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FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL DÖNTÖTT       

A KÖZTERÜLETI FÁK SORSÁRÓL 

 

Néhány ellenzéki sajtóorgánum manipulált videóra alapozott híreivel ellentétben, Ferencvárosban         

semmilyen törvénysértés nem történt a Tóth Kálmán utcai fakivágások során. Az elmúlt hetekben             

Ferencvárosban egy ingatlan-beruházás során a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával az          

építkezéshez elengedhetetlenül szükségesen a beruházó közterületen álló fák kivágását hajtotta          

végre. 

Mind a közterületen történő fakivágás, mind az építési engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozó              

államigazgatási hatósági ügy, amelyekben sem a Képviselő-testület, sem a polgármester nem           

rendelkezik hatáskörrel. Ennek ellenére a Képviselőnő kérdését napirenden kívül mégis tárgyalta a            

testület, és a megjelent civileknek is szót adott, korlátlan időkeretben. A vitás helyzetet a Szervezeti               

és Működési Szabályzat nem ismerete szülte. 

A kivágott fák többsége nem volt őshonos, és egyikük sem volt védett. Ki kellett őket vágni, mert                 

amellett, hogy invazív fajok is voltak köztük, az építkezés során a gyökerük is megsérült volna, mely                

egyrészt pusztulásukat, másrészt balesetveszélyes helyzeteket okozhatott volna. 

A fakivágással kapcsolatos panaszok egy olyan lakóházban (Tóth Kálmán utca 33.) élők részéről             

érkeztek, akiknek jelenlegi otthonai 13 évvel ezelőtt hasonló körülmények között épültek és az építés              

során több fakivágás történt. A Nádasdy Udvar nevű épület ugyanis a Tóth Kálmán utcai oldalán               

közvetlenül a telekhatárra épült. Nem csupán az erkélyek, de egyes utcafronti helyiségek is a járda               

fölé nyúlnak ki. Tehát már akkor is történt fakivágás. Ugyanúgy, mint most.  

A most kivágott fák helyére a beruházó összesen 48 db új fát ültet. A fapótlás megfelelőségét pedig az                  

Önkormányzat munkatársai ellenőrizik majd. Ugyanúgy, mint a Tóth Kálmán utca 33. szám alatti             

lakóépület építése idején tették a kivágott fák pótlása során. További kérdéseikre a lakók a választ               

írásban megkapják.  

Ferencváros Önkormányzata elkötelezett nemcsak a meglévő zöldfelületek megőrzése, hanem         
gyarapítása mellett is. Büszkék vagyunk arra, hogy kerületünkben az elmúlt években növekedett a             
zöldfelületek aránya. Nemrég a Járókelő Blog arról írt, hogy egy tíz indikátorból álló kritériumrendszer              



alapján a Tompa utca Budapest legegészségesebb utcája.       
(https://jarokelok.blog.hu/2019/04/15/budapesten_a_ix_keruleti_tompa_utca_a_legegeszsegesebb) 
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