövetkező változásokat. Ez
jóval tágabb hatásterületen indokolta volna a vizsgálatot. Szintén nem veszi kellő súllyal
figyelembe a hatástanulmány azt a tényt, hogy 508 darab fa kivágása a növényzet ökológiai és
levegőminőségre gyakorolt hatásán keresztül hátrányos következményekkel jár a zöldfelületi
szempontból különösen érzékenynek tekinthető fővárosra. A hatástanulmány értéke, hogy
foglalkozik a terület környezetpszichológiai és környezeti nevelésben betöltött szerepével
(közérthető összefoglaló 3.5.2 pont), ám különösen éppen ezen szempontok alapján tűnik
nagyon szűknek a hatásterület és ezáltal a beruházás által okozott káros hatások vizsgálati
kerete. Érthetetlen és szakmaiatlan a határozat 20. oldalán található megállapítás, amely
szerint „az 508 db fa kivágása nem jár hátrányos következményekkel az oxigén és a széndioxid részarányának megváltozása tekintetében”. A városi levegőminőség szempontjából ez
az arány nem releváns.
A fentiek miatt a tanulmány sérti a Khr. 7. mellékletét:
„7. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor
I. Hatásterület típusok
(...)
2. A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti
állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.
(...)
E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy igénybevétel által
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kiváltott hatásfolyamat más környezeti elemen keresztül feltételezhetően továbbterjedhet.
(...)
4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet állapotának már ismert
adatai és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos
ismeretek alapján, az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és
érzékenységének figyelembevételével kell megadni.”
II/2. A környezetvédelmi törvény vízvédelmi előírásai:
A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) a
természetes vizek, azok medre és partszakaszai tekintetében szigorú szabályokat ír elő. A
tervezett beruházás – álláspontunk szerint – ezeket részben megsérti, illetve a határozat és a
hatástanulmány nem elemzi a terv ezen szabályoknak való megfelelését. A hiányosság
különösen annak tükrében aggályos, hogy ezek a jogszabálysértések az alternatívaként
felmerült (és a hatástanulmányban érdemben meg sem vizsgált) Nánási út–Királyok útja
védvonal esetén egyáltalán nem, vagy jóval kisebb jelentőséggel merülnének fel.
„Kt. 18. § (2) A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját
csak a vízparti élővilág megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük
biztosításával szabad megváltoztatni úgy, hogy az a környezeti célkitűzések teljesítését nem
veszélyeztetheti.
„Kt. 20. § Az
a) ivóvízellátást biztosító,
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló,
c) a természet védelme szempontjából jelentős,
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt
vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni.”
II/3. A lakosság véleményének monitorozása:
A hatástanulmány közérthető összefoglalójának 4.5 pontja kiemeli: „Fontos lenne a lakosság
véleményének monitoringozása, melyre ezidáig nem került sor.” Álláspontunk szerint erre a
kikötésre hivatkozva a beruházásra addig engedély nem lett volna kiadható, amíg ezt a
mulasztást a beruházó, illetve a hatóság nem pótolta. A hatástanulmány ezen megállapítását
azonban a hatóság figyelmen kívül hagyta.
II/4. A hatástanulmány kötelező tartalmi elemeinek hiányai:
A Khr. előírja az eljárás során vizsgálandó tartalmi elemeket. A hatástanulmány elmulasztotta
a beruházás hatásainak teljes körű vizsgálatát, a hatóság pedig nem pótolta ezeket a tényállási
elemeket, így az eljárás során számos lényeges kérdés tisztázatlan maradt. Különösen
aggályos, hogy éppen azoknak az elemeknek a vizsgálata maradt el, amelyek a legjelentősebb
hatásokat viselnék, illetve amelyeknél a part menti változat hatásai jóval súlyosabbak, mint az
alternatívaként felmerült Nánási út–Királyok utcai védvonal esetén.
A hiányosan vizsgált tartalmi elemek az alábbiak:
II/4/1 Az éghajlatra gyakorolt, valamint a környezeti elemek rendszereire, folyamataira,
szerkezetére gyakorolt hatások vizsgálatának nem látjuk nyomát a hatástanulmány közérthető
összefoglalójában, továbbá ezen körülmények és hatások bemutatása magában a
hatástanulmányban sem elégséges (nincs utalás például a fakivágások klímahatásaira, illetve
arra, hogy a védmű megépítése és így a terület ártéri fekvésének megszűnése milyen további
felújításnak álcázott beépítéseket, hosszabb távon esetleg területhasználati változásokat
okozhat).
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„Khr. 6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles
tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre
és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a
tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére.”
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
d) Éghajlatvédelmi szempontok szerint
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység számba vett változatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes
adatokkal alátámasztottan;
db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető
hatásterületen jellemző természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt
harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc
évre vonatkozó adatokkal alátámasztva;
dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezők vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre
vonatkozó feltételezhető hatásokat elemezni kell, a db) alpont szerinti időtávra vonatkozó
adatokkal alátámasztva;
dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell
készíteni, és szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a kockázat mértéke a db) pont
szerinti jövőbeli időtávra vonatkozóan;
de) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó
javaslatot kell tenni,
df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.
II/4/2 A határozatban és a hatástanulmány közérthető összefoglalójában sem látjuk a népesség
egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásainak
elemzését, ami a Római-part különleges helyzete szempontjából kiemelten fontos. Maga a
hatástanulmány is elmulasztja ezeket a szempontokat tágabb összefüggésben, a Római-part
rekreációs és szimbolikus szerepének, funkciójának esetleges változásait és ennek társadalmigazdasági következményeit vizsgálni. A tanulmány érinti ugyan a környezetpszichológiai és
környezeti nevelési kérdéseket, de azokat nem kellő súllyal veszi figyelembe, és nem vonja le
azt a következtetést, hogy a védvonalat éppen ezekre a hatásokra hivatkozva nem a parton
kellene megépíteni. A fentiek sértik a Khr. alábbi rendelkezését:
Khr. 6. § (1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárás magában foglalja az ott felsorolt hatások
következtében érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági
helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben – várható
változásoknak az értékelését.
II/4/3 A határozat és a hatástanulmány nem tartalmaz arra vonatkozó elemzést, hogy a
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tervezett beruházás megfelel-e a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek. A
2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015.
(VI. 17.) OGY határozatban kihirdetett program több olyan elemet is tartalmaz, amelynek
szempontjából aggályos a parti védmű terve (pl. 5.1.6. pont a zöldfelületek védelméről).
Emiatt a hatástanulmány sérti a Khr. alábbi rendelkezését:
10. § (7) A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a
tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná
a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban [Kvt. 40. §] meghatározott környezeti
célállapotok elérését;
(...)
II/4/4 Az elsőfokú eljárás és a hatástanulmány komoly hiányossága, hogy elmulasztotta a terv
lehetséges változatai között a Nánási út–Királyok útja vonalon telepíthető védmű részletes
elemzését. Álláspontunk szerint ennek az alternatív változatnak a környezetre gyakorolt
hatása jóval csekélyebb lenne (elsősorban zöldfelület-védelem, tájvédelem és a Natura 2000
területek védelme szempontjából), mint a parti védvonalé, így a kettő összehasonlítása alapján
az a következtetés lenne levonható, hogy a parti változatot környezetvédelmi szempontból el
kell vetni.
Az alternatív változatok vizsgálatának hiánya sérti az Európai Parlament és a Tanács egyes
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU
irányelve (hatásvizsgálati irányelv) preambulumának (13) bekezdését, az 5. cikk (3) d)
pontját, valamint a Khr. 6. mellékletének szövegét.
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
1.
(…)
c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a
megjelölése, amelyek e korábbi változatok közüli választását – figyelembe véve a környezeti
hatásokat – indokolták.
2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba
vett változatainak részletes leírása, különösen
(...)
II/5. A természetközeli vízpart megőrzése
A hazai természetvédelmi szabályozás megőrzendő értékként tekint a vizek természetes
partjaira. A tervezett védmű a Római-parton ezt a természetes partvonalat bontaná meg,
ráadásul úgy, hogy rendelkezésre áll egy olyan alternatív megoldás lehetősége is, amely a part
természetközeli állapotát nem érintené. Ez álláspontunk szerint sérti a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi előírásait, és így a
környezetvédelmi engedély megtagadása lenne indokolt:
„16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes
élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a
természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.”
„18. § (3) Természeti területen – a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel
rendelkező építmények kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú
vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.”
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II/6. A tájvédelmi szabályok megsértése
A beruházással érintett terület országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.
A védmű a táj arculatát, annak emblematikus, egyedi jellegét teljesen megváltoztatja. Ez
szintén sérti a Tvt. alábbi előírásait:
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a
rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétitkai,
természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását.
(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet
funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
(...)
h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
II/7. A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok megsértése
A parti védvonal részben Natura 2000 hálózatba tartozó területet is érint (Duna és ártere
(HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), amelyet a beruházás
jelentősen megváltoztat. A hatástanulmány részeként elkészült a Natura 2000 hatásbecslés is,
amely kedvezőtlen hatást is kimutatott, sőt ezek leírásának szenteli a teljes 5. fejezetet,
ellentétben a határozatban némileg félrevezető módon idézett részekkel. Ilyen esetekben az
uniós szabályok, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura 2000 rendelet)
szerint csak akkor lehetne a tervet engedélyezni, ha kiemelkedő közérdek fűződik hozzá, és a
cél elérésére más ésszerű megoldás nincs. Ennek megfelelően a parti sávon telepítendő védmű
nem lenne engedélyezhető, hiszen az árvízvédelemhez fűződő közérdek más, ésszerűbb
módon (például a Nánási út–Királyok útja védvonal erősítésével) is elérhető. Azt, hogy
létezik-e a cél elérésére más ésszerű megoldás, azt sem határozat, se hatástanulmány, se a
Natura 2000 hatásbecslés nem elemzi. Emiatt a terv és a hatástanulmány a Natura 2000
rendelet alábbi előírásaiba ütközik:
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem
szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz
nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár
más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a
beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület
kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére,
valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel –
vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének
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alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak
jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.
(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés
alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–
4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére,
illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre
figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.
(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás
megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a
10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás
engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen
hatással járjon.
10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok
alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak
kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi
jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű
élőhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből
fogadható el, illetőleg engedélyezhető.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az
emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet
szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.
Nyilatkozom, hogy szervezetünk országos hatáskörű közhasznú egyesület, amely az elsőfokú
eljárásba ügyfélként bejelentkezett. A fellebbezési díjat az elsőfokú határozatban megjelölt
számlaszámra való átutalással teljesítjük.
Budapest, 2017. október 27.
Tisztelettel:

Lukács András
elnök

1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: +36 1 411-0509, 411-0510 ● www.levego.hu

www.levego.hu

39

JOGI VÉLEMÉNY
a Csillaghegyi Öblözet Árvízvédelme
környezeti hatástanulmányáról
Bevezetés
Budapest Főváros Önkormányzata környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett
Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozóan a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) alapján. Az eljárást a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala folytatja le. A 2016. augusztus 24-én kifüggesztett
hatástanulmány a következőket tartalmazza:
A Budapest főváros, Csillaghegyi öblözet, Aranyhegyi-patak–Duna–Barát-patak által
lehatárolt és a MÁSZ+1,30 m magas sík által kimetszet területén a következő terveket:
1. Római-parti védmű (mobil és fix árvízvédelmi fal, illetve földműkombinációja,
szádfal/résfal, szivárgó rendszer),
2. Pünkösdfürdői védmű mértékadó terhelés elleni védelme (árvízvédelmi fal, illetve
földműkombinációja, szádfal/résfal),
3. Aranyhegyi-patak árvízvédelmi fejlesztése (árvízvédelmi fal, illetve földmű kombinációja,
szádfal/résfal, szivárgó paplan),
4. Barát-patak árvízvédelmi fejlesztése (árvízvédelmi fal, szádfal/résfal).
A Khr. 3. sz. mellékletének 102. pontja szerint állandó árvízvédelmi mű felszín alatti vízbázis
védőövezetén vagy Natura 2000 területen a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban
hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A rendelet 1.§ (5)
bekezdése szerint a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – előzetes
vizsgálati eljárás nélkül –
környezeti hatásvizsgálati eljárást folytathat le, ha a
környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben
szerepel. A beruházó tehát ebben az esetben önkéntesen döntött a hatásvizsgálati eljárás
lefolytatása mellett (az előzetes vizsgálat során a hatóság nem biztos, hogy jelentős környezeti
hatást állapított volna meg, ezért nem biztos, hogy sor került volna a környezeti
hatásvizsgálatra).
A tervek és a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatás szempontjából fontos, hogy
a jelen jogi vélemény csak a beruházó által készíttetett hatástanulmány esetleges jogsértéseire
tud koncentrálni. Az elsőfokú hatósági eljárás (környezetvédelmi engedélyezés) még az elején
tart, ezért az ebben és az ennek folyamán meghozott határozatban előforduló esetleges eljárási
hibákról, illetve az anyagi (tartalmi) jellegű jogszabálysértésekről jelenleg még nincs
ismeretünk. Az eljárás későbbi szakaszaiban, illetve a meghozott elsőfokú határozatban még
előfordulhatnak hibák, jogsértések (pl. tényállás kellő mélységű feltárásának elmulasztása,
garanciális szabályok megsértése, a hatásvizsgálat egyes elemeinek elmulasztása), amelyek az
esetlegesen kiadott engedélyt is jogszabálysértővé teszik.
A hatástanulmány jogi elemzése alapján az alábbi aggályos elemeket találtuk:
1. A hatásterület lehatárolása
A hatástanulmány szűken értelmezi a tervezett létesítmény hatásterületét, különösen a
közvetett határterületet, hiszen nem veszi figyelembe a III. kerület és egész Budapest
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környezeti állapotában és élhetőségében bekövetkező változásokat. Ez jóval tágabb
hatásterületen indokolta volna a vizsgálatot. Szintén nem veszi kellő súllyal figyelembe a
hatástanulmány azt a tényt, hogy 508 fa kivágása a növényzet ökológiai és levegőminőségre
gyakorolt hatásán keresztül hátrányos következményekkel jár a zöldfelületi szempontból
különösen érzékenynek tekinthető fővárosra. A hatástanulmány értéke, hogy foglalkozik a
terület környezetpszichológiai és környezeti nevelésben betöltött szerepével (közérthető
összefoglaló 3.5.2 pont), ám különösen éppen ezen szempontok alapján tűnik nagyon szűknek
a hatásterület, és ezáltal a beruházás által okozott káros hatások vizsgálati kerete. A fentiek
miatt a tanulmány sérti a Khr. 7. mellékletét:
„7. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor
I. Hatásterület típusok
(...)
2. A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti
állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.
(...)
E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy igénybevétel által
kiváltott hatásfolyamat más környezeti elemen keresztül feltételezhetően továbbterjedhet.
(...)
4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet állapotának már ismert
adatai és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos
ismeretek alapján, az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és
érzékenységének figyelembevételével kell megadni.”
2. A környezetvédelmi törvény vízvédelmi előírásai
A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) a
természetes vizek, azok medre és partszakaszai tekintetében szigorú szabályokat ír elő. A
tervezett beruházás – álláspontunk szerint – ezeket részben megsérti, illetve a hatástanulmány
nem elemzi a terv ezen szabályoknak való megfelelését. A hiányosság különösen annak
tükrében aggályos, hogy ezek a jogszabálysértések az alternatívaként felmerült (és a
hatástanulmányban érdemben meg sem vizsgált) Nánási út–Királyok útja védvonal esetén
egyáltalán nem, vagy jóval kisebb jelentőséggel merülnének fel.
„Kt. 18. § (2) A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját
csak a vízparti élővilág megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük
biztosításával szabad megváltoztatni úgy, hogy az a környezeti célkitűzések teljesítését nem
veszélyeztetheti.
„Kt. 20. § Az
a) ivóvízellátást biztosító,
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló,
c) a természet védelme szempontjából jelentős,
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt
vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni.”
3. A lakosság véleményének monitorozásaA hatástanulmány közérthető összefoglalójának
4.5 pontja kiemeli: „Fontos lenne a lakosság véleményének monitoringozása, melyre ezidáig
nem került sor.” Álláspontunk szerint erre a kikötésre hivatkozva a beruházásra addig
engedély nem adható, amíg ezt a mulasztást a beruházó nem pótolja.
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4. A hatástanulmány tartalmi hiányosságai
A Khr. előírja az eljárás során vizsgálandó tartalmi elemeket. A hatástanulmány elmulasztja a
beruházás hatásainak teljes körű vizsgálatát, így erősen kétséges, hogy a hatóság ezeket a
tényállási elemeket az eljárás során kellő megalapozottsággal fel tudja tárni. Különösen
aggályos, hogy éppen azoknak az elemeknek a vizsgálata maradt el, amelyek a legjelentősebb
hatásokat viselnék, illetve amelyeknél a part menti változat hatásai jóval súlyosabbak, mint az
alternatívaként felmerült Nánási út–Királyok útja védvonal esetén.
A hiányosan vizsgált tartalmi elemek az alábbiak:
4.1 Az éghajlatra gyakorolt, valamint a környezeti elemek rendszereire, folyamataira,
szerkezetére gyakorolt hatások vizsgálatának nem látjuk nyomát a hatástanulmány közérthető
összefoglalójában, továbbá ezen körülmények és hatások bemutatása magában a
hatástanulmányban sem elégséges (nincs utalás például a fakivágások klímahatásaira, illetve
arra, hogy a védmű megépítése és így a terület ártéri fekvésének megszűnése milyen további
felújításnak álcázott beépítéseket, hosszabb távon esetleg területhasználati változásokat
okozhat).
„Khr. 6. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles
tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre
és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a
tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére.”
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
d) Éghajlatvédelmi szempontok szerint
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység számba vett változatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes
adatokkal alátámasztottan;
db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető
hatásterületen jellemző természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt
harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc
évre vonatkozó adatokkal alátámasztva;
dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényezők vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre
vonatkozó feltételezhető hatásokat elemezni kell, a db) alpont szerinti időtávra vonatkozó
adatokkal alátámasztva;
dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell
készíteni, és szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a kockázat mértéke a db) pont
szerinti jövőbeli időtávra vonatkozóan;
de) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó
javaslatot kell tenni,
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.
4.2 A hatástanulmány közérthető összefoglalójában nem látjuk a népesség egészségi
állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásainak elemzését, ami
a Római-part különleges helyzete szempontjából kiemelten fontos. Maga a hatástanulmány is
elmulasztja ezeket a szempontokat tágabb összefüggésben, a Római-part rekreációs és
szimbolikus szerepének, funkciójának esetleges változásait és ennek társadalmi-gazdasági
következményeit vizsgálni. A tanulmány érinti ugyan a környezetpszichológiai és környezeti
nevelési kérdéseket, de azokat nem kellő súllyal veszi figyelembe, és nem vonja le azt a
következtetést, hogy a védvonalat éppen ezekre a hatásokra hivatkozva nem a parton kellene
megépíteni. A fentiek sértik a Khr. alábbi rendelkezését:
Khr. 6. § (1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárás magában foglalja az ott felsorolt hatások
következtében érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági
helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben – várható
változásoknak az értékelését.
4.3 A hatástanulmány nem tartalmaz arra vonatkozó elemzést, hogy a tervezett beruházás
megfelel-e a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek. A 2015–2020 közötti
időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY
határozatban kihirdetett program több olyan elemet is tartalmaz, amelynek szempontjából
aggályos a parti védmű terve (pl. 5.1.6. pont a zöldfelületek védelméről). Emiatt a
hatástanulmány sérti a Khr. alábbi rendelkezését:
10. § (7) A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a
tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná
a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban [Kvt. 40. §] meghatározott környezeti
célállapotok elérését;
(...)
4.4 A hatástanulmány komoly hiányossága, hogy elmulasztja a terv lehetséges változatai
között a Nánási út–Királyok útja vonalon telepíthető védmű részletes elemzését. Álláspontunk
szerint ennek az alternatív változatnak a környezetre gyakorolt hatása jóval csekélyebb lenne
(elsősorban zöldfelület-védelem, tájvédelem és a Natura 2000 területek védelme
szempontjából), mint a parti védvonalé, így a kettő összehasonlítása alapján az a
következtetés lenne levonható, hogy a parti változatot környezetvédelmi szempontból el kell
vetni.
Az alternatív változatok vizsgálatának hiánya sérti az Európai Parlament és a Tanács egyes
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU
irányelve (hatásvizsgálati irányelv) preambulumának (13) bekezdését, az 5. cikk (3) d)
pontját, valamint a Khr. 6. mellékletének szövegét.
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
1.
(…)
c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a
megjelölése, amelyek e korábbi változatok közüli választását – figyelembe véve a környezeti
hatásokat – indokolták.
2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba
vett változatainak részletes leírása, különösen
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(...)
5. A természetközeli vízpart megőrzése
A hazai természetvédelmi szabályozás megőrzendő értékként tekint a vizek természetes
partjaira. A tervezett védmű a Római-parton ezt a természetes partvonalat bontaná meg,
ráadásul úgy, hogy rendelkezésre áll egy olyan alternatív megoldás lehetősége is, amely a part
természetközeli állapotát nem érintené. Ez álláspontunk szerint sérti a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi előírásait:
„16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes
élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a
természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.”
„18. § (3) Természeti területen – a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel
rendelkező építmények kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú
vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.”
6. A tájvédelmi szabályok megsértése
A beruházással érintett terület országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.
A védmű a táj arculatát, annak emblematikus, egyedi jellegét teljesen megváltoztatja. Ez sérti
a Tvt. alábbi előírásait:
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a
rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétitkai,
természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását.
(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet
funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
(...)
h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
7. A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok megsértése
A parti védvonal részben Natura 2000 hálózatba tartozó területet is érint (Duna és ártere
(HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), amelyet a beruházás
jelentősen megváltoztat. A hatástanulmány részeként elkészült a Natura 2000 hatásbecslés is,
amely kedvezőtlen hatást is kimutatott. Ilyen esetekben az uniós szabályok, valamint az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.
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8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura 2000 rendelet) szerint csak akkor lehetne a tervet
engedélyezni, ha kiemelkedő közérdek fűződik hozzá, és a cél elérésére más ésszerű
megoldás nincs. Ennek megfelelően a parti sávon telepítendő védmű nem engedélyezhető,
hiszen az árvízvédelemhez fűződő közérdek más, ésszerűbb módon (például a Nánási út–
Királyok útja védvonal erősítésével) is elérhető. Emiatt a terv és a hatástanulmány a Natura
2000 rendelet alábbi előírásaiba ütközik:
10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem
szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz
nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár
más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a
beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület
kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére,
valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel –
vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak
jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.
(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés
alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–
4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére,
illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre
figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.
(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás
megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a
10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás
engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen
hatással járjon.
10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok
alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak
kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi
jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű
élőhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből
fogadható el, illetőleg engedélyezhető.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az
emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet
szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.
(3) A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy
kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy
beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez – a (2) bekezdésben
felsoroltakon kívül – egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai
Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. §
(2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok.
Budapest, 2017. szeptember 22.
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JEGYZŐKÖNYV
nyilvánosan megtartott tárgyalásról
I. rendű felperes:
II. rendű felperes:
Alperes:
A per tárgya:
A tárgyalás helye:
A tárgyalás ideje kitűzve:
Ténylegesen megkezdve:

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület
Garay Klára
Pest Megyei Kormányhivatal
környezetvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálata
1027 Budapest, II. kerület, Tölgyfa utca 1-3., I. emelet 129.
2017. év szeptember hó 01. nap 13:00 óra
ugyanakkor
J e l e n v a n n a k:

dr. Bőke Katalin Erzsébet
bíró

Az I. rendű felperesért: dr. Bendik Gábor ügyvéd
(ig. szám: Ü-100860)

Jegyzőkönyv
hangfelvétel útján készül:

A II. rendű felperesért: dr. Bedő Katalin ügyvéd
(ig. szám: Ü-118109) és
II. rendű felperes Garay Klára személyesen
(aki személyi igazolvánnyal igazolta magát)
Felperesi beavatkozóként bejelentkezett XIV. kerületi
Önkormányzat képviseletében dr. Juhász Zoltán ügyvéd
(ig. szám: Ü-109406)
Az alperesért: dr. Szurovecz Zoltán jogtanácsos
(ig. szám: 05775)
Hallgatóságként: A Ligetvédő Civilek részéről 2 személy

A bíróság a tárgyalás megnyitása után megállapítja, hogy a megidézettek megjelentek.
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a jegyzőkönyv a Pp. 115. §-a és 118. §-a értelmében
hangfelvétellel készül, az írásba foglalt jegyzőkönyvet a felek a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság Ügyfélcentrumában tárgyalást követő 8 munkanap elteltével átvehetik, illetve
megtekinthetik.
Bíróság kérdésére felek képviselői kérik, hogy a bíróság a tárgyalási jegyzőkönyvet elektronikusan
küldje meg számukra az alábbi e-mail címekre:
I. rendű felperesi képviselő e-mail címe: gbendik@gmail.com
II. rendű felperesi képviselő e-mail címe: bedo.katalin@drbedo.com
Felperesi beavatkozó e-mail címe: drjuhasz.zoltan@t-online.hu
Alperesi képviselő e-mail címe: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Ezt követően a bíróság ismerteti az I. és a II. rendű felperes keresetlevelét, az alperesi ellenkérelmet,
a közigazgatási iratokat, valamint a per iratanyagát 15. sorszámmal bezárólag.
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Az iratismertetésre felek képviselői észrevételezik, hogy az elsőfokú határozat megállapító
határozat, amely a Városliget Zrt. kérelme alapján született és amelynek az a lényege, hogy jelentős
környezeti hatás nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
Felek képviselő egyezően akként nyilatkoznak, hogy további iratismertetést nem kérnek, annak
kiegészítését nem kérik.
Ezt követően a bíróság átadja a felperesi és az alperesi képviselők részére a Budapest Főváros XIV.
kerület Zugló Önkormányzata beavatkozási kérelmét. Egyidejűleg átadja a felperesi és az alperesi
képviselőknek a 13. sorszámon lajstromozott Budapest Főváros Kormányhivatala bejelentését, ami
szerint az V. kerületi Hivatal a perbe nem kíván beavatkozni.
Ezt követően a bíróság kérdésére Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata beavatkozási
kérelmére a felek képviselői az alábbiak szerint nyilatkoznak.
I. rend felperes képviselője:
A XIV. kerületi Önkormányzat beavatkozási kérelmét nem ellenzem, azt támogatom. Jogszabályi
alapja is fennáll, az eljárásban ügyfél volt.
II. rendű felperes képviselője:
Egyetértek a XIV. kerületi Önkormányzat beavatkozási kérelmével, támogatjuk azt.
Alperesi képviselő:
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata beavatkozását nem kifogásolja az alperes.
Ezt követően a bíróság meghozta és kihirdette a következő
I - v é g z é s t:
A bíróság megengedi, hogy az előtte folyó 28.K.31.451/2017. számú perbe Budapest Főváros XIV.
kerület Zuglón Önkormányzata az I. és II. rendű felperesek pernyertességének előmozdítása
érdekében beavatkozzon. Az Önkormányzat felperesek pernyertességéhez fűződő jogi érdeke
igazolt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 54. § (1) bekezdése alapján. Az
Önkormányzat a hatósági eljárásban ügyfélként vett részt.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Ezt követően a bíróság meghozta és kihirdette a következő
II - v é g z é s t:
A bíróság megállapítja, hogy - az I. rendű felperes végrehajtás felfüggesztés iránti kérelmét elutasító
- 2. sorszámú végzés 2017. évi július hó 04. napján jogerőre emelkedett.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
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Bíróság kérdésére alperesi képviselő bejelenti, hogy a II. rendű felperes képviselője 15. sorszámon
lajstromozott 2017. augusztus 28-án érkezett beadványát megkapta. I. rendű felperes képviselője
jelzi, hogy a II. rendű felperes képviselőjének beadványát nem kapta meg.
A 15. sorszámú beadvány 1-1 példányát a bíróság közvetlenül átadja a I. rendű felperesi
képviselőnek az alperesi képviselőnek.
II. rendű felperes képviselője:
Amennyiben a bíróság a mai tárgyaláson ítéletet kíván hozni, a tárgyalást berekeszti, ebben az
esetben a II. rendű felperes a határozat felfüggesztése iránti kérelmet elutasító 3. sorszámú végzés
elleni fellebbezéstől eláll.
A 15. sorszámú irat áttanulmányozása után a felek képviselői nyilatkozataikat az alábbiak szerint
terjesztik elő.
I. rendű felperes képviselője:
Az I. rendű felperes kereseti kérelmét teljes egészében fenntartja. Az I. rendű felperesnek az
alperessel szemben perköltség igénye van az IM rendelet szerint azzal, hogy az ügyvédi iroda
áfamentes.
II. rendű felperes képviselője:
A II. rendű felperes a keresetet és az előkészítő iratában foglaltakat változatlanul fenntartja, az
alperes perköltségben marasztalását kéri az IM rendelet szerint azzal, hogy a II. rendű felperes
képviselője áfakörbe tartozik.
A keresetlevél benyújtásához képest változás következett be az ügyben annyiban, hogy az építési
engedély is kiadásra került. Az alperes határozata lényegében megkerülte azt a problémát, hogy
jelentős környezeti hatásokat eredményez ez a beruházás. Az alperes határozata -1 szintes
mélygarázsról szól, amely a vízbázisba történő beavatkozást csak ilyen szinten érintené. A határozat
alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentáció maga is utal arra, hogy -3 szintnél már a vízbázis
sérelmére számítani kell. Az építési engedély ehhez képest -4 szintes résfalazással lehatárolt garázs
megépítéséről szól. A fentiek alapján egyértelműen – 24 méter mélységben – beavatkozik a
vízbázisba a vizek áramlásába. Az építési engedélyhez kapcsolódó hidrogeológiai vizsgálat ezzel
ellentétben 12 méter mélységű padlószintről beszél. Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény,
hogy önmagában a Liget Projekt számos hatalmas épület elhelyezését tervezi a Városligetben,
amelyeknek a beépítéséhez 300.000 tonna beton szükséges. A Városliget Zrt. saját maga is, mint
legátfogóbb nagy projektet nevezte a világ legnagyobb ingatlanfejlesztő és kiállítás és verseny és
konferencia során a Liget Projekt beruházást. Ehhez képest elképesztő, hogy az egységes projektet
részletekre bontották és az összetartozó tevékenységeket szétválasztva vizsgálták. Az adott perben is
az alperes kizárólag a múzeum és a mélygarázs projektet vizsgálta és ez alapján nem tartotta
szükségesnek a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. A Liget Projektbe tartozó épületek
egyebek között, Közlekedési Múzeum, új Nemzeti Galéria, Magyar Zene Háza, Hermina Garázs,
Biodom, a Néprajzi Múzeum, valamint a Városligeti Színház és a Dózsa Mélygarázs.
16/F/1. sorszám alatt csatolom és a felek képviselőinek is közvetlenül átnyújtom az FVM helyettes
államtitkára, V. Németh Zsolt úr levelét, amelyet Tarnai Richárd kormánymegbízott úrhoz intézett.
E levélben arról tájékoztatja a kormánymegbízottat, hogy az Európai Bizottság Környezetvédelmi
Főigazgatósága jelezte, hogy a Városliget Projekt kapcsán panasz érkezett hozzájuk. Egyebek között
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utalt arra is, hogy a projekt keretében megvalósítandó beruházásokat negatívan befolyásolja az a
körülmény, hogy a program több önálló projektként kezeli ezeket a beruházásokat, mintegy
„leszalámizza”. Emellett kiemelte, hogy a fokozott közérdeklődésre figyelemmel tanácsosabb lett
volna az egyes beruházásokat egy projektként kezelni és környezeti hatásvizsgálati eljárást
lefolytatni (2017.májusi keltezésű levél).
Mindezeket azért kívántam előadni, mert álláspontom szerint az alperes azért hivatkozott a Khvr.
mellékletének 128. pontjában meghatározott feltételek hiányára, mert önmagában maga sem akarta
azt kimondani, hogy ilyen szintű beruházás jelentős környezeti hatásokat nem vált ki.
Felperesi beavatkozó képviselője:
A beavatkozó álláspontja szerint nyilvánvalóan és a józan ész szabályai szerint is jelentős környezeti
hatással jár a beruházás megvalósítása, amelyre az alperes nem volt tekintettel határozata
meghozatalakor. Osztjuk a felperesek keresetleveleiben írt anyagi és eljárásjogi kifogásokat
egyaránt, ezért kérjük, hogy a bíróság a felperesek keresetének adjon helyt. A felperesi beavatkozó is
kéri az alperes perköltségben marasztalását az IM rendelet szerint azzal, hogy áfakörbe tartozik.
Alperesi képviselő:
Az ellenkérelemben foglaltakat változatlanul fenntartja az alperes. A felperesek kereseteinek
elutasítását kérjük és a felperesek perköltségben marasztalását, a bíróság mérlegelése szerint.
Az alperes álláspontja szerint a II. rendű felperesi képviselő által kifejtett indokok jelen perben nem
relevánsak. Jelen perben azt kell a bíróságnak vizsgálnia, hogy az alperes a jogszabályoknak
megfelelően hozta-e meg másodfokú határozatát, amely megsemmisítő döntést tartalmaz. A
megsemmisítő döntésre tekintettel az érdemi kérdéseknek nincs a perben relevanciája. Csak abban
az esetben lehetne a környezetvédelmi szakkérdéseket érdemben – szakértő esetleges bevonásával vizsgálni, ha az alperes helybenhagyó határozatot hozott volna.
Az összetartozó tevékenységekkel kapcsolatosan a II. rendű felperesi képviselő által kifejtettek
tekintetében arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a 314/2005. Kormányrendelet (Khvr.)
definiálja 2. § (1) bekezdés e) pontjában az összetartozó tevékenységeket. E kogens definíció
értelmében a II. rendű felperesi képviselő által említett beruházások teljes körűen nem tartoznak e
ponthoz. Ebből az következik, kétséges, hogy ezek összetartozó tevékenységeknek minősülnek-e.
A II. rendű felperes képviselője által csatolt, a kormánymegbízottnak küldött miniszteri levéllel
kapcsolatosan arra kívánok rámutatni, hogy az alperes a jogszabályoknak értelmezője és
jogalkalmazója is egyben. A minisztériumi jogszabály-értelmezés, az ezzel kapcsolatosan kiadott
esetleges állásfoglalás az alperesre nézve nem kötelező, azaz a minisztériumi jogértelmezés az
alperest nem köti az Alkotmánybíróság vonatkozó útmutatásai szerint.
Hangsúlyozom ismét, hogy az érdemi környezetvédelmi kérdéseknek jelen perben csak akkor lenne
relevanciája, ha az elsőfokú határozatot helybenhagyta volna az alperes. Helybenhagyó tartalmú
határozat esetén lenne jelentősége annak a kérdésnek, hogy a Khvr. melléklete szerint mely
tevékenységek minősülnek környezeti hatásvizsgálati eljárásra köteles tevékenységeknek. A
minisztériumi levél kapcsán kívánom megjegyezni, hogy a minisztériumi levél nem utal arra, hogy a
Khvr. mely rendelkezése szerint kellett volna a környezeti hatásvizsgálatot elrendelni, illetőleg
lefolytatni.
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A Pp. 3. § (3) bekezdése és a Pp. 164. §-a alapján tájékoztatja a bíróság a feleket a bizonyítási
teherről, a bizonyítandó tényekről, a bizonyítatlanság jogkövetkezményeiről és felhívja figyelmüket
a Pp. 8. §-a szerint a jóhiszemű pervitel követelményeire.
A felek és a felperesi beavatkozó képviselői egyezően akként nyilatkoznak, hogy a tájékoztatást és a
figyelmeztetés megértették és tudomásul vették.
I. rendű felperes képviselője:
Az alperesi nyilatkozatra röviden észrevételt kívánok arra tekintettel, hogy az I. rendű felperes
mindkét határozatot jogszabálysértőnek tartja. Téves álláspont, hogy a Khvr. mellékletet nem kell
alkalmazni, tehát, hogy környezetvédelmi hatásvizsgálatra nincs szükség, de súlyosbítja a helyzetet,
hogy a másodfokú hatóság még előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását sem tartja szükségesnek.
Hatalmas beruházásról van szó, a jelenlegi épületek felújítása, zöldterületen új épületek létrehozása
egyaránt a projektbe tartozik. Az alperes a területet beépítésre nem szánt területként értékeli és veszi
figyelembe. A Khvr. 3. melléklet 128. pontjánál a nyelvtani értelmezés alapján hozta meg a döntését
és az értékelését. Álláspontunk szerint ez az értékelés is téves. A jogszabály szerint beépített vagy
beépítésre szánt területről van szó, és az alperes ezt nem ekként, hanem beépítésre szánt övezetként
vette figyelembe. Ennek az az indoka, hogy a ÉSZ övezetről beszél, ezért a beépítésre szánt területet
övezetként értékelte. Az övezet és a terület fogalma nyilvánvalóan nem azonos fogalom, a területbe
több övezet is beletartozhat. A lényeg, hogy a ÉSZ nem területről, hanem övezetről beszél.
Az Alkotmánybírósági határozat kapcsán arra szeretnék utalni, hogy adott esetben a jogalkotó
szándékát is vizsgálni kell. Az I. rendű felperes álláspontja szerint – amit az elhangzottak alapján
úgy gondolom, hogy a II. rendű felperes is oszt – az FVM levél arra utalt, hogy az adott területen
környezeti hatásvizsgálat elvégzésére szükség lett volna. Az alperes jogszabály értelmezését
helyteleníti lényegében ez a minisztériumi levél. Az alperes jogszabály értelmezéséből az
következik, hogy a beépítésre szánt övezet értéke magasabb mint a zöldövezet értéke. Ezt arra
tekintettel mondjuk, hogy a zöldövezetben tervezett beruházás kapcsán nem csak környezetvédelmi
hatásvizsgálatot, hanem előzetes vizsgálatot sem tartott szükségesnek lefolytatni.
Az alperesi képviselő által említett szakértői kérdés kapcsán azt kívánom előadni, hogy a szakértői
dokumentációval a felperesek nem kívántak foglalkozni, annak tartalmát nem vonták kétségbe.
Ebben az eljárásban az alperes tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett eleget és álláspontunk
szerint az elsőfokú hatóság sem. Az elsőfokú hatóságnak ugyanis, amennyiben nem megfelelő a
benyújtott tervdokumentáció, annak a további vizsgálatát kellett volna elrendelni. Az a körülmény,
hogy az alperes környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem találta szükségesnek,
illetőleg azt mondta, hogy ennek nincsenek meg a jogszabályi feltételei, ezzel mintegy kitöltetlen
csekket adott a beruházónak arra, hogy érdemi, lényegi környezeti hatások vizsgálata nélkül
valósíthasson meg komoly beruházásokat.
Az összetartozó tevékenység tekintetében arra kívánok utalni, hogy itt a telkek szomszédossága,
illetőleg az azonos cél – a közös beruházási cél – összeköti a tevékenységeket. Az összetartozó
tevékenységek kapcsán azt kívánom még elmondani, hogy a Khvr. 5. számú melléklet 3. d. pontja
vizsgálati szempontként írja elő a hatóság számára „hozzáadódás lehetősége a térségben másutt
folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz” címszó alatt, hogy a szomszédos, illetőleg hasonló
vagy azonos célú beruházásokat is figyelembe vegye. E rendelkezésre az alperes nem volt
tekintettel.
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II. rendű felperes képviselője:
Az alperes nyilatkozatához azt a megjegyzést kívánom még fűzni, hogy sem az építési törvény, sem
az OTÉK egyetlen telken sem engedi, hogy ilyen volumenű beruházás valósuljon meg, beépítésre
nem szánt területen.
A Liget törvény teszi lehetővé azt, hogy mind az országos, mind pedig a helyi szabályozás alól a
Liget Projekt beruházás kivételt jelentsen. A Khvr. nyelvtani értelmezése mellett történeti
értelmezéséhez is szeretnék visszanyúlni, a Khvr. hatálybalépésekor 2005-ben fel sem merülhetett,
hogy 300 garázshelynél több megvalósulhasson egy zöld területen, egy beruházásra nem szánt
területen.
Az alperesi képviselő az elsőfokú határozat tekintetében előadta, hogy a határozat megsemmisítése
esetén annak érdemi vizsgálatába nem kell a bíróságnak belemennie. Álláspontja szerint egyértelmű
a bírósági gyakorlat a tekintetben, hogy a bíróságnak nem kell belemennie az elsőfokú határozat
vizsgálatába abban az esetben amikor a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot megsemmisíti.
A felperesi álláspont szerint ez téves értelmezés, egységes ugyanis a bírósági gyakorlat abban, hogy
az első- és másodfokú hatóság eljárását és döntését is vizsgálja a közigazgatási perben a bíróság.
Ennek az az indoka, hogy a Ket. előírja a másodfokú hatóság számára az elsőfokú hatóság teljes
eljárásának vizsgálatát, amiből következik, hogy a másodfokú határozat az elsőfokú eljárás és
határozat teljes értékelését tartalmazza. A közigazgatási eljárásban meglévő iratok alapján tettem
meg észrevételeimet és indítványaimat az első- és a másodfokú határozat hatályon kívül helyezése
iránt. Hangsúlyozni kívánom én is, hogy tényállás tisztázási kötelezettségüknek a hatóságok, így
különösen az elsőfokú hatóság nem tett eleget.
Alperesi képviselő:
Az előzőekben elhangzottakkal kapcsolatosan azt kívánom hangsúlyozni, hogy másodfokú eljárás
során a Khvr. 3. számú melléklet vizsgálatát kellett elvégezni, hogy az ott felsorolt valamely pontba
maga a beruházás besorolható-e. Erre a 128. pont valamennyi oszlopát együttesen értelmezve jutott
arra a következtetésre a hatóság, hogy előzetes vizsgálat lefolytatásának nincsenek meg a
jogszabályi feltételei. A területi - övezeti besorolásra vonatkozó felperesi jogértelmezést az alperes
szubjektívnek tekinti. Utalni kívánok a másodfokú határozat 5. oldalán kifejtettekre, ahol az alperes
a jogértelmezését az Étv.-ből vezette le. Valóban nyelvtani jogértelmezést alkalmazott az alperes, de
ez a legelterjedtebb jogértelmezési mód mind a hatósági, mind a bírósági gyakorlatban.
A hivatkozott FVM levél kapcsán azt kívánom elmondani, hogy ez egy tájékoztatást kérő levél,
amelyből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, mivel a minisztérium választ kért az
alperestől az álláspontjának kialakítása érdekében.
Az összetartozás kérdését érintően azt kívánom elmondani, hogy ez volt az első projekt, amelyik a
hatóság látókörébe került. Az időrendiség okán a további a későbbi projekteknél vetődik, vetődhet
fel az összetartozás kérdése.
Az alperes a felperesi eljárásjogi jogszabálysértésre vonatkozó
megalapozottnak.

kifogásokat nem tartja

I. rendű felperesi képviselő:
Elméletben az alperes hivatkozása az Étv. rendelkezéseire támogatható és támogatandó. De ezzel
együtt is álláspontunk szerint nem megfelelően alkalmazta az Étv. rendelkezéseit. Abban az esetben,
ha a bíróság egyetértene azzal, hogy valóban nem beépített, vagy nem beépítésre szánt területről van
szó, tehát a Khvr. 128. pontja nem alkalmazható, alkalmazni kell a Khvr. 3. § (7) bekezdésének
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rendelkezését, amely szerint az önként beadott kérelmet az alperesnek érdemben kell elbírálnia, ami
nem történt meg. A jelen perben érintett terület egyébként egyértelműen beépítésre szánt területnek
minősül, tekintettel arra, hogy ott már volt egy épület, amelynek helyén egy újabb épület kerül
felépítésre.
II. rendű felperesi képviselő:
Az alperesnek arra hivatkozására, hogy ez volt az első eljárás, annyit kívánok megjegyezni, hogy
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került a Hermina Garázs, a Biodom és a Magyar Zene Háza
tekintetében. Az eljárás maga azonban olyan „titkosan” zajlott, hogy még az aktivisták sem vették
észre az erre vonatkozó hirdetmény megjelentetését. Hirdetményi kézbesítéssel történt a közzététele
az elsőfokú hatóság honlapján. Erre tekintettel ezekben a projektekben fellebbezés benyújtására sem
kerülhetett sor, ezért van az, hogy az alperes ezekről az eljárásokról nem tud.
Bíróság kérdésére II. rendű felperes képviselője:
A határozat végrehajtásának felfüggesztése iránt előterjesztett II. rendű felperesi kérelmet elutasító
végzés ellen benyújtott fellebbezését a II. rendű felperes visszavonja.
Ezt követően a bíróság meghozta és kihirdette a következő
III - v é g z é s t:
A bíróság megállapítja, hogy a 28.K.31.451/2017/3. sorszámú végzése 2017. év szeptember hó 01.
napján jogerőre emelkedett.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A bíróság figyelmezteti a feleket, hogy tárgyalást be kívánja rekeszteni. Felhívja további
nyilatkozataik, előadnivalóik előterjesztésére.
Felek és felperesi beavatkozó képviselői egyezően akként nyilatkoznak, hogy egyebet előadni nem
kívánnak, érdemben nyilatkoztak.
Ezt követően a bíróság a tárgyalást berekesztette, majd zártan meghozta és nyilvánosan kihirdette a
külön íven szövegezett
Ítéletet
Felek képviselői egyebet előadni nem kívánnak, a jegyzőkönyv visszahallgatását nem kérik.
Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva 15 óra 45 perckor.
K.m.f.
dr. Bőke Katalin Erzsébet s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
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E pdf. dokumentum írásbeli kérelemre került továbbításra az elektronikus címre.
I. rendű felperesi képviselő e-mail címe: gbendik@gmail.com
II. rendű felperesi képviselő e-mail címe: bedo.katalin@drbedo.com
Felperesi beavatkozó e-mail címe: drjuhasz.zoltan@t-online.hu
Alperesi képviselő e-mail címe: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Amennyiben a dokumentumnak nem ön a címzettje, azt a megfelelő címre továbbítsa, saját
elektronikus tárhelyén pedig a dokumentumot törölje. E dokumentum elektronikus aláírás
hiányában nem minősül közokiratnak, nem tekinthető a papír alapú jegyzőkönyv hiteles
másolatának, semmilyen jogi hatás kiváltására nem alkalmas.
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Javaslatok és véleményezések
készítése állami és önkormányzati szervek részére, együttműködünk, tárgyalásokat kezdeményezünk az önkormányzati és
állami szervekkel, intézményekkel (mellékletek)
Mivel a települési és kerületi önkormányzatok számára kötelezővé vált ez évben a településképi arculati kézikönyv összeállítása
és ennek alapján településképi rendelet készítése, ezáltal számunkra, mint környezetvédő szervezet számára a favédelemre való
felhívásnak új eszköze keletkezett. A 2017.
évben a XI., XII., XIV kerületi és a Fővárosi Önkormányzat valamint Budaörs ilyen
tárgyú véleményezési eljárásában, illetve
partnerségi egyeztetésében vettünk részt.
(Mellékeljük véleményezéseinket)
Jellemző volt, hogy míg a kézikönyvekhez felhasználták a települések legszebb fasorairól és zöldterületeiről készített fotókat,
a rendeletben nem konkretizálták a fák védelmét, a városképet főleg az épületek külső megjelenésében, egymáshoz viszonyított
arányában, és az ornamentikában látták kifejeződni.
A Levegő Munkacsoport véleményezéseiben hiányolta a fás növényzet épületek
megjelenését, és a városképet előnyösen
befolyásoló, kötelező előírását a szabályzatokban.
Szerintünk a fáknak nem csak a légszen�nyezést mérséklő, hanem látványuk kapcsán városképi és lélektani szerepe is van,
ezért városképi arányukat rendeletben lenne szükséges előírni.
Az önkormányzatok más településrendezési eljárásaiban való részvételünk
során is súlyt helyeztünk a favédelmi
vonatkozásokra:

 Elkészítettük

véleményezésünket a XII.
kerületi Polgármesteri Hivatal alpolgármesterének felkérése alapján a Kerületi
Építési Szabályzattal kapcsolatban. A véleményezendő anyag ezúttal a Hegyvidék 7 db kertvárosias övezetben lévő területére vonatkozott.
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 Budapest

XII. kerületi Polgármesteri Hivatal alpolgármesterének felkérése alapján megküldtük észrevételeinket az Istenhegy Kerületi Építési Szabályzata,
Városmajor utca – Csaba utca – Maros
utca – Magyar jakobinusok tere által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss
János altábornagy utca – Beethoven utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Tóth Lőrinc utca – Ráth
György utca – Kékgolyó utca – K-Vke
területfelhasználási egység által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzata tárgyában.
 A XII. kerületi alpolgármester felkérése
alapján megküldtük véleményezésünket
egyes kerületi építési szabályzatok hibajavításaival kapcsolatban. A terepszint
alatti beépítés és a zöldfelületi arány
vonatkozásában tettünk megjegyzéseket, korrekciókat javasolva a zöldfelületi
arány növelése és a megmaradt facsoportok védelme érdekében.
 A Budapest XI. kerületi főépítész felkérése alapján véleményeztük a Bp. XI. kerület Budaörsi út – Rétköz utca – Háromszék utca – Sasadi út által határolt terület
kerületi építési szabályzatát.
 Megküldtük véleményezésünket a Budapest XI. Kerületi Építési Szabályzat újonnan átdolgozott 1. üteméről a kerületi főépítész számára. Javasoltuk a közparki
és közkerti övezetek megengedhető legkisebb zöldfelületi arányának növelését
70%-ról 75%-ra.
Javasoltuk a többszáz gépkocsihelyet tartalmazó, ideiglenesként létesített parkolók utólagos fásítását, mivel ezeknek
a parkolóknak az „ideiglenessége” olyan,
tervezett létesítményekhez kötött, amelyeknek megépítése kétséges. Mivel a Kerületi Építési Szabályzat szerint minden 3
parkolóhely után 1 db közepes lombot
növelő fa ültetése kötelező, a nagy területű, jelenleg fátlan parkolók jogszabály
szerinti fásítása az Etele tér és az Őrmezői lakótelep környékén több mint 200 fa
telepítését eredményezné.
 A Városliget Építési Szabályzatával kapcsolatos legújabb módosításokról a partnerségi egyeztetés keretében megküldtük

véleményezésünket a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának
(Fent felsorolt véleményezéseinket mellékeljük)
A fák védelme érdekében a településrendezési eljárásokon kívüli tárgyalásaink, beadványaink:

 Részt

vettünk a Budapest XI. kerületi
Önkormányzat Gazdasági bizottságának
2017. évi első ülésén, miután a napirendi pontok előterjesztésével kapcsolatban
a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán átnéztük a Sasad-liget lakópark III. ütemének fakivágási és fasor
rendezési terveit.
 Levelet írtunk Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei vezérigazgatójához, melyben kifejtettük, 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 helyfoglalásának a környezetükben lévő fák helyével
együtt történő vázlatos ábrázolását.
 Lakossági bejelentés alapján levelet intéztünk Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Műszaki Iroda vezetőjéhez, valamint a Városüzemeltetési és Beruházási
Iroda zöldfelületi ügyintézőjéhez a Bérc
utca 6. sz. telken és környékén végzett
fakivágások kapcsán
Tárgyalást folytattunk a Kopaszi gát és
környéke monumentális, több mint 10
évig tartó beépítését szervező Property
Market Ingatlanfejlesztő Kft. fejlesztési
igazgatójával és senior projekt menedzserével az építési tervek részleteiről.
Az építési terület extenzív zöldfelületének
2016. novemberében kivágott fáiról fakatasztert kérésünk ellenére - ha egyáltalán
volt ilyen - a tárgyaláson nem ismertették,
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 tervben sikerült úgy megoldaniuk, hogy
minden út két oldalán 4-4 méter széles,
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aláépítetlen zöldfelületbe fasorokat telepítenek. Úgyszintén a Hauszmann Alajos utca vonalában létesítendő széles
közparkba, amelyhez csatlakozni fog az
ELMÜ területén később létesülő zöldterület 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. A beruházás során elültetett
fák - ha nem is pontos mennyiségi számítás szerint - 10 év alatt kompenzálhatják
a beruházás miatt kivágottakat.
Az I. ütemben épülő épületeket a Kelenföldi
Hőerőművel
megállapodva
távfűtő hálózattal látják el. Az épületekhez való hővezeték csövek eljuttatása meg van tervezve, és a későbbi
ütemek távhő ellátása hasonlóan megoldható lesz. Gázkazánnal való fűtés
nem lesz a tervezési területen.
Az ideiglenes betonkeverő üzemhez történő vízi szállítás útvonalának tervét is
bemutatták. (Az anyagszállítás délről fog
történni, a fogadó kikötő a tervezési területtől délre lesz, és a szállítási útvonal nem fogja érinteni sem az Öböl vizét,
sem a parti sportterületeket.)
 Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat
Gazdasági Bizottságának márciusi ülésén
is. A fakivágási kérelmekről szóló napirendi ponthoz szóltunk hozzá. Elleneztük
a Gépész utca 27. és Inotai utca 25. előtti
2 db meggyfának a gépkocsik zománcában okozható kár miatti kivágását. Érvelésünk 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 felhagyott 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 meghagyását. A Bizottság kérésére a Környezetvédelmi Osztály a kerttervezővel együtt
megfontolja a javaslatot.
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 Bejelentkeztünk

a Városliget Projekt I.
ütemének részeként tervezett Dózsa
György úti mélygarázs környezetvédelmi eljárásába, A mélygarázs építése érzékenyen érintené a Dózsa György út
mentén telepített védett japánakác fasort és a résfalaktól tervezett távolság
nem nyújtana kellő védelmet a liget fáinak.
 A X. kerületi jegyzőhöz levelet intéztünk
a Kerület valamennyi fakivágási eljárásában való részvétel kérelmével, mivel
figyelemre méltó panaszok érkeztek a
kerületből fakivágások miatt.
 Környezetvédelmi eljárás keretében benyújtottuk ügyféli véleményezésünket
és állásfoglalásunkat az első fokú környezetvédelmi hatósághoz
Budapest
XIV. kerület Dózsa György úti mélygarázs előzetes vizsgálati eljárásában. Véleményezésünkben a tanulmány talajvízszint változással kapcsolatos ellentmondásait emeltük ki, ennek kapcsán
utalva a Dózsa György út menti házak
védelmének szükségességére, valamint
a Dózsa György úti fasor és a Városligetnek a tervezett mélygarázshoz közel
eső faállományának védelmére.
Elégtelennek tartottuk, hogy a tervezett
mélygarázsról csak oldalnézeti rajzokat
közöl, és nem tisztázta felülnézeti ábrákkal az annak felső szintjén, a felszíni
elemek mellett létrehozni ígért zöldfelület
méretét sem annak talajvastagságát.
Emellett tisztáztuk, hogy a Levegő Munkacsoport továbbra is helytelennek tartja
a Liget Projekt keretében tervezett többi
építmény megvalósítását és elengedhetetlennek tartja az együttes hatás kiszámítását.
 Megtartottuk második megbeszélésünket
a Lágymányosi öböl és környéke fejlesztési igazgatójával és projekt menedzserével. Az építési engedélyek jelenlegi állásának megbeszélése mellett a távfűtésre
való rákötés, a közmű vezetékek ésszerűen csoportosított elhelyezése mellett
a házak közötti utak kétoldali fasorának
létesítéséről és egyéb zöldterületi témákról esett szó. Mivel átmeneti probléma
merült fel az építési alapanyagok Dunán
való szállításával kapcsolatban, ebben az
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ügyben további tárgyalások szükségesek.
„Kerítésen kívülről” megtekintettük az első három, építési engedélyt kapott épület
alapjainak kiásását. Zöldfelület fejlesztési tervet készítettek, melyet elektronikusan átküldtek részünkre részletesen
kinagyítható formában, melyen ellenőrizhető lesz a meglévő és ültetendő fák
megvalósyítása.
 A Fiastyúk utcai fasorban végzett önkormányzati munkákkal kapcsolatban telefoni tárgyalásokat és e-mail levélváltást
folytattunk a XIII. kerületi Polgármesteri
Hivatal környezetvédelmi előadójával és
a XIII. kerületi Közterületfenntartó részlegtől Gábor Péterrel.
 Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának júniusi ülésén is, és hozzászólásunkban módosító
javaslatot tettünk a fakivágással kapcsolatos napirendi ponthoz. A bizottsági üléseken való rendszeres részvételünk során
azt tapasztaltuk, hogy a bizottság elnöke
legtöbb esetben már a döntési javaslatot
is eleve velünk egyetértésben teszi fel.
Így a bizottság legtöbb esetben elutasítja a kapubehajtók és az új építési tervek
miatti fakivágási kérelmeket, a behajtók
és az épületek elhelyezésének áttervezését javasolva.
 Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának azon
az ülésén is, melynek napirendi pontjai között szereplő tétel volt a Fonódó
II. villamos tervével kapcsolatban, a
XI. kerületi tulajdonú telekrészekre eső
fák kivágásához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadása.		
A villamos tervével
kapcsolatos
Dombóvári úti, Pázmány Péter rakparti
és Műegyetem rakparti fakivágási terveket részletesen átvizsgálva telefoni
tárgyalásokat folytattunk a Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Osztály
Környezetvédelmi Csoport vezetőjével,
a FŐMTERV Zrt.-vel, a Garten Stúdió
Kft.-vel, valamint a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályának vezetőjével. A tisztán látás céljából
helyszíni bejárást végeztünk a Dombóvári úton és a Pázmány Péter rakparton
ezzel kapcsolatban.

 A

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság kérdése alapján bejelentettük
beavatkozói szándékunkat a Civil Zugló
Egyesület felperes pernyertessége érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal
alperes ellen a Városligettel kapcsolatos perébe.				
(A Városligettel kapcsolatos fejleményeket aktívan kísérjük figyelemmel, a beépítési tervek miatt veszélyeztetett és
már áldozatul esett fák miatt.)
 Lakossági panasz alapján levelet intéztünk a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójához a Fiumei úti Sírkertben
kilátásba helyezett nagy arányú fakivágási akcióval kapcsolatban, konzultációt és a fakivágások szüneteltetését kérve.				
(Válaszában a főigazgató megnyugtatásul közölte, hogy jelenleg geodéziai felmérések zajlanak a sírkertben, amihez
szükséges volt a fákra jelzéseket elhelyezni. Tehát ez nem fakivágási céllal
történt. Arra is kitért azonban, hogy az
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október végi szeles időjárásban viszont
számos fa kidőlt, ezért a kertész szakembereik véleménye alapján veszélyes
fák kivágására engedélyt kértek a VIII.
kerületi jegyzőtől.)
 Levelet intéztünk dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyetteshez a Budai Fonódó II. tervei miatt kivágásra ítélt fák
ügyében.
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Mellékletek:
A településképi arculattal kapcsolatban adott véleményezéseink
A XI. kerületi Önkormányzathoz benyújtott véleményezésünk:

Takács Viktor Tibor
Főépítész úr részére
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Budapest, 2017. november 27.
63/2017

Tárgy: Budapest XI. kerület Újbuda Településképi Arculati Kézikönyve és rendelet
tervezete a településkép védelméről
Tisztelt Főépítész Úr!
A településképi arculat - amellett, hogy külső szemlélők számára reprezentálja a település megjelenését - döntő szerepet játszik a település lakosságának életminőségében.
Véleményünk szerint a települések arculatát nem csak az épületek építészeti megformálása és térbeli elrendezése határozza meg, hanem az épületek közötti zöldfelületek is lényeges elemként részei. Méretüket és megvalósítási időigényüket tekintve különösen a fák
szerepére szükséges tekintettel lenni a településkép harmóniája szempontjából.
Az élő zöld növényzet életminőségre való ráhatása nem csak a levegő minőségét javító
biológiai aktivitásban nyilvánul meg, hanem a látvány hangulatot, közérzetet befolyásoló
tulajdonságában.
Áttanulmányozva tárgyi dokumentumokat, azt tapasztaltuk, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvben csupán ajánlás formájában szerepelnek a településképnek ezek a lényeges
elemei. Így a minimális zöldfelületi mutatók előírása az egyes övezetekben.
Azonban az előírás ajánlása nem akadályozza meg, hogy a településrendezési tervekben sok esetben csökkentsék a korábban előírt zöldfelületi mutatókat. Bármilyen biztatóan
hangzik a többszintes beültetési kötelezettség ajánlása, nem akadályozza meg, hogy az
egyébként is minimális mértékű zöldfelületi előírást például tetőkertek formájában lehessen
letudni.
Az ajánlás nem kötelezés…
A közterületi zöldfelületek kialakítására vonatkozó javaslatok szerintünk túlzottan korlátozók. A 80-100 éve alkalmazott fafajták tapasztalataink szerint - megfelelő hely megválasztás és gondozás mellett ma is gyönyörűen fejlődnek…
Helyesnek tartjuk az arra való utalást, hogy a közműveket a fasorok telepítésével ös�szehangoltan kell tervezni.
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Határozottsága miatt különösen jónak tartjuk azt a bekezdést, melyben kimondja, hogy:
„A zöldfelületeknek, fasoroknak egyenrangúságot kell biztosítani a közlekedési, közmű és
elektromos hálózati létesítmények mellett. Zöldfelületeink, fásításaink létfontosságúak:
megszűnésük, telepítésük ellehetetlenülése a jóllétünket alapjaiban veszélyezteti!”
Helyesnek tartjuk, hogy a nagyvárosias, zártudvaros beépítésnél nem tartja támogatandónak az épületek bővítését és a meglévők szintszámának növelését és a zöldterületek
rovására történő parkolók kialakítását.
Lényeges körülményre hívja fel a figyelmet a „Lakótelepi karakter ajánlásai” cím alatt:
„E karakteren belül általánosan a zöldfelületek megőrzése, fejlesztése céljából fontos
megállapítani, hogy alapvetően egy magas zöldfelületi aránnyal rendelkező karakterről van
szó, ahol településképi szempontból is elsődleges e felületek megőrzése. A területen legnagyobb konfliktust a parkolási igény jelenti.. A zöldfelületek, a településkép és egyáltalán a településrészek élhetősége szempontjából a parkolást szükséges rendezni, a valós
igényekhez, az épületekben lakók igényeihez igazítani. A gépkocsik elhelyezésére szolgáló
parkolók kapacitásának növelése dombgarázs, parkoló lemez kialakításával vagy földalatti
elhelyezéssel javasolható.
Javasolt a nem helyben lakók számára a parkolóhelyek használatának korlátozása ahhoz,
hogy rehabilitálhatók legyenek a zöldfelületek annak érdekében, hogy a lakók számára
használhatóbbak legyenek és így a szabadidő eltöltést megfelelően szolgálhassák.”
Azáltal, hogy a parkolóhelyek használatának korlátozását javasolja a nem helyben lakók
számára - tulajdonképpen a gépkocsi használatot korlátozza. Ezzel szemben fontosnak
tartja a zöldfelületek megmaradását! Mivel azonban a földalatti garázsok létesítése a fáktól,
az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló növényzettől vesz el életteret,
nem javasoljuk mélygarázsok létesítését zöldfelületek alatt.
Egyetértünk azzal, hogy a lakóparkokban létesítendő zöldfelületek kialakítását városképi
szempontból is szükségesnek tartja! A javasolt mélygarázsok feletti „teljes értékű” zöldfelület kialakítása viszont problematikus, mélygarázs létesítését inkább csak az épületek alatt
tartjuk megengedhetőnek. Így az aláépítetlen területeken jöhet létre az eredeti altalajjal
közvetlen vertikális kapcsolatban álló, magasra növő fákat tartalmazó zöldfelület. Remélhetőleg, erre jó példa lesz az ELITE Lakópark, melynek építését figyelemmel kísérjük.
A kereskedelmi, munkahelyi, szolgáltató területeken nem csak környezetvédelmi cél
a telkeken belüli zöldsávok, zöldfelületek, fasorok létesítése. Az intézmények ezáltal növelt
vonzereje üzleti érdek is…
Hiányoljuk azonban, hogy Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete a településkép védelméről nem tartalmaz olyan fejezetet, amelyben kötelezően előírná az a Településképi Arculati Kézikönyvben megfogalmazott zöldfelületek érdekében javasolt ajánlásokat és a településrendezési szabályozásokban a zöldfelületi arányok növelését a jelenlegi minimumokhoz képest.
Kérjük javaslataink szíves megfontolását.
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A XII. kerületi Önkormányzathoz benyújtott véleményezésünk:
Dr. Váczi János
Alpolgármester úr részére
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat

Budapest, 2017. augusztus 31.
49/2017

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Településképi arculati kézikönyv tervezete
Iktatási szám: XIII/28419/20/2017
Ügyintéző: Horváth Anna
Észrevételek és javaslatok
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Köszönjük megkeresésüket Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Településképi arculati kézikönyv tervezetével kapcsolatban és az alábbiakban közöljük a zöldfelület, zöldterület védelemmel kapcsolatos észrevételeinket és tesszük meg javaslatainkat
- a teljesség igénye nélkül.
A Kézikönyv tervezete bevezető fejezetében (1.2.2.) utal a Hegyvidéki Önkormányzat
2015-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepciójára, „mely több esetben érinti, vagy
közvetlenül tárgyalja a kerület településképi karakterének jelentőségét, mint a Hegyvidék
egyik legfőbb értékét és potenciálját”.
Szeretnénk idézni részleteket a Koncepció véleményezési eljárásában nyilvánított, szerintünk a Kézikönyv szempontjából is lényeges véleményünkből:
„1.7.2.3. „Értékes növényállományú kertek (A KVSZ-ben megtartandó facsoport, növényállomány jellel lehatárolt területek), egyedi tájértékek”
Amint írja a vizsgálat, ezek a kertek a XX. század első felében beépítetlen erdőterületek
rovására jöttek létre. Amikor a KVSZ-ben ezeket a tételeket véleményeztük, javasoltuk,
hogy ezeknek a kerteknek ne csak a különösen értékes facsoportjait helyezzék védelem
alá, hanem az egész kertet. Ezt azért tartjuk célszerűnek, mert a kert egyéb növényzete,
többi élő fája alkotja a védelemre érdemesnek tartott facsoport környezetét, hozzájárulva
annak mikroklímájához. A védelem betartatása is biztonságosabban megoldható, ha az
egész kertre határozzák meg. A TFK megalapozó vizsgálata is utal arra, hogy a hátsó kertekben összeérő erdős foltok biológiai aktivitása sokszorosan meghaladja a felaprózódott,
mozaikszerű zöldfelületek aktivitását.
- A védett kertek tulajdonosainak tájékoztatása nem csupán lehetőség, hanem szükségszerű kötelessége az Önkormányzatnak, különben nem működik a védettség. Ebből
a szempontból is célszerű az egész kert védettség alá helyezése, mert azt a jobban tudja
értelmezni és betartani a tulajdonos.
1.8. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Az erdőállomány állapotával kapcsolatban egyetértünk azzal a megjegyzéssel, hogy
a „túltartott”, idős korú állományok, melyek (szakmai elvek szerint) „fiziológiai életkoruk
határán vannak”, a vizuális vonzerő tekintetében a legszebbek (!!!) Kivágásuk halaszthatatlansága ellen szól az anyagnak a magas életkorú bükkösök, tölgyesek pótlási lehetőségével kapcsolatos megjegyzése, miszerint erre a következő évtizedekben remény sincs,
összefüggésben a klimatikus változásokkal.
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1.8.2. A zöldfelületi ellátottság értékelése című munkarészben ismét visszatér a vizsgálat
a nagy telkes „erdős” kert beépítésű területek problematikájára. Véleményünk szerint, ha
az egész kert kapna helyi védelmet a KVSZ-ben, nem csak az értékes facsoportok, akkor
a további beépítést is tiltani lehetne. Az egész kert védelme a telkek elaprózódása ellen is
hatna, mert a védettség korlátai miatt nem válnának eladhatóvá a nagy telek egyes részei.
A tulajdonosok számának korlátozása a parkolási igények növekedését is akadályozná, ami
a kertek burkolt területének növekedése ellen hatna.
A nagy zöldfelületű intézménykertek védetté nyilvánítását is javasolnánk a beépítés
intenzitásának növelését tiltva. Mivel az új beépítések funkcionálisan parkolási igényt is
keletkeztetnek, az értékes növényzettel rendelkező intézménykertek további beépítésének
tiltása egyben a kertek belső parkolási igényének növekedése, és emiatt burkolt felületek
létrehozása ellen hatna.
2.2. Probléma és értéktérkép
A Zöldfelületek, környezetvédelem című fejezet pesszimista jövőképet fest az erdős kertekről a tudatos fenntartás hiánya miatt. Szerintünk a védetté nyilvánítással együtt szakszerű fenntartási támogatást is kellene nyújtani a tulajdonosok számára.
Nem értünk egyet azzal, hogy a zöldterületek kínálta funkciók nem elég versenyképesek a beépítéssel szemben. A zöldterületek minden beépítés nélkül, sőt, anélkül leginkább
szolgálhatják az emberek testi-lelki felüdülését.
A beépítés-maximalizáló igények ellen javasoljuk, hogy az Önkormányzat tartsa nyilván
az erdős telkek és intézménykertek fáit is fakataszterében. Az ilyen telkeken is engedélykéréshez kell kötni a fakivágási szándékokat, hasonlóan a közterületi fákhoz.
A lakosságot megtartó, színvonalas életkörülményekhez szerintünk hozzá tartozik az
egészséges és esztétikus környezet. Ennek alapvető része a kondicionáló zöldfelület is.
„A Hegyvidék Budapest tüdeje. Az Önkormányzat célja a hegyvidéki karakter megőrzése,
erősítése.” - nyilatkoztatja ki a Koncepció.
A Stratégiai céloknál a Normafa rehabilitációja valamennyi részcélnál megjelenik: Turizmus minőségi fejlesztése - összekötve az „attrakciómarketing” félelmetesen bizonytalan
fogalmával, ami nem feltétlenül minőséget jelent…, a szolgáltatóipar bizonytalan értékű, és
a megújuló épületek pozitívan értékelhető célja. A természetközeliség erősítése, a környezet védelme fogalmak, és a rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer fogalma
konkrét tartalom ismerete nélkül nem sokat mondanak. Az intelligens és klímabarát város,
különös tekintettel a fenntartható közlekedési rendszer fejlesztésére - pozitív, biztató
célok.
Kulcsprojektként való részletezésnél azonban a Normafa Rehabilitáció egyes részcéljai
ellentmondanak a természeti környezet védelmének és veszélyesen megközelítik a túlhasználat tervét. (családi sí- és snowboard pályák mobil felvonókkal, kb. 350 m hosszú
kis sípálya a Kis-Normafa lejtőn. Telepített felvonós (húzólift) sípálya a Mátyás király útig,
mesterséges hó előállításának infrastruktúrájával.)”
A Koncepció tartalmával kapcsolatos véleményezésünkből idézettek összhangban vannak azzal, hogy az arculati kézikönyv javaslatokat tesz az épített és természeti környezet
minőségére.
A Kézikönyv helyes szemléletének tartjuk, hogy a város fizikai megjelenésének folytonosságát és annak fenntarthatóságát helyezi előtérbe, átívelve sokszor különböző övezeti
besorolású területeken, az erdőket, parkokat, temetőket és más beépítetlen területeket
a beépítésre szánt területekkel egyenrangúan kezelve. (!)
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A 2.3. fejezetben tárgyalja Kézikönyv a kerület meghatározó zöldfelületeit.
Írja, hogy a kerületben szinte egyedülállóan magas a zöldfelület, azon belül is az erdőterület aránya. Ez párosulva a kerület morfológiájával azt eredményezi, hogy a növényzettel
fedett budai hegyvidék rendkívüli módon dominál a kerület településképében. „A kerületben a nagy zöldfelületi elemek elhelyezkedése részben tömb – (erdő), részben mozaikszerű
(nagy zöldfelülettel rendelkező intézmények és különleges területek. Az erdők és belső
közparkok (Városmajor, kis Svábhegy, Gesztenyéskert) között a kapcsolatot zöld folyosók
(fasorok, zöld sávok) jelentik, melyek szerepe igen nagy, a vizuális kapcsolat, valamint az
átszellőzés szempontjából.”
„… a településkép szempontjából mindenképpen megemlítendők a közterületi fasorok,
amelyek szintén karakterformáló tényezők”
Javasoljuk az itt említett elemek térképi ábrázolását (fasorokkal, zöld folyosókkal együtt.)
A Kézikönyv 3.4. fejezete a védett természeti értékekről, és egyedi tájértékekről szól.
Térképen ábrázolva az ún. „más jogszabállyal érvényesülő elemeket.”
Nem világos, hogy ezen a térképen jelölve van-e valamennyi, a 3.4.1. „ Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek”, a 3.4.2. „Fővárosi védett területek”,
a 3.4.3. „Fővárosi védelem alatt álló természeti értékek” , a 3.4.4. „Egyéb értékek” cím
alatt felsorolt elem. Javasoljuk ennek ellenőrzését és szükség szerinti kiegészítését, vagy
külön térképen történő ábrázolását, sorszámozott felsorolással.
A 4.11. fejezet külön foglalkozik a közparkokkal, a 4.12. fejezet a jelentős zöldfelülettel
rendelkező intézmények területével, a 4.13. fejezet pedig a temetőkkel.
Javasoljuk ezek területét is külön térképen ábrázolni, szintén felsorolással.
Az általunk javasolt fenti kiegészítések megalapozhatják azok Településképi rendeletbe
való beemelését.
Megfontolandónak tartjuk az értékes növényállományú kertek területének térképi ábrázolását is.
Kérjük észrevételeink és javaslataink szíves figyelembe vételét.
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A XIV. kerületi Önkormányzathoz benyújtott véleményezésünk:

Karácsony Gergely
Polgármester úr részére
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata

Budapest, 2017. augusztus 23.
47/2017

Tárgy: településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
Ügyiratszám: 1/13763-83/2017
Előadó: Barta Ferenc
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönjük tárggyal kapcsolatos meghívását, de sajnos az augusztus 16-án tartott lakossági fórumon közbejött akadályok miatt nem tudtunk részt venni.
Alábbiakban szeretnénk közölni a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeinket, és a településképi rendelettel kapcsolatos véleményünket.
A településképi arculati kézikönyv - amellett, hogy rendkívül szép fotókkal ábrázolja
a sokszínű Kerület jellegzetes részeit - nagy szakmai hozzáértéssel jellemzi azok építészeti
sajátosságait. A távlati fotókon szereplő városrészek vonzerejét csodálatosan növelik az
épületek közötti lombos fás zöldfelületek. A kézikönyv gondot fordít arra is, hogy az egyes
városrészek építészeti sajátosságai mellett azok jellemző zöldfelületeit közelképben is bemutassa, szakszerű kommentárral ellátva.
Szinte valamennyi városrész esetében fotókat közöl a városrészben lévő egyes fasorokról is.
(Itt megjegyeznénk, hogy legtöbb fotóról hiányoljuk a helyszínt jelölő képaláírást!)
Néhol kissé túl szigorúnak tartjuk a településképi illeszkedés javasolt követelményeit,
akkor is, ha azt a magas színvonalú szakmai hozzáértés ajánlja. Természetesen itt nem az
építészeti beavatkozásokra (felújítások, kiegészítések, hozzáépítések) gondolunk, amelyekre vonatkozóan valóban fontos a településképi bejelentési és véleményezési eljárás, hanem
olyan, az arculatot befolyásoló részletekre mint előkertek, kerítések, cégérek, és egyéb,
esetenként számtalan formában megnyilvánuló „rendellenességekre”. Véleményünk szerint
egyes esetekben a növényzet (fák, bokrok) alkalmasak arra, hogy jótékonyan elfedjék az
ilyen hibákat, és harmonikus, kellemes, bár kissé „szabálytalan” részletképet alkossanak.
Városkép nem csak az a táji egység, amit hozzáértő építész szemmel lehet látni, hanem
az, amit az emberek lakásuk, munkahelyük ablakából kitekintve látnak, és gyalogosként,
vagy közösségi közlekedés ablakából kitekintve tapasztalnak. És itt játszik rendkívül nagy
szerepet a közérzetet, hangulatot befolyásoló, nélkülözhetetlen fás zöldfelület.
Városképileg is fontosnak és elkeserítőnek tartjuk a valóságban mindenütt egyre inkább
tapasztalható, és ebben a kézikönyvben a lakóparkokról és lakótelepekről szóló jellemzés
szövegében olvasható jelenséget: „a burkolt felületek és parkolók sokszor túl sok helyet
vesznek el a növényzettől”, „a parkolók terjeszkedése a zöldfelületek eltűnésével jár”…
Ez sajnos társadalmi jelenség, és okai túlmutatnak a településképi kézikönyv tematikáján, bár eredménye a település képét is kártékonyan befolyásolja.
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Egyéb észrevételeink a kézikönyvvel kapcsolatban:
Ahogyan a Rákos-patak leírásánál néhány mondatban kitér a régóta húzódó revitalizáció
kérdésére, a Városliget esetében szükséges lenne annak jelenlegi méltatlan jogi helyzetét
és zöldfelületének, fáinak beépítési tervek általi veszélyeztetettségét ismertetni.
Vigasztaló, hogy Rákosrendező jelenlegi zöldfelületi borítottsága milyen nagy szerepet
tölt be a térség klímájának alakulásában. (A kézikönyvet uraló építészeti szigor megnyilvánulásai mellett kellemes meglepetéssel láttuk az itt spontán is megtelepedett dús növényzet szép fotóját.)
Fenti észrevételeink után közöljük a településképi rendelettel kapcsolatos véleményünket:
Amint azt a Fővárosi településképi arculati kézikönyv és az állítólag annak alapján készített településképi rendelet esetében is tapasztaltuk, a rendelet nem tartalmaz zöldfelületekre, fasorokra vonatkozó előírásokat. Míg a kézikönyv nagyrészt a zöldfelületeknek is
köszönhetően szép jellemzést nyújt a városról, városrészekről, és félreérthetetlenül utal a
zöldfelületeknek, fasoroknak az arculatot befolyásoló szerepére, az annak alapján összeállított rendeletből hiányzik azok védelme.
Nem tölti be az egyes fasorok, zöldterületek védelmének szerepét a Rendelet 22. §-a
sem, amely a fák épületekhez viszonyított helyzetét, parkolók, közterületi játszóterek árnyékolását szabályozza, fásítását írja elő.
Szerintünk - abban az esetben is, ha egy településnek van külön rendelete a fás szárú
növények védelméről - a településképi rendeletében is szükséges felsorolni a védendő fasorokat, zöldterületeket, vagy a településképi rendeletben határozottan utalni a zöldterület
védelmi, illetve favédelmi rendeletre, annak rendeletszámával, mert e nélkül a településképi rendelet hiányos, hiszen a fasorok és zöldterületek szervesen hozzá tartoznak a településképhez.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérjük véleményünk szíves figyelembe vételét.
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Budaörs Önkormányzatához benyújtott véleményezésünk

Wittinghoff Tamás
Polgármester úr részére
Budaörs Város Önkormányzata

Budapest, 2017. augusztus 28.
48/2017

Tárgy: Budaörs Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
megalkotása - Véleményezési szakasz
Ikt.sz.: XI/64.22/2017
Ügyintéző: Vári Attila
Tisztelt Polgármester Úr!
Tárgyi anyag áttanulmányozása után az alábbi véleményezést adjuk. Véleményezésünk
a teljesség igénye nélkül készült, abban a környezetvédelmi szempontokra összpontosítottunk.
Az észrevételeinkben nem érintett tételekkel illetve témákkal kapcsolatban nem kívánunk véleményt nyilvánítani. Ez azonban sem elfogadást, sem ellenzést nem jelent.
Budaörs Város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete egymással
célszerű összhangban készült. Az összhangot nyilvánvalóvá teszi, hogy az Arculati Kézikönyv a védendő elemek tárgyalásánál utal is arra a tényre, hogy azok szerepelnek a rendeletben.
A Kézikönyv már az elején tisztázza annak szükségességét, hogy nem egyszerűen a
hivatalos városrészi lehatárolás alapján csoportosította az egyes területeket, hanem a területek sajátos karaktere szerint. Az előbbiek szerint Budaörs városrészeit napjainkban a
13. oldal ábrája és felsorolása mutatja be, majd a településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű területek lehatárolását és felsorolását a 28. oldal ábrája, melyen megjelölték a területi védelemben részesülő Kőhegy területét.
Ez utóbbi ábra a Településképi Rendelet 1. sz. mellékletét is képezi.
Ugyanilyen fontosnak tartjuk még a Kézikönyv 103. oldalán szereplő „Helyi védelem
(egyedi épületek és növények)” című ábrát, és javasoljuk ennek beépítését is a Rendeletbe
mellékletként.
Amint Budaörs Településfejlesztési Koncepciójáról és Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról írott véleményezésünkben utaltunk rá, nem tartjuk helyesnek a Tétényi fennsík
és Kamaraerdő beépítését sem. Ez azt jelentené, hogy több tájegységet jelölnénk rendeletileg védettnek.
Nagyon helyes törekvésnek tartjuk, hogy - amint a Kézikönyv a „Táji és természeti értékek” című fejezetben írja - „ a hatalmas fejlesztői nyomás ellenére az önkormányzat fenn
tudta-, és továbbra is fenn kívánja tartani a természeti környezet és az épített környezet
harmóniáját…”
A Kézikönyv a „4.5. Üdülőterületek” címszó alatt ábrázolja és leírja Frankhegy jelenleg is
zajló drámáját. Ezzel kapcsolatban a Levegő Munkacsoport több alkalommal is kifejtette azt
a véleményét, miszerint ellenezte az üdülőterületbe való átsorolást. A készülő helyi építési
szabályzat ezen már sajnos nem segíthet, mivel az „önkényes használati funkcióváltás” ami miatt az Önkormányzat kénytelen biztosítani az infrastrukturális feltételeket - folyamata, amelynek a természetvédelem és a korábbi sajátságos mezőgazdasági tájhasználat
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harmóniája esik áldozatul. bizonyos fokig előre haladott, és csak remélni tudjuk, hogy „a
jelenlegi természetközeli állapot megőrzésének érdekében törekedni fognak az értékes
növényállomány megtartására ….”
A „Kertek, zöldfelületek” című fejezetben nagyon szépen fejezi ki a településkép egyik
lényegi vonatkozását: „Az épített környezethez szorosan hozzátartozik, azzal szerves egységet képeznek a kertek, zöldfelületek. A természetes és mesterséges elemek szoros ös�szefonódása alkotja tulajdonképpen a településkép egészét…..” Hangsúlyozza a meglévő
fás növényzet megtartásának fontosságát új építés esetén is.
A Budaörs Város Településképéről szóló rendelet tervezete tulajdonképpen nagyon helyesen tükrözi ezt a törekvést. 2. mellékletében a Helyi és egyedi védelem elemei között
szerepel a védett növényzet felsorolása is.
A Részletes rendelkezések között:
4. Általános előírások (Kőhegy és környéke) 6. § előírásai a zöldfelületek és növényzet
védelméről szólnak. Ezen belül a (4) bekezdés d) pontja példamutató szigorral írja elő, hogy
közműfejlesztések, épületek, utak kivitelezése során olyan megoldások létesíthetők, amelyek nem veszélyeztetik a megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem
járnak a faegyed teljes gyökérzetének 25 %-ot meghaladó sérülésével. Szükséges tilalom
fejeződik ki a 9. § d) pontjában is a lombhullató és örökzöld fák védelmében…
Az Átalakuló területeken és a Gazdasági területeken is fontos szerepet tulajdonít a növényzetnek (37. § és 41. §).
A 7. Helyi örökség védelme című fejezet 52. § (18) pontjában előírja a Károly király utca
2. . sz. kert fáiinak megtartását és védelmét.
A 7.3. fejezet 53. § a védett növényzettel kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
A településképi véleményezés szempontjairól szóló 65. § (5) bekezdés b) pontja a közterületekkel kapcsolatban kitér a meglévő és telepítendő fákra.
A Rendelet 2., melléklete, a helyi egyedi védelem elemeinek felsorolása is tartalmazza
a védett növényzetet.
Fentieket figyelembe véve az a véleményünk, hogy környezetvédelmi és növényvédelmi
szempontból Budaörs Város Településképi Arculati Kézikönyve megfelelő alapjául szolgál
Budaörs Város Településképi Rendeletének megalkotásához, mely biztosítani hivatott a Város településképi értékeinek megőrzését.
Kérjük véleményünk szíves figyelembe vételét.
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Az egyéb településrendezési eljárásokban benyújtott véleményezéseink,, melyekben a fák védelmével kapcsolatban is nyilatkoztunk:

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 határolt 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 területének minden 100 négyzetméterére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget
növelő lombos fa vagy…
Indoklás:
A kétszintes növényzet meghatározásánál a vagylagos megoldások közül két esetben
határoz meg nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fát. Mindkét esetben javasoljuk azok 100 négyzetméter sűrűséggel való ültetését a 150 négyzetméter sűrűség helyett,
még abban az esetben is, ha a területen egyidejűleg cserjék ültetése is megvalósul. Szükségesnek 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 zöldfelület 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 meglévőhöz 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.
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Tekintettel a terület autóbusz hálózattal való jó ellátottságára, a bekezdés többi pontját
is túlzottnak tartjuk.
A Környezetvédelemre vonatkozó 11. § előírásai gondosságról tanúskodnak. Az (1) bekezdésben javasoljuk a távfűtés előnyben részesítésének előírását, tekintettel a Gazdagréti
lakótelep közelségére.
A zöldfelületekre vonatkozó 12. § (2) bekezdését különösen jónak tartjuk. A (11) bekezdést 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 közkert övezet esetében javasoljuk annak minden területén a legkevesebb 75 %-os zöldfelületi
arány előírását.
Kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Dr. Váczi János
Alpolgármester úr részére
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2017. február 10.
9/2017

Tárgy: Kerületi Építési Szabályzat megalkotása
Iktatási szám: XIII-3363/2017
Ügyintéző: Horváth Anna
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Köszönjük tárgyi anyag megküldését és annak áttanulmányozása után az alábbiakban
adjuk meg véleményezésünket.
A felsorolt területekre készített Kerületi Építési Szabályzatok tervezetei a változtatási
szándékok ismertetése után az alátámasztó munkarészekben többek között elemzik a
terület zöldfelületi helyzetét is, illeszkedését a Hegyvidék zöldterületi rendszeréhez és javaslatokat tesznek ezzel kapcsolatban.
Mivel a vizsgált területek majdnem mindegyike a lakófunkció erdőterület terhére történő
terjeszkedése során alakult ki, a szabályozásban hangsúlyt kapott a kertvárosias területekre előírt minél nagyobb zöldfelületek kialakítása és az erdőből megmaradt faállomány
egy részének megőrzési szándéka is, mely az alátámasztó munkarészek javaslatain kívül a
szabályozás 1. számú mellékleteiben nyilvánul meg.
A lakófunkciónak az erdők rovására történő terjeszkedésével együtt a személygépjármű
használat elharapódzása is hozzájárul a táj degradálódásához.
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A gépkocsi ellátási kötelezettség - mint szabályozási fogalom - helyet kap a településrendezésben és a szabályozásban. „Az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása” című mellékletekben előírt mennyiségeket legtöbb esetben erősen túlzottnak tartjuk.
(Véleményünk szerint a közösségi közlekedés eléréséig való 300 méteres maximális gyaloglási távolság igénye nem méltányolható elvárás azok részéről, akik a természeti környezetbe költöztek.)
I. Kalóz utca – Pinty utca és környéke (Rege út – Ágnes út – Rácz Aladár út –
Rácz Aladár köz - erdőterület – különleges honvédelmi terület – Farkasvölgyi út
által határolt terület)
A szabályozási koncepció, a zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatok, valamint a Kerületi Építési Szabályzat előírásaiban a terület környezetében elfoglalt helyének való megfelelés játszik nagy szerepet. Szigorú, részletes szabályozással fordítanak gondot a telkek és
közterületek minél nagyobb arányú zöldfelületi borítottságára. (Ezt annak tükrében tartjuk
méltányosnak, mivel a lakóterület egyre nagyobb területet foglalt el az erdőből.)
Az 1. melléklet a közterületeken és az Lke-3/l/Al övezetekben kötelező érvényű elemekként ,jelöli a megtartandó fákat („Egyéb megtartandó fasor,fa”, „Közterület zöldfelületként
megtartandó része” „Megtartandó fás növényállomány”),
Elismeréssel értékeljük ez utóbbi kötelező elem alkalmazását a szabályozásban, amelyre
- amint az alátámasztó javaslatokban írják, azért volt szükség, mert a beépített lakóterület
lakókertjeiben a korábbi erdők maradványaként értékes fák, facsoportok maradtak fenn,
amelyek megtartása javasolt. (Az 1. melléklet szabályozási tervlapján jelölt területeken
ezek megtartását, mint kötelező elemet, kötelezővé tesz. A megmenekült természetes,
értékes faállomány megtartásának feltétele tehát a kijelölés remélhetőleg minél nagyobb
területe.)
Az I. sz. területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatos megjegyzéseink:
A Rendelet 6. § (1) bekezdése foglalkozik az 1. mellékleten jelölt „Megtartandó fás
növényállomány” területével. a) pontja előírja, hogy az ilyen területeken építmény nem
állhat, és a terület maximum 15 %-án létesíthető bármely típusú burkolt felület. Javasoljuk,
hogy az is csak vízáteresztő felület lehessen az erdőmaradványok megóvása érdekében.
Javasoljuk törölni a b) pontnak azt az engedményét, miszerint a faállomány
össztörzsátmérőjének mindössze 80 %-át tenné kötelezővé megtartani. A törzsátmérő
nem határozza meg a fa biológiai aktivitásértékét, (bár sajnos minden önkormányzat fás
szárú növények védelméről szóló rendelete is ennek alapján rendelkezik a fákról…) Indokoltnak tartanánk annak előírását, hogy a korábbi erdők maradványaként megmenekült
területeken - akár építési telken, akár közterületen, akár zöldterületi övezetben van - csak
kertészeti szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.
Példamutatóan jónak tartjuk a zöldfelületek kialakításáról szóló 7. § (7) bekezdésének
tartalmát, mely szerint a telekre előírt zöldfelületbe a vízfelület csak az előírt zöldfelület
10%-áig számítható be, úszómedence és egyéb sportcélú medence vízfelülete pedig egyáltalán nem!
Különösnek tartjuk a 33. § előírását, miszerint sport- és haszonállat tartására szolgáló
ól. állatkifutó csak erdőterületeken helyezhető el.. Nem javasoljuk ezeknek a funkcióknak
a megengedését a még megmaradt erdőterületeken, mivel a hozzájuk tartozó építmények
létesítése az erdő faállományának csökkenését okozná.
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A 34. § (1) bekezdés a) pontjának előírását, miszerint a védett ingatlanok kivételével
telkenként annyi épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési
övezetben meghatározott legkisebb telekterületet. nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés növelésére buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett legkisebb telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön
kialakításra.
A személygépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírásokkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 3. melléklet szerinti mennyiségeket túlzottnak tartjuk, és biztosra vesszük,
hogy a mellékletben előírt gépjármű mennyiségek teljesülése konfliktusokat okozhat a telkek beépítésében és fokozza a forgalmat a kertvárosias terület útjain, utcáin.
II. Tállya utca – Méra utca környéke (Mártonhegyi út – 8648 hrsz. ingatlan –
Mártonvölgy utca – Fodor utca – Tállya utca – Méra utca – Fodor utca által határolt terület
A szabályozási koncepcióban nem tartjuk helyesnek a Tállya utcai sportpálya legkisebb
zöldfelületi arányának 10 %-ra való csökkentését, - szolgáltató épület miatt. Szerintünk
a sportpályákon lévő épület öltözőkön és azokat kiszolgáló helyiségeken kívül más funkciót
ne tartalmazzon, ha amiatt csökkenteni kellene a zöldfelületi arányt.
A zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatokban is azt írják a Tállya utca Mártonhegyi út
közelében lévő szakasza mellett található sportpálya fejlesztéséről, hogy: „A sportterületen a zöldfelületek intenzív kialakítása javasolt. A zöldfelületek összetett településökológiai
és pszichológiai hatásaik révén erőteljesen hozzájárulnak a rekreációs/sport tevékenységet
folytató egyének testi és szellemi állapota fejlődéséhez.” Ezzel egyetértünk.
Szerintünk ez a 8654/2 hrsz. telekre is vonatkozik!
Sajnálatosnak tartjuk a gépjármű ellátottság folyamatos növekedését (Parkolás fejezet),
mivel ez az erdőterületek fogyása árán kialakult kertvárosias területek környezeti állapotának folyamatos romlásához vezet. Szerintünk az ilyen területeken az 500 méteres gyaloglási távolságnál többet is el kellene viselniük az ide költözőknek.
Az Építési Szabályzattal kapcsolatban:
6. § (1) bekezdés (b) pontjával kapcsolatban: a megtartandó fás növényállomány területén a meglévő fás növényállomány teljes megtartását javasoljuk, és indokoltnak tartanánk annak előírását, hogy a korábbi erdők maradványaként megmenekült területeken
(akár építési telken, akár közterületen, akár zöldterületi övezetben van) csak kertészeti
szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.
Nagyon jónak tartjuk a 7. § (7) bekezdését, mely szerint a telekre előírt zöldfelületbe
vízfelület csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
A 37. § 1. bekezdése a) pontjának előírását, miszerint a védett ingatlanok kivételével telkenként annyi épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet, nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés
növelésére buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett
legkisebb telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön kialakításra.
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A 2. melléklet Intézményi, alközpont terület táblázatában a Vi-AK/II-2 övezetre vonatkozóan meghatározott zöldfelület legkisebb megengedett mértékének 10 %-ban történő
meghatározását a terület funkciójához és környezetéhez viszonyítottan is rendkívül kevésnek tartjuk.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó 4. melléklet
egyes előírásait túlzottnak tartjuk.
III. Bürök utca – Farkasréti temető
( Bürök utca – Hó utca – Hóvirág utca
– Márton Áron tér – Érdi út – Németvölgyi út – Németvölgyi lépcső által határolt
terület)
Az Építési Szabályzattal kapcsolatban:
Annak ellenére, hogy az alátámasztó munkarészben méltatta a temető nagy jelentőségű
zöldfelületi értékeit, a szabályozásban szerintünk nem nyújt elegendő védelmet számára.
Javasoljuk az 1. sz. mellékletben a „Karakterében megőrzendő temető és jelentős zöldfelületű intézményterület” jelét a „Tájékoztató elemek” felsorolásából áttenni a „Kötelező
érvényű elemek” csoportjába.
Javasoljuk a 2. mellékletben a K-T/III (Temető területe) „zöldfelület legkisebb megengedett mértéke” előírást a jelenlegi zöldfelületi intenzitáshoz hasonló 80 %-ra módosítani. (Ez
reális lenne, mivel a záródó lombkorona alatti burkolatok és beépítettségek mértéke nem
jelentős egy temetőben…)
6. § (1) bekezdés (b) pontjával kapcsolatban: a megtartandó fás növényállomány területén a meglévő fás növényállomány teljes megtartását javasoljuk, és indokoltnak tartanánk annak előírását, hogy csak kertészeti szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.
Nagyon jónak tartjuk a 7. § (7) bekezdését, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú
medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
A 37. §(1) bekezdésének a) pontját nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés növelésére
buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett legkisebb
telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön kialakításra.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó 4. melléklet
egyes előírásait túlzottnak tartjuk.
IV. Szépkilátás út és környéke (Mártonhegyi út – Diána utca – Költő utca – Vi2
területfelhasználási egység által határolt terület)
A Szabályozási koncepcióval kapcsolatban:
Méltányosan oldotta meg a Szépkilátás út 2. (hrsz. 9586) ingatlannak a TSZT miatti
átsorolását közkert övezetből lakóterületbe.: a 2. melléklet az Lke-3/IV-1 övezetben a
megengedett legkisebb zöldfelület mértékét 70 %-ban írja elő, hasonlóan az Lke-3/4-2
övezethez.
6. § (1) bekezdés (b) pontjával kapcsolatban: a megtartandó fás növényállomány területén a meglévő fás növényállomány teljes megtartását javasoljuk, és indokoltnak tarta-
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nánk annak előírását, hogy csak kertészeti szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó 8. § gondosan megfogalmazott bekezdései között nagyon jónak tartjuk (7) bekezdést, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület
csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
A 38. § (1) bekezdés a) pontját nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés növelésére
buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett legkisebb
telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön kialakításra.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó melléklet egyes
előírásait túlzottnak tartjuk.
VI. Virányos út – Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor – Kútvölgyi út
– Virányos út – Lk-2 jelű területfelhasználási egység által határolt terület )
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó 5. § gondosan megfogalmazott bekezdései között nagyon jónak tartjuk a (7) bekezdést, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület
csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
Annak ellenére, hogy a zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatokban méltatja honvédségi terület idős növényállományát a zöldfelületi rendszerben betöltött szerepe miatt, valamint a terület magas zöldfelületi intenzitását, az 1. melléklet kötelező érvényű elemeiben
csak az egyéb, megtartandó fasor, fa jelet adja meg. Elvárható lenne a kötelező védelmi
jelölés megadása a kötelező érvényű elemek felsorolásában, mint megtartandó fás növényállomány és a rajzon való területi ábrázolása.
2. melléklet: A Vi-2/Vl-3 övezet esetében soknak tartjuk a beépítettség megengedett
mértékét, és nagyon kevésnek a zöldfelület megengedett legkisebb mértékét 50 %-ban
meghatározni. Javasoljuk a legkisebb megengedett zöldfelületi érték 70 %-ra növelését, és
a legnagyobb megengedhető beépítés 10 %-ra való csökkentését.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó melléklet egyes
előírásait túlzottnak tartjuk. Különösen veszélyes ennek betartása a nagy zöldfelületeket,
értékes fákat tartalmazó intézménykertek esetében! (például: MOME)
VII. Árnyas út – Budakeszi út (Budakeszi út – Sztehlo Gábor utca – Árnyas út
által határolt terület)
A szabályozási előírások 5. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban. a megtartandó
fás növényállomány területén a meglévő fás növényállomány teljes megtartását javasoljuk,
és indokoltnak tartanánk annak előírását, hogy csak kertészeti szakvéleménnyel balesetveszélyesnek minősített fát legyen szabad kivágni.
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó 6. § gondosan megfogalmazott bekezdései között nagyon jónak tartjuk a (7) bekezdést, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület
csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
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A 37. § 1. bekezdése a) pontjának előírását, miszerint a védett ingatlanok kivételével telkenként annyi épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet. nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés
növelésére buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett
legkisebb telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön kialakításra.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó melléklet egyes
előírásait túlzottnak tartjuk
VIII. Zsolna utca – Pethényi út környéke
(Istenhegyi út – Lke 3 jelű
területfelhasználási egység – Kök jelű területfelhasználási egység – Vi-2 jelű
területfelhasználási egység – Zkp jelű területfelhasználási egység – Pethényi út
által határolt terület)
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó 6. § gondosan megfogalmazott bekezdései között nagyon jónak tartjuk a (7) bekezdést, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület
csak az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, és úszómedence, egyéb sportcélú medence vízfelülete a zöldfelületbe nem számítható be.
A 39. § 1. bekezdése a) pontjának előírását, miszerint a védett ingatlanok kivételével telkenként annyi épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet. nem tartjuk helyesnek, mivel a beépítés
növelésére buzdít. Ha a telek terjedelme meghaladja a szabályozás szerint megengedett
legkisebb telekméretet és a rajta létesített épület nagysága nem haladja meg a megengedett beépíthetőséget, a telek fennmaradó többi területén inkább zöldterület kerüljön kialakításra.
A „szükséges” elhelyezendő személygépkocsik mennyiségét tartalmazó melléklet egyes
előírásait túlzottnak tartjuk.
Javaslatainkat a teljesség igénye nélkül tettük, főleg a felsorolt területek zöldfelületére
koncentrálva.
Jelen levelünkben nem érintett szabályozási kérdések tekintetében nem nyilvánítunk véleményt.
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Takács Viktor Tibor
Főépítész úr részére
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

Budapest, 2017. március 29.
25/2017

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 Szabályzattal kapcsolatban az alábbiakban adjuk meg véleményezésünket, a teljesség igény nélkül.
A Helyzetfeltáró, Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink.
A hálózatos projektek között H7.7 számon felsorolt:
„Közterületi zöldfelületi kapcsolatok kialakítása és utcafásítási program (Etele út – Hengermalom 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 közötti fasor nagyon szép és értékes. A Levegő Munkacsoport sajnos hiába próbálta meggyőzni
a Budapesti Közlekedési Központ tervezőit a villamos vonalvezetésének a fákat megkímélő 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. Gondozása 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 Budafoki
úthoz kapcsolódó negyedrésze közlekedési területként kell működjön a beépítési terv miatt.
(Amint azt a szabályozási tervlap is ábrázolja.) A valóban parksávként megvalósításra tervezett terület kellően intenzív fásítással azonban így is értékes lehet.
Intenzív fásítással még ennél is jóval nagyobb területen teremthet értéket annak a zöldfelületnek a kialakítása, amely a Kelenföldi Hőerőmű területétől északra tervezett csatlakozni 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 kialakítani hozzá a vonzó környezetet. (A környezetvédelmi eljárás keretében nem is tárgyalták a
beruházásnak ezt a részét, csak a Hauszmann Alajos utcától északra eső ütemeket.)
Ennek a tervezett széles elválasztó közpark sávnak a fásítása lenne hivatott kompenzálni 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
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nem rendelkezett, a környezeti hatástanulmány szerint „özönnövények, illetve urbán környezetből 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 ) egyaránt”
Javasoljuk a parkolók fásítását ÚJBUDA erre vonatkozó rendelete alapján. (A jelen rendelet- 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 hivatkozva…
Mivel az ideiglenesség sajnos kétséges, javasoljuk ezeknek a fa nélkül létrehozott parkolóknak az utólagos fásítását.
A környezetvédelmi célok egymással való ütközésének szomorú példája volt, amikor
Újbuda Önkormányzata határozattal törölte a „Kerületi védett fasorok” közül a Hengermalom 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 csökkenti 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 dominanciájával történő tervezést.
A Tervi alátámasztó munkarésszel kapcsolatos megjegyzéseink:
1.2.4. fejezetben a közúti közlekedési területek is természetesen csak a FerencvárosKelenföld 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”
be

Az 1.2.8, A területre vonatkozó hatályos Kerületi Szabályozási Tervek beemelése a KÉSZ-

Az e fejezetben tárgyalt tervek közül a zöldfelületi arány teljesítésével,kapcsolatban ös�szehasonlításul kiemelünk két tervet:
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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 beszámol arról, hogy építési telkének területéhez viszonyítva mégis 37,28 % 100 %-os (tehát
aláépítetlen) zöldfelületet valósít majd meg a 35 %-os kötelezettséggel szemben. A hatástanulmány 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 lakópark-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 részletességét…
A Galvani út – Szerémi út – Barázda utca – Budafoki út által határolt, szintén intézményi 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 zöldfelületek mennyiségének számításánál. Ezzel ösztönzi a kertként használható vagy csak
biológiailag aktív zöldfelületek létrehozását.”
Javasoljuk, hogy a KÉSZ az OTÉK ilyen tárgyú előírásainál sokkal környezetbarátabb előírásokat 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 beszámíthatóságokkal matematikailag lehetővé tenné új építésű lakóparkok teljes telkének mélygarázzsal 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…
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Rendkívül sivár lakóterületek jönnének létre így. A valódi talajkapcsolat nélküli zöldfelületek 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, méghozzá 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 tartalmazó 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 meglévő 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 épületfalakat 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 tulajdonképpen nagyon jó, alkalmazását még az ideiglenesnek titulált parkolók esetén is javasoljuk.
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 megváltására vonatkozó szabályokról szóló III. fejezet 39 § (2), (3), (4) bekezdésében a hivatkozott (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 kiegészíteni azzal, hogy új építés esetén a megengedhető legkisebb zöldfelületi arány magasabb 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 zöldfelületi arányába való beszámíthatóságának meghatározását. Amennyiben ezt az OTÉK szerinti meghatározásra hagynánk, akkor az új építkezések akkor is megfelelnének a KÉSZben 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.
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Dr. Váczi János
Alpolgármester úr részére
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2017. december 7.
68/2017

Tárgy: Istenhegy Kerületi Építési Szabályzata, Városmajor utca – Csaba utca –
Maros utca – Magyar jakobinusok tere által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss János altábornagy utca – Beethoven utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Tóth Lőrinc utca – Ráth
György utca – Kékgolyó utca – K-Vke területfelhasználási egység által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzata
Észrevételek
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tárgyi területek tervezett kerületi építési szabályzataival kapcsolatban az alábbiakban
adjuk meg a észrevételeinket környezetvédelmi és zöldfelület védelmi vonatkozásban.
I. Istenhegy Kerületi Építési Szabályzata
A szabályozási koncepcióval kapcsolatban: Nem tartjuk helyes tendenciának a különböző okokra hivatkozással (műemlék épületek felújítási szándéka, közkerti övezet átsorolása,
kisebb beépítési magasságú épületek kialakítása) a beépíthető terület megnövelését, kedvezőbb beépítési paramétereket biztosító építési övezetbe sorolást. Véleményünk szerint a
még megmaradt beépítetlen, lélegző földterületek lehetőség szerinti meghagyása a terület
jellegének megőrzése szempontjából lényeges.
Ezt a célt szolgálja a zöldfelület legkisebb mértékének meghatározása a terület kertvárosias övezeteiben.
Mindennek ellenére biztató, hogy a magas zöldfelületi arány biztosítása érdekében az új
építési övezetekben a telkek hasznosítása új kert kialakítását eredményezi A meglévő idősebb faállomány megtartását javasolja. Remélhetőleg, a többi között ezek a fák is jelölve
vannak a Szabályozási tervben.
A terület jellegének, zöldfelületi értékeinek megtartását szolgálják a Szabályozási terv
kötelező elemei: a megtartandó fás növényállomány területének meghatározásával, a megtartandó fák, valamint a telepítendő fasor jelölésével, a közterület zöldfelületként megtartandó részének jelölésével. Tájékoztató elemként feltünteti a karakterében megőrzendő
közparkot, közteret is.
Helyesnek tartjuk a 8. § (7) pontját, miszerint a telekre előírt zöldfelületbe vízfelület csak
az előírt zöldfelület 10 %-áig számítható be, úszómedence, egyéb sportcélú medence pedig
egyáltalán nem .
A terv célja a terület viszonylag jó környezeti minőségének megőrzése. A felsorolt, zöldfelületek megőrzését szolgáló javaslatokkal és konkrét szabályozással erre törekszik.
Ehhez képest szerintünk túlságosan nagy teret enged a parkolás céljára. Magasnak
tartjuk a parkolási arányok meghatározását. A területet jó tömegközlekedés veszi körül, ez
lehetővé teszi a telkek kissé nagyobb gyaloglással való elérhetőségét.
II. Városmajor utca – Csaba utca – Maros utca – Magyar jakobinusok tere által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzata
A Szabályozási koncepcióban ismerteti a fejlesztés tárgyát, de az Alátámasztó javaslatokban megnyugtatásként közli, hogy a bővítés során zöldfelület nem szűnik meg.
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Az Alátámasztó javaslatokban méltatja a terület „használat szempontjából nem túl hatékony, de biológiai aktivitás szempontjából jelentős” zöldfelületeit és meglévő néhány fáját.
Aggodalommal említi a módosításra kerülő tanuszoda területén lévőket: a több mint 100
éves, jó egészségi állapotú, 15-18 méter, szinte hibátlan korona átmérőjű fehér akácot, és
a szintén nagyon szép, egészséges, 25 éves törökmogyorót. Méltatja szépségüket. Ezeket
a munkarész fotóján pirossal bejelöli. A fákat ábrázoló emlékfotók meggyőzően demonstrálják azok védelemre érdemességét ezen a sűrűn beépített területen. A Szabályozási Terven azonban nem tünteti fel a fákat sem kötelező érvényű elemként, de még tájékoztató
jelleggel sem! Ezt a Terv sajnálatos hiányosságának tartjuk, és javasoljuk a Szabályozási
terv favédelmi tárgyú kiegészítését kötelező érvényű elemként, valamint legalább tájékoztató elemként a zöldfelületek bejelölését.
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó 5. § pontjai gondosságra vallanak a rendelet tervezetben.
III. Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss János altábornagy utca – Beethoven utca által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzata
A Szabályozási Terv kötelező érvényű elemei között felsorolja az „Egyéb megtartandó
fasor, fa” jelet. Erre a jelzésre azonban csak a Böszörményi út és Kiss János altábornagy
utca fasorát tartja érdemesnek. Kérdés, hogy mi lesz a jövője például a Szoboszlai utca és
Beethoven utcai fasoroknak. Ezekre vonatkozóan az Alátámasztó javaslatokban sem tesz
utalást.
Nyugtalanító a 10. oldalon az a javaslat, miszerint a 7745 hrsz-ú telken a sportpályától
északra levő védettségi jelet meg kellene szüntetni, mivel az „kanadai nyár”…
Számunkra is ismeretes Budapest Főváros Képviselő-testületének azon határozata, mely
szerint a „kanadai nyárfákat” 2020-ig meg kell szüntetni. Azonban az ilyen gyűjtőfogalom
alatt szereplő fák allergén természetét az Országos Közegészségügyi Intézet már régóta a
tévhitek közé sorolta. „ A nyárfatermést üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó, megnyúlt növényi sejtek, vagyis szösz borítja, mely a növény szél általi terjedését szolgálja” (Dr. Farkas Ildikó). Tehát a kellemetlenségekre vonatkozó panaszok erősen
túlzottak. Kár lenne ezért a nyárfákat kivágni. A nyárfa környezetvédelmi szempontból igen
hasznos, dús lombú fafaj. Remélhetőleg a kiirtási kötelezettségükre vonatkozó rendeletet
még időben visszavonja a Fővárosi Képviselő-testület.
A tervezett Kerületi Építési Szabályzatának a táj és természeti környezet védelmére, valamint a zöldfelületek kialakítására vonatkozó 5. és 6. §-ai szakmai gondosságról tesznek
tanúságot.
IV. Tóth Lőrinc utca – Ráth György utca – Kékgolyó utca – K-Vke területfelhasználási
egység által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata
A zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatok szerint a tömb jelentős zöldfelületi ellátottsággal rendelkezik és a tervezett fejlesztés környezeti ártalmakat nem okoz.
A tervezett Kerületi Építési Szabályzatának a táj és természeti környezet védelmére, valamint a zöldfelületek kialakítására vonatkozó 5. és 6. §-ai szakmai gondosságról tesznek
tanúságot.
A Kerületi Építési Szabályzat 1. melléklete, a Szabályozási terv kötelező elemek között
sorolja fel az „egyéb megtartandó fasor, fa”, valamint „telepítendő fasor” jeleket.
A Magyar Igazságügyi Akadémia telkének az Alátámasztó javaslatokban szépen méltatott díszkertjeit tájékoztató elemként javasoljuk szerepeltetni az 1. melléklet lapján.

Mártonffy Miklós
Főosztályvezető úr részére
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Budapest, 2017. december 5.
67/2017

Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Főosztály
Tárgy: Városliget Építési Szabályzat módosítása, Hungária krt. – Kacsóh Pongrác út – Hermina út - Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út, valamint a MÁV 29737
és 29834/3 hrsz-ú vasúti terület által határolt területére vonatkozó partnerségi
egyeztetés
Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Tárgyi területre vonatkozó, 2017. november 20-án közzétett módosítással kapcsolatban az alábbiakban adjuk meg a Levegő Munkacsoport véleményét – a teljesség igénye nélkül.
Véleményünk részben a legutóbbi, 20/2016. (VI.10.) Főv. Kgy. Rendelettel történt módosításhoz viszonyított jelenlegi, legfrissebb, 2017. november 20-iki módosítások egy részére vonatkozik, egyúttal megismételve a 2016. évi módosításokkal kapcsolatban kinyilvánított véleményünket is.
Véleményünket ezen kívül kiegészítjük a november 29-iki LIGET PARK Fórumon újonnan
ismertetett közmű tervre vonatkozó véleményünkkel.
Véleményezésünk környezetvédelmi jellegű, és ebben az értelemben előre bocsátjuk a
Városliget beépítésével kapcsolatos alapvető állásfoglalásunkat:
Nem tartjuk helyesnek a Városliget területére a növényzet rovására tervezett forgalomvonzó beépítéseket.
A 2016. évi módosításokkal kapcsolatban az alábbi véleményünket fejtettük ki (a 2016.
májusi egyeztetésen):
15. § (2) és (4): Nem tartjuk szerencsének önálló kiskereskedelmi rendeltetésű épületek
megengedését a ligetben, ezért határozottan ellenezzük a kiegészítő funkciókon kívül a
ligetben elhelyezhető, 80 nm alapterületű kiskereskedelmi épületek létesítését.
16. § (4) Túlzottan nagy alapterületűnek tartjuk a 100 négyzetméter alapterületű illemhelyek elhelyezését a ligetben. Nem tér ki az alátámasztó munkarész arra, hogy a szétszórtan elhelyezett vizes blokkok csatornázását is a fák gyökérzetére tekintettel kellene megtervezni, és a csatornázás kivitelezését szigorúan ellenőrizni. (A gondatlanul elhelyezett
közmű vezetékekre vonatkozóan sok elrettentő példát tapasztaltunk Budapest fasoraiban
és védett intézménykertjeiben…)
16. § (5) A zöldterületekben való helyfoglalásuk miatt feleslegesen soknak tartjuk a
vendéglátás tervezett épületeinek mennyiségét. Ezek területének 60 négyzetméterről 80
négyzetméterre való emelését ellenezzük.
16. § (5a) és (9) A Látogatóközpontok szerepét, illetve esetleges szükségességét az
Alátámasztó munkarészben nem indokolták.
A 2016. évi módosítás Alátámasztó munkarészének 25. oldalán lévő, „ Beépítési terv
szerinti zöldfelületi arány számítása és a zöldfelületi minimum szabályozása” című táblázattal kapcsolatban:
Nem értettünk egyet a táblázatban foglaltakkal az alábbiak miatt:
• a tetőkertek - bármilyen vastag termőréteget helyeznek el rajtuk - nem kompenzálhatják a valódi talajkapcsolatos fák kivágását
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• a mesterséges vízfelületek zöldfelületi arányba való 75 %-os beszámíthatóságát túlzottnak tartjuk
• a Pannon Park kupolával fedett parkjának zöldfelületét nem tartjuk beszámíthatónak a
zöldfelületi arányba.
Ezért nem fogadtuk el helyesnek a 29732/1 helyrajzi számú városligeti ingatlan tervezett
zöldfelületi arányának értékét, és ezen belül a városi park tervezett zöldfelületi arányának
értékét, valamint nem fogadtuk el helyesnek a volt Vidámpark 29753, 29732/5 helyrajzi
számú K-ÁN-2 építési övezet zöldfelületi arányának értékét.
Ezért a 32/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelet 2 § bővítését javasoltuk egy 9. ponttal:
„Zöldfelület: a környezettel minden oldalról szabadon érintkező, növényzettel rendszeresen beültetett felület.
Ennek a táblázatnak a megfelelője a 2017. novemberi módosítás alátámasztó munkarészében
a Szabályozásban továbbra is megtartja a FÁNK területére javasolt 40 %-os zöldfelületi
arányt, amelybe változatlanul beszámítja a Pannon Park fedett zöldfelületét. Ezzel a beszámítással továbbra sem értünk egyet.
A Városligeti Építész Szabályzat 2018. évi tervezett módosításának egyes tételeivel kapcsolatos véleményünk: (az Alátámasztó munkarész Indoklásának felhasználásával)
- a módosítás 3. §-hoz: Mivel minden új beépítést a parkolási igények növelése miatt
is ellenzünk, némiképpen megnyugtatónak tartjuk, hogy a parkolóhelyek kötelező létrehozásának időpontját a hatályos szabályozás 14. §-hoz viszonyítva 3 évvel későbbre : 2020.
december 31.-re halasztották.
A módosítás 4. §-hoz: A Városligetben kiskereskedelmi létesítmények létesítését mind
önálló, mind kiegészítő szereppel ellenezzük.
A Városligeti Építész Szabályzat 2018. évi tervezett módosításának felsorolt többi tételével kapcsolatban nem nyilvánítunk véleményt.
A tervezett módosítást megalapozni hivatott, 2017. novemberben készített Alátámasztó
munkarészével kapcsolatos véleményünk:
A tervezett épületekre vonatkozó, évek során változó elképzelések valamennyi formája - kevés kivétellel - az élő növényzet területi csökkenését, a látogató forgalom növekedését eredményezné. Ez drasztikusan megnyilvánul a parkolási szükségletet számításba
vevő 3.5.6. fejezetben és a parkolási mérlegben, amely még nem is tartalmazza például a
Hermina garázst és a Dózsa György úti mélygarázst. Bár a mélygarázsok főleg a Városliget
szélén tervezettek, a talajvíz visszaduzzasztást okozó hatásuk vitathatatlan.
Ez a Városligetet körülvevő épületállományra nézve kritikus helyzetet teremthet.
Az Alátámasztó munkarészben felsorolt
közművesítési javaslatok tartalmazzák a
víziközművek, csatornázás, klf. energiaellátás, gázellátás, klf. hírközlő hálózatok helyzetét
például a következő létesítmények vonatkozásában:
Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Fővárosi Városligeti színház, Magyar Zene Háza,
Biodóm, Fővárosi Nagycirkusz, Magyar Innováció Háza, Mélygarázsok. Parkolóház. Illemhelyek, vendéglátás
Bár az építési helyek kijelölésénél - mint írja a tervezett projekt alátámasztó munkarésze - „elsődleges szempont volt, hogy az új épület lehetőleg ma is műszakilag igénybe vett
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területen épüljön”, a közművesítés esetlegesen szükséges korrekciója a park területének
igénybevételével is járhat.
Bár a jelenlegi módosítás novemberben készült, tehát a legfrissebb tervezési, illetve
módosítási fázisnak tekinthető, mégsem tartalmazza valamennyi módosítási szándékot a
közművek tekintetében.
A november 29-én az energetika és felszín alatti víz témájában rendezett LIGET PARK
Fórumon a Városliget növényállományát érintő közművek között szó került a tervezett épületek távfűtési és távhűtési rendszerének kialakítására. Ez egy teljesen új közmű rendszer
kiépítését jelentené a Városliget területén. Tartalmazna egy, a liget zöldterületén (majdnem
a közepén, nagyjából nyugat-kelet irányban keresztülmenő, minden eddigi közmű vezetéktől független gerinchálózatot, és ebből a tervezett épületekhez leágazó vezetékeket.
Távhűtő hálózatot is terveznek, amelynek gerinchálózata a városligeti tó irányából indulna. Mivel ezeknek a hálózatoknak a kiépítése a liget faállományának gyökérzetét a liget teljes hosszában és széltében veszélyeztetné, megnyugtatásul elhangzott a FŐTÁV Zrt.
előadójának részéről, hogy a távfűtő csövek flexibilisek lesznek, a távhűtő csövek pedig
műanyagból, kisebb hosszúságú darabokból fognak állni, a fák gyökerei között jobban
elhelyezhető formában. A Városliget épületeinek távfűtő rendszerbe kapcsolása miatt a
ligeten „szükségszerűen” keresztül vezetendő gerincvezeték tovább ágazhat a Városliget
környékén lévő intézmények, iskolák felé, bekapcsolva azokat a távfűtés rendszerébe.
Előre bocsátjuk, hogy a Levegő Munkacsoport helyesnek tartja és elvileg támogatja a
távfűtési rendszer kiterjesztését, de véleményünk szerint ezt nem zöldterületeken, zöldfelületeken keresztül kell megvalósítani.
A távhő gerincvezeték gyakorlati megvalósításának előkészítő munkálatai jelentős veszélyt jelentenének a liget faállományára nézve, ugyanúgy, mint a távhűtő rendszer kiépítése.
A 2017. novemberi módosítás alátámasztó munkarészének melléklete („A szabályozási
tervlapon jelölt megtartandó fák módosításának indoklása”) tartalmazza az egészségi állapotuk miatt védelemből kivett fák felsorolását, azonban egy új gerincvezeték kiépítése
nem lenne tekintettel a védelemre javasolt fákra sem! (Nem is szólva a távfűtő vezeték
esetleges egyéb hatásairól…)
Javasoljuk, hogy a távfűtési rendszer kiterjesztése a városban burkolt területek alatt,
szakszerűen valósuljon meg, fák gyökérzetének érintése nélkül, lehetőleg az egyéb közmű
vezetékekkel olyan módon összehangolva, hogy a közlekedési területek mentén aláépítetlen zöldfelületek maradjanak, fasorok telepítését, illetve megmaradását is lehetővé téve.
Kérjük észrevételeink szíves mérlegelését.
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Egyéb levelezésünkből a fák védelmével kapcsolatban:
Petre Anna Gabriella
Városüzemeltetési ügyintéző részére
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2017. március 3.
17/2017

Tárgy: Bérc utca 6. sz. alatti telken és környékén végzett fakivágással kapcsolatos tájékoztatás kérése
Tisztelt Petre Anna Gabriella Ügyintéző!
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesülethez lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a Bérc utca 6. szám alatti építési telken végzett, az építkezés miatt történő fakivágásokon kívül, a mellette lévő telken is fakivágás folyik.
Kérjük szíveskedjék tájékoztatni egyesületünket arról, hogy itt, a Gellérthegyi helyi természetvédelmi terület közelében lévő telkeken kivágásra szánt, illetve már kivágott faegyedek milyen fajúak, méretűek, egészségi állapotúak, és összességükben mennyi törzsátmérőt jelentenek. Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek tájékoztatni minket arról is, hogy hol
és milyen előírás szerint fog történni a kivágott fák pótlása.
Szíves tájékoztatását előre is köszönjük.
Mellékeljük szervezetünk törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló kivonat
másolati példányát

Szeleczky Szilvia
Irodavezető részére
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda

Budapest, 2017. március 3.
16/2017

Tárgy: Bérc utca 6. sz. alatti telken és környékén végzett fakivágással kapcsolatos tájékoztatás kérése
Tisztelt Irodavezető Asszony!
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesülethez lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a Bérc utca 6. szám alatti építési telken végzett, az építkezés miatt történő fakivágásokon kívül, a mellette lévő telken is fakivágás folyik.
Kérjük szíveskedjenek tájékoztatni egyesületünket arról, hogy milyen engedély alapján
végeznek fakivágásokat itt, a Gellérthegyi helyi természetvédelmi terület közelében lévő
területeken. Kérjük, hogy a kivágott fák faját, darabszámát és összes törzsátmérőjét is
szíveskedjenek közölni velünk. valamint azt, hogy hol és milyen előírás szerint fog történni
a kivágott fák pótlása.
Szíves tájékoztatásukat előre is köszönjük.
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Szőke László	
Vezérigazgató úr részére
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt

Budapest, 2017. március 2.
10/2017

Tárgy: A Csillaghegyi strand fái
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szeretnénk megnyugtató tájékoztatást kapni Öntől a Csillaghegyi strand faállományával
kapcsolatos terveikről.
A „nagy port kavart” fakivágási hírekről a sajtóban azt olvastuk, hogy Vezérigazgató úr
nyilatkozott, miszerint: „Nemhogy fát, egy bokrot sem kell kivágni a Csillaghegyi strandon.”
Az újságcikk megemlíti, hogy bár a sípálya tervéről ingatlanfejlesztői érdeklődés hiányában lemondott a BGYH, de januárban már letették egy hétszintes új fürdőépület alapkövét.
amelyben 11 új medence, szauna, welness és egyéb korszerű szolgáltatások is lesznek.
Tárgyaltak továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a focipálya műfűvel való felújítása
és kivilágítása, valamint új klubépület építésének ügyében.
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a műfüves sportpályákról környezet- és egészségvédelmi szempontból igen kedvezőtlen szakmai véleményeket ismertünk meg.
Ezeknek a tartalmát szívesen megvitatnánk Önökkel, mert szeretnénk kérni, hogy
a Strand területén minél nagyobb helyet kapjon ezentúl is a zöldfelület, még akkor is, ha
annak gondozása a művi elemeknél jóval több ráfordítást igényel…
Egyesületünk fontosnak tartja a jó levegőn való testedzést. Gyönyörű környezetének,
fáinak köszönhetően a Csillaghegyi strand valóban kiváló helyszín erre a célra. Tapasztalataink szerint a strand ezért korábban is nagy látogatottságnak örvendett.
A Levegő Munkacsoporthoz - az újságcikk megjelenésével egy időben - elkeseredett
lakossági panasz érkezett arról, hogy a strand Pusztakúti út felőli részén február második
hetében minden nap reggel 8-tól délután 5-ig nagyarányú fakivágási munkák folytak, hatalmas, egészséges fákat vágtak ki. A következő napokban helyi tagszervezetünk aktivistái
megnézték a helyszínt, és azt tapasztalták, hogy ezek a fakivágások a strand területétől
kerítéssel elválasztott, 61826/1 helyrajzi számú telken történtek, a kerítésen lévő tábla
szerint. A munkavégzés helyszínén már senki illetékessel nem találkoztak, csak a fapusztításról tanúskodó maradványokat láthatták.
Amennyiben Önöknek tudomásuk van ennek céljáról, kérjük, osszák meg velünk erre
vonatkozó értesülésüket.
A lakosság körében terjedő, és szervezetünkhöz érkező alaptalan hírek megelőzése érdekében kérjük, ismertessék velünk a valódi tényeket és terveket:
Javasoljuk, szíveskedjenek eljuttatni nekünk a strand faállományának kataszter-szerű
felsorolását (kor, faj, magasság, korona átmérő, egészségi állapot), a közelmúltban esetleg
ebből megszüntetett faegyedek felsorolását, kivágásuk okát, és az új tervek helyfoglalásának a környezetükben lévők fák helyével együtt történő vázlatos ábrázolását.
Tájékoztatásukat előre is köszönjük!
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Dr. Szabó Krisztián
Jegyző úr részére
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2017. április 25.
29/2017

Tárgy: A Levegő Munkacsoport kérelme fakivágással kapcsolatos eljárásokban
való részvételre vonatkozóan
Tisztelt Jegyző Úr!
Alulírott Schnier Mária tematikus projektvezető a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület nevében ezúton bejelentem, hogy szeretnénk részt venni a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal által indított valamennyi közterületi, valamint intézményi és építési telkeken tervezett fakivágási engedélyezési eljárásban, akár
hatósági kezdeményezés, akár más kérelem alapján indult.
Kérjük, hogy az ügyintézésbe kellő időben való véleményezési bekapcsolódásunk érdekében szíveskedjenek egyesületünket az ilyen ügyekről elektronikus úton értesíteni a
levego@levego.hu, valamint a schnier@levego.hu elérhetőségünkön.
Kérésünket azzal indokoljuk, hogy sok esetben kapunk lakossági panaszt a Kerületben
történő fakivágások miatt. Egyéb, településrendezési ügyekben a Polgármester úr felkérése
alapján évek óta véleményezési kapcsolatban állunk Kőbánya Önkormányzatával és szakmai szerveivel.
Szíves segítségüket előre is köszönjük.

dr. Orosziné dr. Polner Kinga
főosztályvezető-helyettes részére
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Budapest, 2017. május 8.
31/2017

Tárgy: Budapest, XIV. kerület, Dózsa György úti mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/16852/2017
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony!
Tárgyi létesítményre vonatkozó, 2017. április 18-án közzétett előzetes vizsgálat anyagával kapcsolatban - ügyfélként - az alábbi észrevételeket tesszük. (Ügyféli jogállásunkról
április 28-án kelt. Végzést május 08-án vettük kézhez.)
I.
A Dózsa György úti mélygarázs előzetes vizsgálati dokumentációjához csatolt „kumulatív
hatások” bemutatására szolgáló, az FTV Zrt. által az egész Ligetre kiterjedően összeállított
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hidrogeológiai, levegőminőségi és zajvédelmi vizsgálat az egész városligetre vonatkoztatott alapállapotot elemzi, és a jövőre vonatkozóan valamennyi, a Ligetbe tervezett beruházás megvalósítása esetére számít fiktív adatokat.
Ezek közül a hidrogeológiai vizsgálat említi meg az egyes, tervezett létesítményeket: „Az
új létesítmények lehetséges hatása a földtani közegre és felszín alatti vízre”. A kötet vázlatos, elvi ábráin érzékelteti a Magyar Zene Háza, az Új Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum,
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum valamint a Dózsa György úti mélygarázs építményeinek lehetséges hatását. (3. , és 4., ábra)
Valószínűleg - itt nem részletezett - számítások alapján jelenti ki, hogy: általánosan
elmondható, hogy a résfalak beépítése miatti talajvíz visszaduzzasztás és vízszintcsökkentés mértéke biztosan nem fogja elérni az 50 cm-t a résfalaknál. Írja, hogy a Dózsa
György úti mélygarázsnál a maximális növekedés 18 cm, a legnagyobb csökkenés 20 cm,
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál 25 cm a legnagyobb növekedés és a legnagyobb csökkenés a résfal mentén. A résfaltól számított 50 méterre már csak jelentéktelen
vízszint változást lehet észlelni majd. Például a Dózsa György úti mélygarázsnál a résfaltól
50 méterre már csak maximum 5 cm-es vízszint változással lehet számolni.
Fenti vizsgálatok alapján kijelenti az FTV Zrt, tanulmánya, hogy „az új létesítmények
résfalas kiképzésű alaptestei nincsenek hatással a földtani közegre, hatásfolyamatok nem
indulnak el. Az új építmények környezetében egy maximum 50 méteres sávot lehet hatásterületként kijelölni a talajvíz esetében, itt maximum 50 cm-el emelkedik meg a talajvíz
szintje (közvetlenül az épület mellett), azonban hatásfolyamat nem indul el.”
A VIBROCOMP Kft által 2015-ben készített Stratégiai Környezeti Vizsgálat - bár az FTV
Zrt. vizsgálatait használja fel - nem ilyen optimista. Azt írja, hogy a hidrológiai viszonyok
és a talaj, földtani közeg felépítése hatással van a környező épületekre. (!) A Városligetet
DNy felől határoló Dózsa György utat a XIX. és a XX. század határán zártsorúan, illetve
szabadon álló, általában többszintes, alápincézett épületekkel építették be. Azonban a pincék nagy része szigetelés nélküli, ezért a magas felszín alatti víz bejuthat a pincékbe és
a Dózsa György úthoz csatlakozó háztömbökben, valamint a közeli utcákban lévő házak
pincéiben vizesedés, pincevizek fordulnak elő,
Megállapítja a Stratégiai Környezeti Vizsgálat, hogy a Dózsa György úttal párhuzamosan elhelyezkedő területen tervezett mélygarázsok közül a -3 szintes hidrogeológiai szempontból kockázatokat hordoz.
Különösnek tartjuk, hogy az FTV Zrt. kockázatok súlyosságáról alkotott véleménye két
év alatt: 2015. évtől, (az SKV készítésének idejétől) 2017. áprilisáig, (az FTV Zrt. jelen
előzetes vizsgálatban adott tanulmányának kelte) ilyen irányban megváltozott. (…)
Mivel a Dózsa György úti mélygarázs előzetes vizsgálati dokumentációjával együtt benyújtott, kumulatív hatások bemutatására szolgáló hidrogeológiai vizsgálatnak az a végkövetkeztetése, hogy: „… Az új építmények környezetében egy maximum 50 méteres sávot
lehet hatásterületként kijelölni a talajvíz esetében, itt maximum 50 cm-el emelkedik meg a
talajvíz szintje (közvetlenül az épület mellett), azonban hatásfolyamat nem indul el.”, a Dózsa György úti mélygarázsra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció nem foglalkozik
azzal, hogyan módosulnának a terepszint alatti hatások a Liget projektben tervezett többi,
mélygarázst tartalmazó épület megvalósítása esetén.
A Levegő Munkacsoport állásfoglalásaként ezúton is tisztázzuk, hogy helytelennek tartjuk a Városligetbe a Liget projekt keretében tervezett többi építmény megvalósítását, azonban, mivel a véleményezésünk tárgyát képező előzetes vizsgálati dokumentáció mindezek
megvalósítását feltételezi, az együttes hatás kiszámítását elengedhetetlennek tartanánk.
II.
A 800 db gépkocsi befogadására tervezett Dózsa György úti mélygarázs résfalának külső
kontúrja, vagyis a tervezési terület nagysága 9001, 44 négyzetméterre tervezett.
A tervezett garázs befoglaló méretei: 263 méter hosszú, 34 méter széles és 14,5 méter
mély.
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Építése során azonban 21 méter tervezett mélységben épül köré résfal, mely beköt a
vízzáró alaprétegbe.
Ez felveti az alaposabb, részletes hidrogeológiai vizsgálat szükségességét mind a felszín
alatti víz áramlása által veszélyeztetett épületek, mind a Városliget fái és a Dózsa György
úti fasor szempontjából.
Szükségesnek tartjuk továbbá a Dózsa György úti fasor egyedeinek és a Városliget
fáinak a tervezett műtárgyhoz 50 méter távolságra (az előzetes vizsgálat által említett
„maximális hatótávolság”) eső egyedeinek szakértői vizsgálatát és annak környezeti hatástanulmányban való felsorolását. Javasoljuk nagyobb pontossággal meghatározni a Liget
faállományának szempontjából a közvetett hatásterületet, ahol a talaj és a felszín alatti vizek állapotában a talajvízáramlás módosulásának köszönhetően változás fog bekövetkezni.
Az eredeti terepszint és a P1 szint között 2,3 m vastag földfeltöltéssel megfelelő rétegrendű intenzív zöldtetőt ígérnek kialakítani. Ez a rétegvastagság lehetővé tenné fák
ültetését is, azonban az építés főbb anyagfelhasználása cím alatti tételes felsorolásban
környezetrendezés felsorolással csak burkolatok, gyep és cserje szerepel.
A tervezett mélygarázs környezetvédelmi szempontú értékelése céljából szükségesnek
tartjuk a terv felülnézeti, méretezéssel ellátott ábrázolását is a felszínen megjelenő épületelemek és a különböző rétegvastagságú földfeltöltés, növényzet telepítési tervének ábrázolásával.
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony!
Jelen észrevételünk I. és II. pontjában felsorolt szempontok vonatkozásában kérjük,
szíveskedjenek környezeti hatástanulmány készítését előírni.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin
Főigazgató részére
Nemzeti Örökség Intézete

Budapest, 2017. november 28.
64/2017

1086 Budapest,
Fiumei út 16-18.
Tárgy: Fakivágási tervek a Fiumei úti Sírkertben
Tisztelt Főigazgató Asszony!
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesülethez gyakran érkeznek bejelentések fákkal kapcsolatban, aggodalom a megmaradásukért, valamint utólagos panasz a
kivágásuk miatt. Sajnos, mostanában ezek a panaszok egyre gyakoribbak…
A gépjármű forgalom miatt szennyezett levegőjű fővárosunkban a lombozata biológiai
aktivitásával jótékony kondicionáló hatást kifejtő faállomány különböző okok miatt történő
nagy arányú megfogyatkozása igen hátrányos következményekkel jár.
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Vannak olyan terjedelmes zöldfelületek, amelyek kondicionáló hatása a város távolabbi
területein is érvényesül. Ezek egyike a gyönyörű Fiumei úti Sírkert, ahova nem csupán kegyeletből, hanem testi-lelki felüdülés céljából is ellátogatnak a város forgalmas részein lakó
emberek.
A napokban kaptunk egy levelet arról, hogy a Sírkertben fakivágásokkal, és sok fa kivágásra való kijelölésével találkoztak. A kivágásra kijelöltek között sok a nagy lombú, idős
platán.
Valószínűnek tartjuk, hogy ez az akció szakmai tervek alapján történik, mégis megráz és
aggodalommal tölt el minket.
Tisztelettel kérjük Főigazgató Asszonyt, hogy adjon lehetőséget számunkra, hogy megismerhessük ezeket a terveket, és mielőbb konzultálhassunk Önökkel a fakivágási tervek
jelentős mérséklése érdekében. Addig is szeretnénk kérni a fakivágási munkálatok szüneteltetését.

Dr. Szeneczey Balázs
Főpolgármester-helyettes úr részére
Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest, 2017. november 16.
60/2017

Tárgy: A Budai Fonódó II. villamos-vonal építése miatt kivágásra ítélt fák
Tisztelt Főpolgármester-Helyettes Úr!
Amint köztudomású, a tervezett Budai Fonódó II. villamos hivatott lesz többek között a
BudaPart projekt néven épülő városrész tömegközlekedéssel való kiszolgálására is. A városrész építkezési munkálatai ez évben kezdődtek meg, és több ütemre osztva, hozzávetőlegesen tíz évig fognak tartani. A villamos nyomvonala a Gellért tértől indulva a Műegyetem
rakpart, Pázmány Péter sétány, Dombóvári út Budafoki útig tartó szakaszán fog haladni.
Ezek szépen fásított, értékes faegyedeket tartalmazó útvonalak. A fák egy része a XI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő telekrészen, de többségük a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő telekrészen van.
Budapest XI. kerület Újbudai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága október 4-iki ülésének
napirendi pontjai között szerepelt a XI. kerületi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadása a Budai Fonódó II. villamos-vonal építéséhez szükséges, kerületi tulajdonú
faegyedek kivágásához. A tervrajz szerint szükséges 27 faegyed kivágásához való tulajdonosi hozzájárulását a Bizottság többséggel megszavazta. A napirendi pont anyagában szerepel a fakivágások tervrajza, megkülönböztetve a Fővárosi Önkormányzat, valamint a XI.
kerületi Önkormányzat tulajdonában álló faegyedeket. A Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
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nában álló telekrészeken, a Budai Fonódó II. villamos terve miatt több mint 220 kivágásra
ítélt faegyed él.
A Levegő Munkacsoport környezetvédő és természetvédő szakemberei körében megvitatva ezt a tényt, felmerült elsősorban az a kérdés, hogy szükséges-e a villamosvonal miatt
fák kivágása, nem lehetne a villamospályát a meglévő forgalmi sávok helyén megépíteni,
hiszen a szóban forgó útvonalak jelenleg 2x2 gépjármű forgalmi sávot tartalmaznak.
A villamos ezen az útvonalon várhatóan nem fog komoly gyakorisággal közlekedni.
Ugyanakkor a budai felső rakpartként működő Pázmány Péter sétányon igen csekély a gépjármű-forgalom. Tehát egyrészt a gépkocsiknak nincs szükségük 2x2 sávra, ha azonban ez
mégis előfordulna, gond nélkül használhatnák a villamospályát is. Tehát itt és a Műegyetem
rakparton megvalósítható lenne a középső két forgalmi sávon a villamosvonal.
Tisztelt Főpolgármester-Helyettes Úr!
A Property Market Kft. szerint a Budai Fonódó II. villamos-vonal terveit igen alapos szakmai viták során alakították ki, mivel azonban a kivágásra ítélt faegyedek mennyisége rendkívül nagy biológiailag aktív lombtömeget tartalmaz, kérjük szíveskedjék megadni annak
lehetőségét, hogy a tervekkel kapcsolatban újra indítandó vitában szervezetünk szakemberei részt vehessenek a városképet is jelentősen befolyásoló, jobb megoldás érdekében. Meg
kívánjuk jegyezni, hogy a fakivágások pótlásaként előírt új ültetésű növények kondicionáló
felülete az érvényben lévő jogszabályok szerint töredéke lenne csak a megszüntetni szándékozott faegyedek lombozatának, kifejlődésük ideje alatti megfelelő gondozásuk pedig
jóval költségesebb lenne a már talajvízkapcsolattal rendelkező idősebb fákénál, és az ehhez
szükséges pénzügyi keret – a tapasztalatok szerint – általában nem áll rendelkezésre és
nem beütemezett.
Célszerűnek tartanánk ezeknek a körülményeknek a szem előtt tartásával a Budai Fonódó II. terveinek újragondolását még a villamos megvalósításához szükséges forrás rendelkezésre állása és további eljárások lefolytatása előtt.
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A favédelembe a társadalom mind szélesebb rétegeinek bevonása
a sajtómegjelenéseken keresztül.
Sajtómegjelenések augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben és
decemberben a zöldterület-védelemmel, illetve Városligettel kapcsolatban:
2017.08.31. - Óbuda.hu
Légtisztító utcabútort adtak át a Kolosy téren
https://obuda.hu/hirek/legtisztito-utcabutort-adtak-at-a-kolosy-teren/
2017.08.31.
Moha helyettesíti a fákat a Kolosy téren
https://www.vg.hu/kozelet/mohafal-tisztitja-az-obudai-levegot-596715/
2017.08.31. - Blikk
2025-ig kivágják a fákat a fővárosban
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kiirtjak-a-nyarfakat-a-fovarosbol/b6yry7b
2017.08.31. - VG
Mohafal tisztítja az óbudai levegőt
https://www.vg.hu/kozelet/mohafal-tisztitja-az-obudai-levegot-596715/
2017.08.31. - OBVF
Légtisztító mohafal Óbudán
http://obvf.hu/citytree/
2017.08.31. - Zoom
A nyárfapamacs tényleg idegesítő, de ettől még nem kellene irtani a fákat
https://zoom.hu/hir/2017/08/31/a-nyarfapamacs-tenyleg-idegesito-de-ettol-meg-nemkellene-kiirtani-a-fakat/
2017.08.31. - Greenfo
Civil javaslat a Római-part árvízvédelmére
http://greenfo.hu/hirek/2017/08/31/civil-javaslat-a-romai-part-arvizvedelmere
2017.09.01. - Hugbc
Légtisztító mohafalat adtak át a budapesti Kolosy téren
http://www.hugbc.hu/hirek/legtisztito-mohafalat-adtak-at-a-budapesti-kolosy-teren/3667
2017.09.01. - Ecolounge
Mohafal tisztítja a levegőt a budapesti Kolosy téren
http://ecolounge.hu/art/legtisztito-mohafal-tisztitja-a-levegot-a-budapesti-kolosy-teren
2017.09.01. - Orientpress
Légtisztító utcabútort kapott a Kolosy tér
https://orientpress.hu/cikk/2017-09-01_legtisztito-utcabutort-adtak-at-obudan-a-kolosyteren
2017.09.02. - Átlátszó
Vattafák, eltűnnek a vattafák
https://vastagbor.atlatszo.hu/2017/09/02/vattafak-eltunnek-a-vattafak/
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2017.09.02. - Zuglói Lapok
Közlemény a Városligetben folyó építkezés hatástanulmányáról
https://www.zuglo.hu/kozlemeny-a-varosligetben-folyo-epitkezes-hatastanulmanyarol/
2017.09.02. Azbesztes sitt hever a Városligetben
http://netcontent.hu/aggregator/sources/49
2017.09.02. - MagyarNarancs
Sokszor csak jókora szédítés, amikor azzal védik a fakivágásokat, hogy majd ültetnek helyettük újakat
http://magyarnarancs.hu/lokal/itt-a-bizonyitek-hogy-mekkora-szedites-amikor-azzalvedik-a-fakivagasokat-hogy-majd-ultetnek-helyettuk-ujakat-106228
2017.09.06. - ReCity
Mohafal Óbudán
http://recity.hu/mohafal-obudan/
2017.09.09. - Városliget Info
Sorra nyerik a pereket a Ligetért küzdők
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/693-sorra-nyerik-a-pereket-a-ligetert-kuzdok
2017.09.12. - Greenfo
A népszavazás megoldást hozhat a Római-part árvízvédelmére
http://greenfo.hu/hirek/2017/09/12/a-nepszavazas-megoldast-hozhat-a-romai-part
2017.09.12. - Greenpeace
A népszavazás megoldást hozhat a Római-part árvízvédelmére
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-nepszavazas-megoldast-hozhat2017.10.18. - Greenfo
Civil szövetség alakult a római-parti mobilgátról szóló népszavazás támogatására
http://greenfo.hu/hirek/2017/10/18/civil-szovetseg-alakult-a-romai-parti-mobilgatrolszolo-nepszavazas-tamogatasara
2017.10.20. - Lánchíd Rádió
Kettesben
http://lanchidradio.hu/lanchidradio/kettesben-1405673
2017.11.15. - Szeretlek Magyarország
175 fát vágnak ki az Etele úton az 1-es villamos meghosszabbítása miatt
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/175-fat-vagnak-ki-az-etele-uton-az-1-es-villamosmeghosszabbitasa-miatt/
2017.11.16. - Népszava
Siratják az Etele úti fákat
http://nepszava.hu/cikk/1145698-siratjak-az-etele-uti-fakat
2017.11.20. - Világvége
Pert nyertek a civilek a Közlekedési Múzeum ügyében
http://www.vilagvege2012.hu/2017/11/20/pert-nyertek-a-civilek-a-kozlekedesi-muzeumugyeben/
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