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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Fejér Tibor önkormányzati képviselő képviselői indítványt nyújtott be a kerület 
közterületein és ipari területein található allergén illetve, „szemetelő" fák - pl. nyárfák -
kivágására és pótlására. 

A kerületünkben található vattázó nyárfák nagyrészt idős, vastag törzsű és nagy 
lombkoronával rendelkező faegyedek, mely gyors növekedése miatt volt kedvelt növény. 

A fák vattázásának, „szemetelésének" mennyisége metszéssel csökkenthető, melyet az 
önkormányzat lakossági kérésre rendszeresen elvégeztet. 

A nyárfák kivágatása során mindennapos probléma, hogy a környezetében élő lakók egy 
része az egészséges fa meghagyása mellett lép fel. 

Az utcai sorfák fakataszter felülvizsgálatát követően számszerűsíthető az érintett fák 
mennyisége, a fakivágások és pótlások ütemezése a közterületi utcai sorfák esetében. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 29/2009. (III. 3) sz. határozatában 
javasolja a Képviselő-testületnek kérje fel a Polgármestert, hogy intézkedjék kerületünk lakott 
területén és annak kétszáz méteres körzetében a szemetelő, vattázó nyárfák ütemezett 
kivágásáról és azoknak a környezetbe illő fákkal való pótlásáról. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
kerületünk lakott területén és annak kétszáz méteres körzetében a szemetelő, vattázó 
nyárfák kivágásáról és azoknak a környezetbe illő fákkal való pótlásáról. 
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ER&jfy: fa&llomány a lakókörnyezetben. 

Mint az köztudott, az allergiás betegek száma évről-évre szaporodik. A 
kezdetben csak kellemetlen tüsszögés, könnyezés az évek során asztmás 
fulladássá fokozódik. A városi levegőszennyezettség rákkeltő anyagokat is 
bejuttat légútjainkba. A városi kutyák tüdeje kutyaéletük végén akkora 
szennyeződést mutat, mint egy vidéken élt dohányzó, idős emberé. 
Mindannyiunk érdeke, hogy környezetünkben minél több növény szűrje a 
levegőt, gyártsa az oxigént, nyelvújítás kori szóval az élenyt, miközben 
megjelenésükkel esztétikusabbá teszik környezetünket. Lakóhelyet biztosítanak 
a madaraknak, csökkentik a szelet, az időjárás szélsőségeit. Az általuk alakított 
mikroklíma egészségesebben élhető környezetet biztosít. 
Lakóterületeink már régóta nem az érintetlen természetbe épülnek bele, hanem a 
környezet növény- és állatvilága is ember által meghatározott. Ezért nagy tudást 
igénylő, felelősségteljes munka környezetünk növényeinek kiválasztása. Néhány 
szempont, amelyet figyelembe kell venni a növények kiválasztásakor: tűrje a 
szennyezett levegőt, a sózott utak folyadékát, a szárazságot, sokszor a 
mindössze néhány arasznyi termőtalajt, az aszfalt és a házak sugárzó hőjét. 
A mellette élő embernek is vannak jogos elvárásai. Ne allergizáljon, ne 
szemeteljen, bírja a szelet, ne dőljön, törjön az ága a házakra, autókra, bírja a 
korona fazonra nyírását, ne legyen gazdanövénye - csemegéje - gusztustalan 
rovarkártevőknek. Levele, virága, termése ne legyen büdös, és még sorolhatnám 
a szinte teljesíthetetlen elvárásokat. Valóságban ilyen, minden elvárásnak 
megfelelő fa nincs is, még rajzolni sem lehet, mert ami tetszik az egyik 
embernek, az nem tetszik a szomszédjának. Ha lenne is ideális díszfa, 
monokultúrában meglehetősen egyhangú lenne. 
Ennek ellenére törekednünk kell környezetünk faállományának ésszerű 
megújítására, ami nemcsak az átgondolt faültetés, hanem a csemeték és fák 
öntözését, metszését, kártevőktől való védelmét is jelenti. 

Az elmúlt évek viharai nagy kárt okoztak Kőbánya faállományában. Az okozott 
kár erkölcsi következményeit is kellő értelemmel és tisztességgel haszonra 
válthatjuk, ha átgondoltan alakítjuk újjá kerületünk növényvilágát. Fáinkat 



nyílván kell tartani, hisz élettársaink! Létre kell hozni egy fa-regisztert, ezáltal a 
faállományban bekövetkezett kár és a kár okozója is pontosítható. 
Meggondolandó, hogy utcáinkat mi teszi szebbé, a szegélyező villanypóznák és 
telefondrótok kettős sora, amelyek egyébként föld alatti kábelben 
biztonságosabban is vezethetők, vagy a mindig új színeket és formát mutató, 
nem megcsonkított fasorok. Néhány városban az utcák a bennük lévő fák által is 
megkülönböztethetők, ugyanis többféle sorfa létezik. Más a hangulata egy 
platán, egy hárs, egy akác alkotta fasornak. Tereink jellegzetességei is 
lehetnének az ott viruló növényritkaságok (egzóták). 

A fa-kataszter megvalósulni látszik. 

Indítványozom a Magyar Gyula Szakiskola segítségével, szaktudásával a kerület 
közterületeinek céltudatos fásítását. 

Ami drága szakvélemények igénybevétele nélkül is megtehető, azt saját 
hatáskörben tegyük meg. 

Vélhetően nincs is tudomása a hivatalnak arról, hogy melyek azok a fák - nyár 
és egyéb fajták - amelyek termései kerületünkben vattáznak, szemetelnek. 

Legfontosabb feladat a lakó és ipari környezetünkben kivágatni az ismert 
vattázó nyár és egyéb szemetelő fákat. A kivágandó fákat következő nyáron meg 
kell jelölni, ezzel egyidejűleg pótlásukat kellő gondossággal megoldani. 

Határozati javaslat: A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjék kerületünk lakott területén és annak kétszáz méteres 
körzetében a szemetelő, vattázó nyárfák kivágásáról és azoknak a 
környezetbe illő fákkal való pótlásáról. 

Budapest, 2009. január 17. f\ 

dr. Fejér Tibor 


