Szakmai, társadalmi egyeztetési változat !
Nem idézhető, hivatkozható!

BUDAPEST FŐVÁROS
KÖRNYEZETI PROGRAMJA
A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

Budapest Főváros Önkormányzatának
Főpolgármesteri Hivatala

2011.

IMPRESSZUM
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA
Megbízó:
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal
A munkát irányítja:
Pálfy Gábor
Témafelelősök a Megbízó részéről:
Molnár Zsolt
Tóth Eszter
Szakmai koordinátor:
Env-in-Cent Kft.
Témafelelős:
Dr. Pálvölgyi Tamás
Szerzők:
Dr. Kukely György (TERRA STÚDIÓ Kft.)
Dr. Pálvölgyi Tamás (Env-in-Cent Kft.)
Szabó Éva Enikő (Env-in-Cent Kft.)
Közreműködő szakértők:
Laky Ildikó (TERRA STÚDIÓ Kft.)
Mészáros Géza (Env-in-Cent Kft.)

Szakmai lektor:
Dr. Czira Tamás (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS .....................................................................................................................4

I. BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAM KONCEPCIÓJA ..... 6
1. A PROGRAM KAPCSOLÓDÁSA MÁS STRATÉGIAI DOKUMENTUMOKHOZ ....7
1.1. Kapcsolódás kiemelt jelentőségű nemzeti közpolitikákhoz ...............................................7
1.2. Kapcsolódás kiemelt jelentőségű fővárosi stratégiai, tervezési és rendezési
dokumentumokhoz ..........................................................................................................9
1.3. Kapcsolódás további stratégiai dokumentumokhoz ........................................................ 10

2. A PROGRAM ALAPELVEI, JÖVŐKÉPE ÉS KÜLDETÉSE ...................................... 11
2.1. Átfogó környezeti helyzetértékelés ................................................................................ 11
2.2. Környezeti konfliktuspontok, problémák és értékek ....................................................... 13
2.3. A fővárosi környezet- és fenntarthatósági politikák alapelvei ......................................... 16
2.4. A Program jövőképe és küldetése .................................................................................. 17

3. A PROGRAM CÉLRENDSZERE ............................................................................... 18
3.1.Átfogó célterületek ......................................................................................................... 18
3.2. Környezeti célállapotok ................................................................................................. 18

II. BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJÁNAK
VÉGREHAJTÁSI KERETRENDSZERE ........................................................ 21
4. TEMATIKUS ALROGRAMOK .................................................................................. 22
A. ALPROGRAM A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése .................... 22
B. ALPROGRAM Éghajlatváltozás ..................................................................................... 29
C. ALPROGRAM Környezet és egészség ............................................................................ 35
D. ALPROGRAM Budapest környezetminősége, terület- és földhasználat, talajvédelem ...... 38
E. ALPROGRAM A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem, talajok
védelme ........................................................................................................................ 46
F. ALPROGRAM Vizeink védelme és fenntartható használata ............................................. 50
G. ALPROGRAM Hulladékgazdálkodás .............................................................................. 57
H. ALPROGRAM Környezetbiztonság - rendkívüli és katasztrófa helyzetek ........................ 63

5. A BUDAPESTI KÖRNYEZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSE
.................................................................................................................................. 67
5.1. Végrehajtás átfogó, horizontális eszközei ...................................................................... 67
5.2. A Program pénzügyi feltételei ....................................................................................... 69
5.3. A végrehajtás intézményi háttere ................................................................................... 73
5.4. A Program előrehaladásának nyomonkövetése, monitoring ............................................ 74

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ........................................................................................... 77

BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

3

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

BEVEZETÉS
A fővárosi polgárok jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak akkor
biztosítható, ha a fejlődés a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével valósul
meg. Míg az állampolgároktól, a közösségeken, a gazdasági élet szereplőin, az intézményeken
át a nemzetközi szervezetekig valamennyi szereplőnek a maga szintjén válaszolnia kell(ene) a
környezetterhelés kihívásaira, addig ugyanezen körnek egyre bővülő ismerethalmazzal,
információ és feladattömeggel kellene megküzdenie. A probléma környezet-szemléletű
megoldásának egyik hatékony eszköze a teendők tematikus vagy területi programokba
rendezése, azaz a környezetvédelmi programalkotás.
Ennek szellemében – továbbá a fővárosi polgárok életminőségének javítása, valamint e
kötelező önkormányzati feladat végrehajtása érdekében is – Budapest Főváros
Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala kidolgozta a Budapest Főváros 2011-2016
időszakra vonatkozó új Környezeti Programját (továbbiakban: új FKP).







A főváros környezetvédelmi tevékenységének tervezése négy pilléren nyugszik:
Környezeti állapotértékelés: ennek keretében elkészül az elérhető legfrissebb környezeti
adatok és információk alapján a főváros környezeti állapotának, terheléseinek átfogó
értékelése.
Az új Fővárosi Környezeti Program koncepciója: mely átfogó stratégiai keretet ad a
főváros környezet-orientált működéséről és a fenntarthatóság felé történő átmenet
környezeti vonatkozásairól (jelen dokumentum)
A Program végrehajtási keretrendszere: e dokumentum (a Program koncepciójával
együtt) alkotja Budapest Főváros 2011-2016. időszakra vonatkozó Környezeti Programját
Nyilvánosság: az új FKP kidolgozása során – annak tervezetének kötelező hatósági
egyeztetésével párhuzamosan – széleskörű partnerségi egyeztetéseket kezdeményezünk az
érintettek bevonása érdekében. Az aktuális állapotról, az új FKP végrehajtásának
előrehaladásáról legalább évente tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

A jelen dokumentum első részében az új FKP koncepcióját mutatjuk be, aminek
„mozgásterét” az EU Fenntarthatósági Stratégiája 1 harmadik Nemzeti Környezetvédelmi
Program2, valamint a környezetvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény 3 előírásai
jelöli ki. A koncepció keretében – a 2009-ben készült FKP felülvizsgálat helyzetértékelésére,
valamint a készülő állapotértékelésre alapozva – összeállítjuk Budapest környezetvédelmi
tevékenységének jövőképét, megadjuk a főváros környezetvédelmi tevékenységének
célrendszerét a 2011-2016 időszakra. Meghatározzuk a városi környezetvédelem alapelveit
és küldetését, vizsgáljuk a környezetvédelmi tevékenység kapcsolódását a főbb nemzeti
közpolitikákhoz és a főváros tervezési dokumentumaihoz. A koncepció lehetőséget biztosít a
környezeti célok, célállapotok stratégiai szintű integrációjára más fővárosi stratégiákkal,
koncepciókkal (pl. Integrált Városfejlesztési Stratégia, közlekedési koncepció,
energiastratégia, klímastratégia). A koncepció ad módot arra is, hogy a kiemelt jelentőségű,
1

COM(2005) 658 végleges (A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról - Cselekvési program). A Bizottság
közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek
2
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
3
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény
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jelenleg kidolgozás alatt álló nemzeti stratégiák és tervek (pl. Energiastratégia 4, EU-2020
stratégia5, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Fenntarthatósági Stratégia, Duna
Stratégia, Országos Hulladékgazdálkodási Terv) szabta koncepcionális keretek beépüljenek a
főváros környezeti tevékenységébe.
Az új FKP koncepcióját 2011. június 17-i ülésén megvitatta és a program kidolgozásának
alapjául kisebb módosításokkal jóváhagyta Budapest Főváros Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága. Ez alapján került sor a Fővárosi Környezeti
Program végrehajtási keretrendszerének kidolgozására, melyet az NKP-3 tematikus
akcióprogramjaival egyértelműen megfeleltethető rendszerbe szerveztük. Az új FKP
tematikus alprogramjaiban az egyes intézkedések, beavatkozások azonosítása során
figyelembe vettük többek között a főváros sajátos környezeti és társadalmi-gazdasági
adottságait, költségvetési lehetőségeit és arányos felelősségét a nemzeti szintű környezeti
célok elérésében. A végrehajtási keretrendszer a tematikus alprogramokon túlmenően
felvázolja a végrehajtás átfogó, horizontális eszközeit, pénzügyi és intézményi feltételeit,
illetve a Program előrehaladásának nyomonkövetését szolgáló intézkedéseket is.

4

Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-re (kidolgozás alatt)
1002/2011. (I.14.) Korm. határozat Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervéről
5
Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv (kidolgozás alatt)
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1. A PROGRAM KAPCSOLÓDÁSA MÁS STRATÉGIAI
DOKUMENTUMOKHOZ
E fejezetben összefoglaljuk a Program illeszkedését fontosabb – a fővárosi
környezetpolitika eredményességét számottevően befolyásoló – szakterületi stratégiához,
koncepcióhoz, tervhez. Megjegyezzük, hogy a 2007. évi Fővárosi Környezeti Program
végrehajtásának értékelése és felülvizsgálata keretében részletesen elemzésre került a
konzisztencia, melynek eredményeit felhasználtuk az új FKP kidolgozása során.

1.1. Kapcsolódás kiemelt jelentőségű nemzeti közpolitikákhoz
Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program
A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-3) határozza meg hazánk környezetpolitikai
célkitűzéseit, amelyek a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvekből
fakadnak. A környezeti problémák jellegéből és összességéből adódóan az NKP-3
megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a környezeti szempontok beépülnek a különböző
ágazati tervekbe és különböző területi szintű programokba, valamint egyidejűleg
érvényesülnek a kormányzati szervezetek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek, a
lakosság és a civil szervezetek döntéseiben.
Az NKP-3 tervezési elvei között kiemelt szerepet kap az ország fenntartható fejlődési
pályára való átállásának elősegítése, ehhez a környezeti szempontok és összefüggések
megjelenítése, a szükséges – a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt –
intézkedések meghatározása, minden korábbinál nagyobb súlyt fektetve a végrehajtásban is az
együttműködésre, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére. Ezt hivatott elősegíteni a
környezetvédelmi törvény 2008. évi módosítása is, amely egyrészt az országos, a regionális, a
kistérségi és a helyi környezeti tervezés közötti kapcsolat megerősítésére, összehangolására
irányult, másrészt megújította és kiegészítette a programozás tartalmi elemeit. Az NKP-3
átfogó tervezési keretet jelent minden lényeges környezetügyi feladatkörnek, és ennek
megfelelően – az összefüggések számításba vétele érdekében is – azon területek legfontosabb
céljait, teendőit is bemutatja, amelyekre külön részletes stratégiák, illetve programok
készültek (pl. természetvédelem, éghajlatváltozás). Az új FKP három különböző szinten
kapcsolódhat a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz:
a) Alapelvek szintje: Az NKP-3 öt alapelvet rögzít: (i) elővigyázatosság és megelőzés elve,
(ii) holisztikus szemlélet és integráció elve, (iii) helyi erőforrások fenntartható
hasznosításának elve, (iv) életciklus szemlélet, (v) kölcsönös és többszörös hasznú („mindenki
nyer”) megoldások), melyek új szemléletet és tervezési megközelítést jelentenek a főváros
környezeti tervezésében is.
b) Átfogó célterületek: A hatéves időszakra szóló NKP-3 átfogó céljaihoz számos – több
esetben az új FKP időtávját meghaladó – cél kapcsolódik. Ezeknek megfelelően kell
meghatározni a cselekvési irányokat, intézkedéseket és a végrehajtási eszközöket.
c) A tematikus alprogramok szintje: Az NKP-3 új eleme, hogy a célokat követően nem
általános jellegű feladatokat határoz meg, hanem a környezeti problémák megoldását, illetve
megelőzését biztosító együttműködésre építve egy-egy témakörnél a kormányzati felelősségi
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körbe tartozó intézkedések mellett az önkormányzatokat, a gazdasági szférát és a lakosságot
érintő feladatokat is megjeleníti. Bár célszerű valamennyi tematikus alprogrammal való
összhangra törekedni, kiemelt fontosságú, hogy az új FKP a lehető legnagyobb mértékben
kapcsolódjon az NKP-3 által meghatározott önkormányzati és lakossági feladatokhoz.
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 6 (NÉS)






A NÉS Magyarország középtávú klímapolitikájának három fő cselekvési irányát jelöli ki:
az uniós és további nemzetközi követelményeknek megfelelően intézkedéseket irányoz
elő az éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésének
megelőzése érdekében,
tartalmazza az éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatásai
elleni védekezésnek, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség
javításának legfontosabb elemeit,
az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a klímatudatosság erősítését.

Az új FKP – figyelembe véve az Európai Bizottság javaslatát a 2050-ig terjedő
éghajlatvédelmi útitervre7 – kiemelt szempontként kezeli az éghajlatváltozást kiváltó
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátás csökkentését, s a NÉS-hez képest ambiciózusabb célt
fogalmaz meg. Az új FKP fontos célként kiemeli a társadalom szemléletformálásának
erősítését, az önkormányzat, továbbá közszolgáltató vállalatainak és intézményeinek
felelősségét a példamutatásban és a fogyasztói magatartás befolyásolásában (pl. az
energiahatékonyság, a víz-, ivóvíztakarékosság területén). A NÉS ajánlja, hogy a település
készítsen az éghajlatváltozással kapcsolatos konkrét helyi elképzeléseket, intézkedéseket.
A NÉS az ÜHG kibocsátásra vonatkozóan a következő célt határozta meg 2025-ra:
 az EU 20%-os egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalása esetén: 16-25%-os csökkentés
az 1990-es kibocsátási szinthez képest,
 átfogó globális keretrendszer, azaz mínusz 30%-os EU cél esetén: 27-34%-os csökkentés
az 1990-es kibocsátási szinthez képest.
Kapcsolódás a vízgyűjtőgazdálkodási tervezéshez
Az új FKP felszíni- és felszín alatti vizekkel, szennyvizekkel kapcsolatos célkitűzéseit –
vizeink jó állapotának elérését 2015-ig – alapvetően a Víz Keretirányelv8 írja elő. A VKI a
felszíni vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megőrzése vagy elérése;
 az erősen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és jó kémiai állapot elérése;

6

29/2008. (III.20.) OGY Határozat
COM(2011) 112 final (A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050)
8
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,
1127/2010 (V. 21.) Korm.hat. Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
7
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az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése és a kiemelten
veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek megszüntetése vagy
fokozatos kiiktatása.
A felszín alatti vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:
a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása;
a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely
szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása.

A VKI elvárások teljesítésének fontos mérföldköve volt a Duna részvízgyűjtő
vízgazdálkodási tervének megalkotása, melynek céljait az új FKP is tartalmazza. A terv
állapotfelmérése alapján:
 A Duna Szob-Baja közötti szakaszán a mérsékelt ökológiai állapotú, jó kémiai állapotú, a
jó állapot elérhető 2027-re (a 2010-ben üzembe állított Központi Szennyvíztisztító telep
eredményeként).
 A Ráckevei-Soroksári Dunaág (RSD) erősen módosított víztest, gyenge ökológiai
állapotú, jó kémiai állapotú, a jó potenciál elérhető 2021-re (a 2013-ig megvalósuló
komplex vízvédelmi RSD-projekt eredményeként).

1.2. Kapcsolódás kiemelt jelentőségű fővárosi stratégiai, tervezési és rendezési
dokumentumokhoz
Az új FKP-t az egyes fővárosi stratégiai, koncepcionális és rendezési dokumentumokkal
összhangban kell kialakítani; illetve e dokumentumok felülvizsgálata során biztosítani kell,
hogy az azokban megfogalmazott környezetvédelmi célok és intézkedések koherens rendszert
kell alkossanak az új FKP-val.
Illeszkedés koncepcionális és rendezési dokumentumokhoz
 Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója (BVK)
 Budapest Főváros Gazdasági Programja 2011-2014
 Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
 Budapest Főváros Településszerkezeti Terve
Illeszkedés szakmapolitikai, szakágazati dokumentumokhoz
 Fővárosi Energetikai Koncepció (FEK)
 Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (KRFT) 9
 Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv (FHT)
 Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció
 Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)
 Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ)
9

Különös tekintettel az EU megújított közlekedéspolitikai Fehér Könyvre (Útiterv az egységes európai közlekedési térség
megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé Brüsszel, 2011.3.28.
COM(2011) 144 végleges)
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Margitsziget Stratégiai Terve

Illeszkedés közüzemi vállalati stratégiákhoz
 BKK - Budapesti Közlekedési Központ
 BVK - Budapesti Városüzemeltetési Központ
 BFVK - Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

1.3. Kapcsolódás további stratégiai dokumentumokhoz
Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve (2007-2013)(KMRST)
A KMRST jelöli ki a régió fejlődési, fejlesztési irányait, céljait és prioritásait, melyek
közül két prioritáshoz illeszkedik az új FKP:
 A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti környezet
revitalizálása:






a régió környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése,
környezet- és természetvédelmi szemlélet erősítése a régió társadalmának minden szintjén,
a régió természetes zöldterületi egységeinek, vízbázis-védelmi területeinek védelme, az
egységek közötti természetes kapcsolat kialakítása.

A régió közlekedési rendszerének fejlesztése figyelemmel a közösségi és környezetkímélő
közlekedésre:



a közösségi közlekedés versenyképességének növelése a régióban az intermodalitás és
átjárhatóság eszközeinek megteremtésével,
az alternatív és környezetkímélő közlekedési módok kihasználhatóságának elősegítése.

Közép-Magyarországi Operatív Program (2007-2013)(KMOP)
A KMOP az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódva – az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 2007-2013 között megvalósuló fejlesztéseket
tartalmazza. Célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a
fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Pest megye és Budapest fejlettségi
mutatóinak különbsége, a duális szerkezet jelenléte indokolja, hogy összhangba kell hozni a
méltányosságot, az ökológiai korlátokat és a versenyképességet. A KMOP következő
prioritásai kiemelkedők az FKP szempontjából:
 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése – az elérhetőség, a közlekedési
kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, elősegítve a közlekedésbiztonságot és a
környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését (pl. új közösségi közlekedési
viszonylatok kialakításával, kerékpárutak, kerékpárforgalmi hálózatok építésével).
 A régió vonzerejének fejlesztése – a turizmus, a természetvédelem, természeti környezet
rehabilitációja (komplex természetvédelmi, tájvédelmi, vízgazdálkodási programok), a
környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése (kiemelten a belvíz elleni védekezés, a
belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés, a kármegelőző felszíni vízelvezetés, vizek
további szennyezésének megakadályozása), a fenntartható fogyasztással és
természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos beavatkozási irányok (erdei iskolák,
Zöld-Pont irodák, regionális környezetinformatikai központok fejlesztése) révén.
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Települési területek megújítása – a települési életminőség növelése a fizikai környezet
minőségének javításával és a települési vonzerő növelésével, energiahatékonysági
beavatkozásokkal, barnamezős területek környezeti kármentesítése és újrahasznosítása
révén, azbesztmentesítéssel.

2. A PROGRAM ALAPELVEI, JÖVŐKÉPE ÉS KÜLDETÉSE
2.1. Átfogó környezeti helyzetértékelés
A főváros 2007-ben kidolgozott Környezeti Programja végrehajtásának értékeléséről, az
elmúlt évek során elért eredményekről és esetleges elmaradásokról, valamint a
környezetállapot alakulásáról részletes beszámoló készült, amely egyben e Program
tervezésének, helyzetértékelésének megalapozását is jelenti. E dokumentumok alapján a jelen
koncepcióban – a környezeti problémák főbb hajtóerőire fókuszáló – helyzetértékelést
mutatunk be. A Főváros környezeti helyzete nem ítélhető meg a környezet állapotára
vonatkozó, hosszabb távon jelentkező, Budapesten kívüli, „begyűrűző” folyamatok,
társadalmi-gazdasági-környezeti hatásláncok és komplex problémák ismerete nélkül. A jelen
fejezet célja, hogy azonosítsa azokat a főbb hajtóerőket, ok-okozati folyamatokat,
tendenciákat, amelyek tágabb összefüggésben befolyásolják Budapest környezeti állapotát,
illetve hatással lehetnek a környezetvédelmi beavatkozások eredményességére. A társadalmigazdasági hajtóerők bemutatásával a mélyebb összefüggésekre, az FKP állapotértékelése
mögött rejlő jelenségekre, tendenciákra kívánjuk ráirányítani a figyelmet.
Életmód és fogyasztás
A 2000-es években – a reálbérek növekedésének, de még inkább a lakossági
hitelfelvételek gyors növekedésének hatására – nagymértékben bővült a lakosság fogyasztása.
Folyamatosan erősödő, igen kedvezőtlen hajtóerő a személygépkocsik számának
növekedése (1000 lakosra vetítve a 2000. évi 232 db-ról 2008-ra 350 db-ra emelkedett, illetve
a lakossági villamosenergia fogyasztó berendezések számának gyarapodása.
A személygépkocsik esetében említésre méltó, hogy nemcsak több az autó, hanem többen és
többször használják, mely 2000 és 2008 között az országos személyforgalmi teljesítmények
kb. 10%-os növekedésében is tükröződik.
A fogyasztás tendenciái nem választhatók el a vásárlási szokások drámai megváltozásától.
2000. és 2008. évek között a bevásárló központok területe Magyarországon
megduplázódott és a válság évei is csak kisebb mértékben lassították e létesítmények
terjeszkedését; az elkövetkező években további fejlesztések várhatók. 1990 és 2005 között
egyharmadával nőtt az egyszemélyes háztartások száma, ahol az egy főre eső erőforrás
igények (pl. fűtés, ivóvíz, élelmiszer) és kibocsátások (hulladék, szennyvíz) jóval
magasabbak, mint a családi háztartások esetében. Ugyanakkor gyenge, de erősödő pozitív
tendencia az egészséges élelmiszer iránti igény megjelenése és az internet terjedése.
Szegénység, szegregáció
Tartósan fennálló negatív hajtóerőt képvisel a városi szegénység; ugyanis e
kiszolgáltatott társadalmi rétegnek nincs lehetősége sem önellátásra, sem életmódváltásra, így
pl. a panel épületekben a leginkább rászorultaknak van a legkevesebb lehetősége az energiaBUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA
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és víztakarékosságra. Budapest térségében a növekvő jövedelemkülönbségek fokozódó
szegregációhoz vezetnek. A városi lakosság különböző rétegei területileg egyre jobban
elkülönülnek, az egyes területeken a lakosság szociológiai értelemben homogenizálódik. Nem
mennyiségi lakáshiány van; problémákat elsősorban az épületek állapota, fizikai és társadalmi
környezete, az alacsony mobilitás, valamint az a tény okozza, hogy kevés szociális bérlakás
áll rendelkezésre. Különböző környezeti problémákkal jár a hajléktalanok számának
növekedése is.
Beépítettség növekedése
Az élő és az élettelen természet környezeti kockázatainak egy jellemző mérőszáma a
beépítettség növekedése, mely egy mérsékelt, de tendenciájában erősödő negatív
hajtóerőt jelent Magyarországon. A 2000-es évek első évtizedében a város/vidék arány
(urban/rural index) 64%-ról 67%-ra emelkedett, mely magában foglalja mind a vonalas
infrastruktúra (pl. autópálya) bővülését, mind a biológiailag inaktívvá váló beépített területek
növekedését. A 2000-es években folytatódott nagyvárosaink települési környezetének
gyorsuló agglomerálódása, mely számos esetben a környezeti terhelések eltolódására vezet.
Az elmúlt évtizedben Budapesten is folytatódott a nagylétesítmények, üzlet- és bevásárló-,
valamint szórakoztatóközpontok megjelenése, amelyek jellegüknél fogva is
forgalomvonzóak, s így – bár közösségi közlekedéssel is elérhetők – a városi átlagnál
nagyobb autóforgalmat generálnak. A nagylétesítmények egyéb káros hatásaik mellett
hozzájárulnak a helyi ellátás, a gyalogosan is megközelíthető üzletek és szolgáltatások
megszűnéséhez is. Ezáltal is kedvezőtlenül változik meg a város szerkezete.
Folytatódik a zöldterületek beépítése, leburkolása, pedig Budapesten fejenként
legalább 21 négyzetméter biológiailag aktív zöldterületre lenne szüksége. Az V–VIII. és a
XIII. kerületben, a Vízivárosban és még néhány kerület sűrűn beépített belső részén a
kívánatosnak töredéke sem jut az ott élőknek (a VI. és VII. kerületben például kevesebb, mint
egy négyzetméter).
Közlekedési és szállítási igények növekedése
A közúti közlekedési igények és a szállítási volumenek növekedése, valamint a növekvő
torlódások – különösen a nagyvárosokban és azok agglomerációiban – a lakosság
zajérintettségének növekedéséhez, valamint a helyi levegőminőség romlásához is vezetett. A
helyi levegőminőség egyik legfontosabb alakító tényezője a nitrogén-dioxid szintje, továbbá a
szilárd anyag (PM) kibocsátás. PM10 légszennyező anyag esetében az utóbbi évek kisebb
mértékű javulása mellett a nitrogén-oxidok esetében az utóbbi évek kisebb mértékű romlása
tapasztalható.
Csak a gépjárművel történő utazásokat tekintve, ma Budapesten a tömegközlekedési
járművek bonyolítják le az utazások mintegy 60 százalékát, bár ebben több az öröklött
tényező (a meglévő úthálózat korlátozottsága, a torlódások elriasztó hatása), és kevesebb a
tudatos forgalomszabályozási elem. Ugyanakkor a fővárosban a személygépkocsik
összességében tízszer annyi légszennyező anyagot bocsátanak ki, harmincszor annyi
balesetet okoznak, ötvenszer annyi területet foglalnak el, mint a közösségi közlekedés. A
budapesti lakosoknak mindössze 16 százaléka utazik naponta személygépkocsival, az
autózásból eredő károkat és hátrányokat viszont mindannyian elszenvedjük. Figyelmeztető jel
az is, hogy több külső kerületben jóval alacsonyabb, 50% alatti, sőt 40%-ot közelítő a
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közösségi közlekedés részaránya, ami a közösségi közlekedés széttagoltságából és a hálózati
ellátatlanságból fakad.
A társadalom környezeti értékrendjének alakulása
A társadalmi tudat szintjein gyökerező preferenciák (szokások, tradíciók, értékválasztások) az egyén környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezője. Az
elmúlt években – a felnőtt társadalom környezeti ismereteinek fejlesztése érdekében tett
erőfeszítések ellenére (pl. környezetvédelmi tömegkommunikáció, civil szervezetek
szemléletformáló tevékenysége) – a lakosság környezeti értékrendjében nem
tapasztalható érdemi változás; valószínűsíthető, hogy a fogyasztói reklámok hatásai
„felülírják” a kedvező tendenciákat.
A társadalom környezeti értékrendjének „befagyása” egy közepes mértékű, negatív
hajtóerő, mely (remélhetőleg) tendenciájában javulni fog. A passzív társadalmi szemlélet
ellenére Budapest lakosságának jelentős része olyan területen él, ahol a zaj- és légszennyezés
gyakran meghaladja az egészségügyi határértékeket, küszöbértékeket és nincs a közelben
pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas, ápolt, csendes zöldterület, illetve megfelelő színvonalú,
sportolásra, mozgásra alkalmas terület vagy létesítmény. Ugyanakkor a fenntarthatóbb
fogyasztói értékrend terjedése hozzájárulhat a termelési és kereskedelmi struktúrák kedvező
változáshoz is (pl. helyi kereskedelem, környezetbarát, egészséges termékek előtérbe
kerülése).
Városi vonzerő és élhetőség hanyatlása
Budapesten megoldatlan az épületek folyamatos karbantartása, felújítása, korszerűsítése.
Ez – azontúl, hogy esztétikai kérdés – nagy porterheléssel, pazarló víz- és
energiafogyasztással is jár. Nem javítanak a főváros vonzerején a jogszabálysértő építkezések,
illegális hulladéklerakások, a növényzet pusztítása, hulladékok égetése, környezetszennyező
vállalkozási tevékenység, közterületek elkerítése sem.
Szintén a városkép romlásához vezetnek a falfirkák (graffitik), illetve a street poszterek
növekvő száma, de a hiányos útburkolatok, a térvilágítás vagy az építmények állékonysága is
beletartozik ebbe a kérdéskörbe. A városi komfort érzetet befolyásolják a szomszédok, a
környéken működő szórakozóhelyek, az ingatlanok műszaki állapota, de az is, hogy a
hazavezető utcában vannak-e későig nyitva tartó boltok és általában olyan terek, parkok,
utcák, ahol az emberek szívesen elidőznek, találkoznak egymással, szomszédsági
kapcsolatokat építenek ki és együttműködnek a terület megóvásában, felújításában.

2.2. Környezeti konfliktuspontok, problémák és értékek
A természeti adottságok valamint a társadalmi-gazdasági hatások eredőjeként a
környezetben kedvezőtlen tendenciák (esetenként kár, veszélyeztetés, kockázat)
bontakozhatnak ki. A problémák általában egyszerre több környezeti elemben jelentkeznek,
több ágazatot érintenek, többféle eredő okra, hatótényezőre vezethető vissza, és
következményeik is általában szintén szerteágazóak. A környezeti problémák azonosítása
vezethet el a hat év alatt elérendő konkrét környezeti célállapotok megfogalmazásához (ld.
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3.2. fejezet). Az alábbiakban ismertetjük Budapest környezeti probléma listáját és értékkataszterét.
1. táblázat. Környezeti problémák Budapesten
Környezeti hatótényezők/terhelés

Légszennyező anyagok és biológiai
allergének kibocsátása

A felszíni és a felszín alatti vizek
szennyezőanyag terhelése

Heves csapadékok okozta elöntések

A talaj és a termőföld szennyezése

Környezeti hatás/probléma
Növekszik a környezeti okokra is visszavezethető (pl. NO2,
PM10, allergizáló pollenek) légzőszervi megbetegedések
kockázata
A kedvezőtlen légszennyezettségi helyzet elsősorban a főváros
belső, sűrűn lakott területeit érinti. A legnagyobb környezeti
terhelést a közlekedés és szállítás jelenti, az ártalmak
legnagyobb része a járműforgalomra vezethető vissza.
A városlakók környezeti ártalmai a forgalmas utak közvetlen
közelében jelentősen nagyobbak, mint akár a valamivel
távolabbi például a párhuzamos, kis forgalmú utcában. A
forgalmas utak mentén károsodik a talaj, a növényzet az
állatvilág és az épített környezet is.
Budapest kisvízfolyásai – az Aranyhegyi-patak, az Ördögárok, a
Hosszúréti-patak, a Szilas-patak, a Rákos-patak és a Gyáli-patak
– a fővároson kívül erednek. E patakok vízminősége a budapesti
szakaszon – feltehetőleg az illegális szennyvízbevezetések
következtében – lényegesen romlik, és több paraméter alapján
is az „erősen szennyezett” osztálynak megfelelő minőségben
érik el a Dunát.
A főváros környékének egyedülálló ivóvízbázisai (többek között
az illegális hulladéklerakók, szennyvíz-bevezetések miatt)
továbbra is veszélyeztetettek.
Továbbra sem javult a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág
vízminősége. A part menti települések jórészt csatornázatlan
üdülőterületeiről érkező tisztítatlan szennyvíz komoly terhelést
jelent a folyónak, a bakteriális szennyezettség helyenként
időben és térben is igen magas. Az elmúlt években, a kisvizes
időszakban többször is kialakult vízminőségi haváriához közeli
állapot.
Lokális problémát okoznak a szélsőségesen nagy mennyiségű
csapadékok. A csapadékvíz-elvezető rendszer kisebb elvezetési
kapacitású részein egyre gyakrabban okoznak jelentős anyagi
károkkal járó elöntéseket (például a X. kerületben, a XIII. kerületi
Béke úton, az I. kerületi Attila úton, a Moszkva téren, Csepelen).
A főváros külső kerületeiben, beépített családi házas
övezetekben az elkészült csatornavezetékre a tulajdonosok nem
kötnek rá, aminek következménye az igen nehezen ellenőrizhető
talajszennyezés.
A talajokhoz kapcsolható reális veszélyforrás a
szennyvízszikkasztás, ami a talaj és közvetetten a talajvíz
elszennyeződést vonja maga után a csatornázatlan területeken.
Az erdőkben, az utak mentén jelentős számban található
elhagyott hulladékok, továbbá a felhagyott iparterületek
közelében a jogutód nélkül megszűnt cégek visszamaradt és
felhalmozott anyagai, hulladékai a felső talajrétegek és a
termőföld elszennyeződését eredményezik.
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Környezeti hatótényezők/terhelés

Csökken a biológiai sokféleség

Felhagyott, illetve leromlott területek
elhanyagolása

A területhasznosítás, az épített környezet
szerkezete és változásai

2011.10.10.

Környezeti hatás/probléma
A háztartási inert hulladék (építési törmelék), veszélyes
kommunális hulladék (festék, oldószer) illegális lerakása
veszélyezteti a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket és az
ökoszisztémákat.
Erdőfoltok, facsoportok pusztulása
A természetes élőhelyek feldarabolódása és elszigetelődése
A sokféleség fenntartásához szükséges populációméretek
csökkenése, az élőhelyek ökológiai állapota veszélyeztetett.
A tájértékek károsodása, tájsebek
Allergiát okozó, továbbá invazív növényfajok megjelenése és
terjedése
A talaj, a felszíni és felszín alatti vízkészletek potenciális
szennyeződése
A külső kerületekben és az agglomerációban a beépítés a
települési és természeti környezet rombolásával jár, a városi
környezet minősége, komplex rehabilitációja csak lassan és
területileg differenciáltan valósul meg.

A lakótelepek vonzereje, megújuló-képessége csökken; a lakóés középületek energiapazarlóak.
A városi és közparkok fajlagos mennyisége elmarad a hasonló
Belterületi zöldterületek mennyisége és helyzetű európai városokban megszokottól, térbeli eloszlásuk
minősége
egyenetlen, állapotuk leromlott. Nő a beépítettség, fogy a város
szélén az erdőterület.
Mai ismereteink szerint az európai, de a fővárosi lakosságnak is
az egyik legjelentősebb környezeti ártalma az állandósult rezgésés zajterhelés; különösen a főútvonalak, vasútvonalak mellett,
valamint azokon a területeken, ahol a város feletti légifolyosók
Zajterhelés
találhatók. Egyes területeken a közlekedési zajprobléma mellett
a szórakozó helyek működéséből származó lokális zajpanaszok is
számottevők. A konfliktus-területeken nő az egészségkárosodás
kockázata (érzékszervi, idegrendszeri károsodás, stressz).
Az életmód és az életkörülmények változatlanok, növekszik a
városlakó emberek közötti elidegenedés, a közöny. Nem
vagyunk tisztában a megelőzés lehetőségeivel, a
A környezeti szempontokat figyelmen kívül fenntarthatóság fontosságával.
hagyó fogyasztói szokások és életmód
A nagylétesítmények, üzlet- és bevásárló-, valamint
terjedése
szórakoztatóközpontok, (amelyek jellegüknél fogva is
forgalomvonzóak és fogyasztásra ösztönöznek) a városi lét zajos,
fogyasztás-centrikus központi helyszínévé válnak, kiszorítva a
közösségi lét értékteremtő, hagyományos formáit.
A budapestiek a közterületek szennyezettségét a város
legrosszabb sajátosságai között tartja számon. A közterületek
Településtisztaság
elhanyagoltak, elterjedt a kutyapiszok, az illegális plakátok,
falfirkák és az elhagyott hulladékok.
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2. táblázat. Védendő értékek Budapesten
Védendő értékek

A Duna Budapest páratlan ökoszisztémaszolgáltatása

Budapest értékes felszín alatti vízbázissal
rendelkezik

A budai termálkarszt európai léptékben is
egyedülálló érték.

Budapest térségét a tájak, élőhelyek és
fajok - köztük vadon élő őshonos fajok sokfélesége jellemzi.

Budapest kiemelkedő kulturális és táji
értékekkel rendelkezik.

A védendő értékek megőrzésének szempontjai
Kedvező és kedvezőtlen hatótényezők
A Duna Budapest alapvető természeti adottsága és
vízgazdálkodásának meghatározó eleme. Bázisa a város
ivóvízellátásának, befogadója a város területére lehulló
csapadékvizeknek és a tisztított szennyvizeknek. A Duna egyúttal
rekreációs, esztétikai és turisztikai értékekkel is szolgál.
Budapest ivóvízzel való ellátása mennyiségi és minőségi
szempontból hosszú ideje gyakorlatilag teljes körűen megoldott, az
ivóvíz minősége európai összehasonlításban is kiváló.
A budai hegyvidék egyes területei (felszíni karsztok) mellett a
vízbázisvédelmi védőterületek „fokozottan érzékenyek”.
Budapest kiterjedt barlangrendszereinek a fővárosi lakóterületek
alatti elhelyezkedése egyedülálló a világon. Az összességében
2
közel 1800 km -nyi nyílt karsztterület - a beszivárgó és a
víznyelőkön át koncentráltan befolyó vizek révén – a felszín alatti
vízkészleteink jelentős részét alkotó karsztvizek utánpótlási
területét is jelenti.
A biológiai sokféleség megőrzését számos tényező veszélyezteti
(pl. élőhelyek megszűnése, feldarabolódása, vízháztartási
viszonyok változása, környezetszennyezés).
A fajok, élőhelyek, életközösségek megőrzését komplex
intézkedésekkel kell biztosítani (pl. a természetvédelem céljaival és
eszközeivel összehangolt terület- és településfejlesztési és rendezési, agrár-környezetvédelmi, vízgazdálkodási eszközökkel).
Kiemelten magas a természetes és természetközeli védett
élőhelyek, értékek, valamint a természeti oltalomra érdemes
területek száma.
Számos világörökségi helyszín található Budapesten (Budapest
Duna-parti látképe, Budai Várnegyed, Andrássy út és történelmi
környezete a Hősök tere, a Milleniumi emlékművel, Szépművészeti
Múzeummal, Műcsarnokkal, a milleniumi földalatti vasúttal).
Budapest közparkjai (Margitsziget, Városliget, Népliget stb.) is
jelentős értéket képviselnek.
Az egyedi tájértékeket meg kell őrizni (tájkataszter készítése,
népszerűsítés, védelem)

2.3. A fővárosi környezet- és fenntarthatósági politikák alapelvei
A fővárosi környezetpolitika – mind kialakításában, mind végrehajtásában – szervesen
kapcsolódik az országos és az EU környezetpolitikához, illetve alapelvein, céljain és
beavatkozásain keresztül lehetővé teszi, hogy a környezeti szempontok beépüljenek a további
várospolitikákba is.
Alapelvek
Az új FKP a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvekre épül,
amelyek három fő csoportba sorolhatók:
 A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. a
közérdekűség, az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az
együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a „szennyező fizet” elve).
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Az integrált megközelítés elve, mely arra támaszkodik, hogy a környezeti problémák,
jelenségek, folyamatok bonyolult kölcsönkapcsolataiból eredően a válaszokat nem
lehetséges környezetvédelem „mint ágazat” keretén belül keresni, hanem integráltan, más
tevékenységeken keresztül (pl. közlekedésszervezés, városüzemeltetés, városfejlesztés,
energiagazdálkodás) kell érvényre juttatni. Az integráltság elve szerint a folyamatokat
komplex módon kell befolyásolnunk, oly módon, hogy a megelőzésre, a takarékosságra és
a hatékonyságra fektetünk hangsúlyt.
A végrehajtás vezérelvei (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés,
döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a
szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető
teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, többszörös hasznú intézkedések).

2.4. A Program jövőképe és küldetése
Az új FKP környezeti jövőképének a fontosabb hajtóerők, ok-okozati folyamatok,
tendenciák ismeretén kell nyugodnia: a környezeti jövőkép nem választható el a város
működésének szakterületi jövőképeitől (pl. energia, közlekedés, városfejlesztés,
városüzemeltetés, közmű-szolgáltatások). Ugyanakkor Budapesten a jövőkép tervezése, a
fejlesztési tervek készítésének módszere nem egységes, nem alakult ki „együtt-tervezési”
mechanizmus a távlatos víziók megalkotására és összehangolására. Részletes, középtávra
(pl. 10-15 évre) kitekintő környezeti jövőképet csak a főváros társadalmi-gazdasági fejlődési
pályáin alapuló középtávú forgatókönyvek alapján lehetne összeállítani, ilyen azonban nem
áll rendelkezésre. Ennek figyelembevételével az alábbiakban rövidtávú, az új FKP 2011-2016
közötti időszakára vonatkozó jövőképet összegezzük.
Budapest környezeti jövőképének elsődleges elve a társadalmi és ökológiai
közérdekűség. Ez azt is jelenti, hogy a főváros akkor biztosítja a minőségi emberi élet és
közösségi lét fennmaradását, ha működését, a fővárosban folyó gazdasági tevékenységeket a
természet által szabott korlátok közé helyezi. Az élhető Budapest perspektívája a következő
– az új FKP végrehajtási időtávján belül elérhető – közös értékeket tartalmazza:
 a város környezeti állapota a fővárosi polgárok számára is érzékelhetően javul, Budapest
vonzóbbá, egészségesebbé, rendezettebbé válik,
 kialakul a budapesti „öntudat”; elismert értékké válnak a főváros természeti és épített
környezeti közös értékei, „divatba jön” a tudatos, értékvédő, felelős életmód és
gazdálkodás,
 javul a foglalkoztatás és az életminőség és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés,
növekednek az egészségmegőrzés, a biztonság, a tanulás és a rekreáció iránti igények,
 az önkormányzat, valamint intézményei és közszolgáltató vállalatai működésük során
példát mutatnak az energiatakarékos, környezetbarát tervezés, technológiák
alkalmazásában és termékek vásárlásában („zöld közbeszerzés”),
 kialakul az integrált és nyílt várostervezés, fejlesztés és városüzemeltetés.
A Főpolgármesteri Hivatal, a fővárosi közüzemek és közintézmények működésében
– különösen a stratégiai tervezés, az energiafogyasztás mérséklése és a környezetirányítási
rendszerek bevezetése és az érintett szakmai és civil szervezetek bevonása terén –
érzékelhető változások következnek be.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

17

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

A Fővárosi Környezet Program küldetése, hogy segítse elő a főváros aktív
és kezdeményező hozzájárulását a fenntarthatóság felé való átmenethez.

3. A PROGRAM CÉLRENDSZERE
3.1.Átfogó célterületek
A fenn vázolt jövőkép elemeinek lényeges összetevője – a környezeti terhelések
csökkentésén és az értékek megóvásán túl - a természeti erőforrások igénybevételének
mérséklése, a környezeti problémák hajtóerőinek feltárása, pozitív irányú befolyásolása és
kiváltképp a fővárosi emberek, gazdasági szereplők és döntéshozók szemléletének alakítása.
Az új FKP átfogó céljai a következők:
 Emberközpontú és közérdekű fővárosi környezetpolitika alapvető célja az, hogy
Budapest mindannyiunk lakható, élhető otthona legyen, mindenkinek javuljon a
környezeti életminősége és a környezetbiztonsága. Ennek útja a fővárosi érdekek és
értékek mellett elkötelezett, közérdekű fővárosi környezetpolitika kialakítása.
 Fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése. A forrástakarékos
városműködés (beleértve az anyag-, víz-, energia-, terület-takarékosságot) csökkenti a
környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a
megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és
szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. A fenntartható fogyasztási szokások
meghonosításához alapvető feltétel a fogyasztói magatartás megváltozása, a tudatos
mobilitás (már indulás előtt döntse el a közlekedő, milyen utazási módot választ, ehhez
legyenek alternatívái), a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód elterjesztése.
 Fővárosi élet- és környezetminőség, környezetbiztonság javítása. Az átfogó cél
magában foglalja mindazon intézkedéseket, melyek a kiegyensúlyozott, egészséges élet
közvetlen környezeti feltételeinek biztosítását szolgálják, így a környezet-egészségügyi
feltételek teljesülését, a magas színvonalú, biztonságos környezeti infrastruktúrát, a
természeti értékek megfelelő színvonalát és arányát, valamint a lakossági felvilágosító,
szemléletformáló tevékenységet.
 Természeti erőforrások és értékek megőrzése. Ezen átfogó cél keretébe tartozik a
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés
megelőzése, valamint a természeti értékek, megőrzése, a biológiai sokféleség
csökkenésének megállítása.
Az új FKP átfogó célterületei, illetve az alábbiakban meghatározott konkrétabb
célállapotok vezérfonalként szolgálnak a tematikus alprogramokban tervezett
intézkedésekhez, beavatkozásokhoz.

3.2. Környezeti célállapotok
Az NKP-3 kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a települési környezetvédelmi
programok alakítsanak ki egy – az NKP-hoz illeszkedő – önálló természet- és
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környezetvédelmi
célrendszert.
Ennek
figyelembevételével – a
környezeti
állapotértékelésre, a 2007-ben kidolgozott Fővárosi Környezetvédelmi Program
felülvizsgálatára, valamint a fent bemutatott probléma- és értékkataszter ismeretében – a
2011-2016 időszakra az alábbi célokat tűzi ki a Program:
3. táblázat: Budapest Környezetvédelmi Programjával elérendő környezeti célállapotok
Érintett környezeti
elem, komplex
NKP-3 cél
hatótényezők

Fővárosi Környezeti Program célállapotai

Levegő

5.4.2.

L1. PM10: Budapesten el kell érni a kisméretű szálló porra (PM10) előírt
légszennyezettségi határértékeket, valamint a napi határérték-túllépések
száma legyen kevesebb, mint 35 évente.
L2. NO2: A nitrogén-dioxid szennyezettség tekintetében az egy órát
meghaladó határérték-túllépések száma legyen kevesebb, mint 18 évente.

Vizek, vízbiztonság

5.4.5.1.,
5.4.5.2.,
5.7.2.1,
5.7.3.2.,
5.7.3.4.,
5.7.3.9.,
5.7.4.3

V1. Víztakarékosság és ivóvízminőség: az egy főre eső háztartási ivóvízfogyasztás ne növekedjen, a kiváló ivóvízminőség megőrzése mellett.
V2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás: a beépített területek csatornázottsága és
a szennyvizek tisztítása (ahol műszakilag és gazdaságilag lehetséges) érje el a
közel 100%-t. Azon fogyasztók száma, akiknél műszakilag lehetséges, de még
nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra évenként 50%-kal csökkenjen.
V3. Vízminőség: a kisvízfolyások jó ökológiai állapotának elérése.
V4. Árvízvédelem: a főváros teljes területe rendelkezzen megfelelő
árvízvédelmi létesítményekkel

Talaj, hulladékgazdálkodás,
települési környezet
tisztasága

5.8.1.1.,
5.8.2.1,

H1. Hulladék-megelőzés: A Program 6 éve alatt tovább csökkenjen az egy főre
jutó hulladék mennyisége, és 2016-ra a lerakóra kerülő biológiailag lebomló
szerves anyag tömegét 35%-ra kell csökkenteni.
H2. Újrahasznosítás: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2015-ig
(papír, műanyag, fém, üveg) az így újrahasznosított hulladék mennyisége érje
el a keletkező hulladék legalább 40%-át.
H3. Illegális lerakók, elhagyott: csökkenjen felére a budapesti közterületi
illegális hulladék-lerakóhelyek száma
H4. Köztisztaság: A budapestiek megítélése Budapest köztisztaságára
vonatkozóan ötfokú skálán mérve a Program 6 éves időtartama alatt legalább
egy fokozatot javuljon.

Élővilág, földtani
értékek

5.5.1.,
5.5.2.,
5.6.5.

B1. Helyi természetvédelmi területek terhelésének csökkentése: ne
csökkenjen a biodiverzitás a védettségi oltalom alatt álló területeken.

emberi egészség

5.3.1.,
5.3.2.

E1 Allergizáló pollen koncentráció csökkentése: Az új FKP 6 éves időtartama
alatt legalább 50%-kal csökkenjen a 30 pollenszem/m3 koncentrációt
meghaladó napok száma évenként.

Zaj és rezgés

5.4.3.

Z1: Az éjszakai zajterhelés, 70 dB feletti lakossági érintettségének (értékek)
megszüntetése.

Megelőzés és
felkészülés a
klímaváltozásra

5.2.1.

K1. Hozzájárulás a globális klímaváltozás megelőzéséhez: A főváros CO2
kibocsátásának mérséklése 2016-ig 15%-kal, 2020-ig 21%-kal (2005-höz
képest).
K2. Alkalmazkodás és felkészülés az éghajlatváltozásra: városi hőhullámok
hatásának mérséklése (ha a napi átlaghőmérséklet nagyobb, mint 25 °C), a
fővárosi hőségriadó-terv alkalmazásával.
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Érintett környezeti
elem, komplex
NKP-3 cél
hatótényezők

2011.10.10.

Fővárosi Környezeti Program célállapotai

Energiagazdálkodás:
ellátásbiztonság,
fenntarthatóság
versenyképesség

5.2.1.2.

P1. Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. A főváros
energiafogyasztásának évi átlagosan 1%-os csökkentése a közlekedési és az
épületek hűtése/fűtése ágazatokban (energiahatékonyság-javítás,
megújulók), 2005. bázisévből kiindulva.
P2. Intézményi energiamegtakarítás: a fővárosi közintézmények fajlagos
energiaigénye fokozatosan csökkenjen (6 év alatt, 2005. bázisévből kiindulva,
továbbá valamennyi közintézményre összességében) legalább 15%-kal, egyegy felújított középület esetében legalább 50%-kal.

Közlekedés

5.2.1.3.,
5.4.4.

T1. Közösségi közlekedés. Az új FKP időszaka alatt növekedjen a közösségi
közlekedést igénybe vevők száma.
T2. Kerékpáros közlekedés: Az egybefüggő fővárosi kerékpárút hálózat 6 év
alatt legalább 50 %-kal növekedjen

Városszerkezet,
területhasználat,
zöldterületek

5.4.1.1.,
5.4.1.2.

S1. Az építési övezetek aránya ne növekedjen a beépítésre nem szánt
területek rovására. (Ettől eltérő szándék esetén kötelező tanulmányterv
készítse, amely bebizonyítja az adott fejlesztés mennyire, milyen módon segíti
a Főváros fejlődését társadalmi, gazdasági, épített környezeti szempontból.)
Új építési övezet kijelölése helyett részesítsék előnyben a barnamezős
beruházásokat, a tartalék, fejlesztésre kijelölt területeket.
S2. Zöldterületek fogyásának megállítása. Összességében, az új FKP 6 éves
időtartalma alatt, ne csökkenjen a zöldterületek nagysága, minősége javuljon.

Lényegesnek tartjuk, hogy a környezeti elemekre, rendszerekre, illetve komplex
hatótényezőkre lehetőség szerint számszerű (mérhető) célokat tűzzünk ki; ezáltal elősegítve
az új FKP előrehaladásának nyomonkövetését (monitoringját) is. A tematikus
alprogramokban (ld. 4. fejezet) összefoglaljuk a fent vázolt célokkal kapcsolatos hátteret, a cél
elérését szolgáló stratégiai eszközöket és a nyomonkövetést lehetővé tevő indikátorokat.
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II.
BUDAPEST FŐVÁROS
KÖRNYEZETI PROGRAMJÁNAK
VÉGREHAJTÁSI KERETRENDSZERE
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4. TEMATIKUS ALROGRAMOK
A. ALPROGRAM
A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
Az alprogram jelentősége
A lakosság körében végzett felmérések alapján, az állampolgárok ismeretei a környezeti
elemek állapotáról, a környezettudatos életvitelről az elmúlt években pozitív tendenciát
mutatnak, ez azonban nem áll összhangban a cselekvési hajlandósággal. A környezeti
szemléletformálás célja, hogy a budapesti emberek tájékozottak legyenek a környezetük
állapotáról, az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságáról, a környezetvédelem
szükségességéről és ismerjék az általuk is használt termékek, eszközök környezeti
kockázatait, erőforrás igényeit, továbbá szándékuk legyen tenni a környezet megóvása
érdekében. Ismerjék meg és alkalmazzák a természeti erőforrásokkal való gondos bánásmód
lehetőségeit, mint amilyen például az energia- és víztakarékosság, hulladékcsökkentés.
A jelen alprogramban összegyűjtöttük az új FKP további alprogramjainak
szemléletformálási feladatait. Feltétlenül szükséges, hogy a főváros különféle környezetorientált szemléletformálási tevékenységei – függetlenül annak szakigazgatási jellegétől
(pl. hulladékgazdálkodás, ivóvíz-, csatornaszolgáltatás, energia, közlekedés) – egységes
keretek között valósuljanak meg.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz10
B1
H1
H2
H3
H4
K2
P1

T1
T2
V1
V2

V3
10

Helyi természetvédelmi területek terhelésének csökkentése: ne csökkenjen a biodiverzitás a védettségi
oltalom alatt álló területeken.
Hulladék-megelőzés: A Program 6 éve alatt tovább csökkenjen az egy főre jutó hulladék mennyisége, és
2016-ra a lerakóra kerülő biológiailag lebomló szerves anyag tömegét 35%-ra kell csökkenteni.
Újrahasznosítás: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2015-ig (papír, műanyag, fém, üveg)
az így újrahasznosított hulladék mennyisége érje el a keletkező hulladék legalább 40%-át.
Illegális lerakók, elhagyott: csökkenjen felére a budapesti közterületi illegális hulladék-lerakóhelyek
száma.
Köztisztaság: A budapestiek megítélése Budapest köztisztaságára vonatkozóan ötfokú skálán mérve a
Program 6 éves időtartama alatt legalább egy fokozatot javuljon.
Alkalmazkodás és felkészülés az éghajlatváltozásra: városi hőhullámok hatásának mérséklése (ha a napi
átlaghőmérséklet nagyobb, mint 25 °C), a fővárosi hőségriadó-terv alkalmazásával.
Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. A főváros energiafogyasztásának évi átlagosan 1%-os
csökkentése a közlekedési és az épületek hűtése/fűtése ágazatokban (energiahatékonyság-javítás,
megújulók), 2005. bázisévből kiindulva.
Közösségi közlekedés. Az új FKP időszaka alatt növekedjen a közösségi közlekedést igénybe vevők
száma.
Kerékpáros közlekedés: Az egybefüggő fővárosi kerékpárút hálózat 6 év alatt legalább 50 %-kal
növekedjen. A kerékpárral megtett utazások részaránya 10%-ra növekedjék 2020-ra.
Víztakarékosság és ivóvízminőség: az egy főre eső háztartási ivóvíz-fogyasztás ne növekedjen, a kiváló
ivóvízminőség megőrzése mellett.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás: a beépített területek csatornázottsága és a szennyvizek tisztítása
(ahol műszakilag és gazdaságilag lehetséges) érje el a közel 100%-t. Azon fogyasztók száma, akiknél
műszakilag lehetséges, de még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra évenként 50%-kal csökkenjen.
Vízminőség: a kisvízfolyások jó ökológiai állapotának elérése.

Megjegyezzük, hogy a szemléletformálás valamennyi új FKP cél teljesülését elősegíti, a jelen táblázat a legjelentősebb
kapcsolódásokat mutatja be.
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Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
A-1. CÉLKITŰZÉS: KÖRNYEZETI NEVELÉS, OKTATÁS, SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A környezeti nevelés, oktatás elsősorban a személyes példamutatás útján, a gyakorlatba
könnyen átültethető ismeretek segítségével ösztönözheti az oktatásban résztvevő valamennyi
korosztályt a környezettudatos életvitel és szemlélet elsajátításában. A fiatalabb korosztály a
ma már hagyománynak tekinthető Erdei Iskolákban játékos foglalkozásokon keresztül
szólítható meg, míg a középiskolákban és felsőoktatásban résztvevők, szakértők bevonásával
egy-egy környezeti problémát előtérbe helyezve ismeretterjesztő kampányok szervezői- és
résztvevőiként megtanulhatják felismerni a problémákat és azokra megoldási alternatívákat
adni. Az iskolán kívüli szemléletformálás lehetőségei között kiemelkedő szerepe van a
hivatalok példaállításának, a közintézményekben elhelyezett PR anyagoknak és különösen az
elektronikus médiának.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
A szemléletformáló kampányok során elért lakosok száma

mértékegység
fő/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
A-1.1. feladat: Szemléletformáló kampány indítása a
tömegközlekedés előnybe részesítése és a P+R parkolók használata
tárgyában
Átfogó szemléletformáló kampány indítása:
 a közösségi közlekedés előnyeiről, elektronikus média, utcai poszterek, iskolai oktatás keretében,
 P+R parkolók használatának ösztönzése.
(A feladat kapcsolódik a D-1 célkitűzéshez.)

A-1.2. feladat: Oktatás, képzés szemléletformálás a nem motorizált
közlekedés elterjesztésére
A környezeti nevelés részeként oktatási programok kidolgozása, valamint szemléletformáló
kampányok indítása a fenntartható közlekedési módok (gyaloglás, kerékpározás) közlekedésen belüli
részarányának növelésére. A feladat kapcsolódik a B-2 célkitűzéshez.)
 biztonságos városi kerékpározást oktató felnőtt és ifjúsági kurzus szervezése,
 gyerekek kerékpáros közlekedési oktatása, akkreditált oktató programok támogatása.

A-1.3. feladat Hulladékkezelési és hasznosítási tájékoztató
kampányok indítása
A lakosság hulladékkezelése terén folyamatosan szükség van felvilágosító, tájékoztató kampányokra,
a környezettudatosság további fejlesztést, erősítést kíván. A tájékoztatás a tervezett szelektív
hulladékgyűjtési fejlesztések (pl. házi szelektív gyűjtés, komposztálás fejlesztése) miatt különöses
fontos a program időszakában.
Szemléletformáló kampány indítása a Fővárosi Komposztálási Program tárgyában.
A vásárlók, fogyasztók tájékoztatásával a háztartások és az intézmények körében a hulladékkeletkezés
megelőzését szolgáló programokat (oktatás, reklámok, kampányok, internetes interaktív megoldások,
tájékoztató füzetek, kiadványok, együttműködés a civil szervezetekkel) kell indítani.
Tájékoztató és felvilágosító kampány indítása az illegális kommunális hulladéklerakás megelőzése, az
elhagyott hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében.
(A feladat kapcsolódik a G-2, G-3 célkitűzésekhez.)
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A-1.4. feladat: Átfogó szemléletváltási kampány indítása a fővárosi
magánterületek rendezettségének, gondozottságának javítására
Információk és szemléletformálási anyagok a családi ház tulajdonosoknak, „jó gyakorlatok” útmutató a
kidolgozása a kisebb társasházak tulajdonosai és kezelő számára.

A-1.5. feladat: A fővárosi ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése
Az ivócsarnokok, csobogók több helyszínen való megnyitásával, az budapesti ivóvíz előnyeit
hangsúlyozó PR tevékenységgel előmozdítható a vezetéke ivóvíz fogyasztása.

A-2. CÉLKITŰZÉS: FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS, A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK TAKARÉKOS
IGÉNYBEVÉTELE

A nemzetközi és hazai kutatások egyaránt arra mutatnak rá, hogy a jelenlegi termelési és
fogyasztási módok nem fenntarthatók. A egyre növekvő termelés egyes természeti
erőforrások – fosszilis energiahordozók, víz – túl-használatához vezettek, míg a fogyasztás
következtében a hulladékok növekedése figyelhető meg. Ennek következtében a legfontosabb
természeti erőforrásaink fogytán vannak, a következő évtizedekben számolnunk kell azzal,
hogy egyre szűkösebben és egyre nagyobb pénzügyi ráfordításokkal lesznek csak elérhetőek.
Ennek ismeretében különös hangsúlyt kap a környezettudatos, fenntartható fogyasztás, a
természeti erőforrások takarékos használata. A környezettudatos fogyasztás sajátossága, hogy
új fogyasztói igényekre is érdemi „válasz” születik a termelők, gyártók, kereskedők és
szolgáltatók részéről, azaz olyan termelési, gazdálkodási feltételekkel előállított termékek
jelennek meg, melyek ellenőrzött, környezeti terhek minimalizálásával kerülnek előállításra.
A fenntartható fogyasztás, a környezettudatos vásárlói szokások és döntések alapfeltétele,
hogy a fogyasztó kellő információ birtokában legyen egy-egy termék származását és
előállítási körülményeit illetően. Ennek érdekében szükséges, a tudatos vásárlást támogató
környezetbarát minősítő és termékjelölési rendszerek ismertségének növelése.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
A szemléletformáló és felvilágosító kampányok során elért lakosok száma

mértékegység
Fő/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
A-2.1. feladat: Szemléletformáló kampány indítása a vásárlási
szokások megváltoztatására
Lakossági célcsoportú PR tevékenység a tudatos vásárlási szokások elterjesztésére:
 energiacímkével rendelkező tartós fogyasztási cikkek vásárlása
 Ismeretterjesztő kampány indítása az élelmiszerek összetételére vonatkozó jelzésekről, címkékről
 kampány a kistermelői, piaci vásárlások elterjesztésére
 kampány a kiskereskedelemben és lakóhelyhez közel eső üzletekben való vásárlásra

A-2.2. feladat: Ismeretterjesztő kampány indítása környezetbarát
minősítő és termékjelölési rendszerek, címkék ismertségének
növelésére
Szóróanyagok, honlap információk: környezetbarát termék védjegy, ökotermék minőségjelek, magyar
termék védjegy, stb.
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A-2.3. feladat: A Fővárosi Épületenergetikai Programhoz kapcsolódó
felvilágosító kampány indítása
Széleskörű energiatudatossági kampány indítása a megújuló energiaforrások használatáról és az
energiatakarékosság lehetőségeiről az épületek fűtése, melegvíz-ellátása és villamosenergia
fogyasztása terén. (A feladat kapcsolódik B-1 célkitűzéshez.)

A-3. CÉLKITŰZÉS: KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI
INFORMÁCIÓK

A környezeti szemléletformálás hatékonyságának fontos feltétele, hogy az állampolgárok
környezeti ügyekben megfelelő információval rendelkezzenek. A környezeti ügyekben az
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban elfogadott egyezményt a
2001. évi LXXXI. törvény hirdette ki, azonban az ezzel kapcsolatos alapelveket
Magyarországon már az 1990-es évek eleje óta alkalmazzák. Az elektronikus és írott sajtó bár
gyakran foglalkozik környezeti problémákkal, a környezettudatossággal és fenntarthatósággal
ellentétes hirdetések és reklámok gyengítik hitelességüket.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
A szemléletformáló és felvilágosító kampányok során elért lakosok száma

mértékegység
Fő/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
A-3.1. feladat: Tájékoztató kampány a Hőségriadó-terv tárgyában
Lakossági tájékoztató kampány a hőségriadóról, a hőségriadó idején nyújtott közszolgáltatásokról és az
egészségügyi kockázatok elkerülésének lehetőségeiről.
(A feladat kapcsolódik B-3 célkitűzéshez.)

A-3.2. feladat: Naprakész környezeti információk közzététele a
Városháza honlapján
Az önkormányzat honlapján olyan egységes szerkezetben megjelenő információs rendszer kidolgozása
és folyamatos frissítése, mely naprakész adatokat, indikátorokat tartalmaz a legfontosabb környezeti
elemek állapotáról, a lakosságot közvetlenül is érintő programok és tervek előrehaladásáról.

A-4. CÉLKITŰZÉS: A TURIZMUS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK FELMÉRÉSE, TUDATOSÍTÁSA

A turizmus amellett, hogy a szabadidő minőségi eltöltését, az életminőség javulását
szolgálja és munkahelyek teremtésével hozzájárul Budapest gazdasági fellendüléséhez,
kölcsönhatásban áll a főváros természeti, kulturális és épített környezetének állapotával, azok
folyamatos használatával és terhelésével. A szembetűnő hatások, mint például a szemetelés,
zsúfoltság, zajterhelés, levegőszennyezés, valamint a közlekedésből származó többlet
terhelések mellett, a turizmus hozzájárulhat a természeti, táji értékek megismeréséhez, a
kultúra terjedéséhez, fennmaradásához. A turizmus fejlesztésének környezeti szempontjaival
hazai szinten a 2005-2013 közötti időszakra szóló Turizmusfejlesztési Stratégia foglalkozik,
mely tartalmazza azokat a minőségbiztosítási és védjegyhasználati kritériumokat, mely
csökkentheti a turizmus okozta környezeti terheléseket.
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A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
A tájékoztatásban résztvevők száma

mértékegység
Fő/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
A-4.1. feladat: Tájékoztató kampány a fesztiválokon
A rendezvények engedélyezésekor előírás legyen a szervezésben résztvevők tájékoztatása a környezeti
hatásokról és azok enyhítésének módjáról.

A-5. CÉLKITŰZÉS: MŰEMLÉKVÉDELEM, ÖRÖKSÉGVÉDELEM11

Budapest számos védendő értékkel rendelkezik, ide sorolhatjuk a világörökségi
helyszíneket: Budapest Duna-parti látképe, Budai Várnegyed, Andrássy út és történelmi
környezete a Hősök tere, a Milleniumi emlékművel, Szépművészeti Múzeummal,
Műcsarnokkal, a milleniumi földalatti vasúttal. A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása,
számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása az
önkormányzat feladata12. A városi műemléket kikerülhetetlenül éri a légszennyezés, a
látogatott épületeket dinamikus terhelés éri, kophatnak, a páralecsapódás is veszélyezteti őket.
Ezért időről időre szükség van a restaurálásra. Az egyre gyarapodó műemlékek felújítása és
használata során törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására, a takarékos
energia és vízhasználatra. 2011. június 14-én az Országgyűlés megszavazta a világörökségi
törvényt 13, amellyel hazánk eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek és egyben méltó
törvényi keretet teremt a világörökségi helyszínek védelmének. A világörökségi törvény
jogszabályi szintre emeli az egyes helyszínek kezelési terveit, biztosítva, hogy az
önkormányzatok és a lehetséges beruházók előtt is ismertté váljanak az adott helyszínnel
kapcsolatos lehetőségek és a tervezetben ismertetett korlátozások, tilalmak. (A műemlék- és
örökségvédelemmel kapcsolatos akcióterv Budapest Főváros Városfejlesztési Koncepció
keretei között kerül kidolgozásra.)
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység
2

felújított műemlék középületek száma, alapterülete

m /év

felújított műemlék lakóépületek száma, alapterülete

m2/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
A-5.1. feladat: Települési értékvédelmi pályázati rendszer
Épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója
érdekében végzett munkák támogatása, hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása,
visszaállítása érdekében. A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az
épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza,
amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

11

E célkitűzés kapcsolódik az „Épített környezet védelme” D-4. célkitűzéshez
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
13
2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
12
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Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv14
A. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO KORM

EU

GAZD

HÁZT

A-1.1.

Szemléletformáló kampány indítása a
tömegközlekedés előnybe részesítése és a P+R
parkolók használata tárgyában

400,0

50%

–

50%

–

–

A-1.2.

Oktatás, képzés szemléletformálás a nem
motorizált közlekedés elterjesztésére

300,0

50%

–

50%

–

–

A-1.3. Hulladékkezelési és hasznosítási tájékoztató
kampányok indítása

15,0 100%

–

0%

–

–

A-1.4.

Átfogó szemléletváltási kampány indítása a
fővárosi magánterületek rendezettségének,
gondozottságának javítására

10,0 100%

–

0%

–

–

A-1.5.

A fővárosi ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése

50,0

50%

–

50%

–

–

A-2.1.

Szemléletformáló kampány indítása a vásárlási
szokások megváltoztatására

20,0

50%

–

–

50%

–

A-2.2.

Ismeretterjesztő kampány indítása
környezetbarát minősítő és termékjelölési
rendszerek ismertségének növelésére

12,0

50%

–

–

50%

–

A-2.3.

A Fővárosi Épületenergetikai Programhoz
kapcsolódó felvilágosító kampány indítása

24,015 100%

–

–

–

–

A-3.1.

Tájékoztató kampány a Hőségriadó-terv
tárgyában

6,0 100%

–

–

–

–

A-3.2.

Naprakész környezeti információk közzététele a
Városháza honlapján

3,0 100%

–

–

–

–

A-4.1.

Tájékoztató kampány a fesztiválokon

50%

–

–

50%

–

A-5.1.

Települési értékvédelmi pályázati rendszer

480,0 100%

–

–

–

–

1340

0

375

26

0

Összesen:

20,0

939

14

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
15
A Display kampány költsége, a molinók előállítási költségei ("Mi az a Display kampány?" Kérdésre a választ magyarul: "
http://www.bautrend.hu/index.php/fenntarthato-epulet/1957-a-display-kampany " link tartalmazza. A hivatalos Display
oldal: www.display-campaign.org)
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A. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A-1.1. Szemléletformáló kampány indítása a
tömegközlekedés előnybe részesítése és a
P+R parkolók használata tárgyában

200,0

–

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

A-1.2. Oktatás, képzés szemléletformálás a nem
motorizált közlekedés elterjesztésére

150,0

–

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

A-1.3. Hulladékkezelési és hasznosítási
tájékoztató kampányok indítása

15,0

–

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

A-1.4. Átfogó szemléletváltási kampány indítása a
fővárosi magánterületek
rendezettségének, gondozottságának
javítására

10,0

–

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

A-1.5. A fővárosi ivóvíz fogyasztásának
népszerűsítése

25,0

–

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

A-2.1. Szemléletformáló kampány indítása a
vásárlási szokások megváltoztatására

10,0

–

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

6,0

–

3,0

3,0

4.0

4.0

4.0

3,0

3,0

A-2.2. Ismeretterjesztő kampány indítása
környezetbarát minősítő és termékjelölési
rendszerek ismertségének növelésére

–

–

–

A-2.3. A Fővárosi Épületenergetikai Programhoz
kapcsolódó felvilágosító kampány
indítása24,0

24.0

A-3.1. Tájékoztató kampány a Hőségriadó-terv
tárgyában

6,0

–

A-3.2. Naprakész környezeti információk
közzététele a Városháza honlapján

3,0

–

3,0

10,0

–

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

A-4.1. Tájékoztató kampány a fesztiválokon
A-5.1. Települési értékvédelmi pályázati rendszer

ÖSSZESEN:

480,0

939

4.0

80,0

84

–

176

–

175

BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

–

171
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4.0

–

–

–

–

167

166
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B. ALPROGRAM
Éghajlatváltozás
Az alprogram jelentősége
Széleskörű tudományos konszenzus alakult ki, hogy az éghajlatváltozás elkerülhetetlen.
Bár a visszafordíthatatlan, katasztrofális környezeti változások talán még megelőzhetők, a
hatások és következmények térbeni megoszlása azonban igen különböző lehet.
Magyarországon különböző természetű, és eltérő okokra visszavezethető területi
egyenlőtlenségek figyelhetők meg, amelyek az éghajlatváltozás során bekövetkező hatásokra
tovább mélyülhetnek, ugyanis az egyes régiók, kistérségek és a társadalmi rétegek más-más
módon és mértékben sérülékenyek a változásokkal szemben. Különösen kedvezőtlenül
érintheti a szociálisan rászorulókat, a nagyvárosok lakóit, így valószínűsíthető, hogy ezek a
kedvezőtlen adottságú térségek és a különböző társadalmi csoportok (pl. a szegények, idősek)
alkalmazkodási és felkészülési lehetőségei is eltérnek egymástól.
Budapest az ország legnagyobb CO2 kibocsátója, így – összhangban a Covenant of
Mayors megállapodás végrehajtásával és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával –
fővárosnak jelentős lépéseket kell tennie az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátások
mérséklésére. A kibocsátás-csökkentési lehetőségek elsősorban az épületek energetikai
korszerűsítése és a környezetkímélő közlekedés elterjesztése terén jelentkeznek. A
klímaváltozással egyre gyakoribbá váló nyári hőhullámok Budapesten a belső városrészek,
lakótelepek – akár az egészséget is veszélyeztető mértékű – felmelegítésével jelentős
hősziget-hatást okoznak. Az éghajlatváltozásra való felkészülés és alkalmazkodás budapesti
lehetőségeinek kidolgozása mind egészségügyi, mind turisztikai szempontból lényeges.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
K1
K2
P1

P2

S2
T1
T2

Hozzájárulás a globális klímaváltozás megelőzéséhez: A főváros CO2 kibocsátásának mérséklése 2016-ig
15%-kal, 2020-ig 21%-kal (2005-höz képest).
Alkalmazkodás és felkészülés az éghajlatváltozásra: városi hőhullámok hatásának mérséklése (ha a napi
átlaghőmérséklet nagyobb, mint 25 °C), a fővárosi hőségriadó-terv alkalmazásával.
Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. A főváros energiafogyasztásának évi átlagosan 1%-os
csökkentése a közlekedési és az épületek hűtése/fűtése ágazatokban (energiahatékonyság-javítás,
megújulók), 2005. bázisévből kiindulva.
Intézményi energiamegtakarítás: a fővárosi közintézmények fajlagos energiaigénye fokozatosan
csökkenjen (6 év alatt, 2005. bázisévből kiindulva, továbbá valamennyi közintézményre összességében)
legalább 15%-kal, egy-egy felújított középület esetében legalább 50%-kal.
Zöldterületek fogyásának megállítása. Összességében, az új FKP 6 éves időtartalma alatt, ne csökkenjen
a zöldterületek nagysága, minősége javuljon.
Közösségi közlekedés. Az új FKP időszaka alatt növekedjen a közösségi közlekedést igénybe vevők
száma.
Kerékpáros közlekedés: Az egybefüggő fővárosi kerékpárút hálózat 6 év alatt legalább 50 %-kal
növekedjen. A kerékpárral megtett utazások részaránya 10%-ra növekedjék 2020-ra.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
B-1. CÉLKITŰZÉS: AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK
CSÖKKENTÉSE – ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Feltétlenül szükséges, hogy az új FKP a szén-dioxid kibocsátás csökkentésre számszerű
célkitűzést alkosson. Mivel Budapest csatlakozott a Convenant of Mayors Szövetséghez, ezért
kötelező, hogy 2020-ig legalább 20%-kal (pontosabban 20%-ot meghaladó mértékben)
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mérsékelje CO2 kibocsátását. Javasoljuk, hogy az új FKP 2016-ig 15%, 2020-ig 21%
kibocsátás csökkentést irányozzon elő. A főváros villamosenergia fogyasztása 7 TWh, a fűtési
célú energiafogyasztás kb. 100 PJ, a közlekedési-szállítási energiafelhasználás pedig kb. 50 PJ
étékre tehető; ez alapján az egy főre eső energiafelhasználás 100 GJ/fő értékre becsülhető;
ezzel az EU tagállami fővárosokban folytatott felmérés 16 szerint Budapest sorrendben a 25. e
mutatót illetően. Az Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervvel összhangban az
épületek és a közlekedési ágazat végső energiafogyasztását évi 1%-kal (az időszak végére
összesen 9%-kal) kell mérsékelni. Szintén lényeges az önkormányzati intézmények energiaracionalizálása; az önkormányzati példaállítás elősegítése.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

energetikai eredetű CO2 kibocsátás a fővárosban

tonna CO2/év

végső energiafogyasztás a lakóépületek és a középületek hűtése/fűtése ágazatokban

PJ/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
B-1.1. feladat: Budapest Főváros energetikai koncepciójának
aktualizálása
Átfogó energiaracionalizálási stratégia, mely a fővárosi energiagazdálkodás és energiatakarékosság,
helyzetének és eredményeinek bemutatása mellett, illeszkedve a nemzeti energiapolitikai
feltételekhez – tartalmazza
a
főváros
energiapolitikáját
és
energiastratégiáját.
(Az intézkedés kapcsolódik az A-2.3. szemléletformálási feladathoz)

B-1.2. feladat: Önkormányzati intézmények energiastratégiájának
kidolgozása
A fővárosi közintézmények (pl. iskolák, kórházak, hivatali, szociális és kulturális épületek) fűtési, HMV
és villamos energiafogyasztásának felmérése, a megtakarítási lehetőségek feltárása, energiatakarékos
és elektromos járműpark bővítési lehetőségének feltárása, kerékpárosbarát munkahellyé fejlesztése.

B-1.3. feladat: Fővárosi Épületenergetikai Program kidolgozása és
végrehajtása
A fővárosi lakóépületek (panelházak, társasházak, családi házak) fűtési, HMV és villamos
energiafogyasztásának felmérése, a megtakarítási lehetőségek feltárása.

B-1.4. feladat: Távhő-rekonstrukciós Program folytatása
Budapest távhőellátó rendszerének felújítása (vezetékhálózat, hőközpontok). Emellett további
távhőellátási közszolgáltatási intézkedések (pl. a nyári központi hűtés programjának megvalósítása) is
szükségesek.

B-2. CÉLKITŰZÉS: AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE - KÖZLEKEDÉS

Az utóbbi években a fővárosi közösségi közlekedés évente 5.360.000 – 5.580.000 ezer
utaskm között teljesít. Tíz éves időtávban a teljes utasszám 10 %-os csökkenése tapasztalható,
az éves utasszám mára 1,3 milliárd alá csökkent. A kerékpárhasználat dinamikusan
növekszik, különösen a belső városrészekben; a főhálózat (kerékpárutak, kerékpársávok,
útbaigazító táblázással jelölt kisforgalmú utak) jelenlegi hossza kb. 200 km.
(Összehasonlításképpen: Bécsben több mint 1000 km kerékpárút-hálózat van.) Budapesten az
16

Európai Zöld Város Mutató (European Green City Index) Városjelentés – Budapest. 2009 The Economist Intelligence Unit
Ltd.
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üvegházhatású gázok kibocsátásának kb. negyede a közlekedés rovására írhatók, így lényeges
a tehergépjármű forgalom mérséklésével (ld. D-1.1. feladat), a közösségi közlekedés
elterjesztésével (ld. D-1.2. feladat) és a kerékpáros közlekedés előmozdításával kapcsolatos
intézkedések.
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (2009) szerint "2020-ig a
kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja, a helyváltoztatásokon belül a kerékpározás 10 %os részesedésének elérése”, ami továbbra is vállalható, ambiciózus, de reális cél. Ennek
eszközeit, feladatait a már előkészített kerékpáros koncepció alapján programba (akciótervbe)
kell foglalni (ld. B-2.1. feladat)
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

közlekedési eredetű CO2 kibocsátás a fővárosban

tonna CO2/év

végső energiafogyasztás a fővárosi közlekedési ágazatban

PJ/év

tömegközlekedést igénybevevők száma

utaskm/fő

kerékpáros útvonalak egybefüggő főhálózatásnak hossza

km

kerékpárral megtett utazások részaránya

%

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:

B-2.1. feladat: Közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztése
Fővárosi Kerékpáros Közlekedési Akcióterv keretében:
 Kerékpáros útvonalak főhálózatának ütemezett fejlesztése
 Kerékpárosbarát útfejlesztések, átalakítások: lakóterületek és intézményi területek kerékpárral
való átjárhatóságát segítő, területegységre kiterjedő beavatkozások (területi forgalomcsillapítás,
vegyes közterület-használat elterjesztése, forgalomtechnikai beavatkozások)
 Regionális kapcsolatok fejlesztése és ökoturisztikai jelentőségű kerékpáros útvonalak kialakítása
(vízparti, erdei rekreációs útvonalak, Dunamenti EuroVelo 6)
(Az intézkedés kapcsolódik az A-1.2. szemléletformálási feladathoz.)

B-2.2. feladat: Kerékpárosok számára vonzó szolgáltatások
kialakítása
Fővárosi Kerékpáros Közlekedési Akcióterv keretében:
 a biztonságos és kényelmes lakóhelyi , munkahelyi és közterületi kerékpárparkolás bővítése,
 kerékpár szállítása feltételeinek biztosítása,
 a tájékozódás lehetőségeinek megteremtése, kerékpáros információs felületek, térképes
információk közreadása,
 a közintézményekhez csatlakozó, illetve a közcélú közlekedési eszközök nagy forgalmú megállóinál
megvalósuló B+R (bike and ride) kerékpártárolók kialakítása,
 egyéb kerékpáros szolgáltatások fejlesztése piaci szereplők bevonásával lehetséges: kölcsönzés,
szerviz, kerékpáros központ kialakítása, turisztikai szolgáltatások.
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B-2.3. feladat: Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BuBi)
kialakítása
A BuBi-projekt egy olyan új, alternatív közösségi közlekedési szolgáltatás, amely a város leginkább
beépített, legsűrűbben lakott területein mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony díj
ellenében kölcsönvehető kerékpárokat biztosít. A projekt lényege tehát a környezetbarát közlekedési
szolgáltatási kínálat bővítése Budapest belterületén, ennek jegyében egymástól átlagosan 560 méter
távolságra lévő 74 gyűjtőállomáson, mindenki számára könnyen hozzáférhető, több mint 1000
kerékpár kölcsönzésére nyílhat lehetőség. A rendszerben – hasonlóan a hagyományos közösségi
közlekedéshez – biztosított az egyirányú utazás lehetősége, a több mint ezer darab kerékpár felvétele
és leadása az automata gyűjtőállomásokon önkiszolgáló módon történik, bankkártya/hitelkártya,
chipkártya és/vagy mobiltelefon használatával. A rendszer közszolgáltatásként üzemel.

B-3. CÉLKITŰZÉS: FELKÉSZÜLÉS ÉS ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIRA

A város beépítettségéből, mikroklimatikus helyzetéből adódóan a belső városrészekben és
a lakótelepeken a nyári hónapokban hősziget alakulhat ki, melyben a hőmérséklet akár 3-5
°C-kal meghaladja a környező térségek értékeit. A városi hősziget jelenség mérséklésére
elsősorban a területhasználat, a zöldfelület gazdálkodás terén nyílik lehetőség; ezeket a
beavatkozásokat a Környezetminőség Alprogram „Zöldterület gazdálkodás” (D-3) alatt
ismertetjük. A jelen célkitűzés keretében a helyi építési szabályzatokhoz kapcsolódó
ajánlásokat, illetve a hőségriadóval kapcsolatos szabályozási feladatokat összegezzük.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
budai erdők és a belváros közötti nyári felszíni léghőmérséklet-különbség (napi
átlaghőmérséklet)

mértékegység
C fok

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
B-3.1. feladat: Mesterséges vízfelületek létesítésének ösztönzése
Ajánlások a HÉSZ-ekbe párolgó vízfelületek (szökőkutak, sekély medencék, mesterséges tavak)
létesítésére.

B-3.2. feladat: Ajánlások a HÉSZ-ek számára a beépítési döntéseknél
a hősziget-hatás figyelembevételére
Ajánlások a HÉSZ-ekbe az ingatlanfejlesztések előzetes hősziget-hatásának vizsgálatára.

B-3.3. feladat: Hőségriadó-terv kialakítása, a megvalósításhoz
szükséges jogszabályi háttér kialakítása
Önkormányzati rendelet alkotása a fővárosi hőségriadóról és a hőségriadó időszakában szükséges
városüzemeltetési feladatok ellátásáról. Hőségriadó-terv kialakítása, a megvalósításhoz szükséges
jogszabályi háttér, kialakítása. (Az intézkedés kapcsolódik az A-3.1. szemléletformálási feladathoz)
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Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv17
B. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO KORM

EU

GAZD

HÁZT

B-1.1.

Budapest Főváros energetikai koncepciójának
aktualizálása

30,0 100%

–

–

–

–

B-1.2.

Önkormányzati intézmények energiastratégiájának
kidolgozása

30,0 100%

–

–

–

–

50%

50%

–

–

–

–

–

–

–

100%

8,0 100%

–

–

–

–

B-1.3. Fővárosi Épületenergetikai Program kidolgozása és
végrehajtása

2400
30 00018

B-1.4.

Távhő-rekonstrukciós Program folytatása

B-2.1.

Közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztése

B-2.2.

Kerékpárosok számára vonzó szolgáltatások
kialakítása

350,0 100%

–

–

–

–

B-2.3.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BuBi)
kialakítása

2 260

60%

–

40%

–

–

B-3.1

Mesterséges vízfelületek létesítésének ösztönzése

0,0

–

–

–

–

–

B-3.2.

Ajánlások a HÉSZ-ek számára a beépítési
döntéseknél a hősziget-hatás figyelembevételére

3,0 100%

–

–

–

–

B-3.3.

Hőségriadó-terv kialakítása, a megvalósításhoz
szükséges jogszabályi háttér kialakítása

3,0 100%

–

–

–

–

0

30 000

ÖSSZESEN

35 084

2 980 1 200 904

17

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
18
A tervezett 30 milliárd Forint a Főtáv által 2009. novemberében készített tanulmány alapján lett meghatározva. (Ld. még
79/2010.(01.28.), 80/2010.(01.28.), 81/2010.(01.28.) és 82/2010.(01.28.) Közgy. hat.-ok.)
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B. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

B-1.1. Budapest Főváros energetikai
koncepciójának aktualizálása

30,019

15,0

–

–

–

15,0

–

B-1.2. Önkormányzati intézmények
energiastratégiájának kidolgozása

30,020

15,0

–

–

–

15,0

–

B-1.3. Fővárosi Épületenergetikai Program
kidolgozása és végrehajtása

120021

200,0

B-1.4. Távhő-rekonstrukciós Program folytatása
B-2.1. Közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztése
B-2.2. Kerékpárosok számára vonzó szolgáltatások
kialakítása
B-2.3. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
(BuBi) kialakítása

0,0

–

8,0

–

8,0

350,0

–
–

1356,0

B-3.1 Mesterséges vízfelületek létesítésének
ösztönzése

0,0

–

B-3.2. Ajánlások a HÉSZ-ek számára a beépítési
döntéseknél a hősziget-hatás
figyelembevételére

3,0

–

B-3.3. Hőségriadó-terv kialakítása, a
megvalósításhoz szükséges jogszabályi
háttér kialakítása

3,0

–

ÖSSZESEN

200,0

2980

230

–

200,0

200,0

200,0

200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

50,0

50,0

75,0

75,0

100,0

156,0

300,0

300,0

300,0

300,0

–

–

–

–

–

3,0

–

–

–

–

3,0

–

–

–

–

550

575

605

600

420

19

Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása ciklusonként egyszer, azaz 4 évente szükséges. A ráfordítás
tartalmazza a szakértői költségeket is.
20
Az önkormányzati intézmények energetikai koncepciójának aktualizálása ciklusonként egyszer, azaz 4 évente szükséges. A
ráfordítás tartalmazza a szakértői költségeket is.
21
Évente 200 millió Forintot javasolunk elkölteni energiahatékonyságot javító auditokra és projektekre az intézményi
körben.
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C. ALPROGRAM
Környezet és egészség
Az alprogram jelentősége
Mai ismereteink szerint az európai, de a fővárosi lakosságnak is az egyik legjelentősebb
környezeti ártalma az állandósult rezgés- és zajterhelés; különösen a főútvonalak,
vasútvonalak mellett, valamint azokon a területeken, ahol a város feletti légifolyosók
találhatók. Egyes területeken a közlekedési zajprobléma mellett a szórakozó helyek
működéséből származó lokális zajpanaszok is számottevők. A konfliktus-területeken nő az
egészségkárosodás kockázata (érzékszervi, idegrendszeri károsodás, stressz). A stratégiai
zajtérkép alapján jelenleg a fővárosban, 248 épületben, 14.400 fő él olyan körülmények
között, hogy az éjszakai zajterhelés meghaladja a 70 dB értéket.
Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet
kiváltó hazai allergének közül első helyen a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő
parlagfű áll. Az éghajlatváltozás hatásaként további kihívásokkal kell számolni, változik az
allergén növények térbeli és időbeli elterjedése.
A lakosság jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak úgy biztosítható, ha
megfelelő figyelmet fordítunk a minőségi, megfelelő tisztaságú élelmiszerekre, az
élelmiszerbiztonságra, mely jelentős ellenőrzési, felügyeleti igényeket is támaszt.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
E1
Z1

Allergizáló pollen koncentráció csökkentése: Az új FKP 6 éves időtartama alatt legalább 50%-kal
csökkenjen a 30 pollenszem/m3 koncentrációt meghaladó napok száma évenként.
Az éjszakai zajterhelés,70 dB feletti lakossági érintettségének (értékek) megszüntetése.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
C-1. CÉLKITŰZÉS: A ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE

A környezeti zajterhelés csökkentésére fokozottan igaz, hogy eredményt csakis az
integrált megközelítés elve hozhat: a környezeti zajproblémákra önmagában „zajvédelmi”
intézkedések nem hozhatnak érezhető javulást. A zajvédelem csakis integráltan, más – a
zajterhelést befolyásoló – egyéb tervszerű és hosszú távon tervezett és meg is valósított
tevékenységen keresztül lehet eredményes. Elsősorban a közlekedés-szervezés,
városüzemeltetés, városfejlesztés azok a területek, amelyek környezettudatosan megvalósított
folyamata során a környezeti zajvédelem szempontjait a jelenleginél hatékonyabban lehet/kell
érvényesíteni.
Az Európai Unió 1996-tól megújult zajpolitikájának egyik lényeges eleme, a stratégiai
zajtérképezés és az erre épülő intézkedési terv. Budapest Főváros területére ez az adatbázis
2007 nyarára, az előírt határidőre állt elő, azonban az „adatbázis működtetése” még a mai
napig nem megoldott. Ez a „működtetés” például azt jelenti, hogy a fővárosi tervezési
feladatok (pl. rendezési terv, közlekedési koncepció, fővárosi beruházások) integráns része
kell, hogy legyen a stratégiai zajtérkép adatállományának felhasználásával készített
zajvédelmi munkarész. (Pl. a közlekedés-tervezéssel együtt lenne szükséges előállítani a
tervezési célállapot(ok)ban várható környezeti zajállapotot, illetve a zajállapot-változást,
melynek eredményeit a döntési folyamatokban figyelembe kellene venni.)
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A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

un. érintettségi mutató

dB*fő

az éjszakai 70 dB-nél nagyobb zajszinttel terhelt lakosság száma

fő

a „háborítatlan” területek (küszöbérték -10 dB-lel terhelt területek) nagysága

km2

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
C-1.1. feladat: A stratégiai zajtérkép adatbázisának működtetését
biztosító szabályozás kidolgozása (helyi rendelet/belső utasítás)
Ki kell dolgozni, és hatályba kell léptetni a Főpolgármesteri Hivatalon belül a stratégiai zajtérkép
adatállományának kötelező használatára/felhasználására vonatkozó szabályozást. Célja, hogy
valamennyi, a környezeti zajállapotot jelentősen befolyásoló döntés hatását a stratégiai zajtérkép
adatállományának felhasználásával kelljen megvizsgálni, és a várható hatások (zajszint, érintettség
stb.) a döntési szempontok között megjelenjenek.

C-1.2. feladat: Az ötévente aktualizálandó stratégiai zajtérkép és az
erre épülő intézkedési terv kidolgozása
A jogszabályban előírt határidőre (legközelebbi kötelezettségek: 2012. és 2013.) elkészüljenek azok a
stratégiai zajtérképek, amelyek a hatékony és eredményes zajcsökkentési stratégiák, intézkedések
feltételét megteremtik. A folyamatba a korábbinál jóval hatékonyabban és szélesebb körben be kell
vonni a nyilvánosságot (lakosság, NGO-k). Az intézkedési tervekben a zaj csökkentése mellett azonos
súllyal kell, hogy megjelenjenek a még háborítatlan területek védelmére tett intézkedések is!

C-2. CÉLKITŰZÉS: BIOLÓGIAI ALLERGÉNEK

Az allergizáló növények a fővárost sem kímélik, Budapest egyik legjelentősebb
környezet-egészségügyi problémája az biológiai allergének által kiváltott allergiás és légúti
megbetegedések. Az ÁNTSZ-OKI vizsgálatai szerint 30 pollenszem/m3 koncentráció már
széles körben kiváltja az allergiás reakciókat az arra érzékenyeknél.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
Pollenkoncentráció

mértékegység
Pollenszem/m3

A célkitűzés keretében a fővárosnak nincs hatáskörrel alátámasztható feladata.

C-3. CÉLKITŰZÉS: ÉLELMISZERBIZTONSÁG

A szennyezett élelmiszerek gyakrabban okoznak mérgezést, járványokat, mint a fertőzött
ivóvíz, talaj, vagy levegő. Ezek mellett az élelmiszerlánc minden elemében (mezőgazdaság,
feldolgozóipar, kereskedelem, vendéglátás, háztartás) képződnek környezetterhelő
melléktermékek, hulladékok. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek okozta
megbetegedések, fertőzések, a környezetből származó szennyeződések (pl.: nehézfémek,
dioxinok) és az ember által az élelmiszerláncban alkalmazott anyagok (pl.: állatgyógyászati
készítmények, növényvédőszer maradványok)
minél kisebb veszélyt jelentsenek a
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fogyasztókra, elengedhetetlen a hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztók széleskörű
tájékoztatása (ld. Környezettudatosság Alprogram A-2.1. feladat).

A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Élelmiszerbiztonsági ellenőrzése száma

db/év

A célkitűzés keretében előirányzott feladat:
C-3.1. feladat: Fővárosi csarnokok és piacok, nagyáruházak
működésének fokozott ellenőrzése
Szakhatóságokkal, NAV-al összevont élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, valamint az ellenőrzési
metodikák továbbfejlesztése

Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv22
C. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

C-1.1.

A stratégiai zajtérkép adatbázisának
működtetését biztosító szabályozás kidolgozása
(helyi rendelet/belső utasítás)

C-1.2.

Az ötévente aktualizálandó stratégiai zajtérkép és
az erre épülő intézkedési terv kidolgozása

C-3.1.

Fővárosi csarnokok és piacok, nagyáruházak
működésének fokozott ellenőrzése

ÖSSZESEN

22

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO KORM

EU

GAZD

HÁZT

5,0 100%

–

–

–

–

300,0 100%

–

–

–

–

50%

–

–

50%

310

0

0

5

10,0

315

–

0

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
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C. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011 2012 2013

2014

2015

2016

–

–

–

C-1.1. A stratégiai zajtérkép adatbázisának
működtetését biztosító szabályozás
kidolgozása (helyi rendelet/belső utasítás)

5,0

–

5,0

C-1.2. Az ötévente aktualizálandó stratégiai
zajtérkép és az erre épülő intézkedési terv
kidolgozása

300,0

–

240,0

60,0

–

–

–

3,0

2,0

–

–

–

0

0

0

C-3.1. Fővárosi csarnokok és piacok, nagyáruházak
működésének fokozott ellenőrzése

ÖSSZESEN

5,0

310

–

0

248

–

62

D. ALPROGRAM
Budapest környezetminősége, terület- és földhasználat, talajvédelem
Az alprogram jelentősége
Budapest környezeti állapotának jellemzői, a települési infrastruktúra, a szolgáltatások
színvonala a város élhetőségét alapvetően meghatározó tényezők. Az „élhető település” a
budapesti emberek számára elsősorban környezeti ártalmaktól mentes, esztétikus, tiszta,
biztonságos lakóhelyet jelent. A települések harmonikus fejlesztése, a fenntarthatósági
szempontok érvényesülésének terület- és településfejlesztési, településrendezési eszközökkel
való elősegítése az EU és a különböző nemzetközi szervezetek politikáiban is egyre
hangsúlyosabb szerepet kap. Ezt tükrözi az EU Városi Környezet Tematikus Stratégiája,
valamint a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta (2007) is.
A világszerte zajló urbanizációs folyamatokhoz hasonlóan Budapesten is folytatódik a
város terjeszkedése. Ha nem történnek megfelelő intézkedések a környezeti problémák
mérséklésére, a folyamat kedvezőtlen hatást gyakorol mind a társadalomra, mind a gazdaságra
(csökken a város vonzereje a családok, a gazdasági élet szereplői, a befektetők számára).
Fontos, hogy a Budapesten élők igényeinek kielégítése, a településfejlesztés és -rendezés,
illetve a fővárosi közszolgáltatási tevékenységek a fenntarthatóság szempontjainak
messzemenő figyelembe vételével történjen, beleértve többek között a levegőminőség
javítását, a zöldterület gazdálkodást, az épített környezet védelmét és a közlekedésszervezést
is.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
B1
H3
H4

Helyi természetvédelmi területek terhelésének csökkentése: ne csökkenjen a biodiverzitás a védettségi
oltalom alatt álló területeken.
Illegális lerakók, elhagyott: csökkenjen felére a budapesti közterületi illegális hulladék-lerakóhelyek
száma.
Köztisztaság: A budapestiek megítélése Budapest köztisztaságára vonatkozóan ötfokú skálán mérve a
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Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
L1
L2
P2

S1

S2
T1
T2

Program 6 éves időtartama alatt legalább egy fokozatot javuljon.
PM10: Budapesten el kell érni a kisméretű szálló porra (PM10) előírt légszennyezettségi határértékeket,
valamint a napi határérték-túllépések száma legyen kevesebb, mint 35 évente.
NO2: A nitrogén-dioxid szennyezettség tekintetében az egy órát meghaladó határérték-túllépések
száma legyen kevesebb, mint 18 évente.
Intézményi energiamegtakarítás: a fővárosi közintézmények fajlagos energiaigénye fokozatosan
csökkenjen (6 év alatt, 2005. bázisévből kiindulva, továbbá valamennyi közintézményre összességében)
legalább 15%-kal, egy-egy felújított középület esetében legalább 50%-kal.
Az építési övezetek aránya ne növekedjen a beépítésre nem szánt területek rovására. (Ettől eltérő
szándék esetén kötelező tanulmányterv készítse, amely bebizonyítja az adott fejlesztés mennyire,
milyen módon segíti a Főváros fejlődését társadalmi, gazdasági, épített környezeti szempontból.) Új
építési övezet kijelölése helyett részesítsék előnyben a barnamezős beruházásokat, a tartalék,
fejlesztésre kijelölt területeket.
Zöldterületek fogyásának megállítása. Összességében, az új FKP 6 éves időtartalma alatt, ne csökkenjen
a zöldterületek nagysága, minősége javuljon.
Közösségi közlekedés. Az új FKP időszaka alatt növekedjen a közösségi közlekedést igénybe vevők
száma.
Kerékpáros közlekedés: Az egybefüggő fővárosi kerékpárút hálózat 6 év alatt legalább 50 %-kal
növekedjen. A kerékpárral megtett utazások részaránya 10%-ra növekedjék 2020-ra.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
D-1. CÉLKITŰZÉS: A LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

Budapesten a kedvezőtlen légszennyezettségi helyzet elsősorban a főváros belső, sűrűn
lakott területeit érinti. A legnagyobb környezeti terhelést a közlekedés és szállítás jelenti, az
ártalmak legnagyobb része a járműforgalomra vezethető vissza. A városlakók környezeti
ártalmai a forgalmas utak közvetlen közelében jelentősen nagyobbak, mint akár a valamivel
távolabbi például a párhuzamos, kis forgalmú utcában. A forgalmas utak mentén károsodik a
talaj, a növényzet az állatvilág és az épített környezet is. Budapesten növekszik a környezeti
okokra is visszavezethető (pl. NO2, PM10, allergizáló pollenek) légzőszervi megbetegedések
kockázata.

A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

PM10 24 órás és éves koncentrációk

µg/m3

PM10 24 órás koncentrációk éves esetszám túllépése

nap/év

NO2 órás és éves koncentrációk

µg/m

NO2 órás koncentrációk éves esetszám túllépése

óra/év

Az agglomerációból Budapestre ingázók számának változása

%

Az átlagos napi forgalom a főváros bevezető útjain

egységjármű/nap

3

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
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D-1.1. feladat: Tehergépjármű-forgalom szabályozása és
kibocsátásának csökkentése
Szabályozási és forgalomszervezési eszközökkel az átmenő „autópálya” jellegű tehergépjármű
forgalom csillapítása (súlykorlátozás, tehergépjármű forgalom elől elzárt övezetek bővítése, díjfizetés
rendszerének felülvizsgálata és módosítása). Az áruszállító tehergépjármű célforgalom szabályozása,
city-logisztika, áruszállítás szabályozása.

D-1.2. feladat: Közúti személygépjármű forgalom csökkentése, a
közösségi közlekedés, és a nem motorizált közlekedés fejlesztése
 járműpark felújítási program (trolibusz és villamos beszerzések);
 villamos-vonalak felújítása és meghosszabbítása, rendszer szintű fejlesztése;
 az elővárosi és tömegközlekedési rendszer és kapcsolataik fejlesztése (pl. P+R, intermodális
csomópontok)
 közösségi közlekedés előnyben részesítése (buszsávok, jelzőlámpa hangolások)
 személyforgalmi behajtási díj bevezethetőségének vizsgálata, bevezetésének előkészítése
(Az intézkedés kapcsolódik az A-1.1. szemléletformálási feladathoz és a B-2 kerékpáros közlekedés
fejlesztése feladathoz)

D-1.3. feladat: Avar és kerti hulladékok égetésének tilalma
Budapest egészére kiterjedő szabályozással tiltani, ellenőrizni (szükség esetén szankcionálni) szükséges
bárminemű hulladék (ideértve a kerti hulladék, avar) égetését.

D-2. CÉLKITŰZÉS: KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGA

A budapestiek a közterületek szennyezettségét a város legrosszabb sajátosságai között
tartja számon. A közterületek elhanyagoltak, elterjedt a kutyapiszok, az illegális plakátok,
falfirkák és az elhagyott hulladékok. A városképet és az itt élők, ide látogatók komfortérzetét
közvetlenül rontja a rendezetlen, piszkos, elhanyagolt közterület. A köztisztaság helyzete,
javításának lehetőségei összefüggenek a hajléktalanság kezelésével is, eredményei pedig a
város élhetőségén túl a turizmusban is kifejtik kedvező hatásukat. A köztisztaság összetett
jellegéből adódóan egy, a teendőket összehangoló keretre, stratégiára van szükség az érdemi
javulás elérésére.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
köztisztasági index: a budapesti polgárok reprezentatív, évenként megismétlődő
felmérésén alapuló index (többek között az utcakép rendezettségével, kutyapiszok,
szemetelés, falfirkák, plakátragasztás stb. kapcsolatos közvélemény-kutatás
keretében)
Rendszeresen tisztított belterületi utak és terek területe

mértékegység
pont érték
km

2

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
D-2.1. feladat: Fővárosi Köztisztasági Stratégia kidolgozása
A stratégia keretében kidolgozni szükséges a közterületi indexet, valamint különös figyelmet kell
fordítani a városi környezetben élő állatokkal (pl. kutya, macskák, galambok, rágcsálók) kapcsolatos
szempontokra, továbbá a közterületi viselkedés normáinak tudatosítási lehetőségeire. A fővárosi
stratégia az egyes kerületek ilyen tevékenységét is koordinálná, támogatná.
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D-2.2. feladat: Közutak tisztítása locsolással
Mind levegőminőségi, mind köztisztasági szempontból lényeges, hogy száraz időszakokban – legalább
a nagyforgalmú főútvonalakon – rendszeresen sor kerüljön gépjárműves locsolásra (lehetőleg nem
ivóvíz, hanem gyűjtött csapadékvíz felhasználásával).

D-3. CÉLKITŰZÉS: ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS

A városi és közparkok fajlagos mennyisége elmarad a hasonló helyzetű európai
városokban megszokottól, térbeli eloszlásuk egyenetlen, állapotuk leromlott. Nő a
beépítettség, fogy a város szélén az erdőterület. A budapesti környezetminőség egyik
legfontosabb meghatározója a természeti környezet, a zöldterületek, közparkok állapota.
Folytatni kell újabb zöldterületek, parkok építését és a fásítást, különös tekintettel az eddig
kevésbé frekventált területekre, az ipari tevékenységgel terhelt térségekre. A porterhelés
csökkentésének is fontos eszköze a parkosítás, fásítás. A meglévő faállomány védelme, az
erdősávok területének folyamatos növelése elsőrendű feladat. Az utak mentén lehetőség
szerint – még a belső kerületekben is – zöld sövényeket kell telepíteni a gépjárművek okozta
légszennyezés megkötése érdekében. Mindent meg kell tenni a fővárosi zöldfelület további
fogyása ellen.
A lakó és intézményi területeken törekedni kell a zöldterületek növelésére, a burkolatok
szükséges legkisebb szinten tartására. Fel kell mérni, hogy az FSZKT a közkertek (Z-KK), a
közparkok (Z-KP) és a városi parkok (Z-KV) övezetekben milyen nagyságú területeket
tartalmaznak és hol lehetséges a hiányzó területek kijelölése (övezeti átsorolása) abból a
célból, hogy a potenciális zöldterületek ne kerüljenek más célú felhasználásra.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

beépítettség aránya

%

egy főre jutó zöldterület kiterjedése

m /fő

2

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
D-3.1. feladat: Közterület-használati Szabályozási Koncepció
kidolgozása
Közterületen zajló meghatározó rendezvények, zöldterület-használat, spontán hajléktalan-telepek,
közterületi reklámtevékenység újraszabályozása. A Koncepció keretében sor kerül a park- és fasor
felmérésre; a növényzet valamint a fasor- és parkalkotó elemek felmérésére és ábrázolására
geometriai és biológiai/műszaki szempontból, kertészeti üzemeltetés és vagyonkataszter céljaira,
értékbecsléssel, térinformatikai rendszerek kiinduló vagy önálló adataiként.

D-3.2. feladat: Városi parkok stratégiai tervének elkészítése,
valamint Közpark-rehabilitációs Akcióterv kidolgozása
A terv meghatározza a parkok hosszú távú, a zöldfelületi rendszerben betöltött funkcióját,
megvalósításához keretet ad azonnali intézkedési terv készítésére, védettségre vonatkozó
intézkedésekhez, ha szükséges KSZT módosításához és rekonstrukció, fejlesztési terv készítéséhez.

D-3.3. feladat: Zöldfelület cselekvési program kidolgozása
Zöldfelületi rendszer minőség javítása érdekében cselekvési program összeállítása (térségi zöldfelületi
rendszer, zöldfelületi kapcsolatok - zöldfolyosó, vízmenti rekreációs területek - minőségének javítása,
zöldfelületi borítottság növelése. Szükséges a zöldfelületi kataszter elkészítése és folyamatos
monitoringja is.
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D-3.4. feladat: Rendezvényhelyszínek területhasználata
A nyílt téri szabadidős tevékenységek, rendezvények számára alkalmas közterületeket kell kialakítani,
ezzel csökkentve a természetvédelmi és erdőterületek terhelését. Olyan parkosított, egészséges és
nyilvános közterületekre van szükség, ahol a meglevő értékek károsítása nélkül lehet rendezvényeket
szervezni, alkalmasak a napi sporttevékenység, pihenés zöld környezetben eltöltésére és szabadtéri
szórakozásra is.

D-3.5. feladat: „Mini-kert” (területgondozó) program elindítása
Közösségi kertek kialakítása a főváros sűrűn beépített lakóterületein az erre alkalmas
területek/ingatlanok felkutatásával és hasznosításával, amellyel a zöldfelületi arány javítható és a lakók
kellemes és hasznos szabadidő-eltöltését segíti. A mintaprojektek, mintakertek bemutatásával
megoldást lehet nyújtani az ideiglenesen hasznosítatlan területek társadalmi szempontból hasznossá,
közösségivé, virágzóvá tételéhez. A Főkert ajánlásai mellett örökzöldekből vagy évelő törpe kerti
növényekből is kialakítható a „Mini-kert” (pályázati kiírás társasházaknak Fővárosi Környezeti Alaphoz).

D-3.6. feladat: Talaj –és növényvédelmi ajánlások kidolgozása
Ajánlások kidolgozása a kiskert tulajdonosoknak a helyes növényvédőszer és műtrágya használatról.

D-4. CÉLKITŰZÉS: ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME

Az épített környezet elemeiben testesül meg a nemzeti vagyon jelentős része, ezért ezek
fenntartása, időszakos felújítása, pótlása feltétlenül szükséges, emellett ez biztosítja
alapvetően azt is, hogy az építmények rendeltetésüknek folyamatosan megfeleljenek.
Az épített környezet minőségét nagyban befolyásolja, hogy a környezeti, fenntarthatósági
szempontokat figyelembe veszik-e a tervezés, a kivitelezés és a működtetés során.
A fenntartható építés egyrészt a környezeti terheléseket csökkenti, másrészt a lakosság
számára egészségügyi és gazdasági előnyökkel is jár.
A városszerkezetnek hatótényezőként alapvető hatása van több környezeti elemre,
rendszerre és tevékenységre is, például a városi klímára, a közlekedésszervezésre, a
városüzemeltetésre is. Budapesten a városszerkezet vonatkozásában kívánatos a decentralizált
városszerkezet, városközpontok kialakítása, a kiegyensúlyozott, takarékos területhasználat a
belvárosi területek, nagy lakótelepek rehabilitációja. (Budapesten különleges szerepet töltenek
be a védett épületek és épületegyüttesek, melyekkel kapcsolatos feladatokat „A
környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése” alprogram „Műemlékvédelem,
örökségvédelem” A-5. célkitűzésében összegeztük. Az épületek energiatakarékos felújítása az
„Éghajlatváltozás” alprogram „Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése –
energiagazdálkodás” B-1. célkitűzésében kapott helyet.). Az épített környezethez kapcsolódó
feladatok részletes kidolgozására Budapest Főváros Városfejlesztési Koncepció keretei között
kerül sor.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
felújított épületek összesített alapterülete
felújított épületeken belül a fenntartható építés kritériumainak megfelelő épületek
alapterülete, aránya
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A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
D-4.1. feladat: Ajánlások kidolgozása az új városközpontok
kialakulásának elősegítésére
Városi környezetalakítási tervezési útmutató összeállítása a közösségi közlekedés, gyalogos,
kerékpáros és egyéni gépjármű közlekedés prioritási sorrendjének meghatározására egy adott terület
rehabilitációja során.

D-4.2. feladat: „Otthon a City-ben” – fejlesztési program indítása
A belső városrészek dinamizálásával megfordítani a városból való kitelepülés folyamatát, amelynek
következtében a csökkenő értékű fővárosba való ingázás okozta környezet terhelései is csökken.
A fejlesztési program keretében a Duna és a beépített területek intenzívebb kapcsolatának kialakítása,
rakpartok revitalizációja.

D-4.3. feladat: Ajánlások kidolgozása a fenntartható építésre
Környezetbarát tervezési módszerek, építési anyagok, folyamatok, technológiák (pl. zöldtető program,
megújuló energiahordozók alkalmazása) előnyben részesítése a beruházások során a Budapesti
Városrendezési és Építési Keretszabályzatban.

D-5. CÉLKITŰZÉS: KÖRNYEZETI CÉLOK INTEGRÁLÁSA A TERVEZÉSI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ÉS–
RENDEZÉSI, VALAMINT A KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBE

A fővárosi környezetpolitika sikeressége azon múlik, hogy milyen mértékben sikerül a
tervezési és döntéshozatalai mechanizmusokat „megnyitni” a környezeti, fenntarthatósági
szempontok előtt. A környezeti célok figyelembevételének meg kell jelennie a várostervezés
valamennyi szintjén, ideértve a szabályozási terveket, a stratégiai tervezést és a pénzügyi,
költségvetési források terveit is. A környezeti törekvéseket célszerű figyelembe venni az
infrastruktúra fejlesztésekben, különösen az EU pénzügyi források felhasználása terén.
Lényeges, hogy a környezetvédelem megjelenjen valamennyi közszolgálati tevékenységben
és „áthassa” a közszolgáltatási tevékenységek teljes körét. Arra is figyelmet célszerű fordítani,
hogy a környezeti célok integrálása „látható legyen”; azaz az érintett civil szervezetek,
érdekelt gazdasági szereplők, intézmények és a fővárosi polgárok minél szélesebb köre
„érzékelje”, hogy a környezetvédelem áthatja Budapest működését. A környezeti célok
érvényesülésének ellenőrzését biztosítani kell a döntés-előkészítő tevékenységekben.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Beépítettségi százalék differenciált csökkentése a szabályozási tervekben

%

EMAS-t bevezető fővárosi közszolgáltató vállalatok száma

db

Fővárosi Zöld Tanács „eléréseinek” száma

fő

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
D-5.1. feladat: Az Új FKP cél- és eszközrendszerének integrálása az
IVS-be és egyéb stratégiai dokumentumokba
A környezeti szempontok integrálásása többek között a következő dokumentumokba: Integrált
Városfejlesztési Stratégia, Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója, Budapest Főváros
Településszerkezeti Terve, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, Budapest Főváros
Szolgáltatástervezési Koncepció, Fővárosi Szabályozási Keretterv, Budapesti Városrendezési és Építési
Keretszabályzat, a településrendezési terv felülvizsgálata a világörökségi törvény figyelembevételével
(2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről), agglomerációs területfejlesztési tervek.
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

43

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

D-5.2. feladat: Beépítettségi százalék differenciált kezelése a
szabályozási tervekben
A fenntarthatóság elveinek érvényesítése a rendezési tervekben: új szabályozási módszertan
kidolgozása a beépítettség differenciált csökkentésére (figyelembe véve, hogy zöldterületet,
termőföldet csak kivételesen lehet más célra igénybe venni).

D-5.3. feladat: EMAS bevezetése a közszolgáltató intézményekben
A fővárosi tulajdonú vállalatoknál bevezetésre kerülő környezetirányítási rendszerek számára az EMAS
legyen a kötelező környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer.

D-5.4. feladat: Fővárosi Zöld Tanács létrehozása
Többoldalú (tudományos élet, oktatási intézmények, gazdasági szereplők, civil szervezetek, városháza)
egyeztető fórum létrehozása a környezetvédelmi, fenntarthatósági, éghajlatvédelmi fővárosi politikák
társadalmasítására.

Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv23
D. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

D-1.1. Tehergépjármű-forgalom szabályozása és
kibocsátásának csökkentése
D-1.2. Közúti személygépjármű forgalom
csökkentése, a közösségi közlekedés és a
nem motorizált közlekedés fejlesztése24

javasolt forrásmegosztás (%)

összes
mFt

ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

125,0

100%

–

–

–

–

210 000,0

20%

40%

40%

0%

0%

D-1.3. Avar és kerti hulladékok égetésének tilalma

0,0

–

–

–

–

–

D-2.1. Fővárosi Köztisztasági Stratégia kidolgozása

4,0

100%

–

–

–

–

300,0

100%

–

–

–

–

D-2.2. Pormentesítés locsolással
D-3.1. Közterület-használati Szabályozási
Koncepció kidolgozása

4,0

4,0

–

–

–

–

D-3.2. Városi parkok stratégiai tervének elkészítése,
valamint Közpark-rehabilitációs Akcióterv
kidolgozása

4,0

4,0

–

–

–

–

D-3.3. Zöldfelület cselekvési program kidolgozása

4,0

4,0

–

–

–

–

100%

–

–

–

–

D-3.4

Rendezvényhelyszínek területhasználata

3500

23

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készíti elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
24
Járműbeszerzésre, intermodális csomópontok kialakítására, közösségi közlekedésre és P+R-parkolók létesítésére irányuló
projektek összköltsége 2020- ig 420 Mrd Ft-ra becsülhető (BKRFT és BKK adatközlés)
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Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

javasolt forrásmegosztás (%)

összes
mFt

ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

60,0

100%

–

–

–

–

D-3.6. Talaj– és növényvédelmi ajánlások
kidolgozása

4,0

100%

–

–

–

–

D-4.1. Ajánlások kidolgozása az új városközpontok
kialakulásának elősegítésére

4,0

100%

–

–

–

–

D-4.2. „Otthon a City-ben” – fejlesztési program
indítása

4,0

4,0

–

–

–

–

D-4.3. Ajánlások kidolgozása a fenntartható
építésre

4,0

4,0

–

–

–

–

D-5.1. Az Új FKP cél- és eszközrendszerének
integrálása az IVS-be és egyéb stratégiai
dokumentumokba

0,0

–

–

–

–

–

D-5.2. Beépítettségi százalék differenciált kezelése
a szabályozási tervekben

4,0

4,0

–

–

–

–

D-5.3. EMAS bevezetése a közszolgáltató
intézményekben

30,0

100%

–

–

–

–

D-5.4. Fővárosi Zöld Tanács létrehozása

5,0

100%

–

–

–

–

0

0

D-3.5. Mini-kert” program elindítása

ÖSSZESEN

214 056

46 056

84 000 84 000

D. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

D-1.1. Tehergépjármű-forgalom
szabályozása és kibocsátásának
csökkentése

125,0

–

35,0

50,0

40,0

–

–

D-1.2. Közúti személygépjármű forgalom
csökkentése, a közösségi
közlekedés és a nem motorizált
közlekedés fejlesztése

42 000

–

8400

8400

8400

8400

8400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

D-1.3. Avar és kerti hulladékok
égetésének tilalma

0,0

–

D-2.1. Fővárosi Köztisztasági Stratégia
kidolgozása

4,0

0,0

4,0

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

4,0

2,0

2,0

–

–

–

–

D-2.2. Pormentesítés locsolással
D-3.1. Közterület-használati Szabályozási
Koncepció kidolgozása
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Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011

D-3.2. Városi parkok stratégiai tervének
elkészítése, valamint Közparkrehabilitációs Akcióterv
kidolgozása

4,0

–

2,0

2,0

–

–

–

D-3.3. Zöldfelület cselekvési program
kidolgozása

4,0

–

4,0

–

–

–

–

3500,0

0,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

D-3.5. Mini-kert” program elindítása

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

D-3.6. Talaj– és növényvédelmi ajánlások
kidolgozása

4,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

D-4.1. Ajánlások kidolgozása az új
városközpontok kialakulásának
elősegítésére

4,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

D-3.4. Rendezvényhelyszínek
területhasználata

2012

2013

2014

2015

2016

D-4.2. „Otthon a City-ben” – fejlesztési
program indítása

4,0

–

2,0

2,0

–

–

–

D-4.3. Ajánlások kidolgozása a
fenntartható építésre

4,0

2,0

2,0

–

–

–

–

D-5.1. Az Új FKP cél- és
eszközrendszerének integrálása az
IVS-be és egyéb stratégiai
dokumentumokba

0,0

–

–

–

–

–

–

D-5.2. Beépítettségi százalék differenciált
kezelése a szabályozási tervekben

4,0

2,0

2,0

–

–

–

–

D-5.3. EMAS bevezetése a közszolgáltató
intézményekben

30,0

–

5,0

10,0

10,0

5,0

0,0

D-5.4. Fővárosi Zöld Tanács létrehozása

5,0

–

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ÖSSZESEN

46 056

66

9 221

9 231

9 211

9 166

9 161

E. ALPROGRAM
A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem, talajok védelme

Az alprogram jelentősége
A természeti környezet és az élő rendszerek egyre súlyosabb terheléseknek vannak kitéve:
a legfőbb veszélyeztető tényezők az élőhelyek csökkenése, feldarabolódása, pusztulása, a
környezetszennyezés, a nem megfelelő földhasználatból fakadó túlhasznosítás, az özönfajok
terjedése és az éghajlatváltozás. Természeti örökségünk megőrzése érdekében a
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természetvédelmi szempontokat nem csupán a természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken, hanem a „városi ökoszisztémában” is érvényesíteni szükséges.
A főváros esetében különösen fontos az infrastrukturális beruházások, a turizmus és a
területrendezés tervezésekor a természetvédelmi és tájvédelmi szempontok beépítése a
tervezési folyamatba. A természetvédelmi területek különleges szerepet töltenek be Budapest
zöldfelületi rendszerében, hiszen a rekreációs, bemutatási és oktatási funkción túl a biológiai
sokféleség fennmaradásának elsődleges helyszínei. Budapest természeti kincsekben rendkívül
gazdag, amit jól mutat, hogy országos és helyi jelentőségű védett területek mellett még
európai szintű természetvédelmi oltalmat élvező, Natura 2000-es területek is találhatók a
főváros területén.
A fővárosban a talajokat az átlagosnál magasabb számú veszélyforrás terheli.
A talajokhoz kapcsolható reális veszélyforrás a szennyvízszikkasztás, ami a talaj és a talajvíz
igen nehezen ellenőrizhető elszennyeződését vonja maga után a csatornázatlan területeken
(ld. G-4. célkitűzés). Az illegális hulladéklerakás a felső talajrétegek elszennyeződést
eredményezi, olykor veszélyes hulladékok lerakása is történik (ld. G-3. célkitűzés).
A légszennyező anyagok kiülepedése, az infrastruktúrák műszaki meghibásodásai, a járdák és
útfelületek téli csúszásmentesítése szintén talajszennyeződéshez vezethetnek. A korábbi
korszakokból megmaradt ismeretlen talajszennyezések, az ipari, katonai és egyéb célú
területek szennyezése kármentesítése szükséges (ld. H-3. célkitűzés). A termőföld
védelméhez fűződő közérdek érvényesülése érdeké en feltétlenül indokolt, hogy az új építések
elsősorban gyengébb minőségű termőföldeket érintsenek.

Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
B1
K2
S1

S2

Helyi természetvédelmi területek terhelésének csökkentése: ne csökkenjen a biodiverzitás a védettségi
oltalom alatt álló területeken.
Alkalmazkodás és felkészülés az éghajlatváltozásra: városi hőhullámok hatásának mérséklése (ha a napi
átlaghőmérséklet nagyobb, mint 25 °C), a fővárosi hőségriadó-terv alkalmazásával.
Az építési övezetek aránya ne növekedjen a beépítésre nem szánt területek rovására. Új építési övezet
kijelölése helyett részesítsék előnyben a barnamezős beruházásokat, a tartalék, fejlesztésre kijelölt
területeket.
Zöldterületek fogyásának megállítása. Összességében, az új FKP 6 éves időtartalma alatt, ne csökkenjen
a zöldterületek nagysága, minősége javuljon.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
E-1. CÉLKITŰZÉS: BUDAPEST TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEINEK, ERDŐINEK VÉDELME

Alapvető cél, hogy ne csökkenjen a biodiverzitás a védettségi oltalom alatt álló
területeken (jelző fajok, élőhelyek folyamatos figyelése), és ne csökkenjen a védett területek
száma, kiterjedése. Továbbá Budapest védett területeinek botanikai, zoológiai, geológiai és
tájképi értékeinek védelme, már védett természeti értékeink fokozott megóvása, új területek
védetté nyilvánítása.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
Vizes élőhelyek kiterjedése
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA
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Erdősávok kiterjedése

km

Kijelölésre került túraútvonalak hossza

km

2

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
E-1.1. feladat: „Zöld küllő” – ökológiai funkciójú zöldhálózat
kialakítása, természetvédelmi területek fenntartása
Javasoljuk egy egységes, ökológiai funkciójú zöldhálózat („zöld küllő”) kialakítását Budapest és az
agglomeráció területén, az országos jelentőségű és helyileg védett területek, az erdők, a nyilvános és
intézményi zöldfelületek, extenzív mezőgazdasági területek, és a meglevő országos ökológiai hálózat
felhasználásával. Ennek érdekében szükséges a területrendezési szabályozással való összhang
megteremtése, a természeti területek monitorozása, valamint szemléletformáló és tájékoztató
kampányok lebonyolítása.

E-1.2. feladat: Fajmegőrzési program a vizes élőhelyek fajmegőrzése
céljából
A mesterségesen kialakított tavak, a meglévő vízfolyások és patakok mentén javasoljuk többszintes
zöldfelületek kialakítását, mivel cserjeszintre is szükség van ahhoz, hogy megfelelő ökológiai funkciókkal
rendelkezzen a terület.

E-1.3. feladat: Az erdősávok területének növelése, a meglévő
faállomány védelme
Az erdei ökoszisztéma minél természetesebb formában való megőrzése érdekében:
 a természetes folyamatokat követő erdőkezelés és erdőgazdálkodás elterjesztése, figyelembe véve
a Nemzeti Erdőtelepítési Programban megfogalmazottakat;
 a növényállomány folyamatos elöregedéséből következő minőségromlás felszámolása.

E-1.4. feladat: Terepen űzött sportok számára túraútvonalak
kijelölése
A hegyikerékpározás, lovaglás és hasonló, terepen űzött sportok (pl. sziklamászás) számára megfelelő
túraútvonalakat, illetve pályákat kell kialakítani, ezzel csökkenthető a természetvédelmi területeket érő
terhelés, valamint segíti a természetvédelmi területek védelmét érintő rendeletek betartatását.

E-1.5. feladat: Invazív (özön) fafajok visszaszorítása a magtermő
egyedek és sarjak irtásával
Törekedni kell a főváros területén megjelent és igen elterjedt invazív fajok (pl. akác, bálványfa)
visszaszorítására, meg kell akadályozni a tájidegen fafajok egyedinek a regenerálódását,
megakadályozva, hogy tovább növeljék arányukat és területi kiterjedésüket, ezáltal a talajerőt
kimerítve és gyengítve a talajerő-utánpótlást, valamint segítve ezzel az őshonos állomány
megerősödését is.

E-2. CÉLKITŰZÉS: VÉDETTSÉG ALÁ ESŐ TERÜLETEK ŐRZÉSE, KEZELÉSE, FENNTARTÁSA

A fővároson belül található természetvédelmi területek jelentős részét védett erdők
alkotják. Az erdők elsődleges terhelését az erdők üdülési, turisztikai igénybevétele jelenti.
Ez a védett és a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területekre is érvényes. A helyi
természetvédelmi területekkel kapcsolatos munkába célszerű a társadalmi szervezetek minél
szélesebb körű bevonása, hiszen amellett, hogy a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló
szervezetek részt vesznek a természetvédelmi szemlélet növelésében, – szaktudásuknak és
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elhivatottságuknak köszönhetően – szakmai feladatok megoldásában is az önkormányzat
segítségére lehetnek.

A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Védett területek száma, kiterjedése védettségi kategóriák szerint

km

Védett fajok száma (védettségi fokozatok szerint), állománynagysága
A természetvédelmi területek elérhetőségének javítása érdekében kialakított
parkolóhelyek száma

db

2

db/év

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
E-2.1. feladat: Helyes hobbi-állattartási gyakorlat kialakítása
Javasoljuk ivartalanítási akciók megszervezését, ismeretterjesztő kampányok szervezését a hobbi
állattulajdonosok részére, melynek kiegészítéseként kialakításra kerülne egy chip-es nyilvántartási
rendszer. A kampány indításához útmutató kidolgozása szükséges.

E-2.2. feladat: Természetvédelmi Egyeztetési Fórum létrehozása
Javasoljuk Természetvédelmi Egyeztetési Fórum létrehozását a helyi természetvédelemben érintett
önkormányzatok, Duna-Ipoly Nemzeti Park és civil szervezetek közötti rendszeres egyeztetések
tartását.

Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv25
E. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

E-1.1.

„Zöld küllő” – ökológiai funkciójú zöldhálózat
kialakítása, term.véd. területek fenntartása

E-1.2.

Fajmegőrzési program a vizes élőhelyek
fajmegőrzése céljából

E-1.3.

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

150,0

100%

–

–

–

–

60,0

50%

–

50%

–

–

Az erdősávok területének növelése, a meglévő
faállomány védelme

185,0

100%

–

–

–

–

E-1.4.

Terepen űzött sportok számára túraútvonalak
kijelölése

0,0

–

–

–

–

–

E-1.5.

Invazív (özön) fafajok visszaszorítása a
magtermő egyedek és sarjak irtásával

30,0

100%

–

–

–

–

E-2.1.

Helyes hobbi-állattartási gyakorlat kialakítása

8,0

100%

–

–

–

–

E-2.2.

Természetvédelmi Egyeztetési Fórum
létrehozása

5,0

100%

–

–

–

–

30

0

0

ÖSSZESEN
25

438

408

0

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készíti elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
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E. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

E-1.1.

„„Zöld küllő” – ökológiai funkciójú
zöldhálózat kialakítása, term.véd.
területek fenntartása

összes
mFt

2011

2012

2013

2015

2016

150,0

–

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

–

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

185,0

–

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

0,0

–

–

–

–

–

30,0

–

6,0

6,0

E-1.2.

Fajmegőrzési program a vizes élőhelyek
fajmegőrzése céljából

E-1.3.

Az erdősávok területének növelése, a
meglévő faállomány védelme

E-1.4.

Terepen űzött sportok számára
túraútvonalak kijelölése

E-1.5.

Invazív (özön) fafajok visszaszorítása a
magtermő egyedek és sarjak irtásával

E-2.1.

Helyes hobbi-állattartási gyakorlat
kialakítása

8,0

–

4,0

4,0

E-2.2.

Természetvédelmi Egyeztetési Fórum
létrehozása

5,0

–

1,0

1,0

ÖSSZESEN

2014

408

–

0

84

84

6,0
–

6,0
–

6,0
–

1,0

1,0

1,0

80

80

80

F. ALPROGRAM
Vizeink védelme és fenntartható használata
Az alprogram jelentősége
A Duna Budapest alapvető természeti adottsága és vízgazdálkodásának meghatározó
eleme. Bázisa a város ivóvízellátásának, befogadója a város területére lehulló
csapadékvizeknek és a tisztított szennyvizeknek. A Duna egyúttal rekreációs, esztétikai és
turisztikai értékekkel is szolgál. A Duna, mint víztest kémiai és biológiai állapotát leginkább
befolyásoló elem az 58 km hosszú Ráckevei-(Soroksári)-Duna ág (RSD), melynek
vízforgalma mesterségesen szabályozott, gyakorlatilag állóvízként funkcionál.
A felszín alatti vizek tekintetében a főváros különösen gazdag karsztvizekben, amely
miatt fokozottan érzékeny területnek minősül a budai hegyvidék nagy része, az érzékeny
kategóriába tartozik Pest területének nagyobbik része. A kavicsos és homokos területeken
nagy a veszély, hogy a szennyezőanyagok lejutnak a felszín alatti vizekbe. A rétegvíz-szintek
és részben a karsztvízszintek változásait elsősorban a víztermelés határozza meg. Ebbe a
körbe tartozik a termálvizek túlhasználata is, amely csökkenti a rendelkezésre álló
vízkészletet, csökkentheti a termálvíz hőmérsékletét, illetve ronthatja kémiai összetételét.
Az EU Víz-keretirányelve (VKI) programozott keretet ad a vizek „jó” állapotának
eléréséhez, ezen belül a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelméhez, fenntartható
használatához. Cél az elfogadott vízgyűjtőgazdálkodási terv (VGT) alapján Budapest területét
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

50

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

érintő intézkedések kidolgozása és végrehajtása, a folyamatban lévő feladatok befejezése és
minden intézkedési program végrehajtásának megkezdése 2012-ig. Fontos teendő a
monitoring rendszerhez tartozó fővárosi mérőhálózat működtetése, műszaki-technikai
színvonalának fejlesztése, az adatbázis aktualizálása.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
H3
V1
V2

V3

Illegális lerakók, elhagyott: csökkenjen felére a budapesti közterületi illegális hulladék-lerakóhelyek
száma
Víztakarékosság és ivóvízminőség: az egy főre eső háztartási ivóvíz-fogyasztás ne növekedjen, a kiváló
ivóvízminőség megőrzése mellett.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás: a beépített területek csatornázottsága és a szennyvizek tisztítása (ahol
műszakilag és gazdaságilag lehetséges) érje el a közel 100%-t. Azon fogyasztók száma, akiknél
műszakilag lehetséges, de még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra évenként 50%-kal csökkenjen.
Vízminőség: a kisvízfolyások jó ökológiai állapotának elérése.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
F-1. CÉLKITŰZÉS: IVÓVÍZBÁZIS VÉDELEM, VÍZ TAKARÉKOSSÁG

Budapest ivóvízzel való ellátása mennyiségi és minőségi szempontból hosszú ideje
gyakorlatilag teljes körűen megoldott, a vezetékes ivóvíz minősége európai
összehasonlításban is kiváló. Ennek további fenntartása a cél.
Budapest értékes felszín alatti vízbázissal rendelkezik, viszont az illegális
hulladéklerakók, szennyvíz-bevezetések miatt veszélynek van kitéve. A szennyvízcsatornázás
hiánya különösen Budán, a hegyvidéki területeken veszélyezteti a felszín alatti vizek
állapotát. A pesti oldalon a mélyfekvésű térségekben jelent fokozott környezetterhelést.
Budapest területén lévő kisvízfolyások (Aranyhegyi-patak, az Ördög-árok, a Hosszúrétipatak, a Szilas-patak, a Rákos-patak és a Gyáli-patak) veszélyben vannak. Elsősorban az
úthálózat fejlesztése, de egyéb területhasznosítási igény miatt gyakran tervezik a még
meglévő kisvízfolyások lefedését, zárt szelvénybe helyezését.
A szolgáltatott ivóvíz mennyisége és az ipari víz értékesítése az elmúlt két évtizedben
folyamatosan csökkent, ami a szolgáltatás és az elosztórendszer fenntartási költségeit tekintve
nem előnyös, viszont a víztakarékosságra nézve mindenképpen pozitív. Víztakarékossági
lehetőségek elsősorban az öntözési, locsolási ivóvízigény mérséklése terén azonosíthatók.
A víztakarékos berendezések használatának bevezetése, a szürkevíz (mosó és csapadékvíz)
másodlagos hasznosítása, nagymértékben hozzájárul az értékes ivóvíz kisebb mértékű
felhasználásához, a szennyvízelvezető rendszerek kisebb terheléséhez és ez által a környezet
védelméhez.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

fajlagos teljes- és háztartási ivóvízfogyasztás

l/fő/nap

szürke víz felhasználásának aránya a vízfogyasztáson belül

%

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
F-1.1. feladat: Fővárosi Vízprogram megalkotása
A Nemzeti Vízprogrammal összhangban álló Fővárosi Vízprogram kidolgozása szükséges, részletes,
rövid távú cselekvési tervvel.
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F-1.2. feladat: A Duna és a kisvízfolyások vízminőségi adatainak
nyilvánossá tétele
Biztosítani kell a Duna és a kapcsolódó kisvízfolyások vízminőségi adatainak a világhálón, mindenki
számára közérthető hozzáférését, közérdekű adattá való minősítését, mivel ezen adatok érdeklődésre
tartanak számot a lakosság körében is. A vízminőségi adatok változásának grafikus megjelenítése
könnyítheti az adatok áttekintését és a változások nyomon követését.

F-1.3. feladat: Kisvízfolyások rehabilitációs programja
A főváros közigazgatási területén található kisvízfolyásokba illegálisan és legálisan (Ördög-árok)
bevezetett szennyvizek felmérése, az elválasztott rendszerű csatornázás kiépítésének vizsgálata, a házi
szikkasztók ellenőrzése. A kisvízfolyások medreinek felmérése, karbantartási munkák elvégzése és
akciótervek kidolgozása.

F-2. CÉLKITŰZÉS: IVÓVÍZELLÁTÓ VEZETÉK ÁLLAPOTÁNAK MEGÓVÁSA ÉS JAVÍTÁSA

Budapesten jelenleg az egy főre eső vízfogyasztás 140 l/fő/nap, az utóbbi években erősen
csökkenő tendenciát mutat. A vízfogyasztás csökkenése (így a rendelkezésre álló kapacitások
„alulhasználata”) pótlólagos beruházási igényeket támaszthat; többek között a vízmérők
cseréje, valamint a szállító és elosztó vezetékhálózat karbantartása területén. A vízellátó
rendszerek műszaki karbantartásának elmaradása a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai és/vagy
kémiai szennyeződését, ezzel a fogyasztói kockázatok növekedését okozhatja.
Az elosztóhálózatok rendszeres karbantartásának, felújításának elmaradása a szolgáltatás
biztonságát is veszélyeztetheti, pl. a szolgáltatás rövidebb vagy hosszabb időtartamú
kimaradása. Az elmúlt években, évtizedekben sok helyen elmaradt a hálózatok felújítása,
amelyet a szolgáltatás biztonsága érdekében (üzemzavar mentes szolgáltatás, a külső
szennyezések csőhálózatba jutásának megelőzése) is pótolni kell.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

A közműves ivóvízellátás évi üzemzavarainak száma

db

Felülvizsgált és felújított/javított ivóvízvezeték hossza

f km

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
F-2.1. feladat: Az ivóvíz szolgáltatás biztonságának növelése
A Fővárosi Vízprogram keretében a közüzemi ivóvíztermelés és vezetékes szolgáltatás vízbiztonsági
rendszere szabályzatának és felügyeleti rendszerének kidolgozása, üzemeltetési koncepció és felújítási
ütemterv kidolgozása és végrehajtása (részletes felülvizsgálat, digitalizált hálózati adatok alapján).
A fogyasztói igények időszakos felülvizsgálata, a szükséges hálózatbővítés kivitelezése. Az átmeneti
ivóvízellátás feltételeinek biztosítása.

F-2.2. feladat: Vízminőségi és vízbiztonsági információs és
tájékoztatási rendszer létrehozása
Az ivóvízellátó rendszerek vízminőségi és vízbiztonsági adatbázisának, információs és tájékoztatási
rendszerének létrehozása, és az információk elérhetőségének biztosítása mind a közegészségügyivízbiztonsági felügyelet szintjei, mind a nyilvánosság számára.
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F-3. CÉLKITŰZÉS: KIEMELT FONTOSSÁGÚ VÍZTESTEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA: RÁCKEVEI(SOROKSÁRI)-DUNAÁG VÍZMINŐSÉGÉNEK ÉS VÍZSZÁLLÍTÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

A Ráckevei-(Soroksári)-Dunaágat eredeti vízgazdálkodási funkciói mintegy 1800 km2
területű vízgyűjtő belvíz-mentesítésére, térségi vízátvezetési feladatok ellátására teszik
alkalmassá. A térség értékes növényállományának, nagy kiterjedésű úszólápjainak
megőrzésében fontos szerepe van a természetvédelmi kezelési terv előírásaival összhangban
elvégzett kotrási munkáknak és ezáltal a vízminőség javításának. A Duna-ág jelentős
mennyiségű szikkasztott szennyvíz befogadója is, amelynek nagy része a csatornázatlan
vízparti üdülőtelkekről és a horgászati tevékenységből származik. A tisztítatlan szennyvíz
komoly terhelést jelent a folyónak, a bakteriális szennyezettség helyenként időben és térben is
igen magas. Az elmúlt években, a kisvizes időszakban többször is kialakult vízminőségi
haváriához közeli állapot. A frissítő vízzel a Dunából bekerülő iszaphordalék döntő része a
felső 20 km-es szakaszon rakódik le, s itt hat leginkább a fővárosi szennyvíz-terhelés is. Ezért
ezen a szakaszon a legrosszabb a víz minősége, fürdésre végig alkalmatlan. A mért fekál
coliform szám kiugróan magas a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon. Az oldott oxigén
koncentráció alapján a Soroksári Duna vízminősége nem érte el a „jó” minősítést. Ugyancsak
magas az ammónium koncentráció mértéke is. A VKI elvárások teljesítésének fontos
mérföldköve volt a Duna részvízgyűjtő vízgazdálkodási tervének megalkotása, melynek
céljait az új FKP is tartalmazza. A terv állapotfelmérése alapján az RSD erősen módosított
víztest, gyenge ökológiai állapotú, jó kémiai állapotú, a jó potenciál elérhető 2021-re
(a 2013-ig megvalósuló komplex vízvédelmi RSD-projekt eredményeként).
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Visszatartott szennyezés (összes foszfor és nitrogén) a referencia évhez képest
A szennyvíz-csatornára évenként rákötött háztartások száma a referencia évhez
képest

% vagy tonna

Vízminőségi paraméterek változása

BOI, KOI

db

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
F-3.1. feladat: A Duna-ág belső terhelésének csökkentése és a Délpesti szennyvíztisztító telepnél átvezetés kiépítése
A műveletek az RSD komplex projekt részét képezik:
 részleges mederkotrás, iszap eltávolítás;
 a Dél-pesti szennyvíztisztító telep korábban az RSD-be közvetlenül bevezetett tisztított
szennyvizének a Nagy-Dunába történő átvezetése.

F-3.2. feladat: A szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból
Az illegális szennyvízbevezetések felmérése és megszüntetése a Duna ág part menti ingatlanain, és
azon part menti ingatlanok felmérése, ahol rendelkezésre áll a csatorna, de nem kötöttek rá.

F-3.3. feladat: A tassi zsilipnél a korszerű vízszint-szabályozási
lehetőség megteremtése
Szivattyús víz ki-, illetve bevezetés biztosítása. (A művelet az RSD komplex projekt része.)

F-3.4. feladat: A strandok, fürdők használtvíz-kezelésének
felülvizsgálata, ellenőrzése (RSD)
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A befogadóba (Duna) történő bevezetés előtt a használtvíz megfelelő vízminőségi küszöbértékének
elérése vízkezeléssel, hígítással.

F-4. CÉLKITŰZÉS: BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS

A csatornahálózati rendszerben a jelenleg kialakított 5352 km-ből 1600 km
szennyvízcsatorna (30 %), 440 km csapadékvíz csatorna (8 %), és 3312 km egyesített
rendszerű (62 %). A VKI elvárásainak megfelelően a főváros területén is törekedni kell a
csapadékvíz helyben tartására, ahol technikailag megoldható. Budapesten – mint legnagyobb
lakosságszámú településen – jelentős eredményeket érhetünk el a vízmegtartás és „szürke víz”
hasznosítás népszerűsítése terén azáltal, hogy középület-, közterület-mintaprojektek
kivitelezésével a lehetséges megoldások gyakorlatban is bemutatásra kerülnének. Ezt
elősegítendő, a Zöldtető program kidolgozása, HÉSZ ajánlások és kötelezettségek
kidolgozása is szükséges (ld. D-3 és D-4 célkitűzések).
Ugyancsak jelentős előrelépés lehet a csapadékvíz talajba szivárgását és elpárolgását
lehetővé tevő vízáteresztő felületek, burkolatok növelésének kedvezményezése, természetes
kialakítású nyílt csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, szikkasztóárkos megoldások
mintáinak kidolgozása és terjesztése az egyre csak növekvő burkolt felületek
ellensúlyozására. A fenti fejlesztésekhez kiindulópontja egy megvalósíthatósági tanulmány,
amely az elválasztott csapadékvíz elvezető csatorna-rendszer létesítésére és jogi
szabályozására, településrendezési eszközeire ad iránymutatást. Szükség van az egységes
budapesti csapadékcsatorna-nyilvántartás létrehozására a digitális földhivatali térkép bázisán,
valamint a csapadékvíz minőségi ellenőrző rendszer működtetésére is.
Problémát jelent, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer egyes részei nem megfelelő
kapacitásúak, és a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadékok egyre gyakrabban okoznak
jelentős anyagi károkkal járó elöntéseket (pl. a X. kerületben, a XIII. kerületi Béke úton,
az I. kerületi Attila úton, a Moszkva téren, Csepelen). A kisvízfolyások sem alkalmasak
többletvíz befogadására, a probléma kezelésének egyik lehetősége a földalatti zárt
záportározók létesítése.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység
3

hasznosított csapadékvíz (szürke víz) mennyisége

m /év

elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítése

km

természetes kialakítású nyíltszelvényű csapadékvíz elvezető rendszer hossza

km

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
F-4.1. feladat: Középtávú terv a szürke víz hasznosítására (egyesített
rendszerű hálózat szétválasztásával)
Szükségszerű lenne, ahol erre lehetőség van, a csapadékvíz gyűjtésére és felhasználására a parkok és
utcák locsolására, portalanítására. Ennek megvalósítására, költségbecslésére, ütemezésére tervet kell
kialakítani.
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F-4.2. feladat: Egységes csapadékcsatorna-nyilvántartás kialakítása
Az egységes budapesti csapadékcsatorna-nyilvántartás, a hálózat adatbázisának létrehozása, a
meglévő adatállomány felülvizsgálata a digitális földhivatali térkép bázisán, valamint a csapadékvíz
minőségi ellenőrző rendszer létrehozása és működtetése, a változások nyomonkövetése, az
adatszolgáltatás rendjének kialakítása.

F-4.3. feladat: Mintaprojektek a csapadékvíz helyben tartására
Középület-, közterület-mintaprojekt kivitelezése a csapadékvíz-megtartás és -tárolás népszerűsítésére,
a lehetséges megoldások bemutatására.

F-4.4. feladat: Az elválasztott rendszerű csapadékcsatorna-hálózat
megvalósításának előkészítése
Megvalósíthatósági tanulmány készítése az elválasztott csapadékvíz elvezető csatorna-rendszerek,
záportározók létesítésére és ennek jogi szabályozása, településrendezési eszközei.

F-4.5. feladat: Természetes kialakítású nyílt csapadékvíz elvezető
árkok kialakítása
A víz helyben tartását preferáló csapadékvíz-elvezető megoldások, szikkasztóárkos megoldások
mintáinak kidolgozása és terjesztése a külső kerületekben.

F-4.6. feladat: Csatornadíj-rendszer átalakítása/módosítása a
vízmegtartás érdekében
A csapadékvíz helyben tartását preferáló csatornadíjrendszer létrehozása. A csapadékvíz talajba
szivárgását és elpárolgását lehetővé tevő vízáteresztő felületek, burkolatok, vízmegtartó zöldtetők
növelésének kedvezményezése a csatornadíjban.

Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv26
F. Alprogram: Fővárosi Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

12,0

100%

–

–

–

–

F-1.1.

Fővárosi Vízprogram megalkotása

F-1.2.

A Duna és a kisvízfolyások vízminőségi
adatainak nyilvánossá tétele

5,0

100%

–

–

–

–

F-1.3.

Kisvízfolyások rehabilitációs programja

25,0

100%

–

–

–

–

F-2.1.

Az ivóvíz szolgáltatás biztonságának
növelése

50,0

100%

–

–

–

–

F-2.2.

Vízminőségi és vízbiztonsági információs
és tájékoztatási rendszer létrehozása

5,0

100%

–

–

–

–

F-3.1.

A Duna-ág belső terhelésének
csökkentése és a Dél-pesti
szennyvíztisztító telepnél átvezetés

26

N.A.

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
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Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

javasolt forrásmegosztás (%)

összes
mFt

ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

10%

–

90%

–

–

kiépítése
F-3.2.

A szennyezőanyagok kivezetése a parti
sávból

N.A.

F-3.3.

A tassi zsilipnél a korszerű vízszintszabályozási lehetőség megteremtése

4700,0

F-3.4.

A strandok, fürdők használtvízkezelésének felülvizsgálata, ellenőrzése

N.A.

F-4.1.

Középtávú terv a szürke víz
hasznosítására (egyesített rendszerű
hálózat szétválasztásával)

12,0

100%

–

–

–

–

F-4.2.

Egységes csapadékcsatorna-nyilvántartás
kialakítása

16,0

100%

–

–

–

–

F-4.3.

Mintaprojektek a csapadékvíz helyben
tartására

35,0

50%

–

50%

–

–

F-4.4.

Az elválasztott rendszerű
csapadékcsatorna-hálózat
megvalósításának előkészítése

20,0

50%

–

50%

–

–

F-4.5.

Természetes kialakítású nyílt csapadékvíz
elvezető árkok kialakítása

25,0

100%

–

–

–

–

F-4.6.

Csatornadíj-rendszer
átalakítása/módosítása a vízmegtartás
érdekében

8,0

100%

–

–

–

–

655

0

4 258

0

0

ÖSSZESEN:

4 913

F. Alprogram: Fővárosi Környezeti Program önkormányzati ráfordításai éves
bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

F-1.1. Fővárosi Vízprogram megalkotása

összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,0

–

12,0

–

–

–

–

F-1.2. A Duna és a kisvízfolyások vízminőségi
adatainak nyilvánossá tétele

5,0

–

5,0

–

–

–

–

F-1.3. Kisvízfolyások rehabilitációs programja

25,0

–

5,0

15,0

5,0

–

–

F-2.1. Az ivóvíz szolgáltatás biztonságának
növelése

50,0

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0
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Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

F-2.2. Vízminőségi és vízbiztonsági információs és
tájékoztatási rendszer létrehozása

5,0

F-3.1. A Duna-ág belső terhelésének csökkentése
és a Dél-pesti szennyvíztisztító telepnél
átvezetés kiépítése

N.A.

F-3.2. A szennyezőanyagok kivezetése a parti
sávból

N.A.

F-3.3. A tassi zsilipnél a korszerű vízszintszabályozási lehetőség megteremtése

470,0

F-3.4. A strandok, fürdők használtvíz-kezelésének
felülvizsgálata, ellenőrzése

N.A.

2011

2012

–

–

100,0

2013
5,0

100,0

100,0

2014

2015

2016

–

–

–

100,0

70,0

0,0

F-4.1. Középtávú terv a szürke víz hasznosítására
(egyesített rendszerű hálózat
szétválasztásával)

12,0

–

5,0

7,0

–

–

–

F-4.2. Egységes csapadékcsatorna-nyilvántartás
kialakítása

16,0

–

8,0

8,0

–

–

–

F-4.3. Mintaprojektek a csapadékvíz helyben
tartására

17,5

–

–

17,5

–

–

–

F-4.4. Az elválasztott rendszerű
csapadékcsatorna-hálózat
megvalósításának előkészítése

10,0

–

5,0

5,0

–

–

–

F-4.5. Természetes kialakítású nyílt csapadékvíz
elvezető árkok kialakítása

25,0

–

–

–

8,0

–

F-4.6. Csatornadíj-rendszer
átalakítása/módosítása a vízmegtartás
érdekében

ÖSSZESEN:

655

105

–

12,0
8,0

163

13,0

–

–

–

–

184

123

75

75

G. ALPROGRAM
Hulladékgazdálkodás
Az alprogram jelentősége
A hulladékgazdálkodásnak – hagyományos célkitűzései, a hulladékképződés és -kezelés
egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak megelőzése, illetve csökkentése mellett
– hozzá kell járulnia a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez,
felhasználásuk hatékonyságának növeléséhez. A lerakásra kerülő hulladék depóniagázai
jelentős mértékben járulnak hozzá a települések üvegházgáz kibocsátásához, így a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentése a klímaváltozás megelőzéséhez is
hozzájárul. A korszerű hulladékkezelés magasan szervezett és jól gépesített infrastrukturális
rendszert igényel, ami költséges és energiaigényes. A hulladékkeletkezés visszafogása ezt a
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tevékenységet is fenntarthatóbbá teszi, tehát a fogyasztói szokások befolyásolása közvetlen
érdeke mind a rendszert működtető önkormányzatnak, mind a végső soron annak terheit
viselő lakosságnak.
Az illegálisan lerakott hulladék, illetve nem kommunális tevékenységből származó
hulladéklerakás, talajszennyezés feltárása és megszüntetése azokban az esetekben, amikor ez
a főváros hatáskörébe tartozik, szintén megkerülhetetlen része a hulladékgazdálkodás
feladatainak. A szennyvízkezelés Budapest egyik legjelentősebb környezeti problémája volt.
A Központi Szennyvíztisztító Telep működésének elindulásával a tisztítási kapacitás lehetővé
teszi a város kommunális szennyvizének megfelelő tisztítását. Ehhez azonban el kell érni a
valóban teljes rákötést és az illegális szennyvízleürítések felszámolását. A tisztítás hatásfoka
már megfelelő, azonban a keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítása még nem teljesen
megoldott. A szennyvíziszap különösen azért jelentős kérdés, mert belőle biogáz, illetve
szántóföldön használható humusz nyerhető, így egyrészt hasznosítható erőforrás, másrészt
nem megfelelő kezelése jelentős környezeti kockázat.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
B1
H1
H2
H3
H4
K1
S2
V3

Helyi természetvédelmi területek terhelésének csökkentése.
Hulladék-megelőzés: A Program 6 éve alatt tovább csökkenjen az egy főre jutó hulladék mennyisége, és
2016-ra a lerakóra kerülő biológiailag lebomló szerves anyag tömegét 35%-ra kell csökkenteni.
Újrahasznosítás: Elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2015-ig (papír, műanyag, fém, üveg)
az így újrahasznosított hulladék mennyisége érje el a keletkező hulladék legalább 40%-át.
Illegális lerakók, elhagyott hulladékok: csökkenjen felére a budapesti közterületi illegális hulladéklerakóhelyek száma.
Köztisztaság: A budapestiek megítélése Budapest köztisztaságára vonatkozóan ötfokú skálán mérve a
Program 6 éves időtartama alatt legalább egy fokozatot javuljon.
Hozzájárulás a globális klímaváltozás megelőzéséhez: A főváros CO2 kibocsátásának mérséklése 2016-ig
15%-kal, 2020-ig 21%-kal (2005-höz képest).
Zöldterületek fogyásának megállítása.
A kisvízfolyások jó ökológiai állapotának elérése.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
G-1. CÉLKITŰZÉS: HULLADÉK-MEGELŐZÉS (KOMMUNÁLIS HULLADÉK)

Az egy lakosra jutó háztartási hulladék mennyisége Budapesten 450 kg/fő/év, az utóbbi
években csökkenő jelleget mutat. A cél ennek a folyamatnak a további fenntartása. A lakosság
szemléletformálása folyamatosan fenntartandó és erősítendő feladat, mivel feltételezhető,
hogy a fajlagos hulladék mennyiségének csökkenése inkább a lakosság gazdasági helyzetének
romlása, mintsem környezettudatosságának növekedése miatt következett be.
A hulladékkeletkezés megelőzését szolgáló programok indítása szükséges a háztartások és az
intézmények körében, amelyek a vásárlók, fogyasztók tájékoztatásán, a termékekhez
kapcsolódó hulladékképző potenciál megismertetésén alapulnak (ld. A-1.3., A-1.4. feladatok).
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
Budapesti kommunális szilárd hulladék fajlagos mennyisége

mértékegység
kg/fő/év

A célkitűzés keretében a következő feladat megvalósítását irányozzuk elő:
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

58

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

G-1.1. feladat: Új Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv készítése
A 2004-2008-as időszakra vonatkozó Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervhez 2008-ban készült
Kiegészítő Terv a 2009-2010-es évekre, áthidaló megoldásként, amíg el nem készül az új Országos
Hulladékgazdálkodási Terv. A fővárosnak mielőbb szüksége van egy valóban új – a 2008/98/EK
irányelvnek megfelelő – Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervre, az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv II. és Megelőzési Program figyelembevételével.

G-2. CÉLKITŰZÉS: ÚJRAHASZNOSÍTÁS JAVÍTÁSA

A kezelendő hulladék mennyiségének csökkentését szolgálja a hasznosítható anyagok
szelektív gyűjtése és a jelentős tömeget kitevő szerves hulladék (avar, kerti hulladék stb.)
komposztálásának megoldása. A szelektív gyűjtés esetében a jelenlegi rendszerben nehéz
további érdemi előrelépést elérni a szelektív gyűjtés arányának növelésében. A hagyományos
gyűjtőszigetes megoldást fel kell váltani egy hatékonyabb, házi gyűjtésű rendszerrel. Több
sikeres komposztálási program indult már a városban, ezeket a kezdeményezéseket a
fővárosnak koordinálni, támogatni és erősíteni kell a jövőben. A szelektív hulladékgyűjtés
keretében kell továbbfejleszteni a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtését és
ártalmatlanítását is. A szelektív gyűjtés rendszerének tervezett átalakításakor tekintettel kell
lenni ennek a megoldására is.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék (TSZH) hulladék fajlagos mennyisége

kg/fő/év

Zöld- és biohulladék anyagában történő hasznosításának aránya

%

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
G-2.1. feladat: A háznál történő szelektív gyűjtés kiépítése a lehető
legnagyobb népesség bevonásával
A hagyományos gyűjtőszigetes megoldáshoz képest a házi hulladékgyűjtés olcsóbb (nincs szükség
speciális gyűjtőeszközökre és járművekre), elérhetőbb a lakosság számára. Az egyedi gyűjtés további
előnye, hogy nagyobb felelősségtudatot ébreszt a lakosságban, azonnali visszajelzést kaphatnak, ha
nem megfelelően gyűjtenek.
(Az intézkedés kapcsolódik az A-1.3. szemléletformálási feladathoz)

G-2.2. feladat: Fővárosi Komposztálási Program kidolgozása
A már létező komposztálási programokat a főváros egészére szükséges lenne összehangolni. Ennek
keretében fel kell mérni, hogy milyen mértékben lehet a keletkezés helyén történő komposztálási
módszerekkel megoldani ezt a problémát, és ez alapján támogatni, megvalósítani az új programokat.
A komposztálási program lehet a következő Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv része is.
(Az intézkedés kapcsolódik az A-1.4. szemléletformálási feladathoz)

G-2.3. feladat: Új lakossági építési-bontási hulladékgyűjtő rendszer
kialakítása
A lakosságnál keletkező építési-bontási hulladékok tekintetében hatékonyabb gyűjtési és hasznosítási
rendszer kidolgozására van szükség. Az építőipar Budapesten is az egyik legnagyobb
anyagmennyiséget használó ágazat. A kitermelhető építőanyagok szűkössége, az energia és
anyagtakarékosságra törekvés és az építési hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának
fokozódó nehézségei, egyaránt megkövetelik az építőanyagok újrahasznosítását. Ehhez egy hatékony,
erre specializált rendszerre van szükség. Ezt támogatandó, olyan szabályozási környezet
megteremtését kell kezdeményezni, amely az építési-bontási hulladékok jelentős arányú hasznosítását
kényszeríti ki.
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G-3. CÉL: ILLEGÁLIS LERAKÓK, ELHAGYOTT HULLADÉKOK CSÖKKENTÉSE

Az illegális hulladéklerakók nemcsak környezeti problémát jelentenek. Veszélyeztetik a
talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket és az ökoszisztémákat, de keletkezésük részben
szociális (hajléktalanok) és gazdasági (megszűnt ipari, kereskedelmi területeke, barna mezős
térségek) okokra vezethető vissza. Budapest területén jelentős számú illegális hulladéklerakó,
illetve közterületeken, erdőkben elhagyott hulladék található. A nagyobb illegális lerakók
közül említésre méltók a Budapest területén lévő agyag, homok és kavics bányák (pl. X.
kerület, Akna u., Gergely u.; XVI. kerület, Sarjú u.; XVII. kerület, Naplás-bánya), ahol a
bányászatot követően visszamaradt bányagödrök feltöltésére meddőanyagot, gyártási
mellékterméket, kommunális hulladékot, ipari szennyvizet, vegyipari hulladékot használtak
több évtizeden keresztül. A közterületi lerakók száma és az illegálisan lerakott hulladék
mennyisége, összetétele és így környezeti, egészségügyi kockázata jószerével ismeretlen.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Közterületi illegális hulladék-lerakóhelyek száma

db

Felszámolt illegális lerakások száma

db

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
G-3.1. feladat: Hulladékkal szennyezett fővárosi területek
kármentesítése
A talaj- és termőföld, valamint az emberi egészség védelme érdekében nagy fontosságú a különböző
termelési, kommunális és veszélyes hulladékokkal szennyezett fővárosi területek számbavétele,
felszámolása és rekultivációja. Különösen fontos az illegális kommunális hulladékkal keveredett
lakossági veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, mivel ez kiszámíthatatlan mértékű kockázatot jelent.

G-3.2. feladat: Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása a fizikai megszüntetés, a hulladék ártalmatlanítása
mellett a közterületek szisztematikus állapotfelmérését, a hulladéklerakás mielőbbi felismerését is
megköveteli. Ez a feladat a zöldterületek, természeti értékek, vízfolyások védelmét célzó feladatokhoz
(B1. és S2. célok) is kapcsolódhat.

G-4. CÉLKITŰZÉS: SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS JAVÍTÁSA

A főváros belső kerületeinek csatornázottsága gyakorlatilag teljesnek tekinthető, a
külsőbb kerületekben, kertes házas beépítésű térségekben azonban néhol 80% alatti. A
bekötések ott sem teljes körűek, ahol kiépült a csatornahálózat. A budai oldalon a karsztos
alapkőzet miatt különösen kritikusak az ilyen területek. A rákötések elmaradása, a
szabálytalan egyedi gyűjtő vagy tisztítóberendezések viszont csak igen nehezen
ellenőrizhetők, illetve deríthetők fel. A modern tisztítóművekben keletkező szennyvíziszap
elhelyezése illetve feldolgozása még nem teljesen megoldott. Különösen a Központi
Szennyvíztisztító Telep kapacitása miatt van szükség alapvetően új megoldásokra e téren.
Ezért minél előbb szükség van egy hosszú távú szennyvíziszap-stratégiára.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Szennyvíz-csatornára évenként rákötött háztartások száma

db/év

Keletkezett szennyvíziszap mennyisége

tonna
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A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
G-4.1. feladat: Szabályozási és hatósági eszközök az illegális
szennyvíz-leürítések visszaszorítására, a rákötések elősegítésére
A feladat célja az önkormányzat részéről a szabályozási és represszív eszközök kialakítása illetve
módosítása. Önmagában mint jogi eszköz, még nem garantálhatja a jogsértő magatartás
visszaszorítását, de annak lehetőségét megadja. Szorosan összefügg megvalósítása a H-5.2. feladattal.

G-4.2. feladat: Az illegális szennyvízbevezetések felmérése és
megszüntetése
A H-5.1 feladatban megvalósítandó eszközök érvényesítése érdekében szükség van a szabálysértések
felderítésére is, ezt a célt szolgálja azon ingatlanok felmérése, ahol rendelkezésre áll a csatorna, de
nem kötöttek rá, vagy szabálytalan módon történt. Ki kell terjednie a csatornázatlan területen
szabálytalanul működő egyedi szennyvízkezelő megoldások felderítésére is, bár ez még nehezebben
valósítható meg.

G-4.3. feladat: Szennyvíziszap-stratégia megalkotása
A fővárosnak a kiépült hatalmas tisztító kapacitásoknak köszönhetően jól átgondolt, a környezeti
szempontokat messzemenően figyelembe vevő, megalapozott elképzelésre van szüksége a
szennyvíziszap kezelése terén. A szennyvíziszap-stratégiának a főváros szennyvíztisztító telepein
keletkező iszapok hosszú távú ártalmatlanításának és/vagy hasznosításának lehetőségét több
változatban kell megvizsgálnia, és ezek értékelése alapján kell kijelölnie a szükséges célokat.

Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv27
G. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

8,0

100%

–

–

–

–

5 885,0

16%

–

84%

–

–

5,0

100%

–

–

–

–

G-2.3. Új lakossági építési-bontási
hulladékgyűjtő rendszer

440,0

100%

–

–

–

–

G-3.1

Hulladékkal szennyezett fővárosi
területek kármentesítése

900,0

100%

–

–

–

–

G-3.2. Az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása

500,0

15%

–

–

–

85%

–

–

–

–

–

G-1.1. Új Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv
készítése
G-2.1. A háznál történő szelektív gyűjtés
kiépítése a lehető legnagyobb népesség
bevonásával
G-2.2. Fővárosi Komposztálási Program
kidolgozása

G-4.1. Szabályozási és hatósági eszközök az
illegális szennyvíz-leürítések
visszaszorítására, a rákötések
elősegítésére
27

0,0

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
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Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

javasolt forrásmegosztás (%)
ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

G-4.2. Az illegális szennyvízbevezetések
felmérése és megszüntetése

8,0

100%

–

–

–

–

G-4.3

5,0

100%

–

–

–

–

2 383

0

4 943

0

425

Szennyvíziszap-stratégia megalkotása

ÖSSZESEN:

7 751

G. Alprogram: Budapesti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

G-1.1. Új Fővárosi
Hulladékgazdálkodási Terv
készítése
G-2.1. A háznál történő szelektív
gyűjtés kiépítése a lehető
legnagyobb népesség
bevonásával
G-2.2. Fővárosi Komposztálási
Program kidolgozása
G-2.3. Új lakossági építési-bontási
hulladékgyűjtő rendszer
G-3.1 Hulladékkal szennyezett
fővárosi területek
kármentesítése
G-3.2. Az illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása

összes
mFt

2011

8,0

4,0

4,0

2013

2014

2015

2016

–

–

–

–

941,6

–

316,2

600,3

25,1

–

–

5,0

–

5,0

–

–

–

–

440,0

90,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

900,0

–

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

75,0

75,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

G-4.1. Szabályozási és hatósági
eszközök az illegális szennyvízleürítések visszaszorítására, a
rákötések elősegítésére

0,0

G-4.2. Az illegális
szennyvízbevezetések felmérése
és megszüntetése

8,0

–

G-4.3 Szennyvíziszap-stratégia
megalkotása

5,0

5,0

ÖSSZESEN:

2012

2383

174

4,0

4,0

–

–

–

–

–

579

855

275

250

250
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H. ALPROGRAM
Környezetbiztonság - rendkívüli és katasztrófa helyzetek
Az alprogram jelentősége
A civilizációs eredetű szennyezések egyaránt származhatnak hazai és külföldi
tevékenységekből, melyek a felszíni vizek (Duna) és a levegő szennyezésén túl több éven
keresztül veszélyeztethetik a felszín alatti vizek, a földtani közeg természetes állapotát, illetve
jelentős természetkárosítással is együtt járhatnak. A már bekövetkezett, tartós
környezetkárosodások felszámolása érdekében szükséges a szennyezőforrások és területek
felderítése, a kármentesítési feladatok végrehajtása. Több nemzetközi egyezmény tartalmaz a
környezetbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket, hiszen az ezzel kapcsolatos folyamatok,
hatások átterjednek az országhatárokon is.
Kapcsolódás a Fővárosi Környezeti Program környezeti célállapotaihoz
L1
L2
V4

PM10: Budapesten el kell érni a kisméretű szálló porra (PM10) előírt légszennyezettségi határértékeket,
valamint a napi határérték-túllépések száma legyen kevesebb, mint 35 évente.
NO2: A nitrogén-dioxid szennyezettség tekintetében az egy órát meghaladó határérték-túllépések
száma legyen kevesebb, mint 18 évente.
Árvízvédelem: a főváros teljes területe rendelkezzen megfelelő árvízvédelmi létesítményekkel.

Az alprogram részletes célkitűzései és feladatai
H-1. CÉLKITŰZÉS: VÍZKÁRMEGELŐZÉS ÉS ELHÁRÍTÁS: ÁRVÍZVÉDELEM

A Duna nemcsak a vízigények kielégítésében, szennyvíz és csapadékvíz befogadójaként
játszik szerepet, hanem veszélyforrásként is megjelenik. A kiszámíthatatlan és intenzív
esőzések, tavaszi és őszi áradások miatt jelentős erőforrások igénybevétele szükséges a vízkár
elhárítás érdekében, és nagy a megelőzés jelentősége, amely a károkozás költségeinél jóval
kisebb összegből finanszírozható. A Duna menti árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében
mielőbb meg kell kezdeni a védvonalak kiépítését az előírt szintre a nem kellő biztonságú
szakaszokon. A Római-part jelenlegi árvízvédelme nem megfelelő. Tervezésre illetve
kialakításra vár egy Duna parti árvízvédelmi rendszer, amely biztosítaná a Duna part és a
Királyok útja – Nánási út között húzódó terület védelmét. Lokális problémát okoznak a
szélsőségesen nagy mennyiségű csapadék okozta elöntések a fővárosi kisvizek vízgyűjtő
területén is. A VKI-val összhangban, az árvízi kockázatok kezeléséről szóló EU irányelvnek
megfelelően, folyamatban van a jelenleg ismert, illetve a jövőben előrelátható potenciális
árvízi kockázatok felmérése, kockázati térképek összeállítása (2013-ig) és az árvízi
kockázatkezelési tervek időarányos kidolgozása (2015-ig).
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás
A fejlesztendő és építendő összes töltéshossza

mértékegység
fm/km

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
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H-1.1. feladat: Fővárosi Árvízvédelmi Beruházási Terv kidolgozása
A Fővárosi Árvízvédelmi Beruházási Terv tartalmazza az árvízvédelmi rendszernek az előírt szintre
történő fejlesztését a folyam legkritikusabb védvonal-szakaszain, különösen a III. és IV. kerületi árvízi
védőművek és a Csepel-északi védőművek kiépítése.

H-1.2. feladat: A lakosság tájékoztatása a különösen nagy veszélyt
jelentő területek kockázatáról
A kerületi önkormányzatokkal közösen szükséges a különösen nagy veszélyt jelentő természeti
adottságú területeken élő lakosság tájékoztatása és a kockázatok mérlegelése, módosítások
átvezetése a településtervezési dokumentumok felülvizsgálatánál.

H-2. CÉLKITŰZÉS: SZMOG-RIADÓVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Budapesten 2008 óta az adott küszöbértéket meghaladó PM10 koncentráció és további
jogi feltételek esetén a főpolgármester elrendelheti a szmog-riadót, amit 2011 elején több
alkalommal meg is tett. Az EU további országaiban az ózon, kén-dioxid és nitrogén-dioxid
adott koncentrációjához, hazánkban a PM10 és a CO-értékekhez is értelmezett a tájékoztatási
és riasztási küszöb, a szmog-riadós intézkedések. A 2010-ben módosított28 fővárosi szmogriadó rendeletbe a kerti hulladékok és az avar égetését korlátozó előírások is bekerültek.
(A szmog-riadóhoz vezető levegőminőségi helyzetek elkerülésével kapcsolatos feladatokat ld.
a Környezetminőség Alprogram „A levegő minőségének javítása” D-1. célkitűzése alatt.)
A célkitűzés keretében a következő feladat megvalósítását irányozzuk elő:
H-2.1. feladat: Lakossági tájékoztatás a szmog riadóról
A közterületi információs táblák, honlap stb. fejlesztése a levegőminőségi állapotról, különös
tekintettel a szmogriadó helyzettel kapcsolatos informáltság javítására.

H-3. CÉLKITŰZÉS: KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉS

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) működésének elmúlt 14 éve
alatt a hátrahagyott környezetkárosodások, szennyezőforrások, szennyezett területek
felmérése és a Környezetvédelmi Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási
Rendszer (FAVI)-KÁRINFO adatbázis feltöltése folyamatosan történt. Továbbra is szükséges
a tényfeltárások és a kármentesítési tevékenységek támogatása, a szennyezett területek
számbavételének folytatása a történeti kutatás módszerének felhasználásával, a
szennyezőforrások és a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista (NKPL) módszertani
fejlesztése,
fokozatos
bővítése,
aktualizálása.
A
FAVI-KÁRINFO
rendszer
továbbfejlesztésével a cél az, hogy egy ingatlanról minden – a tulajdonos, kezelő, eladó,
vásárló számára fontos – információ egyidejűleg rendelkezésre álljon.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

Ismert szennyezett területek száma és kiterjedése

db és ha

Felszámolt szennyezőforrások száma

db

28

39/2010 (VII.22) önkormányzati rendelettel módosított 69/2008.(XII.10.) Főv. KGy. rendelet, Budapest Főváros
szmogriadó-tervéről
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A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
H-3.1. feladat: A szennyezett területek számbavételének folytatása
A tényfeltárások és a kármentesítési tevékenységek támogatása, a szennyezett területek kockázat
alapú kezelésének továbbfejlesztése, szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, a
Prioritási Listák bővítése, aktualizálása.

H-3.2. feladat: A feltárt területeken a beavatkozások végrehajtása, a
kármentesítési programok folytatása
Az öröklött környezeti károknak az OKKP ütemezett végrehajtását szolgáló feladatok ellátása:
(önkormányzat: várostervezési koordináció, éves gördülő tervezés fejlesztése, ellenőrzés, utómonitoring)

H-3.3. feladat: A FAVI-KÁRINFO rendszer továbbfejlesztése
Az adatszolgáltatási igények kielégítéséhez szükséges intézményi háttér biztosítása, az ingatlannyilvántartás és a FAVI-KÁRINFO kapcsolatának megalapozása.

H-4. CÉLKITŰZÉS: IPARI BALESETEKKEL SZEMBENI VÉDELEM; KÉMIAI ÉS SUGÁRBIZTONSÁG

A katasztrófavédelmi törvény alapján a veszélyes üzemek működéséről biztonsági
jelentéseket és elemzéseket kell készíteni, melyek a veszélyhelyzetek elhárítását leíró belső
védelmi tervekhez szolgálnak alapul. Ezt követően készül a főváros külső védelmi terve,
a lakossági tájékoztatók. A településrendezési tervezés során figyelembe kell venni azokat az
intézkedéseket, melyek tartalmazzák mind az új, mind a régi veszélyes üzemekre vonatkozó
biztonsági intézkedéseket.
Zárt lakásokban kialakulhat viszonylag magas – természetes eredetű – radonkoncentráció. A radontól és leányelemeitől származik éves természetes sugárterhelésünk
kb. 2/3 része, ezért az épületek radon koncentrációjának felmérése fontos feladat, amit a
lakosság is egyre inkább felismer. Munkahelyek radon koncentrációjának vizsgálata azért is
lényeges, mert jogszabály rendelkezik a munkahelyeken a radon koncentráció cselekvési
szintjéről.
A célkitűzés elérését nyomon követő indikátorok
leírás

mértékegység

A veszélyhelyzetek elhárítása céljából készült védelmi tervek száma

db

A fővárosi környezeti radiológiai monitoring rendszer távmérőállomásai száma

db

A célkitűzés keretében a következő feladatok megvalósítását irányozzuk elő:
H-4.1. feladat: A veszélyes üzemek területén monitorozó rendszer
kiépítése
Veszélyes ipari üzemek működéséről biztonsági jelentések készítése, aktualizálása. Az esetlegesen
bekövetkező baleset során kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzésére az üzemek környezetében
lakossági riasztó rendszer kiépítése, működtetése.

H-4.2. feladat: A fővárosi radon-térkép elkészítése, épületek radon
koncentrációjának felmérése
A radon koncentráció szintjének felmérése és ismerete szükséges a cselekvési tervek kidolgozásához.
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Az alprogramhoz kapcsolódó Cselekvési Terv29
H. Alprogram: Budapesti Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Feladatok száma, megnevezése

javasolt forrásmegosztás (%)

összes
mFt

ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

15,0

100%

–

–

–

–

H-1.2. A lakosság tájékoztatása a különösen nagy
veszélyt jelentő területek kockázatáról

3,0

100%

–

–

–

–

H-2.1. Lakossági tájékoztatás a szmog riadóról

5,0

100%

–

–

–

–

H-3.1. A szennyezett területek számbavételének folyt.

3,0

100%

–

–

–

–

H-3.2. A feltárt területeken a beavatkozások végrehajtása, a kármentesítési programok folytatása

N.A.

–

–

–

100%

–

H-3.3. A FAVI-KÁRINFO rendszer továbbfejlesztése

10,0

100%

–

–

–

–

H-4.1. A veszélyes üzemek területén a monitorozó
kiépítése

N.A.

–

–

–

100%

–

H-4.2. A fővárosi radon-térkép elkészítése, épületek
radon koncentrációjának felmérése

35,0

50%

–

50%

–

–

H-1.1. Fővárosi Árvízvédelmi Beruházási Terv kidolgoz.

ÖSSZESEN:

71

54

0

17

0

0

H. Alprogram: Budapesti Környezeti Program önkormányzati ráfordításai éves bontásban
Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

H-1.1.

Fővárosi Árvízvédelmi Beruházási
Terv kidolgozása

H-1.2.

összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15,0

–

8,0

7,0

–

–

–

A lakosság tájékoztatása a
különösen nagy veszélyt jelentő
területek kockázatáról

3,0

–

3,0

–

–

–

–

H-2.1.

Lakossági tájékoztatás a szmog
riadóról

5,0

–

5,0

–

–

–

–

H-3.1.

A szennyezett területek
számbavételének folytatása

3,0

–

3,0

–

–

–

–

H-3.2.

A feltárt területeken a
beavatkozások végrehajtása, a
kármentesítési programok folytatása

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

H-3.3.

A FAVI-KÁRINFO rendszer
továbbfejlesztése

10,0

–

–

–

–

29

N.A.

5,0

5,0

Az alprogramhoz kapcsolódó feladatok költségbecslését a Főpolgármesteri Hivatal Közmű és Környezetvédelmi Osztálya
készítette elő, más szervezeti egységeinek bevonásával.
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Önkormányzati ráfordítások
Feladatok száma, megnevezése

összes
mFt

2011

H-4.1.

A veszélyes üzemek területén a
monitorozó kiépítése

N.A.

N.A.

H-4.2.

A fővárosi radontérkép elkészítése,
épületek radonkoncentrációjának
felmérése

17,5

–

ÖSSZESEN:

53

0

2012

2013

2014

2015

2016

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

–

–

10,0

7,5

–

24

12

10

7

0

5. A BUDAPESTI KÖRNYEZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
SZERVEZÉSE
A főváros környezetvédelmi gyökerű problémáinak megoldása végső soron a
végrehajtáson múlik: a legjobban megírt program is csak annyit ér, amennyit abból meg lehet
valósítani. Lényeges, hogy a környezetvédelmi programot nem a Főpolgármesteri Hivatal
hajtja végre, hanem – a kerületek, a fővárosi közmű vállalatok és közintézmények,
valamint a budapesti gazdaság szereplőinek és a városlakók bevonásával – irányítja a
végrehajtást. E fejezetben áttekintjük a végrehajtással kapcsolatos stratégiai tervezési,
városüzemeltetési, szabályozási szempontokat, továbbá összegezzük a program pénzügyi
feltételeit és a végrehajtás intézményi hátterét. Végül ismertetjük az új FKP előrehaladásának
mérésével kapcsolatos monitoring feladatokat.

5.1. Végrehajtás átfogó, horizontális eszközei
5.1.1. Stratégiai tervezés, városirányítás, városüzemeltetés
Az új fővárosi környezeti programnak útmutatóként, „tervezési segédletként” kell
szolgálnia az önkormányzati rendeletek, szakterületi, igazgatási stratégiák, tervek és
programok kidolgozása és végrehajtása során. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az új FKP nem
koordinál „más” programokat, stratégiákat, hanem „zöld iránytűként” támogatást nyújt azok
környezeti teljesítményének javítására.
A stratégiai tervezés áttekintéséből ki kell emelni azt a kérdést is, hogy az egyes
programok összehangolása mit is jelenthet, mi az egyes szakterületek és a kerületek
programjainak viszonya az Fővárosi Környezeti Programhoz? A stratégiai tervezéssel
összefüggő kiemelt feladatok a következők:
 az új FKP-hoz kapcsolódó környezetügyi és fenntarthatósági témakörökben
koncepciók, tervek stratégiák kidolgozása (pl. Fővárosi Klímastratégia, Budapest
Fenntarthatósági Stratégája, Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv stb.),
 az új FKP cél- és eszközrendszerének integrálása más szakterületek stratégiáiba,
szabályozási koncepcióiba, programjaiba (pl. Integrált Városfejlesztési Stratégia, Fővárosi
Energetikai Koncepció, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, Budapesti
Városrendezési és Építési Keretszabályzat stb.)
 az új FKP figyelembevétele a kerületek és az agglomerációs települések
környezetvédelmi programjaiban, illetve fejlesztési stratégiáiban
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Megítélésünk szerint a városüzemeltetésben feladatot vállaló gazdasági társaságok és
intézmények a fővárosi környezetpolitika integrálásának egyik legfontosabb gyakorlati
területe. Több megyei jogú városunk, illetve külföldi főváros környezetvédelmi
programjában kiemelt hangsúlyt kap a „zöld-statdwerke” megközelítés. Az alábbiakban – a
korábbi fővárosi környezetvédelmi program felülvizsgálata 30 tapasztalatai alapján –
áttekintjük a fővárosi tulajdonú közszolgáltatások lehetséges szerepét a környezetvédelmi
törekvések megvalósításában.
4. táblázat. Fővárosi közszolgáltató vállalatok szerepe az új FKP végrehajtásában
Fővárosi közszolgáltatások
Meglévő intézmények
BKV Zrt.

kapcsolódás FKP Lehetséges szerep a
feladathoz
fővárosi környezetpolitika integrálásában (példák)
D-1.2 feladat

Környezetkímélő közlekedési akcióterv kidolgozása, BKV
energiatakarékossági program kidolgozása
Víztakarékossági Program és lakossági tájékoztatási kampány
indítása

Vízművek Zrt.

F-1.1 feladat
F-2.1 feladat
F-2.2 feladat

FCSM Zrt.

B-3.1 feladat
F-4 .1 – 4.6
feladatok
G-1.1 feladat
G-2.1 feladat
G-2.2 feladat
F-3.4 feladat
E-1.1 feladat
E-1.1 feladat
E-1.2 feladat
E-1.3 feladat
E-1.4 feladat
E-1.5 feladat
E-1.6 feladat
B-1.1 feladat
B-1.3. feladat
C-2.1 feladat
D-2.1 feladat
D-2.2 feladat
B-1.4. feladat
B-1.3. feladat

Szürke-víz hasznosítási lehetőségek kidolgozása

D-3.2 feladat
D-3.3 feladat
D-3.4 feladat
B-2.1 feladat
B-2.2 feladat

FKP szerint

FKF Zrt.

BGYH (Gyógyfürdő Zrt.)
BTI Zrt.
Főkert Zrt.

31

BDK Kft.
Főkétüsz Kft.
FTSZV Kft.32

Főtáv Zrt.
Főgáz Zrt.
Új intézmények
Parkőrszolgálat

City-logisztika rendszer

Lakossági hulladék-minimalizálási, hulladék megelőzési program
indítása
Környezetegészségügyi akciók
Zöldfelület megőrzés és bővítés
Zöldfelület megőrzés és bővítés

Villamosenergia megtakarítás, fényszennyezés megelőzése
„zöldkártya” az egyedi fűtőberendezéseknek
Köztisztasági, városszépítési kampány indítása

Fővárosi Energetikai Cselekvési Program szerint
Fővárosi Energetikai Cselekvési Program szerint

FKP szerint

30

Tájékoztató a Fővárosi Környezeti Program végrehajtásáról 2009. (IMSYS Kft.)
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
32
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
31

BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

68

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

Fővárosi környezeti tájékoztató
központok

Valamennyi
feladat az A-1, A2, A-3
célkitűzések alatt

Fővárosi Energia Ügynökség

B-1.1. feladat
B-1.2- feladat
B-1.3. feladat

2011.10.10.

AZ új FKP
A-1. célkitűzése:” Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás”
A-2. célkitűzése:” Fenntartható fogyasztás, a természeti
erőforrások takarékos igénybevétele”
A-3. célkitűzése: „Környezeti információhoz való hozzáférés,
környezet-egészségügyi információk”
szerint
Fővárosi Energetikai Cselekvési Program szerint

5.1.2. Jogi, szabályozási eszközök
Az új FKP végrehajtását segítő jogi és szabályozási eszközöknek az állam, a főváros, a
kerületek és az agglomerációs települések közötti megosztott hatáskörök és felelősség
elvén kell nyugodnia. Ez egyúttal azt jelenti, hogy:
a) a Fővárosi Önkormányzatot nyílt tervezés keretében kell bevonni a környezetvédelmi
törvények és jogszabályok megalkotásába,
b) az agglomerációs településekkel partnerségi együttműködések keretében szüksége
összehangolni a környezetvédelmi szabályozó eszközöket,
c) biztosítani kell, hogy az új FKP iránymutatásul szolgáljon a kerületi környezetvédelmi
programok és a kapcsolódó szabályozások kidolgozása során.
A fővárosi önkormányzati rendeletalkotás terén a következő általános szempontok
segíthetik az új FKP végrehajtását:
 Megfontolást érdemel a környezetre kiemelten kockázatos, illegális tevékenységet
folytatók számára rendkívül szigorú, fékező erejű joghátrányok kilátásba helyezése,
a bírságtételek, a büntetőjogi, szabálysértési, polgári jogi felelősségre vonás lehetőségének
kiterjesztése.
 Meg kell vizsgálni a fővárosi környezethasználók önszabályozó eszközeinek
(közigazgatási szerződések, önkéntes megállapodások, vállalati környezetvédelmi
programok stb.) továbbfejlesztési lehetőségeit. Mérlegelni szükséges, hogy az
önkormányzat egyes feladatokat ellátási kötelezettséggel és véglegesen átadjon nem
állami szerveknek, társadalmi szerveknek, illetve köztestületeknek.

5.2. A Program pénzügyi feltételei
5.2.1. Az új FKP hat éves költségterve
Az alábbiakban 4. fejezetben bemutatott tematikus alprogramok költségelőirányzatait
összegezzük. Hangsúlyozzuk, hogy a költségek:


a 2011-2016 időszakra vonatkozó 6 éves összköltséget jelentik,



nem (csak) az önkormányzat kiadásait tartalmazzák, hanem a főváros egyéb
költségviselőinek közreműködését is,
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A költség előirányzatok felelőseinek (azaz a költségviselők) meghatározása során a
következő értelmezéseket és rövidítéseket használjuk:
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT FORRÁSOK (ÖNKO):

Az önkormányzat a Főpolgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények és a
városüzemeltetési vállalaltok (fővárosi közüzemek) költségvetésében tervezheti az új FKP
kiadásait, a következő forrásokból:


helyi adókból, díjakból származó bevétel,



önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei,



természetbeni hozzájárulás,



egyéb saját forrás, pl. hitel



állami normatíva

KORMÁNYZATI (KORM)

E források igénybevétele általában saját forrás meglétét tételezi fel és pályázati úton
nyerhető el a támogatás. A következő források jöhetnek szóba e kategóriában:


céltámogatások,



címzett támogatások,



központosított (minisztériumi, fejezeti) előirányzatok,



céljellegű decentralizált támogatások,

EU-S FORRÁSOK (EU)

Ez esetben a Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai, illetve az Új
Széchenyi Terv által pályázati úton finanszírozott fejlesztések, továbbá a Kohéziós Alapból
finanszírozott beruházásokat lehet figyelembe venni:


Strukturális Alapok,



Kohéziós Alap,



Közvetlenül az Európai Bizottság által kiírt pályázatokból származó támogatások (pl.
LIFE III. program, EU 7. Kutatási, Fejlesztési és Demonstrációs Keretprogram stb.)

GAZDÁLKODÓK (GAZD)

E forrás kategóriában a fővárosi telephellyel rendelkező gazdasági társaságok
környezetvédelmi ráfordításait lehet tervezni:


a gazdálkodók környezetvédelmi kiadásai,



a gazdálkodók önrésze környezetvédelmi pályázatokhoz,

LAKOSSÁG (HÁZT)

Ez esetben azokat a forrásokat lehet figyelembe venni, amelyek lakossági pályázatok
önrészeként kerülnek meghatározásra.
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Az egyes alprogramok részletes költségvetését a 3. fejezetben tüntettük fel.
5a. táblázat. Fővárosi Környezeti Program 6 éves összes ráfordításai
Ráfordítások a 2011-2016 időszakban
Alprogram megnevezése

A. ALPROGRAM
A környezettudatos szemlélet és
gondolkodásmód erősítése
B. ALPROGRAM
Éghajlatváltozás
C. ALPROGRAM
Környezet és egészség
D. ALPROGRAM
Budapest környezetminősége, területés földhasználat, talajvédelem

összes
mFt

ebből:
ÖNKO

KORM

EU

GAZD

HÁZT

1 340

939

0

375

26

0

35 084

2 980

1 200

904

0

30 000

310

0

0

5

0

84 000

84 000

0

0

315

214 056 46 056

438

408

0

30

0

0

F. ALPROGRAM
Vizeink védelme és fenntartható
használata

4 913

656

0

4 258

0

0

G. ALPROGRAM
Hulladékgazdálkodás

7 751

2 383

0

4 943

0

425

54

0

18

0

0

E. ALPROGRAM
A biológiai sokféleség megőrzése,
természet- és tájvédelem, talajok véd.

H. ALPROGRAM
Környezetbiztonság - rendkívüli és
katasztrófa helyzetek
ÖSSZESEN

71

263 968

53 785

85 200

94 527

31

30 425

5.2.2. Az önkormányzati ráfordítások éves költségvetései
Az alábbiakban bemutatjuk éves bontásban az önkormányzat költségvetésében tervezhető
kiadásokat. Megjegyezzük, hogy az egyes alprogramokhoz rendelt éves összegek
költségvetési keretként (előirányzatként) tervezhetők és az önkormányzat éves
költségvetésének végrehajtása során lehet azokat az alprogram 4. fejezetben javasolt konkrét
feladataival teljesíteni.

BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

71

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

5b. táblázat. Fővárosi Környezeti Program önkormányzati ráfordításai éves
bontásban
Alprogram
megnevezése

Önkormányzati ráfordítások
összes
mFt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

939

84

176

175

171

167

166

2 980

230

420

550

575

605

600

310

0

248

62

0

0

0

D. ALPROGRAM
Budapest környezetminősége, területés földhasználat, talajvédelem

46 056

66

9 221

9 231

9 211

9 166

9 161

E. ALPROGRAM
A biológiai sokféleség megőrzése,
természet- és tájvédelem, talajok véd.

408

0

84

84

80

80

80

F. ALPROGRAM
Vizeink védelme és fenntartható
használata

656

105

163

185

123

75

5

2 383

174

579

854

275

250

250

54

0

24

12

10

8

0

53 785

659

10 915

11 153

10 445

10 351

10 262

A. ALPROGRAM
A környezettudatos szemlélet és
gondolkodásmód erősítése
B. ALPROGRAM
Éghajlatváltozás
C. ALPROGRAM
Környezet és egészség

G. ALPROGRAM
Hulladékgazdálkodás
H. ALPROGRAM
Környezetbiztonság - rendkívüli és
katasztrófa helyzetek
ÖSSZESEN

5.2.3. Fővárosi beruházások, fejlesztéspolitika
Az elmúlt évtizedben Magyarországon a környezetügy fejlesztési forrásainak egyre
jelentősebb részét az EU-támogatások teszik ki. A 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program fejlesztési
eszközei a 2007-2013-as időszakra szóló Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT), az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) és az Európai Területi Együttműködési
Programokban, valamint a kisebb léptékű LIFE Plusz programban, a 7. EU K+F keretprogramban,
Tempus, Erasmus stb. oktatási programokban, illetve a Norvég (EFTA) és Svájci Támogatásokban,
valamint a fenti nemzetközi programokhoz kapcsolódó magyar költségvetési kiegészítésekben
találhatók meg. A jelzett források összességében mintegy 2000 milliárd forint környezetvédelmi
fejlesztést, zömében környezetvédelmi infrastrukturális beruházást tesznek lehetővé a Program
időszakában, ami évente átlagos kivetítésben mintegy 300-350 milliárd forintot jelent.
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Valószínűsíthető, hogy a 2014. évtől induló EU költségvetési időszakban sor kerül az
EU kohéziós politikájának megújítására is. A főváros fejlesztési politikájának célszerű
figyelembe vennie (és az új Nemzeti Fejlesztési Tervben érvényre juttatnia) a következő
szempontokat:
 Erősíteni
kell
a
fenntartható
energiagazdálkodással
(energiatakarékosság,
energiahatékonyság javítás, megújulók), a fenntartható mobilitással (közösségi
közlekedés, kerékpáros közlekedés, közlekedési elektrifikáció stb.), valamint az
éghajlatvédelemmel kapcsolatos fejlesztési törekvéseket.
 A környezetvédelmi szempontoknak egyértelműen, indikátorokkal kimutatható
módon be kell épülniük a fejlesztéspolitikával kapcsolatos fővárosi döntésekbe, ezzel
egyúttal arra ösztönözve a fővárosi gazdasági szervezeteket, városlakókat, hogy
takarékoskodjanak a természeti erőforrásokkal és csökkentse a környezetterhelést.
 A fővárosi beruházások során példát kell mutatni a környezettudatos megoldások,
vívmányok bevezetésével és tudatos alkalmazásával. A beruházásokról szóló döntések
meghozatala előtt a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontokat, előnyöket és
hátrányokat egyaránt figyelembe kell venni.

5.3. A végrehajtás intézményi háttere
5.3.1. Környezetvédelmi Programiroda a Főpolgármesteri Hivatalban
Az új FKP hatékony koordinációját célszerű a környezetvédelemmel (is) foglalkozó
szervezeti egység közvetlen irányítása alatt működő külön Programirodához telepíteni.
Valószínűsíthető, hogy 1 fő érdemi és 1 fő adminisztratív munkatárs elegendő a koordinációs
feladatok ellátásához. A Környezetvédelmi Programiroda főbb feladatai a következők:


a kormányzattal, hatóságokkal való egyeztetés és kapcsolattartás,



a program önkormányzati intézkedései esetében a feladatok és a források tervezése, a
végrehajtás megszervezése,



koordináció a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei és szakértői között,



koordináció a Főpolgármesteri Hivatal és a közmű vállalatok között



koordináció a nem-önkormányzati végrehajtókkal,



a Fővárosi Zöld Tanács (ld. D-5.4. feladat, részletesen az 5.3.2. fejezetben) titkársági
feladatainak ellátása,



éves előrehaladási jelentések az új FKP előző évi végrehajtásáról,



döntéselőkészítés az új FKP következő évi feladatairól,

5.3.2. Fővárosi Zöld Tanács felállítása
Az új FKP a főváros minden lakójának érdekeit szolgálja, a programban érdekelt és
végrehajtásában közreműködő szereplők összehangolt cselekvését igényli. Erre annál is
inkább szükség van, mert a legtöbb környezetvédelmi probléma összetett és szerteágazó
jellege miatt, a lakosság, a gazdasági szervezetek több érdekcsoportját érinti és a
megoldásukhoz is általában különböző típusú eszközök keverékét kell alkalmazni.
Javasolható ezért a Fővárosi Zöld Tanács
érdekcsoportokból tartalmazna delegált szakértőket:

felállítása,

amely
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 Fővárosi önkormányzat (lehetőleg nemcsak a környezetvédelemért felelős munkatárs,
hanem pl. gazdasági ügyek vagy fejlesztéspolitika felelőse),
 Pest megyei Önkormányzat


Környezet- és természetvédő civil szervezetek



Fővárosi kamarák, gazdasági köztestületek



Oktatási intézmények képviselői (alap- , közép és felsőoktatás),



Kulturális és egyházi intézmények képviselői,



Közegészségügyi és szociális ellátó intézmények képviselői



Magyar Tudományos Akadémia

A Fővárosi Zöld Tanács feladata elsődlegesen a döntéselőkészítést megelőző tanácsadás,
a tervezett intézkedések véleményezése, az új FKP végrehajtásának nyomon követése lehetne.
A Tanács tehát egyfajta „ötletforrásként” is szolgálhatna, de semmiképpen sem lehet
„pénzosztó” vagy más döntéshozó szerepe. A fentiekben vázolt összetételű testületnek
különösen nagy szerepe lehet abban, hogy az elsődlegesen nem környezetvédelmi
intézkedésekben azonosítani tudja a környezeti szempontokat, környezeti követelményeket
tudjon beépíteni az intézkedésekbe, ezekre javaslatokat tudjon tenni.
A Tanács lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fővárosi Önkormányzat a
környezetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalát fokozatosan megnyissa e fórum előtt – pl.
az előterjesztések véleményeztetésével vagy a környezetvédelmet érintő napirendek esetében
a közgyűlési vagy bizottsági üléseken való tanácskozási jogú részvétellel. A Tanács
eredményes működése esetén a későbbiekben bizonyos települési környezetvédelmi feladatok
átadására is sor kerülhet a Tanács egyes szervezetei számára.

5.4. A Program előrehaladásának nyomonkövetése, monitoring
„Minden program annyit ér amennyit belőle meg lehet valósítani.” Ahhoz, hogy a
Főpolgármesteri Hivatal, az önkormányzat (és a városlakók is) képet kaphassanak, hogy mit
sikerült a programmal elérni, a program végrehajtásának nyomon követésére (monitorozására)
van szükség. A program monitorozása - a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programmal
összhangban - a következő lépésekben történhet:
6. táblázat. Az új FKP monitoring és tervezési feladatai
Monitoring feladat
Éves előrehaladási jelentés
Tárgyévi végrehajtási terv
Következő évi végrehajtási terv

A program felülvizsgálata

Cél

Határidő

Összefoglaló az előző évben
megvalósult intézkedésekről
Az alprogramokban előirányzott konkrét
intézkedések és finanszírozásuk
Az alprogramokban előirányzott konkrét
intézkedések és finanszírozásuk

Minden év
február 28.
Minden év
április 30.
Minden év
szept.30.

Javaslat az alprogramok módosítására
(ha szükséges)

Két évente
június 30.

Megjegyzés
beszámoló a cél/feladat
indikátorokról is
A főváros költségvetésének
elfogadásával egyidejűleg
Az önkormányzat
költségvetésének tervezésével
párhuzamosan
beszámoló az
állapotindikátorokról is
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5.4.1. Monitoring, értékelés, jelentés
Javasoljuk, hogy az új FKP elfogadását követően Nyomonkövetési (Monitoring),
Értékelési és Jelentési Terv (Monitoring, Evaluation and Reporting Plan, MERP) kerüljön
kidolgozásra.




Az MERP indikátor készletét és módszertanát összhangba kell hozni:
a környezeti célállapotok indikátoraival (ld. 3.2. fejezet),
a tematikus alprogramok célkitűzés (eredmény) indikátoraival (ld. 4. fejezet A.-D.
alprogramok),
a környezeti állapotértékelés33 indikátorkészletével.

A MERP-nek be kell épülnie a Fővárosi Környezeti Program két évenkénti felülvizsgálati
folyamatába. A MERP jelentéseit és információit hozzáférhetővé kell tenni az érintettek
számára (szakmai szervezetek, környezet- és természetvédő szervezetek, tudományos
egyesületek, kamarák stb.), illetve összefoglaló megállapításait célszerű nyilvánosságra hozni
kiadvány, honlap stb. formájában. A MERP-nek rendszeresen naprakész információt kell
szolgáltatnia a környezetvédelmi hatóságok számára is.
5.4.2. Lehetőség komplex mutatók bevezetésére
Budapest környezeti állapotának vizsgálatához, valamint a Fővárosi Környezetvédelmi
Program előrehaladásának értékelésére javasoljuk a főváros környezeti állapotának,
terhelésének, teljesítményének, az erőforrások felhasználásának, valamint a környezeti
hatásokkal összefüggésbe hozható egészségi állapotának komplex mutatók segítségével
történő értékelését. A mutatók előállítása – meglévő környezeti, területi, fővárosi adatbázisok
indikátorai alapján – súlyozással, faktoranalízissel, főkomponens analízissel, vagy Benett-féle
matematikai statisztikai eljárással biztosítható.
KÖRNYEZETI ÁLLAPOT

A környezeti állapot az embert körülvevő élő és élettelen környezeti elemek és tényezők
jellemző értéke, amely a környezetalakító társadalmi-gazdasági folyamatok, a kibocsátott
anyag és energia terhelő hatásai, az ember környezetveszélyeztető tettei, vagy mulasztásai, a
természetes folyamatok, valamint a környezetvédelmi tevékenység eredőjeként alakul ki. A
környezeti állapot, a DPSIR modell alapján a terhelés hatásaként létrejövő helyzet. Ez alapján
a környezeti állapotot leíró komplex mutató indikátorkészletébe azok az indikátorok
kerülhetnek, amelyek egy adott tényező (pl.: kulturális örökség, természetvédelem)
állapotát jellemzik. Az indikátorkészletbe az összes olyan tényezőcsoportból kell
bekerüljön egy-egy jellemző indikátor, amelyből rendelkezésre áll évente megfelelő
mutató. A környezeti állapot meghatározásánál problémát jelentenek a levegőminőségi és
vízminőségi mutatók, mivel ezek pontszerűek, vagy vonalas kiterjedésük mentén lehetnének
értelmezhetők, területi kiterjesztésük, átlagolásuk a mérőpontok, szelvények csekély száma
miatt nehezen megoldható.
KÖRNYEZETI TERHELÉS

A fővárosi környezeti terhelés komplex mutató (a DPSIR modell alapján)
indikátorkészletébe azok az indikátorok tartoznak, amelyek a környezeti állapotra gyakorolt
33

A környezeti állapotértékelés az FKP kidolgozásával párhuzamos munkafolyamatként készül
BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 – 2016 IDŐSZAKRA

75

SZAKMAI, TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT – NEM IDÉZHETŐ ÉS HIVATKOZHATÓ!

2011.10.10.

hatás mértékét fejezik ki. Fontos szempont az indikátorkészlet kialakításánál, hogy lehetőleg
a környezeti állapothoz tartozó összes tényezőcsoportból szerepeljenek benne mutatók.
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI KOMFORT MEGHATÁROZÁSA

A települési környezeti komfort a településeken lakó népesség életének fizikai kényelmét,
az azt befolyásoló szférák mennyiségi és minőségi fokát írja le. Meghatározása 3 témakörnek
a települési életminőségre vonatkozó és környezetvédelmi szempontból releváns,
legfontosabb mutatói alapján történik. E témakörök a következők:
 Lakáskörülmények, közműellátottság (környezeti infrastruktúra mutatók)
 Települési lakókörnyezet (zöldterületek, védett területek aránya)
 Belső és külső közlekedési viszonyok (burkolt belterületi utak kerékpárutak aránya,
közösségi közlekedés mutatói)
KOMPLEX KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI MUTATÓ

A komplex környezet-egészségügyi mutatóba azon környezeti elemekre vonatkozó
indikátorok kerülnének bele, amelyek a leginkább befolyásolják a főváros lakosságának
egészségét és életminőségét. Ezeknél kritérium az éves (rendszeres) előállíthatóság,
egzaktság, reprezentativitás. A vizsgált környezeti elemek rendszerek, tényezőcsoportok a
következők lehetnek:
 környezeti levegőminőség, allergének;
 éghajlatváltozás mutatói;
 ivóvízminőség mutatói;
 szennyezett területek és egészségügyi hulladékok;
 zajterhelési érintettségi mutatók;
 szabadidős infrastruktúra mutatói.
A környezet-egészségügyi komplex mutatót a komplex egészségi mutatóval vetnénk
össze, amely mutató az alábbi halálozási, betegforgalmi élettartam mutatók felhasználásával
alakítandó ki: Halálozások száma száz 60-x éves korú lakosra; Csecsemőhalandóság, ezer
lakosra; Háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek, ellátottak száma, ezer
lakosra; várható élettartam alakulása.
KARBONLÁBNYOM ÉS A VÍZLÁBNYOM

Továbbgondolásra javasoljuk a karbon- és vízlábnyom meghatározásának lehetőségeit,
számítási módszereit Budapestre vonatkozóan. E makromutatók természeti erőforrásfelhasználás fenntarthatósági mutatói, amelyek egy-egy közösség, település, vagy térség
életmódjáról, a fenntartható fejlődés irányába tett elmozdulásról nyújtanak információt. A
vízlábnyom egy adott településen, vagy térségben a felhasznált édesvíz mennyiségét mutatja,
beleértve a létfenntartáshoz szükséges víz mellett az életszínvonal biztosításához szükséges
termékek előállításához szükséges víz mennyiségét is (például az élelmiszerek előállításához,
alapanyaguk megtermesztéséhez felhasznált víz mennyiségét). A karbonlábnyom egy egyén,
vagy település, vagy térség tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen és közvetett üvegházgáz
kibocsátás mennyisége szén-dioxid egyenértékben egy év alatt.
E mutatók előállításához módszertani fejlesztés szükséges, évenkénti folyamatos
előállításukat biztosítani kell.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
FKP

Budapest Főváros 2011-2016 időszakra vonatkozó új Környezeti Programja

NKP-3

Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program

NÉS

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

ÜHG

üvegházhatású gázok

VKI

Víz Keretirányelv

RSD

Ráckevei-Soroksári Dunaág

BVK

Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója

IVS

Integrált Városfejlesztési Stratégia

FEK

Fővárosi Energetikai Koncepció ()

KRFT

Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve

FHT

Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv

FSZKT

Fővárosi Szabályozási Keretterv

BVKSZ

Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat

BKK

Budapesti Közlekedési Központ

BVK

Budapesti Városüzemeltetési Központ

BFVK

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

KMRST

Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve

KMOP

Közép-Magyarországi Operatív Program

HÉSZ

Helyi Építési Szabályzat

VGT

vízgyűjtőgazdálkodási terv

OKKP

Országos Környezeti Kármentesítési Program

NKPL

Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista

ÚMFT

Új Magyarország Fejlesztési Ter

ÚMVP

Új Magyarország Vidékfejlesztési Progra

MERP

Nyomonkövetési, Értékelési és Jelentési Terv (Monitoring, Evaluation and Reporting
Plan)
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