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Tárgy: Felkérés ökológiai kockázatelemzés elkészíttetésére a 20/2016. (VI. 10.) 
Főv. Kgy. rendelettel módosított Városligeti Építési Szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) pontja alapján 

 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) 
pontja a Fővárosi Közgyűlés által f. hó 8-án jóváhagyott tárgyi módosítás alapján az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
„4. Ökológiai kockázatelemzés: kivágásra javasolt fák előzetes, egyedi elbírálású, a fák 
városban elfoglalt helyét figyelembe vevő, településökológiai, dendrológiai, illetve élőhely 
vizsgálaton és értékelésen alapuló kockázatelemzése. A dendrológiai vizsgálatnak 
tartalmaznia kell az egyed egészségi állapotára vonatkozó információkat. Az élőhelyi 
vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed élőhelyi szerepét, az állományban betöltött szerepét.” 
 
Mivel az ökológiai kockázatelemzés meghatározása pontosítva, illetve kiegészítve lett azzal, 
hogy a fák városban elfoglalt helyét is figyelembe kell venni, szükségesnek tartjuk olyan 
ökológiai kockázatelemzés elkészíttetését, amely – amellett, hogy mérlegeli a szomszédos 
kerületek zöldfelületi ellátottságát – tekintettel van az alábbi körülményekre is: 
 
Csak 2015-ben készíttetett teljes fakatasztert a Városliget Zrt. Ez még nem állt rendelkezésre 
a VÉSZ készítésekor. Ennek hiányában a faállomány értékelésének felülvizsgálata nem volt 
lehetséges. Favédelmi munkarészt ezért nem tartalmazhatott a Városligeti Építési Szabályzat 
anyaga, hiszen készítésekor nem állt rendelkezésre a liget teljes területéről fakataszter. A 
Helyzetértékelésben olvasható a Szabályozási Terv készítőinek alábbi megjegyzése: 
„A növényállomány értékeléséhez felhasználásra került a Főkert Nonprofit Zrt. által 2013. 
június–2014. február között készített dendrológiai felmérés, amely a fák vizuális felmérésével 
és értékelésével történt a Radó Dezső által felállított szempontrendszer szerint a Liget 
meghatározott részterületein”… ”Ezen kívül felhasználásra kerültek a FÁNK által 2013-
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2014-ben az egykori Vidámpark területére végeztetett geodéziai felmérés és faállomány 
állapot vizsgálat eredményei. A meghatározott területeken kívül csak hozzávetőleges tervezői 
becslés állt rendelkezésre a faállomány értékességére vonatkozóan, ami semmiképpen se 
tekinthető fafelmérésnek.” 
 
2015-ben a FŐKERT Nonprofit Zrt. a Ligetet elvileg három tömbre osztva készítette el a 
fakatasztert és kataszteri összesítést összesen 6358 faegyedről. 
 
Fentiek alapján a településökológiai kockázatelemzéshez szükséges a FŐKERT Nonprofit 
Zrt. 2015-ben készített fakatasztere, valamint a FÁNK által végeztetett faállomány-vizsgálat. 
Mivel azonban a 2015-ös fakataszter és a FÁNK által végeztetett faállomány-vizsgálat 
időpontja óta a Városliget területén – köztudottan – történtek fakivágások és 
állományritkítások, szükséges ezeknek a változásoknak a pontos jegyzéke is, amit a 
fakivágásokat és állományritkításokat elvégző szakcég által kell összeállíttatni.  
 
Ezt követően, vagyis az után, hogy a Városligetnek és a Fővárosi Állat- és Növénykertnek a 
2015-ös fakataszter adataihoz viszonyított jelenlegi lombtömeg-vesztesége megállapítást 
nyert, pontosítani kell a tervezett épületek, azok miatt szükségessé váló bontások, felvonulási 
területek, szállítások helyszükségletét és az emiatt várhatóan további kivágásra ítélt fák 
biológiailag aktív lombtömegét vegetációs időszakban. 
 
Ki kell terjeszteni ezt a vizsgálatot a módosított Városligeti Építési Szabályzatban szereplő 
egyéb létesíteni tervezett építmények (engedélyezni tervezett új kiskereskedelmi funkciók, 
látogatóközpont, 8 db 100 nm terjedelmű illemhely) területének a Városliget alaprajzán 
pontosan beméretezve ábrázolt hely- és közműfektetési szükségletével, valamint annak 
megállapítására, hogy ezek által mely fák és gyökérzetük lenne esetleg veszélyeztetve. 
Szükséges annak meghatározása is, hogy az új létesítmények látogatóközönség által történő 
megközelítéséhez terveznek-e új sétautakat és ezek járnának-e faáldozatokkal, és ha igen,  
ezeket is pontosan meg kell határozni. 
 
Kiszámítandó, hogy a Városliget és a Fővárosi Állat- és Növénykert 2015-ös fakataszter 
elkészülte óta bekövetkezett és a további tervek szerinti építkezések miatt várható 
lombtömeg-veszteség összessége milyen arányban áll a 2015-ös fakataszter szerinti, 
azóta történt fakivágásokat megelőző állapottal. (Meg kívánjuk jegyezni, hogy a szakszerű 
vizsgálattal – utólag – életveszélyesnek minősített fák lombtömegének pótlása is beleértendő 
ebbe, mivel azok pótlása szükséges.) 
 
Figyelembe veendő körülmények továbbá a következők:  

 Mekkora a Városligetet körülvevő lakóterületek, különösen a VI., VII., XIII. és 
XIV. kerületek zöldterületi ellátottságának aránya, valamint a Városliget 
kondicionáló lombtömegének távhatása. 

 A pótlásként ültethető facsemeték lombozata csak évtizedek  múlva fejt ki számottevő 
biológiai aktivitást, megfelelő gondozás mellett. 

 A környezet szempontjából zöldfelületi értéke csak a környezettel minden oldalon 
szabadon érintkező zöldfelületnek van. 

 Fák csak az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló zöldfelületen 
fejleszthetnek számottevő lombozatot és válhatnak idővel önfenntartóvá. Ez jelenti 
többek között a Városliget jelenlegi faállományának egyik fontos értékét.  
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Tisztelt Elnök Úr!  
 
A 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelettel módosított Városligeti Építési Szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) pontja alapján elvégzendő ökológiai 
kockázatelemzés alapján megállapítható lesz a tervezett Városligeti beépítések hatásának 
mértéke a szomszédos kerületekre. 
 
Kérjük a tárgyi módosítással kiegészített Városligeti Építési Szabályzat szerint elkészítendő 
településökológiai kockázatelemzés megállapításainak szíves mérlegelését a tervezett 
építmények engedélyezhetősége szempontjából. 
 
 
  Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 
       Schnier Mária 
           tematikus projektvezető 
 


