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A Projekt MegAlAPo-
ZoTTSáGA

Budapest zöldterületeinek aránya messze alat-
ta marad a régiós és nyugat-európai átlagnak, 
miközben Magyarországon a második legma-
gasabb 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 környe-
zet önmagában is stressztényező a fásszárú 
növények számára. Az utóbbi években sorra 
találkozhattunk azokkal a tervekkel, melyek 
zöldterületek rovására kívántak fejlesztése-
ket megvalósítani. A levegő Munkacsoport 
civil szervezetként meg kíván felelni a lakos-
ság azon igényének, hogy Budapest és az 
ország többi települése is élhető és egész-
séges környezetet biztosítson a mindennapi 
élet számára. 

A Projekt áltAl elő-
irányZott felAdAtok

 � tájékoztató anyagok, javaslatok készíté-
se állami és önkormányzati szervek ré-
szére

 � fővárosi és kerületi önkormányzatok 
koncepcióinak, jogszabálytervezeteinek 
véleményezése

 � Környezeti Tanácsadás magánszemélyek 
részére

 � lakosság tájékoztatása: facebook posz-
tok, honlaphírek, blogbejegyzések, sajtó
nyi latkozatok, hírlevelek

 � Rendezvényeken, egyeztetéseken való 
részvétel, felszólalás a fák védelmével 
kapcsolatos témákban.
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továBBi felAdAtok

További feladatok
Bár a projektidőszak véget ért, a levegő 
Munkacsoportnak továbbra is foglalkoznia 
kell a megkezdett témákkal. 
 � A Városligettel kapcsolatos perben be-
avatkozó félként továbbra is részt ve-
szünk.

 � Folytatjuk a a fákkal kapcsolatos kerületi 
szakhatósági eljárásokban való részvéte-
lünket.

 � tanácsadó irodánkban továbbra is térí-
tésmentes tanácsot adunk a hozzánk for-
duló magánszemélyek számára

 � folytatjuk a hozzánk fordulók fákkal kap-
csolatos ügyekben történő környezetjogi, 
szakmai segítését.

 � együttműködünk más a favédelem terü-
letén dolgozó civil szervezettel

 � Honlapunkon, a közösségi médiában 
és blogunkon a továbbiakben is je-
lentetünk meg szemléletformáló, vagy 
a tájékoztatást segítő cikkeket, szak-
mai írásokat.

 � A jövőbeni feladatok ellátásához új forrá-
sokat, próbálunk bevonni, támogatásokat 
próbálunk szerezni.
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lakosság tájékoztatása 

Facebook

facebook oldalunkon ezen időszakban 14 
bejegyzést jelenítettünk meg a fák védelmé-
vel szorosan összefüggő témákban, mellyel 
a facebook adatai alapján 205.613 főt ér-
tünk el közvetlenül.
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Videofilm

elkészült a városliget jövőjét bemutató vi-
deofilmünk, melyet 20172018ban forgat-
tunk. Az utómunkálatokkal április hónapban 
lettünk készen. A film rendkívül sikeres lett, 

két hét leforgása alatt több, mint 60.000 
ember nézte meg. A film erről a linkről 
nyitható meg: https://www.facebook.com/
levego/videos/3458088754208656/
 �
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Blog

a semmelweis utcai fakivágás 
ürügyén
2018.03.03. 11:16 levegő Munkacsoport

A Semmelweis utcai fakivágás érthető mó-
don okozott dühkitörést a városlakók köré-
ben. ilyen belvárosi pozícióban már igen rit-
ka kincs egy fásított utca. ezeknek a fáknak 
egy része biztosan veszélyes volt, már csak 
azért is, mert az ostorfáinkról rendre derül 
ki, hogy idős korban törékenyekké válnak. 
ágasbogas rendszerű kócos lombkoroná-
juk akkor tud szépen fejlődni, ha van hoz-
zá tér, mint Szegeden vagy Szabadkán, ahol 
előszeretettel ültettek belőlük a századelőn 
nagyvonalú fasorokat a sétatereken. Mond-
hatnám a Stefániát is, ha ott utóbb nem be-
tonozták volna őket éppen úgy körbe, ahogy 
a Semmelweis utcában. ez utóbbiban egyál-
talán nem voltak ideálisak a feltételek a nö-
vekedésükhöz, a szűk utcába ez a fafaj nem 
való. Hibás volt az a koncepció, amelyik ide 
telepítette őket.
de nem csak ez a baj. A közműspagetti a föld 
alatt és a parkolás és a túlburkolás az igazi 
hóhér. Ameddig a belvárosban nem nyer pol-
gárjogot az utcafelújításkor a közműalagút
folyosó, addig a belvárosban szenvedni fog-
nak a fák. Pedig másképp is lehetne! Szab-
vány is van rá, csak éppen erre soha nincs 
forrás vagy akarat. legfőképpen akarat.
A közelmúltban egy igen érdekes konferen-
cián vettem részt, ahol holland faiskolás kol-
legák ecsetelték, milyen új módszerekkel 
kísérleteznek a városi környezetekben. két 
fontos példát mutatok, hogyan lehetne a köz-
mű védőtávolságokon belül, teljes leburko-
lás és parkolás mellett is sokkal jobb ered-
ményeket elérni a belvárosi utcafásításban.
Az egyik a gyökérgátrendszer (root barrier). 
ez az árok mentén telepíthető, egymásba 
csúsztatható műanyag lap a kívánt mély-
ségig meggátolja, hogy a fa gyökérzete 
megközelítse a védendő közművet. Cseré-
ben viszont a fa közelebb is telepíthető a 
közműhöz, mert bár a közmű irányában nem 
tud terjeszkedni, legalább oldalirányban igen.

A másik a faparkoló (treeparker) rendszer, 
ami valójában egy függesztett burkolatrend-
szer. Alul egy masszív műanyag rácsháló-
zat a tartószerkezet, amelyet ízlés szerint 
lehet öntözőrendszerrel, drénezéssel, ter-
mőfölddel feltölteni, ideális esetben leg-
alább 6 köbméter termőterületet biztosítva 
egyetlen fának. Merthogy az a lényeg, hogy 
efölött a termőföldréteg fölött 2030 centi-
méter üres tér van, s a távtartóra műanyag 
rács, geotextil, alépítmény réteg után kerül 
rá a burkolat. Azaz a parkoló autó, járókelő 
úgy tapos a burkolaton, hogy az nem ad át 
a terhet a termőföldre, ezáltal az nem tö-
mörödik, a gyökérzet növekedésével pedig 
van helye tágulni. A növény nem nyomja 
fel a burkolatot, nem kell neki nagy fave-
rem (körbeburkolható). A városi kísérletek 
azt mutatják, hogy az így ültetett fák jobban 
megmaradnak és kétszer gyorsabban fejlőd-
nek, mint a szánalmas kis körbeaszfaltozott 
lukban sínylődő társaik. ez a rendszer drága. 
Persze nem annyira drága, mint amennyire 
a fás utcákat szeretjük, vagy nem annyira 
drága, mint amennyivel többe kerül egy fá-
sított utcában egy lakás, mint egy betonsi-
vatagban. Az előadó szerint a holland ára 
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négyzetméterenként 150 euró és ideális 6 
négyzetméterrel számolni fánként. Ez olyan 
300.000 forint+a fa ára+munkadíj. legyen 
félmillió forint. Egyenértékben ez egy folyó-
méter nagy átmérőjű csatornacsere. Bagatell.
Azt tudom, hogy a Semmelweis utcában 
fognak új fákat telepíteni. de kérdezem én: 
nem kéne itt ezt a módszert kipróbálni? Nem 

lehetne ebből mintaprojekt? Mert félek tőle, 
hogy az újonnan telepített fák nem érik meg 
a 20 éves kort sem. Ilyen környezeti feltéte-
lek mellett biztosan nem.

Bardóczi Sándor
tájépítész
a levegő Munkacsoport elnökségi tagja

Honlaphír: január 1. óta 3 db honlaphír, 
jelent meg

Az UNESCO képviselői tegnap 
megértették a városvédő civi-
lek aggályait

2018.02.09.

Csütörtökön az UneSCo Műemlékvédelmi 
tanácsa, az iCoMoS több városvédő civil 
szervezet, köztük a levegő Munkacsoport 
véleményét hallgatta meg Budapest fővá-
rosát illető fejlesztési tervekről. Szó esett 
többek között a tervezett lágymányosi Mol 
székházról, a várban zajló kormányzati pro-
jektről és főleg a városliget átalakításáról.

Az iCoMoS tavaly nyári krakkói éves gyű-
lésén határozta el, hogy szakértői missziót 
küld Magyarországra, mert Budapesten szá-
mos kedvezőtlen folyamat indult meg, ame-
lyek hatással lehetnek a világörökségi terü-
letre és annak védőterületére is.

A misszió ezen a héten négy napot töltött 
Magyarországon. látogatásuk végén a helyi 
civil szervezetek képviselőivel találkoztak, 
hogy tőlük is tájékozódjanak arról, miként 
látja a közvélemény a folyamatban lévő be-
ruházásokat az érintett területeken.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégi-
umában megtartott másfél órás tanácsko-
záson a levegő Munkacsoport is képvisel-
tette magát. Miközben ligetvédő aktivisták 
tüntetettek a tanácskozás helyszíne előtt, 

számos hozzászólás hangzott el a tervezett 
lágymányosi, 120 méteres magasházzal és 
a Várban elindult kormányzati projektekkel 
kapcsolatban, de a fő téma egyértelműen a 
városliget átalakítása volt. A levegő Munka-
csoport elnökségi tagja, Bardóczi Sándor ki-
fejtette a szervezet abbéli véleményét, hogy 
a városligetet mint jelentős történeti kertet, 
a világ első közparkját továbbra is közpark-
ként kell megőrizni. A tájépítész szakember 
felhívta arra a figyelmet, hogy a kormány-
zati projekt szembemegy a budapestiek el-
söprő többségének véleményével, amit több 
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közvéleménykutatás is alátámaszt (így az 
ipsos által 2016 januárjában és a Medián ál-
tal 2016 júniusában végzett felmérés).

A beruházás előkészítése során a kormány-
zat minden olyan épületet lebontott a Város-
ligetből, amelynek nincs műemléki relevan-
ciája és nem a parkba való, így a milleneumi 
kiállítási korszak és az azt követő Hungex-
po-éra akkor ideiglenesnek tervezett marad-
ványait, amelyeknek építészeti értékük nem 
volt. elméletileg tehát mostanra előállt a le-
hetőség, hogy a városligetet közparkként 
újítsuk meg mint egyik legfontosabb kert-
örökségünket a tudományos kerttörténeti 
dokumentáció ajánlásai alapján.

A most gödörásás fázisába lépett Néprajzi 
Múzeum területére is van a civil szerveze-
teknek rehabilitációs javaslatuk, hiszen már 
máskor is előfordult, hogy kiástak egy göd-
röt, de végül elálltak a beépítéstől. (egyik 
ilyen „nemzeti gödör” az Erzsébet téren az-
óta mélygarázs.) A Városliget kiszolgálásá-
ra is szükség van némi parkolókapacitásra, 
de messze nem P+r parkolókra, így a gö-
dör hasznosítható: alul mélygarázsként, 
felül pedig autómentes rendezvénytérként 
működhet. A P+r parkolókat pedig a vá-
gány utcába és a rákosrendezőre lehetne 
telepíteni, összefüggésben az 1es villamos 
intermodális csomópontjának kialakításával 
és a Milleneumi földalattinak rákosrendező 
irányába történő meghosszabításával. van 
tehát jó megoldás arra, hogy a közpark 
közparkként újuljon meg az örökségvédel-
mi szempontok alapján, miközben lehet-
ne újabb múzeumokat építeni a budapesti 
rozsdaövezetekben.

A városliget teljes rehabilitációja ma 20 mil-
liárd forintból megoldható épületek nélkül. 
Épületekkel viszont legalább 250 milliárdra 
rúgna a számla, s közben a városliget elve-
szítené közpark jellegét.

Az iCoMoSmisszió képviselői arról biztosí-
tották civil szervezeteket, hogy a jelentésük-
ben kiemelten kezelik és megjelenítik a civil 
szempontokat is, és értik, hogy a budapes-
tiek a Városligetet közparkként szeretnék 
megőrizni.

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

jogi tevékenységek

környezetjogi tanácsadás zöldfelüle-
tekkel kapcsolatos ügyekben a levegő 
Munkacsoporthoz forduló lakosok szá-
mára

A levegő Munkacsoport ingyenes tanácsadó 
tevékenységet végez a telefonon, e-mailben, 
személyesen, vagy facebookon hozzá for-
duló lakosok részére. A tanácsadás magába 
foglalja az adott környezeti probléma jogi 
megoldási lehetőségeit is. A vizsgált idő-
szakban számos ilyen környezetjogi tanács-
kérés érkezett a zöldfelületekkel kapcsolat-
ban, amelyeket megbízott környezetvédel-
mi szakjogászunk válaszolt meg. Az esetek 
közül néhány példa: rudabányán a közeli 
erdőket és a bozótost is kivágták, gávaven-
csellőn és tiszalökön a közút mellett lévő 
egészséges fákat vágták ki egy uniós pá-
lyázat végrehajtása miatt, kőszegen egy 
útépítés miatt vágnak ki fákat egy natura 
2000 területen, gödöllőn, az M31eshez 
épül bekötő út, amely miatt szintén sok 
fát kell kivágni, Budapesten, a XIV. kerü-
letben a Paskál-pataknál, az V. kerületben 
a Semmelweis utcában, a vii. kerületben 
pedig egy társasház udvarán vágnak ki fá-
kat, A Semmelweis utcai fakivágás ügyében 
adat és információkérést is fogalmaztunk az 
önkormányzatnak a fakivágás engedélyezé-
sének és a fák pótlásának körülményeiről.

környezetjogi tanácsadás a levegő 
Munkacsoport munkatársai számára 
zöldfelületvédelmi ügyekben.

A projekt során számos alkalommal tartottunk 
belső egyeztetéseket, értekezleteket amelyek 
során megbízott környezetvédelmi szakjogá-
szunk adott tanácsot és tájékoztatást a zöld-
felületekkel, telelepülésrendezéssel kapcso-
latos jogi környezetről, jogi lehetőségekről 
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a levegő Munkacsoport munkatársai számára. 
Az egyes konkrét véleményezések, fellebbe-
zések, külső egyeztetések előtt, illetve azok 
során is gyakran igénybe vettük megbízott 
környezetvédelmi szakjogászunk segítségét.

a közlekedési Múzeum építésével kap-
csolatos környezetvédelmi határozat 
bírósági felülvizsgálata

A korábbi időszakban jogerősen pert nyer-
tünk a környezetvédelmi hatóság ellen 
a közlekedési Múzeum helyre tervezett épü-
letegyüttes környezetvédelmi eljárása kap-
csán. A hatóság azonban rendkívüli peror-
voslattal érlve a kúriához fordult az ítélet 
ellen. A kúriai eljárásban környezetvédelmi 
szakjogászunk felülvizsgálati ellenkérelmet 
készített, és nyújtott be a levegő Munkacso-
port képviseletében. 

Javaslatok és véleményezések 
készítése állami és önkormány-
zati szervek részére, együttmű-
ködünk, tárgyalásokat kezde-
ményezünk az önkormányzati 
és állami szervekkel, intézmé-
nyekkel (mellékletek)

A 2018.  évben nagy feladat hárul az önkor-
mányzatokra: decemberig át kell dolgozniuk 
a meglévő településrendezési terveiket az 
új jogszabályok terminológiája és követel-
ményei szerint, valamint az egyes területek-
re újonnan készülő szabályzatokat is ezen 
követelmények szerint kell elkészíteniük. 
A 314/2012. korm. rendelet előírása szerint 
a helyi lakossággal és társadalmi szerveze-
tekkel partnerségi egyeztetést is kell lefoly-
tatniuk. A levegő Munkacsoport ebben a ha-
talmas feladatban 9 db fővárosi kerület és 
Budaörs munkáját segíti környezetvédelmi 
és favédelmi szempontú véleményezéseivel.
visszatérve a városligeti Építési Szabályzat 
módosításának a főpolgármesteri Hivatal  vá-
rosépítési főosztályához benyújtott decembe-
ri véleményezésünkre, ebben a Dózsa György 
úti mélygarázs tervének a városligeti fasorokat 
veszélyeztető talajvíz áramlási következmé-
nyeire  is felhívtuk a figyelmet, továbbá kitér-
tünk az új közmű vezetékek felelőtlen tervezé-
sére, mellyel a fák gyökérzetét veszélyeztetik. 

Jelentősebb környezetvédelmi és favé-
delmi javaslataink összefoglalása a te-
lepülésrendezési eljárásokban a 2018. 
januártól április 30-ig terjedő időszak-
ban benyújtott véleményezéseinkben:

viii. kerületi új szabályozás i. üteme: A fa-
kivágások vagyonvédelmi okból való megen-
gedésének törlését javasoljuk.  (Ezt minden 
esetben ellenezzük)
 � A gépkocsi várakozóhelyek vízzáró burko-
lattal való kialakítását javasoljuk  (a gépjár-
művekből esetleg kiszivárgó vegyi anyagok  
talajszennyezésének elkerülése céljából)

 � a fűvészkertben vendéglátó funkció léte-
sítését ellenezzük, mivel veszélyeztetné 
a növényállományt  nem kívánatos for-
galmával.
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 � Új fasorok telepítése esetében olyan köz-
mű alagutas rendszert ajánlottunk az 
Alátámasztó munkarész választékából, 
ahol a fák gyökérzete szabadon terjedhet.

a X. kerületi szabályozási tervekben:
 � A fejlesztési tervben szereplő  beépíteni 
szándékozott szintterületek jelentős mér-
séklését javasoltuk mind terepszint felett, 
mind terepszint alatt, a fásított zöldfelü-
letek létesítése érdekében  (még beépí-
tetlen gazdasági területen)      

 � A telkek   szabályozás szerinti legkisebb 
megengedhető zöldterületi arányának tel-
jes területét aláépítetlen, valódi talajkap-
csolatos zöldfelületként kell megoldani, fák 
telepíthetősége érdekében   (a szóban for-
gó telken autószalon és javító műhely léte-
sítése  a cél…)  A terepszint alatti beépíthe-
tőség arányának csökkentését javasoljuk.

 � lakóterület és intézményi övezet ese-
tében is a gépjárművek telekről való ki-
hajtását úgy tervezzék, hogy ne legyen 
szükséges meglévő fát kivágni miatta.

a Xi. kerületi szabályozási tervekben:
 � A szabályozási tervlapon a fák egyértel-
mű jelölését javasoltuk (Budaörsi repülő-
tér környékének tervén)

 � A virágpiac területén, az M4 reménybeli 
végállomásánál kialakítandó, nagy kapa-
citású P+r parkoló jelentős fásítását ja-
vasoltuk

 � Az újonnan létesített, kisvárosias övezet-
be sorolt lakóterület nagyobb zöldfelületi 
arányát javasoltuk

 � Az Albertfalva területéről készült új szabá-
lyozásban a lakótelepek nagyobb, fás zöld-
felületi arányának kialakítását javasoltuk  
ahol még lehetőség volt rá a kialakult álla-
potban. A P+r parkolók fásításának előírását 
javasoltuk a szabályozásban megjeleníteni.

 � A tervezett gyermek egészségügyi köz-
pont környékének jelentősebb fásítását 
javasoltuk, illetve a jelenlegi épület mel-
letti fák megőrzését.

a Xii. kerületi szabályozási tervekben:
 � A testnevelési egyetem kerületi Építési 
Szabályzatában  elleneztük a nagyobb 
beépítés miatti fakivágást, és fakataszter 
készítését javasoltuk.

 � Az új településképi Arculati kézikönyvben 
értékeltük, hogy felsorolja a fasorokat, és 
hiányoltuk a településképi rendeletben azok 
kellő védelmének rendeleti biztosítását.

a Xiii. kerületi új kerületi Építési sza-
bályzatban a lakóterületi egységek na-
gyobb arányú fásítására tettünk javaslatot,  
és elleneztük fákkal borított területen autó-
parkolók létesítésének lehetőségét.

a XV. kerületi új Építési szabályzatban 
javasoltuk annak előírását, hogy új közmű 
telepítések  alkalmával  a meglévő fák gyö-
kérzetének védelmére tekintettel kell lenni. 
A nagyobb burkolt felületeken (már az 1500 
négyzetméternél kisebbeken is) a hősziget 
hatás csökkentése érdekében javasoltuk a 
zöldfelületekkel való tagolást.
Újpalota – fő tér esetében elleneztük az érté-
kes fák megtartási arányának csökkentését.
Palota Parkváros létesítésénél felhívtuk a fi-
gyelmet az új fasorok és a közművek terve-
zésének összehangolására.

Budaörs, Bretzfeld utca – lévai utca – 
komáromi utca – kenyérgyár utca által 
határolt terület Helyi Építési szabály-
zatának  módosításában a terület tervezett 
beépítése által a Bretzfeld utcában megnö-
vekvő forgalom miatt a másik oldalon lévő 
lakótelep és gyermekintézmények védelmé-
re fasor telepítését javasoltuk a Bretzfeld ut-
ca átalakításával lehetővé tenni.
Budaörs, Puskás tivadar utca – li-
get utca – edison utca által közrezárt  
4153/83 hrsz-ú telekre vonatkozó He-
lyi Építési szabályzat módosításban elle-
neztük  a nagy arányú beépítést, mivel nem 
maradt hely a kötelezően előírt területű fás 
zöldfelület létesítésére

a településrendezési tervek véleménye-
zésén kívül   - favédelmi ügyben -  vég-
zett tevékenységünk 2018. januártól 
április 30-ig

 � A Budapest, XI. kerület Gazdasági Bizott-
ságának január 17-iki  ülésén  javasla-
tunk eredményeképpen sikerült meg-
akadályoznunk egy 29 cm törzsátmérőjű 
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vállalta, és erre vonatkozóan kötött szer-
ződést a Xi. kerületi Önkormányzattal.) 
A Bizottság helyt adott a levegő Mun-
kacsoport javaslatának és megsza-
vazta a fakivágások elhalasztását 
a vil la  mospálya megépítéséhez szükséges  
anya gi esz közök rendelkezésre állásáig. 
A levegő Munkacsoport telefoni meg-
beszéléseket folytatott ez ügyben a fő-
polgármesteri Hivatal Környezetvédel-
mi osztályának illetékes ügyintézőjé-
vel, aki várja a Xi. kerületi izottsági ha-
tározat írásba foglalását, mivel éssze-
rű lenne a fonódó ii. tervezett nyomvo-
nalán lévő,  fővárosi tulajdonú telekré-
szeken lévő több mint 200 fa vonatkozá-
sában is ehhez a határozathoz igazodni. 
Azóta sürgetjük a március 7-iki bizott-
sági ülés jegyzőkönyvének megjelené-
sét a gazdasági Bizottság titkáránál… 
Az ügyben levelet írtunk dr. Szeneczey 
Balázs főpolgármesterhelyettesnek 
is, aki januárban küldte meg válaszát. 
A Gazdasági Bizottság április 18-iki ülé-
sének napirendi pontjai között szerepelt 
a Madárhegy  Budaörsi út melletti néhány 
telkének beépítési terve. A terv a telkeken 
lévő fák kivágását, valamint a beépítés út-
hálózatának fásítási tervét is tartalmazta. 
erről beszélgetés folytattunk a fakivágá-
si és fásítási tervet készítő várkert kftvel, 
majd a Gazdasági Bizottság elnökével, aki 
a terv részletesebb kidolgozását kérve, el-
halasztotta a napirendi pont tárgyalását.

MellÉkletek 

korai juharfa kivágására vonatkozó  en-
gedélykérelem megszavazását. A kérel-
mező  a Bizottság  javaslatára átdolgozza 
az építési tervet.

 � február  21én a Belvároslipótváros vá-
rosüzemeltető kft.  meghívása alapján 
megfigyelőként részt vettünk a Semmel-
weis utcai fasorral  kapcsolatos szabadté-
ri tájékoztatón

 � állandó szakmai kapcsolatot tartunk fenn 
a főkert  faápolási szakértőjével

 � A Budapest XI. kerület Gazdasági Bizott-
ságának március 7-iki ülésén javaslatot 
tettünk fakivágási kérelem elutasítására. 
A Bizottság  javaslatunk alapján megsza-
vazta 1 db, építési terv miatti fakivágási 
kérelem elutasítását (áttervezési javaslat). 
A másik fakivágási kérelem a Fonódó II. 
villamos tervezett vonala mellett, a ke-
rületi önkormányzat tulajdonában lé-
vő telekrészeken álló 27 db fa kivágásá-
ról szólt. Ez a 2017. évben  már egyszer 
felvetett kérelem újra tárgyalása, mivel 
a főMterv által a fakivágási terv készí-
tésével megbízott garten Stúdió kft. sür-
gette a fakivágási tervben szereplő fák 
kivágására kiadható megbízás engedé-
lyezését. A levegő Munkacsoport részé-
ről hozzászóló kifejtette, hogy felesle-
ges lenne már most kivágni ezeket a fá-
kat, mivel a villamospálya megvalósítá-
sára szükséges pénz rendelkezésre állá-
sa még nincs kilátásban. (A Kopaszi Gát 
kft. csak a tervek elkészítésének költségét 
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dr. Váczi János alpolgármester úr     Budapest, 2018. január 
31.
Budapest Főváros Xii kerület       3/2018
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Tárgy:  testnevelési egyetem és környékének kiemelt jelentőségű területeinek kerületi Épí-
tési Szabályzata
Véleményezés

tisztelt alpolgármester Úr!

Köszönjük megkeresését tárggyal kapcsolatban és az alábbiakban adjuk meg véleménye-
zésünket az elektronikus adathordozón megküldött anyagról.

 A Budapest Xii. kerület  Alkotás utca – Hegyalja út – Avar utca – győri út – Márvány utca  
által határolt területen tervezett, a 309/2016. (X. 13.) korm. rendelet alapján nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, a 241/2017. (viii. 28.) korm. rendelet által 
részlegesen módosított fejlesztés volumenét és mibenlétét, jelentőségét az Alátámasztó 
munkarész  tárgyalja.

fejezetei szövegéből  az alábbi lényeges megállapításokra hívnánk fel a figyelmet:

A ii. „Zöldfelületi rendszer alakulása és fejlesztési lehetőségei” című fejezet azzal a megál-
lapítással kezdődik, hogy: „A tervezett fejlesztéshez szükség van fakivágásra. Nem minden 
fa pótlása oldható meg telken belül.”

A III. „Közlekedés” című fejezetből tudható  meg, hogy  a testnevelésim egyetem északi, 
oktatási területén  a jelenlegi oktatási és kórházi épületállomány jelentős részben  elbon-
tásra kerül, mert a helyükön új, csarnok rendszerű sport létesítmények épülnek. A területen 
atlétikai csarnok, lelátó 400 fő), uszoda (lelátó 200 fő). torna csarnok, multi funkcionális 
csarnok épül. 
Ezek alapvetően az oktatást szolgálják, csak eseti jelleggel fogadnak közönséget. 
működnek sport létesítményként.
A déli területen az átépítés után atlétikai pálya (lelátó 360 fő), műfüves futballpálya (lelátó 
200 fő), multifunkcionális csarnok (lelátó 1510 fő), kondicionáló terem kerül kialakításra. 
a pályák az oktatást fogják szolgálni,  csak eseti jelleggel fogadnak közönséget, 
működnek sport létesítményként.

A közlekedés című fejezet megállapítja azt is, hogy:
a BaH csomópontban metsződő villamos hálózat (egy útvonalon két viszonylat-
tal) és az autóbusz hálózat (három útvonalon kilenc viszonylattal) problémamen-
tesen biztosítani tudja a tervezési terület lakó és iroda területeinek, valamint a 
testnevelési Egyetem bővülő utazási igényeit fejlesztés nélkül.
a tervezési terület  Budapest közösségi közlekedéssel jól ellátott, ugyanakkor 
egyéni gépjármű közlekedéssel  túlterhelt, ún. Belső zónájába tartozik.

továbbiakban közli a fejezet, hogy a testnevelési egyetem fejlesztése eredményeként 
a hallgatói létszám a jelenlegi 1500 főről 3000 főre növekedhet a jövőben, melyhez 500 
főnyi oktatói létszám kapcsolódik majd.
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A kialakításra kerülő 400 férőhelyes kollégium kedvező módon fogja csökkenteni a hallgatói 
létszám utazási igényeit.

Az v. „környezeti hatások és feltételek” című fejezet bátor következtetéseket von le, misze-
rint bízva abban, hogy Budakeszi felől, az átszellőző folyosón érkező friss levegő enyhíti a 
tervezési terület mellett futó közutak légszennyezését, a tervezett beruházás az üzemelte-
tés során jelentős légszennyezéssel nem fog járni.
Mivel a terület felhasználás nem változik,  a  módosítás nem jár jelentős környezeti hatás-
sal, a 2/2005. (i. 11.) korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem 
szükséges.

A VII. „Szabályozási koncepció” című fejezet célja tulajdonképpen a terület beépítési zsú-
foltságát, légszennyezést okozó terhelésének fokozását növelő terv igazolási szándéka.

 Különösen buzgó indoklások az Örökségvédelmi hatástanulmányban olvashatók:
„…”a jelenleg tervezett beavatkozások a műemléki értékek teljes körű megmaradását, egy-
szersmind azok nagyközönség számára történő bemutathatóságát biztosítják.”

A fejlesztési cél rafinált megfogalmazása:
„Az adott építészeti együttes létrejötte óta  jelentős eleme a közvetlen  városi környezetnek, 
városképi szerepe folytán identitásteremtő erőt képviselve. A tervezett beavatkozásokkal 
összefüggésben ez a szerep tovább erősödik , ezért különösen üdvözölhető az a döntés, 
ami alapján a tradíció  mentén folytathatja egy intézmény évszázados léptékű munkáját. 
Ugyanakkor a megújulás ezen eszmei szerep mellett a használati jelentőség fokozásá-
val  hosszú távon biztosítja az elvárható színvonalú működést.”

„…egyszerű rendrakás gesztusa jelen esetben már nem vezethet az elvárt állapotokhoz. En-
nek megfelelően a jelenlegi jelentős léptékű beavatkozás jelent biztos alapot mind a meg-
újuláshoz, mind az új módon felálló intézmény hosszú távú minőségi működéséhez”

Beismeri, hogy: „ … a mai igényeknek  megfelelő léptékű új  (sport)létesítmények  
telepítésével  - a beépítés intenzitásának fokozásával párhuzamosan – a környe-
zeti terhelés a TE területén növekszik.”

Az Örökségvédelmi hatástanulmány 2. fejezete, az  Értékvédelmi terv, javaslatok    a fej-
lesztés szempontjából jó megoldásokat sugall!!
Ennek szellemében javaslataink:

28. oldalon olvasható, hogy:  „az épületegyüttes műemlékvédelmi tudományos dokumen-
tációjának és műemléki értékleltárának elkészítése”  az építészeti tervezés alapvető kiindu-
lási pontja kell legyen. (!!)
ezzel párhuzamban nagyon helyesen megjegyzi, hogy:
„Hasonlóan fontos feladat a két terület értékes növényállományának felmérése, 
azok fenntartásáról, fennmaradásáról való gondoskodás.”
ezt az igényt szembeállítjuk az Alátámasztó munkarész ii. fejezetének igénytelen megálla-
pításával, mely szerint: „A tervezett fejlesztéshez szükség van fakivágásra. Nem minden fa 
pótlása oldható meg telken belül.”  (!!)

a tervezési terület értékmegőrző fejlesztésének szellemében szükségesnek tart-
juk a teljes tervezési területről fakataszter készítését, a fák helye  (tömb, meglé-
vő épülethez viszonyított hely)  fafaj megnevezése, törzsátmérő, korona átmérő 
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egészségi állapot feltüntetésével, valamint a fa terv szerinti sorsának a megjegy-
zésével hogy megtartandó, kezelendő, vagy építés miatt kivágandó…
a fakatasztert természetesen a fák kilombosodott állapotában kell elvégeztetni, 
erre a feladatra jogosult szakértővel.
fontosnak tartjuk annak feltüntetését is, hogy a telken belül nem pótolható fák kompenzá-
cióját a környéken hol lehet megoldani, a fejlesztés miatt keletkező fokozott légszennyezés 
enyhítése céljából. 

További javaslataink:
Mivel a terület az  Alátámasztó munkarész szerint közösségi közlekedéssel megfelelően 
ellátott, javasoljuk a tervben előirányzott parkolók mennyiségének csökkentését, és az 
oktatásban a sportszellemnek megfelelően a személygépkocsi használat mellőzésére va-
ló nevelést. ezért a tervezett felszíni parkolóhelyek mennyiségének jelentős csökkenté-
sét javasoljuk, amit a parkolásra kijelölt felületek parkolóhelyei közötti fásításával lehetne 
megoldani. A parkolóhely kínálat a személygépjármű forgalom növekedésének tendenciáját 
erősítené, ezzel hozzájárulna a térség légszennyezettségének fokozásához.
Mivel a fejlesztésben szereplő sportpályák  alapvetően az oktatást fogják szolgálni és csak 
eseti jelleggel fogadnak közönséget, a tervezett lelátók nagyságát és kapacitását feltétlenül 
jelentősen csökkenteni javasoljuk.

feleslegesnek tartjuk a hallgatói létszám nagyarányú növelését ezen a közlekedési lég-
szennyezés által terhelt területen, bár ennek gazdasági okaira a szövegben burkolt célzások 
találhatók, de remélhetőleg kiemelt beruházásként a létesítmény működése a tandíjak és 
belépő díjak összegének megnövelni szándékozott volumene nélkül is kellő anyagi támoga-
tást fog kapni.

javaslataink befogadása nem ütközne a tárgyi fejlesztésről szóló kormányendeletbe, de 
némiképpen enyhítené a fejlesztés által okozott forgalomnövekedés fokozott légszennye-
zését.

Mivel a tárgyi fejlesztés 300 darabnál több parkoló létesítését követelné meg, szükségesnek 
tartjuk a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről 
szóló 314/2005. (Xii.25) korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatását.

A  testnevelési egyetem és környékének kerületi Építési Szabályzatáról szóló Önkormány-
zati rendelet tervezetével kapcsolatos javaslataink:

A rendelet tervezet vii. fejezetének, 19. § (1), (2) és (3) pontja  helyett az alábbi szöveget 
javasoljuk:
Mélygarázs létesítését a  térség talajvíz helyzetére vonatkozó hatásvizsgálat kell megelőzze.

A viii. fejezet 20. § (4) pontjának törlését javasoljuk. (indoklás: a beépítés további növe-
lését nem tartjuk célszerűnek ebben a forgalmi légszennyezéssel sújtott térségben.)

2. melléklet:
1. városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (ln2/Z)  övezeteknél a beépítettség 
megengedett legnagyobb mértékének csökkentését és a megengedett legkisebb zöldfelüle-
ti arány növelését és a terepszint alatti beépítés jelentős csökkentését javasoljuk.
2. intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület  (vi2)
A viXii/Z6 övezetben a zöldfelület megengedett legkisebb mértékét 22 %ról 50 %ra 
javasoljuk emelni és a terepszint alatti beépíthetőséget legfeljebb 20 %ban megengedni.
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3. Különleges rekreációs terület (K-Rek)
A beépítettség  megengedett legnagyobb mértékének  jelentős csökkentését, és a zöldfe-
lület megengedett legkisebb mértékének jelentős növelését javasoljuk, legalább 50 %ra. 
javasoljuk a terepszint alatti beépítés mértékének legfeljebb 20 %ban való megengedését  
és az épületmagasság megengedett legnagyobb mértékének jelentős csökkentését.

Az Építési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslataink indoklása:
A felszín alatti beépítések felett létesíthető talajrétegben legfeljebb cserjeszintű növényzet 
telepíthető, fák kifejlődésére nem alkalmas. Az aláépítetlen, az eredeti altalajjal közvetlen 
vertikális kapcsolatban álló zöldfelületek arányának növelése a tervezési területen részben 
csökkentené a kivágásra ítélt fák mennyiségét, másrészt: lehetőséget adna arra, hogy az 
építési tervek miatt feltétlenül kivágandó fákat telken belül is pótolhassák.

kérjük   szakmai konzultáció alapján megfogalmazott   javaslataink szíves figyelembe 
vételét.
tisztelettel:      lukács András elnök meghatalmazása alap-
ján       Schnier Mária tematikus projektvezető

Vargáné dr. kremzner  zsuzsanna    Budapest, 2018. február 19.
Jegyző részére             4/2018 
Budapest Főváros Xi. kerület  Újbuda önkormányzata

Tárgy:  thán károly úti társasház  építési telkén lévő Acer pseidoplatanus (hegyi juhar) 
fasor

tisztelt Jegyző asszony!

A képviselőtestület gazdasági Bizottsága f. hó 14iki ülésének napirendi pontjai között 
szerepelt 1 db   közterületen lévő   Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) kivágási kérelme 
a thán károly úti társasház tervei miatt. A Bizottság megadta hozzájárulását a fa kivágá-
sához, mivel az sajnos már úgyis elég súlyosan megsérült a telek kerítésének kialakítása 
alkalmával.

A napirendi pont anyaga ezzel kapcsolatban fakivágási tervet tartalmazott, melyen szerepel 
többek között a telken belül  (nem közterületen) lévő 7 db „jó” állapotban lévő hegyi juhar 
és 1 db fehér eperfa kivágandóként való megjelölése is.
ezek a fák nagyon szép fasort alkotnak, törzskörméretük a tervrajzhoz csatolt lista szerint 
110 cm és 79 cm között van, koronájuk szélessége egyes esetekben a 9 métert is eléri. 
légi fotón (google earth) nagyon szép, összefüggő koronájú fasort alkotnak.

Mivel a Budapest főváros Xi. kerület Újbuda Önkormányzata  képviselőtestülete 2018. 
január 1jén hatályba lépett 15/2017. (v.3.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények 
védelméről 12. § és 13. §  tartalma szerint a nem közterületi ingatlanon lévő fás szárú 
növények kivágása és pótlása esetében a jegyző jár el, t. jegyző Asszonyhoz fordulunk 
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kérésünkkel e fentebb említett, jó állapotban lévő, szép fasort alkotó fák megkímélése ér-
dekében.

kérésünk arra irányul, hogy szíveskedjék javasolni a beruházó felé az épület olyan  átter-
vezését, (a tervrajzot tekintve igen kis mértékű módosítás lenne csak szükséges),  hogy ez 
a szép, egészséges fasor megmaradhasson, továbbra is kondicionáló és esztétikai szerepét 
betöltve a vegetációs időszakban. A jogszabály szerinti pótlás ugyanis egyáltalán nem pó-
tolná ezt a hatást, sem a pótlás mennyisége, sem a fiatal fák térbeli elhelyezhetősége, sem 
lombozatuk kifejlődésének időigénye tekintetében. (figyelembe veendő az Önkormányzat-
nak a pótlások ellenőrzésére jutó időbeli kapacitását is…)

tisztelt jegyző Asszony!
A fenntarthatóság és a városkép érdekében bizalommal kérjük fentiek szerinti szíves segít-
ségét.
Üdvözlettel:
  lukács András elnök meghatalmazása  alapján:

        Schnier Mária
                 tematikus projektvezető

takács viktor tibor      Budapest, 2018. február 22.
Főépítész úr részére       6/2018
Budapest Főváros Xi. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Bp. Xi. kÉSZ 9.0 ütem galvani út – Solt utca – kondorosi út – Sáfrány utca – vasút-
vonal – kerület  határ – duna folyam által határolt  terület kerületi építési szabályzata
véleményezés

tisztelt Főépítész Úr!

f. hó 2án postai úton kézhez vett tárgyi kerületi építési szabályzat tervi alátámasztó és 
jóváhagyandó munkarészeivel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük   a teljesség 
igénye nélkül.
Észrevételeink és véleményünk  első sorban a  zöldfelületi ellátottságra és a lakókörnyeze-
tek életminőségére vonatkoznak.

A tervi alátámasztó munkarész tárgyalja a tetőkertek beszámíthatóságának elvét. ezzel 
kapcsolatban megjegyezzük, hogy ezt a szabályozási értékelést túlságosan engedékenynek 
tartjuk, mivel az építési felületeken létesített különböző vastagságú termőrétegek növény-
borítottságának fenntartása teljesen a mindenkori tulajdonostól függ, míg az eredeti alta-
lajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló talajban élő fák egykét évtized elteltével, ha 
megélik, önfenntartóvá válva fejtik ki kondicionáló, esztétikai és lélektani hatásukat.

A zöldterületek beépíthetősége tekintetében a 3 %ra való növelést helytelennek tartjuk.
A „fásított köztér”  zöldfelületi arányának növelése viszont jó fejlemény.
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Magasházak elhelyezhetőségét (45, illetve 65 méter felső határig) ellenezzük a tárgyi terü-
leten, látvány-érzékenység miatt.

A lakótelepi közterületekkel kapcsolatosan, a lakóépületek magassági típusai alapján való   
megkülönböztetést ésszerűnek tartjuk, a zöldterület terjedelméhez viszonyított látványi 
arányosság miatt is, megjegyezve az élő faállomány megóvásának rendkívüli fontosságát.

javasoljuk a P+r parkolók fásítását is, a Budapest főváros Xi. kerületi Önkormányzat 
34/2003. (X.21.) Ök. sz. rendeletének 10 §ában a telken belüli felszíni parkolókra vonat-
kozó szabályozáshoz hasonlóan.. A nagy kiterjedésű parkolókban elhelyezhető tömeges 
mennyiségű gépkocsi ugyanis az időjárástól függően álló helyzetben is jelentős légszennye-
zést okozhat. (például: napsugárzás hatására a motorház felmelegedése)

További észrevételeink és javaslataink a tervezési terület egyes részleteivel kapcsolatban:

látványérzékenység szempontjából nem tartjuk szerencsésnek a vtMXi07 övezetben a 
terület  55 %os arányú felszíni és 70 %os  felszín alatti beépíthetőségét, valamint a 45 és 
65 méteres építménymagasság  lehetőségének megengedését. A 25 % legkisebb zöldfelü-
leti arány előírását rendkívül kevésnek tartjuk.
Ugyanilyen okból a vtMXi08 övezet területén  kevésnek tartjuk a 30 %os legkisebb 
zöldfelületi arány előírását, soknak a terület 45 %ában a felszíni és 60 %ában a felszín 
alatti beépítés megengedését.

Szintén látványvédelem  szempontjából nem tartjuk szerencsésnek az Albertfalvai híd he-
lyének kijelölését a kbrégXi01 jelű terület zöldfelületének kettévágásával.

A fehérvári út – kondorosi út – Szerémi út és Építész utca közötti területen kijelölt  
ln3Xi03 övezetben  kevésnek tartjuk a 32 %os legkisebb kötelező zöldfelületi arányt. A 
még beépítetlen területen lehetne ezt megnövelni.

A tétényi út – Csurgói út – Pajkos utca és Csorbai út közötti lntXiU101 övezet területén 
kevésnek tartjuk a 45 %os legkisebb zöldfelületi arány előírását.

A Szerémi út – Hunyadi jános út – Mezőkövesd  utca és kitérő út közötti vtMXi04 övezet 
területén soknak tartjuk a terület 55 %ában a terepszint feletti és 80 %ában a terepszint 
alatti beépítés, valamint  a 28 méter magasság és a 3,85  és 1,65 szintterület létesítésének 
megengedését,  és kevésnek a 20 % megengedhező legkisebb zöldfelületi arány előírását.

A Mezőkövesd utca – kitérő út és Szerémi út közé eső  gksz 2 Xi01 övezet területén  
kevésnek tartjuk a 20 % legkisebb kötelező zöldfelület előírását.

A vtMXi02 övezet területén bejelölt  P+r parkoló fásítását javasoljuk a fentebb részle-
tezett okokból.

A kondorosi út és Albertfalva utca közötti területen lévő  lntXiU105 övezetben 45 % 
helyett 50 %ban kérjük előírni a legkisebb zöldfelületi arányt, mivel a fehérvári út melletti 
magas lakótelepi lakóházak környezetéhez legalább ennyi fás zöldfelület szükséges.

A Szerémi út – Építész utca – karcag utca – vegyész utca közötti terület vi2Xi06 öveze-
tében soknak tartjuk a  terület felszín felett 40 %ának és felszín alatti 50 %ának beépít-
hetőségét megengedni, és kevésnek tartjuk a 40 % legkisebb kötelező zöldfelület előírását. 
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A szomszédos kisvárosias övezet és a Szerémi út között sokkal több zöldfelületet tartalma-
zó terület kialakítása szükséges. 

A munkarész 1.3.2. fejezetében tárgyalt módosításokkal kapcsolatban:

Szerencsésnek tartjuk a 2526os terület előírásai módosításának szükségességét, vagyis 
a korábbi kvSzben előírt szintterületi mutató csökkentését és a zöldfelület mértékének 
növelését.
A  35/B és 36os területeknek szintén javára válik a hasonló módosítás.
kis mértékben javult a helyzet a  60as területen is.

néhány javaslatunk a nagy szakmai tudással és környezeti érzékenységgel összeállított 
jóváhagyandó munkarésszel kapcsolatban:

4. § Zöldfelületek:
javasoljuk annak előírását, hogy a burkolt felületek vízáteresztő burkolatúak legyenek.

7. § levegőminőség
nagyon jónak tartjuk az iroda, illetve lakóparkok, és nagyobb beépítések esetében az egye-
di gázfűtés, illetve a házak gázkazánnal való fűtésének megakadályozására és helyette a 
távfűtési rendszerbe való bekapcsolás kötelezésére való előírást. Szerintünk ezt nem csu-
pán gazdaságossági mérlegeléstől kellene függővé tenni, hanem a környék már meglévő 
lakóházainak védelme érdekében   különösen, ha azok távfűtéssel ellátottak   kötelezővé 
tenni.

11. § közművek elhelyezésének általános előírásai
Az (5) bekezdés favédelmi gondosságra valló előírását köszönjük!

12. § Parkolófelületek kialakítására vonatkozó szabályok
Az (1) bekezdés előírását   hasonlóan a Budapest főváros Xi. kerületi Önkormányzat 
34/2003. (X.21.) Ök. sz. rendeletének 10 §ában a telken belüli felszíni parkolókra vonatko-
zó szabályozáshoz   rendkívül hasznosnak tartjuk, ennek a (2) bekezdéssel való enyhítését 
nem javasoljuk.

kérjük javaslataink szíves mérlegelését.

Üdvözlettel:

lukács András elnök meghatalmazása alapján:

        Schnier Mária    
       tematikus projektvezető
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takács viktor tibor      Budapest, 2018. február 28.
Főépítész úr részére        8/2018
Budapest Főváros Xi. kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Bp., Xi. kÉSZ 6.0 ütem, Budaörsi út – kőérberki út – repülőtéri út – Budaörs határa 
által határolt terület kerületi építési szabályzata

tisztelt Főépítész Úr!

köszönjük tárgy kerületi építési szabályzat tervének megküldését és az alábbiakban adjuk 
meg azzal kapcsolatos észrevételeinket, a teljesség igénye nélkül.

A szabályozási koncepciót    miszerint a területen  az elsődleges cél a magas zöldfelületi 
arány megőrzése, s egyidejűleg a beékelődő beépítésre szánt területek fejlesztési lehetősé-
gének biztosítása    ésszerűnek tartjuk, a beépítések megfelelő korlátok között tartásával. 
ezt a koncepció is hasonlóan fejezi ki a repülőtér két oldalán elhelyezkedő gazdasági terü-
letek esetében.

Az anyag három súlyponti területre koncentrál, illetve közöl beépítési tervet: 
a repülőtér területére (melynek övezetében  szerencsére meghagyja a legalább 70 %os 
zöldfelületi arányt
a VáV területére
a Virágpiac területére.

Mindhárom  területre vonatkozóan közöl beépítési tervet is az anyag. Mivel a fásítás szerin-
tünk  itt fontos szerepet játszik, nem tartjuk kielégítőnek, hogy a jelmagyarázatban ugyan-
azzal a jellel jelöli a meglévő és a tervezett fákat.
 
A virágpiac területén a 4es metró reménybeli megállójához tervezett 2500 férőhelyes P+r 
parkolót   hasonlóan a telken belüli parkolókra vonatkozó szabályozáshoz – feltétlenül fásí-
tással javasoljuk kialakítani. ez az elgondolásunk nyilván egyezik a kÉSZ alkotóival is, mivel 
a 12. fejezetben (Zöldfelületi rendszer fejlesztése) olvasható, hogy: „A Budaörsi Virágpiac 
területén tervezett M4-es metró végállomásának távlati megvalósulása esetén fontos a fel-
szín rendezése, a tervezett P+R parkoló zöldfelületeinek minőségi kialakítása.”

különösen fontosnak tartjuk a városhatárhoz közeli részen a mezőgazdasági művelés lehe-
tőségének megőrzését. régi településfejlesztési elv a települések határa menti beépítetlen 
sáv általános mezőgazdasági területek és kertes mezőgazdasági területek formájában. ez 
a fejlesztés alatt álló lk2 övezetektől délre fekvő részen teljesül is. ennek az elvnek a szel-
lemében véleményünk szerint a kisvárosias övezetek szerinti beépítés helyett jobban felelt 
volna meg a kertvárosias övezet.
Ezért javasoljuk a tervezési területen lévő lk-2 övezetekben kisebb arányú beépí-
tettség megengedését és nagyobb kötelező zöldfelületi arány előírását.
(A forgalmas Budaörsi út közelében szerintünk a lakás célú beépítés korlátozása indokolt 
is lenne. ehhez tulajdonképpen a szabályozás 13. § is alkalmazkodik, amikor lakóépület 
elhelyezhetőségét kizárja ezen a telken.)



24 

Szabályozási előírásokkal kapcsolatos egyéb megjegyzéseink:

gondosságra vall a 8.§ A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések (2) bekezdés b) 
pontja is, mely kitér arra,  hogy az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betö-
medékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.

Hasonló körültekintésről tesznek tanúságot a 9. „környezetvédelem” című § előírásai.
A (3) bekezdés a) pontjához javasolunk a talajszennyezettség megszüntetéséhez megol-
dást is ajánlani. (szennyezett talaj elszállításának helye.)

A 10. § Zöldfelületek (5) bekezdésével kapcsolatban javasoljuk mind a parkolásra kijelölt 
hely, mind a gyeprácsos, valamint a gyephézagos   területek zöldfelületi arányban való bár-
milyen beszámíthatóságának tiltását. Ugyanis ez ilyen gyepfelületek  nem gondozhatóak a 
növényzet igényeinek megfelelően.

kérjük véleményezésünkben foglaltak szíves mérlegelését.

lukács András elnök meghatalmazása alapján:

        Schnier Mária
        tematikus projektvezető

takács viktor tibor            Budapest, 2018. március 2.
Főépítész úr részére            9/2018
Budapest Főváros Xi. kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Bp. Xi. fehérvári út – váli utca – Bercsényi  utca – október huszonharmadika utca 
által határolt területre vonatkozó kvSZ módosítás

tisztelt Főépítész Úr!

köszönjük tárgyi kvSZ módosítás anyagának megküldését  és azzal  kapcsolatban az aláb-
biakban adjuk meg véleményezésünket.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a cél   gyermekegészségügyi központ    „gazdaságossá téte-
le” érdekében a 4275/10 hrsz. telken egyéb, szerintünk a célhoz nem illő funkciókat is kell 
kialakítani. ezáltal a terület  mind városképi, mind funkcionális szempontból túlzsúfolttá 
válik
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javasoljuk a szabályozási tervlapon a 4275/10 helyrajzi számú telken és szomszédságában 
lévő fák helyének ábrázolását is, a jelmagyarázatban „meglévő fa” és  „tervezett fa” elne-
vezéssel a kötelező érvényű elemek között. A fás szárú növényzet megmaradása és telepít-
hetősége az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló, aláépítetlen zöldfelüle-
tet igényel. javasoljuk a szabályozásban szereplő zöldfelületi arány ilyen értékű biztosítását. 
Az átalakítás fő célját képező funkció az egészséges környezetet is megkívánja, amelyhez 
nem lenne elegendő a kőrösy józsef utcába telepítendő fasor...

kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

lukács András elnök meghatalmazása alapján:

                Schnier Mária    
         tematikus projektvezető

sipos Gábor           Budapest, 2018. március 21.
Főépítész úr részére                               13/2018
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi iroda

Tárgy: Budapest Xv. kerület  Új kerületi Építési Szabályzat (kÉSZ)  véleményezése
Ügyiratszám:  3/54-9/2018/20
Ügyintéző: kovács kriszta

tisztelt Főépítész Úr!

köszönjük megkeresését az Új  kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban és az alábbiak-
ban adjuk meg környezetvédelmi vonatkozású észrevételeinket és véleményezésünket, a 
teljesség igénye nélkül.

fejezet : 2. Értelmező rendelkezések:
Örömmel üdvözöljük az intenzíven fásított parkoló jelleg jogszabályba foglalását. ilyen for-
mában városképi szempontból elviselhetőbb lesz a parkolók látványa…(15. pont) 
A 34. pontban lényegi tömörséggel határozta meg a teljes értékű zöldfelület fogalmát.
A  40. pontban javasoljuk kiegészíteni a „zavaró hatású tevékenységek a lakó rendeltetésre 
különösen” felsorolást: a „7. bűzzel járó haszonállat tartás”  és
     „8. mezőgazdasági gépek rendszeres parkolása” tevékenységekkel.  (Indoklás: 
lakossági panaszt kaptunk kertvárosias területről sertéstartás és a szomszédos telken tör-
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ténő traktorparkolás miatt. A tervezetet átolvasva, szerintünk ez a tevékenység csak me-
zőgazdasági övezetben lenne megengedett.)

iii,   fejezet – közművesítettség – mérnöki műtárgyak

A 8. §  kiegészítését javasoljuk egy (4) bekezdéssel:
„Új közmű vezetékek és műtárgyak elhelyezésekor a meglévő fák, fasorok gyökér-
zetére figyelemmel kell lenni. a fák gyökérzetének épsége érdekében a különféle 
közművek elhelyezését egymással összehangoltan kell tervezni.”
(indoklás: A városban sajnos számos példáját tapasztaljuk annak, hogy a különféle közmű-
vek szinte a teljes járdát elfoglalják, értékes fasorok gyökérzetét is elvágva (pl.: Semmelweis 
utca), és terjengős, egymással összehangolatlan vezetésükkel lehetetlenné teszik fasorok 
tervezését. (pl.: viii. kerület Üllői út  Szentkirályi utca és kálvin tér közötti szakasza)

iv. fejezet    A környezet védelmének kiegészítő előírásai

A 10.§ (1) bekezdés nagyon helyesen törekszik a hőszigethatás csökkentésére. javasoljuk 
a zöldfelülettel való tagolást  már az 1500 négyzetméternél kisebb burkolt felületeken is. 
(indoklás: Bár a kerület területén jelentős erdő övezetek is vannak jelölve, de ugyanakkor 
a Gksz övezetek  is nagy területet foglalnak el.)

(2) bekezdés a) pontjában  a „közterület és/vagy lakótelepi övezetbe sorolt terület zöldfelü-
letként  fenntartandó/kialakítandó része” jelölés esetén a zöldfelületi arány és a fásítottság 
arányának 75 %ra való növelését javasoljuk.

A 11. § rendelkezését a telkek átmeneti hasznosítására vonatkozó szabályokról a), b) és c) 
pontját üdvözöljük, valamint a d) pont korlátozását is megfelelőnek tartjuk, azonban parko-
ló létesítésénél tekintettel kell lenni a szomszédos lakóterületek esetleges közelségére, ahol 
az autóparkoló többlet légszennyezést okozhat.

V. fejezet  (Parkolási kötelezettség)
A 15. §  A személygépjárművek tárolására szolgáló várakozóhelyek és építmények (1) be-
kezdésében a fásítási kötelezettségek részletes előírása gyakorlati gondosságra vall.

kiegészítő előírások

volt Bőrgyár és környezete   A 133/A § 
(4) bekezdés előírása, miszerint a vasúti területtel határos telek telekhatára mentén 3,0 
méter széles, többszintes növényállomány alakítandó ki, hasznos előírás a zaj csökkentése 
szempontjából. nem tisztázza azonban, hogy ez a védendő telek területének terhére, vagy 
a vasút számára kijelölt sáv terhére történjék?   (A terület szabályozási terve egyébként is 
hangsúlyt helyez a fasorokra.)

Újpalota – fő tér  133/d §
A (4) bekezdés d) pontja a tér faállománya szempontjából a terv a tér további zöldfelületi 
szegényedését irányozza elő. Míg a 2012 2013. évi szabályozásban a meglévő értékes 
fák 75 %át akarták megtartani, ezt most csökkentették  „legalább” 50 %ra. 2013. július 
10én kelt véleményezésünkben azt javasoltuk, hogy a fákról készített, és a véleményezési 
anyaghoz csatolt fakataszter szerint a szabályozási tervlapon jelöljék sorszámmal az érté-
kes fákat, mintegy biztonságossá téve azok megtartását    az új kÉSZ tervezete sajnos 
semmit nem kíván tenni ennek érdekében. Így félő, hogy a fő tér teljesen elveszíti zöld-
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területi jellegét, és nem szolgálja a lakótelep barátságos városképi hangulatát és kellemes 
klímáját.

Palota Parkváros fejlesztési területe  133 F §
Az (5)  bekezdés a) pontjában írja, hogy a közműhálózat elemei és védőtávolságuk figye-
lembevételével, legalább egy oldali fasor telepítése szükséges.  Mivel új városrész tervezé-
séről van szó, kitűnő alkalom nyílik arra, hogy a közmű vezetékeket minden utcában egy-
mással is összehangoltan tervezzék meg. javasoljuk közmű alagút létesítését erre a célra.
A fasorokból és cserjeszintből álló zöld sávot így a közmű hálózat elemeinek zavarása nél-
kül lehetne telepíteni. nem javasoljuk a fasorok megbontását parkoló állásokkal, ezeket a 
közmű alagút fölött lehetne elhelyezni. javasoljuk az utcák szélességét úgy tervezni, hogy 
kétoldali fasor is legyen telepíthető, öntöző hálózattal.

kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Tisztelettel:
lukács András elnök meghatalmazása alapján:

        Schnier Mária    
                  tematikus projektvezető

kovács róbert      Budapest, 2018. március 26.
Polgármester úr részére      14/2018
Budapest Főváros X. kerület kőbányai önkormányzat

Tárgy:  Budapest X. kerület Halom út – Halom köz – Bánya utca – ászok utca – Halom út – 
kápolna utca – kőrösi  Csoma Sándor út által határolt területre vonatkozó kÉSZ

tisztelt Polgármester Úr!

köszönjük megkeresésüket tárgyi kerületi építési szabályzattal kapcsolatban és a doku-
mentáció áttanulmányozása után az alábbiakban adjuk meg a levegő Munkacsoport kör-
nyezetvédelmi vonatkozású véleményezését és észrevételeit – a teljesség igénye nélkül.

általános előírások

5. § (1) „A térszín alatti gépjármű tároló elszívott levegője kéményszinten bocsátható a 
külső légtérbe.” kiegészítését javasoljuk:
A térszín alatti gépjárműm tároló elszívott levegője a terület legmagasabb épülete feletti 
kéményszinten bocsátható a külső légtérbe, a szennyezett levegő megfelelő magasságba 
juttatását gépészeti berendezéssel is elősegítve.
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indoklás: A lakótelepeken különböző magasságú épületek vannak. Az alacsonyabb kémé-
nyekből kiáramló levegő a magasabb épületek ablakai szintjén szennyezhet. Az időjárás is 
befolyásolhatja a kéményszinten kiáramló levegő terjedését, ezért biztonságos a mélygará-
zsokból kiáramló levegőnek gépészeti berendezéssel megfelelő sebességet adva, azt minél 
magasabbra juttatni.
A közművek előírásai  
A 7. §  (2) bekezdésének előírása környezetvédelmi gondosságra vall!  ennek szellemében 
javasoljuk a 7. §  (3) bekezdésének kiegészítését az alábbi módon: 
„közművezeték csak térszín alatt létesíthető, a meglévő fák gyökérzete biztonságos védel-
mének megoldásával. A különböző közművek egymással összehangoltan helyezendők el, 
lehetőleg közmű alagútban.”
(indoklás: A közmű alagút lehetővé teszi a közlekedési terültek gazdaságos kihasználását, 
és fasorok cserjeszinttel való telepítését, mivel az utcai parkolás a közmű alagút felett old-
ható meg. Ahol erre már nincs lehetőség, ott is engedélykéréshez kell kötni az új közmű 
fektetéseket, tekintettel a meglévő fasorok védelmére.)

A személygépjármű tárolására vonatkozó előírások. 
A  8. § (3) bekezdésének b) pontját javasoljuk kiegészíteni olyan értelemben, hogy ameny-
nyiben a közúti csatlakozást közterületi fasor részeként álló faegyed akadályozná, a parko-
lást  (a keletkező személygépjármű-elhelyezési kötelezettség az ingatlan közterületi hatá-
rától...)
indoklás: Személygépjármű kibehajtási igény nem indokolhat fakivágást.
A bekezdés e) pontja nagyon helyesen védi a fás szárú növényzetet, de javasolnánk a vé-
delem fokozása céljából a „védett” jelző helyett „értékes” jelzőt alkalmazni.
indoklás: A hivatalos védettséget nem élvező fák lombozata is jelenthet nagy értéket a 
környezetében.
A szabályozásban megnyilvánuló környezetvédelmi szemléletet a helyzetértékelő munka-
rész  és a fejlesztési javaslatok alapozták meg.
E munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
A Problémák között megemlíti a volt sörgyári telek és a tervezési területtel határos további 
telektömbök szlömösödéssel való  érintettségét, a leromló, avult épületállományt  és a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű lakónépességet.
Épített értéknek tekinthető azonban a Barnamezős területek tematikus fejlesztési Prog-
ramjának megvalósulása jegyében, amikor új funkciók és minőségi lakókörnyezet jön 
létre mely elősegítheti a szegregáció megelőzését és a lakosság megtartását.

városképi és lélektani érzékenységről tesz tanúságot a „Zöldfelületi rendszer fejlesztése” 
cím alatt az a megjegyzés, hogy a volt szolgáltatóház helyén a nagyvárosias lakóterület 
területfelhasználási egységen belül  közterületi zöldfelület létesítése a szomszé-
dos lakótelepi épületek felől vizuális értékteremtést fog jelenteni!

jelentősnek tartjuk, hogy az otÉkra való hivatkozás kapcsán megemlíti a 6 parkolóhe-
lyenként  1 db nagy lombkoronát növelő fa telepítési kötelezettségét. 
ezt javasoljuk szem előtt tartani a „Beépítési terv” tervlapján is, ahol a felszíni parkolóhe-
lyek mennyiségi ábrázolásánál ez sajnos nem érvényesül! javasoljuk ezt a meglévő állapo-
tot korrigálni, akár a parkolóhelyek csökkentésével, és egyes megszüntetett parkoló állások 
helyére történő fatelepítéssel!

„A környezeti elemek védelme” cím alatt   a tervezett bölcsőde kapcsán   írják, hogy: 
„feltöltésre szennyezett anyag nem használható fel, a tervezett zöldfelületek számára jó 
minőségű termőföld terítéséről kell gondoskodni.”
Javasoljuk ezt a követelményt a szabályozásban is szerepeltetni a 4. § (3) bekezdéseként.
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javasoljuk a tervezett új épületeknek a  távfűtési rendszerbe való bekapcsolását az itt em-
lített földgázüzemű fűtőberendezések helyett.

A tervezett új bölcsődével kapcsolatban a „kötelező” parkolóhelyek biztosítása összeegyez-
tethetetlen problémát jelent. Bár itt a Beépítési terv lapján láthatóan teljesíteni tervezi az 
otÉk által előírt parkolóhely fásítási minimumot, gyermekintézmény esetében azonban ezt 
a minimumot kevésnek tartjuk!  Mivel a tervezési terület közösségi közlekedéssel megfele-
lően ellátott, javasoljuk a tervezett parkolóhelyek jelentős csökkentését!
ez a szemléletformálást is elősegítené…

tisztelt Polgármester Úr!
kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

arató György                    Budapest, 2018. március 28.
Főépítész úr részére                              15/2018
Budapest Főváros Xiii. kerületi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi iroda

Tárgy: Budapest főváros Xiii. kerület kerületi Építési Szabályzatának módosítása (partner-
ségi egyeztetés)

tisztelt Főépítész Úr!

Az alábbiakban közöljük a levegő Munkacsoport tárggyal kapcsolatos, környezetvédelmi 
vonatkozású véleményezését és észrevételeit a teljesség igénye nélkül.

előre bocsátjuk, hogy a teljes értékű zöldfelület fogalmának helyes értelmezését kulcsfon-
tosságúnak tartjuk.
Ezt a Szabályzat i fejezet 2. § Értelmező rendelkezések
 7., pontja megfelelően fejezi ki: „Elsőrendű zöldfelület kialakításának helye: melynek leha-
tárolásán belül legalább a szabályozási terven meghatározott arányban teljes értékű, alá 
nem épített zöldfelületet kell létesíteni.”
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A 31. pont megfogalmazása ezt még félreérthetetlenebbé teszi: „Teljes  értékű zöldfelület  
olyan, növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, vagy talajképző 
kőzet között nincs más réteg.”
ezeknek a megfogalmazásoknak rögzítése az értelmező rendelkezésekben azért is fontos, 
mert  az ún. jelkulcsok módosítási javaslatában nem jelent meg így.

II. fejezet
5. A természeti környezet védelme
10. §  
(1) bekezdés a) „a közterület és/vagy lnt övezetbe sorolt terület zöldfelületként fenntar-
tandó/kialakítandó része” jelölés esetén a lehatároláson belül
ab) a lehatárolás területén a fásítottság legalább 60 %os zöldfelületi fedettségét kell biz-
tosítani.  
javaslatunk: mivel nagyvárosias lakótelep zöldfelületéről van szó, a fásítottság, vagyis 
lombkorona borítottság 75 %os mértéke  lenne szükséges.
ca) a „telepítendő fasor”ként  jelölt szakaszokon fasor telepítésének  műszaki feltételeit 
biztosítani kell a közterület keresztmetszeti elrendezésének változása, átépítése során  a 
közlekedés és a közmű létesítmények  helyigényének biztosításával. 
kiegészítő javaslatunk: „olyan módon, hogy a fasor cserjeszinttel kiegészített legyen, a fák 
közötti autóparkolás megakadályozása céljából.”

A (2) bekezdés  a) pontja nagyon helyesen írja körül  az építkezés esetén szükséges kár-
mentesítést, a b) pontban azonban szerintünk ki kellene térni arra, hogy a tervezett térszín 
alatti beépítéseknél előzetes vizsgálat szükséges olyan szempontból, hogy hány szintes 
térszín alatti beépítés engedhető meg a környező épületek talajvíz általi károsítása nélkül. 
A műszaki megoldások (például átereszek) tapasztalat szerint csak a tervezett beépítést 
védik, amely a korábban épült környező épületek pinceszintjén komoly vizesedést okoz.

11. § Beépítetlen telkek átmeneti hasznosítására vonatkozó szabályok
Amellett, hogy a beépítetlen telkek átmeneti hasznosítását célszerűnek tartjuk, azonban a 
parkolók helyének kijelölésénél ez esetben is körültekintően szükséges eljárni. Bár a jelen 
szabályozás szerencsére a parkolóknak az otÉk által előírtnál  intenzívebb fásítását teszi 
kötelezővé, a fák elhelyezése egy nagy kapacitású parkolóban nem minden esetben védene 
meg egy légszennyezésre érzékeny gyermekintézményt, vagy lakóterületet.

12. §  (2) bekezdés  telken belüli személygépjármű parkolók előírt mennyiségére vonatko-
zóan engedményt  ad a szabályozás különböző, sajátos, beépítettség és egyéb körülmény 
által korlátozó esetekben. A szükséges parkolómennyiségi kiegészítést ilyenkor más telken, 
vagy közterületen is meg lehet oldani.  ezeket az engedményes eseteket kibővítenénk azzal 
a körülménnyel, amikor a személygépjármű kibehajtását fasori fa akadályozná. 

13. §  Bár az (1) bekezdés b) és c) pontjai rendkívüli gondosságról tesznek tanúságot a 
parkolók kialakításának előírása tekintetében, az a) pontnál nem tartjuk helyesnek, hogy 
személygépjármű várakozóhely kialakítása során megengedné a szilárd burkolat mellett 
a vízáteresztő burkolat létesítését. Szerintünk minden gépjármű várakozóhelynek szilárd 
burkolatúnak kell lennie, mely felületről  lecsurgó víz  megfelelő szűrésen keresztül a csa-
tornába távozhasson.

A (2) bekezdés b) pontja azt írja elő, hogy mélygarázs  létesítésekor a kiszellőzést  tetőszint 
felett kell biztosítani.
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ennek az előírásnak az alábbi, kiegészítő módosítását javasoljuk: „A mélygarázs elszívott 
levegője a terület legmagasabb épülete feletti kéményszinten bocsátható ki a külső lég-
térbe, a szennyezett levegő megfelelő magasságba juttatását gépészeti berendezéssel is 
elősegítve.”
indoklás: A lakóterületeken  különböző magasságú épületek vannak. Az alacsonyabb kémé-
nyekből kiáramló levegő az alacsonyabb épületek ablakai szintjén szennyezhet. Az időjárás 
is befolyásolhatja a kéményszinten kiáramló levegő terjedését, ezért biztonságos a mély-
garázsokból kiáramló levegőnek gépészeti berendezéssel megfelelő sebességet adva, azt 
minél magasabbra juttatni.

Az (5) bekezdés a) pontja szerint parkoló telepítése esetén a területen élő faállomány leg-
alább 60 %át  meg kell őrizni. véleményünk szerint meglévő fákkal borított területen nem 
szabad parkolót létesíteni sem felszínen, sem térszín alatt.

tisztelt főépítész Úr!
kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

  lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

iványi Gyöngyvér      Budapest, 2018. április 3.
Főépítész részére       16/2018
Budapest Főváros Viii. kerület Józsefvárosi önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Főépítészi iroda

Tárgy:  Budapest főváros viii. kerület józsefvárosi Önkormányzat kerületi Építési Szabály-
zat és Szabályozási terv tervezetének véleményezése ( a József körút – Népszínház utca – 
Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt 
területre vonatkozóan)

tisztelt Főépítész asszony!

Köszönjük tárgyi anyag megküldését és az alábbiakban adjuk meg környezetvédelmi szem-
pontú véleményezésünket   a teljesség igénye nélkül.

első rész: általános rendelkezések i. fejezet: Alapvető rendelkezések
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1. A rendelet hatálya, mellékletei és értelmező rendelkezések
3. §  A közműmentes élettérnek a fák védelme céljával történő meghatározást jónak tart-
juk. javasoljuk kiegészítését azzal, hogy autóparkolás csak a vizet át nem eresztő burkola-
ton történhet, fasor esetén kiegészítő cserjesáv helyének szabadon hagyásával.

ii. fejezet: 3. közterületi zöldfelületekre  vonatkozó előírások 
6. § a fasor telepítést javasoljuk cserjesávval kiegészítve megoldani.

iii. fejezet: A természeti környezet és a környezeti elemek védelmére vonatkozó előírások
4. A természeti környezet védelme
7. § (1) a 1. mellékleten jelölt „településképvédelmi jelentőségű fasor”és „értékes fasor/
facsoport” 
a) módosítását javasoljuk: „csak élet-, egészség- és balesetvédelmi okokból szükséges 
helyigény biztosítása céljából vágható ki.”
indoklás: a „vagyonvédelmi” okok, melyek rendszerint a autóparkolás zavartalan biztosí-
tását célozzák, szerintünk nem indokolhatják az értékes fák kivágását. ez esetben a fa is 
vagyont képvisel!
5. Az építési övezetek zöldfelületeire vonatkozó előírások.
8. § előírásait nagyon jónak tartjuk, és az alábbi módosításokat javasoljuk:
(3)  fánként minimum 4 köbméter  termőföldet kell biztosítani (javítás: „négyzetméter” 
helyett)
(4) minden gépkocsi várakozóhelyet vízzáró burkolattal  kell létesíteni (Ezt a 14. § (9) 
bekezdése helyesen írja elő: „személygépjármű várakozóhely céljára csak bur-
kolt felület vehető figyelembe.)
(5) Az előírt legkisebb zöldfelületi arány csak alá nem épített zöldfelülettel legyen bizto-
sítható,  tetőkert csak azon felül legyen létesíthető. indoklás: az otÉk beszámíthatósá-
gi előírásainak alkalmazásával előfordulhatna, hogy egyáltalán nem létesülne aláépítetlen 
zöldfelület az építési telken, az aláépített zöldfelületek  megmaradása pedig teljesen fenn-
tartásfüggő…)
(6) A zöldfelület előírt mértékét minden esetben legyen kötelező biztosítani    új építés 
esetében.  A már meglévő beépítések esetében természetesen már  „kialakult állapot” van.
Meglévő zöldfelület, vagy kialakítható zöldfelület  helyét sem felszíni parkolás, sem mélyga-
rázs, sem parkolóház céljára nem javasoljuk felhasználni. A zöldterület hiányos kerületben 
nem javasoljuk a gépjármű használat céljára előnyök biztosítását.

20. Épületek, építmények elhelyezésének szabályai
23. § (4) Építési telken épülettől független felszín alatti beépítés csak gépkocsitárolás elhe-
lyezése céljából hozható létre.  Az előírás kiegészítését javasoljuk: „ A legkisebb kötelező 
teljes értékű zöldfelületi arány betartása mellett”

viii. fejezet: Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai: 27.  Parkolóházak, terem-
garázsok és mélygarázsok elhelyezésének általános szabályai
32. §  előírásait javasoljuk kiegészíteni:
„(8)  A mélygarázs szellőzése tetőszint felett, megfelelő magasságban, a környező épületek 
légszennyezésének  elkerülését biztosítva történjen.”

XII. fejezet: Különleges területek. 35. Különleges, növénykert területe (K-áN)
41 § (1) c)  törlését javasoljuk, mely a területet használók számára  legfeljebb 500 nm 
szintterületű kereskedelmi és vendéglátási létesítményt  megengedne.  
Szerintünk  a fűvészkert  értékes növényzetének területére nézve degradáló lenne a ven-
déglátási funkció, és kereskedelmi létesítmény forgalmának megjelenése.
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XIV. Fejezet: Zöldterületek 43. általános rendelkezések.
49. § A (3) bekezdés gépkocsi elhelyezés gyeprácsos, gyephézagos felületen ne legyen 
megengedett.

45. A közterületek zöldfelületi övezetei
51. § (2) a) és b) pont törlését javasoljuk. Ezekben az övezetekben ne legyen támogatott 
az autóparkolás. indoklás: e zöldterületi létesítmények a közösségi közlekedés megállóitól 
kis gyaloglási távolsággal megközelíthetők. 

A Helyzetfeltáró és Alátámasztó munkarészek megállapításaival kapcsolatos észrevételeink 
az I. ütem városrészeire vonatkozóan

Az alátámasztó részben némi megnyugvással olvasható, hogy az orczy kert központi 
magja az átalakulás ellenére megmarad.
A zöldfelületi rendszer fejlesztésével kapcsolatban osztjuk azt az aggodalmat, hogy nem 
minden esetben érvényesülnek a zöldfelületi szempontok, mivel sok esetben  a felszíni, 
vagy a térszín alatti parkolás, rendezvény, játszótéri vagy sport funkciók vagy más beépíté-
sek miatt szenvednek hátrányt.  Biztató, hogy a közterek rehabilitációja a parkolás tekinte-
tében önmérsékletet, a burkolatok tekintetében pedig racionalizálást céloz meg. A fasorok 
tekintetében elvileg meghatározták az ideális   közmű alagutas    mintakeresztszelvényt, 
ahol a fák gyökérzete szabadon terjedhet, és a közművek karbantartása megoldható a gyö-
kérzet sérelme nélkül.  A közmű alagutak kialakítása különösen a településtervezők által 
kijelölt, funkcióváltásra javasolt új városrészek esetében lesz megoldható.
A 4. szakági javaslatokban írja az orczy kerttel kapcsolatban,  hogy bár a nemzeti közszol-
gálati egyetem kialakításával az orczy kert integritása ugyan összességében sérül, de tör-
ténnek pozitív változások is: a kerttől üzemi területek céljára  elrabolt északi szegletében  
jelentős burkolatbontással új parkrész is alakul…
optimista felfogás szerint az orczykert rehabilitációs megújítása a következő években vár-
ható. (Besorolása:  vi2  intézménykert)

A 4.2.2. (Zöldfelületi ellátottság alakulása)  részben kategorizálják a különböző zöldfelüle-
tek vonzáskörzetét.

Helyesnek tartjuk  a közösségi közlekedés fejlesztését és a személygépjármű használat 
mérséklését eredményező javaslatokat A 4.3.2. fejezet szerint a Corvin negyedben a gya-
logos forgalmat előnyben részesítő, csökkentett közúti forgalom a cél.  A 4.3.3. fejezet sze-
rint az Üllői út és a Baross utca közötti területen is javaslat készült autóbusz közlekedésre.
A 4.3.5. fejezetben megemlített foghíj telek beépítések miatt felmerülő új parkolási igé-
nyekkel kapcsolatban a foghíj telkek beépítése  helyett a már fennálló parkolási hiányok 
megoldását javasolnánk ezeken a helyeken

A tájhasználati konfliktusok és problémák értékelését (1.7.4. fejezet)  tapasztalatokon ala-
pulónak,  tárgyilagosnak tartjuk.
Ide sorolnánk 
  a Zkp övezetbe sorolt Horváth Mihály tér garten Stúdió tervei szerinti átépítését is, mely 
csak fele részben tartotta meg a közkert jelleget.
  A  ludovika téren megszaporodó autókat, és jelentős fakivágásokat.
  A golgota téren a Mol Zrt. a tér területéből kihasított benzinkút területéért cserébe ját-
szóteret épített, de legalább kipótolta a szivarfa sort…
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  A rákóczi tér faállománya igencsak  megsínylette a metró megálló létesítését. Szépségét 
már csak a 4es metró építését megelőző légi fotó őrzi. A mögötte lévő vásárcsarnokkal 
együtt alkotott városképi érték is megsemmisült a metró felszíni építménye miatt…
  Az orczy kert  nemzeti közszolgálati egyetem  miatti átalakulása  az eddigieken kívül to-
vábbi közel 600 fa kivágását irányozza elő.

A tárgyi területen azonban történtek jelentős zöldfelületi felújítások is, például a teleki 
lászló tér faállományának növelése, zöldfelületének gondozott állapota, hiányos fasorok 
kiegészítése.
környezetvédelmi vonatkozásban jelentős, hogy az orczy kertben korábban  működő busz-
garázs területének kármentesítése befejeződött.

Üdvözlettel:

  lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

kovács róbert      Budapest, 2018. április 4.
Polgármester úr részére      18/2018
Budapest Főváros X. kerület kőbányai önkormányzat

Tárgy: Budapest, X. kerület Tündérfürt utca – Eszterlánc utca – Ezüstfa utca – Tarkarét 
utca –jászberényi út – Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi Építési Szabályzata

tárgyi területre vonatkozó kerületi Építési Szabályzat tervezetével kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tesszük  - környezetvédelmi szempontból, a teljesség igénye nélkül.

A  több, min 62 hektár nagyságú gksz1  gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató 
területen működő vállalkozásokat  a  helyzetfeltáró munkarész kielégítően ismerteti a tevé-
kenység, valamint az alkalmazott munkaerők jelenlegi és az esetleges fejlesztés keretében 
növelni szándékozott létszáma szempontjából.
jellemzi és  fotókkal is dokumentálja a közterületi zöldfelületeket, megállapítva, hogy azok 
kielégítő állapotúak.
Az alátámasztó munkarész szerint  az anyag összeállítói valamennyi itt működő céget meg-
kerestek, tájékozódva fejlesztési szándékaikról. ennek alapján állapították meg a szabályo-
zás lehetőségeit.
A beépítési mérték növelését kizárólag egy cég fejlesztési szándéka igényli, mely igény 
kielégítését az illetékes szakbizottsággal egyeztetve oldották meg.  A beépíthetőség így is 
valamennyi telek esetében lehetővé teszi a 25 %os aláépítetlen zöldfelület kialakítását.
Az építési helyek és parkolási szükséglet megállapításánál  pozitívan értékelhető az a rugal-
masság, mellyel figyelembe vették a funkciók működésének zavartalanságát a már kialakult 
állapotokat a telekhatáron kialakítandó zöldfelületek tekintetében, valamint a rendeletileg 
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szükséges parkolóhelyek mennyiségének kialakításánál éltek a parkolóhelyek mennyisé-
gének csökkentési lehetőségével, illetve azok egy részének közterületen, illetve bizonyos 
távolságon belüli más telken való elhelyezhetőségével.

A nagy arányú foglalkoztatást biztosító, amellett a zöldfelületi minimumot  kielégítően tel-
jesítő  gazdasági terület szabályozási előírásaival kapcsolatban az alábbi észrevételeket, 
illetve módosító javaslatokat tesszük:
A 4. § (1) bekezdését a fentebb kifejtett okokból  jó lehetőségnek tartjuk.
A zöldfelületek általános előírásairól szóló 5. § (2) bekezdésének módosítását javasoljuk: a 
telek minimálisan előírt  zöldfelületének ne csak 50 %án, hanem a teljes területén legyen 
kötelező  aktív talajkapcsolatú  zöldfelület létesítése.
A (3) bekezdés nagyon helyesen határozza meg, hogy a zöldfelület mértékébe ne legyen 
beszámítható   gépjármű közlekedésre és álló jármű tárolására szolgáló felület.
Az (5) bekezdésben a legalább 15 % mértéket  javasoljuk javítani a következő módon: 
„Az építési telek teljes területén.”  Ugyanis a tárgyi terület szabályozása szerinti beépítési 
arányok biztosítják a minimálisan kötelező zöldfelületi arány  termett talajon történő kiala-
kíthatóságát.
körültekintőnek tartjuk a  környezetvédelmi előírások cím alatt lévő 7 § előírását!

Üdvözlettel:  

lukács András elnök meghatalmazása alapján:
       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

kovács róbert      Budapest, 2018. április 4.
Polgármester úr részére      17/2018
Budapest Főváros X. kerület kőbányai önkormányzat

Tárgy: Budapest X. kerület Üllői út – Ceglédi út – Bihari utca – vasút által határolt terület 
kerületi Építési Szabályzata

tisztelt Polgármester Úr!

tárgyi területre vonatkozó kerületi Építési Szabályzat tervezetével kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tesszük  - környezetvédelmi szempontból, a teljesség igénye nélkül.

A StAvMAt kft. által  tervezett minőségi ingatlanfejlesztést, amely kihasználná a terület 
előnyös fekvését, jó gondolatnak tartjuk. kondicionáló tényezőként számítana a szomszé-
dos Népliget  zöldfelületére, amely mellett az intézményi és gazdasági övezetekbe sorolt 
területeken csak 2025 % zöldfelületi arányt  lenne köteles biztosítani.
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ezt az arányt az intézményi övezetben azonban kevésnek tartjuk, mert szerintünk figye-
lembe kell venni a „magasan kvalifikált munkaerő”  munkahelyi környezetének kedvező 
városképi hangulatát is. 
nyugodt, parkosított környezet 25 %os zöldfelületi arány mellett nem hozható létre, ezért 
javasoljuk az intézményi övezetek beépíthetőségi  arányainak csökkentését mind felszín 
felett, mind felszín alatt. 
Bár a szabályozási terv ugyanazzal a jellel jelöli a fákat és bokrokat, fontosnak tartjuk a 
teljes értékű, aláépítetlen, fás növényzet kifejlődésére alkalmas zöldfelületek kialakítását is.

A meglévő építési jogok  tiszteletben tartása mellett, mivel a legnagyobb tulajdonos éppen 
a terület fejlesztését tervező StAvMAt kft., javasoljuk a szabályozási előírásokban az intéz-
ményi övezetben a terepszint feletti és terepszint alatti beépíthetőség jelentős csökkenté-
sét és a legkisebb  kötelező zöldfelületi arány növelését.

további javaslataink a tervezési területre vonatkozó kerületi Építési Szabályzathoz:

iii. fejezet: A természeti  környezet védelmére és a zöldfelületek kialakítására vonatkozó 
előírások  4. A zöldfelületek kialakítása
A 6. § (2) bekezdésének előírását nagyon jónak tartjuk.
A (3) bekezdést a fa életfeltételeinek  biztosítása érdekében kérjük kiegészíteni „aláépítet-
len talajon”  meghatározással
Az (5) bekezdés szövegéből kérjük törölni a „10 férőhelynél nagyobb” meghatározást.  gép-
jármű várakozóhely csak  vízzáró burkolaton legyen létesíthető.
A (6) bekezdésben kifejtett  extenzív zöldtető szerepének meghatározását jónak tartjuk, 
azzal a kikötéssel, hogy ne legyen beszámítható a telek legkisebb zöldfelület arányába.

A 6. §  (5) bekezdéséhez fűzött kérésünkkel összhangban nagyon jónak tartjuk a vi. feje-
zetben a 12. § (5) bekezdését, amely előírja, hogy „Személygépjármű várakozóhely 
céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.” Biztonság kedvéért kiegészítenénk azzal, 
hogy: „víz át nem eresztő”.

1. melléklet: Az építési övezet szabályozási határértékei:
A vi2 jelű intézményi övezetekben a legnagyobb terepszint feletti és terepszint alatti be-
építés arányának jelentős csökkentését és a legkisebb zöldfelület arányának jelentős növe-
lését javasoljuk. 

6. Szakági alátámasztó munkarészek 6.1. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
6.1.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

Amellett, hogy a kialakult állapot nem teljesíti zöldfelületi szempontból a tervezési terület  
intézményi övezetére előírt 25 % zöldfelületi arány értéket sem, a tervezett állapot még 
ennél is rosszabb helyzetet teremtene.  növelné a beépítési sűrűséget, amely maga után 
vonná a gépjármű forgalom jelentős megnövekedését (amely kihatna a tervezési terüle-
ten kívüli területekre is), nagy kapacitású felszín alatti parkolókat követelne meg, csekély 
helyet hagyva  a fákhoz szükséges  aláépítetlen zöldfelületek számára. A zöldfelületi arány 
zöldtetőkkel való javítását nem javasoljuk, több alkalommal kinyilvánítottuk azt a vélemé-
nyünket, hogy a legkisebb megengedett zöldfelületi arány aláépítetlen zöldfelülettel legyen 
biztosított. emellett természetesen egyetértünk a kötelező arányon felül, a különböző ter-
mőréteg vastagsággal kialakított tetőkertek létesítésének előnyeivel is, bár azok önfenntar-
tó jellegével kapcsolatban kétségeink vannak.
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A fejlesztő által rendelkezésre bocsátott jövőkép  szerintünk a túlépítés miatt nem vonzó 
látvány sem az épületek között, sem az épületekben tartózkodók vizuális közérzete szem-
pontjából.
A beruházó terveinek megemlített előnyei közül: amennyiben a fejlesztő biztosítja a zöld-
felületek gondozottságát, és egyéb körülmények  megengedik, azok valóban használhatók 
lehetnének különböző célokra.

Javaslatainkat összefoglalva: a fejlesztési tervben szereplő beépíteni szándéko-
zott szintterületek jelentős mérséklését javasoljuk.

Üdvözlettel:

  lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

kovács róbert      Budapest, 2018. április 6
Polgármester úr részére      19/2018
Budapest Főváros X. kerület kőbányai önkormányzat

Tárgy: Budapest, X. kerület kerepesi út – Máv körvasút pálya – Méhes utca – rákos patak  
árapasztó meder – ladányi utca – keresztúri út által határolt terület kerületi Építési Sza-
bályzata

tárgyi területre vonatkozó kerületi Építési Szabályzat tervezetével kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tesszük  - környezetvédelmi szempontból, a teljesség igénye nélkül.
Az új kerületi építési szabályzat készítésének célja: a 40690/10 hrsz.ú ingatlan kerepesi út 
menti telekrészén egy autószalon és javító műhely kialakítása.
ennek érdekében az ingatlanon keresztül vezető Malomárok  kiváltása lenne szükséges.
A helyzetfeltáró anyagban felsorolták a tárgyi terület főbb problémáit:
nagyfeszültségű elektromos távvezeték védőterülete, építési korlátozás
kerepesi út, keresztúri út, Méhes utca forgalmának légszennyezése és zaja
keresztúri út irányából rossz állagú épületek
kerepesi úton helyi védelem alatt álló épület
rákospatak mellékága lakóépületek közé beszorult, rekreációs hatása nem érvényesül
Helyenként túlépítések
EGIS  gyógyszergyár veszélyességi övezete ráfed a terület déli részére
A tárgyi terület értékei:
Rákos-patak menti terület ökológiai folyosó
A területen magas a zöldfelületi intenzitás
Zöldfelület és környezet javasolt alakítása szempontjából a fejlesztéssel összefüggésben 
javasolt előírások az anyagban:
A fejlesztési projektterületen intenzív (többszintes növényzettel rendelkező) zöldfelület lé-
tesítendő. A zöldfelület mértékét  a  vi2 területfelhasználásba sorolt telkeken az otÉkben  
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meghatározottnál magasabb értékben szükséges  megállapítani. A rákospatak mentén 
legalább 10 m széles zöldsávot szükséges fenntartani.
Beszámítható a zöldfelületi arányba  a nyílt   gyepes felületű   árok  vetületi területe…
A meglévő   ek övezetbe sorolt – erdőterületet meg kell őrizni, mivel a területet  az jelentős 
mértékben kondicionálja.
a tárgyi terület építési övezeteire tervezett, a táblázatban szereplő  zöldfelületi 
értékek esetében nem javasoljuk a Vi-2/3 övezetben az 50 %-os területi arány 
csökkentését.
Nem javasoljuk továbbá a terepszint alatti beépíthetőség 40, illetve 50 %-os ará-
nyát. Általában  feleslegesnek tartjuk a tárgyi területen a terepszint alatti beépítést.
a tárgyi területre vonatkozó  új kerületi építési szabályzat indokát képező autó-
szalon és javító műhely létesítését  -  a tevékenység forgalomvonzása, valamint a 
beépíthetőség növelése miatt -   nem javasoljuk. Megjegyezzük, hogy a tervezett 
beruházás nem oldaná meg a tárgyi terület problémáit.
kérjük véleményünk szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető

Dr váczi jános       Budapest, 2018. április 23.
alpolgármester úr részére      22/2018
Budapest Főváros Xii. kerület
Hegyvidéki önkormányzat

Tárgy: településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosítása   vélemény-
kérés
iktatási szám: Xiii/3732/2018
Ügyintéző: nagy Éva júlia

tisztelt alpolgármester Úr!

Köszönjük megkeresését tárggyal kapcsolatban és az alábbiakban adjuk meg véleménye-
zésünket    a teljesség igénye nélkül, főleg zöldfelület védelmi vonatkozásokban.

A 2017. novemberében elkészült Településképi arculati kézikönyv 4. fejezete, mely a tele-
pülésképi szempontból meghatározó területeket, az eltérő karakterű területeket a telepü-
léskép, arculati  jellemzők és  településkarakter  szempontjából mutatja be, utal a társa-
dalmi, gazdasági változásoktól, technológiai fejlődéstől, egyéni érdekektől való függőségre, 
mely miatt esetenként sérült a környezet karaktere.
Tapasztalataink szerint erre jelenleg is vannak példák. Bár a Kézikönyv nem ilyen célzattal 
említi meg az Alkotás  utca keleti és nyugati oldala közötti különbséget, de véleményünk 
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szerint igen feltűnő karakterváltás az Alkotás utca nyugati oldalán, a Csörsz utca sarkán 
most épülő, a szélcsatorna erősségét fokozó, üvegfelületekkel ékeskedő magas épület. il-
lusztrációképpen kellő bizonyítékként szolgálna erre néhány, utcafront magasságából ké-
szített fotó. 

A kézikönyv ebben a fejezetében egyébként találóan változatos nézetből készített, a város-
részekre jellemző, szép fotókkal illusztrálja mondanivalóját.

 A 4.1. nagyvárosias (jellemzően zártsorú) karakterű és 4.2. kisvárosias karakterű terü-
letek jellemzésénél, a karakter területén belüli zöldfelületek fontosságának méltatásánál  
különös figyelmet szentel a fasoroknak, felsorolva a legjelentősebbeket. A kisvárosias ka-
rakterű területek a nagyvárosiasnál lényegesen több zöldfelülettel rendelkeznek    írja, és  
kerületi szinten ezek rendelkeznek a legtöbb  szép fasorral. Mindkét jellemző városrész 
esetében felsorolást is nyújt a fasorokról.
Véleményünk szerint a városi zöldfelületek között a fasoroknak különösen fontos szerepe 
van  a gépjármű közlekedés által okozott légszennyezés ellensúlyozásában.

A 4.6. fejezetben tárgyalt, „Hegyvidék településképi és építészeti karakterétől teljesen ide-
gen” lakótelepekről csak felülnézeti fotót közöl, zöldfelületi ellátottságukat nem tárgyalja, 
látványukat nem hozza az ott élő emberek szempontjából életközelbe,  csak mint zavaros 
településképi sziluettet értékeli.

Érdekes felfogásbeli kettősség érezhető a 4.10 „erdőterület” című fejezetben. „A főváros 
legjellegzetesebb tájképi, morfológiai, természeti adottsága a Budai hegységet borító kiter-
jedt erdőterület” – írja. Megemlíti a villaépítést,  intézmények, szanatóriumok és az erdő-
területbe történt más beépítést, a különféle sportokhoz szükséges infrastruktúrát,   mint 
jogos erdőhasználatot…
Ugyanakkor olyan értelemben méltatja az értékes gyepterületeket, melyek beerdősülése 
kedvezőtlen természetvédelmi szempontból, valamint a kilátóhelyekről érvényesülő látvány 
szempontjából. 

A 4.12. „jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények területe” című részben megemlíti, 
hogy bár ezeken a területeken a beépítettség mértéke alacsony, de  a beépítetlen részek 
fákban szegények, és a zöldfelület sem tud minden esetben nagy arányban megjelenni, 
mert a sportpályák speciális burkolatot igényelnek…  

Az 5. „Ajánlások”  című  fejezet  5.8. „közterületekre vonatkozó ajánlások” című részében 
a „növényzet telepítése, közterületi zöldfelületek kialakítása” cím alatt igen hasznos javas-
latokat  tesz a témában.  Utal a zöldfelületek településképi értékére,  így a fasorok 
jelentőségére is.
néhány javaslatunk:
fakivágás csak katasztrófavédelmi (élet és balesetvédelmi) szempontokat figyelembe véve 
történhessen . vagyonvédelmi szempontok ne legyenek figyelembe vehetők a fák ellené-
ben, mivel a fa is érték. 
nagyon jónak tartjuk, hogy a közművek kialakításánál javasolja a gyökérzet védelmét. A 
településképi rendeletben is javasoljuk ezt a szempontot beállítani.

A 7.4. Zöldtetőkkel foglalkozó fejezettel kapcsolatban
A zöldtetők és zöldhomlokzatok energiahatékonyság, klímajavítás szempontjából  való  je-
lentőségével, és bizonyos fokig városképi előnyeivel is egyetértünk.
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A zöldtetők településképi megjelenésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy utcaszintről 
és a szemben lévő épületek alsóbb emeleteinek ablakából a tetőkertek látványa nem érvé-
nyesül.
nem tartjuk azonban szerencsésnek, hogy az anyag túlbecsüli az extenzív zöldtetőnek a 
levegőminőség javításában játszott szerepét a fasorok levélfelületének ilyen szempontú 
értékével összehasonlítva. 
A zöldtetők típusainak tárgyalásánál az intenzív zöldtetőkkel kapcsolatban állítja, hogy vas-
tagabb ültetőközeg mellett akár nagyméretű cserjék és fák is biztonságosan ültethetők.
Megjegyzi, hogy legtöbb intenzív zöldtető jellemzően a föld alatti épületrészek, például 
mélygarázsok födémjén létesül.
Szerintünk számításba kell venni azonban, hogy az aláépített intenzív zöldtető fenntartás-
függő. 

A településképi arculati kézikönyv megállapításainak megjelenése a településképi rende-
letben:  A levegő Munkacsoport javaslatai „Budapest főváros Xii. kerület Hegyvidéki Ön-
kormányzat képviselőtestületének 42/2017  (Xi.17.) önkormányzati rendelete a telepü-
léskép védelméről”  módosításának eljárásában:

2. A rendelet hatálya
A 2. § (2)  bekezdés pontjainak bővítését javasoljuk az alábbi pontokkal:
c) közmű elhelyezést, karbantartást vagy cserét végez
d) közterületi növényzet látványát  - részben vagy egészben -  megváltoztatja
e) mélyépítést, mélygarázst tervez, illetve létesít építmény alatt, vagy attól függetlenül, 
önálló formában
e pontok beállítása miatt természetszerűleg a rendelettervezet többi pontja (f) illetve (g) 
jelűre változna.

A 2. §  (2) bekezdésére vonatkozó javaslatunkat az alábbiakkal indokoljuk:
közművek elhelyezése, karbantartása során fennáll annak veszélye, hogy a közterületi 
fasorok gyökérzete sérülést szenvedhet. emiatt előfordulhat, hogy városképi jelentőségű, 
értékes fasort balesetveszély miatt meg kell csonkítani.
Az egy pinceszintnél mélyebb mélyépítések minden esetben befolyásolják a talajvíz szint-
jének magasságát, eredeti  áramlásának irányát. ezért ilyen jellegű építkezéseknél külö-
nös gondossággal szükséges eljárni, előzetes hatásvizsgálatokat végezni. A megemelke-
dett szintű talajvíz értékes épületek alapjait károsíthatja, állékonyságukat befolyásolhatja, 
végső soron városképi értékű épület kényszerű lebontását okozhatja. A mélygarázs építési 
tevékenység  egyes esetekben az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban lévő, 
értékes fás növényzet elpusztítását kívánja meg, így a városkép előnytelen megváltoztatá-
sát okozhatja.

A településkép védelméről szóló rendelet tervezetének tartalmával kapcsolatban az a véle-
ményünk, hogy nem kapnak kellő hangsúlyt benne jogszabályként a településképet meg-
határozó növényzet védelmére vonatkozó biztosítékok. Míg a településképi Arculati kézi-
könyvben a településképet meghatározó építészeti értékekkel egyenrangú szerepet kap-
nak a településképi jelentőségű növényzet, fasorok, közparkok, a településkép védelméről 
szóló rendeletben a városképet meghatározó növényzet védelme nem nyilvánult meg kellő 
hangsúllyal.
e hiányosság alól kivétel a 10. § kertépítészeti alkotás védelméről szóló  (9) bekezdése.

korlátozó jelleggel esik szó a zöldfelületi kialakításról a történeti Pavilonos karakterű épü-
letegyüttesek védelméről szóló  24. §ban.
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A közparkokra vonatkozó 25. § (1) bekezdése említi a meglévő fasorok megtartását és 
szükség szerinti pótlását.

A kiemelt útvonalakra vonatkozó 26. § mint az utcakép jellemző elemeit megőrzendőnek és 
fejlesztendőnek tartja a fasorokat.

A településképi véleményezés szempontjairól szóló 40. §  a) bekezdésének ag) pontja 
megemlíti vizsgálati szempontként, hogy „károsan érintie a beavatkozás a természeti kör-
nyezetet”…

Mivel a Xii. kerület területén   a településképi arculati kézikönyv szerint is meghatározó 
jelleggel és volumenben van jelen a növényzet fasorok, közparkok, közterek, intézményi 
kertek és egyéb formában, javasoljuk mindezen elemek biztonsága, valamint látványként 
való kellő érvényesülése érdekében tartalmasabb megjelenítésüket és határozottabb védel-
müket a Településképi rendeletben.

Tisztelettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:
        Schnier Mária
                 tematikus projektvezető

Csík Edina       Budapest, 2018. április 26.
Főépítész részére       23/2018
Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi iroda

Tárgy:  Budaörs, Bretzfeld utca – lévai utca – komáromi utca – kenyérgyár utca  által ha-
tárolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítás  véleményezési szakasz
Ügyiratszám: Xi2293/2018
Üi:  junghausz tímea

tisztelt Főépítész asszony!

köszönjük megkeresésüket tárgyi módosítással kapcsolatban és az alábbiakban adjuk meg 
véleményezésünket.

véleményünk   a jóváhagyandó munkarészben  közölt   Helyi Építési Szabályzat módosítási 
javaslatáról
Budaörs város Önkormányzata képviselőtestületének  …/2018. (…) rendelete a Budaörs 
város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014.  (iX. 29.)  önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

A 6. § táblázatának 39. sorában szereplő vtfi  övezet legkisebb kötelező zöldfelületi ará-
nyát  minimum 40 % ra javasoljuk növelni.
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A tervvel  kapcsolatos egyéb javaslataink:

tárgyi területre vonatkozó terveknek kulcsfontosságú szerepe van, mivel    amint a hely-
zetfeltáró anyag is írja, beépítetlensége és városon belüli elhelyezkedése  folytán a város 
vezetése mint potenciális, a kialakult új városközpontot kiegészítő, fejlesztési területet tart-
ja számon. A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet településközpont terület 
felhasználási kategóriába sorolja.
Ugyanakkor a terület elhelyezkedése   nyugati és keleti  szomszédsága miatt   igen kö-
rültekintő tervezést kíván!
A keleti, Komáromi utca menti  kisvárosi övezet vonatkozásában a tervezés meg is felel 
ennek a feladatának: 
-  A Komáromi utca keleti oldala melletti lakóterület nyugalmának óvása érdekében a terve-
zési terület komáromi utca menti vi f2 építési övezetében minimum 80 %ig lakófunkciójú 
épületet kell létesíteni.
  A komáromi utca menti értékes hársfasort az Önkormányzat védetté nyilvánította.
  A beépítési tervek mindkét változatán a házak (lakóházak)   feltehetőleg mélygará-
zsainak   gépkocsi behajtóit olyan helyre tervezték, hogy azok egy belső útról legyenek 
megközelíthetők, a belső utak pedig a lévai  utcáról, illetve a kenyérgyár utcáról, mivel a 
komáromi utca forgalmát a terv szerint  továbbra is csillapítottként tervezik.

az anyag a területtel kapcsolatban felmerült problémák között kiemeli a Bretzfeld 
utca gyűjtőút funkcióját. Ez az út ráadásul a városközpont tehermentesítését is 
hivatott szolgálni, mint összeköttetés a szabadság út és a Baross utca között.
Azonban nem veszi számításba a terv a Bretzfeld utca nyugati oldalán lévő Budaörsi lakó-
telepet és az alapfokú nevelési és oktatási intézményeket.
Bár a környék zöldfelületének elemzésénél méltatja a tervezési területtel szomszédos Bu-
daörsi lakótelep nagy zöldfelületi ellátottságát, egészséges fáit, belső útjainak fasorait, az 
alapfokú nevelési és oktatási intézmények nagy lombkoronájú, egészséges fáit     a  jelen-
leg is forgalmas, és a tervezett beépítés következményeként növekvő forgalmú Bretzfeld 
utca felől szükséges lenne fokozott védelem  cserjeszinttel kiegészített, nagy lombkoronát 
növelő fasor formájában!  (Még akkor is, ha erről az oldalról nem  lehet számítani a forga-
lomvonzó beruházások miatti lakossági ellenállásra…)
A tervezési területet határoló utcák keresztmetszeti rajzán a Bretzfeld utca nyugati oldalán 
fasor sincs.

Megoldási javaslatunk:
Mivel közlekedési körforgalom tervezett a Bretzfeld utca és a lévai utca találkozásánál, ami 
az utca szélességének növelését kívánja meg a szomszédos telkek rovására, javasoljuk a 
Bretzfeld utca tervezési terület melletti szakaszának kiszélesítését olyan mértékben, hogy 
a forgalomhoz szükséges keresztmetszet mellett, az út nyugati oldalán cserjeszinttel ki-
egészített fasort lehessen telepíteni, amely védené a forgalom légszennyezésétől, zajától a 
lakótelepet és a gyermekintézményeket.

kérjük javaslataink szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
               tematikus projektvezető
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Dr. Váczi János      Budapest, 2018.  május 30
Alpolgármester úr részére       68/2017
Budapest főváros Xii. kerület
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

tárgy:  Három területre vonatkozó  új kerületi Építési Szabályzat: gyógyfű utcai kÉSZ, 
Svábhegy kÉSZ, királyhágó kÉSZ

tisztelt Alpolgármester Úr!

köszönjük tárgyi területekre vonatkozó új kerületi építési szabályzatok, valamint a Xii. ke-
rület teljes területére vonatkozó megalapozó vizsgálat megküldését és a tárgyi területek 
tervezett kerületi építési szabályzataival kapcsolatban az alábbiakban adjuk meg a észre-
vételeinket  környezetvédelmi és zöldfelület védelmi vonatkozásban.

i. „gyógyfű utca” kÉSZ: Maros utca – Magyar jakobinusok tere – kékgolyó utca – ráth 
györgy utca – roskovics utca – gyógyfű utca – Csaba utca 
A területre vonatkozó szabályozási koncepció szerint a városmajor utca 1214. (hrsz 6979 
ingatlanon irodaházfejlesztés a cél. A fejlesztéssel érintett és a szomszédos városmajor u. 
16. ingatlanokon telekalakítás is várható.
Bár a  „környezetvédelem” címszó alatti értékelés szerint a fejlesztéssel összefüggésben  
többletterhelés nem keletkezik,  véleményünk  a fejlesztés miatt megváltoztatott paramé-
terekkel kapcsolatban az alábbi:
Az ln2/Xvii1 övezetnél ellenezzük a beépíthetőség legnagyobb mértékének 65 %ra való 
növelését, és a terepszint alatti beépíthetőség 90 %ra való növelését, és ezzel összhang-
ban,  a legkisebb megengedett zöldfelület mértékének 15 %ra való csökkentését sem 
tartjuk helyesnek. 
Az ln2/Xvii3 övezetnél ellenezzük a beépíthetőség legnagyobb mértékének 60 %ra va-
ló növelését és a terepszint alatti beépíthetőség 100 %ban való megengedését. ezzel 
összhangban a zöldfelület legkisebb megengedhető arányát legalább 40 %ban javasoljuk 
meghatározni, összhangban a terepszint alatti beépítés megengedhetőségének maximum 
60 %ban való meghatározásával.
Hasonló értékeket javasolunk  az  ln2/Xvii5 övezetnél.
A terepszint alatti beépítés és a kötelező legkisebb zöldfelület aránya véleményünk szerint 
együttesen nem haladhatja meg a 100 %ot, és ezen belül a legkisebb kötelező zöldfelü-
letnek minimum egyenlő arányúnak  kell a terepszint alatti beépíthetőséggel annak érde-
kében, hogy a zöldfelület teljes értékű, aláépítetlen talajon, fásított  zöldfelületként funkci-
onálhasson. 
ennek megfelelően javasoljuk csökkenteni az 
ln2/Xvii2 és az ln2/Xvii4 övezetek terepszint alatti beépíthetőségének arányát is.
Mint már több alkalommal említettük, a legkisebb megengedhető zöldfelület aláépítetlen 
talajon való megvalósítását javasoljuk, a meglévő és telepítendő faállomány kifejlődése 
érdekében.
A rendelet tervezet szövegében javasolt kisebb kiegészítésünk illetve módosításunk:
7. § (2) bekezdés: Amennyiben a parkolók növénysávjaiba telepített fák mennyisége beszá-
mítható lesz a kötelezően telepítendő fák mennyiségébe, a parkolók növénysávjai aláépítet-
len talajon, a fák gyökérzetének kifejlődéséhez megfelelő szélességgel kell rendelkezzenek. 
gondosságra vall a 12. § (4) bekezdésének előírása a terepszint alatti építményekkel kap-
csolatban.
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ii. Svábhegy kerületi Építési Szabályzat

A Szabályozási koncepcióban írják, hogy a tervezési területen belül a tSZt Épített környe-
zet védelmével kapcsolatos magassági korlátozásai miatt várható változás. valamint az 
Alkony úton, őzike út 9398/1 hrsz. ingatlanokat érintően.
A tervezési területen belül található többi ingatlan esetében jelentős változás nincs. (írja a 
Koncepció)

lényegesnek látjuk azonban a koncepció szövegében kifejtett alkalmazkodási kényszert 
amiatt, hogy a tSZt Épített környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások 
tervlapja a Svábhegy nagy részére előírja a legfeljebb 6,5 méter beépítési magasságot. 
e korlátozáshoz az alábbi módon kíván alkalmazkodni az új rendelet:
„Azoknál a jellemzően intézményi rendeltetésű ingatlanoknál, ahol eddig a megengedett 
legnagyobb épületmagasság 7,5 méter volt, a rendelet a tSZtvel összhangban 6,5 méte-
res legnagyobb épületmagasságot határoz meg. Az általános célokra igénybe vehető szint-
területi mutató megengedett legnagyobb mértéke változatlan marad, de annak érdekében, 
hogy a szintterületi mutató biztosította építési lehetőség azokon az ingatlanokon is kihasz-
nálható  legyen,  ahol a magasság csökkentése korlátot jelentene, ott a legnagyobb meg-
engedett beépítési mérték 5 %kal emelkedik (lke3/Xv3, lke3/XvAi3 és lke3/XvAi4 
övezetek)”
A Szabályozási koncepció szerint ezen változások miatt is szükség lenne a kvSZ módosítá-
sára, azonban a megváltozott jogszabályi környezet új kerületi Építési Szabályzat megal-
kotását teszi szükségessé.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Svábhegy új kerületi Építési Szabályzata a magassági korlá-
tozást a beépíthetőség növelésével oldotta meg az építési lehetőség csökkentése helyett!!

A Szabályzat tervezetével kapcsolatos néhány észrevételünk és javaslatunk:
6. § (1) b) Az 1. mellékleten megjelölt „Megtartandó fás növényállomány” területén a teljes 
faállományt legyen szükséges megtartani. 
indoklás: az ellenőrzés lehetőségének hiánya a faállomány fokozatos, jóval nagyobb csök-
kenéséhez vezethet.
7. § Az országos jelentőségű védett természeti területek határától számított 20 méteres sáv 
semmilyen körülmények között ne lehessen építési hely része.
indoklás: ilyen helyen nem lenne szabad építési telket kijelölni a természet védelme miatt.
13. §  (4) A terepszint alatti beépítéssel kapcsolatos előírás gondosságra vall.
59. § (1) bekezdés (c) pont törlését javasoljuk. Indoklás: A közkertek területében nem tart-
juk helyesnek  vendéglátó épület, illetve vendéglátó funkció elhelyezését. Az 1 hektárnál 
kisebb alapterületű  és 80 méternél  kisebb oldalméretű zöldterületeken az egyéb felsorolt 
engedélyezett építmény és funkció mellett a vendéglátás túlságosan dominánsan hatna,  
áruszállítás miatt gépjármű forgalmat igényelne, esetleges szemetelést, a pihenéssel, fel-
üdüléssel ellentétes viselkedést kiváltva.

iii. „királyhágó” kÉSZ németvölgyi út – királyhágó tér – Böszörményi út – Apor vilmos tér 
  Stromfeld Aurél út által határolt terület
A rendelet tervezet szövegében javasolt kisebb kiegészítésünk illetve módosításunk:
7. § (2) bekezdés: Amennyiben a parkolók növénysávjaiba telepített fák mennyisége beszá-
mítható lesz a kötelezően telepítendő fák mennyiségébe, a parkolók növénysávjai aláépítet-
len talajon, a fák gyökérzetének kifejlődéséhez megfelelő szélességgel kell rendelkezzenek.
61. § A közkertek területében nem tartjuk helyesnek  vendéglátó épület, illetve vendéglátó 
funkció elhelyezését. indoklás: az 1 hektárnál kisebb alapterületű  és 80 méternél  kisebb 
oldalméretű zöldterületeken az egyéb felsorolt engedélyezett építmény és funkció mellett 
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a vendéglátás túlságosan dominánsan hatna, áruszállítás miatt gépjárműforgalmat igényel-
ne, esetleges szemetelést, a pihenéssel, felüdüléssel ellentétes viselkedést kiváltva.

gondosságra vall a 12. § (4) bekezdésének előírása a terepszint alatti építményekkel kap-
csolatban.

A XII. kerület teljes területére vonatkozó megalapozó vizsgálat 1.3. „A táji és természeti 
adottságok vizsgálata” című fejezetének „Értékes növényállományú kertek, egyedi tájér-
tékek” című fejezetében kiemelik,  hogy sok esetben  a hátsó kertekben lévő erdős foltok 
összeérnek, nagy összefüggő erdős foltokat alkotva. ezeknek az erdőfoltoknak a biológi-
ai aktivitása sokszorosan meghaladja a felaprózott, mozaikszerű zöldfelületek aktivitását, 
ezért különösen értékesek. A Megtartandó  facsoportnövényállomány jelöléssel lehetőség 
nyílik arra, hogy ilyen  összefüggő foltok keletkezzenek.”

Svábhegy új kerületi Építési Szabályzatának tervezetének vizsgálatakor szem előtt tartot-
tuk ezt a körülményt, amikor a 6. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban kinyilvánítottuk 
azt a véleményünket, hogy Az 1. mellékleten megjelölt „Megtartandó fás növényállomány” 
területén a teljes faállományt szükséges megtartani. (nem csak a legalább 80 %át, aho-
gyan a tervezet e pontja meghatározta.)

A Megalapozó vizsgálat 1.4. Zöldfelületi rendszer vizsgálatának a faállománnyal foglalkozó 
fejezete az erdőket érintő legfőbb problémák között felsorolja azt is, hogy a lakóterület és 
erdő találkozásánál az erdő pusztulása egyre gyorsuló folyamat.
ezt a körülményt tartottuk szem előtt Svábhegy új kerületi Építési Szabályzata tervezeté-
nek vizsgálatakor a 7. §ban meghatározott engedménnyel kapcsolatban, amely megen-
gedné, hogy az országos jelentőségű védett természeti területek határától számított 20 
méteres sávban kijelölhető lenne építési terület abban az esetben, ha másképpen a telek 
beépíthetetlenné válna, vagy ahol a szabályozási terv építési helyet jelöl ki…
véleményünk: Az országos jelentőségű védett természeti területek határától számított 20 
méteres sáv semmilyen körülmények között ne lehessen építési hely része.
indoklás: ilyen helyen nem lenne szabad építési telket kijelölni a természet védelme miatt.

tisztelt Alpolgármester Úr!
kérjük észrevételeink és véleményezésünk szíves mérlegelését.

Tisztelettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető
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Kovács Róbert       Budapest, 2018. május 2.
Polgármester úr részére      24/2018
Budapest főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat

tárgy: Budapest, X. kerület könyves kálmán körút – kőbányai út – vasút – Üllői út által 
határolt területre vonatkozó  kerületi Építési Szabályzat  (kÉSZ) rendelet tervezetének vé-
leményezése

tisztelt Polgármester Úr!

köszönjük értesítésüket tárgyi területre vonatkozó kerületi Építési Szabályzat  (kÉSZ) ren-
delet tervezetének készítéséről és az alábbiakban adjuk meg azzal kapcsolatos véleménye-
zésünket.

  A Helyzetfeltáró és Helyzetelemző munkarész előtti bevezetőben így indokolják meg a 
népliget sorsát érintő, nagy tömegeket vonzó  sportfejlesztéseket:
„A kÉSZ közvetlen célja létrehozni a hatályos kormányhatározatban meghatározott népliget  
megújítás és fejlesztés magvalósításának szabályozási kereteit, amely biztosítja úgy a ter-
vezett sportinfrastruktúra fejlesztés megvalósításának, mint a városi park megújításának 
építésjogi kereteit.”
Az alátámasztó munkarészben ugyanakkor rámutatnak arra, hogy: „a sportterület fejlesz-
tése a zöldterületi arány kismértékű csökkenését vonja magával”

A sportcélú fejlesztésre kiszemelt, kerttörténeti szempontból értékes területek tárgyalá-
sánál érdekes kulcsmondat: „..a kerttörténeti értékek megtartása mellett – a terület tör-
ténetiségébe illeszthető, a népliget használati értékét növeli, történeti kert jellegét nem 
csorbítja, gazdasági fenntarthatóságát segíti…”

A fradiváros Zrt. megbízásából a kSp/1 és kSp/2  övezetben lévő, nagy létszámú láto-
gatót vonzó céllal fejlesztendő sportterületekre „kerttörténeti tudományos dokumentáció” 
készült, mely fakatasztert is tartalmaz. itt pontosítható lesz a zöldterületi arány kismértékű 
csökkenése.
nem készült ugyanakkor fakataszter a népliget egyéb, ZvpU és Zvpo övezetben lévő te-
rületeire vonatkozóan, ahol különböző, látogatókat vonzó, és a főváros más zöldterületeit 
tehermentesítő célok érdekében történnek majd zöldterület csökkentések. Így tulajdonkép-
pen követhetetlenné válik a különböző indoklással történő fakivágások miatt bekövetkező 
kondicionáló lombtömeg veszteség.
e   zöldterület közé többékevésbé indokoltan  illeszthető   funkciók kapcsán a ligetet behá-
lózó utak mentén P+R parkolók is kiépülnek a liget belsejében.  Az Óligeten és az Újligeten 
keresztülmenő, a szabályozás szerint szépen fásított utak sajnos kapcsolatot teremtenek a 
fejlesztendő sportterületekkel is a sportrendezvényekre érkező  közönség számára…
Szerintünk mindez csökkenteni fogja a népliget zöldterületi értékét, a fákkal borított zöld-
terület hangulata, valamint a környékre hatást kifejtő, kondicionáló lombtömeg szempont-
jából.



www.levego.hu  47

A helyzetfeltáró és alátámasztó munkarészek is néha ellentmondásos értékelést adnak 
ezekről a szempontokról.

Alábbiakban részletesebben véleményezzük a szabályozási koncepciót, valamint az ennek 
alapján készült kerületi Építési Szabályzat tervezetet.

A koncepció szerint  „a meglévő zöldfelületek   a park működéséhez szükséges feltáró 
közlekedési területek kiszabályozását követően   nem csökkenthetők.”  Sajnos a park 
különböző szempontok szerint szükségesnek ítélt működése szempontjából kiszabályozott 
közlekedési területek meglehetősen nagy területet vesznek igénybe…
Helytelennek tartjuk, hogy   bár a népliget többféle tömegközlekedési eszközzel minden-
irányból kiválóan megközelíthető,  a park személygépkocsival való megközelíthetőségét 
célnak tartja a koncepció!  (124. oldal)  ezzel tulajdonképpen degradálják a park  zöldterü-
leti megjelenését.

Szerintünk a  különböző kulturális és vendéglátó funkciók nem mindegyike indokolt…

több helyen írja a koncepció,  hogy a  szabadtéri rendezvények között annyi időt kell bizto-
sítani, amennyi elegendő a zöldfelület regenerálódására.  
nem világos, hogy milyen intézmény fogja meghatározni a rendezvények megrendezhető-
ségének idejét, és a helyreállítást, fás szárú növényzet megrongálódásának helyreállítását 
milyen költség igénybevételével fogják megtenni?

Mint korábban utaltunk rá, a parkterületen parkolók elhelyezését nem tartjuk szerencsés-
nek. 

Minden esetben ellenezzük a fakivágások vagyonvédelmi hivatkozással  való indokolható-
ságát.
valamint ellenezzük fák kivághatóságát dendrológiai értéktelenségre való hivatkozással. 
Amíg nem készül részletes fakataszter a liget teljes területére, nem lehet megállapítani, 
hogy a különböző okokból történő fakivágásoknak mi lenne a következménye a liget lomb-
állományának  volumene szempontjából.

A közlekedési célú közterületek fásítása hasznos követelmény, bár a közlekedési célból ki-
vágott fák lombtömegét csak bizonyos idő eltelte után és csak részben pótolhatja.

A környezetvédelmi parksávok létesítése igen hasznos,  legalább a ligetet határoló utak 
szennyező hatását csökkentik…

Az „A” jelű területen létesíteni szándékozott kulturális intézmény 70 %os beépíthetőségét 
soknak tartjuk. És a 10 %án létesítendő zöldfelületet kevésnek, csakúgy, mint a  „B” jelű 
területen létesítendő 20 %ot.

A Budapest, X. kerület népliget és környéke, könyves kálmán körút – kőbányai út – vasút 
– Üllői út által határolt területre vonatkozó  kerületi építési szabályzatáról szóló  rendelet 
tervezetével kapcsolatos észrevételeink:

A 3.§  2. pontjában a fa életterének dinamikus jellegű meghatározását korszakalkotóan 
jónak tartjuk.

A 4. § (1) bekezdésében a 3 § 1. pontjára való hivatkozást kérjük 2. pontra való hivatko-
zásra javítani.  Az 5. §nak nem szerepel  (6) bekezdése a szabályozásban.
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A  (4) bekezdés a) pontjából kérjük törölni a vagyonvédelmi okra való hivatkozást!
nagyon jónak tartjuk a (6) bekezdés előírását, mely szerint a fakivágásokat és fapótláso-
kat több évre ütemezve kell tervezni, meghatározva az évente kivágható fák mennyiségét! 
(ilyen gondosságnak köszönhetően elkerülhető a kondicionáló lombtömeg egyszerre törté-
nő nagyobb vesztesége, mivel a pótlás kifejlődésére maradna elegendő idő.)
A (9) bekezdésben a 150 négyzetmétert javasoljuk 100 négyzetméterre javítani.
A (10) bekezdést kérjük részletezni.

A 6.§  (2) bekezdését nagyon jónak tartjuk.

A 11. §ban is kérjük előírni a növényzet helyreállításának kötelezését.

A 12. § d) pontjában kérjük előírni, hogy a közműveket a fák gyökérzetének megóvására 
való figyelemmel kell tervezni.

A 17. § és 18 §:   A kSp/1 és kSp/2 területen a nagy forgalmat vonzó sportrendezvények 
nagyságának ésszerű korlátozását kérjük előírni.

A 22. § (1) bekezdésének  d) pontjában  kérjük csökkenteni a terület beépíthetőségét, és 
e) pontjában növelni a kötelező zöldfelület létesítésének arányát.
A (2) bekezdésben  kérjük 30 %ra növelni a kötelező zöldfelület arányát.

A 35. §  foglalkozik  a Zvpo ás ZvpU  övezetekben létesíthető parkolókkal. Mint már ko-
rábban kifejtettük, ellenezzük ezeken a területeken parkolók létesítését, de ha már mégis 
létesítenek parkolót,  akkor legalább csak kizárólag vízzáró burkolattal, nagyságtól függet-
lenül.

tisztelt Polgármester Úr!

kérjük véleményünk szíves megfontolását.

Üdvözlettel:

 lukács András elnök meghatalmazása alapján:

       Schnier Mária
           tematikus projektvezető
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a favédelembe a társadalom mind szélesebb rétegeinek bevonása a 
sajtómegjelenéseken keresztül.

Sajtómegjelenések februárban és áprilisban a zöldterület-védelem, illetve Városligettel 
kapcsolatban:

2018.02.09.
lehallgatási botrány: a nemzetközi ellenőrök helyett tömegoszlató rendőrök vár-
ták a tüntetőket a Parlamentnél
http://pestibulvar.hu/2018/02/09/lehallgatasibotranynemzetkoziellenorokhelyett
tomegoszlatorendorokvartaktuntetoketparlamentnel/

2018.02.27.
kivágták a fákat a belváros egyik legszebb utcájában
https://zoom.hu/hir/2018/02/27/kivagtakafakatabelvarosegyiklegszebbutcajaban/

2018.02.28.
kivágták a fasort az 5. kerületi semmelweis utcában
https://gardenista.hu/2018/02/28/kivagtakafasortaz5keruletisemmelweisutcaban/

2018.04.29.
3  tanulság  a  ligetvédő megverésével  kapcsolatban:  a  liget  Projekt  elvesztette  
az  erkölcsi  csatát
http://b1.blog.hu/2018/04/29/3_tanulsag_a_ligetvedo_megveresevel_kapcsolatban_a_li-
get_projetk_elvesztette_az_erkolcsi_csata

2018.05.10.
ki a felelős a Margit-szigeti fakivágásért
https://pestisracok.hu/kiafelelosamargitszigetifakivagasert/

2018.05.23.
ligetvédők: tanulmány is igazolja, hogy a Városliget ebben a formájában meg-
szűnik
http://hvg.hu/itthon/20180523_A_ligetvedok_szerint_a_varosliget_megszunik_ebben_a_
formajaban_letezni

2018.05.24. 
tarlóst kerülgeti a guta: berendelt egy vizsgálatot a Városligetről, amiben a liget-
védőknek adtak igazat
https://zarojel.hu/tarlostkerulgetiagutaberendeltegyvizsgalatotavarosligetrol
amibenaligetvedoknekadtakigazat/

2018.05.24.
tarlóst kerülgeti a guta: berendelt egy vizsgálatot a Városligetről, amiben a liget-
védőknek adtak igazat
https://civilhetes.net/tarlostkerulgetiagutaberendeltegyvizsgalatotavarosligetrol
amiben-a-ligetvedoknek-adtak-igazat
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