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a Budapest X. kerület, Népligetben történt fakivágások ügyében készült tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Népliget Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén található. A 
parkot az Üllői út, a Könyves Kálmán körút, a Kőbányai út és a MÁV vasútvonala határolja. Keleti 
oldalán sportpályák találhatók, míg a Kőbányai út felőli oldala megújult, és lakóparkok épültek az 
egykori ipari területek helyén. 

A Népliget az 1800-as évek végén Ilsernann Keresztély, akkori főkertész tervei alapján tájképi stílusú 
gyűjteményes növénykertként jött létre. Nevét az idelátogató szegényebb népközönségről kapta. 
Jelenleg a főváros legnagyobb alapterületű közparkjaként működik, amelynek teljes zöldfelülete 
Budapest Főváros Önkormányzatának kezelésébe tartozik. A park gondozását a FŐKERT Zrt. végzi. 
Annak ellenére, hogy a Népliget védett közpark, az elmúlt években fenntartására, ápolására, 
megújítására nem sok figyelem jutott. Fái elöregedtek, sok esetben baleset- és életveszélyesek A 
tavaszi nagytakarítás előtt letört vastag ágak voltak a területen. A ligetes részeken a fák alatt magról 
kelt sarjak eredtek meg, amelyek a park átláthatóságát és rendezettségét erősen csökkentették A 
cserjék is erősen elburjánoztak. Emiatt számos lakossági megkeresés, bejelentés érkezett 
önkormányzatunkhoz és a fenntartóhoz is. Ez mind azt jelzi, hogy a park területén az alapvető 
kertészeti munkák mellett nagy volumenű rendezés elvégzése vált szükségessé. 

A Népliget az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, 
illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 8. §-a 
alapján történeti kertként műemléki védelmet élvez. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdés g) pontja szerint a 
területen fa kivágásának, telepítésének engedélyezése a kulturális örökségvédelmi hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. §(l) bekezdése szerint: 
"4. § (l) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az 
adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag
utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. 

A Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint ugyancsak a használó köteles gondoskodni az ingatlanáll lévő 
fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. 

A Rendelet 7. § (l) bekezdés a) pontja szerint a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy 
vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosítónak 
3 napon belül be kell jelentenie a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz. A növényzet ifjítása, 
alakítása, a veszélyelhárítást célzó gallyazás, továbbá a cserje irtása engedély nélkül végezhető 
tevékenység. 



A Hatósági Iroda munkatársai 2012. március 22-én a Népligetben tartott bejárás során tapasztalták, 
hogy a park területén a FŐKERT Zrt. megkezdte a tavaszi munkálatokat. Darus kocsi dolgozik a 
területen, a száraz ágakat és a korábban letört vastag ágak maradványait tüntetik el. 

A ligetes területeken a fa sarjakat eltávolították, és ezzel a park területe beláthatóvá és biztonságosabbá 
vált. A bejárás során megállapításra került, hogy a Népliget fái közül sok elöregedett, 
balesetveszélyessé vált, koruknál és egészségi állapotuknál fogva megnőtt a kidőlésük veszélye. Ezért 
az ilyen egyedek kivágása szükséges. 

Önkormányzatunk részéről továbbra is szükségesnek tartom a területen található fák átfogó állapot
felmérését, amely meghatározza a megmenthető fák kezelését és a menthetetlen fák kivágását és 
pótlását. Ennek során a park eredeti kialakítását és fajtagazdagságát meg kell őrizni. 

A terület fenntartásáért felelős FŐKERT Zrt. szakemberei arról tájékoztatták hatóságunkat, hogy ebben 
az évben elsősorban a főútvonalak mellett fekvő területeken (Könyves Kálmán körút, Üllői út, Vajda 
Péter utca) végzik el a fa- és cserjeállomány rendezését. 

ll. liatásvizsgálat 

A javasolt munkálatok ütemezett elvégzése vonzóbbá teszi a Népligetet, és várhatóan nagyobb lesz a 
látogatottsága. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest X. kerület, Népligetben történt fakivágások ügyében készült 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. április 2. 
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