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PROGRAM

2021. november 16. (Fő tér 4., 1. emelet „Kistanácsterem”)

Köszöntők

dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere
Burján Ferenc fenntarthatóságért, klíma- és környezetvédelemért  
felelős alpolgármester

Előadások

dr. Kerényi-Nagy Viktor főkertész: Óbuda-Békásmegyer zöldfelületi  
adottságai, kihívásai és az azokra adott válaszai
Zakar András főigazgató: Vadvirágos Budapest Program
Zsolnai Balázs zöldfelületi ellenőr: Újdonságok a FŐKERT gyakorlatában
Bardóczi Sándor Róbert főtájépítész: A Radó Dezső Terv és ami mögötte van

Újszászi Györgyi környezetvédelmi és fenntarthatósági referens:  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Sirkó Zoltán főkertész: A II. kerület bemutatása kertészeti szemmel
Rigó István főkertész: „Terézváros zöldfelület-fejlesztési programja  
2021–2024” tervezete
Cserna Hajnalka főkertész: Ferencvárosi ismertető
dr. Dudás Péter közterület-fejlesztési és környezetvédelmi ügyintéző:  
A zöldhulladék-újrahasznosítás lehetőségei és problémái Budapest  
XV. kerületében
Molnár Réka Erzsébet műszaki ügyintéző: A városi vízgazdálkodás  
eszközeinek alkalmazási lehetőségei a kertvárosban
Molnár Réka Erzsébet műszaki ügyintéző: Faárkok kialakítási  
lehetőségei parkolókban

KÖSZÖNTŐ

Korunk és talán az emberiség történetének legnagyobb kihívását a globá-
lis klímaváltozás jelenti, a szélsőséges időjárási viszonyokat, az egyre csök-
kenő csapadékmennyiséget mindannyian már most a bőrünkön érezzük.  
A Kárpát-medence a kedvezőtlen változások egyik legnagyobb elszenvedője 
lehet, de a negatív hatások fokozottan jelentkeznek a városi környezetben.
Mindannyiunk és az eljövendő generációk közös érdekében az országok  
és városok vezetőinek, szakembereinek a tudomány és a szaktudás segítsé-
gével mindent meg kell tenniük, hogy a klímaváltozás hatásait csökkentsék.
E folyamat egyik pillére a városi zöldfelületek kezelésének átgondolása: a régi, 
hagyományos, de kissé feledésbe merült kerti gyakorlatok felelevenítése és  
a modern, tudományos eredmények alapján igazolt agrotechnikai műveletek 
bevezetése.
E módszerek, kezelések és technikák alkalmazása az utóbbi pár évben egyre 
nagyobb arányban van jelen közterületeinken, így már jelentős tapasztalattal 
is bírnak az egyes városok, városrészek szakemberei – e tudás megosztására 
hivatott a „Merre tovább? A zöldfelület-kezelés aktuális kérdései és megol-
dási lehetőségei” elnevezésű szakmai nap is, amelynek örömmel ad otthont  
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, remélve, hogy rendszeres szakmai  
műhellyé alakul rendezvényünk.

Budapest, 2021. november

Dr. Kiss László
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
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KÖSZÖNTŐ

Az elmúlt évtizedben már az Önkormányzat bizottsági tagjaként is szor-
galmaztam a „zöldfordulatot”, az elmúlt két esztendőben fenntarthatósá-
gért, klíma- és környezetvédelemért felelős alpolgármesterként érvényt  
tudtam szerezni a városvezetői döntésekben a fenntarthatósági célok  
elérésének. Kezdeményezésemre 2020-ban vadvirágos méhlegelőt hoztunk  
létre, míg 2021-ben két új helyszínen a lakosság bevonásával „közösségi méh-
legelővetés” eseményeket hirdettünk meg. A lakossági edukáció részeként  
a Csobánka téren elhelyeztünk egy szemléltető jellegű rovarhotelt nagyboco-
nádi méhkaptárral.
2021-ben beindítottuk a CseppetSem! programot, ami fontos környezetvé-
delmi szempontként a lakossági használt olaj begyűjtését teszi elérhetővé, 
egyszerűvé. A madárodú- és madáretető-program elindításával segítséget 
nyújtunk a kertjeinkben és parkjainkban fészkelő madaraknak a tél átvészelé-
sében, valamint a lakosság szemléletmódjának változásához.
A konyhai hulladék csökkentése és újrahasznosítása érdekében bevezettük 
komposztkeretprogramunkat társasházak és közintézményeink számára, 
míg a lakosság számára évente 10 000 komposztzsákot biztosítunk térítés-
mentesen. Az avar újrahasznosítása érdekében újabb 10 000 darab FKF zöld-
hulladékgyűjtő zsákot osztottunk szét, szintén térítésmentesen.
A Pais Dezső Általános Iskolában veteményeskert és ökotanterem lett  
kialakítva, hogy már egészen fiatal korban a „zöldügyek” iránti elköteleződést  
elplántáljuk és neveljük. A Zipernowsky Károly Általános Iskola kertjében 
magaságyásokat építettünk közterületeinkről elbontott bazaltkockából –  
az innen származó zöldségeket közösen fogyasztják el.
Közterületeink gondozásába a lakosságot is be kívánjuk vonni: „Tiszta,  
virágos otthonunk, Óbuda-Békásmegyer” programunk keretében azoknak  
a lakóközösségeknek a munkáját kívánjuk elismerni, amelyek a legdekoratí-
vabb, legvirágosabb közterületet gondozzák, míg „Fogadj örökbe egy zöldte-
rületet” programunkban azoknak a munkáját köszönjük meg, akik egy-egy 
közterületen gyepet, cserjét és virágokat ültetnek és ápolnak.
Elkészítettük a „Fenntarthatósági stratégia 2020–2024” dokumentumot, 
amely konkrét célszámokat határoz meg, jelenleg végső simítás alatt van  
a „Fenntarthatósági stratégia cselekvési terve”, amely a célok elérésének  
lépéseit határozza meg.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat példa kíván lenni a fenntarthatósági, 
klíma- és környezetvédelmi szempontok érvényesítésében. A „Merre tovább?” 
szakmai napot is hagyományteremtő céllal indítottuk el.

Burján Ferenc
Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere

„Midőn az ember földén megjelent,
Jól béruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell. /…/
De már nekünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk.
Négy ezredév után a nap kihűl,
Növényeket nem szül többé a föld;”

Madách Imre: Az ember tragédiája

ELSŐ MÉRFÖLDKŐ – ÚJ UTAKON A III. KERÜLET  
ZÖLDFELÜLET-KEZELÉSE

DR. KERÉNYI-NAGY VIKTOR – BURJÁN FERENC

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat egy éve hozta létre a főkertészi státuszt, 
az elmúlt időszak eredményeiről szeretnénk beszámolni.

1. Faültetési program

A III. kerületben 2020 novembere és 2021 áprilisa között 903 darab fa és 96  
darab cserje került eltelepítésre (1. ábra), ebben nincsenek benne a beruházá-
si folyamatban lévő komplex parkfejlesztések (pl. Táncsics park) növénytele-
pítései.
A fa- és cserjefajok kiválasztásakor alapvető szempont, hogy azok minél  
nagyobb lombkoronát nevelő, nagy levélméretű és a Kárpát-medencében 
őshonos, valamint komplex ökológiai funkcióval bíró (pollenjük, nektárjuk 
és húsos, lédús gyümölcseik révén a városi állatvilág számára kulcsfajok) 
fajok legyen, illetve az adott terület eltartó képességéhez jól illeszkedjenek,  
gondozásuk alacsony városüzemeltetési költséget jelentsen. Emellett az ülte-
tett fajok bekapcsolódnak a kerületi háromdimenziós (fa–cserje–gyep szint) 
méhlegelő-koncepcióba is, illetve fasorokat képezve felszaggatják a város 
hőszigethatását, hűsítik azt.
A kerület faültetései három pilléren nyugszanak. 1. Az Önkormányzat  
saját erőforrásából, 2. fapótlási kötelezettségekből és 3. Közösségi Fatelepítési 
Programból. Az önkormányzati és közösségi fatelepítés nem minden eset-
ben élesen szétválasztható, hiszen a legtöbb esetben a hivatal vagy anyagi, 
vagy infrastrukturális segítséget nyújt a közösségnek, civileknek. A világjár-
vány nem kedvezett az önkormányzatoknak sem, így anyagilag nehéz hely-
zetbe kerültek, ami a fatelepítéseken is érződik. A nehéz helyzet ellenére  
az Önkormányzat a 10 millió Fa Alapítvánnyal együttműködve 25 darab kislevelű  
(Tilia cordata) és európai hársat (Tilia×eurpaea) telepített el a lakókkal közösen,  
a fenntartást az Alapítvány a lakókkal közösen végezte. A Budvill Kft. 10 darab 
zselnicemeggyet (Padus avium) ültetett el adományként. A korábbi években 
mintegy 3000 darab fa pótlása maradt el, ennek közel harmadát sikerült egy 
év alatt bepótoltatni.
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A faültetések esetében kétkörös egyeztetés zajlik. A „belső” köröztetés  
keretében az Önkormányzat vezetősége, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő  
Nonprofit Kft., az Óbudai Vagyonkezelő Zrt., a Hatósági Osztály, Óbuda- 
Békásmegyer Közterület-felügyelet és Köztisztasági Csoport („Városüze-
meltetés”) véleményezi a telepítéseket. A „külső” köröztetés keretében  
az adott közterületre és a társasházak ajtajaira kikerülnek hirdetőplakátok,  
a magánházak postaládáiba szórólapot helyezünk el, illetve az Óbuda-Békás-
megyer Főkertésze oldalon tesszük közzé, majd közel 20 Facebook-oldalra 
továbbosztjuk, hogy hol és mit ültetünk. 1–3 hét lakossági véleményeztetési  
időszak is biztosítva van, a véleményeztetések után kezdődik a telepítési 
munkák megszervezése és lebonyolítása.

1. ábra: Lakossági tájékoztató a kerületi fatelepítésekről (forrás: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat, Kommunikációs Osztály)

2. Faápolás

A kerület közigazgatási határán belül kb. 370 000 darab fa található, ebből 300 
000 természetvédelmi területen áll, kezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park és  
a Pilisi Parkerdő, 70 000 darab fa döntő többsége Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat kezelésében áll, kisebb része a Fővárosi Önkormányzathoz, így a BKM 
Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió kezelésében részesülnek. Faápolások 
átstrukturálása folyamatban van. Törekszünk 2020 óta arra a szakmai és termé-
szetvédelmi elvre, hogy faápolás nyugalmi időszakban történjen, míg vegetáci-
ós időszakban élet- és vagyonbiztonsági, illetve közlekedésbiztonsági okokból 
történjen csak faápolás. Városüzemeltetésünk 2021-ben összesen 6674 darab 
fát ápolt (2. ábra): 342 fát vágott ki veszélyhelyzet miatt, gallyazási munkálatok 
5705 darab fát érintettek, ifjítást 661 darab fán végeztünk. 

A kivágott fák 18 %-át a nyárfák (Populus spp.), 15 %-át a juharok (Acer spp., 
ezek több, mint fele zöldjuhar, Acer negundo), 11–11 %-át fehér akác (Robinia 
pseudoacacia, főképp a gömbakác – cv. Umbracullifera) és nyírfa (Betula pen-
dula) teszi ki. Nyárfák kezelésénél 2 visszavágást követné azok kivágása, de az 
1. visszavágáskor már aláfásítunk, hogy mire eltávolításra kerül a nyárfa, helyét 
átvegye új faegyed.
A faápolási beavatkozásokat az Óbuda-Békásmegyer Főkertésze oldalon 
tesszük közzé, majd közel 20 Facebook-oldalra osztjuk tovább, hogy hol és  
milyen faápolási munkálatok lesznek, vagy milyen okból vágunk ki fát. Fák 
előre tervezett kivágása esetén magára a fára kerül ki értesítés.
Idei évben több illegális fakivágás felderítésében is közre működött a főker-
tész, a mintegy 55 jogtalanul kivágott fa esetében szabálysértési bírság került 
kiszabásra, valamint a fák pótoltatása is folyamatban van.

2. ábra: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának városüzemeltetése által 2021-ben 
végzett faápolási munkái (Forrás: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat,  
Biztonságszervezési és Üzemeltetési Főosztály, Rákóczi László)

3. Óbuda fája

Budapesten elsőként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hirdette  
meg Az év fája programot. Az ötletért köszönet illeti Kemény Vagyimot  
és Fiáth Mariannát. 2021 májusában két hétig a lakosok jelölhettek számuk-
ra kedves, szeretett, jelentős fát a címre – közel 70 jelölés érkezett. A beér-
kezett jelöltekből Burján Ferenc alpolgármester, Jade Ducretot, az Ökológiai  
Mezőgazdasági Kutatóintézet kommunikációs vezetője, Kerékgyártó Judit,  
az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtár (Magkönyvtár) könyvtárosa  
és dr. Kerényi-Nagy Viktor főkertész alkotta szakmai bizottság kiválasztotta  
a szakmailag is indokolt 10 jelöltet, amelyeket lakossági szavazásra  
bocsátottunk. 
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Az idei év győztese a Harrer utcai ezüst hárs (Tilia tomentosa) lett (3. ábra).  
A megtisztelő cím mellett dinamikus gyökérvizsgálat (DynaRoot) segítsé-
gével a fa megsértése vagy károsítása nélkül vizsgáltuk meg állékonysá-
gát, koronaápolást kapott (száraz, sérült és beteg koronarészei eltávolításra  
kerültek), felbontottunk alatta 150 m2 térkövet, melyet 10 m3 trágyázott  
termőfölddel pótoltunk és gyöngykaviccsal burkoltunk, hogy az iskolai  
rendezvények továbbra is a fa alatt kerülhessenek megtartásra. A fa törzse 
köré a kerület kék színét adó virágok kerültek eltelepítésre: 5 darab kék horten-
zia (Hydrangea macrophylla ’Early Blue’) és 10 darab liláskék virágú árnyliliom  
(Hosta lanceolata). Ünnepélyes keretek között, az Óbudai Harrer Pál Általános 
Iskola diákjainak versei és énekei közepette táblaavatással köszöntöttük a fát.  
Óbuda fáját az 5. osztályos diákok fogadták örökbe.

3. ábra: Lakossági tájékoztató a kerületi fatelepítésekről (forrás: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat, Kommunikációs Osztály)

4. Lakossági faállapot felmérési bejárások

Szentesi Ferenc javaslatára hirdette meg a főkertész a lakossági faállapot-fel-
mérési bejárásokat, amelyek eddig három helyszínen voltak: Római úti (Pók 
utcai) lakótelep, Békásmegyer Duna felőli és hegy felőli oldalán. A bejáráso-
kon személyesen beszélték át a fák állapotát, kezelési tervüket és ütemü-
ket, a pótlások helyszíneit, facserék szükségességét. Általánosan elmond-
ható, hogy nagy problémát okoznak a nyárfa „vattázások”, az épületeket  
és parkolókat veszélyeztető, elöregedett (főleg nyárfa-) állomány. A bejáráso-
kon a zöldfelületet érintő, lakossági feladatok is átbeszélésre kerültek.

5. Vadvirágos méhlegelő

A kerületben az első méhlegelőt Burján Ferenc fenntarthatóságért, klíma-  
és környezetvédelemért felelős alpolgármester hozta létre 2020-ban. Az idei 
évben új szempontokkal kiegészítve, két helyszínen (Huszti út és Szőlőkert 
utca sarka, Csobánka tér), „Közösségi vadvirágos gyep vetése” program kere-
tében történt telepítés. A gyepeket fellazítva 20–22 fajból álló speciális mag-
keveréket felhasználva, gazdagon virágzó cserjékkel kiegészítve történt tele-
pítés. Burján Ferenc kezdeményezésére szemléltető céllal a Csobánka térre 
rovarhotelt hoztunk létre, a bemutatásra kerülő nagyboconádi kaptár illegális 
hulladéklerakásból származik, amelyet a Városüzemeltetés felújított.
A médiában heves vita bontakozott ki a vadvirágos rét vagy méhlegelő körül, 
aminek legfőbb tanulsága az, hogy könnyű és olcsó a természet által megal-
kotott vadvirágos rétet tönkre tenni, míg drága, bonyolult és nehéz részben  
is helyre állítani – ezért inkább őrizzük meg a megmaradtakat!
Ha mesterségesen állítjuk helyre, nem elég horizontálisan (gyepszintben) 
gondolkodni, hanem egy vertikális, háromdimenziós életteret kell kialakítani: 
gyepszint, cserjeszint és lombkoronaszint.
Ökológiából jól ismert kifejezés a „ragályos-elterjedés”: azaz az egyes fajok  
ragaszkodnak a másik fajhoz. Ha ezeket a fajokat összeválogatjuk, egy-
mást segítik és további, ragaszkodó fajokat vonzanak be. Természetvédelmi  
szakszó a „zászlóshajó-faj”: mindenki számára felismerhető és szerethető faj, 
mely segítségével megmagyarázhatók mindenkinek a jelenségek. Kihalt  
fajokat így szimbolizálja a dodó, a kihalókat a panda, a tengeri élővilágot a bál-
nák vagy a korallok. Hazánkban ilyen természetvédelmi szimbólum a túzok,  
a daru, a szürke gém, a nagy kócsag, az ürge – e kulcsfontosságú fajok védel-
me révén egész ökológiai rendszerek magyarázhatók el kicsiknek és nagyok-
nak, e fajok megvédése által a rendszer is védve lesz.
Vadvirágos gyep vagy méhlegelő esetében ilyen zászlóshajó faj a méh, mely 
szimbolizálja a beporzókat, a biológiai sokféleséget (biodiverzitást). Vadvirá-
gos méhlegelők célja nem a méztermelés vagy városi méhészet elsősorban, 
hanem az általuk szimbolizált beporzók és biodiverzitás védelme.

A III. kerületben három méhlegelőt alakítottunk ki:

1. Csobánka tér, a művelődési ház mögött,
2. Huszti út és Szőlőkert utca sarka,
3. Vízimolnár utca és köz sarka.
(A fővárosi terület – pl. Flórián tér, Óbudai-sziget –  
méhlegelői nem hozzánk tartoznak, a FŐKERT kezeli.)

A vertikális, 3 dimenziós méhlegelők kialakítása:

1. lombkoronaszint,
2. cserjeszint,
3. gyepszint.
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1. Lombkoronaszint

2020 novembere óta 901 darab fát ültetettünk el a kerületben: döntő többsé-
gük nagy lombkoronájú, nagy levelű, őshonos faj. Ezek nagy mennyiségben 
termelnek virágport és nektárt, illetve vadgyümölcsöt érlelnek:
• Virágport és nektárt adó fajok: kis- (Tilia cordata) és nagylevelű (Tilia  
    plathyphyllos), ezüst (Tilia tomentosa) és európai (Tilia×europaea) hárs.
• Virágport, nektárt és húsos gyümölcsöt adó fajok: zselnicemeggy  
 (Padus avium), madárberkenye (Sorbus aucuparia), oszlopos egybibés  
     galagonya (Crataegus monogyna ’Stricta’).
Zöldfelület-hálózatban gondolkodom: a parkokat fasorokkal összekötve,  
klímaszabályzó és az állatok számára átjárható rendszer. A klímaszabályzó  
képességével meg kívánom törni a mindenkit sújtó hősziget- és hőhullámha-
tást: párás, oxigéndús levegő, finom virágillat, szemet gyönyörködtető színek. 
A gyepi fajok a cserjeszinten át a lombkorona „autópályákon” tudnak közle-
kedni az egyes területek között.

2. Cserjeszint

Alapszempont itt is, hogy őshonos fajok kerüljenek eltelepítésre, melyek gaz-
dag virágport, nektár adjanak és (lehetőség szerint) húsos termést („gyümöl-
csöt”) érleljenek.

A cserjék szerepe a növényvilágban igen sokrétű: 

1. összekötő funkcióval bírnak az erdőket és gyepeket alkotó növénytársulások 
között, így 
2. az erdei és gyepi fajok jelentős része egyszerre megtalálható bennük, így 
kimagasló a biodiverzitás megőrzésében játszott szerepük, 
3. táplálkozó helyek, ahol komplex életközösségek, táplálékláncok találnak  
az év minden szakában élelmet,
4. szaporodó helyek, ahol az ágak védelmében az utódok sokkal nagyobb 
eséllyel tudnak felcseperedni,
5. szabályozzák a mikroklímát, mivel a szél erejét csökkentik, így az átszellő-
zést és az erdők, rétek kiszáradását csökkentik, így az adott területre hulló 
csapadék sokkal hatékonyabban hasznosul,  
6. a szélerő csökkentése révén a talajerózió (defláció), a lezubogó víz általi  
talajlemosódását (erózió) is megakadályozzák, így védve az egyik legnagyobb 
értéket (a ma már jogszabályi védelmet is élvező), megújulni képes anyagot, 
a termőföldet, 
7. „erdőnevelők”, hiszen az erdőalkotó fafajok magjai a gyakran tövises, tüskés, 
„gubancos” cserjék védelmében tudnak felnőni.

A cserjék további előnye városi környezetben: ha közvetlenül, mintegy 20-30 
cm-re ültetjük a törzstől, a fűkaszálástól is megvédi a fa törzsét!
Városi környezetben minden funkciójuknak érvényt lehet(ne) szerezni! Váro-
saink rossz mikroklímájának és csökkenő állatvilágának egyik oka, hogy – köz-
tisztasági és közbiztonsági okokra hivatkozva – tömeges cserjeirtás történt.  
A szél zabolátlanul szárítja a közterületeket, termékeny talajaink termőrétegét 
elfújta a szél vagy elmosta az eső. A talaj termőképességének helyreállítása 
igen drága és csak nagy környezetterheléssel helyreállítható, gondoljuk csak 
a szállítási költségekre és az azzal járó szennyezésekre.
A városi állatvilág nem lel se megfelelő mennyiségű, se megfelelő minő-
ségű élelemre, nem tud hol násztáncot járni, utódokat nemzeni vagy épp  
felnevelni, így a városi táplálékláncok összeomlottak. A táplálékláncok  
összeomlásának egyik legnagyobb bizonyítéka a lassan kezelhetetlen mér-
tékű növény egészségügyi és növényvédelmi probléma – és ez már forinto-
sítható!
2020 novembere óta 96 veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és 20 selymes 
zanót (Cytisus ratisbonensis) került eltelepítésre.
Óbuda-Békásmegyer történelmi múltjából tájsebeket őriz, gondoljunk csak 
a Rókahegyi (Ürömi) kőfejtőre, a Tábor- vagy Testvérhegy elhagyott bányáira. 
Miután megtörtént az emberi haszonvétel, elbányászták a hegyeket, hátra-
hagyták a tönkretett, szinte talaj nélküli, csupasz alapkőzetet. De a természet 
él, élni akar, és tanít: a csupasz sziklákon gyenge fű sarjadt, majd megjelen-
tek az évelő fajok és ahogy ezek a növényfajok és a hozzájuk kötődő egyéb 
élőlények elkezdtek talajt képezni, tápanyagokat felhalmozni, megjelentek  
a cserjék, a folyamat fokozódott és elkezdték újra fák emelni lombkoronájukat 
az ég felé – ez a folyamat jól ismert: szukcessziónak hívja a tudomány.
A szukcessziót utánozza Akira Miyawaki japán botanikus és ökológus által  
kitalált Miyawaki-erdő, avagy minierdő is: a rontott, lepusztított élőhely-
nél meg kell határozni a természetes (potenciális) vegetációt, az azt alkotó  
fa- és cserjefajokból előnevelt, 0,5–1,5 m magasság körüli egyedekből négy-
zetméterenként 3–3 darabot ültetünk és szalmával, fűkaszálékkal, avarral 
mulcsoljuk. Az egymás közelébe ültetett növények a fényért versengenek,  
így gyorsabban nőnek, a sűrűségük és a mulcsborítás révén nehezebben  
száradnak ki. Ilyen módszerrel regeneráltak már városi zöldfelületeket  
Belgium, Franciaország, Hollandia, India, Japán, Nagy-Britannia, Thaiföld  
és az USA közterületein, legutóbb hazánkban a FŐKERT hozott létre ilyen  
minierdőt. Ősszel a kerületben is létre szeretnénk hozni a bányaterületek  
rehabilitásának egyik elemeképp. 

3. Gyepszint

1.   Gyepfelületek szén-dioxid-megkötő képességének mértéke hasonló a 
fákéhoz. Az edénynyalábos virágos növényvilág döntő többsége (kb. 285 
000 faj) ún. C3-as típusú fotoszintetizálást „végez”, az ún. Calvin-ciklus során 
3 szénatomos foszfoglicerinsav-molekulákat hoznak létre. Ezzel szemben a 
gyepet alkotó egyszikű fűfajok nagy része és mintegy 300 kétszikű faj ún. 
C4-es típusú fotoszintetizálás útján 4 szénatomos almasavban és aszpargin-
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savban köti meg a szén-dioxidot, azaz több szenet vonnak ki a légkörből. 
Ráadásul a C3-as növényeknél a sejtek oxigéntartalma akadályozza a szén-
dioxid megkötését (Warburg-effektus), ami a C4-es növényeknél nem jelenik 
meg, így azok a legnagyobb napsütésben is folyamatosan tudnak fotoszinte-
tizálni, míg előbbiek fokozatosan lassabban termelnek.
2.   Amíg a fák és cserjék a szenet jórészt a talaj feletti szerveikben kötik meg, 
addig a gyepalkotó fajok a talajban és gyökereikben raktározzák azt.
3.   A gyepfelületek fajgazdagsága bár alacsonyabb az erdőtársulásokéhoz  
képest, de így is szerteágazó tápláléklánc-hálózatoknak adnak otthont,  
ráadásul a fa-, cserje- és gyepszint életközösségei egymáshoz is kötődnek. 
Egyszerű a képlet: növényfajokban minél gazdagabb egy gyep, annál több 
állatfaj kötődik hozzájuk. A homogén, alacsonyra nyírt pázsit a fajszegénység 
biztos útja.
4.  A gyepeket alkotó fűfajok többsége klonális, azaz önmagát ivartalanul, 
gének újrakombinálódása és megtermékenyítés nélkül, vegetatív szerve-
ik (tarack, rizóma, inda) segítségével szaporítják, azaz genetikailag teljesen 
egyformák a „szülők” és az „utódok”. Amennyiben egy génhiba jelenik meg 
egy egyedben, az nagy területeket tud meghódítani sarjai révén, ami növé-
nyegészségügyi kockázatot jelent: az egyedet megtámadó kórokozó (például 
egy vírus) könnyedén ki tudja pusztítani az egész sarjtelepet.
5.   A gyep maga is többszintű: avarszint felett található a sűrű aljfű és a ritká-
san álló szálfű, a szintezettséghez „ragályosan” kötődnek állatközösségek is.
6.   Minél magasabb a gyep, annál jobban hűti a talajt és környezetét: egy  
kaszálatlan, fél–egy méter magas gyep akár 15–20 fokkal is hűvösebb lehet 
egy pár centisre nyírt pázsithoz képest.
7.    A csupasz (nudum) felszíneken először egyéves fajok jelennek meg, majd 
ahogy a gyep tápanyagokat halmoz fel a talajban, elősegíti az évelő lágyszá-
rúak megjelenését, majd elégséges humuszréteg és víz jelenlétében a fás  
vegetáció kezd fejlődni. Ezt a folyamatot nevezzük szukcessziónak.

Vadvirágos gyepet vagy méhlegelőt háromféle képpen tudunk 
létrehozni:

1. Kaszálás gyakoriságának csökkentésével: 

a terület regenerálódását, a szukcesszió előrehaladását spontán folyamatok-
ra bízzuk, a kaszálás ritkítása révén a helyi fajok virágzását segítjük elő. Megfe-
lelő pillanatban lekaszálva a területet és a kaszálékot egy ideig helyben hagy-
va segítjük a magok kipergését, ami nemcsak táplálék a helyi élővilágnak,  
de a következő évek szaporítóanyagát is ez biztosítják. A metódus olyan  
területeken valósítható meg, ahol legalább elfogadható szintű a biodiverzitás.  
Sajnos Budapest döntő többsége ruderális gyomtársulásból áll: ezeken  
a területeken a talaj leromlott, tápanyagszegény, gyakran szennyezett,  
amelyen csak néhány faj tud – akár tömegesen, mint a toklász vagy egérár-
pa (Hordeum murinum) – elszaporodni. Pest szántóföldekkel tarkított szegé-
lyén azonban már szegetális növénytársulások vannak, itt a mezőgazdasági  
„gyomok” dominálnak például: pipacs (Papaver rhoeas), búzavirág (Centau-

rea cyanus), nyári hérics (Adonis aestivalis), a lángszínű hérics (Adonis flam-
mea), a vetési boglárka (Ranunculus arvensis), a repcsényretek (Raphanus 
raphanistrum), a vadrepce (Sinapis arvensis). Ezzel szemben a budai olda-
lon, főleg a hegyvidéki peremterületeken a még megmaradt, jórészt termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló gyepterületek (sziklagyepek, lejtősztyeppek)  
potenciális magforrások, ahol többek között az Orlay-murok (Orlaya grandiflora),  
a magyar szegfű (Dianthus pontederae) és a fokozottan védett gyapjas  
gyűszűvirág (Digitalis lanata) is terem. Tehát a kaszálások ritkításával  
a szegetális társulásokból és védett gyepterületekből várhatunk „betelepü-
lő” fajokat, amelyek elnyomják a ruderális gyomokat, de ezen szukcesszióhoz 
5–10 év is szükséges lehet. A kerület Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló zöldfelületein (pl. Flórián tér, Hajógyári-sziget) ezt a módszert alkalmazza  
a FŐKERT.

2. Meglévő gyepek felülvetése: 

Ezt a módszert alkalmazza Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a Csobánka 
téren és a Huszti út és a Szőlőkert utca sarkán, amelyeket Burján Ferenc alpol-
gármester kezdeményezésére és szervezésében, „Közösségi vadvirágos gyep 
vetése” programunkban hoztunk létre. A korábban gyakran nyírt, fajszegény 
gyepet 20–22 fajból álló, speciális magkeverékkel vetjük felül, így 2–5 év alatt 
elérjük a nagy dekorációs értékű, nagy virágú fajokból álló vadvirágos gyepet. 
Előnye, hogy kevés mag szükséges a felülvetéshez, így olcsóbb, és a parlagfű 
(Ambrosia artemisiifolia) a folyamatosan zárt talajfelszín miatt nem tud meg-
telepedni, ami közegészségügyi érdek.

3. Teljes talaj előkészítés és 20–22 fajból álló, speciális magkeverékkel  
történő vetés, melyet a Vízimolnár utca és Vízimolnár köz sarkán, a társas-
ház lakóinak kérésére és aktív részvételükkel szintén Burján Ferenc alpolgár-
mester hozott létre. Előnye, hogy szinte csak a vadvirágos magkeverék fajai  
fejlődnek a területen, már az 1. évben kialakulhat a vadvirágos, nagy dekoráció 
értékkel bíró, nagy virágú fajokból álló, biodiverz gyep, azonban e módszer 
nagy magmennyiséget igényel, így igen drága, ráadásul a parlagfű megtele-

4. ábra: Burján Ferenc 
környezetvédelemért 
felelős alpolgármester a 
lakosokkal közösen hozza 
létre a 20–22 fajból álló 
magkeverékkel felülvetett 
vadvirágos méhlegelőt a 
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savban köti meg a szén-dioxidot, azaz több szenet vonnak ki a légkörből. 
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4.  A gyepeket alkotó fűfajok többsége klonális, azaz önmagát ivartalanul, 
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pedésre is van esély.

Fontos, hogy bármelyik módszert válasszuk is, a kaszálások időpontját  
a gyepalkotó fajok termésérleléséhez igazítsuk, a kaszálékot pár napig hely-
ben hagyjuk, azt átforgatva segítsük a magok kipergését, így biztosítva  
a következő év magforrását.

Fontos, hogy bármelyik módszert válasszuk, a kaszálások időpontját a gyepal-
kotó fajok termésérleléséhez igazítsuk, a kaszálékot pár napig helyben hagy-
juk, azt átforgatva segítsük a magok kipergését, így biztosítva a következő  
év magforrását.

6. Növényvédelem átalakítása

A kerületben dr. Kerényi-Nagy Viktor főkertész leállíttatta a korábbi évek rosz-
sz gyakorlatát, miszerint totális rovarölő és gombaölő szerekkel permetezzék  
a közterületi fákat és cserjéket. 
Tudomásunk szerint nincs olyan önkormányzat hazánkban, amely teljes egé-
szében megszünteti e szerek alkalmazását, és áttér a biokertekben, ökológiai 
gazdaságokban is és közterületen is egyszerre elfogadott növényvédelemre. 
Úgy gondoljuk, hogy ez a lépés messze túlmutat önmagán, hiszen Budapest 
egyik legnagyobb kerületében, 40 km2-es területen csak természetes, bion-
övényvédő szerek alkalmazása csökkenti a környezet- és természetkárosítást, 
így legalább Óbuda-Békásmegyer területéről nem kerülhet be a korábban 
használt mérgek szermaradványa sem a táplálékláncba, sem a talajba, sem  
a talajvízbe, esetleg a Dunába.
A fák és cserjék kondíciójának növelésére, a következő évi rügyképződésre, 
egyben lisztharmatgombát gyérítő mellékhatással működő Tiosol lombt-
rágya (kálcium, kén, bór) és Humus FW (huminsav, fulvosav, mikroelemek) 
komplex hatása folytán serkenti a növények csírázását, gyökerezését és  
növekedését, ugyanakkor elősegíti a tápanyagok felvételét. E szereket alkal-
mazzuk a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), platán (Platanus orientalis,  
P. occidentalis és P. ×hybrida), korai juhar (Acer platanoides), szivarfa (Catalpa 
bignonioides) és hársak (Tilia cordata, T. plathyphylla, T. ×europaea) kezelésé-
re. A lombtrágyázás hatására jobb kondícióba hozott növények jobban ellen-
állnak a kórokozóknak és kártevőknek, fertőződés esetén kevésbé viseli meg 
őket.
A fákat és cserjéket károsító rovarok és atkák ellen Biosol-Káliszappant alkal-
mazunk, mely bevonja, leoldja, lemossa a kártevőket és ezzel gyérít. Ez a szer 
kombinálható a Tiosollal, így a lisztharmat elleni nyári kezelésre is alkalmas.
Gyomirtás esetében – összhangban az Európai Unió szándékával – felfüggesz-
tettük a glifozát alkalmazását, a gyomok visszaszorítását mechanikai gyérítés-
sel, mulccsal és takarónövények alkalmazásával érjük el.
A növényvédelem átalakításának eredményességét az Ökológiai Mezőgaz-
dasági Kutató Intézettel és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel 
együttműködve fogjuk felmérni és kiértékelni. Köszönjük Zsigó Györgynek  
a közterületi növényvédelem megújításában nyújtott konstruktív segítségét!

7. Komposztpontok

A komposztpontok „elődje” a sünhotel, amely pusztán az összekupacolt 
avar helybenhagyását jelentette. Kerületünkben négyféle komposztpont  
üzemeltetése folyik: önkormányzati kezelésben nyolc helyszínen (a Bud Spen-
cer parkban a Spar felől, Juhász Gyula utca 3., 13. és 15. számoknál, Váci Mihály 
téren a Nánási út felől, Pók utcában az Őrlő és Lőpor utcák kereszteződésénél, 
Köles utcában, Hímző utca és Pünkösdfürdő kereszteződésében), a BKM Non-
profit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió üzemeltetésében az Óbudai-szigeten,  
civil egyesületek fenntartásában a Római-parton és több társasház összefo-
gásában (pontos helyszínt a lakóközösség kérésére nem adunk meg).
A komposztálók egy részét a lakosság nem rendeltetésszerűen használ-
ja, így inkább zöldhulladék-lerakó pontként funkcionálnak, de ennek is van 
már most előnye, hiszen az illegális zöldhulladék-lerakás így koncentrálódik,  
városüzemeltetési költség takarítódik meg azáltal, hogy az összegyűjtésre ke-
vesebb munkaerő fordítandó. 
Az edukáció eredménye azonban már itt is jól látszik, hiszen több társasház 
közgyűlési határozattal, kezelési tervvel együtt keresett meg azzal a kéréssel, 
hogy közterületen helyezhessék el komposztládáikat, amelyet a lakók példa-
értékűen használnak.

5. ábra: Tájékoztató táblával ellátott lakossági komposztpont, takarásul  
veresgyűrű somokkal körbeültetve (fénykép: Dr. Kerényi-Nagy Viktor)

8. Pályázatok

8.1. „Tiszta, virágos otthonunk Óbuda-Békásmegyer”

A pályázatot Burján Ferenc fenntarthatóságért, klíma- és környezetvédele-
mért felelős alpolgármester hirdette meg még 2019-ben, az idei évben Kléner 
Katalinnal és Krupa-Pálfi Anikóval alkottuk a zsűrit. Új szempont volt, hogy  
a lakosok által gondozott terület invazív növényektől mentes legyen.
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8.2. „Fogadj örökbe egy zöldterületet”

A pályázatot Burján Ferenc fenntarthatóságért, klíma- és környezetvéde-
lemért felelős alpolgármester hirdette meg még 2019-ben, az idei évben  
bekapcsolódott a főkertész, szakmai szempontjai tovább erősítik a zöldprog-
ramot.

9. „Közösségi” programok

A szemléletformálás, a közös felelősségvállalás és a közvagyon megvé-
désének egyik eszköze, hogy a lakosságot bevonjuk a közterületek fizikai 
fenntartásába is. Sokan azt gondolják, hogy költségcsökkentésről szólnak  
a közösségi programok – holott az elvégzett munka és a városüzemeltetés költ-
ségei talán nem éppen ár-érték arányosak. A „közösségi faültetés és faápolás,  
erdősítés, kaszálás, vadvirágosgyep-kialakítás” célja, hogy a lakók megismer-
jék az egyes kertészeti fogásokat és gyakorlatokat, elvégezve a munkát meg-
ismerjék annak nehéz fizikai voltát, és a közösen ápolt zöldterületeket job-
ban megbecsüljék. Köszönjük a „Közösségi faöntözés” szervezését a 10 millió  
Fa Alapítványnak és kerületi felelősének, Tímár Ágnesnek; a Hajógyári-szige-
ten végzett „Közösségi kaszálást” az Óbudai Kutyás Egyesületnek és vezetőjé-
nek, Gáspár Zsófiának!

10. Új jogszabályok

10.1. Új „fás” rendelet

A „Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat  
Képviselő-testületének 23/2018 (V. 30.) önkormányzati rendelete a kerüle-
ti zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről” 
című jogszabály nem kellően szabályozott, meghaladottá lett, így szüksé-
gessé vált teljes egészében új rendelet alkotása, amely feladatot a főkertész 
végezte el. Sokkörös belső egyeztetés után a szomszédos önkormányzatokn 
ak, a Pest Megyei és Budapesti Kormányhivataloknak megküldtük véle-
ményezésre, illetve a lakosság számára is biztosítottuk ezt a jogot. Az új fás  
rendelet 2022 tavaszán lép hatályba.
Az új rendelet fő célja a fás szárú növények rongálásának, értékcsökkenésének 
és pusztításának megakadályozása, a zöldterületi és zöldfelületi területeken  
a növényállomány indokolatlan megszűnésének, károsodásának megelőzése, 
elhárítása és a bekövetkezett károsodás csökkentése, az indokoltan megszű-
nő zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás, 
továbbá részletesen szabályozza a köz- és magánterületek faápolási, fakivá-
gási munkáit és az illegális fakivágást. 
A korábbi rendelettől eltérően részletesen szabályozza a közterületi fák jogait, 
illetve ismerteti a szankcionálásokat is. Újdonság, hogy gyümölcsfák esetén 
eltérő pótlási lehetőségeket ír elő, ezzel is egyszerűsítve a kerület kiterjedt 
gyümölcsöseinek felújítását, azonban a biodiverzitás és a tájkép védelme ér-
dekében a gyümölcsös (például lakópark építéséért történő) felszámolását 

már törzsátmérő 100%-os pótlásával kívánja megnehezíteni.
A rendelet életszerűvé tétele érdekében az 5 cm alatti, építményből (kerítés, 
épület, hídfő) kinövő fás szárú növények pótlási kötelezettség nélkül eltávolít-
hatók.
Köz- és magánterületen nem telepíthetőek a következő tájidegen, advent-
ív (invazív), agresszíven gyomosító fajok (és fajtáik): Acer negundo (zöld ju-
har), Acer saccharinum (ezüst juhar), Ailanthus altissima (mirigyes bálvány-
fa), Amorpha fruticosa (gyalogakác), Celtis occidentalis (nyugati ostorfa),  
Elaeagnus spp. (ezüstfa nemzetség fajai), Fraxinus americana (fehér kőris), Fra-
xinus pennsylvanica (amerikai kőris), Morus alba (fehér eperfa), Paulownia spp.  
(császárfa, oxyfa, smaragdfa fajok), Prunus serotina (kései meggy, syn.  
Cerasus serotina, Padus serotina), Prunus virginiana (virginiai meggy),  
Quercus rubra (vörös tölgy), Rhus typhina (ecetszömörce), Ribes aureum 
(aranyribiszke), Robinia spp. (akác nemzetség fajai), Ulmus ×hollandica  
(holland szil, csodasövény), Ulmus pumila (turkesztáni szil), Vitis labrusca  
(rókaszőlő) és hibridjei, Vitis riparia (parti szőlő, syn. Vitis vulpina) és hibridjei, 
Vitis rupestris (sziklai szőlő) és hibridjei.
Gömbfa (különösen gömbjuhar – Acer platanoides ’Globosa’, gömb cseplesz-
meggy – Prunus fruticosa ’Globosa’) csak légkábel alá telepíthető úgy, hogy  
a közúttól a fa töve legalább 1 méter távolságra legyen. Köz- és magánterü-
leten a fatest szöveti struktúrája és a fatest rossz minősége miatt nem tele-
píthető a nyárfa (Populus spp.) és a fűzfa (Salix spp.) nemzetségek fatermetű 
fajai és azok fajtái.
A lakosság számára „Közterületi fa gallyazásának és csonkolásának engedé-
lyezése iránti kérelem”, „Magán- vagy közterületen álló fás szárú növény kivá-
gása”, „Magán- vagy közterületen álló, veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú 
növény kivágásának bejelentése”, „Fás szárú növény telepítési jegyzőkönyv” 
és „Fás szárú növény telepítési garancia záró jegyzőkönyv” formanyom-
tatványok tartalmi elemeinek meghatározásával kívánjuk az eljárásrendet  
érthetővé tenni, illetve a nem valós indokú fás szárú növények károsítását 
vagy elpusztítását visszaszorítani.

10.2. KESZ („közösségi együttélés alapvető szabályairól”) rendelet  
módosítása

A „Budapest Főváros Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati  
rendelete főváros köztisztaságáról” elnevezésű jogszabály egyértelműsíté-
sére, pontos definiálására és a szabálysértések visszaszorítására módosítjuk 
„a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 51/2018. (XII. 17.)” önkor-
mányzati rendeletet. Országosan általánosan elfogadott, hogy „mindenki  
a maga háza tájékán sepregessen”. Budapesten sajnos rossz irány alakult ki 
az elmúlt évtizedekben, azt az országos gyakorlatot, hogy mindenki a maga 
portája előtt tisztán tartja a területet, nyírja a gyepet és a sövényt, továbbá  
a közlekedést akadályozó gallyakat lemetszi, felváltotta a „gondoskodó állam” 
képe. Azonban az így generálódott többletfeladat ellátása egyre nehezebben 
valósítható meg, a világjárvány okozta gazdasági recesszió és az azt követő 
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8.2. „Fogadj örökbe egy zöldterületet”
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és pusztításának megakadályozása, a zöldterületi és zöldfelületi területeken  
a növényállomány indokolatlan megszűnésének, károsodásának megelőzése, 
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a maga háza tájékán sepregessen”. Budapesten sajnos rossz irány alakult ki 
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önkormányzati elvonások rávilágítottak, hogy nem fenntartható ez az állapot. 
A fővárosi rendelet azonban csak egy szándékkeretet ad, nem definiálja pon-
tosan az ingatlan előtti közterületen az ingatlan tulajdonosától elvárt beavat-
kozásokat. Jelentős Városüzemeltetési költséget generál a közterületen isme-
retlen személyek által, engedély (tulajdonosi hozzájárulás) nélkül telepített 
cserjék gondozása is, ezt a terhet kívánja a módosítás csökkenteni, valamint 
fel kívánja hívni a figyelmet a „jó gazda” és a körültekintő telepítés fontossá-
gára. Sövények nyírása nem igényel jelentős szakmai tudást. Ezzel szemben 
fák esetében szükséges a lemetszhető gallyak átmérőjének maximalizálása, 
mivel a fák ápolása, metszése nagy szakmai tudást, nagy gyakorlatot igényel. 
Helytelen ápolása a fa vitalitását csökkenti, súlyos esetben a fa pusztulását 
eredményezheti.

11. Helyi védett fák

Nyáron dr. Kerényi-Nagy Viktor főkertész megkezdte Óbuda-Békásmegyer 
zöldvagyonfelmérésével kapcsolatban a kiemelkedő természetvédelmi  
értékek felmérését és megvédését is, helyi védelemre lesznek előterjesztve: 
Harrer utcai ezüst hárs (Tilia tomentosa, Óbuda fája 2021), Zichy-kastélyban  
2 darab hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) és a fegyverneki eperfa (Morus 
alba ’Fegyvernekiana’, 6. ábra), a római-parti kapitális méretű ezüstfenyő  
(Picea pungens) és Rómaifürdőn a 38 darab mocsárciprus (Taxodium  
distichum, 7. ábra).

6. ábra: Fegyverneki eperfa (Morus alba  
’Fegyvernekiana’) a Zichy-kastélyban  
(fénykép: Kerényi-Nagy V.)

7. ábra: Mocsárciprus  
(Taxodium distichum)  
Rómaifürdőn  
(fénykép: Kerényi-Nagy V.)

12. Óbudai Galériaerdő Természetvédelmi Terület

Az utóbbi években – főleg fővárosi viszonylatban – igen kevés terület kapott 
természetvédelmi oltalmat. Idén január elsejétől a Főváros Önkormányza-
ta Közgyűlésének 45/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosította  
a „Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről” című 25/2013. (IV. 
18.) fővárosi önkormányzati rendeletet, így létrejött az Óbudai-szigeti Ártéri 
Erdő Természetvédelmi Terület (7. ábra).
Az új természetvédelmi területet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és  
Budapest Főváros Önkormányzata közösen tudta létrehozni, hiszen a 250 
537 m2 terület több mint felét (133 647 m2-t) a harmadik kerület biztosította  
dr. Kiss László 2021. június 4-i polgármesteri döntése alapján.
A terület védetté nyilvánításának célja a sziget partját övező értékes, idős, 
őshonos puhafás galériaerdő, ártéri vegetáció természetközeli állapotának, 
folytonosságának fenntartása, a hozzá kötődő őshonos állatvilág megőrzése, 
valamint a terület jelentős tájképi értékének megvédése.
A galériaerdő megőrzendő élőhelytípusai a bokorfüzesek (Salicion triandrae), 
fehérnyárligetek (Senecioni sarracenici – Populetum albae), feketenyárligetek 
(Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek (Leucojo aestivi – Salicetum  
albae) és ecsetpázsitos mocsárrétek (Alopecurenion pratensis). Fontos tudni 
és tudomásul venni, hogy a védett galériaerdőkben csak minimális, fenntar-
tó és védelmi jellegű beavatkozások lehetségesek; az állományok fenntartá-
sát és megújulását a természetes erdődinamikai folyamatokra kell alapoz-
ni, így a látogató fog itt látni lábon száradt, korhadó fát, részben letört ágat,  
odvas törzseket – hiszen ettől gazdag az élőhely, mivel ezen élőhelyekhez ren-
geteg gomba, rovar, madár és denevér kötődik! Fás szárú növényekből csak  
a közvetlen veszélyhelyzettel fenyegetők lesznek a természetvédelmi  
kezelést végzők által kivágva, illetve az idegenhonos fák és cserjék kerülnek  
visszaszorításra. 
Az árvízvédelmi töltésen belüli, természetvédelmi szempontból értékes 
gyepterületeket mozaikosan, hagyássávok meghagyásával, évente legfeljebb  
kétszer kaszálják, a kaszálékot mintegy két hétig a helyszínen hagyják  
a magok kipergése érdekében. 
Az Óbudai-sziget természetvédelmi terület szabadon látogatható a kijelölt 
sétautakon gyalogosan vagy biciklivel, a fészkelő madarak és a többi állatfaj 
zavarását elkerülendő kutyát a védett területen csak pórázon lehet sétáltatni! 
Az Óbudai-sziget természetvédelmi területen tilos technikai sporttevékeny-
séget folytatni, hulladékot elhelyezni, tüzet gyújtani, bármilyen ipari vagy 
bányászati tevékenységet végezni, épületet, építményt, kerítést vagy kaput 
elhelyezni! A természetközeli állapot megőrzése érdekében új közvilágítás 
és új infrastruktúrahálózat nem építhető ki, a közműhálózat nem bővíthető!  
A Sziget Fesztivál ideje alatt a védett területet a látogatók elől el kell zárni, 
illemhely és mobil vendéglátóipari egység kizárólag a rendezvény ideje alatt 
helyezhető el.
A védetté nyilvánított terület az egyik legjelentősebb fővárosi vízimadár- 
telelőhely, ezért az élőhelyek fenntartása kulcsfontosságú, de megtalálható 
itt 6 növény-, 6 ízeltlábú-, 1 kétéltű-, 5 hüllő-, 103 madár- és legalább 8 emlősfaj, 
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önkormányzati elvonások rávilágítottak, hogy nem fenntartható ez az állapot. 
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cserjék gondozása is, ezt a terhet kívánja a módosítás csökkenteni, valamint 
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amelyek védettek. A védett fajok közül itt nyílik kora tavasszal a ligeti vagy  
dunai csillagvirág (Scilla vindobonensis) egyik legnagyobb budapesti állo-
mánya, fákra felkúszva függönytársulást alkot a kipusztulás szélén álló ligeti 
szőlő (Vitis sylvestris), és új populációit fedezték fel itt 2 orchideafajnak, a szé-
leslevelű nőszőfűnek (Epipactis helleborine) és a Tallós-nőszőfűnek (Epipactis 
tallosii).
A védett állatfajok közül talán legfeltűnőbb a hód (Castor fiber), amelyet  
a K-hídnál lubickolva le is kameráztak. Egész Európában veszélyeztetett  
mocsári teknős (Emys orbicularis) kevés fővárosi lelőhelye a Hajógyári- 
sziget. Szinte az összes békafaj és siklófaj előfordul a területen, egyik sem  
jelent emberre veszélyt, mindegyik védett és hasznos tagja az ökoszisztémá-
nak. Akik időt szánnak az állatok megfigyelésére, itt jégmadarat (Alcedo atthis)  
láthatnak kék villanásként cikázni, megláthatják a „2022-es év madarát”, a zöld 
küllőt (Picus viridis) éppúgy, mint az 5 fadoktorfajt, a harkályokat (Dryocopus 
spp.), a rovarpusztító és gyümölcslakmározó aranymálinkót vagy sárgarigót 
(Oriolus oriolus), esős időben pedig a fülemüle (Luscinia megarhynchos)  
trillázását hallhatja.
Az Óbudai-szigeti Ártéri Erdő Természetvédelmi Terület bemutatására tan-
ösvényt fognak kialakítani, hogy a látogatók megismerhessék a növényeket,  
az állatfajokat és a természeti folyamatokat.
Ahhoz, hogy az Óbudai-sziget jelenlegi, többségünk által szeretett vadre-
gényes, természetközeli állapota fennmaradjon, az olykor szigorúnak tűnő 
változásokat be kell tartanunk, ha azt szeretnénk, hogy unokáink is gyönyör-
ködhessenek benne. Fogjunk össze, hogy a sziget olyan maradjon, ahogy  
szeretjük! 

7. ábra: Óbudai  
Galériaerdő  
Természetvédelmi  
Terület (forrás:  
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat,  
Kommunikációs  
Osztály)

13. Miyawaki-elvű mini-erdő

Akira Miyawaki (1928–2021) japán botanikus, ökológus az 1970-es években  
kutatatási eredményei alapján egy, a természetes folyamatok előtérbe  
helyezésén alapuló erdészeti módszert hozott létre. Japán 0,06%-át borította  
eredeti, természet közeli erdő, amelyek leginkább kolostorkertekben, szen-
télyek és temetők környékén maradtak fenn, míg a kutatását megelőzően  
őshonosnak tekintett fenyőfélékből álló erdőségek emberi tevékenység révén 
jött létre. Akkor a szakemberek úgy gondolták, hogy a lepusztított élőhelye-
ken az erdők nem, vagy csak nagyon nehezen helyreállíthatók már. Miyawaki 
által kidolgozott módszer megdöntötte ezt téves nézetet, az általa létreho-
zott minierdők gyorsan regenerálódtak, és betöltötték ökológiai szerepüket.  
Elvének alapja, hogy a potenciális vegetáció fajaiból kiválogatja a kulcsfon-
tosságú és kiegészítő fa- és cserjefajokat (legalább 40–60 fafaj), a humusz-
szegény talajt tápanyaggal és a fák fejlődéséhez szükséges, azokkal szimbió-
zisban élő gombák mikorrhizáival feldúsítja, négyzetméterenként 3 darab,  
kb. 1 m magasságú magonccal beülteti, a talajt rizsszalmával mulcsolja  
a gyomosodás és kiszáradás elkerülése végett. Miyawaki Japánban 1300  
helyen hozott létre ilyen típusú erdőket, módszere mára az egész világon  
elterjedtté vált: Belgium, Franciaország, Hollandia, India, Japán, Nagy-Bri-
tannia, Thaiföld és az USA közterületein, legutóbb hazánkban (a Tabánban)  
a FŐKERT hozott létre ilyen minierdőt.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a Guckler Károly Környezetvédelmi 
Programban, a Fásítási stratégiában és Óbuda-Békásmegyer Fenntart-
hatósági Stratégiája 2020–2024-ben az egykor bányaként és lerakóként  
„hasznosított” Tábor- és Testvér-hegyet jelölte ki fásítási tartalékterületnek, 
ahová 3000–6000 fa telepítését tervezték. 
2020 novembere és 2021 márciusa között 903 darab előnevelt, kétszer isko-
lázott, legalább 18–20 cm törzskörméretű és minimum 6 cm törzsátmérőjű 
fa került eltelepítésre, elsősorban a sűrűn lakott területeken, hogy a lakosság 
életkörülményeit mielőbb javíthassák a fák.
A Tábor- és Testvér-hegy sajnos egy teljesen tönkretett, lehasznált élőhely: 
sok helyen a csupasz sziklafelszín, jobb esetben is csak váztalaj található,  
a fizikai adottságok miatt e területekre lehetetlen klasszikus módon fát ül-
tetni (például 1 m3-es ültetőgödröt ásni), így a terület rehabilitálására új mód-
szert kerestünk.
Nyár elején a 10 millió Fa Alapítvány kezdeményezte, hogy a III. kerületben 
is hozzunk létre Miyawaki-elvű minierdőt, így előzetes és közös felmérésre 
is sor került a Tábor-hegyen. A természet csodás megújuló képessége már 
most is látható, hiszen a közeli, védett erdőkből betelepült számos cser-
je és fa – a természet – elkezdett megújulni. Szerencsére az olyan invazív,  
idegenhonos fajok, mint a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)  
és a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) közepes mértékben fertőzik  
e területet, ezek visszaszorítása szintén célunk. A Táborhegyen a 10 millió 
Fa Alapítvány III. kerületi vezetőjével, Tímár Ágnessel és a helyi lakosokkal  
közösen kijelöltünk egy nagyjából 100 m2 nagyságú területet, amelyet kísér-
leti parcellákra fogunk osztani:
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•   Extrém száraz (xerofil) és száraz termőhelyre, lombkoronaszintet alkotó 
fajoknak a cser- (Quercus cerris) és kocsányos tölgy (Quercus robur), virá-
gos kőris (Fraxinus ornus), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei (Acer campestre)  
és tatárjuhar (Acer tataricum), míg cserjeszintnek egybibés galagonya (Crata-
egus monogyna), veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és cserszömörce (Coti-
nus coggygria) kb. 50–100 cm magas magoncai kerülnek eltelepítésre.
•   Közepesen nedves, humid termőhelyre lombkoronaszintet alkotó fajnak 
a kocsányos (Quercus robur) és kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), korai 
(Acer platanoides) és mezei juhar (Acer campestre), gyertyán (Carpinus betu-
lus), madárcseresznye (Prunus avium), barkóca (Sorbus torminalis) és házi ber-
kenye (Sorbus domestica), kislevelű (Tilia cordata) és nagylevelű (Tilia platy-
phyllos), valamint ezüst hárs (Tilia tomentosa), vénic (Ulmus laevis) és mezei 
szil (Ulmus minor), míg cserjeszintnek mogyoró (Coryllus avellana) és fagyal 
(Ligustrum vulgare) kb. 50–100 cm magas magoncai kerülnek eltelepítésre.

A felsorolt fajok a környező hegyvidékeken megtalálható, őshonos fajok, ame-
lyek így a Tábor-hegy potenciális vegetációját képezik. Fontos szempont volt, 
hogy olyan kulcsfontosságú fajok is kiválasztásra kerüljenek, amelyek komp-
lex táplálékláncok alapját alkotják nektár- és virágpor, illetve húsos és lédús 
terméseik által, így bevonzzák azokat az állatfajokat, amelyek nagymérték-
ben hozzájárulnak az erdőregenerálódáshoz, az ökológiai folyamatok motor-
jaiként funkcionálnak.
Talajjavításra szerves trágyát használunk, ezzel javítva a talajszerkezetet, dúsít-
va a talaj mikrobiális élővilágát, hogy a humifikációs folyamatok be tudjanak 
újra indulni. A gyomosodás, talajfelszín víz és szél általi pusztulásának (eró-
zió és defláció) megakadályozására a helyi lakosok által felajánlott, kertjükből 
származó avart fogjuk mulcsként használni. Ennek újabb előnye van, hiszen 
nem kell elszállítani az avart, hanem helyben hasznosulhat.
A növényfajok megrendelésre kerültek, a telepítést novembertől kezdjük  
„Közösségi fatelepítés” programunkban a 10 millió Fa Alapítvánnyal együtt-
működve.

14. Lakossági kommunikáció és edukáció

14.1. Média jelenlét

Nagy Viktor főkertész létrehozta és üzemelteti az Óbuda-Békásmegyer  
Főkertésze Facebook-oldalt, rekordnézettsége 64 ezer fő/hónap volt, míg  
átlagosan 17–24 ezer elérése van havonta. Az oldalon legalább naponta tör-
ténik posztolás, a felület az aktuálisan folyó munkákról (fakivágás, faültetés, 
parkfejlesztés, felhívások) ad hírt.
Dr. Kiss László polgármester úr kifejezett szándéka volt a főkertészi pozíció lét-
rehozása által a lakossági tájékoztatás és szemléletformálás, így három téma-
sorozatot indított: „Beszéljük meg!”, „Óbuda-Békásmegyer mesélő növényei” 
és „Zöld tennivalók”.
A „Beszéljük meg!” sorozat eddigi 17 bejegyzése fogalmakat, kertészeti  
beavatkozások elméleti hátterét, vadvirágos gyep tudományos alapját és  

a Miyawaki-elvű minierdőt ismertette, a bejegyzések némelyike több mint  
24 ezer elérést produkált.
Az „Óbuda-Békásmegyer mesélő növényei” sorozatban már több mint két-
tucat növényt mutatott be: ritka és gyakori fajok egyaránt ismertetésre  
kerülnek, botanikai leírásaik mellett jelentősebb lelőhelyeiket, felhasználásu-
kat, természetvédelmi jelentőségüket, ökológiai funkciójukat, kultúrtörténeti 
vonatkozásaikat részletezem.
A „Zöld tennivalók” 10 posztjában az épp aktuális kertészeti munkákra hívja fel 
a figyelmet és ismerteti annak praktikáit.
Teljesen, alapjaiból újjáépítette a fa.obuda.hu weboldalt, ahol a különböző  
pályázatok háttértámogatásához feltöltésre kerültek a közterületre telepítés-
re javasolt fák és cserjék is.
Üzembe helyezte a könnyebb kommunikáció érdekében a lakossag-foker-
tesz@obuda.hu e-mail-címet is.
Önkormányzatunk működtette Mindenki Podcastjában negyedévente  
beszélgettünk Végh Fruzsinával a kerületben folyó zöldfelület kezelésekről. 
Az Óbuda újság hivatalos, kéthetente megjelenő nyomtatott sajtóban rend-
szeresen publikál, míg a Jelen és Magyar Hang – Budai Hang hetilapokban 
alkalmi szerző.
A kerületben folyó zöldfelület-kezelésről és munkásságomról Kemény Vagy-
im készített interjút az Óbudai Anzikszba, valamint Megyesi Éva a Kertészet  
és Szőlészet szaklapba.
Az Óbudai televízióban Blastik Ferenc interjújában számoltam be a kerület 
zöldfelület-kezelésének új irányairól.
Klub Rádió Lay Viktória vezette Zöldklubban a kerületi fásításokról  
beszélgettünk.

14.2. Gyermektáboroztatás

Dr. Kiss László polgármester úr kezdeményezésére természetismereti prog-
ramokat tartott dr. Kerényi-Nagy Viktor főkertész a Laborc utcai és Kiserdei 
Gyermektáborokban 6 alkalommal, alkalmanként 20–60 gyermeknek, ahol 
növényfajokat ismertek meg, levélpecsételtünk, mikroszkópi egyszerű vizs-
gálatokat végeztünk (8. és 9. ábra).vizsgálatokat végeztünk (8. és 9. ábra).

8. ábra: Gyerekek 
mikroszkópban 
vizsgálhatták a 
pollent és moha 
levélke részletet 
(fénykép:  
Dr. Kerényi-Nagy 
Viktor)
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•   Extrém száraz (xerofil) és száraz termőhelyre, lombkoronaszintet alkotó 
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9. ábra: A gyerekek levélfestéses nyomdázással, színezéssel ismerkedtek  
a növényfajokkal és részeikkel (fénykép: Dr. Kerényi-Nagy Viktor)

Köszönetnyilvánítás

E helyütt is megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük a város vezetésé-
nek, hogy nyitottak a reformgondolatokra, és a munkatársak konstruktivitá-
sát! Köszönetünk fejezzük ki a lakosság felé, hogy türelmesek és nyitottak, 
egyre együttműködőbbek és kezdeményezőbbek az új, modern és termé-
szetbarát zöldfelület-kezelésben. Hálásak vagyunk az egyesületeknek és civil 
szervezeteknek is munkájukért!
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VADVIRÁGOS BUDAPEST PROGRAM
ZAKAR ANDRÁS

A Fővárosi Önkormányzat és a FŐKERT extenzív gyepgazdálkodási programot 
vezetett be, amelynek keretében 22 területen, több mint 28 hektáron alakítot-
tak ki rovarbarát zöldfelületeket a fővárosi parkokban és zöldsávokban.
A program célja, hogy Budapest területén a növény- és állatvilág számára 
kedvező élőhelyeket alakítson ki.
A gyepfelületek intenzív, évenkénti szokásos 5–7 alkalommal történő teljes 
lekaszálása helyett a parkokban olyan foltokat jelöltek ki, ahol 1–3 kaszálást 
megtartva, a vadvirágoknak van ideje virágozni, magot érlelni.
A kevésbé bolygatott zöldfelületek élő- és táplálkozó helyet biztosítanak  
a rovarvilágnak, melyek egyúttal az énekesmadarak számára jelentenek  
táplálékot. Továbbá pozitívan hatnak a talajvízháztartásra, kevésbé száradnak 
ki aszályos időszakban.
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a beporzó rovarokat (vad-  
és háziméheket, lepkéket, zengőlegyeket) monitorozzák a területeken.

A programról bővebben itt olvashat:
https://www.fokert.hu/vadviragos-budapest/

ÚJDONSÁGOK A FŐKERT GYAKORLATÁBAN
ZSOLNAI BALÁZS

Miyawaki (városi) minierdők

Akira Miyawaki japán botanikus által kifejlesztett erdő, városi minikivitelben. 
Fontos és elengedhetetlen része a metódusnak a talajcsere vagy talajjavítás 1 
méter mélyen, hogy az elültetett fák gyorsan és erőteljesen növekedésnek in-
duljanak, a megfelelő sűrűség elérése végett négyzetméterenként 3 növény 
(fa és cserje) ültetése, a biodiverzitás elérése miatt legalább 10 őshonos, az 
adott környezetnek megfelelő növényfaj telepítése, valamint a teljes terület 
mulcsozása 15–20 cm vastagon szalmával. Célszerű a területet körbekeríteni 
egy jelképes fakerítéssel és ismertető táblát kihelyezni. A minierdő ajánlott 
minimum területe legalább egy fél teniszpálya, de inkább egy egész tenisz-
pálya mérete.
A Tabánban készült el az első hazai, 120 növényből álló minierdő.

 

SFR (Stockholm Faültetés Rendszer)

A 2010-es évek elején Stockholm belekezdett nulla CO2-kibocsátású zöldváros 
programjának fejlesztésébe. Olyan komplex megoldásokat kerestek, amelyek 
egyszerre járnak pozitív hatással a természeti környezetre, a városüzemeltetés 
érdekeire és a városlakók életminőségére.
A gyengén növekvő és fejlődésükben elakadt városi fák nemcsak szomorú 
városképet jelentenek, hanem kihasználatlan lehetőség a városok számára, 
hogy jobb életminőséget kínáljanak lakóiknak. A városok – függetlenül attól, 
hogy falvak vagy megavárosok – egyre inkább küzdenek a következő problé-
mákkal: magas zajszint, túl magas CO2-érték, szennyvízproblémák, túlmele-
gedés, viharok esetén magas kockázatok, szomorú városkép és a rossz városi 

Miyawaki 
minierdő  
(fénykép:  
Richter  
Gedeon  
NyRt.)
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levegő.
Az egészséges és jól fejlett városi fák számos előnyt jelenthetnek, mint tüdő 
és szűrők a városok számára. A stockholmi faültetési rendszer – röviden 
„SFR” – lehetőséget kínál a városüzemeltetők és a nagyvárosi területek lakói  
számára.
A képen jól látható, hogy a fa nem fejlődhet ki a felületek és a „betoncse-
rép” lezárása miatt. A gyökerek bezáródnak, túl kevés víz jut a gyökerekhez,  
és a tápanyagellátás több mint korlátozott. A logikus következmény a nagyon 
gyenge növekedésű, betegségektől szenvedő és érzékeny fák. A felszíni vizek 
nagy része nem érhető el a fa számára, hanem szennyvízcsatornán keresztül 
elvezetik, ami viszont ártalmatlanítási költségeket jelent a közösség számára.

A megoldás

Minden burkolt felület (az utak kivételével) nyitott pórusokkal kerül kialakí-
tásra. Minden felszíni víz behatolhat a fák gyökérzónájába, ahol az eltárolód-
hat. A közművek ellenőrzéshez és karbantartáshoz szükséges összes vezeték  
hozzáférhető egy bejárható közműalagúton keresztül. Minden fa kap legalább 
30 m3 gyökérzetet. Ennek eredményeként fánként körülbelül évente 5000  
liter víz tárolható. A fák ismét egészséges növekedést mutatnak, és elérhetik 
természetes korukat (100 év felett).
Az utcák felszíni vizét aknákon keresztül vezetjük az alatta lévő vízelvezető 
kavicsba, ami eloszlatja és egyenletesen beszivárogtatja a fa gyökérzónáját 
körülvevő szerkezeti talajba. A csatorna túlfolyója biztosítja, hogy a fagyra  
hajlamos zóna száraz maradjon. Ez azt jelenti, hogy minden fa gyökere az alsó 
szerkezeti talajban marad, és a felületen nincs károsodás. Télen a teljes sós fel-
színi vizet egy zárható fedélen keresztül közvetlenül a csatornába lehet vezet-
ni. Maga a fa ültető gödre egy szerkezet gazdag szubsztráttal van megtöltve.

 
Hagyományos faültetés 
(forrás: Agrofutura  
Magyarország Kft.)
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levegő.
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A szerkezeti talaj

A kövekből vagy betonzúzalékból épített durva szerkezet pórusait speciális 
finom szubsztrátummal töltjük fel (mossuk bele). Erre a célra egy speciá-
lis terméket fejlesztettünk ki, amelynek alapja a bioszén. Ez a Talajaktivátor  
biztosítja a megfelelő tápanyagokat és biológiát, továbbá több száz évig sta-
bil is marad. A finom szubsztrátum 1 rész talajaktivátorból és 4 rész mosott  
kvarchomokból áll. A Sonnenerde GmbH Ausztriában egyedülálló bioszénter-
melő üzeme és a speciálisan kifejlesztett aktiválási technológiájának biztosít-
ja az állandó és magas színvonalú alapanyag ellátást.

Az előnyök és a jövő

Zajcsökkentés akár 10 dB-lel, évente 100 autókilométernyi CO2-megkötése, 
napi 400 liter vízpárologtatás, hűtés 5°C-ig, vízvisszatartás akár 5000 liter  
fánként, évente 1,3 kg finompor szűrés.
A szöveg forrása: https://www.agrofutura.hu/stockholm-fa%C3%BCl-
tet%C3%A9si-rendszer

Közösségi, közterületi komposztálás

A közösségi komposztálás alapja egy meglévő vagy a komposztálás megkez-
dése előtt alakult civil csoport. Új csoportok a Facebook-on alakulnak csoport 
formájában. A tapasztalatok alapján 10–15 fővel már el tud indulni az érdemi 
munka. Fontos, hogy minden komposztáló pontnak legyen komposztmes-
tere, akit vagy a FŐKERT-tel együttműködési megállapodást kötött Humusz 
Szövetség vagy FŐKERT oktatásban részesít, amennyiben erre igény van.  
Fővárosi tulajdonú, FŐKERT fenntartású területen a komposzttárolót  
a FŐKERT építi, azonban a további munkák és fenntartás a közösség felada-
ta. Amennyiben a közösség jó gazdája a komposztpontnak, akkor 6-8 hónap 
alatt, zsázsteszten átment, rostálható komposzt keletkezik. Ezt a csoport tag-
jai elvihetik, a maradék a parkokban kerül felhasználásra. Lakossági panasz 
esetén vagy ha a csoport elhanyagolja a komposztpontot, akkor a FŐKERT 
elbontja a tárolót és a komposztpont megszüntetésre kerül.  
Az átadás után a csoportok saját maguk alakítják ki a szabályaikat. Alapsza-
bály, amit azonban minden csoportnak be kell tartani, az a komposztálható 
és nem komposztálható anyagok listája. A korlátozottan használható anyagok 
alkalmazását az adott csoportok döntik el.

 

Szent István Park, közösségi komposzttároló (fénykép: FŐKERT)

Szent Isván Parki Kompossztbarátok második közösségi rostálása (fénykép: FŐKERT)
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Zöldfelület örökbefogadás

A Fővárosi Önkormányzat és a FŐKERT céljai között szerepel saját tulajdonú, 
fenntartású zöldfelületek öröbeadása cégek és magánszemélyek számára. 
Ehhez a jogi osztály kidolgozott egy rövid, egyszerű örölbefogadási szerző-
dést, amelyben az adott területtel összefüggő minden részletet tisztáznak a 
felek. A képen az Astoria Virágüzlet által elsőként örökbe fogadott virágágyás 
látható a Dob utca és a Károly körút találkozásánál.

Örökbefogadott zöldfelület (fénykép: FŐKERT)

Örökbefogadott zöldfelület (fénykép: FŐKERT)

Civilek bevonása a zöldfelületgazdálkodásba

A Tabán és a Városmajor esetében már létező, a Népliget esetében pedig egy 
újonnan alakult, civilekből álló csoport az, amelyre alapozni lehet komolyabb 
fenntartói és civil együttműködést. Mindhárom csoport esetében elindult  
a folyamat, számos hétvégén már kertészkedtek a civilek a városi parkokban, 
együttműködve a FŐKERT üzemegységvezetőivel. Rendszerint szombaton-
ként segítenek be a kavicsos utak gyomlálásával, a falvelelek gereblyézésével, 
a járdák takarításával.
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A RADÓ DEZSŐ TERV ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
BARDÓCZI SÁNDOR

A Radó Dezső Terv – a Főváros Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartá-
si Akcióterve az uniós fejlesztési ciklushoz igazított terv. Célja a 2017-ben  
elfogadott Budapest Hosszú távú Zöldinfrastruktúra Koncepciójában meg-
fogalmazott célok középtávon megvalósítandó programokra és projektek-
re bontása. A dokumentum készítése során figyelemmel vagyunk az Euró-
pai Unióban megfogalmazott új települési szintű zöld- és kékinfrastruktúra  
fejlesztési programokra, a közelmúltban meghirdetett és 2026-ig tartó  
ciklust magába foglaló RRF (Helyreállítási) Alapra, valamint 2021–2027 kö-
zötti fejlesztési ciklusban a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív  
Programra (ZIKOP), amelyek keretén belül nyújtanak uniós forrású finanszíro-
zási lehetőséget látunk az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és a globá-
lis kihívások helyi kezelését célzó, valamint zöldfelület-fejlesztéssel kapcsola-
tos programok számára.

 

A fővárosi zöldinfrastruktúra fenntartási és fejlesztési feladatai sok szereplő 
között oszlanak meg. A Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akció-
terv funkciója, hogy az összvárosi szempontokat szem előtt tartva a Fővárosi 
Önkormányzat számára határozza meg a közvetlen kompetenciájába tarto-
zó, valamint a közreműködésével, érdekérvényesítő (lobbi) tevékenységével 
megvalósítandó feladatokat. A Radó Dezső Terv átfogó céljai vezérelvként 
szolgálnak a főváros zöldinfrastruktúráját érintő programok és projektek  
kidolgozása során. Átfogó céljaink a következők:
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•   az egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra fenntartása,
•   klímatudatos zöldinfrastruktúra-üzemeltetés,
•   biodiverzitás szinten tartását és lehetőség szerinti növelését segítő  
    városi zöldinfrastruktúra-fenntartás és -fejlesztés,
•   együttműködésen alapuló zöldinfrastruktúra-fejlesztés,
•   okos zöldinfrastruktúra-szolgáltatások bővítése.

Kiemelt célunk, hogy 2030-ig az egy főre jutó zöldterületek (parkterületek) 
mennyiségét a jelenlegi 6 m2-ről, 7 m2-re növeljük. Ez a vállalás 2020. évi  
lakossági adatokkal számolva összvárosi szinten 226 hektár új parkterület, 
azaz több, mint két Margitszigetnek megfelelő nagyságú új közparkokat  
jelent.

Fenntartási programok keretében célunk a meglévő zöldinfrastruktúra há-
lózat elemeinek színvonalas fenntartása, értékeinek megőrzése. A fenntar-
tási feladatokat zömében a Fővárosi Önkormányzat által kezelt közparki és 
fasori területeken a FŐKERT Nonprofit Zrt., majd az ún. „Stadtwerke” modell  

alapján felépülő Budapesti Közművek Nonprofit Zrt megalakulása után  
a FŐKERT divízió végzi, kiegészülve a szintén a Budapesti Közművekbe integ-
rálódó BTI Nonprofit Zrt-vel. és az FKF Nonprofit Zrt-vel, valamint a továbbra 
is önálló cégként működő Fővárosi Vízművek Zrt., a Budapest Közút Zrt. és  
az FCSM Zrt. ilyen jellegű feladataival. 

A zöldinfrastruktúra-üzemeltetés hatékony ellátásához a fenntartási felada-
tokat ellátó társaságok eszközállományának, telephelyeinek korszerűsítése, 
valamint a munkavállalók munkakörülményeinek, megbecsülésének javítása 
is szükséges.

Partnerségi programok keretében az együttműködésen alapuló zöldinfra-
struktúra üzemeltetés kiemelt célhoz igazodva cél a fővárosi zöldinfrastruk-
túra fenntartási és fejlesztés feladatait ellátó szervezetek közötti hatékony 
együttműködést segítve javítani a fővárosi zöldinfrastruktúra minőségét. 
Ezzel párhuzamosan a Fővárosi Önkormányzat kiemelt célja megszólítani  
a használókat, a fővárosban élő, dolgozó lakosságot, az itt működő vállalkozá-
sokat. Célunk partneri kapcsolatok kialakítása a zöldinfrastruktúra fejlesztés 
és fenntartás során is. Ennek érdekében a társadalmi bevonás tájékoztatás  
és konzultáció szintjeinél magasabb szintű formáinak, az együttműködésnek, 
a felhatalmazásnak, valamint a feladat delegálásnak a bevezetését tervezzük 
a fővárosi zöldfelület fejlesztés és fenntartás gyakorlatába.

Mivel a közterületekkel, ezen belül a zöldinfrastruktúrával kapcsolatos lakos-
sági elvárások nagyon sokfélék lehetnek, egymásnak nem ritkán ellentmon-
dó igényeket is megfogalmazva, a társadalmi véleményezés során az érintet-
tek széles körét szükséges megszólítani, és a beérkezett vélemények alapján  
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•   az egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra fenntartása,
•   klímatudatos zöldinfrastruktúra-üzemeltetés,
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    városi zöldinfrastruktúra-fenntartás és -fejlesztés,
•   együttműködésen alapuló zöldinfrastruktúra-fejlesztés,
•   okos zöldinfrastruktúra-szolgáltatások bővítése.
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Fenntartási programok keretében célunk a meglévő zöldinfrastruktúra há-
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és fenntartás során is. Ennek érdekében a társadalmi bevonás tájékoztatás  
és konzultáció szintjeinél magasabb szintű formáinak, az együttműködésnek, 
a felhatalmazásnak, valamint a feladat delegálásnak a bevezetését tervezzük 
a fővárosi zöldfelület fejlesztés és fenntartás gyakorlatába.

Mivel a közterületekkel, ezen belül a zöldinfrastruktúrával kapcsolatos lakos-
sági elvárások nagyon sokfélék lehetnek, egymásnak nem ritkán ellentmon-
dó igényeket is megfogalmazva, a társadalmi véleményezés során az érintet-
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átlátható és többlépcsős közösségi tervezési folyamat keretében kell megha-
tározni a többség számára elfogadható kompromisszumot. A nagy volumenű 
(100 millió Ft feletti értékű) fejlesztések során ezt a Fővárosi Önkormányzat 
tervegyeztetési protokoll szerint végzi.
A Főváros zöldinfrastruktúra-hálózatának az akcióterv tervezési időszakára 
vonatkozó – 2030-ig terjedő – fejlesztési feladatokat az akcióterületi és tema-
tikus javaslatok fejezet tartalmazza. A javaslatok között szerepelnek a Fővá-
rosi Önkormányzat közvetlen kompetenciájába tartozó zöldinfrastruktúra- 
fejlesztési célkitűzések, illetve azok az érdekérvényesítési feladatok is, ame-
lyek megvalósítása bár nem Fővárosi Önkormányzati kompetencia, de össz-
városi érdeknek tekinthető.

 
A Fővárosi Önkormányzat célja a dokumentumban szereplő fenntartási  
és fejlesztési programok megvalósítása. A megvalósítás mértéke és üteme 
természetesen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési helyzetének, bevéte-
li forrásainak alapján, az éves költségvetési tervekben kerül véglegesítésre,  
figyelemmel a megvalósításra igénybe vehető külső források (pályázati,  
fejlesztési hitelek, szponzori támogatások) nagyságára.

Az akciótervet Radó Dezső Tervnek neveztük el. Dr. Radó Dezső, bár a zöldinf-
rastruktúra kifejezést még nem használta, de évtizedeken át Budapest zöld-
infrastruktúrájának fejlesztéséért és megőrzéséért dolgozott. 1962-től 1984-ig, 
22 éven át a Fővárosi Kertészeti Vállalat (FŐKERT) igazgatója volt, koordinálva 
a fővárosi zöldfelületek mára már kiemelkedően értékes részét alkotó lakóte-
lepi területek fatelepítési, parkfejlesztési munkálatait. A civil környezetvédők 
is nagy tisztelettel emlékeznek rá, hiszen nyugdíjba vonulása után a Buda-
pesti Városvédő Egyesület és a Levegő Munkacsoport szakértőjeként, alapító 

tagjaként sokat tett a város fáiért, a levegőminőség javításáért. Tudományos 
szempontból kiemelkedő eredménye a fák értékének kimutatásra vonatkozó 
kertészmérnöki és közgazdasági tudományágak ismereteit ötvöző számítási 
módszer kidolgozása, amelyet a szakemberek a mai napig használnak.

Bővebb információ: rdt.budapest.hu
A képek forrása a BFFH Várostervezési Főosztály / Tájépítészeti osztály,  
grafikus: Lakatos Luca, 2021
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BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÚJSZÁSZI GYÖRGYI

lakosság: 25 172 fő
terület: 3,41 km2
zöld felület: 60 000 m2
egynyári virágágy: 300 m2
játszótér: 20 db
sportpálya: 1 nagy, 1 kisebb
kutyafuttató: 8 db
1 főre jutó zöldfelület: 25 m2

Az I. kerület szerepkörét mind nemzetközi, mint térségi kitekintésben alap-
vetően meghatározza a kerület Budapesten belüli elhelyezkedése: a kerü-
let a belváros szerves része, több országos jelentőségű és fővárosi szinten 
kiemelkedő (rakpartok, Hegyalja út, Budai Váralagút) közlekedési főútvonal 
érinti. Kötöttpályás közösségi közlekedési eszközök erősítik az agglomeráci-
ós kapcsolatot, így a szentendrei HÉV Batthyány téri végállomása és a Déli  
pályaudvar fontos kapcsolati helyszínek. Fővárosi szinten kiemelkedően  
fontos hálózati elemek a kerületen áthaladó metróvonal, illetve tíz közúti vil-
lamos viszonylat. Dunai fekvése folytán a vízi közlekedés is erősíti a település-
hálózati kapcsolatokat. 
Az I. kerület a főváros egyik leglátogatottabb idegenforgalmi és kulturális  
célterülete. Történelmi épületegységei önmagukban is sok külföldi és hazai 
turistát vonzanak, de az itt található múzeumok, könyvtárak, színházak nem-
csak az ide látogatóknak, hanem a helyi lakosoknak is számtalan kulturális 
lehetőséget biztosítanak. A turizmus a kerület épített (Világörökség részei: 
Budai vár, beépült Dunapart) és természeti (Várlejtő, Gellérthegy, Tabán, 
Krisztinaváros) értékeire épül. A Budai Várnegyed 1987 óta szerepel az UNES-
CO Világörökség helyszínei között a budapesti Duna‐parttal együtt.
A kerületben nincsen olyan nagyvállalat, amely kizárólagosan meghatá-
rozná a foglalkoztatottsági viszonyokat, vagy a kerület arculatát. Elsősor-
ban kisvállalkozások vannak jelen, amelyek az adóbevételeket produkálják  
az önkormányzat számára. A kerület gazdasági arculatát nem nagy iparválla-
latok határozzák meg, hanem a térség látogatói vonzerejére, épített és kultu-
rális örökségére, a műemléki környezetre és az egyedül álló városképi látvá-
nyon alapuló turizmus.
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Zöldfelületi rendszer 
Budapest I. kerületének zöldfelületi rendszere pontszerű, jelentős területi  
kiterjedésű és vonalas elemeket egyaránt tartalmaz. A kerület beépített terü-
leteinek hálózatát a zöldfelületi elemek szervesen átszövik, ezáltal ökológiai, 
rekreációs és esztétikai szempontból egyaránt kedvező helyzetet alakítanak 
ki. Mindez egyik fontos forrása a kerületi lakásállomány magas ingatlanforgal-
mi értékének és a helyi lakosság fővárosi átlagból kiemelkedően jó megítélé-
sű lakókörnyezetének, életminőségének.

A zöldfelületek, a természeti értékek, illetve a kikapcsolódásra alkalmas váro-
si zöldterületek megléte jelentős mértékben növeli az élhető város feltételei-
nek javítását, egyben az életminőség objektíven is értelmezhető mérőszámai.  
A kis alapterület ellenére rendkívül jó adottságokkal bír az I. kerület egyrészt  
a meglévő közparkok, zöld közterek, fasorok, másrészt a nagy összefüggő, 
részben természetvédelem alatt álló zöldterületek miatt. 

Az egy főre jutó zöldfelület nagysága kb. 25 négyzetméter, ez az érték  
a belső kerületekéhez képest kimagasló. A kerület területének közel 18%-a, 
azaz 60 ha tartozik zöldterületi övezetbe. Rekreációs szempontból a kerület-
ben a közparkok, közkertek a meghatározóak, ezek elemei korlátlan közhasz-
nálattal bírnak. A közhasználat elől elzárt, vagy korlátozott közhasználatú terü-
letek szintén fontos strukturális alkotórészei a zöldterületeknek. 

A zöldfelületi rendszer legjelentősebb területi elemei: 
•   Gellért-hegy parkja (városi park) és természeti védettségű területei
•   Vérmező és a Tabán parkterülete (közpark) 
•   Horváth-kert, Döbrentei tér /Erzsébet-híd hídfő térsége (közkertek) 
•   Naphegy tér, Szilágyi Dezső tér (közkertek) 
•   Vár alatti kertek / Európa liget és a „várszoknya” (közkertek) 
•   Várkert-bazár (intézménykert) 

A Gellért-hegy oldalát nagykiterjedésű zöldfelület borítja, amely országos  
jelentőségű védett természeti terület. A hegy, a Várhegy mellett, a budai  
panoráma meghatározó eleme, fontos turisztikai célpont, mivel kilátási ma-
gaslati pont. Ez a főváros leglátogatottabb és egyben legterheltebb termé-
szetvédelmi területe, mely meghatározó jelentőséggel bír, „egy darab” termé-
szetet behozva a belső városrészbe. Természeti és zöldfelületi értékei mellett 
épített elemeket is találunk a parkban: egy 80.000 m3-es víztározót és a név-
adó Gellért püspök szobrát. 

A Tabán közparkja a Gellért-hegyi parkhoz kapcsolódó zöldfelület. A több 
idősebb, értékes faegyedet tartalmazó park a helyi és a térségi lakosságnak 
rekreációs igényeit elégíti ki. A park és a hozzá kapcsolódó intézmény több 
játszóteret és sportpályát (focipálya, teniszpályák) foglal magába. 

A Vérmező, amely jelenleg városi park, a második világháború előtt kato-
nai gyakorlótér volt, majd törmelékkel töltötték fel és parkosították. A park-

ban több szobor és játszótér is megtalálható, a napozórétet napszakonkénti  
váltásban kutyások és családok veszik birtokukba. 

A Horváth-kert az Attila út és a Krisztina körút közti sáv jelentős zöldfelülete. 
A komplex szolgáltatásokat nyújtó, közkedvelt parkban található játszótér is, 
növényállománya több idős egyedet tartalmaz. 

A Fő utcára fűződik fel több tér, amelyek átjárást biztosítanak a Duna menti 
korzóra. Ilyenek a Szilágyi Dezső tér, a Batthyány tér, és a korzóhoz kapcsolódó 
térként foghatjuk fel a Döbrentei teret is. 

A Nap-hegy és a Gellért-hegy területén magas zöldfelületi arányú lakótelkek 
találhatók, amelyek a kerület klimatikus viszonyainak javításában is jelentős 
szerepet töltenek be.

A kerület arculatában megkülönböztetett figyelmet érdemel több fasor, ilyen 
az Attila út, Krisztina körút, Lovas út, Palota út, Tóth árpád sétány és rakparti 
sétány. 

A kerületben több mint 20 játszótér van, melyek rekreációs szerepet is betöl-
tenek.

Két fővárosi jelentőségű meleg vizű karsztvízforrás-csoport is található  
a kerületben: a Rudas és a Rácz gyógyfürdő forrásai. A Várhegy és Naphegy 
kőzetében tárolt rés- és hasadékvíz több helyen is felszínre tör (Hunfalvy- 
forrás és Kristály-forrás). A Lovas utcában talajvíz által táplált forrás található. 

A Budai Vár alatti 4 km hosszú üreg- és barlangrendszer természetes úton 
alakult ki, ám a történelem folyamán az emberi tevékenységek folyamatosan 
formálták, különböző módon vették igénybe és hasznosították. 

Kerületi nehézségek:
•   domborzati viszonyok: sok lépcső, lejtő (lefutó vizek)
•   a nagy zöldfelületek kezelői nem mi vagyunk, kisebb befolyásunk  
    van a hasznosulásukra (pld. környezetre káros rendezvények)
•   minden kritika az önkormányzatnál csapódik le
•   fokozott elvárások (legyen csendes nyugodt lakóhely; mindig tiszta;  
    vonzó turista célpont, rövid követési idejű tömegközlekedési járatok,  
    pezsgő élet)
•   több funkció egy-egy területen (turizmus, kutyatartók, játszótér  
    használók, sportolók, védett intézmények, világörökség), a funkciók  
    összehangolása minden érintett megelégedettségére költséghatékonyan 

Stratégiáink (pld. klíma), akciótervek (pld. SECAP), a TAK kiemelten foglalkoz-
nak a zöldfelületekkel, szerepük bemutatásával, méretük növelésével, a városi 
állatvilág megtartásával, megőrzésével, értékként kezelésével.
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Zöldfelületi rendszer 
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si zöldterületek megléte jelentős mértékben növeli az élhető város feltételei-
nek javítását, egyben az életminőség objektíven is értelmezhető mérőszámai.  
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szetet behozva a belső városrészbe. Természeti és zöldfelületi értékei mellett 
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Jó gyakorlatok:

Együttműködés a fenntartókkal (korábban FŐKERT, FKF) Budapesti Közmű-
vek Zrt. divízióival, azonnali beavatkozás kérése probléma esetén, rendszeres 
egyeztetés.

KöZöld: kerületi zöld munkatársak hálózatának munkájában aktív részvétel; 
szomszédos kerületek környezetvédelmi referenseivel szorosabb munkakap-
csolat, gyakoribb egyeztetés; Budapest Fővárossal szakmai együttműködés 
projektmegvalósítás területén is.

Kerületen belül: a közösség bevonásával megoldáskeresés például terület-
használati kérdésekben sportolók–kutyások–kikapcsolódók–kisgyermekesek 
között. Polgármesteri fogadóóra hetente egy alkalommal Facebook-o és idén 
ősztől havonta egyszer személyesen külső kerületi helyszínen. Az önkormány-
zat civil referenseinek bevonása az egyeztetésekbe, megoldás-keresésekbe.

Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ): 2017-ben 
létrehozott önálló gazdasági egység. Az együttműködés újratervezése napja-
inkban zajlik az eddigi tapasztalok alapján.

Kerületi fa- és zöldfelület kataszter elkészítése, amely kompatibilis a fővárosi 
FATÁR-ral.

Pályázatok: önkormányzatunk képviselte magát a Virágos Magyarország  

pályázaton. A lakosoknak kerületi pályázatot írt ki, mind kertszépítés, mind 
zöldfal kialakítás témákban.

Megújul a Szentháromság téri park. A Batthyány tér átalakítása 2 ütemben 
zajlik, az első ütem során a zöldfelületek újultak meg. A második ütemben kö-
zösségi tervezéssel a tér funkciói is változnak, alkalmazkodva az igényekhez, 
klimatikus viszonyokhoz. 

Projektek, melyek a kerületet gazdagítják, tervezésük során és megvalósítá-
sukban a terület tulajdonosai és kezelői kiemelkedő szerepet játszanak:

•  Gellérthegy rehabilitáció 
•  Budapest zöld folyosó
•  Tabán közösségi komposztáló
•  Miyawaki erdő a Tabánban
•  Méhlegelők
•  200 éves eperfa körüli méhlegelő közös kialakítása 
•  Egynyári virágok kiültetése közösségi munkával
•  Tabáni tanösvény megújítása
•  Dendrológiai tanösvény kialakítása 
•  Környezetbarát szúnyoggyérítés bevezetése
•  Rovarhotel és madárodú telepítés beépítetlen telken  
   tájékoztató táblák kihelyezésével
•  Az önkormányzat „zöld” alhonlapjának létrehozása
•  Hulladékgyűjtők kapacitásának bővítése fokozott  
   figyelemmel a szelektív gyűjtésre
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A 2. KERÜLET BEMUTATÁSA KERTÉSZETI SZEMMEL
SIRKÓ ZOLTÁN

Kiindulópontunk, hogy a második kerület kiváló természetföldrajzi adottsága-
ihoz jelentős beépítettség társul. Illetve, hogy Budapest ezen kerületét fejlett 
kritikai érzékkel rendelkező, zöldgondolkodású polgárok lakják, akik igénylik, 
hogy az őket érintő döntésekről kikérjék a véleményüket, valamint aktívan 
részt vesznek a folyamatokban. Jelenleg is van egy futó projektünk: a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központ szervezésében egy lelkes önkéntesekből álló 
csoport permakultúrás alapokon nyugvó, közösségformáló kivitelezések szer-
vezésébe kezdett. Az elképzelést az Önkormányzat is támogatja. Meglátásom 
szerint ez a jövő a mi szakterületünkön is: civilek – intézmények/cégek – ön-
kormányzatok összefogása. A lakosság szemléletformálása, aktív bevonása a 
környezetük állapotának fenntartásába, javításába egy olyan irány, ami nélkül 
a zöldfelület-fenntartó cégek tevékenysége hiábavaló vállalkozás. 
 
A Budai-hegység védett, kiváló mikroklímával rendelkező hegyoldalai a be-
építettség ellenére is sok természeti értéket őriznek. A zöldfelület tervezésé-
ben, fejlesztésében részt vevő szakembereknek szem előtt kell tartani ezeket 
az értékeket. Az épített és a zöld infrastruktúrát is az adottságokra alapoz-
va, nagy körültekintéssel, sok szempontot megvizsgálva kell megtervezni.  
A változó klimatikus viszonyok még itt, e jó mikroklímával rendelkező kerület-
ben is fokozottan éreztetik kedvezőtlen hatásukat. Exponenciálisan felérté-
kelődött a zöldinfrastruktúra jelentősége. Kulcskérdés, hogy a lakosság alap-
vető igényeit az épített környezettel szemben – közlekedés, csatornázottság, 
vízellátás, közvilágítás stb. – úgy elégítsék ki a városfejlesztő, fenntartó cégek, 
hogy közben maximálisan ügyelnek a természeti értékekre. 
Napjaink kihívásokkal teli világában fel kell ismernünk a zöldfelületek szám-
talan, az emberi létezést segítő funkcióit. Szakítanunk kell a régi, technokrata 
beidegződésekkel, miszerint az épített infrastruktúra mindig fontosabb, mint 
a zöld értékek. 

A mezőgazdaságban már gyakorlat a többfunkciós agrárium gondolata,  
mely szerint az alábbi legfontosabb feladatok vannak: 

•  Egészséges élelmiszeripari alapanyag megtermelése
•  Vidéki népesség helyben foglalkoztatása
•  Természetvédelem, biodiverzitás fenntartása
•  Tájfenntartás
•  Vízmegtartás
•  Klímaszabályozás

Hasonló funkciókkal ruházhatjuk fel a városi zöldfelületeket is. Minden tal-
palatnyi zöldfelületnek nagy értéke és fontos rendeltetése van. A funkcióval 
ellátott kisebb-nagyobb zöldfelületi egységeket „ökofolyosókkal”, vonalasan 
telepített ökotopokkal hálózatba célszerű rendezni, mely folyosókat meghosz-

szabbítva a városon, kerületen kívüli, külterületi természeti egységeket is be 
lehet csatornázni a település belsejébe. Az ilyen jellegű fejlesztésekre a máso-
dik kerület – földrajzi adottságai miatt – kifejezetten alkalmas, ezek segítségé-
vel elmoshatók a határok az épített és természeti környezet között.

A jól megtervezett zöldfelület kiinduló pontja a domborzat. A víz, mióta világ a 
világ, a magasabb térszintekről az alacsonyabbak irányába tart, a második ke-
rületben ehhez gyakran társul havária-helyzet, hiszen a klíma változása során 
egyre inkább kiszámíthatatlanná válik a csapadék térbeni és időbeni eloszlása 
is. Szaporodnak a villámárvizes jelenségek, lokálisan rövid idő alatt akár több 
havi csapadékmennyiség hullik le egyszerre, és az ilyen extra vizek kezelésére 
a jelenlegi csatornahálózat (a befogadók) nincsenek méretezve. 
Viszont a zöldfelületek kiváló pufferei lehetnek az ilyen jelenségeknek. A Gre-
en City irányelvek vízmenedzsment fejezete „Esőkertek” címszó alatt tárgyalja 
ezen lehetőségeket. A zöldfelületek fejlesztésének célterületi ezen mélyfek-
vésű mikroklímás területek, hiszen a vizek eredendően ide tartanak. Az ilyen 
helyen kialakításra kerülő ágyások extra ráfordítások (lajtoskocsis öntözés) 
nélkül, alacsony költséggel, minimális utógondozással tarthatók fenn. 
A zöldfelületek egyik legfontosabb extra funkciója tehát, hogy teret ad a víz-
többletnek (amennyiben az jelentkezik). Teret ad továbbá a szerves anyagok-
nak is – lásd Green City talajmenedzsment. 
Stratégiai hiba, hogy a városi zöld melléktermék (zöld javak) a hulladéktör-
vény hatálya alá esik. A városi fasorok, cserjések talajfelszíne be tudná fogadni 
a szerves anyagot. Azt helyben, minimális szállítási költséggel vissza tudnánk 
juttatni a körforgásba. Ráadásul a szervesanyagban gazdag, televényes talaj 
ötvenszer több víz pufferolására képes, mint a szerkezet nélküli, halott talaj. A 
jó szerkezetű, vízzel telített talaj el tudja tartani a benne élő városi biomasszát 
– megint csak jelentős fenntartási költségektől mentesítve a városüzemelte-
tőket. 
Fenti alapvetéseket figyelembe véve, a helyes faj és fajta kiválasztásával ala-
csony fenntartási igényű zöldfelületek alakíthatók ki. A növényalkalmazásnál 
szintezettségre kell törekedni még városon belül is. Életközösségeket telepí-
tünk – fa, cserje, évelő, talajtakaró, talajlakó gombák. A leárnyékolt talajban 
gombaéletközösségek alakulnak ki, melyek a CO2 megkötésében is részt 
vesznek, így jelentős klíma-visszaalakító hatásuk van.
Az ilyen életközösségek előnyös hatásairól a kerület nagyobb mértékben bur-
kolattal ellátott részén sem kell lemondani. A különféle anyagú, nagyméretű 
planténerekben hasonló szemlélettel kialakított ökotopok olyan helyeken is 
alkalmazhatók, ahol a közművek miatt, vagy bármi egyéb megfontolásból a 
talajba történő telepítés nem megvalósítható.
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A 2. KERÜLET BEMUTATÁSA KERTÉSZETI SZEMMEL
SIRKÓ ZOLTÁN
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telepített ökotopokkal hálózatba célszerű rendezni, mely folyosókat meghosz-

szabbítva a városon, kerületen kívüli, külterületi természeti egységeket is be 
lehet csatornázni a település belsejébe. Az ilyen jellegű fejlesztésekre a máso-
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1. Terézvárosi utcafásítás

A 2020-ban a Korzó Stúdió által elkészített tanulmányterv szerinti fasorok  
létesítéshez szükséges tervek először az alábbi utcákra készültek el: Szondi 
utca a Bajza és az Izabella utca között, Szinyei Merse utca és Felsőerdősor 
utca, a Csengery utca a Podmaniczky utca és az Andrássy út között, valamint 
az Eötvös utca a Podmaniczky utca és a Szondi utca között. A fasorok ter-
vezése során vizsgálatra kerül az alternatív mobilitási formák elősegítésének, 
továbbá közösségi funkciók elhelyezésének és többlet zöldfelületek kialakítá-
sának a lehetősége. A program első üteme a Csengery utca megvalósítása, 
ahol az utca rossz műszaki állapota miatt teljes felszínrendezés is szükséges. 
Itt az engedélyezési és kiviteli tervezés már folyamatban van. A tanulmány-
tervben szintén vizsgált Vörösmarty és Eötvös utcák, valamint a Szondi utcá-
nak a Munkácsy Mihály – Rippl-Rónai utcák közé eső szakaszának tervezésére 
későbbi ütemekben kerül sor.

2. Faültetésre nem alkalmas utcák zöldítése

Az utcafásítási program mellett több olyan utca esetében is zöldfelületek  
kialakítását tervezzük, ahol fák elhelyezésére a közmű vagy egyéb adottságok 
miatt fák ültetésére nincs lehetőség: a Hunyadi téri piaccsarnok határoló utcái 
(Szófia utca, Eötvös utca, Csengery utca), keskeny utcák Belső-Terézvárosban 
(pl. Zichy utca, Paulay Ede utca, Hegedű utca) és az utcafásításhoz kapcsolódó 
kisebb utcák (pl. Kármán utca, Szobi utca). Az átépítésük során a parkolás és  
a kerékpáros közlekedés helyzetének rendezése mellett zöldfelületek kialakí-
tására is lehetőség nyílhat. A Paulay Ede utcára és a Hegedű utcára a BFVT 
Kft. készített közterület-alakítási tervet. A Kármán utca és Szobi utca viszony-
lag kis forgalmú közterületek, ezért vizsgálni érdemes a Kármán utca teljes 
lezárásával egy zöldfelületi jellegű városi köztér kialakításának lehetőségét.
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3. Fasorok rekonstrukciója a Benczúr utcában, a Bajza utcában és  
a Munkácsy utcában

A Benczúr utca mindkét oldalán japánakác (kínai pagodafa) fasor található.  
A fasor egy része alatt évekkel ezelőtt a járdaburkolat bontását követően cser-
jével beültetett zöldsávok kerültek kialakításra. A fasorból 2020 augusztusá-
ban balesetveszély miatt 29 db fa került kivágásra. A kivágások többségében 
a zöldsávval nem rendelkező, burkolatban kialakított fahelyekben lévő fákat 
érintette.
A Munkácsy utcában szintén azok a fák vannak jó állapotban, amelyek alatt 
zöldsáv vagy nagyméretű fahely, esetleg vízáteresztő burkolat található.  
A Bajza utcai fahelyek nagyon kisméretűek, így itt a fák különösen rossz álla-
potban vannak. A Munkácsy utcában a meglévő zöldsáv folytatásának meg-
valósítása javasolt a Lendvay utca és Benczúr utca között, míg a Bajza utcá-
ban vízáteresztő burkolati sáv kialakítása szükséges a fák között.
Fentiek alapján a Főkert üzemeltetésében lévő mindhárom fasor esetében 
cél a környezeti adottságok javítása, valamint a kivágott fák pótlása. Ennek 
érdekében koncepció és kiviteli szintű rekonstrukciós tervek készülnek.

 
4. Epreskert

A Magyar Képzőművészeti Egyetem által kezelt, állami tulajdonú  
Bajza u. 41. sz. alatti, 28345 hrsz.-ú ingatlanon található kert (továbbiakban:  
Epreskert) közhasználatra történő megnyitása. Az egyeztetések folyamatban 
vannak, mely alapján Terézváros Önkormányzata a megnyitásért cserébe vállalná  
a kert közhasználatra alkalmassá tételét és fenntartását (burkolatok, növény-
zet, parkberendezések).
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5. A Benczúr utca kert tömbbelsőjének zöldfelületi fejlesztése

A Benczúr köz – Városligeti fasor – Dózsa György utca által határolt telektömb 
belső kertjei látványban összefüggő, de kerítésekkel szabdalt nyitott teret  
alkotnak. A kertekben több idős, helyi védett platánfa található. Itt található 
Terézváros legnépszerűbb játszótere, a Benczúr‐kert (1/a), valamint a Manófé-
szek bölcsőde játszóudvara (1/b) is. A tömbbelső kertjei látványban és funkci-
óban is egymástól elzártak, jelentős részben zöldfelületi értékükhöz mérten 
alulhasznosítottak. A tömb belsejébe jelenleg csak a Benczúr közből (2) lehet 
bejutni, amely a Városligeti fasor felől kizárólag gyalogos közlekedésre alkal-
mas, míg a Benczúr utca felől, a Benczúr Hotel (3) parkolója (4) gépkocsival  
is megközelíthető. Az utóbbi szakasz rossz műszaki és esztétikai állapotban 
van, míg a parkoló megtöri a Benczúr köz két oldalán lévő kertek közöt-
ti kapcsolatot. A Dózsa György utca – Városligeti fasor sarkán álló irodaház 
(MÉMOSZ-székház) tervezett bővítése (5) kapcsán lehetőség adódhat a tömb-
belső jelenleg elzárt részeinek megnyitására az ING irodaház (6) felől. A tömb-
belső megközelítésére további lehetőség a Határon Túli Magyarokért Alapít-
vány Városligeti fasor 44. sz. alatt található székház udvarának (7) megnyitása. 
Terézváros Önkormányzata, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  
Tájépítész Kara valamint a Magyar Tájépítészek Szövetsége közötti együttmű-
ködés alapján az Év Junior Tájépítésze Díj megnevezésű hallgatói tervpályá-
zat során széles körben bemutatható vázlattervekben kerülne sor a közösségi 
és a magánjellegű térhasználati szempontokat egyaránt érvényesítő ötletek, 
megoldási javaslatok kidolgozására a tömbbelsőben lévő zöldfelületek több 
ütemben történő fejlesztése, azok lehetséges kertépítészeti kialakítása, vala-
mint a Benczúr köz rendezése érdekében.

6. Meglévő zöldfelületek rekonstrukciója

Terézváros közterületein meglévő kisebb-nagyobb zöldfelületek többsége 
esetében szükségessé vált a kiöregedett, kipusztult vagy hiányzó növények 
helyén új növények telepítése, a korábban kidőlt vagy kivágott fák pótlása,  
a sérült burkolatok, szegélyek, támfalak, utcabútok javítása. Helyszínek:  
1. Liszt Ferenc tér, 2. Nagymező utca, 3. Szófia utca, 4. Király utca, 5. Hunyadi tér,  
6. Jókai utca, 7. Nyugati tér, 8. Benczúr-kert, 9. Lövölde tér, 10. Bajza és Bulcsú 
utcák közötti aluljáró, 11. Intézményudvarok (pl. TESZ, Bajza Utcai Általános  
Iskola, Szinyei Merse Gimnázium, Szondi utca 91.). A Hunyadi tér és a Liszt  
Ferenc tér faállományának egy része korhadt, beteg. Az elkészült szak-
értői jelentés alapján legrosszabb állapotban lévő fák cseréjét mi-
előbb el kell kezdeni. A Liszt Ferenc téren a Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem Tájépítész Karának hallgatói 2022 tavaszán félévi 
feladat keretében kertépítészeti és növénykiültetési tervet készítenek, melyet 
a Terézvárosi Nonprofit Kft. és a Terézvárosi Vagyonkezelő NZrt. valósít meg. 

 
7. Andrássy út zöldfelület rendezése

Az Andrássy út középső, Oktogon és Kodály körönd közötti szakaszán 2020  
Az Andrássy út középső, Oktogon és Kodály körönd közötti szakaszán 2020 
novemberében felszedésre került a fasor alatti műfű burkolat, és 53 db új 
fa került pótlásként beültetésre. Ezen a szakaszon a fasor állapota kritikus,  
néhány éven belül szinte teljesen le fog cserélődni. A legnagyobb gondot  
a fasor alatti zöldsáv talajtömörödése és szennyezése okozza. Terézváros  
Önkormányzata megbízásából a Főkert elkészítette a fasor alatti terület 
rendezésének koncepciótervét, Budapest Főváros Önkormányzata pedig  
a kiviteli terveket 2021-ben kívánja kidolgoztatni. A megvalósításig a felszín 
átmeneti rendezése szükséges, mely egyben alkalmat teremthet különbö-
ző növénykiültetések és kertépítészeti megoldások kipróbálására. Terézvá-
ros Önkormányzata az áttaposást, ráparkolást, szennyezést nehezítő vagy 
megakadályozó, de esztétikus átmeneti megoldásokat kíván megvalósítani.  
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítész Karának hallgatói 2021 
tavaszán félévi feladatként hat különböző, az áttaposást, ráparkolást, szeny-
nyezést nehezítő vagy megakadályozó növényültetési és egyéb kertépítészeti 
megoldások mintaágyásterveit készítették el. A felmerült javaslatok nyomán 
a Főkert kidolgozott egy átmeneti megoldást is, ennek megvalósítása 2022-
ben tervezett.
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5. A Benczúr utca kert tömbbelsőjének zöldfelületi fejlesztése
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8. A Podmaniczky utcai kutyafuttatók és a Ferdinánd-híd

Podmaniczky utcában található kutyafuttatók társadalmi egyeztetésen  
alapuló felújítása, a Ferdinánd híd gyalogos aluljárója előtti tér és a kapcso-
lódó rézsűfelületek zöldfelületi rendezése. A Szív utcánál gyalogátkelőhely  
létesítése is tervezett. Első ütemben az Izabella utca felőli kutyafuttató kerül 
felújításra az elkészült kiviteli tervek alapján 2022 tavaszáig.

 
9. Jókai tér

A Jókai tér a korábban elnyert TÉR_KÖZ pályázati forrás felhasználásával újul 
meg, amelynek során a burkolatok és közlekedési felületek rekonstrukciója 
mellett részben átalakításra, részben megújításra kerülnek a zöldfelületek,  
és új fasor is létesül a Jókai utca felőli oldalon, a jelenlegi parkolósáv helyén 
létrejövő zöldsávban (tervezett fafaj: Acer platanoides ’Emerald Queen’).  
A kertépítészeti terv alapján összesen 17 db új fa kerül beültetésre a téren.

10. Új zöldfelületek kialakítása önkormányzati épületek bontásával

A Vörösmarty u. 47/B. alatt működő Tüdőgondozó utcafronti épülete és  
a Szinyei Merse utca 22–24. alatti, önkormányzati többségi tulajdonban lévő 
társasház bontása lehetőséget ad új zöldfelületek létesítésére. 
Vörösmarty u. 47/B. (Tüdőgondozó):
Az ingatlan utca felőli részén lévő rossz állapotú épület helyén, a hátsó ré-
szén lévő tüdőgondozó megtartásával, a szabaddá váló tűzfalak zöldítésével  
nyilvános pihenőkert kialakítása.
Szinyei Merse utca 22–24.
A nagyméretű telken lévő, bontandó lakóépület helyének részbeni felhaszná-
lásával új közpark kialakítása. Az új beépítésre az Építész Mesteriskola tervpá-
lyázatán vár az Önkormányzat ötleteket.

11. Üres telkek ideiglenes zöldfelületi hasznosítása

Terézvárosban még található néhány olyan telek, amelyen jelenleg nem áll 
épület, és hasznosítva sincs, így alkalmasak lehetnek átmeneti jelleggel zöld-
felületek létesítésére. A Rózsa utcai önkormányzati tulajdonú telken pihenő-
park és közösségi kert került kialakításra 2021-ben. A közösségi kertet a Kortárs 
Építészeti Központ – KÉK vezeti. A Vörösmarty utca 54. sz. alatti magántulajdo-

nú ingatlan, amennyiben a tulajdonossal megállapodás jön létre, intézményi 
játszóudvarként, esetleg közösségi kertként lehet jól hasznosítható.

12. Podmaniczky park

A Nyugati pályaudvar mellett, a Podmaniczky utcában lévő egykori vasútü-
zemi terület fejlesztésére korábban többféle kormányzati szándék is volt,  
jelenleg területen a Magyar Cirkuszművészeti Központ és a Baross Imre  
Artistaképző Intézet megvalósítása tervezett. A területen a hatályos kerületi 
építési szabályzat nagy kiterjedésű zöldfelületet rögzít, ezt azonban a cirkusz-
fejlesztést kiemelő kormányhatározat alapján azonban a fejlesztő nem köte-
les figyelembe venni. A kormányzati fejlesztési szándékok megvalósításáig 
a terület egésze ideiglenes zöldfelületként hasznosítható lehet, amennyiben 
legalább 8–10 év ilyen célra biztosított lesz.

13. Utcaközök zöldítése

Belső‐Terézvárosban található néhány olyan kisebb köz és utcaszakasz, me-
lyek alatt csak kevés közművezeték húzódik: a) Anker köz, b) Zichy Jenő utca 
Jókai utca és Teréz körút közötti szakasza (28887 hrsz.), c) Bajcsy-Zsilinszky köz 
(29207/6 hrsz.) és a Lázár utca eleje (29208 hrsz.), d) Révay köz (29220/7 hrsz.), 
e) Káldy Gyula utca Andrássy út és Révay utca közötti szakasza (29241 hrsz.). 
A helyi vendéglátóegységek, üzletek tulajdonosaival, üzemeltetőivel együtt-
működésben kiviteli szintű tervek készülnek a felsorolt közterületi szakaszok 
forgalomcsillapítására, közösségi térként történő kialakítására, zöldfelület fej-
lesztésére. Faültetés csak akkor lehet, ha az adott közterület alatt nincs pince.

14. Terézvárosi utcakert program

Az Önkormányzathoz gyakran érkezik megkeresés lakosoktól, cégektől és 
egyéb szervezetektől, hogy szeretnének a házuk, üzletük, irodájuk előtt növé-
nyeket látni, és szívesen vállalnák azok gondozását. Az utcák zöldítése ugyan-
akkor a lakók többségében még ellenérzést okoz, de legalábbis közömbösek 
iránta. Utcakertnek nevezzük azt az ingatlan előtti közterületen vagy közhasz-
nálatban lévő területen lévő díszkertet, amelyet az adott ingatlan tulajdono-
sa/használója hoz létre és tart fenn. Terézváros közterületein zöldfelület, így  
utcakert is csak átfogóbb beruházás keretében hozható létre, míg planténe-
rek, növényládák kisebb beruházással, egyszerűbb forgalomtechnikai ter-
vezési és engedélyezési eljárást követően is elhelyezhetők. A projekt kere-
tében társasházak és egyéb ingatlanhasználók pályázhatnak az előttük lévő 
közterületen egy vagy két darab, egyenként három planténerből álló egység  
elhelyezésére (lásd szemléltető kép). A planténeregységek középső eleme 
egy darab 1×1×1m-es (1 méter magas) fával beültetett planténer, amelynek két  
oldalára egy-egy darab, 1×1×0,6 m-es (60 cm magas) növényláda kerül.  
A planténerek telepítését, a bennük lévő termőföldet és a növényeket az ön-
kormányzat biztosítja, míg az öntözés, a takarítás, valamint a növények beül-
tetése (a fa kivételével) a társasház feladata. Az Önkormányzat által biztosí-
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tott növényekről a társasház lemondhat, és saját költségen egyedi beültetést  
is létrehozhat (szerződés alapján). A gondozást az önkormányzat évente föld-
cserével, tápoldattal, növényvédelemmel, tanácsadással és a keletkező zöld-
hulladék elszállításával segíti. Azokon a helyszíneken, ahol planténer elhelye-
zése nem lehetséges, virágládák vagy virághengerek kerülnek telepítésre.

 15. Magánterületi zöldfelület-fejlesztéseket szolgáló támogatási rendszer

A korábbi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázati rendszer kibővítésével 
nagyobb léptékű projektek támogatása magánterületeken, az elhanyagolt 
állapotú zöldfelületek rendezése, továbbá a burkolt udvarokban fenntartható 
zöldfelületek létesítése érdekében. Alapvető cél, hogy a zöldfelületek kiala-
kítása szakszerűen, az örökségvédelmi, katasztrófavédelmi, állékonysági és 
csapadékvíz-gazdálkodási szempontok figyelembevételével, a lakóközösség 
bevonásával készült tervek alapján történjen. Ennek érdekében új támoga-
tási rendszer került kidolgozásra, melynek rendelete 2021. július 1-én lépett 
hatályba, továbbá tájépítész hallgatók bevonásával udvarzöldítése tervek  
is készülnek. Az új rendelet az udvarok zöldítésén kívül lehetőséget biztosít 
növényzettel borított tetők, falak és homlokzatok létesítésére és kezelésére 
irányuló pályázatok meghirdetésére is. A rendszert lehetőség szerint kibővít-
jük az intézmények felé is.

16. A zöldfelületi fejlesztéseket kiegészítő programok, ösztönzők

A beruházások mellett óriási jelentősége van a meglévő zöldértékek védel-
mének, valamint a lakosság minél több irányú és a lehető legszélesebb körű 
bevonásának. Erre az alábbi programok, ösztönzők már most is rendelkezésre 
állnak. 

Meglévő fák és zöldfelületek védelme:

•  fakataszter frissítése, csatlakozás a Budapest Fatár alkalmazáshoz,
•  favédelmi rendelet kidolgozása,
•  társasházak, intézmények részére pályázat favizsgálatra és faápolásra,
•  lakossági tájékoztató bejárások (fasori séták) szervezése.

Zöldhulladék-hasznosítás:

•  konyhai zöldhulladék gyűjtése az Állatkerttel együttműködve,
•  önkormányzati és közösségi komposztálás,
•  társasházak, intézmények részére pályázat komposztálókeret elhelyezésére.

Társadalmi bevonás, szemléletformálás:

•  permakultúrás tanfolyam és séta, növénycserebere és online  
   zöldítő tanfolyam,
•  támogatás iskoláknak, óvodáknak környezeti nevelési programokhoz,
•  oktatási-nevelési intézmények növénybeszerzésének támogatása,
•  Terézváros környezetvédelméért díj,
•  Föld napi virágosztás,
•  virágos balkon, erkély verseny,
•  Föld napja fotóverseny.

A felhasznált tervrajzok szerzői:

Andrássy út: Főkert Zrt.
Bajza utca: Vár-Kert Kft.
Benczúr utca: Neogrády Műkertész Kft.
Csengery utca, Paulay utca: BFVT Kft.
Jókai tér: Lépték-Terv Kft.
Podmaniczky utcai kutyafuttató: S-Tér Kft.
Utcafásítás koncepcióterv: Korzó Tervezési Stúdió Kft.
Közterületi zöldfelületek rekonstrukciója: Török Eszter
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FERENCVÁROSI ISMERTETŐ
CSERNA HAJNALKA

 

„A Nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanácsnak
…Minthogy már létezik itt Teréz-, József- és Lipótváros nevű külváros, és a városnak  
e fent megjelölt része mindeddig semmiféle külön névvel megjelölve nincs, e város  
külön kegyesnek tartja, ha Ő Legszentebb Fensége kegyelmesen megengedni  
méltóztatik, hogy a város e része örök emlékezetül nevéről neveztessen el…
Pesten, 1792 szeptember 22-én
Kregár Mihály Konzul, Vitmesser Mátyás Városkapitány”

Bakáts tér

A kerület központja a Bakáts tér, ahol jelenleg felújítási munkák folynak: zöld-
felületei jelentősen megnőnek, de nemcsak mennyiségi, hanem minősé-
gi változások is történnek, innovatív megoldásként nemcsak az új ültetésű,  
hanem a meglévő fák életkörülményeit is „Stockholm-módszerrel” javítjuk.

Tompa utca

A Ferencváros középső részében található Tompa utca a hangulatos, egye-
di kerthelységei, fúziós éttermei, gasztrokocsmái miatt egyre népszerűbb.  
A vendéglátóhelyek és vendégeik számára is kedvező koncepció egyediségét 
az utca forgalomcsökkentése, kiskertjei és árnyas területei adják. A kétezres 
évek elején rehabilitált városrészben így vált a zöld Tompa utca a vendéglátás 
új központjává a Ráday utca kistestvéreként.

Ferenc tér

A ledöntött térdeplő szabadságszobor okán országos hírnévre szert tett  
Ferenc tér egy méltán népszerű kis oázis belső Ferencvárosban. A korsze-
rű játszótér és futókör mellett a lakók igényei szerint alakított zöldfelülettel  
sokak kedvence, csak áthaladni rajta is megnyugtató élmény.
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Kerekerdő park

A Négyszögletű Kerek Erdő írója, Lázár Ervin a kerület lakója volt életének 
utolsó négy évtizedében. A Kerekerdő park és benne az ő szobra, a népszerű  
meseíró munkássága előtt tiszteleg. A Tűzoltó utcai miniparkok legnagyob-
bika.

Platántestvérek az FMK udvarán

A matuzsálemek méretei alapján arra következtethetünk, hogy a margitszi-
geti platánokkal közel egy időben, valamikor a 19. század közepén a platán-
korszakban ültették őket a korabeli temető területén. Tudomásunk szerint  
a kerület két legidősebb fája.

Nagyjátszótér

A 60-as években épült József Attila-lakótelep ikonikus játszótere a fakígyó-
val, napjainkban Budapest egyik legzöldebb játszótere. Szép példája, hogy  
a békebeli fajátékok és a korszerű rozsdamentesek az előírások betartása mel-
lett is megférnek egymás mellett, egyedi hangulatot kölcsönözve a térnek.

Madárbarát mintakert

Idén tavasszal a nagyjátszótér melletti csigaparkban felújítottuk Budapest 
legelső madárbarát mintakertjét. A közel 30 odún és etetőn kívül darázsga-
rázs és süntanya is kikerült a nagyrétre, ahol a kaszálásokat a mezei virágok 
nyílásához igazítottuk. A tanösvény azóta népszerű klímavédelmi edukációs 
helyszíne az iskoláknak, óvodáknak.
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Virágkiállítás

A több egynyári virágágyásból álló „Virágkiállítás” fénykorában a József  
Attila-lakótelep dísze volt. A jelenlegi dizájn idén látható utoljára, mind küla-
lakjában, mind pedig a növényalkalmazás tekintetében korszerűsítést terve-
zünk.

 
 

A ZÖLDHULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 
ÉS PROBLÉMÁI BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN

DR. DUDÁS PÉTER

A zöldhulladék újrahasznosítása Budapesten a XV. kerületben is, mint más, 
zöldterületekben gazdag kerületeknél, általában nagy energiabefektetést 
igényel a fenntartók részéről. Jövőbeli cél lehet ott, ahol erre van lehetőség,  
a lakosság bevonása például egy-egy komposztálási programba.
A kerület vezetése néhány éve komposztálóládák kiosztásával igyekszik  
a lakosok aktív részvételét növelni a keletkezett zöldhulladék környezettuda-
tos újrahasznosításában. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy kifejezet-
ten nagy a kereslet a komposztálóládák iránt. A módszer egyik nagy előnye, 
hogy a lakosok által előállított komposzt feltehetőleg nagyrészt lokálisan 
kerül felhasználásra. Az FKF által biztosított kerti zöldhulladékgyűjtő zsákok 
elszállítása viszonylag nagy energiabefektetéssel jár. A helyben történő kom-
posztálás hátránya viszont, hogy a lakosonkénti kezelhető zöldhulladék meny-
nyisége igen korlátolt, és időigényes annak szakszerű kezelése.
A kerületben nagyobb méretű zöldhulladék-kalodák is kihelyezésre kerültek, 
amiben lehetősége van a vonzáskörzetében élő lakóknak a keletkezett zöld-
hulladék lerakására. Alapvetően ez a módszer kedvező megoldást nyújthat, 
mivel így a zöldhulladék mozgatására csak a kerület határain belül kerülne 
sor, azonban az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kidobott zöldhul-
ladékot a lakosok gyakran nem megfelelő kiszerelésben helyezik a gyűjtőbe, 
vagy egyszerűen csak mellé teszik (1. kép). Mivel gyakori eset, hogy a konténe-
rekbe és melléjük szervetlen eredetű, esetenként veszélyes hulladékot helyez-
nek el, ezért több helyen már elbontásra kerültek (Jónás, 2021).

1. kép Zöldhulladékgyűjtő-kaloda mellé elhelyezett nagyméretű, feldarabolatlan ágak  
és egyéb zsákokban kihelyezett hulladékanyagok (Fotó: Dudás P.)
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1. kép Zöldhulladékgyűjtő-kaloda mellé elhelyezett nagyméretű, feldarabolatlan ágak  
és egyéb zsákokban kihelyezett hulladékanyagok (Fotó: Dudás P.)
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Az összegyűjtött zöldhulladék megfelelő aprítást követően (2. kép) talajtaka-
rásra is felhasználható. Erre az alkalmazási területre a XV. kerületben is akad 
példa néhány parkosított területen (3. kép). Ilyenkor kiemelten fontos, hogy 
a felhasznált zöldhulladék mentes legyen egyéb szennyezőanyagoktól, ezért 
biztosítani szükséges annak előválogatását az aprítási munkálatok elvégzése 
előtt.

 2. kép Zöldhulladék aprítása (Fotó: Dudás P.)

3. kép Talajtakarásra felhasznált zöldhulladékapríték egy 15. kerületi parkban  
(Fotó: Dudás P.)

zöldhulladék-kezelés csak a városvezetés és a lakosság szoros együttműködé-
sével valósítható meg. Célul tűzhető ki a jövőben különféle, a lakosságot olyan 
környezettudatos hulladékhasznosításra ösztönző módszerek kifejlesztése, 
amelyek azt aktív részvételre ösztönöznek.

Irodalomjegyzék

XV. média https://xvmedia.hu/komposztalo-esogyujto/
JÓNÁS Á. (2021): A tisztább, zöldebb Palotáért In. Tizenötödik Rákospalotai, 
Pestújhelyi, Újpalotai Életképek 9(15): 3.
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A VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁS ESZKÖZEINEK  
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KERTVÁROSBAN

MOLNÁR RÉKA ERZSÉBET

Bevezetés

A csapadék jellemzőinek klímaváltozás okozta változásával egyre fontosab-
bá vált a csapadék útjának ismerete. Közismert, hogy a klímaváltozás egyes  
területeken a csapadékmennyiség jelentős csökkenését okozza. Emellett sok 
esetben jellemzővé vált, hogy a csapadék rövid idő alatt nagy mennyiségben 
hullik le hirtelen, gyors elöntéseket, árvizeket okozva. A rövid, csapadékos na-
pokat hosszú, száraz, meleg időszakok követik, főként nyáron. Ilyen körülmé-
nyek között egyre nagyobb jelentősége lesz a csapadékkal mint erőforrással 
való gazdálkodásnak, hiszen a víz egyre kevésbé áll korlátlanul rendelkezé-
sünkre.

1. ábra Vízmérleg változása 1.- erdő, 2.- ritkán lakott területek,  
3.- kertvárosi környezet, 4. – város

Az 1. ábrán látható a vízmérleg változása: a beépítettség megnövekedésével 
arányosan nő a lefolyás. A ritkábban leeső nagy csapadékokból származó víz-
mennyiség jó része a beépítettséggel arányosan lefolyik, így a talajvíz pótlásá-
ra és a fák, növények táplálására egyre kevesebb víz jut.

A kertváros átalakulásának következményei

A kertvárosi környezetben tendenciaként jelent meg az utóbbi években  
a településszerkezet fokozatos átalakulása, egyre több társasház épül. 
A társasházas beépítésű családi házas övezetekben a vízmérleg változását 
tapasztalhatjuk, ennek oka a beépítés miatti vízzárófelület-arány megnöve-
kedése. Ezeken a területeken a 2. ábrán látható módon a lefolyás jelentősen 
megnövekszik. Ilyen helyeken emiatt gyakorivá válnak a záporvízelöntések, 
mivel a csapadékvíz-elvezető rendszerek ezt a nagyobb mennyiségű lefolyó 
csapadékvizet már nem tudják befogadni.

2. ábra Társasházas beépítettségű terület vízmérlege

A 2. ábrán látható, hogy a társasházas beépítés esetében a korábbi családi  
házas beépítést jellemző vízzáró felület nagysága 35–50%-ról 60–65%-ra 
növekedett. A társasházas beépítés során az építési vállalkozók igyekeznek  
a rendelkezésre álló helyet a lehető legjobban kihasználni, és mivel 300 m2 
alatt nem engedélykötelesek ezek az épületek, ezért csak a 3–5 méteres  
telekhatártól mért távolságot tartják be. Emiatt a társasházi épületek eseté-
ben többnyire nincsen meg az alapozástól számított szükséges 3–5 méter 
ahhoz, hogy a csapadékvizet az összes tetőfelületről telken belül el lehessen 
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szikkasztani. Természetesen ilyen módon a zöldfelület is lecsökken, fák tele-
pítéséről pedig egyáltalán nem lehet szó, hiszen telekhatárra nem telepíthe-
tő fa, telken belül pedig nincsen hely a gyökérállomány kifejlődéséhez, ami  
a korona csurgó zóna nagyságának adott esetben 2–7-szerese is lehet.  

Faárkok és esőkertek

A közterületen keletkező csapadékvíz helyben tartásása nemzetközi példák 
alapján lehet alkalmazni esőkerteket és faárkokat.

Esőkert

Az esőkert egy olyan sekély mélyedés, amely gyűjti és megszűri a záporvizet, 
amely a tetőkről, az utakról, a parkolókból gyűlik össze.
Az esőkertek olyan talajkeverékből állnak, amely képes rövid idő alatt elnyelni 
a csapadékvizet, és azt nagy felületen a talajba elszikkasztani, emellett olyan 
növények kerülnek az esőkertbe beültetésre, amelyek gyökerei jól bírják  
a változó magasságú vízállást. Az esőkert nemcsak a talajvizet táplálja, hanem 
a városi mikroklímát is javítja a növények folyamatos párologtatása miatt. 
Emellett élőhelyet biztosít rovaroknak, madaraknak. Az esőkertet úgy terve-
zik, hogy megszűrje a csapadékvizet a szennyeződésektől, és ezzel a megtisz-
tított vízzel táplálja a talajvizet. Az esőkertekben felfogott vízmennyiség nem 
terheli a csatornahálózatot.
Az esőkert növényi alaprétege az alábbi összetételű lehet: 50–60% homok, 
20–30% komposzt, 20–30% termett talaj. Az alapréteg vastagsága 20–45 cm. 
Ez alá – amennyiben szükséges – 40–60 cm kulékavicságy kerülhet. A réte-
geket szűrőréteggel, például nem szövött geotextiliával kell egymástól elvá-
lasztani. A növényeket érdemes a helyi őshonos növények közül kiválasztani, 
mivel ezek tovább élnek, toleránsabbak a talaj minőségével és nedvesség-
tartalmával szemben. Az esőkertet a lakóépülettől minimum 3 méterre kell 
elhelyezni.

Az esőkert növényei

Az esőkertet érdemes elsősorban a környezetben őshonos növényekkel 
betelepíteni, mivel ezek könnyebben megtarthatók a területen, nem igé-
nyelnek permetezést vagy trágyázást. A virágos növények kedvezőek, mert  
a kertbe vonzzák a pollinátor rovarokat. Olyan növényeket kell választanunk, 
amelyek jól tűrik gyökereik időszakos vízborítását. Az esőkert betelepítésénél  
vegyük figyelembe a növények napfényigényét is. Javasolt növények: sáslili-
om, nőszirom, kákafélék, nyílfű, bizonyos díszfűfélék.

Lakossági esőkert

A lakossági felhasználók részére terveztem egy tipizált esőkertet, amelyet egy 
építési és telepítési útmutató segítségével bárki elkészíthet. Az esőkert alap-
területének mérete tipikusan a tetőfelület kb. 10%-a, ami 50 m2 tetőfelületet 

alapul véve 5 m2 nagyságú területet jelent. A javasolt 2,5 m átmérőjű lakossá-
gi esőkert 1,13 m3 csapadékvizet képes befogadni, ami 50 m2 tetőfelület ese-
tén megfelel, hiszen az 50 m2-ről várhatóan lefolyó mértékadó csapadékvíz 
1,1 m3.
A klímaváltozás hatása, hogy a mértékadó csapadékmennyiség a korábbihoz 
képest sokkal nagyobb – 202 l/sha helyett 365 l/sha – viszont a gyakorisága 
csökkent. A lakosság által telepített esővízgyűjtő hordók méretezésénél meg 
kell gondolni, hogy alkalmazhatók-e önmagunkban, vagy a túlfolyást biztosí-
tani kell esetlegesen egy esőkert megépítésével, mivel ezek a tartályok 200–
300 literesek, amelyek esetében az 50 m2 tetőfelületről lefolyó víz jelentős 
túlfolyást fog okozni zápor esetén. Ha ezeknek a túlfolyásoknak az elvezetését 
nem biztosítjuk – akár egy esőkerttel –, akkor a házfalat, illetve a ház alapját 
fogja áztatni, ami károsíthatja az épületet.

3. ábra 2,5 m átmérőjű lakossági esőkert
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Faárok

A faárkok olyan esőkertek, amelyek alkalmasak fák, cserjék telepítésére is,  
mivel méretüknél fogva nagyobb mennyiségű vizet tartanak vissza, és az ülte-
tőközeg is nagyobb mennyiségű a faárkokban. A faárkok alkalmasak parkolók 
zöldítésére is bizonyos feltételek mellett. A 4. ábrán látható faárkot egy kerü-
leti parkoló és zöldterület melletti terület záporvíz-mentesítésére terveztem, 
ahol a talaj vízzáró és a záporvíz rendre elöntéseket okoz. Az ábrán látható 
faárok folyóméterenként 2,96 m3 vizet képes tárolni. Ennél a faároknál már 
lehetőség van cserjék, fák ültetésére is. Például fűzfélékkel is gazdagítható  
a növényválaszték. A 1. képen látható az a mintaterület, amelyen szeretnénk  
a faárkot kialakítani.

4. ábra – Faárok kialakítása

 

1. kép A tervezett faárok mintaterület

Az esőkertek és faárkok fenntartása

Az esőkertekkel és faárkokkal kapcsolatos kérdések, amelyeket a szakiro-
dalom nem részletez, viszont a fenntartásuk és gondozásuk szempontjából 
lényegesek lehetnek:

•  Mennyi ideig tartható fenn az esőkert/faárok vízbefogadó képessége?  
   Mikor kell újjáépíteni?
•  Az évelők gondozása mekkora munkaigényű?
•  Az utak mellé telepített esőkertek/faárkok növényei hogyan  
   birkóznak meg a bemosódó szennyezőanyagokkal (olaj, só)?
•  A beültethető – lehetőleg őshonos – növényállomány meghatározása  
   a működés szempontjából kulcsfontosságú, viszont tapasztalatok  
   jelenleg alig állnak rendelkezésre.
•  A talajvíz irányába beszivárgó csapadékvíz minősége megfelel-e  
   a minőségi követelményeknek?



74 75|  MERRE TOVÁBB? Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer | 

Faárok

A faárkok olyan esőkertek, amelyek alkalmasak fák, cserjék telepítésére is,  
mivel méretüknél fogva nagyobb mennyiségű vizet tartanak vissza, és az ülte-
tőközeg is nagyobb mennyiségű a faárkokban. A faárkok alkalmasak parkolók 
zöldítésére is bizonyos feltételek mellett. A 4. ábrán látható faárkot egy kerü-
leti parkoló és zöldterület melletti terület záporvíz-mentesítésére terveztem, 
ahol a talaj vízzáró és a záporvíz rendre elöntéseket okoz. Az ábrán látható 
faárok folyóméterenként 2,96 m3 vizet képes tárolni. Ennél a faároknál már 
lehetőség van cserjék, fák ültetésére is. Például fűzfélékkel is gazdagítható  
a növényválaszték. A 1. képen látható az a mintaterület, amelyen szeretnénk  
a faárkot kialakítani.

4. ábra – Faárok kialakítása

 

1. kép A tervezett faárok mintaterület

Az esőkertek és faárkok fenntartása

Az esőkertekkel és faárkokkal kapcsolatos kérdések, amelyeket a szakiro-
dalom nem részletez, viszont a fenntartásuk és gondozásuk szempontjából 
lényegesek lehetnek:

•  Mennyi ideig tartható fenn az esőkert/faárok vízbefogadó képessége?  
   Mikor kell újjáépíteni?
•  Az évelők gondozása mekkora munkaigényű?
•  Az utak mellé telepített esőkertek/faárkok növényei hogyan  
   birkóznak meg a bemosódó szennyezőanyagokkal (olaj, só)?
•  A beültethető – lehetőleg őshonos – növényállomány meghatározása  
   a működés szempontjából kulcsfontosságú, viszont tapasztalatok  
   jelenleg alig állnak rendelkezésre.
•  A talajvíz irányába beszivárgó csapadékvíz minősége megfelel-e  
   a minőségi követelményeknek?



76 77|  MERRE TOVÁBB? Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer | 

 FAÁRKOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI PARKOLÓKBAN
MOLNÁR RÉKA ERZSÉBET

Előzmények

A katasztrófavédelmi hatóság vízügyi szakterületének mai álláspontja szerint 
a parkolókat az olajos szennyeződések miatt csak zárt burkolattal kell kiépíte-
ni, tehát itt sem vízáteresztő burkolatok, sem pedig a víztisztítás nélküli szik-
kasztás nem megengedett. Ha szabályoknak megfelelően szeretnénk eljárni, 
akkor a burkolt felületről lefolyt csapadékvizet össze kell gyűjteni, olajfogó 
műtárgyon keresztül lehet egy tározóba vezetni, ahonnan a faárkokat tudjuk 
öntözni. A faárkok alját gyökérálló fóliával kell burkolni, illetve betonmedencét 
kell kiépíteni. Ebben az esetben a faárok úgy működhet, mint egy intenzív 
zöldtető.

Megoldási lehetőségek

1. Zárt faárok öntözés és szikkasztás nélkül

Ebben az esetben a csapadékvíz közvetlenül a faárokra folyik. Az árok alján 
elhelyezett drénrendszerben összegyűlik, majd az olajfogón keresztül távozik 
a befogadó felé. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy az árok a hosszabb 
csapadékmentes időszakok alatt könnyen kiszáradhat, mivel nincsen kapcso-
lata az altalajjal.

2. Zárt faárok öntözés nélkül, szikkasztással

Hasonló az előző megoldáshoz, de itt a tisztított víz már felhasználható talaj-
vízpótlásra.

3. Nyílt faárok

Amennyiben az olajjal szennyezett csapadékvizet nem engedjük ráfolyni  
a faárokra, azt össze kell gyűjteni aknákon keresztül, és az olajfogón keresztül 
egy ciszternában kell tárolni. A ciszternában gyűjtött tisztított vizet már fel 
tudjuk használni a faárok öntözésére. Ennek a megoldásnak az egyik előnye, 
hogy a növények nem kapnak szennyezett vizet, ezáltal többféle növényfaj-
ta is választható a beültetésre. Az öntözéssel biztosítani tudjuk az egyenletes  
vízellátást, ezáltal a kiváló vegetációt a növények számára. További előny, 
hogy a csapadékvíz – tározókapacitástól függően – szinte teljesen hasznosít-
ható helyben, nem úgy, mint az első két esetben. A tisztított öntözővíz az al-
talaj felé elszikkasztható. Ezt a megoldást olyan helyen lehet alkalmazni, ahol  
az altalaj alkalmas a szikkasztásra.
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4. Zárt faárok öntözéssel

Olyan területen, ahol a szikkasztás nem lehetséges, zárt faárkot tudunk csak 
alkalmazni. A csapadékvíz helyben történő, minél nagyobb arányú hasznosí-
tása érdekében az olajfogó után ki kell építeni egy ciszternát, amelyből öntöz-
ni tudjuk a faárkot. Ennek megoldásnak hátránya, hogy a szikkasztás hiánya 
miatt a ciszternát nagyobb méretben kell kialakítani, mint a 3. esetben. Előnye 
viszont, hogy a száraz időszakok vízhiánya áthidalható az esetek nagy százalé-
kában teljes mértékben az öntözéssel. Ha befogadó felé elvezetés nem törté-
nik, akkor a csapadékvíz teljes mértékben helyben hasznosítható a növények 
táplálása révén. Olyan esetben lehet ezt a megoldást alkalmazni, ahol nem 
lehetséges a szikkasztás. 
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