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Tisztelt Bizottság! 

A Belső-Ferencvárosi hagyományos faültetésre alkalmatlan utcák zöldítésére a dézsás fák 

helyett kínál alternatívát az előterjesztésben részletesebben bemutatott „növénykandeláber” 

vagy „alternatív fa”.  Az alábbi képeken már létező megoldásokat szeretnék bemutatni, az 

előterjesztés a második képen látható konzol kivitelezésére vonatkozik.  

 

    

Igazi ferencvárosi változata lehet ennek a speciális konzolnak, ha a tartószerkezet, illetve 

akár egész konzol rendszerek a lebontott, vagy felújított bérházak vaskorlátainak, egyedi 

mintás ablak- illetve ajtórácsainak felhasználásával készülnének. Belső és középső 

Ferencváros parkjait, belső udvarait, egyéb –fatelepítésre alkalmatlan- közterületeit, utcáit, 

jellegzetes helyi színfoltként gazdagíthatnák ezek az árnyékolók, zöldfalak.  
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Túl azon, hogy egyedi, múltidéző helytörténeti, innovatív zöldmegoldást kínál, a 

költséghatékony újrahasznosítás, értékmentés példájával is szolgálna. Jól kommunikálható 

kezdeményezés lenne. 

A Lónyay u., Kinizsi u. és a többi, zöldsávval szinte egyáltalán nem rendelkező belső 

ferencvárosi utcában a telepítés nehezebb feladat, nagyobb kihívás. A Bakáts tér burkolt 

felületeinek bontásakor azzal szembesültünk, hogy a közműtérképen jelölteken kívül, sokkal 

több vezeték található a járdák alatt. Ezek sokszor már nem működő, régi, de el nem távolított 

közművek, melyekről sokszor még az üzemeltető sem tudott információval szolgálni, hogy 

„élő” vezetékről van-e szó.  

Mindezek ismeretében mégis úgy gondolom, hogy kellő körültekintéssel lehetőség van, ahol a 

járda szélessége lehetővé teszi, ezeknek a speciális konzoloknak a telepítésére, de akár néhány 

m2-es kiemelt virágágyások kialakítására, amelyek esetében a járdaburkolatot feltörjük 

ugyan, és egy kb. 30-50 cm es támfallal körbevett cserje illetve virágágyást alakítanánk ki, de 

ezek gyökérzete nem veszélyezteti az alattuk futó vezetékeket, közműhiba elhárításakor pedig 

könnyen rekonstruálhatóak az eredeti állapotok.    

Az emelt ágyásszegély az alternatív fák és egyéb konzolok esetében is javasolt, a kutya-wc 

funkció kiküszöbölésére. 

Szép példa még a szomszédos 8. kerületben az „emeletes” virágtartó állványok kialakítása. 

Ezekben különböző egynyári virágok és muskátlik vannak beültetve. Az öntözés kánikulában 

itt napi feladat. Ebben az esetben egy –szintén a kutyák miatt- megemelt fémszerkezet van 

falécekkel hézagosan borítva, belül geotextillel bélelve, amelyben egymásra vannak ültetve a 

növények, a virágok helye pedig szabadon van hagyva. 

    

Nagyobb zöldterületeket csak parkolóhelyek megszűntetésével lenne lehetőségünk 

kialakítani, nem hiszem, hogy ez opció lehet rövidtávon.  
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A teraszos vendéglátóhelyek számára pedig a közterület-használati engedélybe javasolnám 

előírni, hogy a kialakított teraszok 10 %-ban, aktív zöldfelületet kell létrehoznia. Lehet ez egy 

zöldfal, planténer vagy pl. virágládák. Nem lenne egyéni kezdeményezés Budapesten, a XIII. 

kerületben már alkalmazzák évek óta. Ha pedig a vendéglátóhely teraszát közvetlenül 

zöldterület határolja, akkor annak gondozásában aktívan részt kell vennie a bérlőnek. A 

Tompa utcában van erre már példa, itt önként vállalt szerepet az egyik bisztró a zöldfelület-

gondozásban.  

Másik nagy feladat jövőre a megsüllyedt egynyári ágyások kiemelése. A József Attila 

lakótelepen a „repülőszobornál” található „virágkiállítás” ágyásai sajnos az évtizedek során 

megsüllyedtek, a szegélykövek több helyen már a talaj szintje alatt vannak, szétmállottak. 

Ugyanez igaz a MÁV-Aszódi lakótelepen a Gyáli úti virágágyakra is. Az ágyások 

rekonstrukciójának nem csak esztétikai oka van, fenntartani hatalmas kihívás. Így, hogy 

ágyásszegély nem védi a talajt körülöttük, kaszáláskor akadálytalanul tudnak a gyommagvak 

a virágágyásokba repülni, állandó munkát biztosítva a fenntartónak. A megsüllyedt 

virágágyások közül legalább egyet terveink szerint esőkertté alakítanánk. A csapadékvíz 

helybentartása, és hasznosítása a kerületi klímastratégiánknak is egyik fontos célkitűzése. Az 

esőkerteken kívül is prioritás építési beruházásaink és zöldterület-alakítási terveink során a 

csapadékvízmegtartás. 

A közterületi fatelepítésnél, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó új szempontokat is 

érdemes figyelembe venni. A klímatudatos irány a fajtaazonos egyöntetű fasoroktól, az 

alléktól, egyre inkább a biodiverz, változatos faállományok irányába mozdul. Egy fa 

természetes élőhelyén elszórja magjait az esetek többségében, a közvetlen környezetében. Az 

újulatok közül –Darwini alapon- az tud kifejlődni, fává fejlődni, amelyiket nem rágják le az 

őzek, nyulak stb.., hosszú távon elegendő tápanyaghoz és fényhez jut. A városi fasorok ezzel 

szemben fajtaazonos, egymástól egyenlő távolságra ültetett díszfák, melyek telepítése során a 

látvány az elsődleges szempont, ezért sok esetben nem hozzák a tőlük „elvárt” eredményt. Az 

utóbbi évtizedek sajnos a fákat, fasorokat tendenciózusan, elsősorban látványelemként 

kezelték, várostűrő képességük, biológiai igényeik alárendelődtek küllemüknek, fizikai 

tulajdonságaiknak.  Az európai nagyvárosokban több ökológiailag sokkal értékesebb 

„minierdő” telepítése valósult már meg (csak Hollandiában már 100 tiny-forest), mely figyel a 

fák igényeire, természeteshez közeli állapotot hoz létre. Hasonlít ez a modell a nyírott gyep és 

a mezei rét (méhlegelő) kontrasztjára. A mozgalom a japán botanikus, Akira Miyawaki 

nevéhez fűződik, aki több mint ezer apró erdőt ültetett már el. Az erdők kis területűek, 

többnyire teniszpálya-méretűek, gyakran iskolaudvarokra vagy utak mellé telepítik őket. A 

minierdők tízszer gyorsabban nőnek, harmincszor sűrűbbek, és százszor gazdagabbak a 

biodiverzitás szempontjából, mint a hagyományos módszerekkel ültetettek. Ültetésnél 

figyelembe veszik a tájhonos fajokat és az adott terület adottságait. Egy Miyawaki-erdőben 

legjobb esetben legalább harmincféle fafaj található. A tudósok véleménye szerint a minierdő 

több mint negyvenszer annyi szén-dioxidot nyel el, mint az az erdő, ahol csak egyféle faj 

található.  

Budapesten eddig egy minierdő telepítés történt: a Tabánban tavaly, és a Főkert követte el. 
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Ferencvárosban is keressük a megvalósításhoz a lehetséges helyszíneket. 



6 
 

 

 

Zöldtető megvalósítását is tervezzük, amelyhez az épület kiválasztása folyamatban van. 

Valamelyik kerületi intézmény, óvoda vagy bölcsőde, lapos-tetős épülete lenne ideális, ahol a 

zöldtető telepítését össze tudnánk kötni egyéb felújítási munkálatokkal. A zöldtető 

telepítésének ára 10- és 30 ezer Ft/m2 között van, attól függően, hogy a tető szigetelése és 

vízelvezetése megoldott-e. Szívesen veszek az épületre javaslatokat a Tisztelt Bizottságtól is. 

Budapest, 2021. november 4. 

Árva Péter 

 képviselő 


