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Pokorni Zoltán                 Budapest, 2019. november 15. 

Polgármester úr részére       31/2019. 

Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

 

Tárgy: 9123//1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett fakivágás 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Normafa  Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági 

ügyek 294/2013. (VII.26.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

eljárásának részeként a  tárgyi területen tervezett fakivágást engedélyező, f. hó 7-én közzétett 

Határozattal, valamint a T. Önkormányzat társadalmi reagálásra vonatkozóan közölt érveivel 

kapcsolatban a következőkben fejtjük ki a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő 

Egyesület véleményét, előre bocsátva, hogy a fák kivágását ellenezzük. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya 220 fa (30 köbméter fatömegben meghatározott) fa és 250 köbméter cserje 

eltávolítására (a továbbiakban együtt: fakivágás) adott engedélyt 2020. február 28. napjáig 

történő végrehajtással a Konkoly Thege Miklós úti parkoló létestése céljára. 

 

A Határozat indoklásában az alábbi körülményekre utal: 

– A Kérelmező (XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat) kérelme október 31-ikén érkezett. 

– Az Önkormányzat az új Eötvös út, valamint a Konkoly-Thege Miklós úti parkoló építésére 

engedélyt kapott a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Közlekedési 

Főosztályától. 

– A 4100 négyzetméter nagyságú tervezési terület 1800 négyzetméter nagyságú része jelenleg 

is parkolóként üzemel. A terület többi részén álló fák túlnyomó része 10 cm alatti, az átlagos 

törzsvastagság 10-20 cm közé tehető. 

 

Az ügy vizsgálata során a környezetvédelmi hatóság az alábbi megállapítást tette: 

– Az érintett ingatlan a Natura 2000 hálózathoz tartozó HUDI20009 jelű, Budai Hegység 

nevű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érinti.  

 

Az üggyel kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzet Park Igazgatóság (DINPI) az alábbi adatokat 

szolgáltatta és ügyféli nyilatkozatot tette: 

– A tervezési terület érinti a HUDI20009 jelű, Budai Hegység nevű, kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területet. 

– Északi és nyugati oldala mentén határos az országos jelentőségű természetvédelmi oltalom 

alatt álló Budai Tájvédelmi Körzet területével.  

 

Bár a DINPI véleményében megjegyzi még a következőket:  

– a tervezési terület részét képező ingatlanokon NATURA 2000 jelölés alapjául szolgáló 

jelölő élőhely, faj előfordulására vonatkozóan adat nem található,  

– a 9122/1 és 9136 hrsz. földrészletek jelenleg burkolt közterületek (Eötvös út, Normafa út) a 

9123 hrsz. földrészlet egy része parkolóként funkcionál, a fennmaradt területrészt pedig 
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degradált, spontán fásodó területnek minősíti, 

– a megjelölt földrészlet hatályos övezeti besorolása közlekedési terület. 

 

Azonban a következő bekezdésben viszont ismét kiemeli, hogy a tervezési terület határos 

természetvédelmi szempontú kijelölések alatt álló erdőterületi övezeti besorolású 

földrészletekkel, melyek igazgatóságuk adatai szerint védett növény- és állatfajok 

élőhelyéül szolgáló, természetvédelmi szempontból értékes erdő és gyepterületek. 

 

Ügyféli nyilatkozatként a DINIP kijelentette, hogy a tervezett tevékenységek érintik 

(Budapest XII. kerület 9122/1 és 9123 hrsz.-ú ingatlanok esetében) a HUDI2009 jelű, Budai 

Hegység nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet. 

 

Adatszolgáltatásként azt írja, hogy: a közvetlenül érintett – fentebb felsorolt – Natura 2000-es 

ingatlanokon Natura 2000-es jelölő élőhely, illetve Natura 2000-es jelölő faj előfordulásáról 

nincs információja Igazgatóságunknak. Viszont a tervezett munkálatok területével 

közvetlenül érintkező Budai Tájvédelmi Körzet részeként országos védettségű területen a 

következő NATURA 2000-es jelölő élőhely fordul elő: pannon gyertyános tölgyesek… és a 

továbbiakban egyéb jelölő növény- és állatfajokat sorol fel. 

Természetvédelmi kezelői véleményként kijelenti, hogy a kivitelezési munkálatok során 

a Budai Tájvédelmi Körzet részeként védett területek semmilyen formában nem 

érinthetőek. 

 

A XII. kerületi Önkormányzat a következőkkel indokolta az engedélyezett fakivágás árán 

létesítendő autóparkoló előnyeit:  

– Az erdő területén megszüntetik a szabálytalan parkolásokat. 

– A több ezer négyzetméteren működő, olajjal szennyezett aszfaltozott autóparkolót, 

buszfordulót megszüntetik, ezek helyén zöldfelületet fognak kialakítani. 

– Bár a hatóság határozata nem kötelezi az Önkormányzatot a kivágni szándékozott fák 

pótlására, az Önkormányzat azokat pótolni fogja. 

– Évek óta kihasználatlan épületet elbontanak, ami több ezer négyzetméterrel növeli majd a 

zöldterületet a Normafa környékén. 

 

Ezeket az intézkedéseket üdvözöljük, azonban ezek mind megvalósíthatók az említett 

fakivágások nélkül is. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Környezetvédelem iránti elkötelezettségében bízva javasoljuk, hogy a Normafa kedvelt 

sportolási lehetőségeinek használatát a közösségi közlekedés eszközeinek igénybevétele 

segítségével, a meglévő zöldterületek és falombállomány megőrzésére figyelemmel engedje a 

XII. Kerületi Önkormányzat. 

 

Az autóparkolási lehetőségek növelése nélkül lenne szükséges hatósági eszközökkel 

megszüntetni az erdőben történő szabálytalan parkolásokat, nem fakivágások árán.  

 

A fakivágás engedélyezéséről szóló Határozatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy az autóparkoló kialakítására szolgáló tervezési terület 

északi és nyugati oldala mentén határos az országos jelentőségű természetvédelmi oltalom 

alatt álló Budai Tájvédelmi Körzet területével. Ebből következik, hogy – bár a tervezési 

területen megmaradt fákat feláldozhatónak tartanák – a parkoló építési munkálatok során kárt 

szenvednének védett természeti értékek is. 

Természetvédelmi kezelői véleményében a DINPI idézi a Természetvédelmi törvény 42. §-
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ának (1) bekezdését, mely kimondja, hogy: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek 

veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, 

károsítása.” 

 

Fentieket szem előtt tartva, és különös tekintettel a Fővárosi Közgyűlés által megszavazott, 

klímavészhelyzetet kihirdető határozatra, a Levegő Munkacsoport kéri a tisztelt 

Önkormányzatot, hogy álljon el a szóban forgó fák kivágásától. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

      Lukács András elnök meghatalmazása alapján 

 

 

 

        Schnier Mária 

           tematikus projektvezető 

 


