
Csepeli tervek és elképzelések, 
a zöldterületek sorsa

A Csepel-sziget fővároshoz tartozó területén jelentős fejlesztési tervek tele-
pülésrendezési eljárásai vannak folyamatban. A Levegő Munkacsoport részt 
vesz Budapest XXI. kerületének valamennyi településrendezési eljárásában 
és a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája által lebonyolított keretöve-
zet átsorolási eljárásokban. Mivel munkánk során a helyi társadalmi szerve-
zetekkel  állandó kapcsolatot  tartunk,  szakmai  álláspontunkat  velük együtt 
alakítjuk ki. Tagszervezetünk, a Csepeli Kertbarát Kör fontos szerepet tölt be 
ebben a munkában. A Kertbarát Kör közvetítésével tájékoztatjuk a többi cse-
peli szervezetet a készülő tervekről, és segítségükkel ismerjük meg az érin-
tettek álláspontját is. A helyi társadalmi szervezetek a Csepeli Civil Klub elne-
vezésű találkozókon havonta rendszeresen tanácskoznak.

Korábban már írtunk a Csepel északkelet) tervről, amely szerint a volt bolgárkerté-
szetek helyén, a Szállító utcától északra 2.286.000 négyzetméter szintterületen belül 
16.000 lakás épülhetne, a Szállító utcától délre pedig 1.100.000 négyzetméter, ezen 
belül 6000 lakás. A helyi társadalmi szervezetek irreálisnak tartják ezt a fejlesztési 
szándékot, mivel aránytalanul növelné meg Csepel lakosságát, és katasztrofális közle-
kedési állapotokat teremtene, amely hátrányosan hatna a már meglévő lakóterülete-
ken élők mindennapjaira. A terv mezőgazdasági valamint erdő céljára fenntartott te-
rületeket szüntetne meg. Úgy tűnik, hogy az infrastruktúra-fejlesztések lehetőségének 
bizonytalansága miatt szerencsére a Fővárosi Önkormányzat is meggondolja a fejlesz-
tés nagyságát, és a szakmai egyeztetések sorozata után egyelőre a töredékére csök-
kentette a terület építési övezetbe való átsorolását. 

Keretövezeti átsorolás miatt húzódik a tíz hektáros területen fekvő Csepeli Sportsta-
dion fejlesztési  terve.  A helyi  sportegyesületeket a beruházók azzal  kecsegtetik, 
hogy jobb körülményeket teremtenek számukra akkor, ha a területet intenzívebben 
hasznosíthatják. Ezért „városi  jelentőségű kiemelt sportterület” övezetből „intézmé-
nyi” övezetbe sorolás a céljuk, ahol sportlétesítmények mellett irodaépületek, szolgál-
tatási, kereskedelemi és lakóépületek, valamint parkolóház is létesíthető. A beépítési 
koncepció szerint öt hektárnyira zsugorodna a szabadtéri pálya, és két hektárnyi terü-
letre fedett,  különböző sportolási  célú építményeket építenének. A beépítési  tervet 
reprezentáló makett azonban jóval kisebbnek ábrázolja a szabad sportterületet a hely 
50 százalékánál, a beépítettség viszont igen nagy és sűrű rajta. A Levegő Munkacso-
port – a helyi társadalmi szervezetekkel egyetértésben – kétségeit fejezte ki a beépí-
tettség növelésével és a beépítést lehetővé tevő övezeti átsorolással kapcsolatban. A 
Munkacsoport szerint hiba lenne jelenlegi anyagi források hiánya miatt üzleti célú be-
építésekre eltékozolni a kertvárosi és lakótelepi városrész között elhelyezkedő, sza-
badtéri sportokra és rendezvényekre alkalmas területet.

Az Erdősor úti lakótelep mellett elterülő, 30 éve telepített, vegyes faállományú, üzem-
tervezett,  20 hektáros  Csepeli  Kiserdő sűrű lombozata  még a kedvezőtlen talaj-
adottságok miatti viszonylag karcsú fatörzseken is igen nagy biológiai aktivitásértéket 
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képvisel. A lakosság is szívesen tölti  szabadidejét az erdőben, a baj csupán annyi, 
hogy az önkormányzat múltbeli tervei mások voltak vele. Budapest Településszerke-
zeti Tervében városias beépítésű területhasználattal bélyegezték meg, és a Fővárosi 
Szabályozási Kerettervben jelentős zöldfelületű intézményi övezetként szerepel. En-
nek ürügyén különböző beépítési ötletek is felmerültek a szomszédos Erdősor úti lakó-
telep szabályozási terve kapcsán. A helyi társadalmi szervezetekkel egyetértésben a 
Levegő Munkacsoport a szabályozási terv véleményezésekor kezdeményezte a Kiserdő 
„turisztikai erdő” keretövezetbe való átsorolását, mivel ez a településrendezési kate-
gória megvédené a beépítési szándékoktól. Az erdő megcsonkításának veszélye útépí-
tés formában is felmerült. Csepel-Háros szabályozási tervében – az erdő teljes hosz-
szában – összekötő autóutat jelölnek az erdő területének szélén. A terv véleményezé-
sekor a Levegő Munkacsoport tiltakozását fejezte ki az erdő bármilyen célú csonkítása 
ellen.

A csepeli Kis-Duna-part természeti értékeinek védelmében alakult „Csepeliek a Zöld 
Kis-Dunapartért  Közhasznú Egyesülettel”  a  180 lakásos Ibiza  Lakópart  terve elleni 
küzdelmük idején került kapcsolatba a Levegő Munkacsoport. A környezetébe nem illő 
terv elvi építési engedélye ellen az Egyesület sikerrel perelt, de az ügy még nem zá-
rult le, mivel a beruházó korábbi jogszabályokra hivatkozva nem mond le a nagysza-
bású beépítésről, szándékától még a Tervtanács szakmai véleménye sem téríti el. A 
Kis-Duna-part további részére vonatkozó szabályozási terv módosításával kapcsolat-
ban az Egyesület előzetes véleményt nyújtott be Csepel Önkormányzatához, melyben 
kifejtik azt a céljukat, hogy a Kis-Duna-partján kizárólag játszó, pihenő, sport és sza-
badidős tevékenységet szolgáló intézmények épülhessenek. A Levegő Munkacsoport 
ezzel  összhangban  fogja  véleményezni  a  „Csepel-Ráckevei-Dunamenti  terület  II. 
ütem” Kerületi Szabályozási Tervet.

Településrendezési eljárás alatt van a Csepel III. Erőmű terve, amelynek környezetvé-
delmi eljárásába a Levegő Munkacsoport is bekapcsolódott. Mivel a Csepel északkeleti 
gigantomán fejlesztés – úgy tűnik – nemigen fog megvalósulni, kérdéses az erőmű 
fejlesztésének indokoltsága is. A csepeli társadalmi szervezetek a volt csepeli gyárte-
lep területén barnamező-rehabilitációs programot szeretnének megvalósítani. Ennek 
keretében – az ipari műemlékek megtartásával és felújításával – kulturális, szórakoz-
tató, közösségi létesítményeket képzelnek el. Érdekes ötleteik vannak: interaktív ipari 
múzeum, a közelmúlt történelmi korszakainak hétköznapi életét bemutató helytörté-
neti múzeum, régi híradókat játszó kis moziterem, művészlakások kiállítótermekkel 
stb. A lakóterületektől való védőtávolságnak köszönhetően itt zajosabb esti szórako-
zóhelyeket is lehetne üzemeltetni. A volt gyártelep Csepel olyan nevezetességévé vál-
hatna, amely akár egész napos programot is biztosíthatna az érdeklődőknek. A társa-
dalmi szervezetek a Nagy-Duna-parton több zöldfelület kialakításáról is álmodoznak. 
Kérdés, hogy az Önkormányzatnak mi a véleménye az elképzelésről.

Míg a Kiserdő védelmünkre szorul, Csepel északi részének hivatalosan véderdőként 
nyilvántartott körülbelül 30 hektárján erdőtelepítés helyett még nagy sűrűségű beépí-
tés is létrejöhet a jövőben. A Kis-Duna-part természeti romantikáját a helyi egyesület 
éberen védi a beépítési szándékokkal szemben, az 5,2 hektár területű  Tamariska-
dombot, mint Csepel egyetlen természetvédelmi területét egyelőre nem fenyegetik 
beépítési tervek.„Viszonylagos beépítetlenségével még valamennyire őrzi a táj egykori 
hangulatát, élővilágának egy részét.”-   olvasható Tenk András és a Csepeli Zöld Kör 
„A Tamariska-domb természeti értékei” című, tudományos igénnyel összeállított kiad-
ványában. Azonban „A Tamariska-dombot és lakóit pusztítja a természet (erózió), az  
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emberi tudatlanság (illegális szemétlerakás, barbár gyújtogatás, a kirándulók nemtö-
rődömsége,  motoros  és  kerékpáros  vandalizmus),  valamint  a  kezelői  hiányosság: 
gondatlanság és félreértelmezett védelem (motoros fűkaszálás)”– írja a kiadvány első 
oldalán Menyhért Péter felelős kiadó, a Csepel-szigeti Civil Szövetség ügyvezetője. A 
könyv „célja, hogy megmutassa, mit érdemes és KELL megőrizni unokáink számára.” 
A kiadvány gyönyörű felvételei ezt igen meggyőzően teszik.

A Levegő Munkacsoport a településrendezési eljárásokban való részvételével – helyi 
társadalmi szervezetekkel kölcsönös szakmai kapcsolatban – szintén értékmegőrzést 
és értékteremtést segít elő.

Budapest, 2010. március 30.

Schnier Mária
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