
 
2. melléklet az előterjesztéshez 

 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

2019. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

A Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Terve beszámolójának szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című dokumentációban meghatározott „6. Környezetvédelmi Program (2015-2019) pontjainak 

összefoglalása, intézkedési terv” című fejezetben foglalt rövidtávú feladatoknak. Jelen beszámolóban megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényeltek 

pénzügyi ráfordítást, vagy azokra nem állt rendelkezésre elkülönített forrás. 

 

                     FELADATOK 

FELADATRA 

FELHASZNÁLT 

ÖSSZEG (Ft) 

FELADATOK ELVÉGZÉSE, MEGJEGYZÉSEK 

1. Levegőtisztaság-védelem 
   

1.1. 

A Kormányhivatallal egyeztetve 

a légszennyező pontforrások 

nyilvántartásának folyamatos 

aktualizálása  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek 

környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli 

intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 3/2009. (III. 20.) KvVM 

utasítás 2. §-a értelmében a felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyhez 

kötött üzemeltetők közül a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőiről, 

valamint a kibocsátott légszennyező anyagok köréről minden év április 30-ig tájékoztatást 

ad a telephely szerint illetékes polgármesternek. A főváros tekintetében ezen 

kötelezettséget a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a főpolgármester felé 

teljesíti. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatbázisában a 

2019. évre vonatkozó adatok még nem kerültek feltöltésre. A 2018. évi légszennyező 

anyagok közül a kerületben 78 különböző anyag került bevallásra 92 különböző 

telephelyen. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek körében 

2019. évben változás nem történt. Az egységes környezethasználati engedélyek 

mindegyike tartalmazza a bevallásra kötelezett légszennyező forrásokat és a kibocsátási 

határértékeket, az engedélyben szereplő előírástól függően a cégeknek évente vagy 

ötévente légszennyezettségi mérést kell végezni. 
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1.2. 

Szmogriadó esetén szükség 

szerint a helyi lakosság további 

tájékoztatása 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben (a 

továbbiakban: fővárosi szmogriadó rendelet) meghatározott szmoghelyzet bekövetkezése 

esetén a főpolgármester feladata az érintett lakosság tájékoztatása a meglévő és várható 

túllépés helyéről, mértékéről és időtartamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a 

javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges 

feladatokról. A főpolgármester levegőtisztaság-védelmi feladatkörébe tartozik a 

szmogriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása. A szmogriadó terv végrehajtása során 

feladata a légszennyezést okozó szolgáltató, illetve termelőtevékenységet ellátó 

létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az 

üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének 

időleges korlátozása vagy felfüggesztése. 

   

1.3. 

Avar és kerti hulladékok égetési 

tilalmának ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

és Kőbányai Közterület-felügyelet 

 

 

A fővárosi szmogriadó rendelet alapján Budapest közigazgatási területén tilos az avar és 

kerti hulladékok égetése, helyette elsősorban helyben kell komposztálni, másodsorban a 

háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató 

(Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló 

zsákban gyűjthető, amelyet a közszolgáltató elszállít. Az avarégetési tilalom betartását a 

Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai jogosultak ellenőrizni. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai 2019. évben is ellenőrizték a kerületben a 

kerti hulladék és avar égetési tilalmának betartását. 

   

1.4. 

A levegőminőség folyamatos 

nyomonkövetése a Gergely utcai 

mérőállomás adatai segítségével 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat feladata a levegőminőség mérése és 

értékelése. A hálózat két része az automata és manuális hálózat. Az előbbi esetben a mérés 

folyamatos, amely során a légszennyező komponensek széles körét mérik, míg az utóbbi 

esetben (RIV) pontjain a mintákat laboratóriumban elemzik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid 

(kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik. A hálózat szakmai irányítása a 

Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai irányításának operatív és 

minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat alá tartozó 

Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ látja el. A megyei kormányhivatalok feladata 

a mérőállomások üzemeltetése.  

Budapesten található 12 automata állomásból a kerületünkben a Gergely utcában, az 

Idősek Otthona mellett található mérőpont. A 2019. évben rögzített adatok a 

www.levegominoseg.hu honlapon elérhetőek. A lekért adatokból megállapítható, hogy a 

PM10 legmagasabb napi értékét 2019. február 19-én mérték (69 μg/m3, határérték: 50 

μg/m3), az O3 legmagasabb napi értékét 2019. július 2-án mérték (112,8 μg/m3, határérték: 

120 μg/m3), az NO2 legmagasabb napi értékét pedig 2019. február 18-án rögzítették (74,7 

μg/m3, határérték: 85 μg/m3). 

   

http://www.levegominoseg.hu/
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1.5. 

Egyhetes időtartamban levegő-

szennyezettségi mérés 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

444 500 

A Kőbányai Önkormányzat a repülőgépek hajtóművei légszennyező anyag kibocsátási 

mértékének megismerése céljából levegőszennyezés vizsgálatot végeztetett az Országos 

Meteorológiai Szolgálat szakértőivel. Előzetes szakmai egyeztetések alapján a több 

lehetséges helyszín közül a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-80. szám alatti 

(41089/7 helyrajzi számú) ingatlan udvara, az egykori műhely melletti területrész 

bizonyult a legalkalmasabbnak. A helyszíni vizsgálatra 2019. október 29. és 2019. 

november 4. közötti időszakban került sor. A mérést az Országos Meteorológiai Szolgálat 

munkatársai egy mobil labor kihelyezésével végezték egyhetes folyamatos időtartamban. A 

mintavétel során a szénmonoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxid, nitrogén-dioxid, szállópor 

(PM2,5 és PM10 frakció egyaránt), valamint az illékony szerves vegyületek közül az erősen 

mérgező benzol, toluol, etil-benzol és xilolok komponens-értékei, koncentrációja is 

rögzítésre került. A mérés időszakában a napi átlaghőmérséklet az évszaknak megfelelő 

vagy a sokévi átlagnál melegebb volt. A 

kedvező időjárás (amelynek köszönhetően 

kisebb mértékű volt a lakossági tüzelés) 

következtében a mérési időszakban egyik 

légszennyező komponens 24 órás 

átlagkoncentrációja sem haladta meg a 

jogszabályban előírt egészségügyi 

határértéket. A vizsgált komponensek 

közül a fűtési szezonban általában a 

szállópor (aeroszol) lépi túl az 

egészségügyi határértéket, de a mérési 

időszakban a PM10 szállópor koncentráció 

jelentősen elmaradt ettől.  

   

1.6. 

Bűz- és levegőtisztaság-védelmi 

eljárás kezdeményezése a 

hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknál 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2013. január 1-jei 

módosítása alapján a jegyző levegővédelmi hatósági jogkörét a járási hivatalok vették át. 

Ezen rendelkezés alapján a 2019. évben a jegyzőhöz benyújtott 6 levegővédelmi 

panaszbeadványt áttettük a hatáskörrel rendelkező hatósághoz.   
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1.7. 

A szállópor mennyiségének 

csökkentése érdekében a burkolt 

utak arányának növelése a 

kerületben 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 

 

2019-ben önkormányzati tulajdonban lévő burkolatlan úton nem épült szilárd burkolat. Az 

Önkormányzat ugyanakkor előkészített több olyan útépítési tervet, amelynek 

felhasználásával – pályázati forrás bevonásával – a következő években várhatóan lehetőség 

lesz burkolatlan utak szilárd burkolattal történő ellátására. 

   

1.8. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületek esetében a légszennyező 

források (kémények) tervszerű 

felülvizsgálata, karbantartása és 

felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

52 549 172  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben 4 lakóépületben (Hölgy utca 40., Alkér utca 19., 

Salamon utca 5., Maláta utca 10/A) végzett teljes kéményfelújítási – melybe beletartozott a 

tetőjárdák cseréje, a kéménytisztító ajtók cseréje, illetve a szükséges kémény bélelések stb. 

– és 1 épületben (Cserkesz utca 68.) részleges karbantartási (füstcső-, és kéményjárda 

csere) munkákat végzett. Továbbá 6 lakásban történt kéménybélelés és 5 lakásban a 

kazáncsere miatt (zárt égésterű kondenzációs kazán beszerelése) történt kéménybélelés. 
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2. Hulladékgazdálkodás 
   

2.1. 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Közterület-

felügyelet, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. (amely 

kizárólag a Közszolgáltatási 

Szerződésben rögzített ingatlanok 

érintettségében intézkedik), 

Kőkert Kft. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

3 367 367 

 

Kőkert Kft. 

21 743 688 

 

Városüzemeltetési 

Osztálynál 

felmerült költséget a 10.8. 

pont tartalmazza 

 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai 2019-ben az illegális hulladéklerakással 

leginkább érintett területeket fokozottan ellenőrizték. A járőrök jelenléte sok esetben a 

hulladéklerakás megelőzésében segített, tettenérés esetén szankcionálták a cselekményt. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a portfóliójában lévő lakás és nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok esetén végzett hulladékelszállítást. 

 

A Kőkert Kft. az év folyamán 4038 m3 illegális hulladékot gyűjtött össze és szállított el a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai által továbbított, valamint lakossági és saját észlelések 

alapján. 

 

A Városüzemeltetési Osztály a „Föld Napja” – kerülettakarítási és környezetrendezési 

program keretében szervezett hulladékgyűjtési akciót két alkalommal. 2019. április 27-én a 

Hangár utcai erdő területén a BVI (8 fő) közreműködésével történt meg az illegális 

hulladékok gyűjtése. Az összeszedett szemetet a Pilisi Parkerdő Zrt. szállította el. 2019. 

szeptember 27-én a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF 

Zrt.) felhívására 8 helyszínen történt illegálisan lerakott szemét gyűjtése. Hulladékgyűjtés 

történt a Barabás utcában, a Horog utcában a vasúti töltés mentén, a Zágrábi utca és Gém 

utca sarkánál, a Tarkarét utca erdő bejáratánál, az Ezüstfa utcai erdő szélén, az Ökrös utca 

és Serpenyő utca környékén, valamint a Gyógyszergyári út mentén. A szemétgyűjtési 

akcióban összesen 44 fő vett részt (39 fő önkormányzati dolgozó, 2 fő külső jelentkező és 

önkormányzati képviselők).  

Az FKF Zrt. biztosított a hulladékgyűjtéshez 2 db 60 m3-es tömörítős kocsit, 2 db 

homlokrakodót gépkezelőkkel, 2 fő rakodót, 3 db 8 m3-es konténert, 400 db zsákot és 30 

db csipeszt. Az akció keretében összesen 161 m3 illegális hulladék elszállítására került sor. 

A felmerült költséget, 48 825 forintot a Föld napja keretből fedeztük. 
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2.2. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságának tudatosítása a 

kerület lakói és intézményei 

körében 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Környezetvédelmi 

Osztály 

 

Az FKF Zrt. a budapesti köztisztaság és hulladékgazdálkodás elsőszámú felelőseként 

kiemelt jelentőséget tulajdonít környezetünk tisztántartásának megőrzésére. Az FKF Zrt. 

évekkel ezelőtt elindította Környezetvédelmi Oktatóprogramját, amelynek keretében 

óvodák, általános iskolák, valamint középfokú oktatási intézmények diákjai interaktív 

foglalkozások által ismerkedhetnek meg az FKF Zrt. tevékenységeivel, a hulladékpiramis 

"lépcsőfokaival", a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, az újrahasznosítás és 

újrahasználat nyújtotta lehetőségekkel. A FKF Zrt. Edukációs Csoportjának munkatársai a 

gyerekek megszokott környezetében, csoportszobai, tantermi, illetve az intézmény erre 

kijelölt helyszínein, az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos feladatokkal, 

szemléltetőeszközökkel, vizuális megjelenítéssel igyekeznek emlékezetessé és érdekessé 

tenni a foglalkozásokat. 2016. nyarán nyitotta meg kapuit a főváros két pontján (a XV. és 

XVIII. kerületben) az FKF Zrt. Szemléletformáló és Újrahasználati Központja. 

 

Kerületünkben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a kerület minden 

lakosa számára elérhető, továbbá a Kőbányai Komposztálási Program keretében mind a 

lakosságnak, mind az intézményeknek lehetősége van a zöldhulladék hasznosítására. 

   

2.3. 

Elhullott állatok elszállítása, 

valamint a témában a lakosság 

tájékoztatása 

(újságcikk, honlapon történő 

kiemelt megjelenítés) 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

526 000 

Az állattetemek a veszélyes hulladékok körébe tartoznak az esetleges fertőzésveszély 

miatt. A közterületen elhullott állatok elszállítása az önkormányzatok feladatkörébe 

tartozik. A Kőbányai Önkormányzat a kerületi elhullott kisállatok rendszeres elszállítására 

és ártalmatlanítására vállalkozási szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel. A 

szerződés alapján az ATEV Fehérjefoldolgozó Zrt. köteles a kerület közigazgatási 

területén lakóhellyel rendelkező természetes személyeknél, a közterületen, az 

önkormányzati fenntartású intézmények, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában 

álló gazdasági társaságok területén keletkezett állati hulladékokat erre irányuló igény 

esetén begyűjteni, az üzemeltetésben lévő állati hulladékkezelő telepre elszállítani és az 

ártalmatlanításra történő elszállításig a megfelelő tárolásról gondoskodni. Az erre vonatkozó 

tájékoztató az Önkormányzat 

honlapján megtalálható A 

lakossági bejelentéseket az 

ATEV Zrt. részére 

továbbítottuk az állattetem 

elszállításának és szakszerű 

megsemmisítésének céljából. 
Az alábbi diagramm az elmúlt 

években az elszállított 

tetemekre fordított összegeket 

mutatja be.  
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2.4. 

Hulladékkezelő telepek 

időszakos ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel, 

valamint a jegyző is eljár telepengedélyezési eljárás keretében. A kerületi hulladékkezelő 

telepek működését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Panaszbejelentés vagy saját 

észrevételezés alapján haladéktalanul eljárunk, illetve jelezzük a problémát az illetékes 

hatóságnak annak kivizsgálása vagy közös helyszíni szemle kezdeményezése céljából. 

2019. évben 6 db hulladékgazdálkodással foglalkozó telephelyet ellenőriztünk. 1 esetben a 

tevékenység végzését megtiltottuk. 

A kerületben több magántulajdonban lévő ingatlanon is előfordul szabálytalan 

szemétlerakás, amelyek között háztartási, illetve veszélyes hulladék is található. Lakott 

területen a „gyűjtögető életmódot” folytató személyek magatartásából adódó lom és 

hulladék felhalmozása városesztétikai problémát és adott esetben egészségügyi kockázatot 

is jelent. A magánterületeken felhalmozott hulladékokkal kapcsolatban lefolytatott 

hulladékgazdálkodási eljárások szinte mindegyikét az adott ingatlan tulajdonosával 

szemben folytatta le a Környezetvédelmi Osztály.  

   

2.5. 

Kerületi Komposztálási 

Program folytatása a lakosság 

részére 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 

2019-ben a Kerületi Komposztálási pályázat keretében 29 pályázó kapott 34 komposztáló 

berendezést, amit a Kőkert Kft. telephelyén vehettek át. A pályázóknak 5 évig beszámolót 

kell készíteniük a komposztálóba helyezett zöldhulladék és a keletkezett komposzt 

mennyiségéről. A 6. évtől a pályázó tulajdonába kerül a 

berendezés. Az előző évi összesítések alapján a kőbányai 

lakosok összesen 180 tonna zöldhulladékot komposztáltak, 

amelyből 84 tonna komposzt keletkezett.  

Az igényelt mennyiség a 2018. évi beszerzésnél megvásárolt 

edényekkel biztosítható volt. A program 2010 óta folyamatos a 

kerületben.  

   

2.6. 

Közterületi Komposztáló 

Program keretében a meglévő 

komposztáló üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

 

A Kőkert Kft. a Csajkovszkij parkban felállított kb. 6 m3 hasznos térfogatú közterületi 

komposztálót, a Bihari utca és Balkán utca sarkán, a Száva parkban, valamint a 

Bársonyvirág utcában lévő 2-2 m3-es közterületi komposztálót folyamatosan üzemeltette.  

A Kőkert Kft. a közterületen, a parkokban összegyűjtött lombot, füvet a tárolóban 

komposztálja, és megfelelő oltóanyag hozzáadásával segíti elő a lebomlást. A keletkezett 

komposztot a növények ültetésénél hasznosítják. 
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2.7. 

Kerületi komposztáló udvar 

létesítésének vizsgálata 

(megvalósíthatósági tanulmány) 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

2 476 500 

A megvalósíthatósági tanulmányt a Profikomp Környezettechnika Zrt. készítette el 

1 950 000 + ÁFA díj ellenében. A kivitelezés megvalósíthatósága tekintetében vizsgáljuk a 

Keresztúri út 126. szám alatti, 42790 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú, jelenleg 

szántóként nyilvántartott területet. A Kőbányai Önkormányzat tervezi további kivitelezési 

előkészítő megalapozó tervek elkészíttetését (építéshatósági, engedélyeztetési előírások 

vizsgálata). 

 

   

2.8. 

Zöldhulladék-gyűjtőzsákok 

biztosítása a lakosság és az 

önkormányzati intézmények 

részére  

 

Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 

Főosztály 

Kőkert Kft. 

4 625 000 

 

 

Az avargyűjtési akció keretén belül az önkormányzat térítésmentesen „kerti zöld hulladék” 

feliratú 100 literes zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a 

köztisztasági kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek, valamint az 

ingatlanuk rendben tartásáról gondoskodni tudjanak. A Kőkert Kft. a 2019. évben összesen 

25 000 db zöldzsákot vásárolt, amelyet a Hatósági Főosztály munkatársai az 

Ügyfélközpontban osztottak ki. A kerületi lakosokon kívül a kerületi intézmények is 

részesültek a zöldzsákokból. 

   

2.9. 

Az önkormányzati ingatlanokon 

lomtalanítások elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

11 624 849 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. portfóliójában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanokhoz kapcsolódó végrehajtási eljárások keretében valósult meg lomtalanítás. 

 

A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan területén 2019. évben két alakalommal (februárban 

és augusztusban) történt lomtalanítás, továbbá ősszel egy alkalommal a közös képviselő 

megbízásából (FKF Zrt. végezte, költsége 156 700 forint volt, amely az összértékben 

szerepel). 
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3. Vízvédelem és vízhasználat 
   

3.1. 

A Rákos-patak vízminőségének 

nyomonkövetése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Rákos-patak 2019. évben végzett vizsgálataival, 

vízminőségi adataival és kiértékelt eredményeivel tájékoztatást küldött. Mintavételre 2019. 

január 21-én, március 20-án, május 20-án, július 22-én, szeptember 23-án és november 19-

én került sor. A vizsgálatok során a pH, hőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség, 

oldott oxigén tartalom 

mérését a helyszínen 

elvégezték, de a minták 

teljes feldolgozása 

laboratóriumban történt. 

A patak vizében a vizsgált 

komponensek egyike sem 

volt kimutatható 

veszélyes 

koncentrációban. A 

Rákos-patak vízminőségi 

kategóriája nem változik 

Budapest területén, II.A 

(jó minőségű) osztálynak 

felel meg.  
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3.2. 

Kerületi locsolókutak 

engedélyezése, a magánkutakról 

nyilvántartás vezetése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye 

szükséges olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a 

létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségéig terjedő kielégítését szolgálja, valamint 

– parti vízszűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – 

kizárólag a talajvíz felhasználásával működik.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés 

módosította a 2018. január 1-jét megelőzően illegálisan kialakított – fúrt vagy ásott – kutak 

fennmaradására vonatkozó kérelmek benyújtásának határidejét. A korábbi, 2018. december 

31-i határidő 2020. december 31. napjára módosult. Aki tehát 2018. december 21-ét 

megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, és az erre vonatkozó vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. 

december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak, annak a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján 

vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül adható ki fennmaradási engedély.  

Vízjogi fennmaradási engedélyt adott ki a Környezetvédelmi Osztály 2019-ben a Heves 

utcában, Dorogi utcában, Mádi utcában, Váltó utcában, Alkér utcában, Kovakő utcában és 

a Szőlőtelep utcában.  

   

3.3. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületekben a takarékosságra 

ösztönző vízmérők felszerelése és 

az ivóvíz-hálózati rendszerek 

felülvizsgálata 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

5 543 550 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából 2019. évben 70 lakásban 98 mellékvízmérőt 

cseréltek le. 

   

3.4. 

Az önkormányzati épületek víz- 

és csatornahálózata ütemezett 

felújítási költségének felmérése 

költségvetési tervezéshez 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

1 651 000 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az S1 területen a Halom utca 42. szám alatti 

víznyomócsőcsere tervezését és a meglévő csatornahálózat állapotfelmérését végeztette el 

2019. évben. 
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3.5. 

A kerületi tűzivíztározók 

karbantartása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 

A 2019-es költségvetésbe betervezésre került a 2019. évi karbantartási feladat I. ütemének 

befejezése, ami áthúzódik 2020. évre, így a szerződés szerinti befejezési határidő 2020. 

április 30.. 

   

4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 
   

4.1. 

Illegális rákötések csökkentése 

és a jogszabályoktól eltérő 

szennyvízkezelés feltárása 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., mint a főváros területén 

működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltató feladata a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan 

tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója, évente legalább egy 

alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére, kivéve ha jogszabály eltérően 

rendelkezik. 

Az új rendszer segítségével pontosan nyomon követhető a szolgáltatást igénybe vevők 

köre. Adatszolgáltatásuk alapján a legnagyobb szennyvízmennyiség a Gumigyár utcából, a 

Basa utcából, a Heves utcából és a Jászberényi útról kerül elszállításra. 

   

4.2. 

A közművekkel kapcsolatos 

fejlesztések során nemcsak az 

infrastruktúra, hanem a 

környezetvédelmi hatások 

vizsgálata is szükséges  

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A településkép védelméről alkotott rendelet nem támogatja az új légvezetékes 

közműhálózatok kiépítését, ezt minden tervbírálatnál szigorúan figyelembe vesszük. 

 

A Főépítészi Osztály a közművekkel kapcsolatos fejlesztések során a környezetvédelmi 

hatásokat is vizsgálja. 
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4.3. 

Nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 

és szikkasztó árkok kaszálása, 

karbantartása (Kizárólag az adott 

árok megfelelő profiljának 

biztosítása, vagyis az ingatlan 

előtti kaszálást nem tartalmazza) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

7 985 697  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben a Kőbánya-Kertvárosban lévő vízelvezető árkok 

tisztítását, illetve a Zöldpálya és Magyarfalu utcák mentén húzódó vízelvezető árok 

tisztítását, profilozását és padkarendezését végezte el. 

   

4.4. 

Önkormányzati beruházás során 

az elhagyott közművekre 

figyelemmel kell döntést hozni, 

az elhagyott közműveket meg 

kell vizsgálni, valamint 

kezdeményezni kell a közművek 

kezelői felé a szükséges 

intézkedések megtételét 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Főépítészi Osztály 

 

 

A Városüzemeltetési Osztály által a közműberuházások során a tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások kiadásánál minden esetben előírásra kerül a felhagyott vezeték elbontása, 

megszüntetése. 

 

Nem történt adatszolgáltatás olyan önkormányzati beruházásról, amely elhagyott 

közműveket érintett volna. 

   

5. Föld és talaj 
   

5.1. 

Hálós térkőburkolatok 

kialakításának ösztönzése 

 

Felelős: Építésügyi Osztály,  

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

 

2019-ben a Városüzemeltetési Osztály koordinálásában, lebonyolításában végzett 

közterületi burkolatok kialakításánál a felület túlnyomó részén hálós térburkolat készült. 

Az Önkormányzat kezelői jogkörében kiadott hozzájárulásai esetében az ilyen jellegű 

burkolatok alkalmazását részesítjük előnyben. 
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5.2. 

Talajszennyező 

környezethasználók kiszűrése 

érdekében ellenőrzések 

lefolytatása, szükség esetén a 

hatáskörrel rendelkező hatóság 

felé intézkedés kezdeményezése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 
A különböző eljárások és helyszíni szemlék során feltárt talajszennyezés vagy szennyezés 

gyanúja esetén jeleztük a problémát a hatáskörrel rendelkező Kormányhivatal felé. 

   

5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 

parkolókon összegyűlő 

csapadékvíz tisztításának 

megkövetelése 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete 33. § (2) bekezdés f) 

pontja alapján az olajos szennyeződéseknek kitett burkolt közlekedési felületekről és a 400 

m2-nél nagyobb parkolókból lefolyó csapadékvizet benzin- és olajfogón keresztül lehet a 

közcsatornába, illetve árokba vezetni. Ezen rendelkezést a beruházások és az engedélyek 

kiadása során minden esetben előírtuk. A burkolt parkoló létesítése engedélyköteles, az 

engedélyező hatóság a környezetvédelmi szakhatóság előírásait figyelembe véve adja meg 

az engedélyt, amelyben az összegyűlő csapadékvíz tisztításának módját is előírják. A 

Kőbányai Önkormányzat által létesített parkolók minden esetben megfelelnek az olaj- és 

iszapfogó műtárgyakra vonatkozó szabályozásban található előírásoknak. 

   

5.4. 

A Felsőrákosi-rétek 

kábelégetéssel szennyezett 

területeinek felszámolását 

követő szukcessziós folyamat 

nyomonkövetése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A 2014-ben már megkezdett, súlyos környezetterhelést jelentő kábelégető helyek 

felszámolása és helyreállítása 2016. májusában véglegesen lezárult azzal, hogy a Rákos-

patak mentén lévő kábelégető ponton megtörtént a termőföld visszatöltése és a terület 

füvesítése. Azóta a területen ismét növénytársulások jelentek meg. A természetvédelmi 

kezelés egyik legfontosabb elemeként, a tájidegen fás szárú és lágyszárú növényfajok 

visszaszorítása folyamatosan 

zajlott a védett területen, amelyet 

egyrészt a helyben gazdálkodó 

állattartókkal egyeztetve 

legeltetéssel, másrészt a Főkert 

Zrt.-vel a természetvédelmi 

kezelések keretében végeztek el. 
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6. Természet- és tájvédelem 
   

6.1. 

Felsőrákosi-rétek helyi 

természetvédelmi területei 

kezelésének, feladatainak 

nyomonkövetése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Felsőrákosi-réteken gazdálkodókkal folyamatos a kapcsolattartás a természetvédelmi 

célú területkezelés elősegítése érdekében, valamint a természeti értékek folyamatos 

felmérése és rögzítése érdekében. A felméréseknek köszönhetően 2019-ben olyan védett 

növény- és állatfajok is előkerültek a területről, amelyekről eddig nem volt adat. A terület 

természetvédelmi kezelését ellátó FŐKERT Zrt. 2019-ben a korábban kihelyezett hatósági 

táblákat szükség szerint javította, illetve az év második felében négy új táblát helyezett ki, 

a védett terület nyugati oldalán, a FŐKERT telephely dél-nyugati sarka közelében, 

valamint a Határmalom utca és a Mátyásföldi repülőtér vasúti sínpárja mentén. 

A természetvédelmi kezelés egyik legfontosabb elemeként a tájidegen fás- és lágyszárú 

növényfajok visszaszorítása is folytatódott a területen, amelyet egyrészt a helyben 

gazdálkodó állattartók legeltetéssel, kaszálással, másrészt a FŐKERT Zrt. végeztek el.  

2019. évben az egyik fő célkitűzés a tájidegen keskenylevelű ezüstfa állomány 

visszaszorításának folytatása volt az őshonos fajok ismételt térnyerésének elősegítése 

érdekében. Ennek keretében a Lovasvölgyi út és a Mátyásföldi repülőtérre vezető vasúti 

sín közötti területen kb. 1 hektárról sikerült letermelni, illetve elszállítani a kivágott 

ezüstfákat. Ezen kívül helyi gazdálkodók természetvédelmi kaszálásokat is végeztek, 

elsősorban a selyemkóró és a kanadai aranyvessző populációk gyengítése érdekében. 

A Fővárosi Önkormányzat a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 

hallgatói számára szakmai terepgyakorlatokat tartott, amelyek keretében a résztvevők 

megismerkedhettek az élőhelykezelési munkákkal és azok természetvédelmi 

jelentőségével. 2019. őszén tájépítész hallgatóknak egyetemi terepgyakorlatot is 

szerveztek, amelynek központi témája a keskenylevelű ezüstfa-állomány visszaszorítása 

volt.  

A Fővárosi Önkormányzat a szakmai gyakorlatok szervezése mellett nagy hangsúlyt 

fektetett a prevenciós környezeti nevelésre is. 2019-ben is több ízben rendeztek  

Tanösvény programot, amely során természetvédelmi őrök iskolás gyerekekkel járták be a 

védett területen kialakított tanösvény egyes részeit megismertetve velük a védett értékeket.  
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6.2. 

A Felsőrákosi-rétek helyi 

jelentőségű természetvédelmi 

területeinek tulajdoni 

viszonyairól készített 

nyilvántartás naprakészen 

tartása 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Felsőrákosi-réteken kijelölt természetvédelmi terület a 2019-ben kiterjesztett 

területekkel összesen 232 ingatlant érint. A terület nagy része magántulajdonban áll, de 

vannak a Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 

álló területek is.  

   

6.3. 

Felsőrákosi-réteken fokozottabb 

ellenőrzés a Rákosmenti Mezei 

Őrszolgálat bevonásával 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet 

 

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 

(továbbiakban: Őrszolgálat) heti rendszerességgel ellenőrzi a védett területeket, gyakran a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal közös szolgálat keretében, illetve lovas járőrszolgálatot 

is rendszeresen ellát. Ezzel a módszerrel lehetőség van a nehezen megközelíthető helyek 

ellenőrzésére is. A járőrözési tevékenységen túl a lovas őrök példát is mutatnak a területet 

használó nagyszámú lovasnak a lovaglással kapcsolatos szabályok betartását illetően. 

Ezenfelül a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai szintén közös ellenőrzéseket 

hajtottak végre a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal, de önállóan is ellenőrizték a területet. 

 

   

6.4. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék-

lerakások) feltérképezése és 

megszüntetése a Felsőrákosi-

réteken 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet, Környezetvédelmi 

Osztály 

 

 

Az előző évekhez hasonlóan, 2019-ben is folytatódott a védett terület hulladékmentesítése. 

A FŐKERT Zrt. munkatársai 2019-ben összesen kb. 80 m3 szemetet gyűjtöttek össze és 

szállítottak el a Felsőrákosi-rétekről. A hulladékmentesítési munkában az év folyamán 

önkéntesek is részt vettek, főként a 2019. tavaszán megrendezett TeSzedd szemétgyűjtési 

hét keretében, illetve egy őszi akció során, melyet a FŐKERT Zrt.-vel közösen szervezett 

egy magánszemély. Előbbi esetében mintegy 40 m3, utóbbi alkalommal pedig közel 30 m3 

szemét gyűlt össze. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet és a Mezei Őrszolgálat munkatársai 2019. évben is 

folyamatosan ellenőrizték a Felsőrákosi-rétek területeit az illegálisan elhelyezett 

hulladékok feltérképezése érdekében és az esetleges hulladéklerakók rajtaütése céljából. 
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6.5. 

A Felsőrákosi-rétek 

környezetvédelmi hasznosítására 

vonatkozó program kidolgozása 

(Rákos-patak komplex 

revitalizációjának előkészítése) 

 

Felelős: Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata a Rákos-patak menti önkormányzatok szakmai 

együttműködésével 2016-ban kidolgozta a Rákos-patak és környéke revitalizációja 

előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. Az európai uniós támogatással megvalósítani 

tervezett VEKOP-5.3.1-15-2016-0012 jelű, ˮRákos-patak menti ökoturisztikai folyosóˮ 

projekt keretében a Rákos-patak fővárosi szakaszának teljes hosszában kerékpárút épül. 

2019-ben folytatódott a beruházás előkészítése, a kerékpárúthoz szükséges területszerzési 

feladatokat a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzata koordinálja. A program kulcsprojektként szerepel a Főváros 

zöldinfrastrutkúra-fejlesztési stratégiájának tervezetében is, amelyhez javasoltuk a 

Felsőrákosi-rétek hangsúlyosabb kezelését. 

 

   

7. Zaj- és rezgésvédelem 
   

7.1. 

Lakossági panasz kivizsgálása 

céljából szükség esetén zaj- és 

rezgésmérés végzése hatósági 

eljárásban 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 
Zajvédelmi hatáskörben 2019-ben 19 ügyben jártunk el, ebből 3 esetben zajmérésre 

köteleztük az üzemeltetőt, és 1 alkalommal zajbírság kiszabására került sor. 

   

7.2. 

Lakossági kezdeményezésre 

egyéb önként vállalt zaj- és 

rezgésmérések elvégzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

2019-ben önként vállalt zajmérésre nem került sor. 

 

   

7.3. 

Légi közlekedésből eredő 

zajmérés a kerület lakossági 

panaszokkal érintett helyszínein  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával 

együttműködve a Kőbányai Önkormányzat 6 db kézi zajmérőkészüléket kapott, amelyet a 

lakosság részére oszthatott ki. A zajmérő eszközök elsősorban a repülőgépek által okozott 

zaj mérésére szolgáltak. A mérőműszereket legfeljebb 45 napig tartó időszakra adtuk át, 

így a lakosoknak ez idő alatt lehetőségük volt saját otthonaikban is folyamatos méréseket 

és adatrögzítéseket végezni. 2019-ben 5 kerületi lakos élt a lehetőséggel és vette át a 

zajmérőeszközt. A lakosság által rögzített adatokat a XVIII. kerületi Önkormányzat 

továbbítja a Közlekedési Tudományos Intézet részére.  

2020. március elején kérésükre a zajmérőkészülékeket visszaszolgáltattuk a XVIII. kerületi 

Önkormányzat részére.  
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7.4. 

Kerületfejlesztési és beruházási 

egyeztetések, valamint építési 

engedélyezési eljárások során 

különös figyelem fordítása a 

védendő épületek zajvédelmére 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

A jegyző kezelői jogkörében kiadott hozzájárulások minden esetben tartalmazták a 

zajvédelmi előírásokra történő hivatkozást. A közútkezelői hozzájárulásban hétvégi zajos 

munkavégzésre kizárólag kivételesen indokolt esetben adtunk hozzájárulást, erre a munkák 

elenyésző részében volt példa. 

 

A zajvédelmi jogszabályok alapján a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket 

az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. Amennyiben a kivitelező úgy ítéli 

meg, hogy a zajterhelési határértékeket túllépik, felmentést kérhet a határértékek betartása 

alól a környezetvédelmi hatóságtól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási 

határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással 

határértékre nem csökkenthető, illetve az építkezés közben előforduló, előre nem 

tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre. A 

környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában 

az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére 

vonatkozóan is előírhat korlátozást. 2019-ben 1 felmentési kérelem érkezett. 

   

7.5. 

Környezetvédelmi védőterületek 

kijelölése településrendezési 

eszközökben 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály a szabályozási tervek előkészítése során feltünteti a táj-, természet- és 

környezetvédelmi elemeket. 

   

7.6. 

A Repülőtér területén működő 

Zajvédelmi Bizottságban 

bizottsági tagként történő 

részvétel 

 

Felelős: Alpolgármester, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 

hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 

21. § (6) bekezdésének értelmében a Budapest Airport Zrt. mint a Repülőtér 

üzembentartója Zajvédelmi Bizottságot hozott létre és működtet, amelybe a Kőbányai 

Önkormányzat is delegálhatott egy szavazati joggal rendelkező képviselőt. A Kőbányai 

Önkormányzat Radványi Gábor alpolgármester urat delegálta. A bizottság az elmúlt 

időszakban évente egy alkalommal ülésezett, a 2018. évben január 31-én, a 2019. évben 

pedig június 12-én. 

A Zajvédelmi Bizottság fő feladata a repülőtéri zajproblémákkal kapcsolatos tájékoztatási 

és érdekegyeztetési feladatok összehangolt ellátása. A 2019-ben megtartott ülésen 

napirendként szerepelt a Repülőtér 2018. évi légiforgalmi műveleteiről és a 

zajmonitorrendszer mérési eredményeiről szóló éves jelentés, valamint a 2019 tavaszán  

megalakult Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács tagjairól, tevékenységéről, 

célkitűzéseiről szóló tájékoztatás. 
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7.7. 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése 

érdekében egyeztetések, a 

kerület lakossága szempontjából 

hátrányos döntések 

felülvizsgálatának 

kezdeményezése, jogorvoslati 

kérelem benyújtása  

 

Felelős: Alpolgármester, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A jelentős lakossági érintettség miatt a Repülőtér megváltozott működése miatt kialakult 

konfliktushelyzet okairól és következményeiről, a lehetséges megoldásokról konzultációs 

jellegű lakossági fórum megtartására került sor 2019. május 29-én. A fórumon a 

meghívottak közül részt vettek a Budapest Airport Zrt., a HungaroControl Zrt., az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya, 

valamint a Kormányhivatal képviselői. A Repülőtér működéséért felelős szervek részéről a 

Kőbányai Önkormányzat felvetéseire, illetve a nagyszámban elhangzó lakossági 

kérdésekre gyakorlatilag érdemben választ nem kaptunk. A megváltozott repülési 

irányokból adódó helyzet megnyugtató megoldására kifejezett támogatás nem hangzott el. 

Az új műszeres szabvány indulási eljárás (SID) bevezetését megelőzően az 

Önkormányzatot véleményezés céljából nem keresték meg. A léginavigációs eljárások 

tervezése nem tartozik a környezetihatásvizsgálat-köteles tevékenységek közé, ennek 

ellenére – állításuk szerint − több lakossági érintettségi és zajterhelés-vizsgálatot 

készítettek a léginavigációs szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel és a 

felügyeleti jogkört gyakorló hatósággal, továbbá a Budapest Airport Zrt.-vel egyeztetve. 

Ezeket az Önkormányzat többszöri kérése ellenére azóta sem bocsátották a 

rendelkezésünkre, ezért közérdekűadat-igényléssel fordultunk a HungaroControl Zrt.-hez, 

majd annak nem teljesítése miatt 2019. augusztus 16-án pert indítottunk. 
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7.8. 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése 

érdekében a vonatkozó 

jogszabályok felülvizsgálatának 

kezdeményezésével kapcsolatos 

egyeztetések lefolytatása  

 

Felelős: Alpolgármester, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

biztoshelyettese által kezdeményezett egyeztetésen 2018. november 27-én az 

Önkormányzat megfogalmazta a repülési zajt érintő szabályozási és szervezési javaslatait, 

és nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a fennálló helyzet az egészséghez és a 

környezethez fűződő alapvető jogok sérelmét eredményezi, amely azonnali változtatást 

igényel. Ugyanezen követeléseit erősítette meg az Önkormányzat a HungaroControl Zrt. 

által 2018. december 10-én szervezett egyeztetésen is, ahol ismét felszólította a 

légiforgalmi irányító szervezetet a megfelelő döntések szakmai-tudományos előkészítésére. 

 

A korábbi években megkerestük a Kormány környezetvédelemért felelős miniszterét, és 

kértük, hogy a repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott határérték meghatározása 

és értékelési rendszere felülvizsgálatának kezdeményezését támogassa, és az ezzel 

kapcsolatos álláspontjáról adjon tájékoztatást. A feladatkörében érintett miniszter 

válaszlevelében kifejtette, hogy a határértékek szigorítása a jelenlegi jogszabályi keretek 

között önmagában nem eredményezne változást, és véleménye szerint a Repülőtér 

üzemeltetéséből származó zaj kezelésére jelenleg több jogintézmény létezik, így például a 

zajgátló védőövezet kijelölése, vagy a stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési 

intézkedési tervek készítésének és ötévenkénti felülvizsgálatának kötelezettsége. 

Álláspontja szerint az állam az említett jogintézményeken keresztül, a rendelkezésre álló 

lehetőségek keretein belül biztosítja az egészséges környezethez való jog érvényesülését. A 

jogszabályok felülvizsgálatára vonatkozó kérelmünket nem támogatták. 

   

7.9. 

A Repülőtér környezetében 

kijelölendő zajgátló 

védőövezettel kapcsolatos 

hatósági eljárásban való ügyféli 

és hatósági részvétel  

 

Felelős: Polgármester, 

Környezetvédelmi Osztály és 

Főépítészi Osztály 

 

A zajgátló védőövezet kijelöléséről szóló döntés 2016. február 23-án jogerőssé vált, de az 

Önkormányzat kereseti kérelmet nyújtott be a határozattal szemben. A felülvizsgálati 

kérelmünknek megfelelően a 2019. május 23-án megtartott tárgyaláson a Kúria új eljárás 

lefolytatására kötelezte az elsőfokon eljárt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságot. Az eljárás jelenleg is folyamatban van. 
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7.10. 

Közreműködés a Budapest 

Airport Zrt. által a Keresztúri út 

164. szám alatti ingatlanon 

üzemeltetett zajmérőállomás 

áthelyezésének 

megvalósításában 

 

Felelős: Alpolgármester, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Repülőtér környezetében a Budapest Airport 

Zrt. épített ki és üzemeltet zajmonitor-állomásokat, amelyek közül kettő kerületünkben 

helyezkedik el, az 1. számú a Budapest X. kerület, Fehér út 10. szám alatti, az 5. számú a 

Budapest X. kerület, Keresztúri út 164. szám alatti ingatlanon. Radványi Gábor 

alpolgármester úr 2020. január 21-én személyes egyeztetést folytatott a Budapest Airport 

Zrt. munkatársaival a zajmonitorrendszer áttelepítésével kapcsolatban. A megváltozott 

pályairányok miatt a repülési zajjal jelenleg legnagyobb mértékben terhelt területrészen, az 

Újhegyi lakótelep környezetében javasolt helyszínek közül felvettük a kapcsolatot a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház vezetőivel, amelynek következtében 2020. február 12-én a 

Polgármesteri Hivatal 

és a Budapest Airport 

Zrt. munkatársai 

részvételével közös 

helyszíni bejárásra 

került sor. A 

zajmonitor állomás 

telepítésére az előzetes 

szemrevételezés 

alapján a C jelű 

lapostetős épület teteje 

lenne a legalkalmasabb, 

amelyet piros színnel 

jelöltünk a térképen. A 

Budapest Airport Zrt. 

hivatalos 

megkereséssel él a Kórház vezetője felé, aki a szükséges tulajdonosi hozzájárulást 

beszerzi. Az áttelepítés időpontjáról, amely 2020. évben még várható, a Budapest Airport 

Zrt. tájékoztatást fog adni. 
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7.11. 

A határérték feletti terheléssel 

bíró fő közlekedési utak mentén 

passzív akusztikai védelem 

kiépítésének kezdeményezése, 

nyomonkövetése új épületek 

építése, illetve felújítások esetén 

 

Felelős: Polgármester, 

Környezetvédelmi Osztály és 

Főépítészi Osztály 

 Lásd 7.12. pontnál. 

   

7.12. 

A Budapest stratégiai 

zajtérképére épülő intézkedési 

terv véleményezése, a program 

nyomonkövetése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A véleményezésre megküldött intézkedési tervvel kapcsolatban Polgármester Úr a 2020. 

január 30-án kelt levelében észrevételeket, javaslatokat fogalmazott meg. Kifejtette, hogy a 

Pongrác út, Csilla utca és Salgótarjáni utca közötti szakasza a 100 számú vasútvonal által a 

legterheltebb lakóterületek egyike. Az intézkedési terv tartalmazza, hogy ezen a szakaszon 

csupán a 72-74 vonalszakaszra terjed ki zajvédőfal építése, amely csekély védelmet 

nyújtana a lakótelep részére. Polgármester Úr levelében kérte, hogy a lakótelep teljes 

hosszában kerüljön kiépítésre zajvédőfal, a tervekben szereplő fal meghosszabbításával. 

Továbbá kitért arra is, hogy az intézkedési tervben foglaltak szerint a Vaspálya utca és a 

Kolozsvári utca mentén található lakóterületek esetében zajterhelési határérték-túllépés bár 

nem volt kimutatható, mégis számos panasz érkezik a vasúti zaj zavaró hatása miatt. 

Mindezeken felül javasoltuk egy olyan összesítő térkép elkészítését, amely a többféle 

terhelésnek kitett lakóterületek összeadódó zajterhelését és az ebből következő 

konfliktusokat mutatná be. A javaslatokra érkezett, 2020. március 11-én kelt levélben 

foglaltak szerint a Kis-Pongrác lakótelep és Kolozsvári utca melletti vasútvonalakon az un. 

csendes folyosón közlekedő tehervonatok zajkibocsátása a jövőben várhatóan jelentős 

mértékben javulni fog. A Vaspálya utca mentén, az észrevételünket megvizsgálva az 

intézkedési tervet kiegészítették 3 méter magas zajvédőfal jelölésével. Az összesítő, 

komplex térkép véleményük szerint szakmailag előremutató lenne, de túlterjed a jelen 

megbízásuk tartalmán. Az általunk megfogalmazott gondolatot, illetve ennek tapasztalatait 

lehetőség szerint a jövőben is érvényesíteni kell és figyelemmel fogjuk kísérni. 
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8. Élővilág, táj és épített környezet 
   

8.1. 

Fakataszter rendszer teljes 

kiépítése a közterületi sorfákra, 

továbbá a parkokra 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

6 083 277 

 

A már felmért adatállomány külső szerveren történő üzemeltetése folyamatos, az 

üzemeltetés összköltsége 800 000 Ft + Áfa összeg volt. 

a. Fasorok digitális felmérése (IV. ütem): 5000 db útsorfa felmérésére vonatkozó munka 

nagy része elkészült, a befejezése áthúzódik (a vegetációs időszak miatt) 2020. évre. A 

feladatra 5 750 000 Ft + Áfa összegű szerződéssel rendelkezünk. 

b. Parkfelmérés (digitális parkkataszter) II. ütem: A 2018-ban megkezdődött 

parkfelmérés folytatása (Óhegy park hátralévő része és Ihász park) nagyrészt 

elkészült, a II. ütem felmérésének befejezése áthúzódik 2020. évre.  

A feladatra 3 990 000 Ft + Áfa összegű szerződéssel rendelkezünk. Az I. ütem 

felméréséből a 2019-re áthúzódó kifizetés összege 3 989 982 Ft + Áfa volt. 
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8.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 

zöldfelületek területének 

növelése, közterületek 

állapotának fejlesztése 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Kőkert Kft. 

3 540 608 Ft+Áfa 

(d+e+g) 

 

A KŐKERT Kft. 2019. évben nem alakított ki új zöldfelületet.  

 

A Városüzemeltetési Osztály által kivitelezett közterületek állapotának fejlesztését a 

következő pontok tartalmazzák. 

a. Fasori zöldsávok rendezése, füvesítés I. ütem: A Mádi utca egy hosszabb szakaszára, 

továbbá hat másik helyszínen az út és a járda közötti zöldsáv rendezésének, 

füvesítésének kivitelezési munkái áthúzódnak 2020. évre. A feladatra 11 550 206 Ft + 

Áfa összegű szerződéssel rendelkezünk.  

b. Fahelyek kialakítása burkolt járdákban fapótlással: 55 db fahely bővítésére, illetve 

kialakítására, és a 118 db facsemete ültetésére a megkötött szerződéses összeg           

13 990 000 Ft + Áfa. A kivitelezés befejezése áthúzódik 2020. évre. 

c. Az Újhegyi és Gyakorló utcai lakótelepeken a teljesen elavult parki betonelemek 

bontása és a terület rendbetételének kivitelezése áthúzódik 2020. évre. A feladatra       

9 684 863 Ft összegű szerződéssel rendelkezünk. 

d. Gyakorló utca 4/J (Árkád mögötti közterület) zöldterületének felújítása: a kitaposott 

zöldterület helyreállítása 340 m2-en megtörtént. Talajcserével, füvesítéssel és 345 db 

cserje beültetésével, sövénysorral rendeztük a területet. Ráfordítás: 1 334 768 Ft + Áfa 

volt  

e. Kada köz zöldterület rendezése: a visszatérő problémaként jelentkező zöldterületre 

történő parkolás okozta rongálás helyreállítási munkálatait végeztük el 46 méter 

hosszú szakaszon. Elültetésre került 230 db cserje, 1 db fa, és fűmagvetés történt. 

Ráfordítás összege: 515 200 Ft + Áfa volt. 

f. Kápolna utca 1-23. szám alatti épületek körüli közterületi zöldterületek felújítása: 

Folytatva az előző évek munkáit, az épületek által közrefogott zöldszigetek közül 

megmaradt négy, illetve a Román utca felől három épület előtti zöldsáv helyreállítása 

készül. A kivitelezés áthúzódik 2020. évre. A feladatra 3 923 189 Ft összegű 

szerződéssel rendelkezünk. 

g. Megállóhelyek közterületi felújítása: 2019-ben elkészült az Óhegy utcában a Kőér 

közi 95-ös buszmegálló környezetének felújítása. A felújítás összköltsége 1 690 640 Ft 

+ Áfa volt. 

 

   



 

24 

8.3. 

Jászberényi úton 88 db fa 

ültetését követő öt éven át tartó 

utógondozás 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály  

 

A Jászberényi út fővárosi tulajdonú terület, így a kiszáradt 18 db fát a Főkert Zrt. pótolta. 

A fenntartási munkák 2020-ban is folytatódnak. 

 

 

   

8.4. 

Faültetési Program folytatása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

18 001 601 

 

2019-ben 193 db facsemete ültetése történt meg, az ültetéssel kapcsolatos költség             

14 174 489 Ft + ÁFA volt. A kétéves fenntartási feladatokra 814 911 Ft keretösszeg van 

szerződés formájában lekötve. Az előző időszaki faültetések még folyó fenntartási 

feladataira a Kőkert Kft-vel kötött szerződés alapján 4 200 000 Ft + ÁFA összeg van 

lekötve 2020. évre. 

 

   

8.5. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 

komplex megújítása projekt 

keretében növényültetés és 

gyepesítés  

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

II. ütem  

11 279 484 

 

III. ütem 

55 124 130 

A projekt II. ütemének kivitelezése 2018. május 14. és 2019. február 28. között zajlott az 

Újhegyi sétány Harmat utca és Mádi utca közötti szakaszán, a III. ütem a Bányató utca és 

Gergely utca közötti szakaszon zajlott 2019. április 15. és 2019. szeptember 17. között. A 

két szakaszra összesen 85 db fa ültetése, illetve 2352 m2-nyi cserje és talajtakaró, 78 db 

kúszócserje, 2382 m2-nyi évelő, félcserje és díszfű, 1792 m2 területen hagymás növény és 

egynyári növény telepítése történt meg. 
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8.6. 

Kiszáradt fák felmérése és 

kivágása a közterületen, élő fák 

kivágása, tuskózása és 

gyökérzóna eltávolítása, ha 

műtárgy (kerítés, vízakna stb.) 

mellett nőtt, vagy a közterület 

használatát zavarja  

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Kőkert Kft. 

fakivágás 

5 344 555 

 

Kőkert Kft. 

Tuskómarás 

2 151 400 

 

Városüzemeltetési Osztály 

4 692 650 

 

A Környezetvédelmi Osztály munkatársai saját felderítései, a Kőkert Kft., a 

Városüzemeltetési Osztály jelzései, valamint a lakossági bejelentésekre folyamatosan 

felmérték a kerületben lévő fák állapotát és a szükséges intézkedéseket megtették. A 

kiszáradt vagy beteg, balesetveszélyes fák kivágására hatósági határozatok alapján a 

Kőkert Kft.-t kötelezte fapótlás elrendelése mellett. A helyszín függvényében elrendeltük a 

gyökérzóna kiszedését, illetve a tuskómarást is. A kivágás tényét a Kőkert Kft. a kerületi 

fakataszterben rögzítette. 2019-ben a Környezetvédelmi Osztály 217 fakivágásra kötelező 

döntést hozott, amelynek során 369 fa kivágását rendelte el. A kötelezés alapján pótlandó 

fák száma 398. A fák pótlásáról a Városüzemeltetési Osztály intézkedik a kivágást követő 

egy éven belül. 

A Városüzemeltetési Osztály intézkedett az évekkel korábban kivágott fák hátra maradt 

tuskóinak eltávolításáról, ott ahol fasor telepítés miatt ez szükségessé vált. Ennek 

keretében 42 db tuskó eltávolítása, talajszint alá történő marása, illetve a fahelyek 

gyökérzettől való megtisztítása történt meg.  

 

   

8.7. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által 

kezelt kerületi erdőterületek 

vonatkozásában az 

erdőgazdálkodási tevékenységek 

figyelemmel kísérése, ennek 

érdekében partnerségi 

megállapodás megkötése a Pilisi 

Parkerdő Zrt.-vel 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Az erdőgazdálkodást az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény szabályozza. A Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási 

tevékenységének alapját az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott, tíz évre 

vonatkozó erdőterv képezi. A Pilisi Parkerdő Zrt. a 2020. január 27-én kelt levelében 

tájékoztatást adott az erdőgazdálkodás szakmai hátteréről, valamint a 2020. évre 

vonatkozóan a kerületben tervezett munkákról. A tervezett munkák között szerepel a 

Budapest X. 1/B erdőterületen növedékfokozó gyérítés, a 4/L, a 4/N és 3/B 

erdőrészletekben elegyarányszabályozó tisztítási munkák, a 3/B erdőterületen 

egészségügyi termelés, valamint a 4/M erdőrészletben tarvágási munkák. Az erdőrészletek 

beazonosításához, elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

honlapja (http://erdoterkep.nebih.gov.hu) nyújt segítséget, ahol az egyes erdőrészletek – 

községhatár, tag, részlet – azonosítójának megadása után a kért térképrészlet 

megtekinthető.  

A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetői és az Önkormányzat képviselői között személyes 

egyeztetésre is sor került. 
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8.8. 

Tuskómarás a közterületen  

 

Felelős: Kőkert Kft. 

2 151 400  A 2019. évben a Kőkert Kft. összesen 98 db rönkmaradvány kimarását végezte el. 

   

8.9. 

Játszótér-felújítások 

 

 

Felelős: Kőkert Kft. és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

168 298 749 Ft 

 

1. Óhegy Parki játszóterek (C1 - C2 akcióterület): Bruttó: 116 968 905 Ft. 

C1 - kicsik játszótere: 22 738 080 Ft. 

C2 - nagyok játszótere: 94 230 825 Ft. 

  

2. Újhegyi sétány II-III ütemei: Bruttó: 47 556 674 Ft. 

Újhegyi sétány II. ütem (Mádi u - Harmat u): 11 298 174 Ft. 

Újhegyi sétány III. ütem (Gergely u - Bányató u): 36 258 500 Ft. 

  

3. Harmat utca 158. játszótér felújítása: 

2 db rugós játék, 2 db Spica játszóeszköz és 1 db hinta áthelyezésére került sor 

szabványosítással összesen bruttó 805 942 Ft-ért, és a játszótér teljes körbekerítésére és 

zárhatóvá tételére került sor összesen bruttó 2 967 228 Ft-ért. 
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8.10. 

Játszótér-felújítások 

(4 db játszótér) 

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Városüzemeltetési Osztály 

124 802 393 

61 millió forintos központi támogatás felhasználásával négy játszótér megújítása készült el 

2019-ben, a felújítás összköltsége 98 269 601 Ft + Áfa volt. 

1. A Gépmadár utca 3. szám melletti (sárga) játszótéren 5 új játszótéri eszköz 

kihelyezése öntött gumi ütéscsillapító burkolattal, egy eszköz felújítása, 6 db pad 

kihelyezése, 34 m2 betonlap burkolat, 671 m2-en gyepszőnyeg és automata 

öntözőhálózat készült el. A kivitelezés, tervezés és egyéb kiegészítő munkák 

összköltsége 29 695 317 Ft + Áfa volt. 

2. A Gyakorló utca 4/H szám mögötti játszótéren 5 új játszótéri eszköz kihelyezése és 

egy eszköz felújítása új öntött gumi ütéscsillapító burkolattal, 478 m2 gyepszőnyeg 

automata öntözőhálózattal, 7 db új pad, 101 fm új kerítés (3 kapuval) készült el. A 

kivitelezés, tervezés és egyéb kiegészítő munkák összköltsége 22 5712 673 + Áfa volt. 

3. A Harmat utca 34-40. szám mögötti játszótéren (Ihász park) 3 új játszótéri eszköz 

kihelyezése és a meglévő eszközökhöz is új, öntött gumi eséscsillapító burkolat került 

kialakításra. Továbbá 6 kültéri fitnesz eszköz (szintén öntött gumi esésvédő 

burkolattal) kihelyezése, a nagy homokozóban homokcsere, 71 m2 betonlap burkolat 

és 185 fm-en a kerítés felújítása és a drótfonat cseréje, valamint egy napvitorla 

kihelyezése és 565 m2-en a gyepfelület felújítása készült el. A kivitelezés, tervezés és 

egyéb kiegészítő munkák összköltsége 50 582 096 Ft+Áfa volt. 

4. A Kis-Pongrácz lakótelepen a játszótéren 5 új játszótéri eszköz kihelyezése, egy 

napvitorlával felszerelt homokozó létesítése, egy új pad kihelyezése, 14 m2 betonlap 

burkolat készítése, 20 m2 évelő virágágyás kialakítása történt meg. A kivitelezés,   

tervezés és egyéb kiegészítő munkák összköltsége 4 291 765 Ft+Áfa volt. 

A programot a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya bonyolította, az üzemeltetést 

a Kőkert Kft. végzi. 

 

   

8.11. 

Játszóeszközök karbantartása, 

felülvizsgálata, javítása  

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

10 000 000 

A Városüzemeltetési Osztály az általa észlelt meghibásodásokat a Kőkert Kft. felé 

rendszeresen jelezte. A Kőkert Kft. is folyamatosan ellenőrizte a játszótereket és 

elvégezték az intézményi és közterületi játszóterek folyamatos karbantartását, javítását, 

időszakos ellenőrzését, valamint az ütéscsillapító burkolatok javítását és pótlását is. 

 

   



 

28 

8.12. 

Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 

játszóterek területén  

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 2019-ben ivóvízkút kihelyezésére nem került sor.  

   

8.13. 

Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 

sétány karbantartása  

 

Felelős: Kőkert Kft. 

 
A Kőkert Kft. a Kőrösi Csoma sétány és az Újhegyi sétány zöldfelületeit folyamatosan 

karbantartotta, valamint a burkolt felületeket magas nyomású mosóval takarította. 

   

8.14. 

Mélytó szökőkútjának 

üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

1 000 000 
A Mélytó szökőkútja 2019-ben is folyamatosan üzemelt, a karbantartását és javítását a 

Kőkert Kft. elvégezte. 

   

8.15. 

Parki öntözővíz-hálózat 

karbantartása  

 

Felelős: Kőkert Kft. 

6 000 000 

A Kőkert Kft. az öntözővíz-hálózatok karbantartását folyamatosan elvégezte, továbbá 

szükség szerinti javítását, illetve az automata öntözőrendszerek karbantartását, javítását is 

elvégezte. 

   

8.16. 

Parki berendezési tárgyak 

javítása és kihelyezése  

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Kőkert Kft. 

         2 500 000  

 

Városüzemeltetési Osztály 

435 500 

 

2019-ben is folyamatosan végezte a Kőkert Kft. a parkok berendezési tárgyainak, beleértve 

a padoknak és a hulladékgyűjtőknek a karbantartását és javítását.  

 

A Városüzemeltetési Osztály szervezésében sor került a “Színes Kőbánya” programra, 

amelyhez kapcsolódóan a Vörösdinka utcai padok lefestésre kerültek. A korábbi években a 

még le nem festett padok szakszerű mázolására, illetve a 2018-ban festett padok kisebb 

javítására is sor került, ami összesen 48 db volt. Az akcióban a területen nagy számban 

kihelyezett felhívás ellenére külső önkéntes nem vett részt. A program összköltsége 

(anyagok, szerszámok, védő eszközök) 342 913 Ft + Áfa volt. 

   

8.17. 

Köztéri szemétgyűjtők 

kihelyezése  

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Városüzemeltetési Osztály 

1 524 000 

A Városüzemeltetési Osztály szervezésében az év során 32 db közterületi hulladékgyűjtő 

edény cseréje történt meg a Kőrösi Csoma sétányon.  

 

2019. évben a KŐKERT Kft. nem helyezett ki új hulladékgyűjtő edényeket. 
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8.18. 

Építési beruházások során a 

zöldtető és zöldhomlokzat 

kialakításának ösztönzése  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete 19. §-a a zöldfelületek 

kialakítását és védelmét szabályozza, így a zöldfelületek kialakítását az építési 

engedélyezési eljárások során megköveteljük és teljesítését ellenőrizzük. 

   

8.19. 

Növényvédelem, permetezés  

 

Felelős: Kőkert Kft. és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

 

Kőkert Kft. 

6 814 550 

  

 

A Kőkert Kft. ütemezetten végezte a permetezéseket, az arankaírtást pedig folyamatosan, 

ezenkívül a lakossági panaszbejelentéseket minden esetben megvizsgálták és szükség 

szerint intézkedtek a beavatkozásokról.  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 2019. évben nem volt ilyen tevékenysége. 

   

8.20. 

Magassági gallyazások elvégzése  

 

Felelős: Kőkert Kft., Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

36 022 130 

 

Kőkert Kft. 

8 701 230 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a portfóliójában lévő lakás és nem lakás céljára 

szolgáló ingatlanok területén végzett zöldfelület karbantartást, amelynek keretében történt 

a magassági gallyazás is. A megjelölt költségösszeg a gallyazás mellett tartalmazza az 

adott terület kaszálását, fűnyírását, valamint a fakivágásokat és a zöldhulladék elszállítását 

is. 

 

A Kőkert Kft. a lakossági és saját észrevételeik alapján szükséges gallyazásokat elvégezte. 

A Környezetvédelmi Osztály által kiadott határozatok, illetve a Városüzemeltetési Osztály 

felkérései alapján a gallyazási munkálatok elvégzése folyamatos volt a 2019. évben. A 

Kőkert Kft. 709 db gallyazási munkálatot látott el a tavalyi évben. 

 

   

8.21. 

Patkánymentesítéssel 

kapcsolatos lakossági 

bejelentések továbbítása a 

RNBH Konzorcium felé  

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

 

A patkányok észlelésére vonatkozóan beérkezett lakossági bejelentéseket minden esetben 

továbbítottuk a Budapest Főváros Önkormányzatával megbízásban lévő RNBH 

Konzorcium felé, akik intézkedtek a patkánymentesítésről. 2019. évben 11 esetben kérte a 

lakosság a segítségünket patkányok jelenléte miatt. Bejelentés a MÁV telepről, a Pongácz 

telepről, a Lencse utcából, a Mázsa térről, a Mádi utcából, illetve a Gyakorló utcát érintően 

érkezett. 

Az RNBH Konzorcium a +36 70 364 6531 telefonszámon vagy a 

patkanyirtasbudapest@gmail.com címen érhető el hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. A 

vállalkozó a kezelést a bejelentésben jelzett helyen legkésőbb a bejelentést követő 48 órán 

belül megkezdi. 
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8.22. 

Az önkormányzati kezelésű 

épületekben szükség esetén 

patkány- és rovarmentesítés 

megrendelése  

 

Felelős Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

2 840 672 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a portfóliójában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok területén végzett szükség szerinti patkány-, illetve rovarmentesítést, amelyet 

több ingatlan esetében meg kellett ismételni a 2019. év folyamán. 

   

8.23. 

Ebösszeírás 2018. évről áthúzódó 

lebonyolítása és adatfeldolgozás  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a 

kerületi önkormányzatoknak 3 évente ebösszeírást szükséges kiírnia a jogszabály által 

meghatározott tartalommal. 

A 2018. évben elkezdődött ebösszeírás a 2019. évben fejeződött be. Összesen 1368 eb 

bejelentése történt meg. A beérkezett ebösszeíró lapok feldolgozását követően a hiányos 

adatlapot vonatkozásában az ebtulajdonosok hiánypótlásra történő felhívása megtörtént, 

különös tekintettel a transzponder, illetve az érvényes veszettség elleni oltás hiányára. 

Amennyiben a felhívásnak az ebtulajdonos nem tett eleget, úgy a veszettség elleni oltás 

elmulasztása miatt a Környezetvédelmi Osztály eljárást kezdeményezett a Gödöllői Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályánál. A transzponderrel 

történő megjelölés hiánya miatt a Környezetvédelmi Osztály folytatott le állatvédelmi, 

állattartási eljárást. Az ebösszeírás körébe vontunk olyan ebtulajdonosokat is, akik egyéb 

állatvédelmi, állattartási eljárás során kerültek látókörünkbe és az ebösszeírásnak nem 

tettek eleget. 

   

8.24. 

Tárgyalások kezdeményezése a 

határmenti erdők és 

környezetük védelembe vételéről 

a Budapest Főváros 

Önkormányzatával 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 Az egyeztetés megkezdődött, 2020-ban folytatni szükséges. 
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8.25. 

Helytörténeti kutatások 

lefolytatását követően 

kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti 

Intézet és Múzeummal a 

határmenti erdőben lévő hadi 

események helyszínei feltárására 

a baleset- és veszélyelhárítás 

érdekében 

 

Felelős: Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

A Városüzemeltetési Osztály egyeztetést kezdeményezett a Hadtörténeti Intézet 

képviselőjével, aki arról adott tájékoztatást, hogy 2020. január 31-ig a területre vonatkozó 

tanulmány elkészült, amely az Önkormányzat döntéseinek megalapozását, illetve a további 

területhasználatát segíti (pl. van-e ott hadtörténeti érték, amely alapján lehet-e oda túrát 

szervezni, vagy vannak-e aknák, illetve balesetveszélyes-e). 

 

   

8.26. 

Pesti határkő emlékek 

állapotának figyelemmel 

kísérése, kapcsolattartás a 

szomszédos kerületekkel  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete E-

27 sorszámon védett egyedi értékként tartalmazza Kőbánya közigazgatási területén 

megtalálható 12 darab határkövet. A határkövekkel kapcsolatban a 2019. évben 

településkép-védelmi intézkedésre nem került sor, a szomszédos kerületek részéről a 

határkövek tárgyában megkeresés nem érkezett. 

   

8.27. 

A Felsőrákosi-rétek további 

területegysége helyi jelentőségű 

természetvédelem alá 

helyezésének figyelemmel 

kísérése  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 

19-i ülésén a 118/2018. (IV.19.) számú határozatával kezdeményezte a Budapest Főváros 

Önkormányzatánál a Rákos-patak mentén található, természeti értékekben gazdag vizes 

élőhely helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. A tó egész évben vízzel 

teli, fontos kétéltű élőhely, valamint Budapesten egyetlen ismert élőhelye a fokozottan 

védett lápi pócnak (Umbra krameri), ezért védelme és hosszútávú megőrzése feltétlenül 

indokolt volt. A terület védetté nyilvánításának célja a főváros emberi tevékenység által 

kevésbé zavart vizes élőhelyének védelme, növény- és állatvilága fennmaradásának 

biztosítása, jelentős tájképi értékének megőrzése.  

Az eljárás eredményeként a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 33/2019. (VI. 

19.) Főv. Kgy. rendelettel a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 

25/2013. (IV 18.) Főv. Kgy. rendeletet módosította, ezáltal az általunk javasolt mintegy 15 

882 m2 kiterjedésű területet 2019. július 1. napjával helyi jelentőségű védett területté 

nyilvánították.  

A Felsőrákosi-rétek természetvédelmi területével, valamint az országos jelentőségű védett 

lápokkal és a Felsőrákosi-tóval együtt 2019. július 1-jével már 164 hektáros tájegységre 

nőtt a kerület természetvédelmi területének nagysága, amely a Budai Tájvédelmi Körzet 

után a második legnagyobb védett terület Budapesten. 
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9. Környezet-egészségügy 
   

9.1. 

Parlagfű és egyéb allergizáló 

özönnövények, bálványfák 

elleni védekezés, özönnövények 

irtása 

 

Felelős: Kőkert Kft.,  

Környezetvédelmi Osztály, 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

36 022 130 

 

Kőkert Kft. 

3 112 715  

 

2019. május 2-án az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály egyeztető tárgyalást hívott 

össze a társszervek és közszolgáltató cégek bevonásával, amelyen a Kőbányai Közterület-

felügyelet, a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály, a Főpolgármesteri 

Hivatal Városigazgatóság Főosztály, a MÁV Zrt., a FŐKERT Non-profit Zrt., a BKV Zrt. 

részéről az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság és a Vasúti Üzemeltetési 

Igazgatóság képviselői vettek részt. Felhívtuk a résztvevők figyelmét a kezelésükben lévő 

ingatlanok rendbetételére különös tekintettel az évek során újra és újra problémát jelentő 

területrészekre. 

A 2019. évben is ellenőrzésre kerültek az 

ingatlan előtti közterületi zöldsávok és az 

ingatlanok állapota. Az év folyamán 878 

ellenőrzést, illetve utóellenőrzést végeztünk, 482 

felszólítás született, és 53 esetben közigazgatási 

eljárást folytattunk le. 3 esetben rendelt el a 

Környezetvédelmi Osztály közérdekű 

védekezést. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. portfóliójában 

lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok területén végzett zöldfelület 

karbantartást. A megjelölt költségösszeg 

tartalmazza az adott terület kaszálását, fűnyírását, 

egyéb zöldfelület karbantartást is, így ebben 

összegben megjelenik más feladatok teljesítése 

is. 

 

A Kőkert Kft. 2019-ben is folyamatosan 

elvégezte az utak melletti szükség szerint 

kaszálásokat.  
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9.2. 

Környezeti és egészséges 

életmódra nevelés támogatása az 

óvodai nevelésben 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 

A kerületünkben lévő 

óvodák nagy hangsúlyt 

fektetnek a gyerekek  

környezettudatos 

szemléletmódjának 

kialakítására. Az 

intézmények beszámolói 

alapján elmondható, hogy 

az óvodások részt vesznek 

az óvoda udvar élővilágának megismerésében és annak megóvásában. Jelentős figyelmet 

fordítanak a környezettudatos magatartás megalapozására, illetve arra, hogy a gyerekekben 

kialakuljon a környezet védelmének fontossága és megóvása életkoruknak megfelelően. 

Az óvodák szerveznek kirándulásokat az óvoda körül és kerületünk látványosságaihoz, 

ezzel is segítve a gyerekeknek, hogy jobban megismerjék környezetüket. A gyerekek az 

évszaknak megfelelően óvhatják a természetet, úgy mint madáretetők kihelyezésével, 

növények locsolásával, ezenkívül a szelektív hulladékgyűjtést és környezetkímélő 

megoldásokat – a villany lekapcsolását, kevesebb vízhasználatot – is elsajátíthatják. A 

környezettudatosságon kívül az intézmények nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a 

gyerekek megismerjék az egészséges életmódot és megtanulják a mozgás fontosságát is.  

 

   

9.3. 

A kerületi nevelési-oktatási 

intézmények Zöld Óvoda cím 

elnyerésére történő ösztönzése 

 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

 

A Városüzemeltetési Osztály szervezésében lévő „Tiszta rendezett Kőbánya” cím 

elnyerésére több oktatási intézmény is pályázott, ezen programban való részvétel 

ösztönzőleg hat a Zöld Óvoda cím elnyerésére. 

A Virágos Magyarország Országos Környezetvédelmi programban a kerületi Zöld Óvodák 

is bemutatásra kerültek. 

Kerületünkben számos óvoda nyerte már el a Zöld Óvoda címet, 

többek között a Kőbányai Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai 

Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai 

Kiskakas Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint 2019-

től a Kőbányai Zsivaj Óvoda, akik első alkalommal nyerték el a 

címet.  

A Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda Örökös Zöld Óvoda címet 

viselheti és a Kőbányai Kékvirág Óvoda is megpályázta ezt a címet.  
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9.4. 

Balogh János Kárpát-medencei 

Környezet- és Egészségvédelmi 

Csapatverseny támogatása 

 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály 

300 000 

 

A Kőbányai Önkormányzat 300 000 forint támogatást nyújtott a Zöld Dió Alapítványnak  

a XIX. Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny 

előkészítéséhez és lebonyolításához. A verseny támogatói voltak még a Richter Gedeon 

Nyrt. és a Herbaház. 

Az idei verseny győztese a váci Petőfi Sándor Általános Iskola lett.  

   

9.5. 

Köztéri illemhelyek üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

8 500 000 

A Kőkert Kft. elvégezte a közösséget szolgáló illemhelyek folyamatos takarítását, 

karbantartását (ebbe beletartozik a vandalizmus okozta károsodások, meghibásodások 

kijavítása is). 

   

9.6. 

Kutyafuttatók bővítése és 

üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

5 000 000 

2019-ben nem kerültek bővítésre a kutyafuttatók, de a jelenlegi kutyafuttatók 

karbantartását (kaszálás, kerítések gyommentesítése, kutya játszóeszközök karbantartása, 

javítása, kerítések, kapuk karbantartása, javítása) a Kőkert Kft. elvégezte. 

 

   

9.7. 

Kutyaürülék-gyűjtők 

üzemeltetése és hálózatának 

további bővítése  

 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

9 000 000 

A Kőkert Kft. a kerületben található 153 db kutyaürülék gyűjtő edény üzemeltetését 

folyamatosan ellátta. 

   

9.8. 

Térfigyelőrendszer működtetése 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet 

20 000 000 
A Kőbányai Közterület-felügyelet a térfelügyeleti rendszert 2019. évben is folyamatosan 

üzemeltette. 
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10. Kerületszépítési akciók 
   

10.1. 

„Önnek is szeretnék adni 

virágot!” akció a lakosság 

számára 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

12 817 596 

 

A kerületi lakosok és intézmények részére Kőbánya 

környezetének virágosításához 2019-ben is pályázatot 

hirdetett a Kőbányai Önkormányzat.  

A 69 918 növényre 3162 érvényes pályázat érkezett. 

Összesen 281 társasház, 63 intézmény és 2820 családiház 

vagy magánszemély kapott növénycsomagot. A program 

összköltsége 10 092 595 Ft + Áfa volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10.2. 

„Tiszta udvar, rendes ház”, 

„Tiszta, rendezett Kőbányáért” 

és „Virágos Kőbányáért” 

pályázatok lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

1 652 427 

 

A helyi társasházak és családi házak a „Tiszta udvar, rendes ház” versenyben, az 

intézmények, vállalkozások a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” versenyben, valamint a 

magánszemélyek (erkélyek, virágos ablakok) a „Virágos Kőbányáért” versenyben 2019-

ben is részt vehettek. A program során 496 helyszín értékelése történt meg, ebből 284 db 

„Tiszta udvar, rendes ház”, 10 db „Tiszta, rendezett Kőbányáért” és 43 db „Virágos 

Kőbányáért” elismerés adományozására került sor.  
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10.3. 

„Virágot a szemét helyére!” 

akció, egynyári virágültetés 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft 

 

 

A korábbi időszak gyakorlata szerint a hulladékkal terhelt helyszíneken 2019-ben is 

virágültetésre került sor az alábbi területeken: 

• a Bihari út és Balkán utca sarok,  

• Mádi utca és Harmat köz sarok, 

• Zsombék utca –ésMádi utca sarok,  

• Gutor tér 

Az ültetést és a virágok gondozását a Kőkert Kft. folyamatosan ellátta. 

 

   

10.4. 

„Virágos Magyarországért” 

pályázaton való részvétel 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 

 

Kőbánya 2011. óta minden évben részt vett az országos versenyben. Több díjat is kapott a 

kerület, a budapesti kerületek közötti versenyben a fődíjat 2015-ben, a Legszebb főtér díját 

2018-ban nyertük el. 2019. évben díjat nem kaptunk, de az év közben folyó nagy 

közterületi fejlesztések a 2020. évi versenyben való jó színvonalú részvételünket 

megalapozzák. A Polgármesteri Hivatal az országos zsűribe egy fő zsűritagot delegált. 

 

   

10.5. 

Főutak mentén virágkosár 

elhelyezése és üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

683 844  
A Kőkert Kft. által az útmenti virágkosarak beültetése és gondozása, öntözése folyamatos 

volt, az egynyári és kétnyári virágok ültetését a Kőkert Kft. saját munkaerővel végezte el. 

   

10.6. 

„Állatok világnapja” akció 

lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

977 897 

Az „Állatok világnapja” program az Ihász közben lévő kutyafuttatóban került 

megrendezésre. Az eseményen többek között állatsimogató, kutyásbemutató, póni-

fogatozás, állatorvosi-, állatmentő- és kutyakozmetikusi tanácsadás és egyéb szórakoztató 

műsorok voltak.  

   

10.7. 

Állattartóknak és 

állatbarátoknak közösségi 

rendezvény szervezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 
2019-ben az „Állatok világnapja” akcióval összevonva került sor a közösségi 

rendezvényre. Lásd 10.6. pontnál. 
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10.8. 

A „Föld napja” keretében 

takarítási és hulladékgyűjtési 

akció a lakosság részvételével, a 

kerületi iskolák részére 

(virágosztás az akcióban 

résztvevőknek) 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

100 000 

 

Városüzemeltetési Osztály 

1 743 203 

 

A Városüzemeltetési Osztály szervezésében 2019. április 

26-án az iskolák részére, április 27-én a társasházak és 

vállalkozások részére került megrendezésre a 

kerülettakarítási környezetrendezési akció. 

3 helyszínen illegálisan lerakott szemét gyűjtése, 6 

kutyafuttatóban takarítás történt meg, 5 helyszínen pedig 

lehetőség volt zöldhulladék lerakására.  

A program keretében 2 helyszínen sövény és évelő növény 

ültetést szerveztünk. 

A takarításhoz a Hangár utcai erdőben a Fővárosi 

Büntetés-végrehajtási Intézettől 8 fő csatlakozott. Az itt 

összegyűjtött szemetet a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 

Erdészete szállította el. 

Az akcióban 3 iskola diákja 99 fővel, a kutyafuttatókban 7 

fő, a többi helyszínen, és a növényültetéseken 28 fő vett 

részt. Az erdőből a hulladékot a Pilisi Parkerdő Zrt., a többi helyszínről a Kőkert Kft. 

szállította el, valamint a Kőkert Kft. biztosította az évelő növényeket és a hulladékos 

zsákokat is.  
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10.9. 

„Madarak és Fák napja” akció 

lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

1 075 747 

 

Az ötödik alkalommal megrendezésre 

kerülő „Madarak és Fák napja” akció 

keretén belül az óvodai és iskolai 

korosztály számára művészeti 

pályázatot hirdetett az Önkormányzat. 

A 109 beérkezett pályaművet a zsűri 

elnöke Zsemlye Ildikó Munkácsy 

Mihály díjas kerületi szobrászművész 

bírálta el. 10 óvoda és 2 iskola vett 

részt a művészeti pályázaton. A pályaművekből a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 

Központban kiállítást szerveztünk. 

 

A „Madárbarát kert” akció keretében madárvédelmi eszközökre írt ki pályázatot az 

Önkormányzat (mű fecskefészek és fecskepelenka, kistestű madarak részére odú, illetve 

madáretető). A pályázaton 140 jelentkező 47 fecskefészekre, 130 madárodúra és 148  

madáretetőre nyújtotta be pályázatát és kapta meg az eszközöket. Egy nagyméretű etető 

kihelyezésre került a volt „vadaspark” területére.  

 

   

10.10. 

„Legszebb konyhakertek” 

országos programhoz 

csatlakozás és pályázat 

lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

A feladatra fordított 

költséget a 10.2. tartalmazza 

Az országos programhoz 2019-ben is csatlakozott az Önkormányzat. A versenyben két 

közösségi kert, négy normál kert, két mini kert és két balkon vett részt. A Maglódi úton 

működő Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 2019-ben elnyerte 

az örökös országos I. helyezett díjat. Két magán kert is országos jelölést kapott. A program 

minimális költségét a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat tartalmazta. 

   

10.11. 

A „Takarítási Világnap”-hoz 

csatlakozva a CIKK Egyesület 

takarítási és papírgyűjtési 

akciójának szakmai támogatása 

 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály, Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

500 000 Ft 

A CIKK Egyesület szervezésében lévő takarítási és papírgyűjtési akció keretein belül a 

Kőkert Kft. a résztvevő iskolák számára szerszámokat, kesztyűket, zsákokat biztosított, 

valamint sziklakerti és kétnyári növényeket is adtak át részükre. A Kőkert Kft. a 

keletkezett hulladékokat elszállította. 
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10.12. 

Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 

Zrt. bevonásával 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

A feladatra fordított 

költséget a 10.8. tartalmazza 

 

A 2019. április 27-i „Föld napja” akció keretében a Hangár utcai erdőben a Fővárosi 

Büntetés-végrehajtási Intézet segítségével került összegyűjtésre az illegálisan lerakott 

hulladék, amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete szállított el.  

2019. szeptember 27-én az FKF Zrt.-vel való együttműködésben kitakarításra került a 

Tarkarét utcai erdő bejáratánál lévő 15 méteres szakasz. Innen 60 m3 szemét került 

elszállításra, egyebek közt veszélyes hulladék is (kőzetgyapot). Ezzel párhuzamosan az 

Ezüstfa utca kapcsolódó részén is szemétszedés történt. Ennek a szemétnek az elszállítását 

a Kőkert Kft. végezte. Az akcióban a Pilisi Parkerdő Zrt. nem tudott részt venni 

munkaerőhiány miatt. Az akcióra fordított összeget a “Föld napja” keret fedezte. 

 

A Kőkert Kft. a Tünde utca mentén a szükséges gallyazásokat, űrszelvény biztosítást, árok 

tisztítást és a keletkezett hulladék elszállítását végezte el. 

 

   

10.13 

A „TE SZEDD önkéntesen a 

tiszta Magyarországért” 

akcióhoz való csatlakozás és 

önkéntes szemétszedés 

megszervezése a kijelölt 

helyszíneken 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 

A feladatra fordított 

költségeket a 10.8. 

tartalmazza 

 

Az országos akcióhoz 2019-ben csatlakozott a Kőbányai 

Önkormányzat is. A három helyszínen (Csajkovszkij park, 

Korponai utca, Barabás utca) összesen 47 fő 60 zsák 

futószemetet és két teherautónyi egyéb szemetet gyűjtött 

össze. A szemétszedés 2019. március 18-án és 21-én történt. 

Az elszállítást az FKF Zrt. és a Kőkert Kft. végezte. Az 

akcióban kerületi önkormányzati képviselők, polgármesteri 

hivatali dolgozók és önkéntesek is részt vettek.  

 

   

11. Energiagazdálkodás 

   

11.1. 

Energetikai célú pályázatok 

készítése 

 

Felelős: Jegyzői Főosztály 

 

Önkormányzati feladatellátás fejlesztésének támogatására nyújtottunk be pályázatot a 

Kőbányai Gézengúz Óvoda homlokzati szigetelésére. A pályázat forráshiány miatt 

elutasításra került. 
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11.2. 

Középületek, közintézmények 

energiatakarékos működtetése, 

energiahatékonyságának 

javítása (fűtési, hűtési és világítási 

rendszerek modernizálása, 

épületszigetelés) 

• Keresztúry Általános Iskola 

fűtéskorszerűsítése 

• Gyöngyike Óvoda 

homlokzati hőszigetelése 

• Gyöngyike Bölcsőde 

homlokzati hőszigetelése 

• Pongrác Idősek Klubja 

homlokzati hőszigetelése 

• Gyermekek Átmeneti 

Otthona homlokzati 

hőszigetelése 

• Újhegyi Közösségi Ház 

szellőzés és klíma 

kialakítása 

• Kékvirág Óvoda 

tetőszigetelésének 

felújítása hőszigeteléssel 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

471 280 611 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben az alábbi feladatokat végezte el 

• Keresztúry Általános Iskola fűtéskorszerűsítése (248 551 441 forint összegben),  

• Gyöngyike Óvoda (42 464 615 forint összegben)  

• Gyöngyike Bölcsőde homlokzati hőszigetelését (55 035 092 forint összegben) 

végezte el. 

Továbbá korszerűsítésre került a  

• Pongrác Idősek Klubja épületének a nyílászárói és a homlokzat hőszigetelés is 

megtörtént (81 465 406 forint összegben) 

Ezenfelül a  

• Gyermekek Átmeneti Otthonának a homlokzati hőszigetelése (13 555 271 forint 

összegben) és a  

• Kékvirág Óvoda tetőszigetelés felújítása hőszigeteléssel (30 208 785 forint 

összegben) is megtörtént. 

 

Az energiahatékonyság javítása általában is minden beruházás tervezése során 

érvényesítendő szempontként jelenik meg. 

   

11.3. 

Az önkormányzati épületekben a 

gázhálózatok ellenőrzése, 

komplett gázhálózat felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

3 638 516 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Bodza utca 48. szám alatti lakóépületben a gázhálózatot 

bővítette és korszerűsítette. 
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11.4. 

A kerületben az illegális 

áramvételezések folyamatos 

feltárása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 2019-ben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem észlelt illegális áramvételezést. 

   

11.5. 

Az önkormányzati lakásokban 

az energetikai hatékonyság 

fokozása érdekében felújítások 

alkalmával fokozott légzárású 

nyílászárók beépítése és a 

padlásfödémek és homlokzatok 

utólagos hőszigetelése 

(A méltányossági nyílászárócsere-

program keretében)  

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

19 731 980  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. méltányossági nyílászárócsere program keretein belül 9 

lakásban végezte el a korszerűsítést, így a lakásokban a korszerű, hőszigetelt üvegezésű, 

műanyag ablakok beépítése történt meg (10 723 361 forint összegben).  

 

Az Újhegyi Közösségi Házban megtörtént a nyílászárók nyitható szárnyakkal történő 

kibővítése (9 008 619 forint összegben). 

   

11.6. 

A kerületi vállalatok és a 

lakosság alternatív 

energiahasznosítással összefüggő 

fejlesztéseinek ösztönzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

Az építésügyi hatóság a kerületben azokról a beruházásokról szerzett tudomást, amelyek 

építési engedély-köteles fejlesztések voltak. A Budapest X. kerület, Fehér u. 1/B 

házszámú, 39206/22 helyrajzi 

számú ingatlanon 2019-ben új 

hőközpont valósult meg, amely a 

BKV Vasúti Járműjavító Kft. 

telephelyén termálhő 

igénybevételével látja el a 

jelentkező fűtési igényeket. A 

geotermikus rendszer alapját egy 

termelő és egy visszasajtoló kút 

képezi. A létesítmény elkészült, a  

használatbavételi engedélyezési 

eljárást a hatáskörrel rendelkező 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala folytatja le.  
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12. Környezetbiztonság 
   

12.1. 

Síkosságmentesítési feladatok 

elvégzése, hatósági ellenőrzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Kőkert Kft., 

Környezetvédelmi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

29 751 490 

 

Kőkert Kft. 

6 500 000  

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a portfóliójában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok területén végezte a tevékenységet. 

A Kőkert Kft. a síkosságmentesítő anyagot 2019-ben is beszerezte és a síkosságmentesítési 

feladatokat folyamatosan végezte az időjárás függvényében. 

A Környezetvédelmi Osztály ellenőrzéseket végzett, a síkosságmentesítés elmaradása 

esetében az ingatlan tulajdonosait írásban felszólította. 

 

   

13. Ipar 
   

13.1 

A barnamezős területek 

funkcióváltásának és 

megújulásának elősegítése 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály feladatainak elvégzése során a barnamezős területek funkcióváltása 

elősegítésének szempontját folyamatosan érvényesíti. 

   

13.2. 

Gergely-bányával kapcsolatos 

feladatok elvégzése (pl. 

gázleszívó rendszer 

üzemeltetése, előírt 

környezetvédelmi vizsgálatok 

elvégzése, növénygondozás, 

őrzés) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

141 193 298 

A területre vonatkozóan a költségek összesen nettó 141 193 298 forintot tettek ki, ez 

teljeskörűen fedezte a Gergely bányával kapcsolatban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

feladatainak elvégzését. A területtel kapcsolatban jelenleg is folyamatban van több hatóság 

környezetvédelmi tárgyú eljárása, amellyel kapcsolatban további kármentesítési 

kötelezettségek megállapítása várható. 

   

13.3. 

„S1” területének rendbetétele, 

hasznosítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

1 845 730 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben az „S1” telep területén kaszálást, fagallyazást, 

bozótirtást és a zöldhulladék elszállítását végezte el. 
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13.4. 

Óhegy parkkal kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Városüzemeltetési Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

21 520 817  

 

A bányahatóság által 2013-ban előírt földalatti üregrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok 

továbbra is zajlanak. Emellett – a szakértői vizsgálatok alapján – 2019-ben el kellett 

végezni a 119. számú vágat megerősítését, valamint a 101. számú pinceág északi 

légaknájának tömedékelését. 

 

Az Óhegy parknál lakossági bejelentés alapján (Szlávy u. 60.) történtek gallyazási és 

fakivágási munkák a Kőkert Kft. munkatársainak kivitelezésében. 

 

   

13.5. 

Sportligettel kapcsolatos 

fejlesztések tervi előkészítése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

2018-ban 1 részszámlaként 

kifizetett összeg  

10 572 751 

 

2019-ben végszámlaként 

kifizetett összeg 

7 048 500 

Az I. ütem kiviteli tervei, a nem engedélyköteles kivitelezési munkák 2018-ban 

elkészültek, valamint a későbbi ütemek tervdokumentációja 2019. májusban leszállításra 

került a tervező részéről. A tervezési szerződés teljes összege bruttó 17 621 250 forint volt. 
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13.6. 

Ipari vállalatok 

környezetvédelmi jelentéseinek 

ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A 2020-2024 évekre szóló Környezetvédelmi Program készítése során a Környezetvédelmi 

Osztály beszámoló kéréssel keresett meg 32 jelentősebb kőbányai gazdasági társaságot, 

valamint a MÁV Zrt.-t, a BKK-t, a BKV-t és a FKF Zrt.-t. 

 

Az információgyűjtés az elmúlt években (2015-2019) a környezetvédelem területén 

végzett tevékenységeikre terjedt ki: 

• milyen intézkedéseket tettek a levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, 

hulladékgazdálkodás, talaj- és talajvízvédelem területein a fenntartható fejlődés 

érdekében, 

• mely környezetvédelmi témájú pályázaton vettek részt és milyen eredménnyel, 

• milyen feladatokat végeztek a környezeti nevelés (pl. a munkatársak körében) 

céljából. 

Továbbá kértük tájékoztassanak arról, hogy milyen környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatok megvalósítását tervezik, valamint tervezik-e környezetvédelmi tárgyú 

pályázat(ok) benyújtását a jövőben. 

A beérkezett válaszokból tájékoztatást kaptunk ezen szervezetek környezetvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységeiről, amelyek beépültek az új Környezetvédelmi Program 

anyagába. 

   

13.7. 

Telephelyek időszakos 

ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Hatósági Osztály 

 

 

A Hatósági Osztály a kerületben működő számos cég tevékenységét nyomon követi. 

Panasz esetén, illetve hivatalból a kereskedelmi tevékenységet végzők, a telephelyek, 

valamint a szálláshely-szolgáltatók ellenőrzése minden évben folyamatosan megtörténik. 

Indokolt esetben saját hatáskörben intézkednek (pl. tevékenység megtiltása), illetve 

megkeresik az intézkedés megtételére a hatáskörrel rendelkező hatóságot (pl. 

Kormányhivatal). A kötelezést tartalmazó végleges döntések végrehajtását a 2018. január 

1-jétől hatályos jogszabály értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. 2019. 

évben a Hatósági Osztály 51 ipari telepet, 134 kereskedelmi egységet és 14 szálláshely-

szolgáltatót ellenőrzött. 
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13.8. 

A pincerendszer nyilván-

tartásának vezetése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. és Építésügyi Osztály 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a karbantartási munkák keretein belül az „S1” és az Óhegy 

katlan alatti pincét folyamatosan felügyeli és ellenőrizteti. 

 

A kerületben található egyéb pincék (legyen az akár önkormányzati) nyilvántartásának 

vezetése a jegyző feladata. 2018. áprilisában a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

adatkéréssel kereste meg a Polgármesteri Hivatalt a Budapest X. kerület területén 

előforduló földalatti objektumok térképi nyilvántartásának elkészítésével kapcsolatban. Az 

általunk ismert pincerendszerek tulajdonosai körében még 2012. évben végeztünk 

felmérést, amely során begyűjtött adatokból egy nyilvántartást készítettünk. Az 

adatbegyűjtés során kitöltött adatlapokat és helyszínrajzokat továbbítottuk részükre és 

egyben kértük, hogy amennyiben a pincetérképek geoinformatikai feldolgozása elkészül, 

úgy az adatbázis és a térképek elérhetőségét biztosítsák számunkra.  

 

   

13.9. 

Az önkormányzati tulajdonban 

lévő pincerendszer helyszíni 

ellenőrzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Városüzemeltetési Osztály 

11 873 471 

 

A katasztrófavédelmi főfelügyelő által meghatározott időközönként kerül sor a közös 

bejárásra, amelyen a pincerendszer állapotát ellenőrzik. 2019-ben nem történt ilyen közös 

bejárás.  

 

2019-ben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az általa felügyelt helyszínen a pince kopogózást 

(9 968 471 forint) és a pincerendszer biztonsági felülvizsgálatát (1 905 000 forint) 

végeztette el.  

 

   

14. Közlekedés 
   

14.1. 

Európai Mobilitási Hét és 

Autómentes Nap 

rendezvényeihez történő 

csatlakozás 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 

 

A Városüzemeltetési Osztály a korábbi évektől eltérően 2019-ben a Mobilitási Hét 

akciósorozat teljes lebonyolítását már nem, annak csak a szervezésben résztvevők közötti 

koordinálási feladatait látta el, mint a Magyarországi Mobilitási Hét Kartájának 

előkészítése, megküldése az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé, kapcsolattartás 

a Kőbányai Torna Club Sportegyesülettel, közvetítés a programban szereplő felek között 

(IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, Kőbányai 

Torna Club Sportegyesület). A program ezen részét költségek nem terhelték. 
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14.2. 

Közutak űrszelvényének 

biztosítása, valamint a 

közvilágítást biztosító 

lámpatesteket eltakaró fák 

koronájának metszése  

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Környezetvédelmi 

Osztály és Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

5 575 550 

A Környezetvédelmi Osztály helyszíni ellenőrzései során tapasztalt, illetve lakossági 

panaszbejelentések alapján a fák gallyazását elrendelte, illetve a Városüzemeltetési Osztály 

is jelezte a Kőkert Kft. felé a szükséges gallyazásokat. A Kőkert Kft. folyamatosan végezte 

el az év folyamán az utak mentén az űrszelvényekbe belógó, a belátást akadályozó bokrok 

és fák visszavágását. 

   

14.3. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 

következő évre való 

megszervezése 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 

 

Az Isaszegi kerékpáros emléktúra 2019. április 6-án került 

megrendezésre a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda 

közreműködésével.  A 60 km-es távolságot együtt teszi meg a 

nagyszámú érdeklődő, akik az 1849-es isaszegi csata helyszínére 

látogatnak el. A kerékpáros túra körülbelül 15-20 kilométer/órás 

átlagsebességgel halad a Kőbánya – Isaszeg –  

Kőbánya útvonalon. A mezőny biztonságáról képzett kerékpáros 

túravezetők és rendőri kíséret gondoskodik. Pécelen egy kis 

pihenővel és frissítővel várják a szervezők a résztvevőket. A túra 

már sokéves múltra tekint vissza és mindenki nagy örömére évről 

évre egyre több embert ültet bringára. 

 

   

14.4. 

A közműnyilvántartás 

figyelemmel kísérése az E-

Közmű rendszerben 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Építésügyi Osztály 

 

 
Az E-Közmű rendszert a kezelői hozzájárulások és egyéb kezelői feladatok elvégzése 

során rendszeresen figyelemmel kísérjük. 
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14.5. 

Járdafelújítás 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

49 958 083 Ft 

A járdafelújítások vezetői döntések alapján, a műszaki észrevételek figyelembevételével 

valósultak meg. A feladat előkészítésében a Városüzemeltetési Osztály együttműködik a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben a közutak melletti rossz minőségű járdák, illetve 

járdaszakaszok felújítását valósította meg.  

Ennek keretében az alábbi járdák egy-egy szakasza újult meg: 

• Újhegyi lakótelep (Lenfonó utca 6. és buszmegálló között) 

• Ceglédi utca (páros oldal Kékvirág utca és Bihari utca között) 

• Harmat utca (páros oldal Gitár utca és Csősztorony utca között, a Harmat utca 32-

40. belső járda, a páros oldal Csősztorony utca és Ihász köz között) 

• Óhegy utca (páros oldal Kőér utca és buszmegálló között, páros oldal Kőér utca – 

Óhegy utca 16., és az Óhegy utca 57/A-B) 

• Havas Ignác utca (Havas Ignác utca és Martinovics tér) 

• Sörgyár utca (Sörgyár utca 73.) 

• Medveszőlő utca (Medveszőlő utca park) 

• Tündérfürt utca (Tündérfürt utca 13-15. között) 

 

A lakótelepi belső utak felújítása során összesen 4000 m2 járdafelület kapott új burkolatot. 

(költsége a 14.6. pontban szerepel) 
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14.6. 

Útfelújítások, útépítések 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

534 932 047 

Az útfelújítások vezetői döntések alapján, a műszaki észrevételek figyelembevételével 

valósultak meg. A feladat előkészítésében a Városüzemeltetési Osztály együttműködik a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

2019-ben 3 nagy helyszínen zajlott útfelújítás, útépítésre viszont nem került sor. Összesen 

mintegy 21 300 m2 aszfaltburkolat újult meg. 

 

1. Gyakorló utcai lakótelep útfelújítása (II. ütem) 

     A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakótelep teljes felújítását két ütemben, két év alatt 

tervezték megvalósítani. 2019-ben az II. ütem (Hatház utca és Erdősi utca útjait, 

parkolóit, a Gépmadár utca 10-20. szám előtti területet, valamint a Gépmadár utca 9-13. 

szám alatti óvoda felöli oldalát) aszfalt felületeinek bontására és építésére került sor, 

ezzel a teljes útburkolat felújítása megtörtént a lakótelep páros oldalán.  

2. Lavotta utcai lakótelep parkoló kialakítás és útfelújítás (II. ütem)                                                                                                                                                                      

     Az elöregedett aszfalt felületek felújítása, valamint 26 új és 29 engedélyezett 

többletparkoló kialakítása a Harmat utca és Sibrik Miklós út és Mádi utca és Lavotta 

utca által határolt területen belül. Az I. ütem során a Lavotta utcai oldal, a Szentimrey 

utca folytatásának tekinthető utca, a Mádi utca 165-171. szám előtt, valamint a Harmat 

utca 158-164. számú épületek környezete újult meg. A munka egy része elhúzódott a 

fakivágási engedélyezési eljárás miatt.  

     A II. ütemben az elöregedett aszfalt felületek felújítása valósult meg a Harmat utca és 

Sibrik Miklós út és Mádi utca és Lavotta utca által határolt területen belül, az I. ütemből 

kimaradt, 3 db U alakú területen, ezzel a teljes útburkolat felújítása megtörtént a 

lakótelepen. 

3. Farkasalma utca, Medveszőlő utca környezetrendezés  

     A Noszlopy utca és Petrőczi utca és Kada utca és Száraz utca által határolt területen 

belül útpályák, járdák, és parkolók újultak meg, illetve új parkolók épültek.  
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14.7. 

Kerepesi út – Fehér út – 

Gyakorló utca – Hatház utca 

által határolt területen 

fizetőparkolási övezet 

üzemeltetése (I. parkolózóna) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

114 346 377 

(Ez az összeg tartalmazza 

mindkét parkolási zóna 

üzemeltetési kiadásait) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évben az övezetben továbbra is 1550 fizető 

parkolóhelyet üzemeltetett, és 2476 parkolási hozzájárulást adott ki (nem lehet szétbontani 

zónánként). 

 
A parkolóautomatákból 18 325 655 forint, a mobilparkolásból 28 022 994 forint bevétel 

keletkezett. 

 

Parkolási hozzájárulásokból, pótdíjakból, fizetési meghagyásokból, végrehajtásokból és 

parkolókártyákból származó bevétel 31 918 451 forint volt (nem lehet szétbontani 

zónánként). 
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14.8. 

Üllői út – Ceglédi út – Bihari 

utca – Balkán utca – Somfa köz 

– Zágrábi utca – Gém utca – 

Fogadó utca – Száva utca által 

határolt területen fizetőparkolási 

övezet üzemeltetése (II. 

parkolózóna) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Költségét a 14.7. pontban 

megjelölt költség tartalmazza 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2019. évben az övezetben továbbra is 1200 fizető 

parkolóhelyet üzemeltetett, valamint 2476 parkolási hozzájárulást adott ki (nem lehet 

szétbontani zónánként). 

 
A parkolóautomatákból 9 468 690 forint, a mobilparkolásból 24 190 600 forint bevétel 

keletkezett. 

 

Parkolási hozzájárulásokból, pótdíjakból, fizetési meghagyásokból, végrehajtásokból és 

parkolókártyákból származó bevétel 31 918 451 forint volt (nem lehet szétbontani 

zónánként). 

   

14.9. 

II. parkolózóna kiterjesztésének 

vizsgálata 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

A parkolózóna kiterjesztéséről szóló tanulmányterv elkészült Budapest Főváros  

Önkormányzata részére. Budapest Főváros Önkormányzata ennek alapján dönthet a terület 

bevonásáról a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 

egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. parkolási rendelet módosításával. 
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14.10. 

Hiányzó és megrongálódott 

utcanévtáblák cseréje, új 

utcanévtáblák kihelyezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

1 521 264 

A Városüzemeltetési Osztály az útellenőri észlelések és lakossági bejelentések alapján az 

utcanév táblák pótlására, kihelyezésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t megkereste. 

2019-ben az utcanév és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése és pótlása minden bejelentett 

helyszínen megtörtént. 

 

   

15. Környezetvédelmi irányítás az Önkormányzatnál 

   

15.1. 

Prioritásokat meghatározó 

környezetvédelmi stratégia 

érvényesítése az Önkormányzat 

döntéshozatalában 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezeti hatásvizsgálati eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kerületi fejlesztések esetében a 

Kormányhivatal előzetes hatásvizsgálati eljárást folytat le, amely eljárásban 

környezetvédelmi hatóságunk is közreműködik. Az eljárások során minden esetben 

kinyilvánítjuk a fejlesztésekkel kapcsolatos véleményünket, a KVSZ vagy Szabályozási 

Tervek vonatkozó előírásait, illetve a helyi viszonyokra jellemző tényeket. 2019-ben a 

Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban 

véleményezéssel a Richter Gedeon Nyrt., a Xellia Gyógyszervegyészeti Kft., illetve az 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. módosítási kérelmeivel kapcsolatban kereste meg a 

Polgármesteri Hivatalt. 

2019. október 16-án indította meg a Kormányhivatal az M2-es metróvonal és a Gödöllői 

HÉV összekötése, valamint a Rákoskeresztúri szárnyvonal és az Örs vezér téri átvezetés 

kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárását, amely során szintén megkeresést 

kaptunk. A 2019. november 14-én kelt állásfoglalásban tájékoztattuk a Kormányhivatalt 

arról, hogy a tervezett beruházás nem felel meg a helyi építési követelményeknek, és nem 

áll összhangban a településrendezési eszközökkel, valamint ellentétes a helyi környezet- és 

természetvédelmi szabályozással. Kőbánya érdekeit sérti az M2-es metróvonal és a 

gödöllői HÉV összekötésének, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakításának a 

tervezetekben szereplő javaslata, amint azt a Kőbányai Önkormányzat minden egyeztető 

tárgyaláson és írásban is jelezte a projektvezetés felé. 
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15.2. 

Környezetvédelmi Program 

kidolgozása a 2020-2025 évekre 

vonatkozóan  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

Tekintettel arra, hogy a „Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 

a 2015-2019 évekre” című dokumentáció 2019. év 

végén érvényét vesztette, szükségessé vált egy új, a 

2020-2024. évekre vonatkozó, Kőbánya 

környezetpolitikai céljait és intézkedéseit összefoglaló 

környezetvédelmi program kidolgozása. A „Kőbánya 

Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre” 

című dokumentációt nem külső szakcég, hanem a 

Környezetvédelmi Osztály munkatársa készítette elő 

2019-ben. A Környezetvédelmi Programot előzetesen a 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 

2020. januári ülésén megtárgyalta. A környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény előírásai alapján szakmai véleményezés céljából 

a 2020. február 18-án kelt levelünkkel megküldtük a 

dokumentációtervezetet a Kormányhivatal részére. A dokumentumot a szakmai vélemény 

megismerését követően terjesztjük a Képviselő-testület elé elfogadás céljából.  

 

   

15.3. 

Kerületi Klímastratégia 

kidolgozása  

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Kőbánya Klímastratégiája című dokumentum első tervezetét a Környezetvédelmi 

Osztály és Jegyzői Főosztály előkészítette. A klímastratégia tervezetét előzetes tájékoztatás 

céljából a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság várhatóan a 2020. májusi 

ülésére előterjesztjük. 

   

15.4. 

A Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzat készítése és 

területi hatályának bővítése 

során a környezetvédelmi 

szempontok fokozott 

érvényesítése  

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat készítése és területi 

hatályának bővítése során a környezetvédelmi szempontokat minden esetben érvényesíti. 
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15.5. 

Szükség esetén a tervezési 

területegységre vonatkozóan 

környezeti vizsgálat készítése  

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

 A Főépítészi Osztály a környezeti vizsgálatot az előírt esetekben elkészíttette. 

   

15.6 

Környezeti információk 

közzététele az önkormányzati 

portálon 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

Az Önkormányzat honlapján a Nyilvánosság/Környezetvédelem menüben közzétettük a 

patkánymentesítés, az elhullott állatok elszállítása, a síkosságmentesítési feladatok, a 

településgeológiai kutatás összefoglalója, továbbá a Környezetvédelmi Program teljes 

terjedelmű anyagát. 

Hasonló módon minden környezetszépítő és jeles naphoz tartozó esemény részletes 

programja, felhívása megjelent a honlapon. 

Megjelentettük a honlapon az Országos Meteorológia Szolgálat által 2019. évben a Sibrik 

Miklós út 76-80. szám alatti ingatlanon végzett légszennyezettség mérés szakértői anyagát, 

a vizsgálati jegyzőkönyvet és az értékelést teljes terjedelemben. 

   

15.7 

Az Önkormányzat környezeti 

tevékenységének és 

eredményeinek a külső érdekelt 

felek felé történő 

kommunikációja 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

A kerületi lakosság környezettudatosabb szemléletének kialakítása céljából kiemelten 

fontos a megfelelő kommunikáció, többek között a megrendezésre kerülő programokról és 

pályázatokról, azok megvalósulásáról. A pályázatokat közzé tesszük az Önkormányzat 

honlapján, illetve újságokban (Kőbányai Hírek, Kőbánya Info) is megjelentettjük.  

Az éves közmeghallgatáson kívül lehetőség van különböző fórumokon (pl. zajfórum, egy-

egy szabályozási terv elfogadását megelőzően tartott fórum, kerületrészi fórumok) is 

képviseltetnie magát a lakosságnak, illetve a szervezeteknek, ahol szintén számot adunk az 

Önkormányzat környezetvédelem terén tett intézkedéseiről. 

Kommunikációs lehetőséget teremt a Kőbányai Regionális Híradó is, ahol rendszeresen a 

témák között megjelenik a környezetvédelem, a fenntarthatóság érdekében tett 

intézkedések és eredmények. 

A külső érdekeltek felé történő kommunikációt szolgálja a 2019. évben is megszervezett 

parlagfű és egyéb özönnövények elleni fellépés tárgyában összehívott egyeztetés, ahol a 

meghívásunkra megjelent nagy szolgáltató cégek (pl. MÁV Zrt., BKK) tájékoztatást 

kapnak a kerület zöldterületeinek védelme érdekében tett intézkedéseinkről, illetve a cégek 

is beszámolnak tevékenységükről. 

Az Önkormányzat által tartott fórumokon kívül a mások által szervezett egyeztetéseken és 

fórumokon is képviseljük a kerület környezetvédelmi érdekeit (pl. Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér által létrehozott Zajbizottságban). 

Lásd még 15.6. pontnál. 

 

   

  


