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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
települések  zöldfelületi  rendszerének  fejlesztését  célzó  feladatokról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

A települések zöldfelületi rendszerének fejlesztését célzó feladatokról

1. Magyarország Alaptörvényének XX. és XXI. cikke egyértelműen rögzíti,  hogy „Mindenkinek
joga van a testi és lelki egészséghez”,  és hogy "Magyarország elismeri és érvényesíti  mindenki
jogát  az  egészséges  környezethez".  Ezen  alapjog  érvényesülésének  feltétele  a  települések
zöldfelületi  rendszerének,  mint  zöld  infrastruktúrának  a  megfelelő  területi  aránya,  eloszlása  és
minősége,  amely  révén  a  zöldfelületek  kellőképpen  be  tudják  tölteni  ökológiai,  kondícionáló,
esztétikai  és  rekreációs  funkciójukat.  Tekintettel  arra,  hogy  e  három  feltétel  városaink  nagy
részében nem teljesül, szükséges a meglévő zöldfelületek és zöldterületek kiemelt védelme, a mai
kor  igényeinek  megfelelő  fenntartása  és  új  zöldfelületi,  -területi  létesítmények  kialakítása.  Az
Országgyűlés ezért felhívja a Kormányt, hogy a negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Programban
foglaltakkal és az Állami Számvevőszék Jelentése ajánlásaival összhangban a Kormány tegye meg
a szükséges jogi, intézményi és támogatáspolitikai lépéseket a hazai települések, városok lakókerti,
közparki,  városi  szintű  közparki  ellátottságának növelése,  a  köztéri  és  utcafásítás  fejlesztése,  a
zöldterületek és-felületek kertépítészeti kialakításának, valamint fenntartási színvonalának javítása
érdekében;

a) alkosson meg és nyújtson be az Országgyűlésnek egy zöldfelület-gazdálkodást magába foglaló
önálló  kerettörvényt,  valamint  egy  ahhoz  kapcsolódó  részletes  végrehajtási  rendeletet,  amely
kiterjed különösen a következőkre:

aa)  szakpolitikai,  jogi,  tájékoztatási,  szaktanácsadási  és  támogatási  eszközökkel  segítse  az
önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek aktív közreműködését a települési zöldfelületek
XXI. századi kihívások és igények szerinti kialakítását, különös tekintettel az éghajlatváltozás
várható hatásaira, a lakossági igények közösségi tervezés keretében történő figyelembe vételére;

ab) támogasson olyan tudományos kutatásokat, amelyek eredményének hasznosításával a már
most  is  jelentkező  és  várhatóan  fokozódó  rendkívüli  időjárási  eseményeket  és  a  szárazodó
időszakokat  elviselő,  ugyanakkor  megfelelő  kondicionáló  hatással  bíró  zöldfelületek
kialakíthatók és fenntarthatók;

ac)  támogassa  a  települések  és  a  táj  közötti  kapcsolatot  megteremtő  zöld  infrastruktúra
kialakítását;

ad)  a  törvény erejénél  fogva  álljon  országos  jelentőségű  védelem alatt  minden  közpark  és
minden, legalább 500 négyzetméter összterületű települési zöldterület;

ae) ösztönözze és támogassa az ablakkertek, zöld teraszok, zöld falak és zöld tetők, valamint
közösségi és iskolakertek, intézménykertek létrehozását, fenntartását;

af) segítse elő a települési csapadékgazdálkodás és a zöldfelületgazdálkodás összekapcsolását;

ag)  közpark  vagy  települési  zöldterület  természeti  állapotának  romlásával  vagy  ennek
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kockázatával járó beruházást ne lehessen kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítani;

ah) a településfejlesztés során jogi szabályozási, területi tervezési, adó- és támogatási eszközök
révén szorítsa vissza a zöldmezős beruházásokat és helyettük segítse elő az ún. barnamezős,
rehabilitációs beruházásokat;

ai) szorgalmazza és támogassa a települési zöldfelületi ellátottság növelését, különösen a sűrű
beépítésű  városi  területeken,  figyelemmel  a  lakókerti,  lakóterületi  közparki  és  városi  szintű
közpark-ellátottsággal kapcsolatos előírásokra;

aj)  a környezeti  kármentesítési  program gyorsított  végrehajtásával is segítse elő biológiailag
aktív, a környezetet és az emberi egészséget nem veszélyeztető zöldfelületek kialakítását;

ak)  adjon  zöld  utat  és  támogatást  a  jövő  nemzedékek  szószólója  által  országos  faültetési
kezdeményezésként kidolgozott ún. Fatestvér Program megvalósításához;

al) rendelje el és biztosítsa a feltételeket minden településen az ún. fakataszter létrehozásához,
az adatbázis folyamatos karbantartásához és nyilvánosság megteremtéséhez;

am) jogi szabályozás révén biztosítsa az idős, magas ökológiai értékű fák kiemelt védelmét;

an)  támogassa  a  hazai  dísznövénynemesítést,  -termesztést  és  -forgalmazást,  hogy  kertjeink
növényállománya  magas  ökológiai  és  esztétikai  értékű,  a  környezeti  hatásoknak  ellenálló
legyen;

ao)  mutasson  jó  példát  a  közintézményi  kertek  magas  színvonalú  kialakításával  és
fenntartásával;

ap) segítse elő a közkertek fenntartásában a vegyszermentes technológiákat;

aq)  biztosítsa  végre  a  rendelkezésére  álló  sajátos  eszközeivel  az  özönfajok  (pl.  parlagfű)
visszaszorítását.

ar)  a  környezetminőség  javításának  eszközeivel  (különösen  a  levegőtisztaság  javítása,
talajvédelem,  talaj  szervestápanyag-utánpótlása,  bölcs  vízhasznosítás  útján)  segítse  elő  a
zöldfelületek termőhelyi adottságainak javítását;

as)  a  tudományos  intézményekkel,  szakmai  és  civil  szervezetekkel  együttműködve,  azok
tevékenységét  támogatva  segítse  elő  a  hazai  kertkultúra  értékeinek  és  a  zöldfelületek
jelentőségének széles körű társadalmi megismertetését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A települési – kül- és belterületi – zöldfelületeknek meghatározó szerepe van abban, hogy egy
város vagy falu mennyire élhető, hiszen a zöldfelület oltalmat nyújt a szélviharokkal, a zajjal, a
légszennyezéssel  és  a  hőséggel  szemben,  rekreációs,  sport,  szabadidős  és  közösségi  tér,  a
természet megidézése az épített környezetben.

Amint  az  az  NKP-4-ben  is  szerepel,  a  zöldfelületi  rendszer  fejlesztése  nem  „csupán”
városökológiai,  környezetvédelmi,  településesztétikai  kérdés,  hanem  a  zöldfelületekkel
kapcsolatos előnyök a település élhetőségének javításán keresztül a település népességmegtartó
és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a versenyképességét, a lakás és telekárakat is jelentősen
befolyásoló  gazdasági  tényező  is;  a  zöldfelület  az  önkormányzati  vagyon  része.  Annak
érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind mennyiségi
mind minőségi szempontból további fejlesztések szükségesek.

A városi  kertek,  parkok  védelme,  fejlesztése,  minőségi  színvonaluk  javítása  és  hasznosítási
lehetőségeik  bővítése  érdekében  a  világ  és  Európa  városai  komoly  erőfeszítéseket  tesznek.
Magyarországon  ezzel  szemben  a  Kormány  nemhogy  bővítené,  javítaná  a  zöldfelületi
ellátottságot, de még a meglévő parkokat, zöldfelületek egy részét is beépíti (például: Városliget,
Orczy-kert, Népliget, Római-part, Kossuth tér, Széll Kálmán tér, Dagály-fürdő). A kormányzati
fejlesztések  áldozata  több  ezer  koros  fa,  miközben  a  helyettesítésként  beígért,  páréves
facsemeték jó esetben csak 50 vagy 100 év múlva pótolják a kiirtott 50 vagy 100 éves fák öko-
kapacitását.

A  még  fennmaradt  parkok  fenntartási  színvonala  a  több  évtizede  tartó  forráshiány  miatt
jelentősen elmarad az elvárhatótól.

A magyarországi zöldfelület-fejlesztési és -gazdálkodási gyakorlat hiányosságaira már az Állami
Számvevőszék  is  felhívta  a  figyelmet  2009  szeptemberében,  miszerint  az  önkormányzati
zöldfelületi  vagyonkataszterek  esetenként  akár  70%-ban  is  eltérnek  a  valóságtól,  és  a
rendszerből hiányoznak a zöldfelület-fenntartás szakmai szempontjai,  valamint azok érvényre
juttatásának  garanciái.  Megoldásképp  az  ÁSZ  egy  zöldfelület-gazdálkodást  magába  foglaló
önálló kerettörvény, valamint egy részletes végrehajtási rendelet megalkotását javasolta.

A  határozati  javaslatok  a  települési  zöldfelületi  rendszerek  fejlesztése  révén  a  települési
környezetminőség javítását szolgálják.
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