
 

2. melléklet az előterjesztéshez 

 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2020-2024. ÉVEKRE 

 

2020. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓJA 

 

A 2020. évi intézkedési terv beszámolójának szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 

2020-2024. évekre című dokumentumban meghatározott „VI. Környezetvédelmi Program (2020-2024) pontjainak összefoglalása, intézkedési terv” című 

fejezetben foglalt rövidtávú feladatoknak. Jelen beszámolóban megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényeltek pénzügyi ráfordítást, vagy amelyekre 

nem állt rendelkezésre elkülönített forrás. 

 

                     FELADATOK 

FELADATRA 

FELHASZNÁLT 

ÖSSZEG 

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 2020. évre vonatkozó 
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adatok nem kerültek még feltöltésre. A 2019. évre vonatkozóan 85 különböző 

szennyezőanyag került bevallásra összesen 95 telephelyen. A legnagyobb mennyiségben 

kibocsátott szennyező anyagok a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok (mint NO2), valamint a 

szén-monoxid voltak. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek 

körében 2020. 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 vállalatoknak évente vagy 

ötévente légszennyezettségi mérést kell végezni. 

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: 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. 

2020. évben Budapesten tájékoztatási fokozat elrendelésére 2020. január 10. és 2020. 

január 28. napja között került sor. 

   

1.3. 

Avar és kerti hulladékok égetési 

tilalmának ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

és Kőbányai Közterület-felügyelet 

 

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

hulladékok égetése, helyette elsősorban helyben kell komposztálni, másodsorban a 

háztartási hulladéktól elkülönítetten, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: FKF 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. 

Fontos, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az 

avar elégetése helyett létezik környezetbarát megoldás. A 

Kőbányai Hírek 2020. szeptemberi számában is 

közzétettünk egy cikket, amelyben a komposztálás 

jótékony hatására hívtuk fel a figyelmet, valamint arra, 

hogy a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére lehetőség van 

az FKF Zrt. Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt. 

által forgalmazott zöldzsákokban. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai 2020. 
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évben is folyamatosan, 0-24 órában végeztek ellenőrzéseket a kerületben, a tárgykörben 

felügyelőknek azonban intézkedni nem kellett. 

1.4. 

A levegőminőség folyamatos 

nyomon követése 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 a 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 2020. évben rögzített adatok a 

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

PM10 legmagasabb napi értékét 2020. április 25-én mérték (164 μg/m3, határérték: 50 

μg/m3 – 24 órás érték), az O3 legmagasabb napi értékét 2020. április 18-án mérték (142,7 

μg/m3, határérték: 120 μg/m3 – 8 órás mozgóátlagok napi maximuma), a NO2 legmagasabb 

napi értékét 2020. március 18-án (118,9 μg/m3, határérték: 100 μg/m3) a CO legmagasabb 

napi értékét 2020. január 7-én (2202 μg/m3, határérték: 10000 μg/m3) rögzítették. 

   

1.5. 

Kezdeményezés a Gergely utcai 

mérőállomáson mért 

komponensek körének 

bővítésére 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Budapest X. kerület, Gergely utcai mérőállomás korszerűsítése, új komponensek 

mérésére alkalmas készülék üzembe helyezésével kapcsolatban a Környezetvédelmi 

Osztály megkereste az Országos Meteorológiai Szolgálatot. Visszajelzés egyelőre nem 

érkezett, ezért a 2021. február 17-én kelt levélben tájékoztatást kértünk az ügyben. 

   

1.6. 

Bűz és levegőtisztaságvédelmi 

eljárás kezdeményezése az 

illetékes 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 2020. évben a jegyzőhöz benyújtott 6 levegővédelmi 

panaszbeadványt áttettük a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, hatáskör hiányában az 

eljárásokról visszajelzést nem kapunk.  

   

http://www.levegominoseg.hu/
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1.7. 

A levegő ülepedő- és szállópor 

terhelésének csökkentése az út 

menti zöldsávok és zöldfelületek 

növelésével, a faültetési program 

folytatása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft., Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., Főépítészi 

Osztály 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

3 423 920 Ft 

 

Városüzemeltetési Osztály 

30 309 688 Ft 

2020. évben 7 helyszínen történt fasori zöldsáv rekonstrukció, összesen 1995 m2 új 

gyepfelület kialakításával, 190 m2 sövény telepítésével és 20 db fa ültetésével. A fasori fák 

pótlása során 311 db fa ültetése történt meg, továbbá intézmények területén 17 db fa.  

Külső vállalkozások további 33 db fa ültetését végezték el fapótlási kötelezettségük 

teljesítéseként a Városüzemeltetési Osztállyal egyeztetett helyszínekre. 2020-ban burkolt 

járdákban 88 db fahely készült el az előírt minimum 2,24 m2-es vízfelvevő felület 

kialakításával. 

A Főépítészi Osztály a településrendezési eszközök elkészítése során az út menti 

zöldsávok biztosítását és a zöldfelületek növelését szem előtt tartva tett és tesz javaslatot a 

településrendezési előírásokra. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évben összesen 43 db, a Városüzemeltetési 

Osztállyal egyeztetett típusú fát ültettetett el a kijelölt helyekre 2020. év november végéig. 

Zöldfelület növelést a Kőkert Kft. nem végzett. 

   

1.8. 

A közlekedési eredetű emisszió 

csökkentése érdekében 

kerékpárutak kiépítése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Főépítészi Osztály 

 

2020. évben nem épült kerékpárút az Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beruházásában. A kerékpárosbarát 

fejlesztések Kőbányán VEKOP projekt előkészítése továbbra is folyamatban van új 

pályázat keretében. 

 

2020-ban folytatódott a Rákos-patak mentén európai uniós forrásból tervezett kerékpárút 

kiépítésének előkészítése új pályázat keretében, a területbiztosítás koordinálását Budapest 

Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) végzi. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évben nem végzett ilyen jellegű tevékenységet. 

   

1.9. 

A szállópor mennyiségének 

csökkentése érdekében a burkolt 

utak arányának növelése a 

kerületben 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

81 062 440 Ft 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában a Vaspálya utca, Noszlopy utca és 

Vasgyár utca közötti korábbi földút szakaszán új szilárd burkolatú út építése történt meg.  
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1.10. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületek esetében a légszennyező 

források (kémények) tervszerű 

felülvizsgálata, karbantartása és 

felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

42 369 156 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2020. évben 4 lakóépületben (Cserkesz utca 68., Maglódi 

út 23., Maglódi út 25., Sírkert utca 27.) kémény-karbantartási munkálatokat, 7 lakásban 

kéménybélelési munkálatokat, továbbá 16 kisebb gyorsszolgálati kémény-karbantartási 

munkát végzett el. 

   

2. Zaj- és rezgésvédelem 
   

2.1. 

Lakossági panasz kivizsgálása 

céljából szükség esetén zaj- és 

rezgésmérés végzése hatósági 

eljárásban 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály 

 
Zajvédelmi hatáskörben 2020-ban 14 ügyben járt el a Környezetvédelmi Osztály, hatósági 

úton történő zaj- és rezgésmérés elrendelésére azonban nem került sor. 

   

2.2. 

Kerületfejlesztési és beruházási 

egyeztetések során különös 

figyelem fordítása a védendő 

épületek zajvédelmére 

 

Felelős: Főépítészi Osztály, 

Környezetvédelmi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály együttműködik a Környezetvédelmi Osztállyal a zajvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakításában. 

   

2.3. 

A Repülőtér területén működő 

Zajvédelmi Bizottságban 

bizottsági tagként történő aktív 

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) bekezdése értelmében a Budapest Airport Zrt. mint a Repülőtér üzembentartója 

Zajvédelmi Bizottságot hozott létre és működtet, amelybe az Önkormányzat is 

delegálhatott egy szavazati joggal rendelkező képviselőt. Az Önkormányzat Radványi 

Gábor alpolgármester urat delegálta. A Bizottság az elmúlt időszakban évente egy 

alkalommal ülésezett. A Zajvédelmi Bizottság fő feladata a repülőtéri zajproblémákkal 
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kapcsolatos tájékoztatási és érdekegyeztetési feladatok összehangolt ellátása. A 2020. 

október 15-én megtartott ülésen napirendként szerepelt az újonnan alakult Bizottság 

elnökének megválasztása, a Zajvédelmi Bizottság ügyrendjének elfogadása.  

2.4. 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése 

érdekében egyeztetések, a 

kerület lakossága szempontjából 

hátrányos döntések 

felülvizsgálatának 

kezdeményezése, jogorvoslati 

kérelmek benyújtása 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Polgármester úr 2019. június 27-én kelt levelével megkereste a HungaroControl Zrt.-t a 

2018. augusztus 16-án hatályba lépett új műszeres szabvány indulási eljárást (SID) 

megalapozó zajmérési és érintettségi vizsgálatokkal kapcsolatban és kérte, hogy az ezeket 

alátámasztó szakértői vélemények, valamint az ezekhez kapcsolódó egyeztetési 

dokumentumok közérdekű adatként történő kiadását az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § 

(1) bekezdése alapján adja át részünkre. Az adatigénylésre válaszul a HungaroControl Zrt. 

2019. július 19-én kelt elektronikus úton küldött levelében közölte, hogy a Repülőtér 

repülési pályairányaira kidolgozott új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos 

vizsgálati dokumentum az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján döntés-előkészítő anyagnak 

minősül, ezért álláspontja szerint annak kiadására a társaságnak nincs kötelezettsége. 

Mindezekkel nem értettünk egyet, ezért az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján bírósághoz 

fordultunk és keresetben kértük, hogy a bíróság kötelezze a HungaroControl Zrt.-t a 

közérdekű adatigénylésben megjelölt közérdekű adatok kiadására. A HungaroControl Zrt. 

2020. május 25-én átadott egy „Új szabvány műszeres indulási eljárások (SID) RWY31-

lakossági érintettségi vizsgálat” tárgyú dokumentumot, álláspontunk szerint azonban ezzel 

nem teljesítette a közérdekű adatigénylést. A per jelenleg is folyamatban van a Fővárosi 

Törvényszék mint elsőfokú bíróság előtt. 

A Repülőtér okozta környezeti terhelések mérséklésére tett intézkedésekről az 

Önkormányzat honlapján – Polgármester úr 2020. évi közmeghallgatáson elhangzott 

ígéretének is megfelelően – 2021. januárban megjelentettünk egy tájékoztatót.  

   

2.5. 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése 

érdekében a vonatkozó 

jogszabályok felülvizsgálatának 

kezdeményezésével kapcsolatos 

egyeztetések lefolytatása 

 

Felelős: Alpolgármester, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

Az Önkormányzat által 2018. év végén végeztetett zajméréssel alátámasztott adatok 

alapján − a lakosság érdekeinek védelme céljából – Polgármester úr 2019. április 18-án 

ismét jogszabályi felülvizsgálatot kezdeményezett az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnál a repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott határérték 

meghatározásának és értékelési rendszerének felülvizsgálata érdekében. Az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium válaszlevelében arról adott tájékoztatást, hogy a repülési zaj 

időben változó, szakaszos jellegű, a viszonylag hosszabb idejű zajszinteket a repülési 

műveletek jelentkezésekor rövidebb idejű zajhatások követik, ezért a légiközlekedés 

zajának zavaró, illetve károsító hatásának jellemzésére egységes zajértékelési mód került 

meghatározásra. Az Európai Unió tagállamaiban egyenértékben számolnak, azaz egy 

hosszabb időintervallumra valamilyen átlagolási technikát alkalmazva adják meg a 

zajszintet. A határérték tekintetében a vonatkozó jogszabályok éjszakai és nappali 

   



7 

 

időszakokra határoznak meg értékeket, nem egy-egy nap vonatkozásában, hanem egy teljes 

év viszonylatában. Nemcsak a repülési műveletek esetében, hanem minden közlekedéstől 

származó zajterhelés vizsgálatánál az egészségügyi határértékek egyenértékű szinthez 

vannak kötve a jelenlegi szabályozások szerint. A jogszabályok felülvizsgálatára 

vonatkozó kérelmünket nem támogatták. 

2.6. 

A Repülőtér környezetében 

kijelölt zajgátló védőövezet 

felülvizsgálati eljárásban a 

kerületi érdekek érvényesítése 

 

Felelős: Környezetvédelmi 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. A peres eljárás jelenleg is folyamatban van, igazságügyi szakértő kirendelésére 

került sor. 

   

2.7. 

A határérték feletti terheléssel 

bíró fő közlekedési utak mentén 

passzív akusztikai védelem 

kiépítési lehetőségének 

vizsgálata, nyomon követése új 

épületek, felújítások esetén. 

 

Felelős: Főépítészi Osztály, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

A jogszabályi kötelezettségek érvényesítésén túl az Önkormányzat javaslatokat 

fogalmazhat meg az építtetők részére a terhelés megfelelő szinten tartása érdekében. A 

Főépítészi Osztály együttműködik a Környezetvédelmi Osztállyal a zajvédelmi 

kérdésekben. 

   

2.8 

Közreműködés a Budapest 

Airport Zrt. által a Keresztúri út 

164. szám alatti ingatlanon 

üzemeltetett zajmérőállomás 

áthelyezésének 

megvalósításában 

Felelős: 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 Keresztúri úti zajmonitor-állomás 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 Budapest Airport Zrt.-vel közös helyszíni bejárásra került sor. A zajmonitor- 

állomás telepítésére az előzetes szemrevételezés alapján a C jelű lapostetős épület teteje 

lenne a legalkalmasabb, a járványügyi helyzet azonban megnehezíti az áttelepítést, ugyanis 

a kijelölt épületben éppen a COVID-részleg került kijelölésre. A Budapest Airport Zrt. a 

telepítéshez szükséges szerződést előkészítette, a Kórház aláírását követően megtörténik a 

műszer kihelyezése. 
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3. Hulladékgazdálkodás 
   

3.1. 

Illegális hulladéklerakások 

felszámolása 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Közterület-

felügyelet, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

32 000 000 Ft 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

5 110 000 Ft 

 

Városüzemeltetési Osztály 

73 914 Ft 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett az illegális hulladéklerakók felszámolása 

érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. 

üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 6. 

pontjában foglaltak alapján. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, 

közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának 

(összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének, valamint a pályázat adminisztrációjával, 

koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) 

elősegítése. A Képviselő-testület 2020. október 22-ei ülésén meghozott döntésének 

megfelelően 2020. november 5-én a pályázatot benyújtottuk. A pályázatot forráshiány 

miatt elutasították.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján a 

Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

az ország területén elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.  

A pályázatot az Önkormányzat benyújtotta, 28 helyszín illegális hulladéktól való 

megtisztítására, és 4 helyszínen 5 db kamera kihelyezésére. 

A pályázat keretében szeretnénk megvalósítani – a helyszín megtisztítása után – a Tarkarét 

utca sorompóval és földsánccal való lezárását, a Fűz utca egyirányúvá alakítását   

forgalomtechnikai változtatásokkal együtt. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

Az illegális hulladéklerakások, valamint a magáningatlanon felhalmozott hulladékok nagy 

problémát jelentenek. A Környezetvédelmi Osztály munkatársai jelentős figyelmet 

fordítanak a jogellenes hulladékelhelyezések feltárására, a felelősök felkutatására, valamint 

a hulladékok elszállíttatására. A saját észlelések, a társzervek (Közterület-felügyelet, Mezei 

Őrszolgálat) jelentései, valamint a panaszbejelentések kivizsgálását követően 

haladéktalanul eljárnak. 

2020. évben a Környezetvédelmi Osztály 72 esetben folytatott le hulladékgazdálkodási 

eljárást, amelyből a tényállás tisztázását követően 23 ügyben hulladékgazdálkodási 

bírságot szabott ki. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által létrehozott Hulladékradar elnevezésű 

applikációban a lakosságnak lehetősége van a magáningatlanon, valamint a közterületen 

észlelt hulladékok bejelentésére, amely adatokról rendszeres jelzést kapunk. A 

Környezetvédelmi Osztály minden bejelentést kivizsgál, és a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 2020. évben 101 bejelentést vizsgált ki, és tette meg a szükséges intézkedéseket. 

A bejelentések érintettek magáningatlanokat és önkormányzati tulajdonban álló 
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ingatlanokat is. 

 

A Kőkert Kft. a 2020. év folyamán a Polgármesteri Hivatal munkatársai által észlelt vagy 

lakossági panaszbejelentések alapján ellenőrzött hulladékok elszállítását végezte. 

 

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

céljára szolgáló ingatlanok területéről történt hulladékelszállítás. 

 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai az illegális hulladék elhelyezéssel 

leginkább érintett területeket fokozottan ellenőrizték, és kiemelt feladatként kezelték. Több 

helyszínen sikerült visszaszorítani ezt a jogellenes cselekményt és számos esetben 

intézkedtek a felügyelők tettenérés esetén, és kezdeményeztek hatósági eljárást. 

A Városüzemeltetési Osztály a kerületi lomtalanítás után az illegális hulladékok 

összegyűjtésében és elszállíttatásában vett részt, amely bruttó 73 914 forintba került. 

 

3.2. 

Rendszeresen hulladékkal 

terhelt fővárosi tulajdonban lévő 

területek vonatkozásában 

egyeztetések kezdeményezése 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

Hosszú ideje visszatérő problémát jelent a Budapest X. kerület, Gyakorló utca, 

Gyógyszergyári út környezetében található (ún. Terebesi erdő), a Fővárosi Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok elhanyagolt, gondozatlan állapota, az ott 

tartózkodó hajléktalan személyek életvitele, az általuk okozott szennyezés, így az erdőben 

halmozódó szemét, a szabadtéri főzésből és a különböző anyagok égetéséből eredő 

légszennyezés, valamint a területen folytatott ebtartás, illetve a kóborló ebek nagy száma 

és a kutyatámadások előfordulása. 2020. február 24-én Polgármester úr megkereséssel élt a 

Főpolgármester Úr felé, amelyben tájékoztatta az Önkormányzathoz beérkezett 

panaszokban foglaltakról. Balogh Samu Márton főpolgármesteri kabinetfőnök a 2020. 

március 19-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat 

közös akcióterv kialakítását szorgalmazta az érintettek széles körű bevonásával, de erre 

sajnálatos módon a mai napig nem került sor a járványhelyzet miatt. 2020 októberében 

bejelentés érkezett, amelyben foglaltak szerint a Keresztury Dezső Általános Iskola 

közvetlen környezetében lévő közterületi ingatlan vegyes összetételű hulladékkal erősen 

terhelt, a parkoló rendezetlen volt, a járda és az úttest találkozásánál kisebb fák és bokrok 

nőttek ki, valamint a gyalogosjárda mentén magas gyomnövényzet volt. Az Általános 

Iskola környezetének kitakarítása, illetve a növényzet visszavágása a Fővárosi 

Önkormányzat és a Kőkert Kft. közreműködésével megtörtént.  

2020. december 11-én Főpolgármester úr arról adott tájékoztatást, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat több szervezettel együttműködve – bevonva a területen jogcím nélkül 

lakókat is – több mint 2000 m3 illegálisan lerakott szemetet és sittet szállított el a Főkert 
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Zrt. tulajdonába tartozó telephelyről, és további nagyjából 100 köbméternyi illegális 

hulladéktól szabadította meg a belső természetközeli erdő- és gyepterületeket. A területet 

beton elemekkel torlaszolták el, és további két ponton – Erdélyi Gyülekezet mellett és a 

vasúti felüljárónál – földsáncokat alakítottak ki a behajtás megakadályozása érdekében. 

Főpolgármester Úr tájékoztatása szerint a főváros talán legnagyobb informális telepén 75 

ember él sajátépítésű kunyhókban és elhagyott épületekben. A lakhatási problémák 

megoldásáról a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai a terepen dolgozó szervezetek, a 

Magyar Vöröskereszt utcai gondozó szolgálata és az Utcáról Lakásba Egyesület, valamint 

a BMSZKI szomszédos nappali melegedőjének munkatársaival egyeztetnek.  

Sajnos a Fővárosi Önkormányzat által megtett intézkedések – amelyek főként csak egy-

egy területegység hulladékmentesítését célozták meg – az évek óta fennálló problémákat 

nem oldották meg, ezért Polgármester úr 2020. december 18-án ismételt megkereséssel élt 

az ingatlan további kitakarítása, a növények, bokrok visszavágása, valamint a hulladékok 

összegyűjtése és elszállítása érdekében, valamint a Gyakorló utca környezetében kialakult 

állapotok felszámolásának előmozdítása érdekében.  

Legutóbb 2021. január 18-án a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai a Budapest X. 

kerület, Gyógyszergyári út mentén található zöldterületen illegális hulladék (építési 

törmelék) kihelyezés közben tetten értek 2 aszódi lakost, miközben egy tehergépjárműből 

5-6 m3 mennyiségű építési törmelékkel megrakott sittes zsákokat helyeztek ki.  

A Fővárosi Önkormányzat több szervezettel együttműködve – bevonva a területen jogcím 

nélkül lakókat is – több mint 2000 m3 illegálisan lerakott szemetet és sittet szállított el a 

Főkert Zrt. tulajdonába tartozó telephelyről, és további nagyjából 100 köbméternyi illegális 

hulladéktól szabadította meg a belső természetközeli erdő- és gyepterületeket. 

Polgármester úr 2021. március 3-án ismételt megkeresést küldött Főpolgármester úr 

részére a területen kialakult helyzet komplex rendezésének előmozdítása miatt. 

Megfontolásra javasolta az ingatlanok lekerítését annak érdekében, hogy a területre történő 

bejutás akadályozott legyen, hiszen az látható, hogy szervezetten hordják oda a különböző 

típusú hulladékokat. Javasolta a terület aljnövényzettől való megtisztítását is, mivel egy 

átláthatóbb terület talán kevésbé vonzza az illegális lerakókat. Felhívta a figyelmét arra is, 

hogy a terület jelenleg beerdősült állapotban van, ami az erdészeti hatóság intézkedését 

vonja maga után, és az ingatlanok erdő művelési ágba vonásával a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonosi érdekei súlyosan sérülhetnek. Jelezte további problémaként, hogy a területen 

nagy számban, kolóniákban élő ebek számos esetben támadtak a villamosmegállóban 

várakozó utasokra, amelyek több alkalommal harapással, sérüléssel végződtek. Az állatok 

oltás és állatorvosi felügyelet hiányában a területen szabadon mozogva veszélyt jelentenek 

a gyalogosok és a várakozó utasok számára. 
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3.3. 

Hulladékgazdálkodási akciókra 

irányuló civil kezdeményezések 

támogatása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 A járványhelyzet miatt 2020-ban ilyen jellegű kezdeményezés nem volt. 

   

3.4. 

„Hulladékcsökkentési Hét” 

akció megszervezése (tervezett 

időszak: 2020. november utolsó 

hete) 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 A járványhelyzet miatt a 2020. évben az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

3.5. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságának tudatosítása a 

kerület lakói és intézményei 

körében  

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Környezetvédelmi 

Osztály 

 

Az FKF Zrt. kiemelt jelentőséget tulajdonít környezetünk tisztasága megőrzésének és a 

környezettudatos szemlélet kialakításának és formálásának, ezért évekkel ezelőtt elindította 

Környezetvédelmi Oktatóprogramját. A program a nevelési-oktatási intézmények számára 

ingyenes. A gyermekek játékosan, interaktív foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg 

a hulladékhasznosítás és a szelektívgyűjtés fontosságával és jövőre gyakorolt hatásával.  

Az FKF Zrt. által szervezett szemléletformálás során a gyerekek megszokott 

környezetében, csoportszobai, tantermi helyszíneken az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos feladatokkal, vizuális megjelenítéssel igyekeznek emlékezetessé és 

érdekessé tenni a foglalkozásokat, ezenfelül lehetőség volt – a veszélyhelyzeti előírások 

betartása mellett – megtekinteni a kiemelt üzemeket, létesítményeket, mint a Fővárosi 

Hulladékhasznosító Művet vagy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot. 

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetősége mára már a kőbányai lakosság teljes 

körét érinti, a zöldhulladék helyben történő hasznosítására a Kőbányai Komposztálási 

Program keretében van a lakosságnak és az intézményeknek lehetősége. 

 

   

3.6. 

Elhullott állatok elszállítása, 

valamint a témában a lakosság 

tájékoztatása 

(újságcikk, honlapon történő 

631 522 Ft 

Az állattetemek a veszélyes hulladékok körébe tartoznak a fertőzésveszély miatt. A 

közterületen elhullott állatok elszállítása az önkormányzatok kötelező feladatkörébe 

tartozik. Az Önkormányzat a kerületi elhullott kisállatok rendszeres elszállítására és 

ártalmatlanítására vállalkozási szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (a 

   



12 

 

kiemelt megjelenítés) 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

továbbiakban: ATEV Zrt.). A szerződés alapján az ATEV 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. 

A lakossági bejelentéseket az ATEV Zrt. részére továbbítottuk az állattetem elszállításának 

és szakszerű megsemmisítésének céljából.  

3.7. 

Hulladékkezelő telepek 

időszakos ellenőrzése 

 

Felelős: Hatósági Osztály, 

Környezetvédelmi Osztály 

 

A hulladékkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatban a Kormányhivatal, 

valamint a jegyző is hatáskörrel rendelkezik. 

A Hatósági Osztály 2020. évben 11 hulladékgazdálkodással foglalkozó ipari telepet 

ellenőrzött. Az ellenőrzések eredményeként két esetben került sor az ipari tevékenység 

megtiltására. Az egyik esetben elrendeltük a végrehajtást, és a megtiltó határozat 

végrehajtásának foganatosítását kezdeményeztük a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A 2020. évben egy Sírkert utcai telephelyen történt 

tűzesetre tekintettel a Hatósági Osztály 2020. július 16-án átfogó helyszíni ellenőrzés 

keretében vizsgálta az 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4. szám alatti telephelyen működő 

veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre telepengedéllyel rendelkező valamennyi 

céget. Az ellenőrzésre a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztály munkatársainak bevonásával került sor. Összesen nyolc cég ellenőrzése történt 

meg. Az ellenőrzések hatósági intézkedést igénylő hiányosságot nem tártak fel. 

A 2020. december 4-ei robbanással járó tűzeset miatt a Hatósági Osztály munkatársai 

2020. december 8-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársaival közös helyszíni ellenőrzést tartottak az 

1106 Budapest, Sárgarózsa utca 33-35. szám alatti, 42643 és 42644 helyrajzi számú 

ingatlanokon. Az ellenőrzés bejelentés, illetve telepengedély nélkül végzett ipari 

tevékenységeket tárt fel, amely miatt 2021. január 8-án megtiltó határozat meghozatalára 

került sor. 
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3.8. 

Kerületi Komposztálási 

Program folytatása a lakosság 

részére 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 

288 780 Ft 

A Városüzemeltetési Osztály által 2020. évben 30 db – a Zöldbolt Ökotermékek Kft. által 

forgalmazott – komposztáló edény került beszerzésre, de a pályázat a járványügyi 

veszélyhelyzetre tekintettel nem lett meghirdetve az átadásból adódó esetleges érintkezés 

elkerülése miatt. A beszerzett ládák a 2021-es évben kerülnek kiosztásra. 

   

3.9. 

Zöldhulladék-gyűjtőzsákok 

biztosítása a lakosság részére és 

az önkormányzati intézmények 

részére 

 

Felelős: Kőkert Kft., Igazgatási 

Osztály 

Kőkert Kft. 

5 600 000 Ft 

Minden évben meghirdeti az Önkormányzat a zöldhulladék-gyűjtőzsák akciót, amelynek 

keretében a lakosság részére, valamint az önkormányzati intézmények részére biztosítunk 

ingyenesen elvihető zsákokat. 2020. évben 30 000 db zsákot szállított a Kőkert Kft. az 

Ügyfélszolgálatra, a zsákok maradéktalanul elfogytak. A Kőkert Kft. a zsákokat az FKF 

Zrt.-től szerezte be. Magánszemélyeknek családi házanként 10 db zsákot, saroktelek 

esetében 15 db zsákot biztosítottunk ingatlanonként. A társasházak lépcsőházanként 10 db 

gyűjtőzsák átvételére jogosultak. Intézményenként 70 db zsákot adtunk ki. A Bárka 

Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) 250 db, a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődék 450 db, valamint a Kőbányai Sportközpont 200 db zöldhulladék-

gyűjtőzsákot kapott, több telephelyükre tekintettel.  

   

3.10. 

Az önkormányzati ingatlanokon 

lomtalanítások elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

12 542 799 Ft 

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

ingatlanokhoz kapcsolódó végrehajtási eljárások keretében történt lomtalanítás. 

A Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan területén 2020. október hónapban történt 

lomtalanítás során 50 m3 hulladék került összegyűjtésre. 

   

4. Vízvédelem és vízhasználat 
   

4.1. 

A Rákos-patak vízminőségének 

nyomon követése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

Megkeresésünkre a Fővárosi Csatornázási Művek 

Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) a Rákos-patak 

2020. évben végzett vizsgálatairól, vízminőségi 

adatairól és kiértékelt eredményeiről tájékoztatást 

küldött. Mintavételre 2020. január 13-án, március 

16-án, május 18-án, július 13-án, szeptember 7-

én, október 22-én és november 9-én került sor. A 

vizsgálatok során pH, hőmérséklet, fajlagos 

elektromos vezetőképesség, oldott oxigén 

tartalom mérését a helyszínen elvégezték, de a 

minták teljes feldolgozása laboratóriumban 
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történt. A patak vizében a vizsgált komponensek egyike sem volt kimutatható veszélyes 

koncentrációban.  A Rákos-patak vízminőségi kategóriája RP1 mintavételi ponton II.A (jó 

minőségű) osztálynak felel meg, az RP2 pont esetében II.B (jó minőségű) osztályú. A 

BMWT (Biological Monitoring Working Party) érték 54-ről 38-ra csökken, vagyis enyhe 

állapotromlást mutat. Összességében elmondható, hogy a Rákos-patak vízminősége jó, és 

Budapesten belül a legkevésbé változik, illetve a legkevésbé szennyezettnek bizonyult. 

Lakossági panaszbejelentés alapján a Környezetvédelmi Osztály tájékoztatta az FCSM 

Zrt.-t, hogy a Rákosvölgyi köz és a Pilisi utcai játszótér között a Rákos-patakba a 

csatornából időnként bűzös folyadék folyik. Az FCSM Zrt. a Rákosvölgyi köz 

csapadékcsatornát 2020. július 23-án kitisztította. A problémát a Porcelán utca 1-3. számú 

ingatlanok szabálytalan szennyvízbekötése okozta. Az FCSM Zrt. jár el a szabálytalan 

bekötés ügyében. 

2020 őszén a Környezetvédelmi Osztály értesítette az FCSM Zrt.-t, hogy a Rákos-patak 

egy szakaszán egy nagyméretű betonelem tárgyat helyeztek el ismeretlenek. Az FCSM Zrt. 

Ár- és Belvízvédelmi Osztálya a betonelemet eltávolította. 

 

4.2. 

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.  

Az Országgyűlés módosította a 2018. január 1-jét megelőzően illegálisan kialakított – fúrt 

vagy ásott – kutak fennmaradására vonatkozó kérelmek benyújtásának határidejét. A 

korábbi, 2020. december 31-i határidő 2023. 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 2023. december 31-éig kérelmezi, valamint ha 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 2020-ban a 

Keresztúri úton, a Heves utcába és a Bojtocska utcában. 
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4.3. 

Nyílt csapadékelvezető árkok 

teljeskörű felmérése 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 
A korábbi években az elválasztott rendszerűen csatornázott területeken az árkok felmérése 

elkészült, ezek alapján végzi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az árkok fenntartási munkáit. 

   

4.4. 

Nyílt csapadékelvezető árkok 

kaszálása, karbantartása 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Környezetvédelmi Osztály 

 
A Kőkert Kft. 2020-ban nem végzett kaszálási munkát csapadékelvezető árok 

vonatkozásában. 

   

4.5. 

Beruházások során vízáteresztő 

burkolat ösztönzése 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

2020-ban nem vett részt ezzel kapcsolatos beruházás előkészítésében a Főépítészi Osztály. 

A véleményezési eljárások során az Önkormányzat – ahol erre jogszabályi lehetőség van – 

a vízáteresztő burkolat használatát javasolja az építtetőknek. 

   

4.6. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületekben a takarékosságra 

ösztönző vízmérők felszerelése és 

az ivóvíz-hálózati rendszerek 

felülvizsgálata 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

705 051 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából 25 albetétben 35 db új mérő felszerelésére 

került sor. 
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4.7. 

Az önkormányzati épületek víz- 

és csatornahálózata ütemezett 

felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

19 552 279 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Halom utca 9. számú lakóépületben az udvari 

csatornahálózat felújítását, a Maglódi út 143. számú Lélekpont Segítő Szolgálat 

telephelyén az udvari csatornahálózat felújítását végezte el. A Bánya utca 37. számú 

ingatlan S1 területén a Kőkert Kft. részére locsolási vízvételi helyet alakított ki a 

pincerendszer kútjaiban felgyülemlő talajvízből. 

   

5. Szennyvíz-kibocsátás és kommunális létesítmények 
   

5.1. 

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.  

   

5.2. 

A közművekkel kapcsolatos 

fejlesztések során nem csak az 

infrastruktúra, hanem a 

környezetvédelmi hatások 

vizsgálata is szükséges 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály 

 

A Városüzemeltetési Osztály részéről a közút vagy zöldterület kezelői hozzájárulások 

kiadása előtt minden esetben a környezetvédelmi – zöldterület állagmegóvási, javítási – 

szempontok vizsgálata megtörténik. 2020-ban a BOSCH fejlesztéssel összefüggésben több 

utcát érintő nyomvonalon elektromos kábelfektetés történt, a nyomvonal melletti fasor 

állapotát folyamatosan végigkísértük, a szükséges beavatkozásokat a kivitelezés során és 

annak befejezésekor a kivitelezőtől megköveteltük. 

 

A Főépítészi Osztály a közművekkel kapcsolatos fejlesztések során a környezetvédelmi 

hatásokat is vizsgálja. 

   

5.3. 

A kerületi víztározók 

karbantartása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Osztály 

3 934 460 Ft 
A víztározók karbantartásának II. üteme 2020-ban lezárult. 
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5.4. 

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, és 

lehetőség szerint a közterületi 

zöldsávok közműmentesítésének 

vizsgálatát. 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály 

 

A 2020. évben a Főépítészi Osztály nem vett részt olyan önkormányzati beruházásban, 

amely elhagyott közműveket érintett volna, más beruházások során azonban a tulajdonosi 

hozzájárulás kiadását megelőzően minden alkalommal vizsgálja, és szükség esetén 

javasolja az elhagyott közművek elbontásának előírását. 

 

A Városüzemeltetési Osztály a közművezetékek rekonstrukciója során megköveteli a 

használaton kívüli, elhagyott közművezetékek eltávolítását. A közműrekonstrukciók 

közútkezelői hozzájárulásait megelőzően minden esetben vizsgálják a zöldsávok 

közműmentesítésének lehetőségét, ahol lehetséges, olyan terveket hagynak jóvá, 

amelyeknél a burkolt járda alá átkerülnek a vezetékek. 

   

6. Föld és talaj 
   

6.1. 

Vízáteresztő térkőburkolatok 

kialakításának ösztönzése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály 

 

A Városüzemeltetési Osztály koordinálásában, lebonyolításában végzett közterületi 

burkolatok kialakításánál évek óta a felületek túlnyomó részén vízáteresztő térburkolat 

készült. Az Önkormányzat kezelői jogkörében kiadott hozzájárulások esetében az ilyen 

jellegű burkolatok alkalmazását szorgalmazzuk, részesítjük előnyben. 

   

6.2. 

Talajszennyező 

környezethasználók kiszűrése 

érdekében ellenőrzések 

lefolytatása, szükség esetén az 

illetékes hatóság felé intézkedés 

kezdeményezése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A különböző eljárások és helyszíni bejárások során feltárt talajszennyezés, vagy 

szennyezés gyanúja esetén jeleztük a problémát a hatáskörrel rendelkező Kormányhivatal 

felé. 

 

2020. év őszén bejelentés érkezett a Túzok közben található ingatlanok szabálytalan 

szennyvízkezelése ügyében. Helyszíni szemle keretében megtekintettük mindegyik telket, 

de a bejelentésben foglaltak nem igazolódtak be. 
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6.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 

parkolókon összegyűlő 

csapadékvíz tisztításának 

megkövetelése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Főépítészi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

566 217 Ft 

A településrendezési előírások tartalmazzák a szükséges tisztítási követelményt. 

A helyi szabályozás a parkolóépítés esetén szennyvíz előtisztító berendezés létesítését írja 

elő. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ennek üzemeltetését, a keletkezett veszélyes hulladék 

elszállítását, a berendezés tisztítását csak erre a célra feljogosított szakcéggel végezteti. Az 

összeg a már meglévő Farkasalma utcai tisztító berendezésre vonatkozik. 

 

2020-ban olyan parkolóépítések voltak a kerületben, ahol a parkolóállások közvetlenül az 

útpályához csatlakoztak, így ott külön tisztítómű elhelyezése nem volt indokolt, ilyen 

esetben a befogadó üzemeltetője azt nem is hagyja jóvá, üzemeltetését nem vállalja. A 

víznyelőbe ilyen esetekben bárci típusú olaj- és iszapfogó elhelyezése lehetséges, ilyen a 

Napmátka utcai új parkolóknál beépítésre került, amelynek az üzemeltetését az 

Önkormányzatnak kell ellátnia. 

   

6.4. 

A Felső-rákosi réteken 

kábelégetéssel szennyezett 

területeinek felszámolását 

követő szukcessziós folyamat 

nyomon követése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

A Felső-rákosi réteken nagy problémát jelentő kábelégető helyek felszámolása és 

helyreállítása 2014-ben kezdődött meg és 2016 májusában zárult le. Ezeken a helyszíneken 

a termőföld visszatöltése és a terület füvesítése is megtörtént. Azóta a területen ismét 

növénytársulások jelentek meg. A természet védelme érdekében a tájidegen fás szárú és 

lágyszárú növényfajok visszaszorítása folyamatos a védett területen. 

   

7. Természet- és tájvédelem 
   

7.1. 

Felső-rákosi rétek helyi 

természetvédelmi területei 

kezelésének, feladatainak 

nyomon követése 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

2020 tavaszától a járványügyi helyzet következtében a területek látogatottsága 

ugrásszerűen megnőtt, ezért a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság 

Természetvédelmi Őrszolgálata nagyobb figyelmet fordított a védett területekre vonatkozó 

szabályok betartatására, illetve a látogatók tájékoztatására.  

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala a területen gazdálkodókkal 2020-ban is 

folyamatosan tartotta a kapcsolatot a természetvédelmi célú területkezelés elősegítése 

érdekében, valamint a természeti értékek folyamatos felmérése és rögzítése is folytatódott. 

A felméréseknek köszönhetően 2020-ban olyan védett állatfajok is előkerültek a területről, 

amelyekről eddig nem volt adat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

helyi csoportjával közösen folytatódott a madarak gyűrűzése és állományuk felmérése a 

védett területen.  
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A területek természetvédelmi kezelését ellátó FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban: 

FŐKERT Zrt.) 2020-ban a korábban kihelyezett hatósági és tanösvény táblákat szükség 

szerint javította, illetve cserélte. Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is folytatódott a 

védett területek hulladékmentesítése. A FŐKERT Zrt. munkatársai tavaly összesen kb. 55 

m3 szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el a Felsőrákosi-rétek és a Felsőrákosi-tó 

természetvédelmi területről. A hulladékmentesítési munkában önkéntesek is részt vettek és 

egy kora tavaszi akció során közel 30 m3 szórt szeméttől szabadították meg a területet. 

További tervezett szemétszedési önkéntes akciókat a járványügyi helyzetre való tekintettel 

nem lehetett megtartani. 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. végzett. A 2020-as évben az egyik fő célkitűzés a korábban megkezdett tájidegen 

keskenylevelű ezüstfa állomány, illetve a tövises lepényfa visszaszorításának folytatása 

volt az őshonos fajok ismételt térnyerésének elősegítése érdekében. 2020-ban folytatódott 

a selyemkóró és a kanadai aranyvessző populációk gyengítése és terjedésének 

visszaszorítása. A FŐKERT Zrt. és a helyi gazdálkodók együttműködése révén a 

természetvédelmi kaszálások egyre nagyobb területekre terjedtek ki. 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. A kialakult járványügyi helyzet miatt sajnos 2020-ban nem lehetett 

megtartani a tervezett környezeti nevelési foglalkozásokat, így rendre elmaradtak a 

„Tanösvény program” keretén belül szervezett kirándulások is.  
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7.2. 

Felső-rákosi réteken fokozottabb 

ellenőrzés a Rákosmenti Mezei 

Őrszolgálat bevonásával 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet, Környezetvédelmi 

Osztály 

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 

Természetvédelmi Őrszolgálata 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. Ezen felül 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. 

   

7.3. 

Tájsebek (pl. illegális 

hulladéklerakók) feltérképezése 

és megszüntetése a Felső-rákosi 

réteken 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet, Környezetvédelmi 

Osztály 

 

A 2020. évben kialakult járványhelyzetben a Felső-rákosi 

rétek még inkább közkedvelt kiránduló és kutyasétáltató hely 

lett Kőbányán, ennek köszönhetően megsokszorozódtak a 

bejelentések erről a területről, ahol igen nagy mennyiségű 

illegális hulladék lerakóhelyek alakultak ki. A bejelentéseket a 

Környezetvédelmi Osztály munkatársai kivizsgálják és a 

Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársaival 

együttműködve helyszíni szemlén beazonosítják a hulladékok pontos helyét, és kötelezik 

az ingatlan tulajdonosát a hulladékok elszállítására.  

A Pilisi utca és Dorogi utca meghosszabbításaként kialakított földutak megtisztítása 

szerepel a 3.7. pontnál részletezett pályázatban. 

 

   

8. Környezetbiztonság 
   

8.1. 

Járdák tisztántartása, 

avarmentesítése, síkosság-

mentesítési feladatok elvégzése, 

hatósági ellenőrzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Környezetvédelmi Osztály, 

Kőbányai Közterület-felügyelet, 

Kőkert Kft. 

 

Kőkert Kft. 

1 160 000 Ft 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Az üzemeltetési költség 

terhére a vállalkozási díj 

tartalmazza. 

A Kőkert Kft. 2020. évben is beszerezte a környezetbarát útszóró anyagot és az időjárás 

függvényében végezte el a síkosságmentesítési feladatokat.  

 

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

ingatlanok területén végezte a tevékenységet. 

 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai a helyi rendelet alapján folyamatosan 

végeztek ellenőrzéseket, kiemelten az őszi és téli időszakokban. A jogsértő állapot 

változatlan fennállása esetén a Hatósági Főosztály minden esetben bevonásra került. 
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8.2. 

Közreműködés az egységes 

környezethasználati eljárásban, 

a környezetbiztonsági 

szabályokra figyelemmel 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

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. Egységes környezethasználati engedély 

módosítására irányuló eljárás 2020 májusában a Dreher Sörgyárak Zrt., 2020. júniusában 

az Egis Gyógyszergyár Zrt., 2020 augusztusában a Kőbányahő Kft. vonatkozásában 

folytatódott le. Ezen felül 2020 februárjában a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárása indult meg, 2020 júniusában a 80a számú vasút (Budapest-) Rákos – Hatvan 

állomások közötti szakaszának korszerűsítésére kiadott környezetvédelmi engedély 

módosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása kezdődött meg. 2020 

szeptemberében a FE-GROUP INVEST Zrt. által a Budapest X. kerület, Sírkert u. 2-4. 

szám alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és 

hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére irányuló előzetes 

vizsgálati eljárását,  illetve 2020 decemberében az ICS Magyarország Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. által a Budapest X. kerület, Jászberényi út 57. szám alatti, 42528/45 

helyrajzi számú telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást folytatta le a 

Kormányhivatal. 

   

9. Zöldfelület és az épített környezet 
   

9.1. 

Parlagfű és egyéb allergizáló 

özönnövények elleni védekezés, 

özönnövények irtása 

 

Felelős: Kőkert Kft.,  

Környezetvédelmi Osztály, 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőkert Kft. 

5 328 844 Ft 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

66 040 000 Ft 

 

A kialakult járványhelyzet miatt – a személyes érintkezések mellőzése céljából – nem 

kerülhetett megrendezésre a parlagfű egyeztető tárgyalás, amit minden év tavaszán a 

Környezetvédelmi Osztály kezdeményez annak érdekében, hogy a társszervek és 

közszolgáltató cégek bevonásával felhívjuk a figyelmet a legsűrűbben előforduló 

problémás ingatlanokra és helyszínekre, továbbá tájékoztassuk őket a gyommentesítési, 

kaszálási munkálatok fontosságára. 2020. évben elektronikus úton kerestük meg a MÁV 

Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV), a Budapest Főváros Önkormányzatát, 

a Budapest Közlekedési Zrt.-t és a FŐKERT Zrt.-t, hogy 

felhívjuk a zöldfelületi munkálatokra vonatkozó 

jogszabályi kötelezettségre. 

A 2020. év során is ellenőrzésre kerültek az ingatlanok 

előtti közterületi zöldsávok, és az ingatlanok állapota is a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
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rendelete alapán. Az év során 521 ingatlannal kapcsolatban végzett a Környezetvédelmi 

Osztály ellenőrzést, amelynek kapcsán felszólítást küldött vagy hatósági eljárást 

kezdeményezett. A felszólítás ellenére a gondozást elmulasztó ügyféllel szemben 56 

esetben került sor szabályszegési eljárás lefolytatására. Kényszerkaszálás elrendelésre 1 

alkalommal, a Kada utca egyik magáningatlanán került sor. 

A Kőkert Kft. 2020. évben is az utak és külterjes helyszínek szükség szerinti kaszálását 

végezte.  

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

ingatlanok területén végzett zöldfelület karbantartást. 

9.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 

zöldfelületek területének és 

minőségének növelése, 

közterületek állapotának 

fejlesztése 

 

Felelős: Kőkert Kft.,  

Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

Városüzemeltetési Osztály 

32 558 339 Ft 

 

 

A Városüzemeltetési Osztály által három kis park részleges felújítása készült el (Gutor tér, 

Gyakorló utca 15-17. és Farkasalma utca 11.) néhány eszköz kihelyezésével, sövény 

telepítésével, évelő virágágyások kialakításával, régi, rossz burkolatok elbontásával.  

Az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelepeken régi, rossz betonelemek, burkolatok bontása 

és tereprendezés, gyepesítés készült. 170 fm betonelem bontás, 980 m2 gyep kialakítás és 

453 m2 rossz burkolat bontása kiegészítő munkákkal. 

A Lavotta utcai és az Újhegyi lakótelepen egy-egy sportpálya elavult labdafogó 

kerítésének hangtompított sportkerítésre cseréje és a sportpálya burkolatának javítása 

készült el, illetve a Pilisi utcai játszótér mellett egy új ping-pong asztal került kihelyezésre. 

A Kápolna utca 1-23. számú zöldterület felújítás keretében 175 m2 cserjés terület és 150 m2 

virágos terület, továbbá 39 m2 füves terület felújítása és 2 fm szegély építése történt. 

Ezenkívül földpótlások, cserje átültetések, gallyazások és 2 db fa kivágása is történt. 

 

A Kőkert Kft.-nek 2020. évben nem voltak zöldterületnövelési, illetve fejlesztési 

munkálatai. 

 

A Főépítészi Osztály a településrendezési és településképi előírásokban érvényesíti ezen 

szempontokat. 

 

   

9.3. 

Faültetési program folytatása 

 

Felelős: Kőkert Kft.,  

Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Osztály 

21 018 717 Ft 

(1.7. pontban is feltüntetve)  

A Városüzemeltetési Osztály közreműködésével 2020-ban 424 fa ültetésére került sor. (A 

ráfordítást az 1.7. pontban már szerepeltettük: bruttó 1 066 800 Ft+3 854 247 Ft+ 

1 525 225 Ft+14 572 445 Ft = 21 018 717 Ft) 

 

A Főépítészi Osztály a településrendezési és településképi előírásokban érvényesíti ezen 

szempontokat. 

   



23 

 

9.4. 

Száraz fák felmérése és kivágása 

a közterületen, balesetveszélyes 

fák kivágása, valamint 

tuskóeltávolítása és gyökérzóna 

eltávolítása az új fák telepítése 

érdekében, ha műtárgy mellett 

nőtt vagy a közterület 

használatát zavarja 

 

Felelős: Kőkert Kft.,  

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

Fakivágás: 2 522 000 Ft 

Tuskómarás: 1 600 000 Ft 

 

Városüzemeltetési 

Osztály 

6 299 200 Ft 

 

A Környezetvédelmi Osztály munkatársai a lakossági bejelentésekre, illetve a Kőkert Kft. 

és a Városüzemeltetési Osztály jelzéseit kivizsgálva, továbbá saját felderítései által 

folyamatosan felmérték a kerületben lévő fák állapotát és a szükséges intézkedéseket 

megtették. A Kőkert Kft. a Környezetvédelmi Osztály által meghozott határozatok alapján 

fakivágási és tuskómarási munkálatokat elvégezte.  

A Környezetvédelmi Osztály 2020. évben 293 fakivágási döntést hozott és a kötelezések 

alapján 374 fa pótlását rendelte el a kerületi kezelésben álló közterületekre vonatkozóan.  

 

A Városüzemeltetési Osztály 41 db korábban kivágott útsorfa nagyméretű tuskójának teljes 

eltávolítását bonyolította le az utak menti, közművesített zöld sávokból (6 299 200 Ft).  

A tavaszi időszakban a Városüzemeltetési Osztály felmérte az előző három évben ültetett 

fákat a kiszáradt fák cseréje céljából. A felmérés eredményeként 1530 facsemetéből 236 db 

volt a kiszáradt. Ezek eltávolítására és a későbbiekben történő pótlásra az érintettek 

felszólítása megtörtént.  

   

9.5. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által 

kezelt kerületi erdőterületek 

vonatkozásában az 

erdőgazdálkodási tevékenység 

figyelemmel kísérése, ennek 

érdekében partnerségi 

együttműködés megkötése a 

Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

19 050 000 Ft 

(Kifizetés 2020-ban nem 

történt. 5 évre vonatkozó 

támogatást tartalmaz az 

összeg) 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 4/M erdőrészletet jelenleg főként idegenhonos, túltartott, 

leromlott egészségi állapotú faállomány alkotja, amelynek tarvágással történő megújítása 

rövid távon a legoptimálisabb erdőgazdálkodási megoldás, hosszú távon azonban alacsony 

diverzitású, rövid vágásfordulójú erdőt eredményez. Az „örökerdő-szerkezet” kialakítása 

keretében a Pilisi Parkerdő Zrt. az idős őshonos fák felkutatása, hagyásfaként történő 

kijelölése, természeti értékek felkutatása, holtfák felkutatása és megőrzése, szükséges 

erdészeti hatósági engedély beszerzése, akácok kíméletes kitermelése, vágástakarítás, 

őshonos fák és cserjék telepítése, Álmos utcával párhuzamos erdei sétaút felújítása, 

közjóléti berendezések cseréje, valamint az ültetett facsemeték ápolása feladatokat látja el. 

Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest X. kerület, 4/M erdőrészlet 

megújítására, örökerdő-szerkezet kialakítására és fenntartására öt éves időszakra 

vonatkozó támogatási szerződést kötött 2020. december 9-én. 

 

A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint a vagyonkezelésében lévő erdőterületeken a 

következő erdőgazdálkodási tevékenységeket látta el a 2020. évben: 

• fiatal erdők ápolása: 11,21 ha területen végzett erdőfelújítást, 3 helyszínen 

(Budapest_X. 4 C és F erdőrészlet – Új Köztemető környezete és Budapest_X. 2 

A1 – Jászberényi út szomszédságában) Mindhárom helyszínt téli nyugalmi 

időszakban ápoltatta az erdészet, és az ápolási munkálatok során elsődleges 

szempont a magról kelt őshonos fajok segítése. Az erdősítések sikerességének 

fenntartása érdekében 2550 db előnevelt csemetét használtak fel. 
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• fakitermeléssel járó erdőkezelés: fiatal erdők törzsválogatása (tisztítás): 2,40 ha 

(Budapest_X. 3 B fiatal állományrésze), középkorú erdők törzsválogatása 

(gyérítés): 1,82 ha (Budapest_X. 1 B), egészségügyi termelés: 4 ha (Budapest_X. 3 

B idős állományrésze) 

A Pilisi Parkerdő Zrt.-nek a 2020. évben a legnagyobb volumenű elvégzett feladata a 

Kerepesi úttal és Dömsödi utcával határos 1,82 hektáros erdőrészletének (Budapest_X. 1 

B) válogató gyérítése volt. A fakitermelés célja az egészséges őshonos keménylombosok 

(tölgyek, kőrisek, diók) segítése volt.  

Az egészségügyi fakitermelés az Új Köztemető átmenő elektromos légvezeték és a 

közelben elhaladó Keresztúri erdő tanösvény biztonságossá tételét szolgálta.  

Erdővédelemmel kapcsolatban a Budapesti Erdészet az érintett erdőterületen jelentendő 

erdőkárt nem tapasztalt. A területileg illetékes szakszemélyzet az erdőket szemrevételezte 

a negyedéves kárbejelentési rendszer határnapjainak megfelelően. 

 

9.6. 

Közvilágítási lámpatesteket 

eltakaró fák koronájának 

megmetszése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

 

A Környezetvédelmi Osztály helyszíni ellenőrzései során tapasztalt, valamint lakossági 

panaszbejelentések alapján a fák gallyazását rendelte el, továbbá a Városüzemeltetési 

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

folyamatosan végezte az év folyamán az utak mentén az űrszelvénybe belógó, a belátást 

akadályozó bokrok és fák visszavágását. 

   

9.7. 

Játszótér felújítások, felnőtt 

játszóeszközök kihelyezése 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Osztály 

11 804 421 Ft 

 

A Városüzemeltetési Osztály a 9.2. pontnál szereplő három kis park felújítása során 

helyeztetett ki 0-6 éves korosztály számára rugós játékokat (költségét a 9.2. pont 

tartalmazza). 

További eszközök: a Rottenbiller parkban 1 db hinta cseréje, és 2 db új eszköz kihelyezése 

történt meg, a Vásárló utcában 1 db új eszköz, a Cserkesz utcai játszótérre 3 db új 

játszóeszköz került telepítésre, a Kékvirág utcai kiskorosztályos játszótéren 1 db eszköz 

került kihelyezésre a kivett csúszda funkciójának pótlására. 

 

A Kőkert Kft. felújítást, valamint felnőtt játszóeszközök kihelyezését nem végzi, az 

üzemeltetési feladatokat látta el. 
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9.8. 

Játszótéri eszközök 

karbantartása, felülvizsgálata, 

javítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

karbantartás 

1 377 600 Ft 

felülvizsgálat 

43 815 Ft 

 

A Városüzemeltetési Osztály a Kőkert Kft. felé az észlelt meghibásodásokat jelezte, ilyen 

volt az Újhegyi lakótelepen az Agyagfejtő utcai mászófal, a Sportligeti játszótérnél a 

csúszdák melletti sáv és a mászófal. A Városüzemeltetési Osztály által kihelyezett új 

eszközök első használatbavétel előtti tanúsítására vonatkozó jegyzőkönyveket a Kőkert 

Kft.-nek átadtuk. Az eszközök rendszeres karbantartását és a jogszabályban előírt 

felülvizsgálatot a Kőkert Kft. végzi. 

A Kőkert Kft. a 2020. évben is folyamatosan végzett karbantartást egész évben mind az 59 

játszótéren. 

 

   

9.9. 

Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 

játszóterek területén  

 

Felelős: Kőkert Kft. 

 A Kőkert Kft. nem helyezett ki új ivóvízkutakat a 2020. évben. 

   

9.10. 

Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 

sétány karbantartása 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

 
A Kőkert Kft. részéről 2020. évben is a sétányok burkolt, illetve zöldfelületeinek 

folyamatos karbantartása, tisztán tartása megtörtént. 

   

9.11. 

Mélytó szökőkútjának 

üzemeltetése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

740 250 Ft A Kőkert Kft. a Mélytó szökőkút tavaszi beüzemelését, illetve téliesítését elvégezte. 

   

9.12. 

Parki öntözővízhálózat 

karbantartása 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

3 000 000 Ft 
A Kőkert Kft. az öntözőrendszerek folyamatos karbantartását, szükség szerinti javítását 

2020. évben is elvégezte. 

   

9.13. 

Parki berendezési tárgyak 

javítása és kihelyezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

2 000 000 Ft 

2020. évben a Kőkert Kft. a parki berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők) 

folyamatos karbantartását hajtotta végre. A közterületeken meglévő berendezési tárgyakat 

a Kőkert Kft. javítja és vezetői döntés alapján cseréli, pótolja. 

 

A Városüzemeltetési Osztály kizárólag az általa bonyolított felújítások során helyezett ki, 

vagy javított meg parki berendezési tárgyakat. Új sakkasztalok és egyszemélyes ülőkék 

kerültek ki a három kis parkba (Gutor tér, Gyakorló utca 15-17. és Farkasalma utca 11.). 

Ezek költségét a 9.2. pont tartalmazza. 
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9.14. 

Köztéri szemétgyűjtők 

kihelyezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

50 000 Ft 

2020-ban új közterületi hulladékgyűjtő kihelyezésére a Városüzemeltetési Osztály 

lebonyolításában nem került sor, csak kutyaürülék-gyűjtők kihelyezése történt meg, ezek a 

9.22. pontban szerepelnek. 

A Kőkert Kft. 2 db URBAN típusú szemetes edényt helyezett ki a Kőrösi Csoma Sándor 

úton, a 9-es buszmegállóhoz. 

   

9.15. 

Óhegy park felújítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály, 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a felszínt érintő felújítási tevékenységre 2020-ban 

nem került sor. 

 

A Főépítészi Osztály részt vesz a felújítási tervek egyeztetésében. 

 

   

9.16. 

Építési beruházások során a 

zöldtető és a zöldhomlokzat 

kialakításának ösztönzése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Főépítészi Osztály 

 

2020-ban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., illetve a Városüzemeltetési Osztály ilyen jellegű 

felhívást, programot nem indított. 

 

A Főépítészi Osztály előkészíti a tárgybeli előírások építési szabályzatban történő 

rögzítését. A településképi véleményezési eljárások során is érvényesíti ezt a szempontot, 

és javaslatot tesz a zöldtető vagy zöldhomlokzat kialakítására. 

   

9.17. 

Növényvédelem, permetezés 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

7 600 000 Ft 

 

A Kőkert Kft. 2020. évben a permetezéseket ütemezetten végezte el, ezenkívül kivizsgálta 

és intézkedett a lakossági panaszbejelentések kapcsán. Jelentős figyelmet fordított a 

folyamatos arankairtásra. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020-ban ilyen tevékenységet nem végzett. 

   

9.18. 

Magassági gallyazások elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 

3 150 000 Ft 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

66 040 000 Ft 

 

A Kőkert Kft. lakossági és saját észrevételeik alapján 150 db fa gallyazását végezte el a 

kerületben.  

A Környezetvédelmi Osztály 64 faápolási munkálatokat tartalmazó döntést hozott, 

amelyben szereplő munkákat a Kőkert Kft. végezte el.  

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

ingatlanok területén végzett zöldfelület karbantartást, melynek keretében történt magassági 

gallyazás. 
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9.19. 

Patkánymentesítéssel 

kapcsolatos lakossági 

bejelentések továbbítása a 

patkányirtással megbízott cég 

felé 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 

 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

1 913 740 Ft 

 

A Környezetvédelmi Osztály a beérkező lakossági bejelentéseket a patkányok észleléséről 

minden esetben továbbította a Fővárosi Önkormányzattal megbízásban álló RNBH 

Konzorcium felé, akik intézkedtek a patkánymentesítésről. A 2020. évben 5 bejelentés 

érkezett a Környezetvédelmi Osztályra, amely továbbításra került. 

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. A részletes tájékoztató az önkormányzat honlapján megtalálható. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 23 alkalommal kezdeményezett patkánymentesítést, 

amelyet a Fővárosi Önkormányzat – az RNBH Konzorcium útján – díjtalanul elvégzett. 

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

ingatlanok területén végzett tevékenység, mely 2020. év folyamán több alkalommal 

megismétlődött. 

 

   

9.20. 

Meglévő köztéri illemhelyek 

üzemeltetése, valamint új köztéri 

illemhelyek létesítése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

6 960 000 Ft A Kőkert Kft. folyamatosan karbantartja és takarítja a köztéri illemhelyeket. 

   

9.21. 

Kutyafuttatók üzemeltetése és 

további bővítése 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

2 094 000 Ft 

 

Városüzemeltetési Osztály 

2 539 903 Ft 

A Kőkert Kft. folyamatosan gyommentesítette és kaszálta a kutyafuttatók területét, 

valamint karbantartotta a kutya-játszóeszközöket. 

 

A Városüzemeltetési Osztály lebonyolításában a Kolozsvári utcai parkban (39204/3 hrsz.) 

egy körbekerített, új kutyafuttató létesült 428 m2 területen. 

   

9.22. 

Kutyaürülék-gyűjtők 

üzemeltetése és hálózatának 

bővítése 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

8 340 000 Ft 

 

Városüzemeltetési Osztály 

172 220 Ft 

2020-ban a Városüzemeltetési Osztály lakossági kérelem alapján hozott döntésre két új 

helyszínre (Gergely utca és Noszlopy utca sarka, valamint Gém utca és Fogadó utca sarka) 

helyezett ki egy-egy új kutyaürülék-gyűjtő edényt. 

A meglévő edények közül a legrosszabb műszaki állapotban lévő 25 edény helyett új 

típusú és feliratú edény kihelyezése történt meg. Ezek kihelyezése és a számlázás 

áthúzódott 2021 januárjára. 

 

A Kőkert Kft. a kutyaürülék-gyűjtőket havi rendszerességgel ürítette.    
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9.23. 

Kutyaillemhelyek üzemeltetése 

és hálózatának bővítése 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

126 000 Ft 

A Kőkert Kft. a kutyaillemhelyek fertőtlenítését és homokcseréjét végezte el a 2020. 

évben.  

 

Új illemhely kialakítása nem történt. 

   

9.24. 

A közterületekre lebomló 

kutyapiszok-gyűjtőzsákok 

kihelyezése 

 

Felelős: Kőkert Kft., 

Városüzemeltetési Osztály 

 
A gyűjtőedények üzemeltetése során a Kőkert Kft. gondoskodott a gyűjtőzacskók 

kihelyezéséről. 

   

9.25. 

Értékes fák, fasorok esetén a 

gyökérzóna megemelkedése 

miatt környezetbarát gyalogos 

felületek kialakítási 

lehetőségeinek megvizsgálása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 

A fővárosi kiemelten kezelt fasorban – Gitár utca – a megemelkedett gyökérzóna miatt 

többszöri egyeztetés volt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a FŐKERT Zrt. és a 

Polgármesteri Hivatal részvételével. Ezen a területen a gyökérzet megóvásával készül majd 

a járda és a kapubehajtók javítása. 2020-ban több hasonlóan felmerült probléma esetén is 

elsődleges szempont volt a gyökérzet, illetve a fa védelme, a burkolt felületek javításánál a 

gyökérzethez igazodtunk (pl. Hárslevelű utca, Salamon utca). 

   

9.26. 

Sportliget, futókör építése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

253 770 306 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a beruházás során 1000 m hosszban 1,30 m szélességben 

futókört épített. A korábbi I. ütemben megvalósult közvilágítási hálózat felújításán felül a 

Sportliget teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítésére, valamint térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére került sor. A futókör nagyobb szintkülönbségénél a 

csapadékvízelvezetést szikkasztórendszerként oldották meg, továbbá a futókör alatt a 

későbbi ütemekben megvalósuló közművek részére védőcsövek beépítése történik meg a 

futókör érintett és keresztező szakaszain. 

   

9.27. 

Újhegyi Uszoda felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

851 589 343 Ft 

(II. ütem) 

A beruházás során az uszoda befejező ütemében a földszinti kiszolgáló terek teljes és 

komplett felújítása történt meg a gépészet, az építési és elektromos munkálatokkal együtt. 

A pinceszint aljzata továbbá új műgyanta burkolatot kapott, valamint új kisebb helyiségek 

is kialakításra kerültek. A beruházás során a pincéhez kapcsolódó gazdasági rámpalehajtó 

alatti területen szükség volt a rámpa, a bekötő út és a parkoló balesetveszélyes állapotának 

megszüntetésére, illetve egyúttal a csatornahálózat felújítására is. 
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9.28. 

A Mocorgó Óvoda megépítését 

(teljesen új, korszerű, 

energiahatékony épület) célzó 

feladatok   

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 
A tervek elkészültek, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás 2021. I. negyedévében kerül 

lefolytatásra. 

   

9.29. 

Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola emeletráépítése (legjobb 

technológia, nyílászárók, 

szigetelés stb.) érdekében a 

szükséges feladatok előkészítése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

105 778 391 Ft 

A munkaterület átadás-átvételére 2020. 

augusztus 18-án került sor. A beruházás során az 

iskola kap egy új szintet, amelyben 8 tanterem, 3 

csoportterem, 1 tanári, 1 multifunkcionális 

közlekedő tér, 1 fiú és 1 leány WC csoport kap 

helyet, valamint egy mozgássérült WC. Az új 

szint acélszerkezet építésű, melynek homlokzata 

hőszigetelt szendvicspanelt, és új műanyag 

nyílászárókat kap. A pinceszinten és a meglévő szinteken is beépítésre kerül egy-egy új 

mozgáskorlátozott WC is. A beruházás várható befejezése: 2021. III. negyedév. 

   

10. Energiagazdálkodás 
   

10.1. 

Energetikai célú pályázatok 

készítése 

 

Felelős: Jegyzői Főosztály 

1 300 000 Ft 

2020-ban fűtési rendszerek és egy légkezelő berendezés távszabályozásának, 

távbeavatkozásának a kiépítésére került sor.  

Három telephely – 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde, 

Kőbányai Zsivaj Óvoda, 1101 Budapest, Pongrác út 19. Orvosi rendelő, 1106 Budapest, 

Kerepesi út 67. Orvosi rendelő – tekintetében referencia rendszerek kerültek kiépítésre a 

későbbi továbblépés érdekében. Ezen épületek mindegyike a közelmúltban energetikai 

korszerűsítésen esett át, így a távszabályozás lehetősége elősegíti az üzembiztonságot, és 

növeli az energiahatékonyságot. 

 

   

10.2. 

Az önkormányzati épületekben a 

gázhálózatok ellenőrzése, 

gázhálózat felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

20 714 921 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Szlávy utca 37. szám alatti, a Bánya utca 10. szám alatti 

és a Hungária krt. 1-3. 17. épület lakóingatlanok méretlen gázhálózatának cseréjét, 

felújítását végezte el. 
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10.3. 

Az önkormányzati épületekben 

az érintés-, tűz-, és 

villámvédelmi felülvizsgálat 

elvégzése, és a feltárt hibák 

javítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

15 406 553 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakóépületekben és Bárka intézményekben (orvosi 

rendelők, idősklubok, segítő szolgálatok helyiségei) végezte el a felülvizsgálatot, és 

érintés-, tűz- és villámvédelmi jegyzőkönyvet készített. A feltárt hibák javítását elvégezte. 

   

10.4. 

A kerületben az illegális 

áramvételezések folyamatos 

ellenőrzése (önkormányzati 

épületekben) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 2020-ban nem volt ilyen irányú észrevétel. 

   

10.5. 

A kerületi cégek alternatív 

energiahasznosítással összefüggő 

fejlesztéseinek ösztönzése 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály a véleményezési eljárásokban javaslatot tesz az energiahatékony 

fejlesztések megvalósítására. 

   

10.6. 

A kerületi építési szabályzatok 

készítésénél kiemelt figyelem 

fordítása a fényszennyezés 

csökkentésére 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

A településképi rendeletben, valamint a Rákos-patak menti kerületi építési szabályzatban a 

fővárosi természetvédelmi terület vonatkozásában megjelenik a fényszennyezés 

csökkentésére vonatkozó előírás. 
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10.7. 

Középületek, közintézmények 

energiatakarékos működtetése, 

energiahatékonyságának 

javítása (fűtési, hűtési és 

világítási rendszerek 

modernizálása, 

épületszigeteltetés) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

130 240 997 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020. évben elvégezte a Pongrác Idősek Klubja teljes belső 

felújítását (fűtés, elektromos, klíma felújítás), és további 2 intézményben (Újhegyi sétány 

1-3. és Mádi utca 127. szám) a lapostető felújítását végezte el hőszigeteléssel. 

   

10.8. 

Az önkormányzati lakásokban 

az energetikai hatékonyság 

fokozása érdekében felújítások 

alkalmával fokozott légzárású 

nyílászárók beépítése (A 

méltányossági nyílászárócsere-

program keretében) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

5 200 000 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2020-ban 5 lakás teljes felújítása kapcsán a nyílászárók 

cseréjéről intézkedett, de méltányossági nyílászárócsere nem történt pénzügyi forrás hiánya 

miatt. 

   

11. Környezeti nevelés 

   

11.1. 

Környezeti és egészséges 

életmódra nevelés támogatása az 

óvodai nevelésben 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

A kőbányai óvodák kiemelt hangsúlyt fektetnek a környezettudatosság kialakítására és az 

egészséges életmódra nevelésben. Az intézményi beszámolók alapján kiderül, hogy az 

óvónők különböző játékokkal és programokkal 

igyekeznek kialakítani ezt a szemléletet, és sok esetben a 

szülők bevonásával bonyolítanak le eseményeket, hiszen 

a gyermekek szemléletformálásához szükséges a szülők 

környezettudatos szemléletének kialakítása is, mivel a 

gyermekek az óvodában kialakított szokásokat 

hazaviszik, ami befolyásolja a családok életét. A 2020. 

évben kialakult járványhelyzet miatt a közös szülői 

programok elmaradtak, és a tavaszi időszakban az 

óvodák bezártak. A nehéz időszak ellenére az óvodák 
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tartották a kapcsolatot a szülőkkel és online felületeken játék ötleteket, verseket és 

énekeket küldtek.  

A szemléletformálás során megtanítják a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságát, az állatok védelmét – madáretetők kihelyezése és élelemmel való feltöltése – 

takarékoskodást az ivóvízzel és az árammal. Évszakoknak megfelelően megtartják a 

világnapokat, mint például a Víz világnapját, Föld Napját.. A tavalyi rendkívüli év felhívta 

a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára, az óvodákban nagy hangsúlyt fordítottak a 

kézmosás és fertőtlenítés helyes kivitelezésére. Ezenkívül az óvodák odafigyelnek a 

gyermekek számára szükséges mozgásigény kielégítésére és több óvoda is együttműködik 

az Egészségügyi Szolgálattal. 

11.2. 

A kerületi nevelési-oktatási 

intézmények Zöld Óvoda cím 

elnyerésére történő ösztönzése 

 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály 

 

Az óvodai intézmények pályázhatnak a „Zöld Óvoda” és az „Örökös 

Zöld Óvoda" címre. A címek elnyerésével az intézményeknek 

lehetősége van az intézmény partnerkapcsolatainak építésére. A 

marketingtevékenysége során használhatja, mint a környezeti 

neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia, továbbá tagja 

lesz a Zöld Óvodák hálózatának. Ezenfelül a kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata 

segíti szakmai fejlődését, de a pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési 

támogatással. 

A 2020. évben a „Zöld Óvoda” címet a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gézengúz 

Óvoda nyerte el, illetve a Kőbányai Hárslevelű Óvoda 2020. december 31. napjáig jogosult 

használni ezt a címet, de 2021. évben újra pályázni fognak. A Kőbányai Kékvirág Óvoda 

2016. évtől, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 2018-2021. időszak között, a Kőbányai 

Kiskakas Óvoda 2018 decemberében 96%-os eredménnyel nyert és 3 évig, a Kőbányai 

Rece-fice Óvoda 2018-2020. között, míg a Zsivaj Óvoda 2019. és 2021. időszak között 

használhatja ezt a címet.  

Az „Örökös Zöld Óvoda" címet a Kőbányai Csodapók Óvoda, valamint a Kőbányai 

Mocorgó Óvoda birtokolja, a Kőbányai Kékvirág Óvoda pedig megpályázta ezt a címet. 

 

   

11.3. 

A kőbányai iskolákkal 

együttműködve a „Fogadj 

örökbe egy játszóteret, parkot” 

program elindítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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11.4. 

A családok közreműködésével a 

„Minden újszülött kapjon egy 

fát Kőbányán!” faültetési 

program elindítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

11.5. 

Környezetvédelmi és egészség-

védelmi információk, 

tájékoztatók megjelentetése a 

Kőbányai Kalendáriumban 

 

Felelős: Polgármester 

 

A Kőbányai Kalendárium minden évben nagy sikernek örvend, ezért 

különösen fontos, hogy tartalmazza a napjainkban igen fontos 

környezetvédelmi információkat, tippeket. A Kalendáriumban 

minden hónap tartalmaz egy Környezet-Egészség Cseppek rovatot, 

amely a legfőbb környezeti kihívásokra hívja fel a figyelmet. A 

lakosság ezáltal lehetőséget kap, hogy tájékozódjon arról, milyen 

lehetőségei vannak egyénként otthoni környezetben tenni a 

környezetéért, illetve az egészségéért. 

   

11.6. 

Környezettudatos szakkörök 

szervezése a kerületi gyermekek 

részére 

 

Felelős: Jegyzői Főosztály 

 

Környezettudatos kézműves szakkör 6-10 éveseknek 2019. november 13. és 2020. március 

11., valamint 2020. szeptember 23. és 2020. november 11. között kéthetente került 

lebonyolításra a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

Az éghajlatváltozás hatásai az ember és természet kapcsolatára klímatudatos szakkör 10-14 

éveseknek 2020. február 12. és 2020. március 11. között a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 

Központban, a járványhelyzet miatti korlátozások alatt online térben, 2020. június 25. és 

2020. augusztus 25. napja között a napközis táborban kerültek lebonyolításra.  

Mindkét szakkör célja a környezettudatosságra való nevelés interaktív, játékos módon.  

 

   

12. Kerületszépítési akciók 
   

12.1. 

„Tiszta udvar, rendes ház”, 

„Tiszta, rendezett Kőbányáért” 

és „Virágos Kőbányáért” 

elismerések adományozása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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12.2. 

„Virágos Magyarországért” 

pályázaton való részvétel 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.3. 

Főutak mentén virágkosarak 

kihelyezése 

 

Felelős: Kőkert Kft. 

929 761 Ft 

A Kőkert Kft. 2020. év során is folyamatosan ültetett különböző virágokat a kőbányai 

főutak mentén lévő virágpiramisokba és virágkosarakba, illetve ezek gondozását 

folyamatosan ellátta.  

   

12.4. 

„Állatok világnapja” akció 

lebonyolítása  

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.5. 

Állatbarátoknak és 

állattartóknak közösségi 

rendezvény szervezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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12.6. 

A kerületi lakosok részére 

kisállat-ivartalanítási akció  

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 

4 848 423 Ft 

Az Önkormányzat 4 állatorvosi rendelőben 5 állatorvossal kötött 

keretszerződést. A 2020. évben elvégzett műtétek száma 316; 

ebből 167 macska, 148 kutya és 1 baknyúl ivartalanítására került 

sor, összesen 4 848 423 forint összegben.  

 

   

12.7. 

„Legszebb konyhakertek” 

országos programhoz 

csatlakozás és pályázat 

lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.8. 

A „Takarítási Világnap”-hoz 

csatlakozva a CIKK Egyesület 

takarítási és papírgyűjtési 

akciójának támogatása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.9. 

Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 

Zrt. bevonásával 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 
2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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12.10. 

„Kőbányai Madárbarát Kert” 

program 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.11. 

„Színes Kőbánya” akció 

lebonyolítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.12. 

“Fogadj örökbe egy fát!” és az 

“Adj örökbe egy fát!” akció 

kidolgozása és elindítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.13. 

„Tanösvény séták” akció 

megszervezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.14. 

Csapadékvíz-gyűjtési Program 

kidolgozása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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12.15. 

Lakossági ágdarálási Program 

megvizsgálása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

12.16. 

Ökoágyás létesítése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

13. Ipar és pincerendszer 
   

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. 

113 395 760 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a területre szánt költségek tartalmazzák az 

anyagköltséget és rezsi költséget, a karbantartásokat, az őrzés költségeit, a mérnöki 

tevékenységet, a műszaki tervezések díjait, a szakértői tevékenységet, valamint a 

zöldterület karbantartást egyaránt. 
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13.3. 

“S1” területén szükséges éves 

területfenntartási, karbantartási 

munkák elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

23 084 197 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a pince rendszer kopogózását és a szükséges karbantartási 

munkálatokat (pince szellőzők ellenőrzése, karbantartása, térvilágítás karbantartási 

munkái) elvégezte. 

Az S1 telep területén kaszálás, fagallyazás, bozótirtás és zöldhulladék elszállítási munkákat 

végeztek. 

   

13.4. 

Óhegy parkkal kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Városüzemeltetési Osztály 

34 124 900 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Óhegy parki üregrendszer ún. 153. számú pinceágának, 

valamint a 152. számú „vágattal” kapcsolatot biztosító „harántvágatnak” a tömedékelését 

végezte el 2020-ban. A talajmozgás megfigyelésére 2011-ben elhelyezett monitoring kutak 

üzemeltetése, mérési eredmények feldolgozása (felszín közeli üregesedés jelzésére), és a 

bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok elvégzése folyamatosan megtörtént. 

   

13.5. 

Sportligettel kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 
A Sportligetben lévő kutyafuttatót a Kőkert Kft. üzemelteti. A Sportliget új, illetve 

felújított sportlétesítményeit a Kocsis Sándor Sportközpont üzemelteti. 

   

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 Budapesti Közlekedési Központot, a Budapesti Közlekedési Zrt.-

t és a FKF Zrt.-t. Az információgyűjtés kiterjedt arra, hogy milyen intézkedéseket tettek a 

levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, talaj- és 

talajvízvédelem területein a fenntartható fejlődés érdekében, milyen környezetvédelmi 

témájú pályázaton vettek részt és milyen eredménnyel, valamint 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 a Képviselő-

testület által 2020 májusában elfogadott Környezetvédelmi Program anyagába. 
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13.7. 

Telephelyek időszakos 

ellenőrzése 

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Hatósági Osztály 

 

A Hatósági Osztály a 2020. évben 22 ipari tevékenységet végző telepet ellenőrzött. Az 

ellenőrzések eredményeként két esetben került sor az ipari tevékenység megtiltására. A 

Hatósági Osztály az egyik esetben elrendelte a végrehajtást, és a megtiltó határozat 

végrehajtásának foganatosítását kezdeményezte a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.  

Az ellenőrzések jellemzően a következő tevékenységeket érintették: veszélyes és nem 

veszélyes hulladékkezelés, gyűjtés, hasznosítás, építésbeton termék gyártása, 

gépjárműjavítás-, karbantartás, fémmegmunkálás, felsőruházat gyártása, villamos 

világítóeszközök gyártása.  

   

13.8. 

A pincerendszer 

nyilvántartásának vezetése 

 

Felelős: Hatósági Főosztály 

 

A kerületben található pincékről nyilvántartással rendelkezünk. 2018 áprilisában a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat adatkéréssel kereste meg Hivatalunkat a Budapest X. 

kerület területén előforduló földalatti objektumok térképi nyilvántartásának elkészítésével 

kapcsolatban. Az általunk ismert pincerendszerek tulajdonosai körében 2012. évben 

felmérést végeztünk, 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. 

   

14. Közlekedés 
   

14.1. 

Európai Mobilitási Hét és 

Autómentes Nap 

rendezvényeihez történő 

csatlakozás 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 
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14.2. 

Közutak űrszelvényének 

biztosítása, valamint a 

közvilágítást biztosító 

lámpatesteket eltakaró fák 

koronájának metszése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 

 

A Városüzemeltetési Osztályhoz beérkező bejelentések, amelyek közutak 

űrszelvényezésére vagy közvilágítást zavaró faágak eltávolítására vonatkoztak, a Kőkert 

Kft. felé továbbításra kerültek a munkálatok elvégzése érdekében. Az ingatlanok előtti 

közterületeken a 2,5 méter magasságig történő fagallyazást az ingatlantulajdonosok végzik. 

 

 

   

14.3. 

Járdafelújítás 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

49 999 104 Ft 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve – vezetői döntés 

alapján, a járdakoncepcióra figyelemmel – az Alkér utca, a Kolozsvári utca, a Kőrösi 

Csoma Sándor Kulturális Központ körüli járdák, a Keresztúri út, a Harmat utca, a Zsombék 

utca és a Tavas utca egy-egy szakaszán újította meg a járda felületét. 

   

14.4. 

Útfelújítások, útépítések 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Főépítészi Osztály 

 

 

A költségvetés elfogadásáról szóló döntés alapján a kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. bonyolítja le. 

Az egyéb útépítési munkáknál a Városüzemeltetési Osztály a közútkezelői feladatokat látja 

el. A Főépítészi Osztály a tulajdonosi döntés előkészítése körében részt vesz az egyeztetési 

folyamatokban, véleményezi a terveket. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által az 1.9. pontban jelölt Vaspálya utcai útépítésre 2020-

ban került sor. 
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14.5. 

Fizetőparkoló övezetek 

üzemeltetése  

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

112 734 772 Ft 

 

 

2020. évben a zónában 2750 fizető 

parkolóhely üzemelt. Az összeg 

tartalmazza a Gépmadár utcai 

ügyfélszolgálat minden költségét, a 

parkolásüzemeltetési szervezet minden 

munkavállalójának költségét, illetve a 

rendszer működésének minden költségét. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1907 

parkolási hozzájárulást adott ki. 

Ezen túlmenően a parkolóautomatákból 

15 384 325 forint, a mobilparkolásból   

30 415 948 forint bevétel keletkezett. A 

parkolási hozzájárulásokból, pótdíjakból, fizetési meghagyásokból, végrehajtásokból és 

parkolókártyákból származó bevétel 2020-ban 31 821 534 forint volt.  

 

14.6. 

Hiányzó és megrongálódott 

utcanévtáblák cseréje 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Városüzemeltetési Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

1 722 312 Ft 

 

A Városüzemeltetési Osztály útellenőre rendszeresen jelzi az észlelt hiányzó vagy 

megrongálódott utcanévtáblákat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé, akik gondoskodnak a 

táblák cseréjéről, pótlásáról. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. minden bejelentett helyszínen a táblákat kihelyezte, a régi 

táblákat pótolta. 

   

14.7. 

Az önkormányzati feladatok 

ellátásánál a teherkerékpárok, 

elektromos kerékpárok 

használatának bevezetése 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 A járványhelyzet miatt az elektromos kerékpárok használatának bevezetése elmaradt.  
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15. Környezetvédelmi irányítás az Önkormányzatnál 

   

15.1. 

Prioritásokat meghatározó 

környezetvédelmi stratégia 

érvényesítése az Önkormányzat 

döntéshozatalaiban 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

Napjaink egyik legfontosabb világméretű kihívása a globális éghajlatváltozás, amely egyre 

sürgetőbb és komplexebb válaszokat vár a társadalmaktól. A szélsőséges időjárási 

események mértéke és gyakorisága világszerte nő, az éghajlatváltozás hatásai számos 

térséget, gazdasági ágazatot tesznek sebezhetővé. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete az éghajlati veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

szükséges intézkedésekről szóló 8/2020. (I. 23.) KÖKT határozatában rögzítette, hogy az 

éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő 

generációk életfeltételeire, továbbá megállapította, hogy éghajlati veszélyhelyzet áll fenn. 

Előirányozta SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) készítését, amelyre 2021-

ben kerül sor. 

   

15.2. 

A Kerületi Klímastratégia 

kidolgozása  

 

Felelős: Környezetvédelmi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

 

A KEHOP-2.1.2-2018.0025 „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” nyertes 

pályázat (a továbbiakban: KEHOP pályázat) keretében vállalta az 

Önkormányzat a Kerületi Klímastratégia elkészítését. A 

klímatudatosság erősítése az első és a legfontosabb cél. Ennek 

elérése érdekében a Stratégiában arra tettünk javaslatot, hogy a 

kerület és az egyes intézmények vezetői, a helyi közösségek és a 

kerület minden lakója minél pontosabban és részletesebben kapjon 

tájékoztatást a kialakult helyzetről, annak várható következményeiről 

és a helyi szintű cselekvés lehetőségeiről. A klímavédelmi szemlélet 

nyomatékosítása mellett szükséges volt a Stratégiában szereplő 

épületek, közintézmények és társasházak energiafelhasználási adatait az elmúlt időszakra 

vonatkozóan rendszerbe foglalni, az épületeken történt fejlesztések előtti és utáni 

energiafelhasználási és kibocsátási adatok mértékét összefoglalni. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés alapján állásfoglalás-kéréssel kerestük meg az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Klímapolitikai Főosztályát. A Minisztérium a 2020. augusztus 3-án kelt 

állásfoglalásában a Stratégiával szemben érdemi kifogást nem emelt, és megállapította, 

hogy a Stratégia összhangban áll az Országgyűlés által 2018. október 30-án elfogadott 

második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában kitűzött célokkal. A Klímastratégiát a 

Képviselő-testület a 2020. augusztus 27-én megtartott ülésén elfogadta.  
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15.3. 

Környezeti elemek és problémák 

köré szerveződő un. „tematikus 

évek” megszervezése (pl. Víz 

Éve, Hulladékgazdálkodás Éve 

stb.) 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 2020-ban a járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett programok elmaradtak. 

   

15.4. 

A környezeti információk 

közzététele az önkormányzati 

honlapon 

 

Felelős: Érintett Főosztály 

 

 

Az Önkormányzat honlapján a kerületet érintő események, programok és információk 

megtalálhatóak. A Nyilvánosság/Környezetvédelem menüben közzétettük a 

patkánymentesítésről, az elhullott állatok elszállításáról, Kőbánya település geológiai 

kutatásáról, valamint a Kőbánya területén végzett légszennyezettség mérésről szóló 

tájékoztatást. Megjelent az ingatlan és az ingatlan előtti közterület gondozásával 

kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatás. Megtalálható a honlapon a Kőbánya 

Környezetvédelmi Programja 2020-2024. évekre szóló dokumentum is.  

Részletes tájékoztatás olvasható a repülési zajvédelem területén az Önkormányzat által 

megtett intézkedésekről. 

Közzétettük a Pilisi Parkerdő Zrt. 2020. évi erdőgazdálkodási tevékenységéről szóló 

tájékoztatót, amelyből a kőbányai lakosok tájékozódhattak a X. kerületi erdők sorsáról. 

   

15.5. 

Az Önkormányzat környezeti 

tevékenységének és 

eredményének a külső érdekelt 

felek felé történő 

kommunikációja 

 

Felelős: Érintett Főosztály 

 

A kerületünkben élő lakosság környezettudatosabb szemléletének kialakítása céljából 

kiemelten fontos a megfelelő kommunikáció az esetlegesen megrendezésre kerülő 

programokról és pályázatokról, ezáltal segítve a kulturált és vonzó városkép kialakítását. A 

pályázatokat közzé tesszük az Önkormányzat honlapján, illetve újságban is megjelentetjük. 

A 2020. évben a veszélyhelyzet miatt a különböző kerületszépítő és környezeti nevelést 

segítő akciók elmaradtak. 

Az éves közmeghallgatáson kívül a lakosságnak, illetve a szervezeteknek lehetősége van 

egyéb fórumokon is képviseltetnie magát. Sajnálatos módon a járványügyi helyzet miatt 

több fórum kizárólag online módon került megrendezésre. 

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

fórumokon is képviseljük a kerület környezetvédelmi érdekeit (pl. repülési zajjal 

kapcsolatban a Zajvédelmi Bizottságban). 

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

témák között megjelenik a környezetvédelem, a fenntarthatóság érdekében tett 

intézkedések és eredmények.  
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15.6. 

Az önkormányzati ügyeknél a 

papírmentes, e-ügyintézés 

szorgalmazása, illetve az e-

hulladék csökkentése 

 

Felelős: Érintett Főosztály 

 

A Városüzemeltetési Osztály 2020. évi ügyiratainak (főszámok) 67%-a teljesen 

elektronikus, 17%-a vegyes és a maradék 16% pedig papír alapú ügyirat volt. Ez a korábbi 

évekhez képest jelentős e-ügyintézés-növekedést jelent. 

A Városüzemeltetési Osztály az e-hulladék csökkentésében a CD és DVD lemezek 

felhasználásának csökkentésével tud részt vállalni. 

Ez a tendencia a Hivatal valamennyi szervezeti egységénél megjelenik. 

   

15.7. 

A fásszárú növények védelméről 

szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Felelős: Környezetvédelmi Osztály 

 
A rendelet kidolgozására és a Képviselő-testület elé történő terjesztésére 2021. évben kerül 

sor. 

   

  


