
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a kerületben végzett 

gallyazásokról és a 2021. évi faültetésekről 

 

Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság! 

 

Pesterzsébet utcafasoraiban, illetve parkjaiban található fák száma körülbelül 26 ezer. 

Fasorainkban még mindig a fehér akác dominál, de előkelő helyen áll a japánakác és a juharok, 

főként az invazív zöldjuhar. A kerület külső utcáiban a szabótelepi és gubacspusztai területeken 

pedig a gyümölcsfák -főként a dió és a meggy - a meghatározó. 

 

 

Gallyazás: 

 

A kerületi fasorfenntartást közbeszerzési eljáráson elnyert vállalkozás végezte, végzi. A 

legfőbb bírálati szempont természetesen az ár volt. A vállalkozó munkáját rendszeresen 

ellenőrizzük, segítjük. Néhány esettől eltekintve a lakossággal való kommunikáció is sikeres.  

A tapasztalatok alapján az mondható el, hogy a kerület fáinak jelentős része elöregedett, sok 

esetben nagyobb beavatkozást igényelnek, mint azt elsőre feltételezi az ember és a 

későbbiekben is folyamatos ápolásuk biztosítására lenne szükséges. Mindemellett a 

folyamatosan bővülő, főleg a légvezetékes közműhálózatok tovább szűkítik a fák életterét, ami 

újabb feladatokat ró az Önkormányzatra. Ahhoz, hogy a természetes ágelhalás következtében, 

nagy szélben leeső száraz gallyak nemkívánatos helyekre való hullását is megakadályozzuk 3-

5 évente a kerület összes közterületen lévő fáját legalább egyszer meg kellene metszeni.  

 

A manapság egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok következtében a lakossági 

észrevételek száma folyamatosan növekszik. Sajnos az mondható el a faállomány 

karbantartására vonatkozóan, hogy a vállalkozói díjak emelkedése következtében továbbra sem 

tudunk minden lakossági igényt kielégíteni, sok bejelentést várólistára kell helyezni és 

mérlegelni a munkavégzés sorrendjét, ami a lakosság elégedetlenségére ad okot. A 

rendelkezésünkre álló éves keretösszegből a beérkezett igények mindössze harmadát tudtuk 

teljesíteni. 

 

2021-ben 1250 db közterületi fán végeztünk el valamilyen fasori munkálatot és 101 m3 idegen 

zöldhulladék darálására került sor. Ezen kívül két óvodában, egy orvosi rendelőnél, a HSZI 

Vágóhíd utcai és a Nagy Győri I. utcai telephelyén végeztünk teljeskörű faápolást, valamint 

másik 5 intézményben történt egyéb, balesetveszélyelhárító metszési munkálat. 
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Ültetés: 

 

A 2021-es évben – leginkább a lakossági igényeknek eleget téve – az őszi időszakban mintegy 

170 fát ültetett el az Önkormányzat főleg a kerület mellékutcáiban, illetve parkjaiban. Ennek 

egyharmada gömbfa volt, a többi pedig kisnövésű galagonya, illetve ahol a zöldfelület 

adottságai és a közművek lehetővé tették, nagy lombfelületű csörgőfákat, juharokat, szileket és 

ostorfákat telepítettünk. 

25 db facsemete került elültetésre öt óvoda és egy bölcsőde udvarára. Ide kőris- és juharfákat 

választottunk. 

Hatósági fapótlások kapcsán igyekeztünk helyben, azonos helyrajzi számon pótoltatni a 

kivágott fákat. Így 67 db fa került elültetésre. 5 db fa pótlása esetében pedig a pótlásra 

kötelezettek éltek a pénzbeni kiváltás lehetőségével. 4 db közterületi fa elültetését  és 630.000-

Ft fapótlás megváltásidíj behajtását a kötelezettek befizetéseinek elmaradása következtében 

kénytelenek voltunk átadni végrehajtásra. 

 

A Duna parti sétány kialakítása kapcsán 38 db fa lett elültetve, platán-, tölgy-, fűz- és hársfák.  

 

Az őszi időszakban ültetett facsemeték eredési valószínűsége jóval magasabb, mint a tavasszal 

ültetett fák esetében, ezért az ültetéseket ősszel végeztük, mivel ez az időszak élettanilag is 

kedvezőbb a facsemeték számára.  

Amennyiben a fák ültetésére tavasszal kerül sor, úgy kiemelt figyelemmel kell gondoskodni 

azok folyamatos öntözéséről, elkerülendő a kis fák kiszáradását.  

Az ősszel (időjárás függvényében, október-november hónapokban) ültetett fák esetében az 

öntözésről az ültetést követő év áprilisától kell folyamatosan gondoskodni, mely szintén 

jelentős összegű előirányzatot igényel, mivel az elültetett facsemetéket az ültetést követően 3 

évig szükséges külön öntözni.  

 

Terveink szerint – a 2022. évi költségvetési előirányzat függvényében – a tavalyi évben ültetett 

fák darabszámával legalább megegyező – de reményeink szerint ezt meghaladó – mértékű 

ültetésre kerül sor a 2022. évben is. 2022. évre a 3 éven belül elültetett facsemeték öntözésére 

közel 15 millió forint összegű előirányzatot tervezünk, majd az ezt követő években az 

ültetetésre kerülő fák számának ismeretében lesz szükséges az előirányzatot meghatározni.  

 

Tájékoztatót készítette: Soltész Viktória fasorfenntartási referens 

Budapest, 2022. január 07. 

 

       Kernné dr. Kulcsár Dóra 

             városgazdálkodási osztályvezető 


