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Budapest utolsó főkertésze Mor
bitzer Dezső volt, 1930 és 1940 
között. 1937-ben megfogalma-

zott egyik gondolata szerint „a kertészek 
jelentősége és munkája a valóságban a 
város egyéb közműveivel egyenlő”. Ez a 
mondat azóta is érvényes, hallottuk 
Bardóczi Sándortól, aki azt szeretné, 
hogy legyen a zöldfelület is közmű. Azt a 
rangot szeretné a zöldfelületnek is elérni, 
ami a város más közművei számára már 
adott. Ehhez törvényre van szükség, 
aminek létrejöttében a Magyar Díszker-
tészek Szövetségével együttműködve 
szeretne proaktív szerepet betölteni.

Stratégiai irányító
Budapestnek akkor volt először főkerté-
sze, amikor a város még nem létezett. 
Pest főkertészeként Fuchs Emil vitte vé-
gig a városegyesítést, és olyan dolgok fű-
ződnek a nevéhez, mint a Szabadság tér 
és a pesti rakpart fásítása, a Nemzeti Mú-
zeum kertjének tervezése. Őt váltotta 
Ilsemann Keresztély, aki szintén Német-
országból érkezett. Nevéhez a Népliget 
kialakítása, a Krisztina körút fásítása 
kapcsolódik. Őt követte Räde Károly, aki 
már a Fővárosi Kertészetnek lett az igaz-
gatója. Őt már nem főkertésznek hívták, 
hanem kertészeti igazgatónak, bár ab-
ban a státuszban működött, aláírása nél-
kül nem valósulhatott meg közterületi 
terv. A városigazgatásban is stratéga sze-
repet töltött be. A Vérmező és a Gellért-
hegy parkosítása két fontos munkája. 
Morbitzer Dezső idejében készült Buda-
pest város új szerkezeti terve, a budapes-
ti zöldgyűrű, ő alakította át a Tabánt köz-
parkká. Mind a négyen igazgatták a város 
zöldfelületeit, de emellett jelentős terve-
zői, irányítói és elméleti munkásságuk is 
volt, könyveket, szakcikkeket írtak és a 
főépítészek mellett a város stratégiai fej-
lesztésével foglalkoztak. 1940 után ez a 
feladatkör megszűnt, a Fővárosi Kerté-
szeti Vállalat élén ugyan továbbra is igaz-
gatók álltak, akik azonban annyira már 
nem szólhattak bele a városirányításba, 
köztisztviselői státuszuk elveszett. Talán 

a hetvenes években Radó Dezső töltött 
még be ilyen szerepet, hatásköreiben 
azonban ez nem volt nevesítve. A kiala-
kult helyzet és a mind bonyolultabb fel-
adatrendszer is indokolja, hogy a Főkert 
vezérigazgatói szerepköre és a fővároson 
belül a zöldfelületi stratégiai irányítói 
szerep szétváljon. Ez utóbbit testesítené 
meg a főtájépítész hivatala, ami egyszer-
re merít a tradícióból és modernizálja a 
80 éve nem létező feladatkört.

Közvetítő
Bardóczi Sándor bemutatta, várhatóan 
hogyan épül fel a főtájépítészi intézmény 
Budapest Főváros Önkormányzatán be-
lül. A munkaanyag elkészült, de még 
nem született meg az új hivatali szerve-
zeti és működési szabályzat. A tervezet 
szerint létrejön egy új Városépítési Fő-
osztály, főosztályvezetője Erő Zoltán épí-

tész, urbanista lesz. Ez a főosztály ernyő-
ként összefogja mindazt, ami a városter-
vezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos. A fő-
osztály alatt működik majd az építészet, 
a városrendezés, új elemként a tájépíté-
szet, és szeretnék, ha a mérnökség is ide 
tartozna. Fontos, hogy egy kézben legye-
nek és horizontálisan együtt jelenjenek 
meg azok a fontos elemek, amelyekből 
összeáll a város. Az építészetnek legyen 
közvetlen kapcsolata a tájépítészettel, a 
városrendezéssel és például a mélyépítő 
mérnökséggel is.

A tájépítészet Tájépítészeti Osztály-
ként jelenik meg a munkatervben, azon 
belül három elkülönülő csoportot sze-
retnének létrehozni. Egyik a Zöldinfra-
struktúra-kezelési Csoport, aminek kez-
deménye ma is működik a fővárosban a 
Városigazgatósági Főosztályon belül. A 
Táj- és Természetvédelmi Csoport, va-
lamint a Zöldinfrastruktúra-fejlesztési 
Csoport azonban teljesen új elem a szer-
kezetben. A főépítészi iroda az elmúlt öt 
évben inkább a zöldfelület-fejlesztési és 
köztérfejlesztési programokat mene-
dzselte, kevésbé a főépítészi tevékeny-
ségről szólt, ezen szeretnének változtatni 
a szakemberek. A főváros cégeivel nem 
fölé- és alárendeltségi viszonyban, ha-
nem együttműködésben. A Tájépítészeti 
Osztály és a Főkert vezetése heti szinten 
találkozna az aktuális ügyek egyeztetése 
céljából, folyamatos oda-visszacsatolási 
rendszerben végezné a feladatát. A 
főtájépítész a közvetítő a hivatal és a cég 
között a politikai döntéshozás felé.

A főtájépítészi intézmény
Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a zöldszakma nagy tavaszi konferenciája 
keretében rövid áttekintést adott a város korábbi főkertészeinek tevékenységéről, 
és beszélt az újonnan létrejövő főtájépítészi intézmény feladatairól.

Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze

Fakivágási kérelmek
2020 januárjára 1500 fakivágási kérelem duzzadt fel a hivatalban, mondta 
Bardóczi Sándor, mert 2019 augusztusa óta a főváros által kezelt területeken 
nem adtak tulajdonosi hozzájárulást fakivágáshoz. A jelenlegi vezetés favédel-
mi bizottságot állít föl, annak irányelveit kell kidolgozni. Ma Budapesten a vá-
rosi fahely azért érték, mert arról feltételezhető, hogy közműmentes terület. Azt 
szeretnék elérni, hogy ezek a fahelyek emelt szintű védelmet kapjanak. Csak 
azok kivágására adnának zöld utat, amelyekre faápoló szakértő által bevizsgált 
módon kimondatott, hogy vagyon- és egészségvédelmi okból indokolt. Ez vo-
natkozik az invazív fajokra és a gyomfákra is.
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Csökken a zöldfelület
Budapest zöldfelületi intenzitásában 
1992 és 2015 között a teljes területet 
vizsgálva minimális csökkenés volt ta-
pasztalható. Részletesebben elemezve 
az adatokat kiderül, hogy a kertvárosi 
lakóterületeknél folyamatos a zöldfelü-
let csökkenése. Ezek olyan magánterü-
letek, ahol a második autóparkoló, a 
házbővítés, a medence számára lebur-
kolt felületek nőnek, és a fakivágások 
száma is komoly mértékben emelkedik. 
A legnagyobb zöld növekmények pedig 
olyan „rozsdaterületek”, vasutak, elha-
gyott gyárterületek, ahol megjelent a 
növényzet. Ilyen például a Rákosrendező 
területe és Csepel északi része. Folya-
matosan csökken a zöld a lakott terüle-
teinken, a közparkjainknál. Ez így nincs 
jól, hangsúlyozta az előadó.

Budapesten a közparkok egy lakosra 
vetített aránya 6 négyzetméter, az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása 9 
négyzetméter. Bécs városa ezt nagyjából 
már eléri, nálunk viszont ehhez még 514 
hektár, öt Népliget nagyságú terület hi-
ányzik. Budapest eddigi történelme so-
rán 50 évenként épült egy nagy területű 
közpark. Ha szerencsénk van, akkor a 
Déli Városkapu nevű fejlesztési program 
keretében 20-25 év alatt megvalósulhat a 
Csepel-sziget északi parkja. Nagy a lema-
radásunk, összegezte Bardóczi Sándor. 

Minőségi erdő
A városnak több olyan területe is van, 
amit a szerkezeti terv erdősítésre szánt. A 
Fővárosi Önkormányzatot megkereste a 
10 millió fa és a MyForest civil mozga-
lom. Mindkettőjüknek felajánlottak egy-
egy fővárosi területet minőségi erdő lét-
rehozására. Bardóczi Sándor partnersé-
get kínál ezeknek a civil szervezeteknek, 
szerinte ugyanis a településszerkezeti 
terv adatai szerint óriási erdősítési tarta-
lék van Budapesten belül. Felveszik a 
kapcsolatot a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és 
az agrárminiszterrel is, mert azt szeret-
nék, hogy az Európai Unió által Magyar-
országnak adott fásítási keretösszegből 
kapjanak ők is, hogy megvalósulhasson a 
budapesti külső zöldgyűrű. 

Az előadó részletesen bemutatta a 
Tájépítészeti Osztályhoz tartozó cso-
portok feladatait. A Főkerten belül szá-
mos remek mintakísérlet indult el, öko-
lógiai kiültetésekkel, gyepgazdálkodás-
sal, avargazdálkodással, vízmenedzs-

menttel foglalkozó mikroprojektek kez-
dődtek az elmúlt években. Ezek a kísér-
letek kis területen folytak, ezért most azt 
szeretnék, ha mind több zöldfelületen, 
közparkban megvalósulnának. Fontos a 
lakosság tájékoztatása olyasmikről, 
hogy azért nem kaszálnak le bizonyos 
zöldfelületeket minden héten, hogy ott 
megnőhessenek a vadvirágok és táplá-
lékot adjanak a méheknek, és hogy nem 
kell minden avart elvinni a facsoportok 
alól, mert az táplálja a gyökérzettel 
együtt élő mikorrhizát. Ha megszapo-
rodnak az ilyen mintaterületek, és a la-
kosságnak elmagyarázzák, hogy nem 
azért néz ki gondozatlannak egy-egy te-
rület, mert nem akarják megcsinálni, 
hanem azért, mert a zöldfelületnek ez 
úgy jó, akkor azt meg fogják érteni. Na-
gyon sok a kommunikációs feladat ezzel 
kapcsolatban, aminek az lehet az egyik 
hozadéka, hogy kevesebb pénzből több 
zöldfelületet tudnak majd fönntartani.

Műszaki ellenőrök
A Zöldinfrastruktúra-kezelési Csoport 
feladatai között említette Bardóczi Sán-
dor a zöldfelülethez értő műszaki ellen-
őrök tevékenységének meghatározását, 
a Főkert éves kezelési tervének jóváha-
gyását, az ökologikus kezelés kiterjeszté-
sét a virágágyak, a gyepgazdálkodás, az 
avargazdálkodás, az öntözés, a felszíni 
vízhasznosítás területeire. Ugyancsak 
ehhez a feladatkörhöz tartozna a folya-
matos közparki infrastruktúra-karban-
tartás ellenőrzése, a zöldfelület-rongálás 
szankcionálása, az egységes fakataszter 
létrehozása a város teljes területére, a 
zöldfelületi terhelés szabályozása, lakos-

sági akciók szervezése a magántelkek 
rendezésére, a kerületekkel való partner-
ségi viszony kialakítása. A közparkok és 
az erdők természetvédelmi területei a 
főtájépítész tervei szerint átminősítés el-
leni védelmet kapnak, és favédelmi bi-
zottságot is felállítanak. Az Enviroduna 
Beruházás Előkészítő Kft.-ben Bardóczi 
Sándor olyan kertész- és műszakiellenőr- 
csoportot hozna létre, akik a Budapest 
területén kivitelezett zöldfelületi mun-
kák műszaki ellenőrzését végeznék. 
Olyan helyzetekkel kell valamit kezdeni, 
mondta, amikor építési törmelékbe ülte-
tik el a fákat, vagy amikor a kivitelező be-
csapja a fővárost. 

Kötelező favédelem
Szeretnék bevezetni „a kevesebb eszté-
tikát és több etikát” elvet, ezért olyan 
tervekre lenne szükség, amelyek tiszte-
letben tartják a meglévő fákat, elmoz-

dulnak a monokultúrás fasorok irányá-
ból a több fafajt felvonultató (biodiver-
zebb, így a fajspecifikus kártevőknek el-
lenállóbb) fasorok irányába. A zajvéde-
lem és a közösségi közlekedés a sze-
mélygépkocsi-közlekedéssel vagy a 
par kolással szemben bizonyos mértékű 
előnyt élvez majd, vagy egyenrangú lesz 
a közterületek zöldsávjain. Bardóczi 
Sándor szerint az utcát újra föl kell osz-
tani, hogy kevesebb autó és több alter-
natív közlekedési mód kapjon helyet. 
Ne a zöldsávból építsenek utat a kerék-
párosoknak, inkább a meglevő utakat 
kellene felosztani az autók és a kerék-
párok között, a zöldsávok pedig marad-
janak meg. Olyan alternatív tervekben 

A londoni Queen Elizabeth-park, napjaink legnagyobb rozsdamező-rehabilitációs projektje
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kell gondolkodni, amelyek akár keve-
sebb fa kivágásával is megvalósítanák 
az elvárható műszaki célokat. Szeretnék 
a megjelent faültetési, favédelmi szab-
ványokat kötelezővé tenni a Budapest 
által kezelt zöldfelületeken. 

A Zöldinfrastruktúra-fejlesztési Cso-
port munkájának része a tervpályázatok 
és az új zöldfelületi egységek tervezteté-
se mellett a jogszabály-harmonizáció, 
amire igen nagy a szükség. A zöldfelü-
let-gazdálkodásról szóló kerettörvény, 
mint országos szabályozás mellett a fő-
városi zöldfelületekkel kapcsolatos, na-
gyon elavult rendeleteket is érintené ez. 
Törvényi felhatalmazás kell ahhoz, 
hogy megkezdődhessen a fővárosi zöld-
felületi jogszabályok modernizációja.

A Zöldinfrastruktúra-fenntartási és 
-Fejlesztési Akcióterv (ZIFFA) az elmúlt 
időszak komoly szellemi terméke, amit 
most kiindulópontnak tekintenek a 
szakemberek, és az abban foglaltakat 
szeretnék megvalósítani. Ezért a zöldfe-
lületi fejlesztés támaszkodni fog a 
ZIFFA-ra. Terveik szerint folytatják a 
Tér-Köz városrehabilitációs programot 
Egészséges utcák néven. Ennek forrása-
it keresik.

Zöldbe ágyazott 
közterület
A megalakult Budapesti Fejlesztési Köz-
ponttal jó együttműködést szeretnének 
kialakítani. Sok zöldfelület-fejlesztést 
terveznek, ilyenek például a Déli Város-
kapu program, a Népliget és a Hajógyári- 
sziget rehabilitációja, vagy a budai park-
tengely. Számos munka, koncepcióterv 
vagy engedélyezési terv már elkészült, 
vagy kiviteli tervként megvalósításra vár, 
köztük a Lánchíd rekonstrukciójához 
szorosan köthető Széchenyi tér, a Blaha 
Lujza tér, a Batthyány tér és a Széna tér 
megújítása. Ezek kivitelezése ebben a 
ciklusban lehetséges. A Városháza park-
nál fontos feladat, hogy a belvárosi par-

kolóból olyan zöldbe ágyazott közterület 
legyen, amely a város főtere lehetne. An-
nak idején ugyanis az Erzsébet-híd meg-
építésével eltűnt Budapest főtere.

A szakma és a polgárok számára is 
fontos zöldfelületi szempontok érvénye-
sítése miatt szeretnék, ha befolyásuk len-
ne minden olyan tervre, ami közterületre 
készül, akár közmű, akár útterv. Lakossá-
gi akciókat is terveznek, a kertvárosok-
ban ezt olyan kommunikációs szintre 

emelnék, hogy a magánkertek tulajdo-
nosai érzékeljék, miért fontos, hogy az ő 
kertjeik is hozzájáruljanak a budapesti 
zöldinfrastruktúra növekedéséhez. Jó 
lenne, ha a faültetési mennyiségi licitből 
budapesti szinten minőségi licit alakul-
na ki. Nem az a lényeges, hogy hány ezer 
fát ültetnek el, hanem az, hogy mennyi 
forrás lesz egy fa szakszerű telepítésére.

Átminősítés elleni 
védelem
A Táj- és Természetvédelmi Csoport fel-
adata a jelenleg is létező természetőr 
szolgálat újragondolása, a 860 hektár 
meglevő természetvédelmi érték kezelé-
se, élőhely-rehabilitációs programok 
megvalósítása. Budapesten van még 720 
hektár nagyságú terület, ami kifejezetten 
alkalmas lenne helyi védelemre. Ezek a 
klímaadaptációban óriási jelentőséggel 
bírnak, ezért azt tervezik, hogy a csoport 
a jövőben előkészítené ennek a védettsé-
gi eljárását és rendezné a természeti te-
rületek és erdők státuszát a települészer-
kezeti tervben. Fővárosi rendelet szinten 
szeretnék elérni, hogy meglévő erdőte-
rület, zöldfelület, természetvédelmi te-
rület ne kerülhessen beépítésre szánt te-
rületkategóriába, vagyis védeni fogják az 
átminősítés ellen. Jelenleg a Fővárosi 
Kertészeti Vállalaton (Főkert) belül mű-
ködik egy helyi természetvédelmi terüle-
teket kezelő csoport. Velük szoros kap-
csolatban lesz a Táj- és Természetvédel-
mi Csoport, hogy a természetvédelmi 
feladatokat végrehajthassák.

Külföldön például
Bardóczi Sándor végül külföldi, megva-
lósult projekteket mutatott be. A párizsi 
Szajna-part parkosítását a rakpart min-
tájául említette. Londonban a Queen 
Elizabeth-park Európa legnagyobb rozs-
damezős rehabilitációs projektje napja-
inkban, ahol egy négyzetméter zöldfelü-
let létrehozása 250-300 euróba kerül, 
mert a park száz százalékban szennye-
zett talaját meg kellett tisztítani. New 
Yorkban az egykori haditengerészeti bá-
zist alakították át közparkká. Stockholm-
ban esőkertszerű szerkezeti talajt tartal-
mazó zöldsávot hoztak létre, ami az 1600 
milliméteres csapadékot képes elvezet-
ni, és hasznosítja is azt olyan ültető kö-
zeg ben, aminek 85 százaléka kő. 

Megyesi Éva

A zöldfelületi intenzitás változása 1992–2015 között Budapesten. 
A piros a csökkenő, a zöld a növekvő területeket mutatja
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