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Tárgy: A Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 16.) 
Főv. Kgy. rendelet 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelettel 
való módosítása 

 
 
 
 
Tisztelt Főpolgármester Úr! 
 
 
A Fővárosi Közgyűlés f. hó 8-iki ülésén a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. 
(VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet olyan módosítását szavazta meg, amelynek 1. § (3) bekezdése 
így szól: 
 
„A R. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 

 
A Fővárosi Közgyűlés tehát elfogadta a Levegő Munkacsoport javaslatát, hogy az eredeti 
rendelettervezethez képest egészítse ki ezt a rendelkezést „a fák városban elfoglalt helyét 
figyelembe vevő” meghatározással. 
 
Ezt a pontosító kiegészítést azért tartottuk indokoltnak, mert véleményünk szerint a Városliget 
településökológiai szerepének elbírálásához szükséges megvizsgálni a Városligettel 
szomszédos kerületek zöldterületi, zöldfelületi ellátottságát is. A VI. és VII. kerületek 
zöldterületi és zöldfelületi ellátottsága például rendkívül alacsony, és a XIII. kerületben is sok 
idős, nagy lombú fa esik majd áldozatul a Dózsa György út–Szabolcs utca–Hun utca–Vágány 
utca által határolt területen az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ 
kialakítása miatt. Ennek a területnek és a Városliget lombállományának városökológiai 
szempontból jelentős, távolabbi területeket is érintő hatása van a vegetációs időszakban. A 
lombállomány ritkítása és a – beépítések miatt – idős faegyedek kivágása következtében 
létrejövő lombveszteség csökkenteni fogja ezt a hatást, ami a környező lakó- és intézményi 
területeken az életkörülmények romlását okozza. Ezért tartjuk fontosnak az ökológiai 
kockázatelemzés értelmezését a fentebb említett összefüggésben. 
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Tisztelt Főpolgármester Úr! 
 
A Levegő Munkacsoport szükségesnek tartja a fák állapotának rendszeres szakértői 
vizsgálatát, és egyetért kivágásukkal abban az esetben, ha szakszerű kezeléssel sem lehet 
elhárítani a súlyos balesetveszélyt. Ugyanakkor – amint azt több alkalommal kinyilvánítottuk 
– ellenezzük a fák kivágását építési és közlekedési tervek miatt, valamint szakmailag 
helytelennek tartjuk és ellenezzük parkok és egyéb fás zöldterületek ritkítását, 
lombállományának csökkentését anélkül, hogy elvégeznék a társadalmilag egyeztetett 
településökológiai kockázatelemzést. 
 
Mindezek értelmében összességében nem értünk egyet 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. 
rendeletben foglaltakkal, amely módosította a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 
32/2014. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendeletet – egyebek mellett lehetővé téve, hogy a Ligetet még 
egy látogatóközponttal és több, 80 négyzetméteres kereskedelmi létesítménnyel is beépítsék. 
(Bár a Levegő Munkacsoport ezek törlését javasolta.) 
 
A fentiek fenntartásával egyúttal köszönetünket fejezzük ki a Fővárosi Közgyűlésnek, amiért 
rendeletet az általunk javasolt azon kiegészítéssel fogadta el, amely lehetővé teszi, hogy a 
tervezett beépítések engedélyezhetőségét a településökológiai vizsgálat eredményétől függően 
bírálják el. 
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