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Előzmények, évek óta folyik a Nyél u. Csöngő u. Kacor u. Áron u. Csiperke u. Szabadkai u. Balatoni u. 
határolta terület, FSZKT, korábban TSZT módosítása. Ennek lényege, hogy egy jelentős méretű MG-RF 
övezeti területet a Szabadkai u. mentén, és egy kisebb Z EZ övezetet a Nyél u. Csöngő utcától a 
Brassói útig L5-be sorolna át. Az átsorolásra javasolt Z EZ terület a Herosz állatmenhelyig húzódik fel, 
elsősorban fenyves, és gyepes terület. Előzmény még, hogy 2008-ban a Főváros megbízására 
megvizsgáltuk a fennsík védett területei bővítési lehetőségeit a Balatoni út innenső oldalán. Ekkor 
részletes botanikai és rovartani vizsgálat történt, és jelentős értékeket tárt fel, s javasoltuk is a 
Brassói u. Fennsík utca közötti sáv védelem alá helyezését. A legértékesebb részek egyike a Csúcs u. 
Termő u. térségében van, melyet a 90-es években helyi védelemre javasolt az önkormányzat, akkor 
még helyben volt a kompetencia, később került a fővároshoz, de védelemre nem került sor, bár több 
kerületi térképen ma is ez védettként szerepel – bónuszként meg, kiadták gomba komposztáló és 
építőanyag telepnek, ennek eredményei láthatóak. Másik jelentős terület a Herosz menhelynél lévő 
rét, komoly homoki kikerics állománnyal, de van itt hérics, vetővirág, vértő, csűdfű és sok más is a 
számos rovarfaj, pók, lepke mellett. De a most átsorolásra javasolt területen is van bőségesen fekete 
kökörcsin, tavaszi hérics, homoki vértő és homoki kikerics is. 

A védelmi javaslatok, kezdeményezések rendre elhaltak eddig a fővároson belül, ellenérdekeltség 
okán. Ugyanakkor az FSZKT módosítás rendületlenül halad előre évek óta, szerencsére elég lassan. Mi 
a különböző stádiumokban véleményeztük, és elleneztük a Z EZ átsorolását, legutóbb az FSZKT 
módosítás kapcsán részletes szakvéleménnyel alátámasztva. Ugyanakkor tény, hogy az aktuális TSZT-
ben, a Z alakú Z EZ övezet L5-be történő átsorolása már tervben, ill. jelezve van. Az egyeztetésen 
részt vettek a Városépítési Főosztály (Gaskóné Mahunka Magdolna vezette), a Városüzemeltetési 
iroda – Környezetvédelmi osztály - munkatársai, a tervező Czebe Judit (APS Mérnökiroda), a kerületi 
Városrendezési irodáról Dévai Zoltán, a DINPI (Nemzeti Park) és a Zöldhatóság (Környezetvédelmi 
Felügyelőség) képviselői, az Állami Főépítészi Hivatal és a Kormányhivatal közegészségügyi részlege 
képviselője, valamint az LMCS és jómagam. 

Az első részben a természetvédelmi vonatkozásokat beszéltük, meg, bár belekeveredtek a zaj 
problémák is, kiderült, hogy a kerület már három éve településrendezési megállapodást kötött az 
átsorolandó Z EZ terület tulajdonosával, amivel a teljes terület közmű fejlesztését, útkiépítését 
fedezik – ezen a területen, az ő területén, mintegy 32 telek kerülne kialakításra -, bár elképzelhető, 
hogy a korábbi MG övezetben is vannak érdekeltségei.  

A Zöldhatóság a Natura 2000-es területre – túloldal – vetített hatáselemzést hiányolta, ill. kérte, a 
fejlesztés kapcsán – ez szerintem elég gyenge ellenérv, és könnyen teljesíthető -. A DINPI a Z betű 
alsó csücskét kifogásolta, ahol homoki kikerics előfordulás van – ez is bakfitty szerintem -. A 
Környezetvédelmi osztály vehemensen lépett fel, a mi anyagunkra hivatkozva a Z EZ terület védelmét 
javasolták, rámutattak az itt lévő jelentős értékekre, összességében 80-100 milliós névleges 
természeti értékkel. Sőt Bajor Zoltán korábbi felvetését is behozták, miszerint 100 ezer Ft eszmei 
érték megsemmisítése felett már BTK kategóriában vagyunk – ennek végigvitele persze nagyon nehéz 
-. Én az előzményeket említettem, majd utaltam rá, hogy ha itt egyetlen szál védett növény nem 
volna, akkor sem lenne indokolt az átsorolása, városszerkezeti, klímavédelmi okokból, ez zöldterület, 
erdő, gyep, önmagában is érték. Miközben a városbelsők szürke és barna zónákkal vannak tele, nem 
indokolt az állandó terjeszkedés, kifelé, a zöldterületek terhére. A beépülés, az utcahálózat 
abszurdumára utaltam, miszerint vékony szigetszerű védett sávok maradnak, a Nyél utca mentén, 
amelyek terhelése, kitettsége jelentős lesz a populáció révén, taposás, szemétbehordás, stb. Ezt 
látjuk a mai védett területen is, kisebb ráépülés mellett is. Utaltam rá, hogy tiltakozunk az Z EZ 
átsorolása ellen, és mindent megteszünk annak megakadályozásáért. Felvetettem, hogy a TSZT-ben 
való Z EZ L5 átsorolás mennyikben kőbe vésett, amire Gaskóné azzal reagált, hogy az módosítható. Az 
LMCs részéről Schnier Mária az MG övezet átsorolását is ellenezte, ami a terület további terhelését 
hozza majd. Kövesi György az Állami Főépítészi Hivataltól bírálta a Főváros jelen és általános eljárását 
az ilyen ügyekben – pl. a település rendezési szerződés nem releváns, ill. nem tartozik ide, az 



átsorolandó MG övezetben is 10% zöldterület biztosítása szükséges, a Nyél utca nem megnyitható a 
Balatoni útra, közműépítési feltételek stb.  

A konklúzióban Gaskóné utalt a felvetett javaslatokra , aggályokra, melyekkel foglalkozni kell, Natura 
2000-es hatás elemzés, a természeti értékek figyelembe vétele, a védendő területek kérdése, 
egyeztetés a kerülettel, hatás elemzés, a 10%-os zöldterület kérdése, az infrastruktúra biztosítás, zaj 
vizsgálat, geodéziai anyag készítése. Ezek eredményeként készül majd hónapok múlva újabb anyag ill. 
előterjesztés. 

Számomra a konklúzió az, hogy a kerület és a tervező meglehetősen magára maradt a Z EZ terület 
átsorolási erőltetésével, s a probléma az, hogy ez a forrása a település rendezési szerződés keretében 
a teljes terület közmű és út fejlesztésének, így az MG terület önmagában nehezen működne. 
Ugyanakkor számomra kérdéses, hogy ebből a harminc valahány telekből hogyan tudja a befektető 
fedezni a közmű és út fejlesztéseket, hacsak nem bagóért vette a területet. Ezzel együtt nem értem, a 
kerület miért erőlteti ennek a területnek a beépítését, a zöldterület rovására. Jó lenne, ha erre 
választ kapnánk. 

Mészáros Péter 

 


