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1. BEVEZETÉS 

A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a település környezetvédelmi 

programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. Törvény (továbbiakban Kv. Tv.) tartalmazza. A települési önkormányzat a környezet védelme 

érdekében Kv. Tv. 46. § (1) bekezdés b) pontja szerint köteles önálló környezetvédelmi program 

kidolgozására, mely a képviselő-testület (közgyűlés) által kerül jóváhagyásra. A települési önkormányzat a 

szomszédos, illetve az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, valamint az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervnek véleményezésre küldi meg a környezetvédelmi programot. 

A készülő XIV. kerületi Környezetvédelmi Program összhangban áll Budapest 2017-2021 időszakra szóló 

Környezeti Programjával (a továbbiakban: BKP2021), mely egyúttal segíti annak végrehajtását. 

A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági 

lehetőségeivel összhangban - a Kt. Tv. 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - a Kt. Tv. 48/E. §-ban 

rögzítetteket kell tartalmaznia. 

Jelen dokumentáció a korábbi Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, illetve aktualizálása 

céljából készült. 

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2018-2023 közötti időszakra szóló környezetvédelmi 

programjának célja a város környezeti állapotának és környezeti teljesítményének megőrzése, lehetőség 

szerinti javítása, ezáltal az egészséges lakókörnyezet fenntartása, illetve biztosítása a helyi közösség 

számára. 

A 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Program Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata megbízásából a Vibrocomp Kft. közreműködésével készült. 

1.1. A PROGRAM CÉLRENDSZERE 

A környezetvédelmi program készítésének célja, hogy elősegítse Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata eredményes, gazdaságos működését a megfelelő környezeti állapot megtartása, illetve 

kialakítása mellett. A program célrendszere az alábbi célokat foglalja magába. 

Helyi környezetvédelmi problémák kezelése 

Cél a kerület környezeti állapotának értékelésével a főbb környezetvédelmi problémák azonosítása, és 

egyben kezelése, ezáltal a környezetterhelések csökkentése, elősegítve a lakók életminőségére ható 

kedvező feltételek megőrzését, szükség szerinti javítását. 

Fenntartható fejlődés erősítése 

Cél a települési és közösségi szinten megfelelő, ésszerű erőforrás-használatstabilizálásának elősegítése, 

növelve a gazdaság teljesítményét és a társadalmi jólétet, hozzájárulva a fenntartható fejlődés 

irányelveinek teljesüléséhez. 

Szemléletformálás 

A kerület, illetve a program célja a környezettudatos szemléletformálás elősegítése, amely által lehetőség 

nyílhat a fenntartható fejlődés hatékonyabb beépülésére a helyi közösség hétköznapjaiba. A 

szemléletformálás alakításával közösségi szinten hatékonyabbá válhat a gazdasági, társadalmi és 

környezeti kérdések összefüggéseinek vizsgálata, azok érdekeinek összehangolása.  

Értékvédelem 

Az egyes célok megvalósításához rendelt intézkedéseket a kerület értékeinek (pl. táji, természeti, kulturális) 

figyelembe vételével szükséges elvégezni, mivel ezek képezik a kerület működésének, illetve fejlődésének 
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alapját. A program készítése és alkalmazása során fontos szerepet töltenek be a Kv. Tv. által is 

meghatározott környezetvédelmi alapelvek: 

 elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás (a problémák megelőzése könnyebb és gazdaságosabb, 

mint a helyreállítás, javítás); 

 felelősség (a kedvezőtlen hatásokat, károkat annak kell elhárítania, aki okozta); 

 együttműködés (az érdekelt/érintett állami, önkormányzati, gazdálkodó, társadalmi, érdekvédelmi 

szervezetek együttműködése biztosítandó a problémák megoldása és a környezethasználatok 

kialakítása során); 

 tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság (alapvető állampolgári jog a környezet minőségére, állapotára, 

a környezet-egészségügyi veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése). 

1.2. A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI 

ÉS ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI 

Tervezés 

A környezeti tervezés során hosszútávon való gondolkodás szükséges (rövid-, közép-, és hosszútávú célok 

kialakítása), valamint fontos az egyes ágazatok és tervezési szintek együttműködése, hogy a különböző 

érdekek összehangolásra kerüljenek. A program készítése során ezért figyelembe vettük a magasabb 

szintű koncepciókat, programokat és terveket. 

A környezetvédelmi programot annak elfogadása után folyamatosan figyelembe kell venni a jövőbeni 

tervezések során. 

Szabályozás 

A környezet jelenlegi állapotát, valamint a jövőbeni célok megvalósítását meghatározza a szabályozási 

rendszer.Azönkormányzatoknak módja van például egyes területeken saját emissziós és immissziós 

szabályok kialakítására, tevékenységek vagy területhasználatok korlátozására. A szabályozások kialakítása 

során fontos az ösztönző jelleg, az önkormányzat támogatásokat nyújthat a környezeti problémák 

csökkentésére.A környezetvédelmi célok megvalósítását nagyban befolyásolja a meglévő 

intézményrendszer, annak szerkezeti felépítése. Az intézményi rendszer javítása, az ellenőrzési rendszer 

erősítése is elősegítheti egyes környezeti célok elérését. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb helyi rendeletek a következők: 

 Budapest-Zugló Képviselő-testületének 6/1997.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelete a 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2008. (XII.19.) 

rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.25.) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I.25.) 

önkormányzati rendelete a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről 

és védelméről 

 Budapest - Zugló Képviselő-testületének 53/2004. (X.21.) önkormányzati rendelete az állatok 

tartásáról 

 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várokozás rendjének 

kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Polgármesteri Hivatalának környezetvédelemmel foglalkozó 

szervezeti egységei, és azok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
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Általános Hatósági csoport: 

  környezetvédelem, fakivágás, illegális hulladék elhelyezés 

 parlagfűmentesítés 

 zajkibocsátás 

 állattartás 

 hulladékgazdálkodás 

Adó osztály: 

 talajterhelési díj 

Építéshatósági osztály (közvetetten): 

 Bontási engedély 

 Építési engedély 

 Építési engedély meghosszabbítása 

 Fennmaradási engedély 

 Használatbavétel 

 OTÉK-től való eltérés 

Főmérnökség (Fejlesztési, Beruházási Csoport): 

 Környezetvédelmi Alap elbírálására tesz javaslatot; 

 Előkészíti az Önkormányzat környezetvédelmi programját; 

 Részt vesz a kerület környezetvédelmi feladatainak végrehajtásában; 

Főmérnökség Műszaki Csoport:  

 KSZT szerinti telekalakítási eljárás 

 Talajvízkút létesítésével és üzembe-helyezésével kapcsolatos vízügyi eljárás 

Együttműködés 

A környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések végrehajtásában fontos szerepe van a lakosságnak, a 

társadalmi részvételnek. A környezet védelmének érdekében az egyes állami, önkormányzati, és egyéb 

szervezetek, természetes személyek együttműködésre kötelesek az1995. évi LIII. törvény 

(Környezetvédelmi Törvény) alapján. 

Ennek egyik feltétele az információs rendszer fejlesztése. Ide tartozik a környezeti állapotfelvétel, a 

monitoring-rendszerek szükség szerinti kiépítése/korszerűsítése, a szennyező források, valamint a 

védendő értékek feltérképezése, felmérése, lehetőségek szerinti kezelése. Amennyiben az információk a 

döntéshozók és a lakosság számára is elérhetők, erősíthető a társadalmi részvétel.  

 program elfogadása után lehetséges partnerek (hatóság, intézmény, civil szervezet) megkeresése, 

együttműködési megállapodás; 

 együttműködés hazai és külföldi partnerekkel (pl. testvérváros): tapasztalatcsere, közös projektek, 

közös környezetvédelmi feladatok megfogalmazása. 

Közvetlen beavatkozások, fejlesztések, oktatás 

A közvetlen beavatkozások megjelenhetnek beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók formájában. Ilyen 

lehet pl. valamilyen környezetvédelmi célt szolgáló létesítmény megvalósítása, műszaki korszerűsítések 

vagy új zöldfelületek, zöldterületek kialakítása. 

A fejlesztésekhez kapcsolódóan feladat lehet egyes környezeti problémák megoldását elősegítő kutatások 

elvégzése, illetve a program megvalósításához szükséges szemléletformálási, oktatási feladatok ellátása. 

http://www.zuglo.hu/bontasi-engedelyezesi-eljaras/
http://www.zuglo.hu/epitesi-engedely/
http://www.zuglo.hu/epitesi-engedely-meghosszabbitasanak-engedelyezesi-eljaras/
http://www.zuglo.hu/fennmaradasi-engedelyezesi-eljaras/
http://www.zuglo.hu/hasznalatbavetel/
http://www.zuglo.hu/otek-tol-valo-elteres-engedelyezesi-eljaras/
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2. A KERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK HELYZETÉRTÉKELÉSE 

2.1. A TELEPÜLÉS TERÜLETHASZNOSÍTÁSI SZERKEZETÉNEK ISMERTETÉSE 

Zugló Budapest Főváros XIV. kerülete, mely a Közép-Magyarországi Régióban, Pest megyében, Budapest 

pesti oldalán található, teljes területe 1 813 km², ezzel a közepes nagyságú kerületek közé sorolható. A 

pesti oldal legnépesebb kerülete 124 956 fővel (2015), népsűrűsége pedig 6 886 fő/km².  

Zugló kerületet 8 városrészre osztják, ezek: 

 Alsórákos 

 Herminamező 

 Istvánmező 

 Kiszugló 

 Nagyzugló 

 Rákosfalva 

 Törökőr 

 Városliget 

1935-től létezik önálló kerületként, korábban Terézváros, Erzsébetváros és Kőbánya osztozott a területén. 

Ekkor a városrész a Rákosváros nevet kapta, és csak 1950-ben – Nagy-Budapest kialakulásakor – lett Zugló. 

Zugló stratégiai fontosságú szerepet tölt be Budapest, és főleg a pesti oldal életében. A gyakran „Pest 

tüdeje” kifejezéssel illetett kerületben a zöldfelületek aránya magas a városias lakóövezetekkel szemben, 

ennek a zöldövezeti jellegnek megtartása pedig kiemelkedő fontosságú a szükséges fejlesztések 

megvalósítása mellett. Az egész kerületen átfolyó Rákos-patak a városrész meghatározó vízfolyása, amely 

a kerületet elhagyva a Duna felé szállítja hordalékát. 

A rendszerváltás óta Zugló városfejlesztése a korábbi ipari területek lakó övezetté alakításával, foghíjtelkek 

beépítésével, lakóházak szelektálásával és rehabilitálásával történik 2003 óta (Zugló Kerületi Városépítési 

Szabályzata (ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT) szerint). 

A kerület belterületének legjelentősebb kiterjedésű beépítésre szánt területei a lakóterületek. A 

lakóterületek alapvetően – a ZKSZT szerint - az alábbi négy fő típusba sorolhatók: 

 Nagyvárosias, telepszerű lakóterület területfelhasználási egységbe sorolhatóak a korábbi évtizedek 

tömeges lakásigényének kielégítését szolgáló magas intenzitású lakótelepeket. Az épületek 

szintszáma általában 5 és 11 között mozog, kivételes esetben ennél magasabb épületek is 

előfordulnak.  

 Nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület: nagyvárosias, zártsorú lakóterület 

területfelhasználási egységbe a belső és részben az átmeneti zóna lakóterületei tartoznak. A 

történetileg kialakult, igen intenzív beépítésű területen a zártsorú beépítési mód a jellemző, az 

épületek átlagos szintszáma meghaladja a 4-5 szintet. 

 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek: kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, 

több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

 Kertvárosias lakóterületek: a kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több 

önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó 

lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

A kerület különböző városrészeiben eltérő beépítettség alakult ki. Herminamező a XX. század elején vált a 

pesti jómódú lakosság kedvelt lakhelyévé, mára pedig megmaradt zöldterülettel körülvett társasházas 

jellegűnek. Az ehhez közel eső Kiszugló és Nagyzugló városrészek újabb építésű lakóterületei kevésbé 

elegáns megjelenést kaptak. A Törökőr és Istvánmező területein fekvő lakónegyedek sok rehabilitációra és 

esetenként újjáépítésre várnak. A Rákos patak környéke, Alsórákos, Rákosfalva a hozzájuk közel eső 
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agglomerációs településekkel együtt fejlődtek, így egyaránt kialakult családi házas településszerkezet, 

valamint nagy lakótelepek (Budapest-Zugló Környezetvédelmi Programja, 2004-2010 szerint). 

A kerület legjelentősebb zöldfelületi és egyben kulturális régiója a Városliget városrész. A liget területén 

elhelyezkedő kulturális örökségek a kerület turisztikai célpontjai, melyek közül a Hősök tere a világörökség 

részét képezi.  

A Magyar Országgyűlés 2013. december 17-i ülésén elfogadta a Városliget megújításáról és fejlesztéséről 

szóló 2013. évi CCXLII. törvényt, amely 2013. december 24-én lépett hatályba. A törvény kimondja, hogy 

Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. végzi a terület vagyonkezelését, így abba a kerületi önkormányzatnak 

érdemi beleszólása nincs.  

A XIV. kerületi önkormányzat elvi szándéka, hogy a Városligetet további beépítések nélkül, közparkként 

őrizzék meg.  

A kerületet észak-nyugatra az M3 bevezető útvonala, déli részén a Kerepesi út, valamint az azokat 

összekötő Hungária körút szeli át, melyek a kerületben áramló forgalmat ezen irányokba vezetik el. A 

közlekedés másik meghatározó eleme a kerületben elhelyezkedő négy vasútállomás (Rákosrendező, 

Vasútmúzeum, Zugló és Rákosfalva) és a hozzájuk kapcsolódó vasútvonalak, amelyek mind a Magyar 

Államvasutak Zrt. üzemeltetése alatt állnak. 

Területhasználat 

A területhasználati kategóriákat és azok területi kiterjedését az alábbi táblázat mutatja be, amelynek 

forrása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és 

helyzetelemzés (2015). (készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program–

Fenntartható településfejlesztés a kis-és középvárosokban –Integrált Településfejlesztési Stratégiák 

kidolgozása”című projekt keretében) 

2.1.1. táblázat: Térségi területfelhasználási kategóriák területi megoszlása 

Területfelhasználási kategóriák Terület összesen [ha] 

Lakóterület 972 

Vegyes terület 263 

Gazdasági terület 127 

Üdülőterület 0 

Különleges terület 88 

Beépítésre szánt területek összesen 1450 

Közlekedési területek 248,66 

Vízgazdálkodási területek 8,65 

Zöldterület 133,39 

Erdőterület 0,01 

Tényleges beépítésre nem szánt területek 

összesen: 
468,21 

Használaton kívüli részben beépített 

terület 
77,5 

Használaton kívüli területek összesen 77,5 
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2.2. A FÖLDTANI KÖZEG-ÉS TALAJ ÁLLAPOTA 

Földtani felépítés 

Zugló, Magyarország kistájainak katasztere - második, átdolgozott és bővített kiadás (Dövényi Zoltán) 

besorolása alapján az 1.1.12. számmal jelölt Pesti-hordalékkúp síkság kistáj területéhez tartozik, amely az 

Alföld nagytáj részét képezi. 

A kistáj alapját a paleozoos-mezozoos formációk, pontosabban felső-triász–alsó-jura platform fáciesű 

mészkő, nori-rhaeti és legalsó jura medence fáciesű tűzköves mészkő és karni–nori platform fáciesű 

dolomit alkotják. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan futó ÉNy-DK-i irányú törésvonal-

rendszer tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán egyre nagyobb mértékben 

süllyedtek meg (lásd. 2.2.1. ábra: Zugló és környezetének pre-kainozoos térképe  

(forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)). 

Legjelentősebb hasznosítható nyersanyaga a nagy mennyiségben rendelkezésre álló kavics és téglaagyag. 

 

2.2.1. ábra: Zugló és környezetének pre-kainozoos térképe  

(forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) 

A térség felszíne gyakran parti buckákkal, futóhomokkal és löszszerű üledékkel borított. 

Sekélytengeri csökkent sós vízi durvamészkő, homok, kavics sekélytengeri, partközeli kifejlődésű, színe 

sárga, sárgásszürke, szürkésfehér biogén, helyenként ooidos (ikrás) mészkő, mészhomokkő, mésziszap, 

meszes molluszkás homok, homokkő alkotja 

Folyóvízi üledékek (az ábrán 10Q jelöléssel), alsó- és középső-pleisztocén folyóvízi üledékeket 

hordalékkúpok, medermaradványok, teraszok roncsai alkotják, amelyek kavics, kavicsos homok-, homokos 

kavics-, homokrétegek sorozatából állnak.  

A folyóvízi–eolikus homok (az ábrán 8Q jelölésű), a felső-pleisztocénben kialakult képződményt részben 

váltakozóan eolikus és folyóvízi rétegek, részben bizonytalan besorolású, néha eolikusan kissé áthalmozott 

folyóvízi rétegek, illetve alig mozgatott, folyóvízi homok anyagú eolikus felhalmozódások alkotják.  

A folyóvízi üledékek (a fenti ábrán 2Q jelöléssel) a legfiatalabb holocén–recens ártéri és völgytalpi térszínek 

uralkodóan finomszemcsés (agyag, aleurit, homok) képződményei (lásd 2.2.2. ábra). 

https://bookline.hu/szerzo/dovenyi-zoltan/236922
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2.2.2. ábra: Magyarország földtani atlasz (forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) 

Talajtani adottságok a fellelhető talajmechanikai vizsgálatok alapján 

A kerületben található a Városliget, amelynek területére a GEOPLAN Kft. által 2016. november hónapban 

lemélyített talajmechanikai célú fúrások alapján készített Talajvizsgálati jelentést. A talajvizsgálati jelentés 

az alábbi megállapításokat tartalmazza: 

A felszínt 0,8-2,6 m vastagságban szürkésbarna és sárgásszürke, helyenként építési törmelékkel kevert 

finomhomok és homok feltöltés borítja. Ezen réteg alatt, 3,6-7,8 m mélységig szürke, sárgásszürke és 

szürkéssárga finom homok réteg található. A területen továbbá szerves talajnak minősíthető fekete, 

tőzeges iszap betelepülésű köztes réteget is feltártak.  

A homokréteg alatt nagy részben található változó vastagságban magas szerves anyag tartalmú ártéri 

üledék, mely fekete, sötétszürke tőzeges szerves agyag és iszap.  

A szerves réteg alatt 12,1-14,6 m mélységig kavicsos közepes homok, és szürkéssárga közepes homokréteg 

(dunai terasz részeként) húzódik. A rétegek alatt, a fúrások legmélyebb rétegénél közepes és kövér agyag, 

illetve sárgásszürke iszapos finom homok és homokos iszapréteg feltárására került sor.  

A kerületben található korábbi, ismert adat 2012 augusztusából a Petrik és Társai Mérnöki Szolgáltató Kft. 

által végzett talajvizsgálati munkálatok során a helyszín (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3) talajtani 

adottságait térképezték fel, három fúrás mélyítésével. 

A jelentés szerint, a vizsgált terület felszínét változó vastagságú (0,8-2,5 m) heterogén építési törmelékes 

feltöltés borítja. A felszíntől számított 7-9 méteres mélységig homok, majd a kavicsos homok rétegek 

találhatóak. Ezen rétegek alatt a vizsgált terület alapkőzetét adó miocén agyagot tárták fel, melynek felső, 

homokos agyag rétegébe heterogén eloszlású homokos, iszapos, meszes beékelődések fellelhetőek. 

Földtani veszélyforrás övezete 

Zugló területén földtani veszélyforrás övezetébe sorolható terület nem található. 

Bányaterületek 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (röviden MBFH) nyilvántartása alapján, a vizsgált területen nem 

található bányatelekként nyilvántartott terület.  
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Szennyezéssel érintett területek 

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében létrehozott Felszín alatti vizek és a 

földtani közegek környezetvédelmi nyilvántartási rendszerének (FAVI) részét képező 

KÁRmentesítésiINFOrmációs Rendszer (FAVI-KÁRINFO) adatai alapján, a kerület területén feltárt 

szennyezéssel érintett területeket az alábbiakban bemutatott 2.2.3. ábra: XIV. kerület területén regisztrált 

szennyezett területek elhelyezkedése szemlélteti. 

2.2.1. táblázat: Szennyezéssel érintett területek Zuglóban 

KTJ KÜJ Ügyfél neve Terület státusza Terület címe 
Területi 

kiterjedés (m
2
) 

1018995

44 
100172845 MP Zrt. Kármentesítés 

Egressy út 35-

51 
n.a. 

1020050

67 
102417133 Tavasz Invest Kft. Szennyezett terület 

Zászlós utca 31-

33. 
50 

1021080

92 
100977088 

Global Investment 

Ingatlanbefektetési 

Kft. 

Kármentesítés 
Miskolci u. 157-

159. 
50 

1020048

53 
100198203 Belvárosi Irodaház 

Kft 
Kármentesítés 

Egressy út 96-

98/a 
75 

1017905

73 
100289165 MÁV ZRt. 

MÁV Zrt. 

Rákosrendező 

pályaudvar mentesítés 

Teleki Blanka 

19-21. 
230 

1021002

81 
101529318 Hermes Ingatlan 

Befektetési Alap I. 
Kármentesítés Füredi U. 74-76. 460 

1017905

84 
100289165 MÁV ZRt. 

MÁV Zrt. MÁVÉPSZER 

telephely 

kármentesítés 

Szederkény 2-

22. 
100 

1020684

31 
100289165 MÁV ZRt. Kármentesítés Vágány utca 48 

1017970

44 
100205729 ReanalZrt. Szennyezett terület Telepes 54-56 3000 

1017970

22 
102044386 Récsei Center Kft. 

Talajvíz kármentesítő 

rendszer, szennyezett 

Cházár András 

utca 1. 
500 

1018556

98 
100524505 KEK KH 

Szénhidrogénnel 

szennyezett terület 
Róna u. 54-56. 340 
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2.2.3. ábra: XIV. kerület területén regisztrált szennyezett területek elhelyezkedése 

A Zuglóban megjelenő diffúz (szórt, azaz nem pontszerű) talajszennyezés közlekedési, illetve üzemi 

eredetű. A gépjárműforgalomból adódó szennyezés a talaj felszínén és felső rétegeiben halmozódik fel.  

A korábbi ipari és szolgáltató telephelyeken keletkezett, lokális talajszennyezések kármentesítése 

nagyrészt megtörtént, illetve folyamatban van. Ennek keretében Rákosrendező olajjal legnagyobb 

mértékben szennyezett részein talajcserét végeztek. 

Az utak és járdák síkosság-mentesítésére használt hagyományos só magas nátriumtartalma diffúz 

talajszennyezést és növénykárosítást okozhat; melynek megoldására született a fás szárú növények 

védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet, ami előírja (5. § (2), hogy síkosság-mentesítésre olyan 

anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlenkörnyezetében lévő fás szárú növény 

egészségét nem veszélyezteti. 

2.3. TALAJT ÉRŐ TERHELÉSEK LEHETSÉGES TÍPUSAI 

Légszennyező anyagok kiülepedése 

A talaj terhelése a közúti közlekedés és az ipar emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött 

szennyezőanyagok, az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék és gázok (nitrogén-oxid, kén-dioxid, 

szén-dioxid) következtében történhet. A szállóporok jelentős mennyiségű nehézfémet és szerves anyagot 

képesek megkötni felületükön, melyek kiülepednek a felszínre. A gázok a talajrészecskéken 

adszorbeálódhatnak, oldódhatnak a talajnedvességben, vagy a csapadékvízzel bemosódnak a mélyebb 

rétegekbe és a talajoldat kémhatását a savas tartomány felé tolhatják.  

A talaj kölcsönhatása a felszíni és felszín alatti vizekkel 

A téli síkosság-mentesítés beszivárgás útján szennyezheti a talajt, illetve ez által a felszín alatti vizeket. A 

közutak és járdák téli síkosság-mentesítése során a kikerülő sómennyiség abban az esetben éri el a 

károsan magas mennyiséget, amennyiben a vízelvezetés nem megfelelő. A pangó vízi körülmények között 

felhalmozódó só a talaj szikesedését okozhatja. Azonban a só károsító hatását csak időszakosan képes 
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kifejteni (elsősorban télen, illetve a tavaszi hóolvadáskor), jellemzően az út menti területen és a 

csapadékhígító hatására nem akkumulálódik tartósan. 

A talaj minősége befolyással van a felszín alatti vizek minőségére. A kőzetvázon átáramló felszín alatti víz 

ugyanis ásványi anyagokat old ki, szállít, majd halmoz fel. Amennyiben a talaj szennyezett, a szennyező 

anyagokat oldja ki és szállítja tovább. Ez által a talaj állapota közvetve veszélyeztetheti a felszíni, illetve a 

felszín alatti vizek minőségét. 

Nitrát érzékeny területeknek azok minősülnek, amelyek geológiai, talajtani adottságaik és a vizeik magas 

nitrát-tartalma miatt különös figyelmet érdemelnek. Budapest XIV. kerületére és környezetére 

vonatkozóan a tápanyag- és nitrát érzékeny területeket az alábbi ábra mutatja be. 

 

2.3.1. ábra: Tápanyag- és nitrát érzékeny területek (forrás: geoportal.vizugy.hu/atlasz/) 

Talajterhelési díj 

Zugló Önkormányzat 2/2016. (I.25.) talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletének hatálya minden 

olyan környezethasználóra kiterjed, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a 

közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.   
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2.4. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK ÁLLAPOTA 

2.4.1. Felszíni vizek 

Zugló és térségének vízrajza 

Budapest XIV. kerülete rendelkezik Helyi Vízkárelhárítási Tervvel, amelyet 2016 áprilisában fogadtak el. A 

dokumentum szerint a „villámárvíz”, mint veszélyforrás fellépésének gyakorisága egyre nő. A kerületi 

vízkárelhárítási feladatokat a terv részletesen tartalmazza. 

Zugló legjelentősebb felszíni vízfolyása a Rákos-patak, amelynek a Tatai utca – Kerepesi út közötti szakasza 

halad át Budapest XIV. kerületén. A Rákos-patak Gödöllőtől északra, a Gödöllői dombsághoz tartozó 345 

m-es Margita-hegy alján ered, 15 forrásból álló forráscsoportból, illetve az ezekhez csatlakozó vízerekből. A 

dél-délkelet irányú folyású patak felső szakaszán a meder esése meghaladja a 10%-ot, majd fokozatosan 

csökkenve 1-1,5% körülivel torkollik a Dunába. A 44,3 km hosszú vízfolyás, Gödöllőt elhagyva Isaszegen és 

Pécelen áthaladva éri el Budapest határát, majd a XVII. és a X. kerületen átfolyva, jut el Zugló kerületbe, 

majd a XIII. kerület határain belül csatlakozik a Dunába. A patak vízgyűjtője 185 km
2
, melyből 85 km

2
 

Budapest közigazgatási területén belül található, és összesen 20 mellékpatak táplálja. Jelentősebb 

mellékvízfolyása nincs. 

A vízgyűjtő hosszan elnyúló, áltagos szélessége 4 km. A vízgyűjtő fokozatosan kapcsolódik a 

részvízgyűjtőkhöz, ami árvízi szempontból előnyös. A vízfolyás medre kellő növényborítottság hiányában 

vízeróziónak kitett, a lejtőoldalak rövidek, sokszor meredekek.  

Budapest területén húzódó szakaszának (21 818 m) teljes egésze mesterséges mederburkolattal 

rendelkezik (21 543 m nyílt szakasz és 275 m zártszelvény), jellemzően sűrűn beépített települési 

szakaszokon fut. A kevésbé intenzív hasznosítású területek egy része értékes természeti terület (Rákosi-

rétek), a patakot kísérő vegetáció értékes ökológiai folyosó.  

Vízminőségét a csapadék, illetve a Gödöllő és Isaszeg közötti szakaszán elhelyezkedő (mesterségesen 

kialakított) kilenc tóból álló rendszer befolyásolja, melynek IX. tavába folyik bele a biológiai szinten 

megtisztított kommunális szennyvíz. További terhelést jelent a mezőgazdasági tevékenység és a 

közlekedés hatásai.  

A Rákos-patakon három víztípus található: 

 A forrástól Gödöllő déli határáig (>200 m, meszes, közepesen finom mederanyagú). 

 Gödöllőtől Budapest határáig (<200 m, meszes, közepesen finom mederanyagú).  

 Budapest határától a torkolatig (<200 m, meszes, közepesen finom mederanyagú). 

A patak szabályozása során hidromorfológiai tulajdonságai is részben megváltoztak. Ilyen 

arculatváltozással járt a halas tavak kialakítása, a fővárosi szakaszon végrehajtott mederkiépítés, illetve a 

különböző vízbevezetések és vízkivételek megléte. 

Vízminőség 

A Rákos-patak mindkét oldalán jellemzően városi létesítmények találhatóak, vizének minősége a Budapest 

2016 környezeti állapotértékelési dokumentációja alapján erősen szennyezett, több mért jellemzőnél is 

határérték túllépés volt kimutatható. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a Rákos-patak minőségét 

alapvetően meghatározó gödöllői szennyvíztisztító korszerűsítése 2015. 3. negyedévében valósult meg, 

2017. évi állapotértékelési dokumentáció nem készült. Zugló területén jelenleg nem áll rendelkezésünkre 

vízminőségi mérésekből származó adat, ezért a patak jellemzésére a kerület előtti, valamint a kerület határ 

utáni vízfolyás szakaszra vonatkozó korábbi mérési eredményeket tüntettük fel. Ezek az információk 

szemléltetésként szolgálhatnak a kerület területén átfolyó szakasz állapotának felméréséhez.   
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2.4.1. táblázat: Rákos-patak (alsó) vízminősége – Budapest XIII. kerület, torkolat, 2006-2010 

Vízminőségi jellemzők 

Mérési időszak - Átlagértékek Határértékek 

2006 2007 2008 2009 2010  

Klorid mg/l 115,0 - 124,3 120,9 130,4 <60 

pH (helyszíni mérés) - - - - - - 6,5-9 

pH (labormérés) - - - - - - 6,5-9 

Ammónia – 

ammónium – 

nitrogén 

mg/l 0,4 - 0,9 1,0 0,3 <0,4 

Foszfát foszfor µg/l 474 - 498 494 309 <200 

Összes foszfor µg/l 770 - 735 862 410 <400 

Oxigén (oldott) mg/l 7,7 - 8,8 8,9 9,1 >6 

Biokémiai 

oxigénigény (BOI5) 
mg/l 6,0 - 7,4 8,4 6,3 <4 

Oxigénfogyasztás 

(KOId) 
mg/l 24 - 29 38,7 23,7 <30 

Oldott oxigén (oxigén 

telítettségi százalék) 
% - - 80,4 87,8 80,3 60-130 

Nitrit – nitrogén 

(NO2-N) 
mg/l 0,4 - 0,8 0,2 0,2 <0,06 

Nitrát – nitrogén 

(NO3-N) 
mg/l 9,9 - 9,6 8,6 9,3 <2 

Összes nitrogén mg/l 10,8 - 25,0 10,2 10,1 <3 

2.4.2. táblázat: Rákos-patak (felső) vízminősége - Pécel HU16Rv9091, 2006-2012 

Vízminőségi jellemzők 

Mérési időszak - Átlagértékek Határértékek 

2006 2007 2008 2009 2012  

Klorid mg/l - 127,5 169,7 194,7 17,8 <60 

pH (helyszíni mérés) - - 7,7 7,6 7,7 7,8 6,5-9 

pH (labor mérés) - - 7,9 7,8 7,9 7,8 6,5-9 

Ammónia – 

ammónium – 

nitrogén 

mg/l - 8,22 5,60 5,77 3,63 <0,4 
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Vízminőségi jellemzők Mérési időszak - Átlagértékek Határértékek 

Foszfát foszfor µg/l - 751 929 812 739 <200 

Összes foszfor µg/l - 1119 1707 1293 913 <400 

Oxigén (oldott) mg/l - 4,7 4,0 4,6 3,8 >6 

Biokémiai 

oxigénigény (BOI5) 
mg/l - 14,6 10,3 11,4 10,4 <4 

Oxigénfogyasztás 

(KOId) 
mg/l - 60,8 49,1 46,0 36,7 <30 

Oldott oxigén (oxigén 

telítettségi százalék) 
% - - 34,5 39,7 33,0 60-130 

Nitrit – nitrogén 

(NO2-N) 
mg/l - - 0,32 0,79 0,36 <0,06 

Nitrát – nitrogén 

(NO3-N) 
mg/l - - 8,1 12,8 10,0 <2 

Összes nitrogén mg/l - 17,3 - 21,0 14,4 <3 

 

A Rákos-patakvízminőségi jellemzői az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (OVgT2) felülvizsgálatának 

7.1. melléklete alapján a következők. 

2.4.3. táblázat: Rákos-patak vízminőségi jellemzői 

VOR kód AOC845 

Tervezési alegység 1-9 

Víztest kategóriája erősen módosított 

Biológiai elemek szerinti állapot rossz 

Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot gyenge 

Specifikus szennyezők szerinti állapot jó 

Hidromorfológiai elemek szerinti állapot gyenge 

Ökológiai minősítés rossz 

Ökológiai célkitűzés A jó potenciál elérendő (éve: 2027+) 

Kémiai állapot jó 

Kémiai célkitűzés A jó állapot fenntartandó 

Szennyezés forrásai 

A Rákos-patak vize szennyezett az elválasztott rendszerű területekről bele vezetett, tisztítatlan 

csapadékvíz, illetve a csatorna exfiltrációk miatt a talajvízbe jutott szennyezések miatt. 

A Gödöllő határában található Gödöllői Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvizének befogadója a 

Rákos-patak tórendszerének IX. tava, mely jelentős környezetterhelést jelentett korábban a patak 

élővilágára, amennyiben a tisztítás hatásfoka nem volt megfelelő.  

A gödöllői szennyvíztisztító telep Környezet és Energia Operatív Program támogatása segítségével 

korszerűsítésre került, és jelenleg teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak és 

környezetvédelmi előírásoknak. 
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Ökoturisztikai (kerékpáros) folyosó 

A 2003. évi XXVI. törvényben (az Országos Területrendezési Tervről) meghatározott „ökológiai folyosó: 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - 

többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 

élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és 

amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) 

közötti biológiai kapcsolatok biztosítására”. 

A kerület nyertes pályázata a VEKOP-5.3.1-15 program keretében megvalósuló Rákos-patak menti 

ökoturisztikai folyosó, amelynek létrehozását 2016. december 20. – 2019. augusztus 31. közötti időszakra 

tervezik, teljes költsége 2.300.000.000 Ft. A projekt célja, hogy „Budapesten a mindennapi közlekedési célú 

utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók 

részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet 

kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Ezen felül további cél a 

közúti torlódások mérséklése az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s mindezek 

érdekében cél az egységes és kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése” (hivatkozás).  

Zuglói csapadékvíz-gazdálkodás 

Budapest-Zugló korábbi Környezetvédelmi Programja alapján Zugló csapadékvíz elvezetésére jellemző a 

közel teljes csatornázottság, így a vízelvezetés alapvetően nem okoz problémát. Az épületek tetején és a 

szilárd burkolatú utakon, tereken összegyűlő csapadékvíz a kerület egyesített csatornarendszerén 

keresztül kerül elvezetésre.  

Gondot a víznyelők nem megfelelő karbantartása okozhat, mivel a műtárgyak felett összegyűlő avar és 

egyéb hulladék gátolja az összegyűlt csapadékvíz elfolyását, ami intenzív csapadék esetén a közlekedést is 

lassítja. Ilyen jellegű eltömődési gondok fordulnak elő a zöldterületeken található szikkasztókkal, 

amennyiben nincsenek megfelelően takarítva, a víznyelőknél megáll a víz és vízállásos helyek alakulnak ki. 

A csapadékvíz elvezetéséről a szennyvíz-csatornarendszer gondoskodik, melynek befogadója és elvezetője 

a kerületet átszelő Rákos-patak. A szennyvízcsatorna hálózat csapadékvíz tehermentesítése céljából a 

kerület több pontján szikkasztó kutakat üzemeltetnek, melyek feladata ezen felül a lehulló csapadék 

zöldterületeken tartása is. Jelenleg 21 helyszínből álló szikkasztó hálózatot működtet a zuglói 

önkormányzat, melyek folyamatos monitoring tevékenységet is ellátnak. Ehhez hozzáadódik azoknak az új 

műtárgyaknak a száma, melyeket az új utak megépítése során kötelező kialakítani, ennek oka, hogy az új 

csatornaszemek bekötését a meglévő csatornahálózatba nem engedi meg, minden esetben új szikkasztó 

kutakat kell kialakítani talajvízfigyelő rendszerrel együtt. 

A Rákos-patak biztonságos védelmi rendszere miatt csapadékosabb időszakokban sem okoz árvízveszélyt 

az elvezetendő vízmennyiség (de talajvízszint emelkedést igen, ami a környező épületek pincéinek 

elöntését idézheti elő). 

Kommunális szennyvízkezelés 

A szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztéséért Budapesten a Fővárosi Önkormányzat a felelős, a kiépített 

rendszert a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban FCSM) üzemelteti. A kerület csatornázottsága 

teljese körű, azonban a régi építésű területeken a hálózat elavult. A megnövekedett vízzáró felületek miatt 

az egyesített rendszer túlterheltté vált, ezért tehermentesítő gyűjtők építése vált szükségessé. A 

műszakilag rendelkezésre álló csatornára az ingatlanok mintegy 5%-a nincs rákötve, ezért hivatalosan a 

települési folyékony hulladék szolgáltatás segítségével szállítják el szennyvizüket. 

A kerületben szennyvíztisztítótelep nem található. Zugló Hungária körúton kívüli területeiről a szennyvizek 

az Angyalföldi Átemelő Telepen keresztül az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre jutnak, ahol a 

befogadóba (Duna) vezetés előtt megtisztításra kerülnek. A kerület más területeinek szennyvize a 

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen kerül megtisztításra. 
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A kerület elavult csatornáinak korszerűsítése érdekében folyamatosan zajlanak munkálatok. A 

rekonstrukciós és karbantartási munkálatok ellátására nyílt és zárt rendszer keretében kerülhet sor. A zárt, 

azaz útfelbontást nem igénylő módszer alkalmazásával a munkálatok a felszínre hatástalanul, így például a 

közlekedés zavarása nélkül kivitelezhetőek. 

Az FCSM Zrt. adatai alapján, a XIV. kerületben közelmúltban végrehajtott csatorna rekonstrukciók az 

alábbiak. 

2.4.4. táblázat: Csatorna rekonstrukciók 

Helyszín 
érintett csatorna 

hossza (m) 
Kivitelező 

Kezdés 

dátuma 

Befejezés 

dátuma 

XIV., Kerepesi út 

Hungária krt. - Pongrác út között 
389,5 

Bonex 

Építőipari Kft. 
- Befejeződött 

XIV., Hermina út, Kós Károly stny. - 

Erzsébet királyné útja 
495,9 

COLAS Alterra 

Zrt. 
2017.09.18. 2018.05.09. 

Szennyvíztisztító telepek 

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 

Telep kapacitása: 200 000 m
3
/nap 

Az FCSM által üzemeltetett telep a IV., XV., XVI., XVII. kerület, részben pedig, a III., X., XIII., és XIV. kerület, 

illetve az ide tartozó agglomerációs területek szennyvizeit fogadja és korszerű tisztítási technológiával 

tisztítja. A telep átlagosan 180 000 m
3
 szennyvizet tisztít meg egy nap. A szennyvíztisztító telepen 

környezetbarát, komplex tisztítási és hulladékkezelési, valamint hasznosítási technológia működik. A 

szennyvíz tisztítása során évente 530 m
3
 szervetlen hulladék és 40 000 m

3
 víztelenített iszap keletkezik. 

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) 

Telep kapacitása: 350 000 m
3
/nap 

Az „ÉlőDuna projekt” legnagyobb volumenű beruházása keretében készült telep, kb. 29 hektáros területen 

helyezkedik el, a Csepel-sziget északi részén. Vízgyűjtő területei Közép-Pest területén a V., VI., VI., VIII., IX. 

kerület egészében, X. kerület túlnyomó része, XIII., XIV., XVIII., XIX. és XX. kisebb részei, illetve a budai 

oldalon I., XII., kerületek egészében, II és XI. kerületek nagy része, III. és XXII. kerületek kisebbik részei. 

Már folyamatban levő vagy tervezett beavatkozások 

Zugló Fejlesztési Koncepció 2012-2020 szerint, a Stadionok térségében hiányzó Baross tér – Verseny utca – 

Jobbágy utca – Dózsa György út – Istvánmezei út – Szabó József utca nyomvonalon haladó, közel 1,5 km 

hosszú főgyűjtőcsatorna kiépítése a főváros tervezett csatornázási beruházásai között szerepel. 

2.4.2. Felszín alatti vizek 

Zugló területén a felszín alatti vízszint átlagos szintje felszínhez közeli (0-4 m), egyéb területeken 

mélyebben található (lásd 2.4.1. ábra: A felszín alatti víz elhelyezkedése a felszíntől számítva  

(forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)). A felszín alatti víz a holocén-pleisztocén folyóvízi 

üledékekben (finomhomok, homokos lösz), illetve a különböző homokos, kavicsos anyagú 

lejtőüledékekben tárózódik. A talajvíztükör követi a domborzati viszonyokat, általánosságban a felszíni 

víztestek és mélyedések mint erózióbázisok (a Rákos-patak, illetve a Duna) felé történik a vízáramlás. Ezen 

viszonyokba a mélyépítési munkák (pincék, mélygarázsok) és építményeik jelentős hatást gyakorolnak, 

mivel a víz útját elzárhatják, illetve szűkítik. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és 

helyzetelemzés c. dokumentációja szerint, amely 2015 májusában készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 
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„Közép-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – 

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében a kerület több pontján 

megfigyelhető, hogy a talajvízszint a városi munkálatok hatására megváltozott, az áttört vízzáró rétegek 

felett is megjelent a talajvíz. További fontos következménye a változó talajvízmozgásnak, hogy 

megfigyelhető, hogy korábbi talajszennyezések is bemosódtak a Rákos-patakba. 

 

2.4.1. ábra: A felszín alatti víz elhelyezkedése a felszíntől számítva  

(forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) 

Vízkémiailag a kalcium – magnézium – hidrogénkarbonátos összetételű a felszín alatti víz. Keménysége 

25nk feletti, szulfáttartalma meghaladja az 300 mg/l-t. Ártézi kutak jellemzőek a térségben, ezek közül a 

legjelentősebb a zuglói Pascal hévizet adó kútja, mely gyógyvíz.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Budapest XIV. kerülete érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 

terület. A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területek besorolásának alapja a különböző típusú 

vízbázisok és védőterületeik, valamint a karsztos területek. A kerületben található meleg vizű 

karsztvízforrások és hidegvizű kutak természetvédelmi értéket képviselnek.  

Termálvíz,ivóvízbázisok, felszín alatti víztestek 

A kerületben helyezkedik el Budapest két jelentős fürdője, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda és a Paskál 

Gyógy- és Strandfürdő. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda országos szinten is az egyik legnagyobb 

forgalmú gyógy-és strandfürdő, területén nappali kórház is működik. I. és II. számú kútját az 1930-as 

években fúratta meg a főváros: az I. számú kút 80 m
3
/nap, a II. számú kút 4.500 m

3
/nap vizet ad le. 

A fürdő termál medencéinek leürítése a Városligeti tóba történik. 

2011 szeptemberében – az Európai Unió támogatásával – kb. 2 000 fm-nyi hőszigetelt csővezetékrendszer 

épült ki a Fővárosi Állat- és Növénykertben, melyen keresztül a szomszédos Széchenyi Gyógyfürdő és 

Uszoda– még felhasználás előtt álló – termálvizének hőjével fűtik az intézmény házainak többségét (60 

épületből 40-et).  

A Paskál Fürdő a Fischer István utcai kútról működik, ahol a Paskál-kút számára külön telek lett kialakítva 

314 m
2
-rel, amely a kút és annak 10 m sugarú belső védőterülete.  

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2.1. melléklete alapján, a kerület területén található 

ivóvízbázisokat a 2.4.5. táblázat: Felszín alatti ivóvízbázisok Zugló környezetében, illetve a kerület 

környezetében található ásvány és gyógyvizeket a 2.4.5. táblázat: Felszín alatti ivóvízbázisok Zugló 

környezetében szemlélteti. 
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2.4.5. táblázat: Felszín alatti ivóvízbázisok Zugló környezetében 

Vízbázis 

kódja 
Település Vízbázis neve 

Vízbázis 

üzemeltetője 

Vízbázis 

státusza 

Sérülékenys

ég 

EOV X 

EOV Y 

20013-110 Budapest 

Budapest XIII., 

Radnóti úti 

galéria 

Fővárosi 

Vízművek Rt. 
tartalék igen 

244 000 

653 000 

20013-100 Budapest 

Budapest XIII., 

Margitszigeti 

vmt. 

Fővárosi 

Vízművek Rt. 
üzemelő igen 

242 032 

649 805 

20003-100 Budapest 
Budapest III., 

Budaújlaki vmt. 

Fővárosi 

Vízművek Rt. 
üzemelő igen 

243 051 

649 709 

2.4.6. táblázat: Kijelölt ásvány és gyógyvizek a XIV. kerületben 

Kútkataszter

i szám OKK 
Település 

Kút, forrás 

jelölése 

Víz 

kereskedelm

i elnevezése 

Vízkémiai 

jelleg 

Ásványvíz/ 

gyógyvíz 

Felhasználás

i mód 

B-21 14. kerület Széch. I. 
Széchenyi 

István 

(Na,Ca,Mg) 

(Cl,SO4,HCO3) 
ásványvíz fürdési célú 

B-13 14. kerület Széch. II. Szent István 
(Na,Ca,Mg) 

(Cl,SO4,HCO3) 
gyógyvíz 

ivóvíz, fürdési 

célú 

B-24 14. kerület Paskál 
Zugló 

Gyöngye 

(Na,Ca,Mg) 

(Cl,SO4,HCO3) 
gyógyvíz 

ivóvíz, fürdési 

célú 

 

 

2.4.2. ábra: Vízbázisok elhelyezkedése Zugló közelében  

(forrás: geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02) 

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján, az 1-9. Közép-Duna tervezési alegységen 

belül, Zugló térségében, az alábbi, mennyiségi és minőségi állapotokkal jellemezhető, felszín alatti 

víztestek találhatók. 
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2.4.7. táblázat: Felszín alatti víztestek Zugló környezetében 

Víztest 

neve 
Víztest jele 

Víztest 

típusa 

Mennyiségi 

állapota 

Kémiai 

állapota 

Kémiai 

állapotot 

javító 

intézkedés

ek 

Mennyiségi 

állapotot 

javító 

intézkedés

ek 

Vízbázis 

védelmi 

intézkedés

ek 

Budapest 

környéki 

termálkarszt 

kt.1.3 
karszt 

termál 
jó jó 36 

7a.2;7a.5;8.1;

8.2;8.4 

13.1;13.2;13.

4 

Nyugat-Alföld pt.1.2 
porózus 

termál 
jó jó 36 7a.2;7a.5;8.2 - 

Börzsöny, 

Gödöllői-

dombvidék - 

Duna-

vízgyűjtő 

h.1.7 hegyvidéki jó jó 
29.2;2;3;21.1

0;21.9;21.1;2

1.5;36 

7a.2;8.1;8.2; 

8.4;23.2 
13.3 

Duna bal 

parti 

vízgyűjtő - 

Vác-Budapest 

sp.1.13.1 
sekély 

porózus 

jó, de 

gyenge 

kockázata, 

oka: 

vízmérleg 

gyenge, oka: 

diffúz 

szennyeződés: 

NO3 

szennyezett 

vb.: NO3, 

NH4, SO4, 

atrazin 

21.1;29.2;2;3;

21.7; 

21.10;21.9;4.

1; 

21.1;21.5;36 

7a.2;8.1;8.2; 

8.4;23.2;33.2 

13.1;13.2; 

13.3;13.4 

Intézkedési kódok magyarázata: 

2 – Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése 

3 – Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése 

4.1 – Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) 

7a2 – Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 

7a5 – Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és 

korszerűsítése 

8.1 – Víztakarékos megoldások alkalmazása a növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési 

technológia, energiahatékonyság) 

8.2 – Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 

8.4 – Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban 

13.1 – Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelően (Az Ivóvízminőség 

Javító program befejezése, + monitoring) 

13.2 – Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása (A 

diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása) 

13.3 – A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, vízbázis-védelem 

szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való 

megegyezés) 

13.4 – Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása 

21.1 – Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 

21.5 – Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása 

21.7 – A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés) 

21.9 – További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása 

21.10 – Csatornahálózatok rekonstrukciója 

23.2 – Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a 

lefolyás csökkentése érdekében    

36 – Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 
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2.4.3. Vízellátás 

Ivóvíz minősége 

Zugló ivóvízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. Adataik alapján a kerület ivóvízminősége minden 

paraméter szempontjából a határértékeknek megfelelő. A vízmű által közzétett adatokat tartalmazza a 

2.4.8. táblázat. 

2.4.8. táblázat: Zugló ivóvízminőség adatai (forrás: Fővárosi Vízművek, 2018.01.29.) 

Budapest XIV. kerület Határérték 

Szabad aktív klór 0,20 mg/l – 

Klorid 22 mg/l 100 mg/l 

Vas 10 µg/l 200 µg/l 

Mangán 2 µg/l 50 µg/l 

Nitrát 8 mg/l 50 mg/l 

Nitrit <0,03 mg/l 0,1 mg/l 

Ammónium <0,05 mg/l 0,2 mg/l 

Összes keménység 132 mg/l CaO 50-350 mg/l CaO 

Vezetőképesség 456 µS/cm 2500 µS/cm 

pH 7,6 
 

6,5-8,5 

A Főváros, így Zugló kerület ivóvízellátását az északi (Szentendrei sziget) és a déli (Csepel-sziget) 

elnevezésű vízbázisok szolgáltatják. A parti szűrésű víz, a felszíni vízfolyások mellett található vízvezető, 

víztároló kőzetekből termelhető ki, mely rétegek vízpótlásukat zömében felszíni vizekből nyerik. A 

mederágyi kavicsréteg lehetővé teszi a folyóvíz vízadó rétegbe szivárgását, tisztítását, illetve mint szállító 

közeg szolgáltatja a termelő kutakig való vízáramlást. A térség hidrogeológiai szempontból kedvező 

adottságokkal bír, európai viszonylatban nagy mennyiségű ivóvízbázissal rendelkezik. A minőségét tekintve 

jelentősen sérülékeny vízbázisok, mivel a kavicsréteg védelmét nem szolgálja sem vízzáró réteg, sem 

vízrekesztő fedő, így a szennyeződések szabadon átjárhatják a területet. A Fővárosi Vízmű Zrt. kezelése 

alatt állnak az érintett vízbázisok belső védőterületei, melyek az északi és déli vízbázist együttesen tekintve 

6 600 000 m
2
 területet jelentenek.  

A fővárosi vízszükséglet közel 70%-át adja a Szentendrei szigeten elhelyezkedő északi ivóvízbázis, amely 

mind mennyiségi, mind minőségi adottságait tekintve kiemelkedő vízbázis-komplexum. Az itt kitermelhető 

víz ivóvíz-minőségű, fertőtlenítés után közvetlenül a vízhálózatba juttatható, vagyis további tisztításra nincs 

szükség. A Duna Budapest alatti szakaszán a Csepel-sziget, Ráckeve és Szigetszentmiklós között 

elhelyezkedő területen található a déli vízbázis, amely a fővárosi vízszükséglet mintegy 30%-át fedezi. 
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2.5. LEVEGŐMINŐSÉG 

2.5.1. Jogszabályi háttér 

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

tartalmazza. A légszennyezettségi határértékeket a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza 

meg, melynek egészségügyi határértek 2.5.1 és 2.5.2 táblázatokban adjuk meg. 

2.5.1. táblázat: A légszennyezettség egészségügyi határértékei (µg/m
3
) 

légszennyező anyag 
határértékek (g/m

3
) 

órás 24 órás éves 

ózon - *120 - 

nitrogén-dioxid 100 85 40 

kén-dioxid 250 125 50 

szén-monoxid 10 000 *5 000 3 000 

szálló por PM10 - 50 40 

benzol - 10 5 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 

2.5.2. táblázat: Az ózon egészségügyi határértékei (µg/m
3
)  

Légszennyező 

anyag 
Határérték Célérték 

Hosszú távú 

célkitűzés 

Veszélyességi 

fokozat 

Ózon 

120 µg/m
3 

 

melyet 2009. 

december 31-ig egy 

naptári évben, 

hároméves vizsgálati 

időszak átlagában 80 

napnál többször nem 

szabad túllépni.  

120 µg/m
3 

 

melyet 2010. évtől, mint 

első évtől kezdve 

hároméves vizsgálati 

időszak átlagában egy 

naptári évben 25 napnál 

többször nem szabad 

túllépni. Amennyiben a 

három évre 

vonatkozóátlagot nem 

lehet meghatározni teljes 

és egymást követő éves 

adatok alapján, akkor a 

célértékek betartásának 

ellenőrzéséhez 

megkövetelt minimális 

éves adat: egy évre 

vonatkozó éves adat. 

120 µg/m
3 

 

amely egy naptári év 

alatt mért napi 8 órás 

mozgó 

átlagkoncentráció 

maximuma. A hosszú 

távú célkitűzés 

elérésére vonatkozó 

időpont nincs 

meghatározva. 

I. 

A légszennyező anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. különösen 

veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. 

Zóna besorolás 

Budapest XIV. kerülete a Pesti hordalékkúp síkság kistájon helyezkedik el. A kerület éghajlatára jellemző, 

hogy az évi napfénytartalom eléri az 1 910-1 940 órát, az évi középhőmérséklet 10,2-10,6 °C, az abszolút 

hőmérsékleti maximumok átlaga 34,5 °C és az abszolút hőmérséklet minimumok átlaga -11,5 és 14,5 °C 

körül van. A csapadék évi összege 550-580 mm. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagsebessége 2,5-3 

m/s. 
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A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet II. fejezet 

10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni. A zónába 

sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző zónatípusokhoz (A-F 

csoport) tartozó határértékeket. 

Azónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 

KvVM 1. számú melléklete tartalmazza. 

A tervezési terület a 1. Budapest és környéke légszennyezettségi zónához sorolható. 

2.5.3. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolás 

Zónacso

port a 

vizsgált 

szennye

ző 

anyagok 

szerint 

Kén-

dioxid 

Nitro

gén-

dioxid 

Szén-

monoxi

d 

Szilár

d 

(PM10) 

Benzo

l 

Talaj-

közel

i 

ózon 

PM10 

Arzé

n 

(As) 

PM10 

Kadmiu

m (Cd) 

PM10 

Nikke

l (Ni) 

PM10 

Ólo

m 

(Pb) 

PM10 

(BaP)

* 

1. 

Budapest 

és 

környéke 

E B D B E O-I F F F F B 

* BaP=Benz(a)pirén 

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 

vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. B-től F-ig terjedő kategóriákhoz 

koncentráció tartományok rendelhetők. 

2.5.4. táblázat: Zónatípusokhoz tartozó koncentráció tartományok 

Zónák SO2 (µg/m
3
) NO2 (µg/m

3
) PM10 (µg/m

3
) CO (µg/m

3
) 

B zóna ¯ 58 felett 44 felett ¯ 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség 

meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A – D csoportra méréses, az E 

csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki becslés az előírt meghatározási 

módszer. 
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2.5.2. Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai 

A kerületben az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat által működtetett automata mérőállomás nem 

található. A legközelebbi automata mérőállomás Budapesten, VIII. ker. Teleki László téren működik, 

hasonló levegőkörnyezeti jellemzők mellett, de Zuglót nem reprezentálja megfelelően. 

A kerület levegőminőségének pontos meghatározása céljából a GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda 

Kft. végzett levegőminőségi méréseket két helyszínen, 2017. 11. 01. és 2017. 11. 15., valamint 2018. 01. 26. 

és 2018. 02. 01. között. 

2.5.3. Levegőminőségi vizsgálatok és eredményei 

A levegőminőség alapállapotának meghatározása a GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. által 

végzett XIV. kerület Környezetvédelmi Program projektre készített mérések eredményei alapján történt. 

A levegőminőségi vizsgálatok mérőpontjai forgalmas utak térségében kerültek kijelölésre (M3 bevezető 

szakasza valamint a Kerepesi út közelségében). Az időpont megválasztását a fűtési szezonban történő 

magasabb légszennyezettségi potenciál indokolja. 

A mérőpontok a következők voltak: 

ML1 mérőpont: BVSC - Zugló környezete (1142 Budapest, Szőnyi út 2) 

EOV koordináták: EOV X: 242184 és EOV Y: 653464 

1. mérés időpontja: 2017.11.01. -11.07. 

2. mérés időpontja: 2018. 01. 18. - 01. 24. 

 

ML2 mérőpont: Elektro Profi Kft. környezete (1142 Budapest, Fogarasi út 2. - Mexikói út 1.) 

EOV koordináták: EOV X: 239712 és EOV Y: 655028 

1. mérés időpontja: 2017.11.09. -11.15. 

2. mérés időpontja: 2018. 01. 26. – 02. 01 

 

Az MP1 mérési pontnál szilárd (beton v. aszfalt) burkolat nem volt. Az MP2-es mérési pontnál szilárd 

aszfaltburkolat (beton) volt a jellemző. 
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2.5.1. ábra: A levegő minőségére vonatkozó immissziós mérőpontok 

Az immissziós mérések során az alábbi légszennyező anyagokat vizsgálták mind két mérőpont esetében: 

 O3 (ózon) folyamatos mérése, 

 NO, NO2, NOX (nitrogén-oxidok) folyamatos mérése, 

 SO2 (kén-dioxid) folyamatos mérése, 

 CO (szén-monoxid) folyamatos mérése, 

 BTEX (benzol,toluol,etil-benzol,xilolok) folyamatos mérése, 

 szállópor PM10 (10 µm átmérőjű porrészecske) frakciójának folyamatos mérése. 

Meteorológiai paraméterek: léghőmérséklet(T), légköri nyomás(P), szélsebesség(WS), szélirány(WDIR), 

relatív nedvességtartalom(RH). 
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A mérés eredményei 

1. Mérőpont, 1. mérés: (BVSC - Zugló környezete (1142 Budapest, Szőnyi út 2) 

2.5.5. táblázat: Az NO2, SO2, CO, O3, Benzol és PM10 (µg/m
3
) mért napi átlagkoncentráció értékei az 

MP1 mérőponton, 2017.11.01-11.07. 

 
NO2 

µg/m
3
 

SO2 

µg/m
3
 

*CO 

µg/m
3
 

*O3 

µg/m
3
 

Benzol 

µg/m
3
 

PM10  

µg/m
3
 

1. nap 38,4 10,4 474,6 45,1 0,3 15,1 

2. nap 61,1 15,8 705,0 38,7 0,9 30,6 

3. nap 36,0 12,1 781,5 46,5 0,6 24,8 

4. nap 53,0 16,2 1 432,8 34,8 1,9 39,2 

5. nap 42,4 18,2 931,9 35,0 1,2 32,3 

6. nap 55,3 17,0 1 405,9 41,4 1,4 46,6 

7. nap 49,5 16,8 1 401,4 37,8 1,6 41,2 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (az adat meghatározása a 4/2011.(I.14.) VM rendeletben foglaltak 

alapján történik) 
 

2. Mérőpont, 1 mérés: Elektro Profi Kft. környezete (1142 Budapest, Fogarasi út 2. - Mexikói út 1.) 

2.5.6. táblázat: Az NO2, SO2, CO, O3,Benzol és PM10 (µg/m
3
) mért napi átlagkoncentráció értékei az 

MP2 mérőponton, 2017.11.09-11.15. 

 
NO2 

µg/m
3
 

SO2 

µg/m
3
 

*CO 

µg/m
3
 

*O3 

µg/m
3
 

Benzol 

µg/m
3
 

PM10  

µg/m
3
 

1. nap 45,7 15,0 645,0 11,1 1,3 34,7 

2. nap 58,8 21,6 874,9 6,1 1,2 29,2 

3. nap 45,7 12,9 822,2 41,3 0,8 25,6 

4. nap 49,0 15,9 792,2 23,8 1,3 22,2 

5. nap 31,3 13,7 781,1 33,0 0,8 17,4 

6. nap 42,8 15,5 688,0 35,9 0,9 20,1 

7. nap 57,5 15,6 1 185,6 12,8 2,2 38,7 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (az adat meghatározása a 4/2011.(I.14.)VM rendeletben foglaltak 

alapján történik) 

Az 1. mérés eredményeinek összefoglaló értékelése 

Mérőpont (MP1) - BVSC Zugló környezete 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NO2, SO2, CO) egészségügyi határérték túllépést a NO2 esetében (2 alkalommal) 

regisztráltunk. A napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (CO, O3) esetében nem haladta meg az 

egészségügyi határértéket.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NO2, SO2, benzol) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés 

ideje alatt egészségügyi határérték túllépést nem regisztráltunk.  



 

 

 

 

28 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt 

egészségügyi határérték túllépést a szálló por PM10frakcióesetébennemregisztráltunk. 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) tervezési irányérték túllépést a NOx esetében 

(23alkalommal) regisztráltunk. A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) 

megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt tervezési irányérték túllépést a NOx esetében 

(1alkalommal) regisztráltunk. 

Mérőpont (MP2) - Elektro Profi Kft. környezete 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NO2, SO2, CO) egészségügyi határérték túllépést nem regisztráltunk.  

A napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (CO, O3) esetében nem haladta meg az egészségügyi 

határértéket.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NO2, SO2, benzol) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés 

ideje alatt egészségügyi határérték túllépést nem regisztráltunk.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt 

egészségügyi határérték túllépést a szálló por PM10 frakcióesetében nem regisztráltunk. 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) tervezési irányérték túllépést a NOx esetében (20 

alkalommal) regisztráltunk. A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) 

megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt tervezési irányérték túllépést a NOx esetében (2 

alkalommal) regisztráltunk. 

1. Mérőpont, 2. mérés: (BVSC - Zugló környezete (1142 Budapest, Szőnyi út 2) 

2.5.7. táblázat: Az NO2, SO2, CO, O3, Benzol és PM10 (µg/m
3
) mért napi átlagkoncentráció értékei az 

MP1 mérőponton, 2018.01.18-01.24. 

 
NO2 

µg/m
3
 

SO2 

µg/m
3
 

*CO 

µg/m
3
 

*O3 

µg/m
3
 

Benzol 

µg/m
3
 

PM10  

µg/m
3
 

1. nap 31,6 6,6 553,6 69,7 0,7 15,4 

2. nap 39,3 7,4 549,4 47,4 0,8 14,5 

3. nap 57,6 8,0 566,2 39,9 1,5 22,5 

4. nap 26,0 8,1 572,2 45,8 1,3 25,2 

5. nap 49,8 6,0 506,0 44,5 1,9 40,0 

6. nap 62,4 5,3 789,8 44,3 2,5 51,6 

7. nap 65,2 4,6 821,8 13,1 3,1 61,7 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (az adat meghatározása a 4/2011.(I.14.) VM rendeletben foglaltak 

alapján történik) 

  



 

 

 

 

29 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

2. Mérőpont, 2. mérés: Elektro Profi Kft. környezete (1142 Budapest, Fogarasi út 2. - Mexikói út 1.) 

2.5.8. táblázat:Az NO2, SO2, CO, O3,Benzol és PM10 (µg/m
3
) mért napi átlagkoncentráció értékei az 

MP2mérőponton, 2018.01.26-02.01. 

 
NO2 

µg/m
3
 

SO2 

µg/m
3
 

*CO 

µg/m
3
 

*O3 

µg/m
3
 

Benzol 

µg/m
3
 

PM10  

µg/m
3
 

1. nap 54,6 8,4 699,4 45,6 2,7 62,5 

2. nap 58,7 8,7 896,0 25,2 3,6 78,1 

3. nap 52,6 2,8 951,6 22,0 2,6 56,4 

4. nap 62,6 2,9 1 315,5 18,6 3,1 47,2 

5. nap 44,1 2,0 1 305,8 51,8 1,0 22,3 

6. nap 78,3 4,0 1 560,4 10,9 4,2 67,7 

7. nap 57,9 3,3 976,1 24,4 1,7 39,5 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (az adat meghatározása a 4/2011.(I.14.)VM rendeletben foglaltak 

alapján történik) 

A 2. mérés eredményeinek összefoglaló értékelése 

Mérőpont (MP1) - BVSC Zugló környezete 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NO2, SO2, CO) egészségügyi határérték túllépést a NO2esetében (4 alkalommal) 

regisztráltunk.  

A napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (CO, O3) esetében nem (0 esetben) haladta meg az 

egészségügyi határértéket.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NO2, SO2, benzol) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés 

ideje alatt egészségügyi határérték túllépést nem (0 esetben) regisztráltunk.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt 

egészségügyi határérték túl lépést a szálló por PM10 frakcióesetében nem (0 esetben) regisztráltunk. 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) tervezési irányérték túllépést a NOx esetében (7 

alkalommal) regisztráltunk. A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) 

megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt tervezési irányérték túllépést a NOx esetében nem 

(0 alkalommal) regisztráltunk. 

Mérőpont (MP2) - Elektro Profi Kft. környezete 

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NO2, SO2, CO) egészségügyi határérték túllépést NO2 esetén (5 esetben) regisztráltunk.  

A napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (CO, O3) esetében nem (0 esetben) haladta meg az 

egészségügyi határértéket.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NO2, SO2, benzol) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés 

ideje alatt egészségügyi határérték túllépést nem (0 esetben) regisztráltunk.  

A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt 

egészségügyi határérték túl lépést a szálló por PM10frakcióesetében (4 esetben) regisztráltunk. 
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A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az 1 órás adatok 

szempontjából (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) tervezési irányérték túllépést a NOx esetében (35 

alkalommal) regisztráltunk. A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit (NOx, toluol, etil-benzol, xilolok) 

megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt tervezési irányérték túllépést a NOx esetében (2 

alkalommal) regisztráltunk. 

Határérték és tervezési irányérték túllépés a 4 mérés során PM10, NO2 és NOX komponensek esetében 

történt. Levegőminőség tekintetében a legjelentősebb különbség a két mérési helyszín között PM10 esetén 

figyelhető meg. A 2. mérőponton (Fogarasi út) a januári mérés során a szálló por 4 alkalommal lépte túl a 

24 órás határértéket, ezen kívül nem történt PM10 határérték túllépés. Összességében a mérési adatok 

alapján Zuglóban a fűtési időszakban a levegő minősége jónak tekinthető. 

2.5.4. Közlekedés (egyéni és közösségi) 

Zugló légszennyezettségi állapotát alapvetően meghatározza a kerületet átszelő úthálózat, mely a közúti 

közlekedés miatt jelentős levegőszennyező hatást fejt ki. A vasúti és kerékpáros közlekedés 

levegőterhelési szempontból semleges hatásúnak tekinthető. 

Zugló Fejlesztési Koncepció2012-2020 alapján, a XIV. kerület közúti hálózatának vázát az első- és 

másodrendű főutak, továbbá a gyűjtő utak alkotják, míg a lakó és kiszolgáló utak hálózata a megközelítést 

és közvetlen kiszolgálást, valamint a közterületi parkolás jelentős részét biztosítják. 

Zugló országos jelentőségű útjai (elsőrendű főutak) jellemzően az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és 

a Közép-dunántúli régiók között teremtenek kapcsolatot. Ezek a következők: az M3 autópálya bevezető 

szakasza- Kós Károly sétány, Hungária körút, Kerepesi út, Thököly út - Csömöri út. Fővárosi jelentőségű 

útjai (másodrendű főutak) a kerületen belüli és a szomszédos kerületek közötti kapcsolatot biztosítják. 

Ezek közé tartozik a Mexikói út, az Erzsébet királyné útja, a Nagy Lajos király útja, a Fogarasi út, az Egressy 

út, a Füredi utca, a Szentmihályi út, a Dózsa György út, a Miskolci út és a Gvadányi utca. 

Kerületi jelentőséggel bírnak a részben tömegközlekedést is lebonyolító gyűjtő utak. Ezek közé tartozik 

többek között a Stefánia út, a Róna utca, a Vezér utca, a Mogyoródi út és a Szugló utca. A lakó és kiszolgáló 

utak hálózata a megközelítést és közvetlen kiszolgálást, valamint a közterületi parkolás jelentős részét 

biztosítja. 

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt (továbbiakban: ZVK Zrt.) kerékpártárolókat telepített a 

kerületbe, valamint elkészült a kerület kerékpáros koncepciója is. VEKOP pályázat keretében a Rákos-patak 

mentén a kerékpárút fejlesztése folyamatban van. 

A Magyar Útügyi Társaság által kidolgozott Közúti forgalom csillapítása című tervezési útmutató alapján, a 

korlátozott sebességű övezetben a „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtáblával megjelölt sebességnél 

gyorsabban haladni tilos. A helyi közút forgalmának csillapítása lakott területeken az életkörülmények 

javításának nemzetközileg is alkalmazott eszköze.  

A korlátozott sebességű övezet létesítésének céljai a következők lehetnek: 

 a közúti forgalom biztonságának növelése, 

 a gépjárműforgalom okozta környezeti károk csökkentése, 

 elsősorban az övezetben lakók életminőségének javítása, 

 rendezett városépítési fejlődés biztosítása. 
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A kerületben található, valamint a tervezett korlátozott sebességű övezeteket, a 2.5.2. ábra: Zuglóban 

található és tervezett korlátozott sebességű övezetek szemlélteti: 

 

2.5.2. ábra: Zuglóban található és tervezett korlátozott sebességű övezetek 

Zugló Fejlesztési Koncepció 2012-2020során azonosított főbb problémák 

Átfogó: 

 Zugló jóval nagyobb közlekedési terhelést bonyolít le és visel el, mint ami a területén generálódik a 

jelentős mértékű átmenő és tranzit forgalom miatt. 

 A kerületben több főútszakasszal párhuzamosan megjelentek a menekülő útvonalak. 

Speciális: 

 Több gyűrűirányú összekötő elem is hiányzik a XIII. kerület felé, közülük is kiemelkedik a Szegedi út 

– Teleki Blanka út felüljárója. 

 Rákosrendező területe nem kellően feltárt (kerékpáros kapcsolatok javítása ld. Rákosrendező 

VEKOP keretében), továbbá hiányzik a Francia út és Varannó utca közötti közvetlen összeköttetés. 

 Az újonnan épült lakóparkokat körülvevő utcákban és az intenzív városias karakterű, régebbi 

lakótelepeken egyaránt jellemző a közlekedést akadályozó, illetve a zöldfelület kárára történő 

parkolás. 

Folyamatban levő vagy tervezett beavatkozások 

 Forgalomcsillapított övezetek bővítése a már megvalósult: Kacsóh Pongrác út – Nagy Lajos király 

útja – Erzsébet királyné útja – Amerikai út – Thököly út – Stefánia út – Ajtósi Dürer sor – Hermina 

útszakaszokon felül 

 Parkolóhely-megváltás feltételeinek szigorítása 

 P+R parkolók kialakítása 
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A kerületben, a Zuglói közbiztonsági Nonprofit Kft. jelenleg 2 db villamos autóval (Citroen Berlingo, 2016 

típusú) rendelkezik, melyeket állami pályázat igénybe vételével vásároltak. Ezeken felül 1 db (Nissan NV 

200, 2015 típusú) villamos jármű van az Önkormányzat tulajdonában. Az üzleti tervben szerepel még 

további 1 db villamos autó megvásárlása, előreláthatólag még a 2018-as év során, amely 

támogatási/pályázati forrás függvényében kerülhet beszerzésre. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2018 (II. 15.) Öh. számú 

határozatában az e-MobiElektromobilitás Nonprofit Kft. részére elvi hozzájárulást adott, hogy a vállalat 

elektromos töltőállomásokat létesítsen és üzemeltessen várhatóan az alábbi önkormányzati 

közterületeken: 

Sorszám Helyrajzi szám Közterület neve Leírás 

1. 31692/17 Pétervárad utca Pétervárad utca 11-17. (Okmányiroda előtt) 

2. 39651/4 Gvadányi utca Gvadányi utca 69. (NAV előtt) 

3. 31522 Róna utca Uzsoki kórház (főbejárat előtt) 

4. 3126/4 Lőcsei út Lőcsei út 34-44. (Piaccal szemben) 

5. 31263 Rózsavölgyi utca Rózsavölgyi utca vége (Evangélikus Hittudományi Egyetem) 

6. 29977/19 Kassai tér Kassai tér 19. mellett 

7. 32700/1 Stefánia út Stefánia út 83-85. (Rendőrkapitányság előtt) 

8. 39488/5 Vezér utca Vezér utca – Füred utca sarok (Virágüzlet mögött) 

9. 39221/90 Kántorné sétány IKEA mögött 

10. 31911/27 Pillangó park OTP Bank mögött 

Szükséges, még hiányzó beavatkozások 

Átfogó: ha ezekre más programban van ütemterv, akkor a vonatkozó program 

megnevezése/végrehajtás időpontja: 

 Új, aktuális közlekedési koncepció kidolgozása az előző koncepció felülvizsgálatára alapozva, 

egyeztetve a fővárossal, a BKK-val és a szomszédos kerületekkel. 

 A belváros irányú szűkített kapacitások megvalósítása érdekében a sugárirányú közúthálózati 

elemek további kapacitás-vizsgálata. 

 Részletes parkolás fejlesztési koncepció kidolgozása. 

 Lobbi tevékenység a kerület számára fontos közútfejlesztési projektek megvalósítása érdekében. 

Elsősorban lobbi tevékenység a következő specifikus célok elérése érdekében: 

 Liget Projekt részeként a Kós Károly sétány gyalogos forgalmúvá válna 

 Szegedi út – Teleki Blanka út felüljáró kiépítése a közúti és villamosforgalom számára, ezzel a 

zuglói és XIII. kerületi városközpontok összekötése. 

 Nagy Lajos király útja keresztmetszetének átalakítása középen futó villamossínekkel, 

kerékpársávokkal, változó számú forgalmi sávval (az optimális profil meghatározása érdekében 

előzetes tanulmányterv elkészítése szükséges) 

 A Mexikói úti Kisföldalatti (továbbiakban: MFAV) végállomás területe esetében a jelenlegi parkolási 

feszültség kezelése további P+R kapacitás kiépítésével, illetve forgalomszabályozással. 

 Körvasúti körút kiépítése a szomszédos kerületekkel összhangban. 

 Rákosrendező közúti kapcsolatának erősítése, valamint a Francia út – Varannó utca 

összeköttetésének megteremtése a jövőbeli fejlesztések függvényében. 
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 MFAV meghosszabbítása 

Közösségi közlekedés fejlesztése 

A közlekedés okozta CO2 terhelés csökkentése érdekében cél az úthálózat és a közlekedési eszközök 

(autóbuszok) fejlesztése, modernizálása, valamint a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés 

részarányának növelése. 

A gyalogos közlekedést elősegíti a megfelelő méretű és karbantartott gyalogjárdák és a gyalogos 

távolságban megközelíthető közösségi és kereskedelmi egységek megléte. Zugló gyalogos közlekedése 

sokrétű, ami kifejezetten jellemző az útvonalak közforgalmú közlekedési eszközökhöz kapcsolódó, jelentős 

átszálló forgalommal rendelkező tereire. A gyalogos közlekedés meghatározó útvonalai: 

 Városliget, 

 Stadionok környezete, 

 Stefánia út, 

 Thököly út. 

Több közterület kizárólagosan a gyalogos forgalmat szolgálja, amelyek összefüggő hálózatot azonban nem 

képeznek. A gyalogos biztonságot veszélyezteti a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek valamint a gyaloghidak 

hiánya főként a Rákos-patak térségében. A gyalogos közlekedést segítik a különböző gyalogos aluljárók és 

gyalogos felüljárók. 

A kerületközösségi közlekedését a BKK, és a Volán autóbusz hálózata, valamint vasúthálózat biztosítja. 

Jellemzően Budapest közösségi közlekedési hálózatának járműparkja elavult. A buszoknál az új 

járműbeszerzéseknél nagy hangsúlyt fektetnek a környezetkímélő megoldásokra, pl. elektromos 

buszhálózat kiépítésére. A jövőben a közlekedési rendszerek (felszíni úthálózat, közösségi közlekedés) 

fejlesztésénél a károsanyag‐kibocsátás csökkenésnek kimutathatóan meg kell jelennie. 

Zugló közösségi közlekedéssel való megfelelő ellátottságát a kiterjedt villamos-, trolibusz- és buszhálózat 

biztosítja a kerülethatáron húzódó M2 metró, és a Gödöllői (H8), Csömöri (H9) HÉV vonalakkal. A vasúti 

közlekedés Zugló vasúti megállóhelyen érhető el. 

Jelentős, a közforgalmú közlekedéshez kapcsolódó átszálló forgalommal rendelkezik több, a kerületben, 

vagy annak határán elhelyezkedő csomópont, amelyek: 

 a MFAV végállomás, a Mexikó útnál (villamos, trolibusz, autóbusz), 

 a Bosnyák tér (villamos, autóbusz), 

 a Kerepesi út-Hungária körút csomópont (metró, villamos, trolibusz, autóbusz), 

 Örs vezér tere (metró, HÉV, villamos, trolibusz, autóbusz), 

 a Hősök tere (MFAV, autóbusz, trolibusz). 

A kerületben az autóbusz-közlekedéssel érintett útvonalak hossza 34,3 km, amely a fővárosi érték 4,1%-a. 

A trolibusz-közlekedés esetében ugyanezen értékek 32,2 km, mely 52,5%-ot jelent. 

Zuglóban, továbbá a kerületet határoló közterületeken az önálló (vagy szerviz úton vezetett) kerékpáros 

infrastruktúra teljes hossza 22,2 km. Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak az 

alábbiak: 

 Kós Károly sétány, Olof Palme sétány (Városliget), 

 Dózsa György útnak az Andrássy út és a Vágány utca közötti szakasza, 

 Thököly út, 

 Stefánia út, 

 Mogyoródi út–Róna utca–Bánki Donát utca–Ond vezér útja által alkotott útvonal, 

 Rákos-patak utca-Gvadányi utca által alkotott útvonal. 

A kerület lakóúthálózata a gépjárműforgalom biztonságosan elérhető sebességének figyelembevételével 

elvileg alkalmas a kerékpározásra. 
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A főváros belső területein üzemelő MOL Bubi közbringa-rendszer (76 dokkoló állomáson 1 100 

kerékpárból álló járműpark) a Városliget és a Dózsa György út VI. és VII. kerülethez közel eső részét fedi le 

Zuglóban, a kerületben található átadópont a Városligetben, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda közelében 

helyezkedik el. 

Turisztikai célú kerékpárút a Rákos-patak mentén 

Budapest 2016. évi környezeti állapotértékelési dokumentációja szerint a Rákos-patak revitalizációjának 

igénye az utóbbi húsz-huszonöt évben többször megfogalmazódott. A revitalizációs törekvések 

előkészítése során 2016-ban készült megvalósíthatósági tanulmányterv és mesterterv (Rákos-patak és 

környezetének revitalizációja - Megvalósíthatósági tanulmány és mesterterv címmel) amely a patak menti 

területek hasznosításának, átalakításának elképzeléseit tartalmazza. A dokumentumok elkészítése a 

Fővárosi Önkormányzat koordinálása és az érintett kerületi önkormányzatok aktív közreműködésével 

valósulhatott meg. A Rákos-patak revitalizációja, illetve a partján megépítendő kerékpárút és sétány régóta 

célja a XIV. kerületnek. 

Ezért a projekt részt vesz a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Kerékpárutak 

fejlesztésére kiírt pályázaton. A Rákos-patak menti kerékpárutat ezen felül tervezik összekötni a Pesti úti 

kerékpárúttal, osztatlan gyalog- és kerékpárút építésével, amely a Pesti útba torkollik.  

A XIV. kerület területén kiemelt jelentőséggel bír a Rákosrendező vasúti területének kerékpárral járható, 

külön szintben történő keresztezésének megteremtése, valamint az M3 autópálya bevezető szakaszán 

meglévő külön-szintű keresztezés kerékpározhatóvá tétele. A Csömöri útig a tervezett nyomvonal „tempo 

30" zónába sorolt kisforgalmú közutakon vezet a Rákos-patak északi oldalán, valamint a Bartl János 

utcánál a kerékpárút átvezetésre kerül a patak túlsó partjára. 

A tervek szerint a Csömöri út és Füredi út között a patak bal partján a meglévő, részben elavult kerékpárút 

korszerűsítésre kerül, megteremtve a lehetőséget a további rekreációs funkcióknak is. A Füredi út és a 

Kerepesi út között részben új nyomvonal építését javasolják. A 48/2018.(II.15) KT döntés értelmében elvi 

hozzájárulás alapján elektromos töltőállomások kerülnek kiépítésre Zugló területén, 10 helyszínen. 

2.5.5. Lakossági fűtés 

A háztartások légszennyezőanyag kibocsátása függ a tüzelőberendezések korszerűségétől, valamint az 

alkalmazott tüzelőanyagtól. A szennyezés elsősorban a szilárd tüzelőanyaggal működő lakossági fűtésen 

keresztül történik, azonban részben a kerti hulladékok, avarégetés is hozzájárul. Az egész országra 

jellemző tendencia a gáztüzelés arányának növekedése, ezáltal a kibocsátott szennyezések csökkenése.  

A lakossági fűtés nitrogén-dioxid kibocsátása lényegesen kisebb mértékű, mint a közlekedésből származó, 

és csak a téli időszakban jelent légszennyezési forrást. PM10 esetében viszont a lakossági tüzelőanyag 

felhasználás nagyban meghatározza a szennyezettség mértékét a téli időszakban, főként a családi házas 

vagy falusias beépítésű területeken. Emellett a PAH vegyületek kibocsátásának jelentős részéért a 

háztartások felelősek. 

Zugló Fejlesztési Koncepció2012-2020 szerint, a kerületben, az 1960-as években a lakótelepi 

beruházásokhoz kapcsolódóan létesült a távhőellátás. Először a Füredi utcai lakótelep ellátására 1969-70-

ben állították üzembe a Füredi utcai Fűtőművet. Az ebből kiinduló 150/80°C-os változó hőfokú hálózat a 

kerületben a Zuglói-, a Kerepesi-, és a Fogarasi úti lakótelepeket, ill. a Papp László Budapest Sportarénát 

látja el hőenergiával, de a X. kerületben a Kerepesi út és a Gyakorló utca közötti lakótelep hőigényét is 

kielégíti. A közel múltban a fűtőműben gázmotort állítottak üzembe, így 174 MWra nőtt a rendszer 

hőteljesítménye (a kiadható szabad kapacitás ennek eredményeként jelenleg mintegy 30-40 MW-ra 

tehető). 

2016-ban összesen 239 197 lakás volt bekapcsolva a távfűtési hálózatba, vagyis az összes lakás valamivel 

több, mint egynegyed része. A távhő-technológia hatékonyságát és gazdaságosságát ugyanakkor rontja, 

hogy Budapest hőbázisai jelenleg szigetüzemben működnek, nem alkotnak egységes hálózatot. 
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A Hatósági Osztály tájékoztatása szerint zöldhulladék égetéssel kapcsolatos lakossági bejelentés az elmúlt 

években nem történt.  

2.5.6. Egyéb, levegőminőséget érintő területek 

Biológiai allergének 

A Hatósági Osztály tájékoztatása alapján amennyiben allergén gyomnövénnyel szennyezett ingatlanról 

érkezik bejelentés Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz, akkor eljárás indul az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján. A lakossági bejelentések 

számáról külön nyilvántartást nem vezetnek a kerületben. 2013 és 2018 között nem került sor 

kényszerkaszálás alkalmazására. A 2017. évi költségvetésben 254.000 Ft került elkülönítésre erre a 

feladatra. 

Kerületi fakataszter 

Rendelkezésre áll a fakataszter elvégzéséhez szükséges szoftver és hardver, működtetését a ZVK Zrt. végzi, 

az adatok feltöltése folyamatban van. A „Tízezer új fát Budapestre”fővárosi faültetési program keretében a 

kerületet érintő faültetés folyamatos. 
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2.6. TÁJ- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÁLLAPOTA 

Zugló az Alföld nagytáj, és a Pesti-hordalékkúp síkság kistáj részét képezi, amely magában foglalja 

Budapest pesti oldali kerületeit, illetve azoktól északra Göd, Dunakeszi, Fót, Csömör, Kistarcsa, illetve a 

délre eső, Vecsés, Üllő, Gyál, Ócsa és Dunaharaszti területét.  

A kerület közepes magasságú, tagolt síkvidéki területen helyezkedik el, 97,5 és 251 m tszf-i magasságban. 

Kelet felé lépcsőzetesen emelkedik, a magasabb teraszok irányába, az így kialakuló közelítőleg észak-déli 

irányú sávokat a Duna bal parti mellékvizeinek völgyei nyugat-keleti irányban mozaik-sakktábla szerűen 

szabdalták fel. 

Magasabb szintű tervek és programok táj- és természetvédelmi vonatkozásai 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint vizsgált övezetek: 

 országos ökológiai hálózat 

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) szerint vizsgált övezetek: 

 magterület, ökológiai folyosó, puffer terület 

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület 

 térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 

 térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

2.6.1. Természeti értékek 

Védett természeti területek 

A XIV. kerületben egyetlen védett természeti terület található, amely a Fővárosi Állat- és Növénykert TT. A 

természetvédelmi terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közigazgatási fennhatósága alá tartozik. 

A Fővárosi Állat-és Növénykert (röviden: FÁNK) az ország legnagyobb zoológiai gyűjteményével 

rendelkezik, köztük védett és fokozottan védett állatfajok egyedeinek nyilvántartását végzik. A FÁNK 

növénygyűjteménye mintegy 3 500 különféle fajból, alfajból és változatból áll, a botanikai gyűjtemény igen 

fontos része a park fás szárú növényállománya, az úgynevezett dendrológiai gyűjtemény. A kert területén 

több mint 60 hazánkban természetvédelmi védettséget élvező növényfaj él. 

2.6.1. táblázat: Védett természeti terület által érintett földrészletek a XIV. kerületben 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Település Hrsz. szám 

Védettségi 

szint 

Védelmi 

kategória 
Kiterjedése 

Fővárosi Állat- 

és 

Növénykert 

TT  

331/TT/14 
Budapest 14. 

ker. 

29732/9, 

29753 

országos 

jelentőségű, 

egyedi 

TT 10,76 hektár 

 

Országos Ökológiai Hálózat 

A kerület területén átfolyó Rákos-patak ökológiai folyosó, mely az országos Ökológiai Hálózat elemét 

képezi. Zugló területén más ilyen besorolás alá tartozó természetvédelmi terület nem található. 

Természeti területek és természeti értékek 

A XIV. kerületben helyi jelentőségű védett természeti érték Zugló közigazgatási területén nem található, 

helyi rendeletben nem rögzített, mégis értékkel bíró fasorok a következők: 

 Czobor utca: egyöntetű idős nyugati ostorfa  

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_331-TT-14
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_331-TT-14
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_331-TT-14
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_331-TT-14
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_331-TT-14
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 Miskolci utca:  egyöntetű idős nyugati ostorfa 

 Örs vezér útja: egyöntetű idős nyugati ostorfa.  

 Kerékgyártó utca: domináns fafaj: juharfa(Acerplatanoides) 

 Varsó utca: Egyöntetű idős nyugati ostorfa 

 Zsigárd utca: Egyöntetű idős nyugati ostorfa 

 

2.6.2. Zöldfelület-gazdálkodás 

Budapesten a zöldfelület-gazdálkodás feladatmegosztással folyik a fővárosi és a kerületi önkormányzatok 

között. A kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő intézménykertek fenntartását a kezelő végzi. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában és a ZVK Zrt., mint városüzemeltetési 

feladatokat ellátó kezelésében lévő zöld- és parkfelület nagysága 1 700 000 m
2
.  

Az utcai fasorokban lévő fák száma 32 000 db, és kb. 36 000 db parkfenntartás gondozása kerületi feladat. 

A közterületi játszóterek száma 43 db. A zöldterület egy lakosra vetített fajlagos értéke meghaladja a 

budapesti átlagot, de lényegesen elmarad az ajánlott 21 m
2
/lakos értéktől.  

Zöldfelületi-rendszer 

A nyilvántartott zöld felületekösszesítve1 700 000 m
2
 tesznek ki, melyek a következőképpen bontható fel: 

 a lakótelepi parkokban, köztereken lévő kaszált pázsitfelület nagysága: 1 160 811 m
2
, 

 virágfelület nagysága: 1 071m
2
, 

 sövény kiterjedése: 14 599 fm (a nyilvántartott, rendszeresen nyírt sövény), 

 az osztott pályás utak között lévő, a Rákos-patak, illetve a szerviz utak melletti gyepsávok területe: 

247 133 m
2
, 

A sportpályák mellett, a játszótereken 42 db ivókút, a köztereken 3 db díszkút és 2 db szökőkút működik. A 

játszótereken 1  287 m
2
 a homokozók területe 983 m

2
 az ütéscsillapító homokkal feltöltött medencék 

területe és 2 007 m
2
 a mulccsal fedett terület. A belterjesen vagy külterjesen kezelt pázsit és 

zöldterületeken a fenntartás közepes mértékű, az egyéb fenntartási munkák a szükséges minimális 

mértékben végezhetők el a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetből. A teljes (utcai és park) faállomány 

fenntartása szintén közepes mértékű. 

A játszótéri helyszíneken található játszószerek folyamatos ellenőrzést, karbantartást és javítást 

igényelnek, a jelenlegi fenntartás-üzemeltetés színvonala a jogszabályok szerinti. 

Az Önkormányzat kezelésében jelenleg 16 db közterületi sportpálya található. Ezek között vannak már 

korszerű, felújítottak és régebbi, teljes rekonstrukciót igénylő állapotúak. 

Környezetvédelmi szempontból biológiailag aktív zöldfelületeknek nagy jelentősége van a levegő 

tisztaságának megőrzésében, a zaj elleni védekezésben valamint a talajerózió csökkentésében. 

Az önkormányzati rendeletek szabályozási körébe a környezetvédelmi célok és szempontok hangsúlyosan 

kerültek beépítésre. A helyi szabályozáson alapuló hatósági engedélyezési eljárások során a zöldterületek 

védelmének szempontjai fokozottan érvényesülnek (közterület-használat engedélyezése). 

A „Tízezer új fát Budapestre!” fővárosi faültetési program keretében a kerületben a Miskolci és a Róna utca 

közötti szakaszon összesen 170 darab új facsemete, köztük magas kőris, csörgőfa, platán, pagodafát, ezüst 

hársfa és oszlopos kínai nyárfa ültetését kezdték meg a 2017-es év során. Az új, földlabdás fák 16-18 centi 

törzsátmérőjű, 5-15 év közötti, előnevelt darabok, amelyeket daru emel a helyükre. 

Városliget 

A Városliget Budapest XIV. kerület 29732/11 helyrajzi száma alatt található. Az egykori mocsaras területen, 

eleinte fásított legelős területet hoztak létre, majd részletes tervet dolgoztak ki, az akkor még Városerdő 



 

 

 

 

38 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

névvel illetett terület tavának csatornával való szabályozására, illetve a folyamatos fásítás 

megvalósítására.1794-ben kezdődött meg a mai Városligeti fasor kialakítása. 

A Városliget területén komolyabb építkezések csak a XIX. század második felétől kezdődtek el, amelyek 

részben a szabadidő hasznos eltöltéséhez, részben ipari, történelmi és képzőművészeti kiállításokhoz 

kacsolódtak. 

A Városliget Budapest legnagyobb egybefüggő zöldfelületét képezi. A benne helyet kapó létesítmények 

miatt, a kerület legfontosabb turisztikai és kulturális területe. A Városliget meglévő intézményei: 

 Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 

 Fővárosi Állat-és Növénykert 

 Fővárosi Nagycirkusz 

 Mezőgazdasági Múzeum 

 Műcsarnok 

 Műjégpálya. 

A Liget Budapest Projekt során tervezett intézmények: 

 Szépművészeti Múzeum 

 Fővárosi Nagycirkusz 

 Néprajzi múzeum 

 Magyar Zene Háza 

 Millenium Háza 

 Pavilonkert 

 Új Nemzeti Galéria 

 Magyar Innováció Háza 

 Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ 

 Városligeti Színház. 

A Városligeti tó medre és partja, mint területfelhasználási egység elsősorban rekreációs célú 

felhasználhatósága miatt jelentős értéket képvisel. 

2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 

Településszerkezet 

Zugló épített környezetét a városrész történelmi fejlődése határozta meg. Ilyen, a kerület térképét 

átrajzoló beavatkozás volt a II. világháború utáni tömeges lakásépítési hullám. 

A Városliget, Stefánia út és belső Thököly út környéke már a XIX. században fejlődésnek indult, és a XX. 

században Pest talán legelegánsabb lakóövezete lett. Ma ezt a területet a nagykövetségi-, és intézményi 

épületek jellemzik egyrészről, másrészről felújításra szoruló, vagy szanálandó lakóépületek a főútvonalak 

környékén, ill. Istvánmező városrészben. 

A Városliget környékét lehatároló Mexikói úti vasúton túl elterülő Herminamező a XX. század elején vált 

Pest jobb módú polgárainak lakhelyévé és ennek megfelelően ma is zöld területekkel körülvett 

társasházak jellemzik. Kiszugló, Nagyzugló városrészek újabb kori lakóterületi fejlesztések kevésbé elegáns 

kivitelben. Az ezeken túl elterülő Törökőrön sok rehabilitációra váró, vagy szanálandó lakóépület van. 

A Rákos-patak környéke, Alsórákos, Rákosfalva inkább a környező agglomerációs településekhez 

hasonlóan fejlődött a XIX. század második és a XX. század elő felében, családi házas 

településszerkezetben, amit a XX. század második felében épített nagy lakótelepek megbontottak. 

A korábban Istvánmezőn és Törökőrön jelentős iparral rendelkező kerületben ma már ipari övezetek 

nincsenek. A rendszerváltás óta Zugló városfejlesztése a korábbi ipari területek lakó övezetté alakításával, 

foghíjtelkek beépítésével, lakóházak szanálásával és rehabilitálásával történik. 
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Építésszabályozás 

A kerület beépíthetőségét meghatározó Zugló Kerületi Városrendezési Szabályzatát és Zugló Kerületi 

Szabályozási Tervét a Képviselő-testület 19/2003. (VII.08.) számú rendelettel hagyta jóvá, amely 2012-ben, 

illetve várhatóan idén, 2018-ban módosul.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. rendelkezéseit és az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

OTÉK), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (továbbiakban: BVKSZ), valamint a ZKVSZ, 

illetve a ZKSZT előírásait együtt kell alkalmazni a területen. A ZKVSZ és a ZKSZT területi hatálya Zugló 

közigazgatási területe és további helyi rendeletek.  
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2.7.1. Tájvédelem, tájhasználat 

Történeti és jelenlegi tájszerkezet 

Az első katonai felmérés (1783) térképein Zugló területe még beépítetlen, a szántóföldek mellett néhány út 

futotta Rákos-patakot keresztező kisebb hidak irányába. 

A második katonai felmérés (1861) készítésének idejére a Városliget fejlesztése megkezdődött. Az első 

fasorok beültetése nyomán egyre népszerűbbé vált az egykori mocsaras terület, amely a munkálatok 

eredményeként egyre több rendezvénynek adhatott otthont. A ligeten túli, városközponttól távolabb eső 

területek lassú térhódítás alá estek, a város pesti oldala egyre terebélyesebbé vált.  

A harmadik katonai felmérésen (1882) a város rohamos fejlődése mutatkozik. Nem csupán Zugló területe 

épült be egyre jobban, hanem a kerület körül is újabb területek váltak a városias környezet részévé. 

Napjainkra a kerület nagy részben beépítetté vált, lakóházak és tömbházak, zöldfelületek és parkok, a 

Rákos-patak mentén rekreációs útvonal, valamint infrastrukturális elemek kapcsolódnak a kerület 

látképéhez. 

 

2.7.1. ábra: A XIV. kerület fejlődése a II. katonai felmérés alapján (forrás: http://mapire.eu) 



 

 

 

 

41 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

 

2.7.2. ábra: Jelenlegi területhasználat a XIV. kerület területén (forrás: GoogleEarth Pro) 

Egyedi tájértékek 

A XIV. kerület területén nagy számban találhatók egyedi tájértékek a Tájértéktár (www.tajertektar.hu) 

nyilvántartása alapján. A kerület középső és déli részein jellemző a tájértékek előfordulása. 

 

2.7.3. ábra: Egyedi tájértékek Budapest XIV. kerületében (forrás: http://tajertektar.hu alapján) 
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2.7.2. Művi értékvédelem 

Helyi védelem 

Fővárosi helyi védelem 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletben határozza meg a 

helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat. A kerületben 96 épület, és 2 épületegyüttes áll fővárosi helyi 

védettség alatt.  

Kerületi helyi védelem 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. (IX. 25.) 

önkormányzati rendelete (a településkép védelméről) tartalmazza a helyi (kerületi) védelem általános 

szabályait. 

Műemlékvédelem sajátos tárgyai 

A XIV. kerületet nem érintik a műemlékvédelem sajátos tárgyai. 

Műemléki területek 

A Hősök tere és a Városliget Andrássy úttal együtt 2002 óta UNESCO világörökségi elismertséggel 

rendelkezik. A Hősök tere, a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum a Világörökségi helyszín része, 

valamint a Városliget és a FÁNK területe védőövezet alá tartozik. A 2001. évi LXIV. Törvény2. melléklete 

alapján, a Hősök terét (a tér közutak által közrefogott területét) nemzeti történelmi emlékhelyként 

törvényileg nyilvántartják (lásd. 2.7.1. táblázat: Nemzeti történelmi emlékhelyek ). 

2.7.1. táblázat: Nemzeti történelmi emlékhelyek Budapest XIV. kerületében 

Sorszám A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása 

5. Budapest XIV. kerület, Hősök tere 
A tér közutak által körbefogott területe 

cím: 1146 Budapest, Hősök tere 

Régészeti védettség 

A kerületben egyedi régészeti védelem alatt álló ingatlan nem található. 

A kulturális örökség védelméről szóló, 2001. évi LXIV. törvény 7. § 37. pontja alapján „régészeti örökség: 

az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges 

üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az 

emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a 

nemzet történelmének rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és 

fejlődését, továbbá amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási 

módszere”. 

A XIV. kerület területén a régészeti lelőhelyek nagy vonalakban a Rákos-patakot kísérő sávban, illetve a ma 

már nem létező, de nagyjából a Hungária krt. vonalában futó vízfolyás partján valószínűsíthetők. A kerület 

régészet védettség alatt álló területeinek nyilvántartási száma, a 67.381 régészeti lelőhely alatt van. 

A lelőhelyeket a nagymértékű elfedettség miatt hagyományos régészeti terepbejárási módszerrel 

felderíteni, azonosítani nem lehet Zugló Fejlesztési Koncepció2012-2020szerint. A lelőhelyek 

meghatározásának alapja a korábbi évtizedek földmunkáihoz kapcsolódó leletmentések, régészeti 

megfigyelések adatai, a legutóbbi évtized építkezéseihez köthető módszeres megelőző feltárások 

eredményei alapján kikövetkeztetett lelőhelytérképek. A korábbi lelet-előfordulások gyakran homok- és 

agyagbányászathoz vagy építkezést megelőző tereprendezéshez kötődtek, a leletmentéseket azonban 

nem követte módszeres feltárás. 
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2.7.4. ábra: Regisztrált régészeti lelőhelyek elhelyezkedése a XIV. kerületben (vörös körvonallal jelölve) 

(forrás: Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása – VII. Örökségvédelmi 

hatástanulmány) 

Integrált Városfejlesztési Stratégia környezetvédelemi vonatkozásai 

Zugló Önkormányzat Képviselő-testület 161/2009. (III.31.) sz. határozatával Zugló Integrált Városfejlesztési 

Stratégiáját elfogadta. A 163/2009. (III.31.) sz. határozatában felkérte a polgármestert, hogy az egyes 

kerületrészekre vonatkozó akcióterületi tervek, és megvalósíthatósági tanulmányok készítését segítse elő. 

2.7.3. Közterületek tisztasága 

A hulladékok közterületen való megjelenésének megakadályozása, a lakosság komfortérzetének, a kerület 

vonzerejének valamint a környezet védelmének is fontos részét képezi. 

Budapest köztisztasági feladatait a többször módosított 48/1994.(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. 

Eszerint az ingatlanok és az ingatlanokat határoló járdák, földrészletek tisztántartása az ingatlan 

tulajdonosok feladata. A burkolt utak, terek tisztántartásáról a Fővárosi Közgyűlés gondoskodik a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zrt. útján. A burkolattal rendelkező önkormányzati kezelésben lévő utak, terek 

köztisztaságát a kerületi önkormányzatnak kell biztosítania. A zöldfelületek köztisztaságának a 

fenntartásáról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik az általa megbízott zöldterület fenntartó szervezet 

útján. A köztisztasági felelősségi rendszer működése nem megfelelő, mert az ingatlantulajdonosok 

gyakran nem igényesek az ingatlanukat határoló közterületek állapotával kapcsolatban. 

A legfontosabb jelenségek, kérdések, feladatok: 

 Illegális hulladék lerakás területei 

 A szelektívhulladék gyűjtők nem rendeltetésszerű használata több környezeti probléma forrásai. 

 A kutyaürülék nagy mennyisége a közterületeken. 

 Az ingatlanok kaszálásának/gazmentesítésének esetleges hiánya. 

A köztisztasági program egyensúlyt teremt a lakosság igényei, elvárásai, az általánosan elfogadott 

hulladékgazdálkodási szakmai színvonal között, melyben a jogszabályok betartása a szakmai minimum, és 

ezen felül minden szükséges intézkedést meg kell tenni a hulladék keletkezés megelőzése, csökkentése, 

begyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása színvonalának emelésére. 

A Hivatal a közterület használati engedélyeket nem köti köztisztasági biztosíték fizetéséhez, azonban 

előírás a közterület megelőző állapotának helyreállítása a levonulás után. Az építési/bontási- és telephely 

engedélyezési eljárás során nem ellenőrzi, hogy az engedélykérő rendelkezik-e hulladékszállítási-, 

ártalmatlanítási szerződéssel, igaz, erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazással nem is rendelkezik. 
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A közterületek tisztasága jelentős részben a szilárd hulladék, a szemét eltávolítását igényli, de a kérdéskör 

csak kisebb részben függ a települési szilárd hulladék kezelési rendjétől. A közterületek takarításában és 

ellenőrzésében a kerületi önkormányzat jelentős mozgástérrel bír, ami azért is fontos, mert ez az ügy 

komoly lakossági elégedetlenség forrása. 

A por takarítása megoldható a jelenlegi kötelezettek (döntően a társasházak), vagy az önkormányzat által. 

A légszennyezettségi adatok (a szálló por határérték-túllépései) egyértelműen indokolják a gyakoribb 

takarítást (a jelenlegi gyakorlat szerint az úttestek széleit negyed évenként takarítják teljes körűen). 

A magántulajdonú elhanyagolt, gazos ingatlanok esetében a hatósági osztály jár el, míg önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok esetében a városüzemeltetéssel megbízott ZVK Zrt. a felelős a kaszálás, 

gazmentesítés ügyében. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli hulladék elhelyezés állandó problémát jelent a kerületben. A 

gyűjtőszigetek, valamint azok közvetlen közelében elhelyezett hulladékok elszállításáért az Fővárosi 

Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt. (továbbiakban: FKF Zrt.) felelős, azonban a gyűjtőszigetektől távolabb 

elhelyezett hulladékok elszállítását a helyi önkormányzat végzi.  

A Zugló Zrt. tájékoztatása alapján a jelenleg kezelés alatt álló illegális hulladéklerakással érintett területek a 

következők: 

 Álmos vezér útja 58.– Fogarasi út középső sáv, parkolóban 

 Álmos vezér útja 52. (szemben) középső sáv 

 Angol utca 55. és szűkebb környezete 

 Cinkotai út – Gödöllői utca kereszteződésnél, a középső zöld sáv (trafó mellett) 

 Cinkotai út-jeszenák János utca kereszteződésnél, a középső zöld sáv 

 Csáktornya park 9. (szemben) 

 Csömöri út – Szuglói körvasút sor (felüljárónál) 

 Egressy út – Francia út saroknál zöldterület 

 Erzsébet királyné útja – Rákospatak utca 

 Francia út – Tábornok utca sarok 

 Jurisich Miklós utca – Zászlós utca sarok 

 Kalapács utca 16. mögött trafónál 

 Kerékgyártó utca – Nagy Lajos király útja saroknál 

 Kerékgyártó utca 51. számmal szemben lévő zöld sáv 

 Kerékgyártó utca – Szuglói körvasút sor 

 Mogyoródi út – Francia út saroknál zöldterület 

 Mogyoródi út-Szuglói körvasút sor 

 Martinuzzi kert 

 Németpróna utca – Rákospatak utca sarok parkolóban 

 Örs vezér útja – Fogarasi út kereszteződésénél zöldsáv 

 Örs vezér útja 12. számmal szemben lévő középső elválasztó zöldsáv 

 Örs vezér útja 54. számmal szemben lévő középső elválasztó zöldsáv 

 Pósa Lajos utca – Fűrész utca sarok, trafóháznál 

 Rákosfalva park 5/D mögött trafónál 

 Rákosszeg utca – Dorozsmai utca 

 Róna utca – Fráter György köz saroknál középső zöldsáv 

 Róna utca – Kelevéz utca saroknál középső zöldsáv 

 Róna utca 29. szám mögötti park 

 Szuglói körvasút sor – Szilágysomlyóutca sarok 

 Tihany utca – Zsálya utca közösségi kertnél 

 Újvidék tér 1-2. valamint 9. számmal szemben lévő zöld terület 

 Újvilág u. 19. számnál a trafóház környezete 

 Ungvár utca – Krivánutca saroknál zöldterület 
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 Ungvár utca – Nezsider park sarok 

 Vezér utca  – Paskálköz sarkánál lévő zöld sáv 

 Vezér utca – Paskál-malom utca sarkánál lévő zöld sáv 

 Vezér utca – Tihany tér trafó mögött 

 Vezér utca 106-108. előtti zöld területen 

 Öv utca (Füredi utca és a Rákos-patak közötti szakasza) 

 Öv utca (Nótárius utca és a Rákos-patak közötti szakasza) 

 Bosnyák köz  

 Komáromi út-Szuglói körvasút sor 

 Szuglói körvasút sor (Ond vezér útja és Remény utca között) 

 Gvadányi u. 44. környezete 

 Szentmihályi út 19-21. környezete 

Az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében az alábbi intézkedésekről határozott a kerület 

vezetése: 

 Iskolákban, óvodákban szemléletformáló képzések megszervezése. 

 Az FKF Zrt még meglévő szigeteit folyamatosan ellenőrizni kell, és a melléjük lerakott hulladékot 

azonnal elszállíttatni. 

 A hulladékgyűjtő szigeteket hosszú távon üveggyűjtő pontokká kell átalakítani. Lehetőség szerint az 

üveggyűjtő konténereket a kiskereskedelmi egységek parkolójában kell elhelyezni. 

 A jelenlegi hulladékudvar mennyiségi és anyagféleség befogadási kapacitásának növelése. 

 A lakossági komposztprogramot folytatni kell, és ki kell terjeszteni a kerületi intézményekre és a 

parkokra. 

 Illegális hulladék lerakások rendészettel közösen történő kezelése, megelőzése. 

 Interaktív, megelőző jellegű kommunikáció további fejlesztése a rendészet, a Zuglói Zrt. és az 

Önkormányzat illetékes szervezeti egységei között és a kommunikáció erősítése a lakosság 

irányába. 

 A rendészet további támogatása az illegális lerakás megelőzése érdekében. 

 A térfigyelő kamerák rendszerének fejlesztése. 

 A rendészet 24 órás helyszíni jelenléte a neuralgikus helyeken. 

 A házhozmenő lomtalanítás rendszerének elindítása pilot program keretében az FKF Zrt.-vel 

együttműködésben. 
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2.8. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A zajvédelmi állapot értékelés az alábbi főbb előzmény dokumentációk alapján került értékelésre: 

 Zugló Fejlesztési Koncepció 2012-2020 

 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Településfejlesztési Koncepció 2015-2030 

 Budapest-Zugló, Környezetvédelmi Program 2004-2010 

 Közúti zajmérések a Zugló környezetvédelmi Program 2018-2023 keretében 

 Astoria-Újpalota villamos vonal Előzetes Vizsgálati Dokumentációja (Vibrocomp témaszám: 

088/2015) 

 Zugló közigazgatási területén áthaladó vasútvonalaktól eredő zajimmisszió vizsgálat, zajvédelmi 

szakvélemény (Vibrocomp témaszám: 002/2017) 

A fentiekben hivatkozott dokumentációk alapján megállapítható, hogy Zugló zajterhelését elsősorban a 

közúti közlekedésből eredő zajterhelés határozza meg. Ezen túlmenően a Budapest – Szolnok-Debrecen 

vasútvonal, illetve a Szuglói körvasútsor mentén a meghatározó zajforrás a vasúti forgalom. A kerület 

lakóit ezeken kívül a légi forgalom zaj is terheli, mert a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér egyik leszálló sávja 

alatt terül el. 

2.8.1. Ipari és egyéb eredetű zaj és rezgés 

A kerületben már nincsenek jelentős ipari területek, az üzemi eredetű zajterhelés (gyárak, gazdasági 

területeken folyó tevékenységek) jellemzően nem jelent zajkonfliktust. 

2.8.2. Közlekedésből eredő zaj és rezgés 

A közlekedéstől eredő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. 

melléklete tartalmazza. Ezek a határértékek függnek a zajforrás típusától (autópálya, főút, gyűjtőút, lakóút), 

illetőleg a terület-besorolástól (vegyes terület, nagyvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület, üdülő 

terület, stb.). 

A stratégiai zajtérképezés alapos vizsgálatai segítenek feltárni egy település zajkonfliktusait, illetőleg az 

intézkedési terv feladata szerint javaslatot fogalmaz meg a konfliktus csökkentésére, priorizálva a 

beavatkozásokat, azok megvalósíthatósága, költség és idő igényére tekintettel. A stratégiai 

zajtérképezésben feltárt helyzettel és megfogalmazott intézkedési lehetőségekkel együtt, valamint a 

zajterhelésre vonatkozó lakossági visszajelzésekhez képest jogszabályi intézkedési kötelezettséget a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szabályozza, összhangban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelettel az alábbiak szerint. 

A jogszabály a zavaró hatásra tekintettel nem állapít meg intézkedési kötelezettséget. A zajterhelés 

érzékelése egyénenként eltérő. Intézkedési kötelezettséget kizárólag a napszakra (nappal 06-22h, éjjel 22-

06h) vonatkozóan megállapítható egyenértékű (átlagolt) zajszintre lehet megállapítani, ha a zajterhelés 

határérték feletti. Maximális zajszintekre (pl. egy-egy hangosabb jármű elhaladása) a zajrendelet nem 

tartalmaz határértéket. Az egyenértékű zajszinteknek a zajtól védendő épületek védendő homlokzatainak 

nyílászárói előtt kell teljesülniük. Túllépés esetén zajvédelmi intézkedésként a nyílászárók cseréje nem 

jelent érdemi megoldást, tekintettel a homlokzat előtt továbbra is fennálló határérték feletti zajterhelésre. 

Határérték feletti zajterhelésnél a zajkibocsátás csökkentése lehet intézkedési eszköz, illetőleg a zaj 

terjedésének útjába állított akusztikailag méretezett akadály közbeiktatása (zajárnyékoló fal). 

A környezetvédelmi program zajvédelmi fejezete a következőkben ennek megfelelően mutatja be a 

meglévő zajállapotot és értékeli azt – zajméréseken és számításokon alapuló (igen alapos helyzetfeltáró) 

tanulmányainkra támaszkodva. 

A fő zajkonfliktust jelentő közlekedési zajterhelés elleni védelem tekintetében az alábbi megállapítások 

tehetőek: 
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Zugló, mint Budapest egyik legváltozatosabb és legvonzóbb városrésze jóval komolyabb közlekedési 

terhelést bonyolít le és visel el, mint ami a közvetlen területén generálódik. Ez részben a városszöveten 

belüli elhelyezkedéséből, részben az infrastrukturális elemek helyzetéből adódik. Jelentős mértékű egyéni 

és közösségi átmenő forgalom és bizonyos mértékig a várost átszelő tranzit is Zuglón keresztül áramlik, 

igaz, az M0 és M31 átadása óta a korábbinál jóval enyhébb mértékben. Az elkészült felmérések alapján 

látszik, hogy az egyes irányokban és útvonalakon az egyéni, illetve közösségi közlekedés milyen 

kapacitásokkal és milyen kihasználtsággal van jelen; látszanak a deficites, terhelt és az elmúlt időszakban 

fellélegzett útszakaszok is. Ez utóbbiak talán a legnagyobb értéket jelentik (pl. Thököly út, Hungária körút), 

amelyeken a korábbiakhoz képest kisebb és eltérő összetételű közúti forgalom jelent meg számos 

gazdasági, közlekedési és városfejlesztési tényező együttállásának köszönhetően. Fontos, hogy Zugló 

önmagát és saját közlekedési jövőképét is pozícionálva képes legyen felismerni a közlekedésében érzékelt 

változásokat, azok értékeit, eredményeit pedig sikerüljön megtartania. 

A kerület közúthálózatában az egyik legnagyobb problémát a haránt irányú közúthálózati elemek hiánya 

okozza. Sugár irányban mintegy 20 forgalmi sáv lép be és 20 forgalmi sáv lép ki a kerületből, ezzel 

szemben haránt irányban 16 sáv lép be és csak 8 sáv lép ki az M3 autópálya irányába. Hiányoznak áttörési 

pontok az M3 autópálya bevezető szakaszánál, valamint a Körvasút sor mentén. Az M3 autópálya mellett a 

zajárnyékoló falak megépítése és a fallal nem védett lakóépületek nyílászáró cseréje jelentősen javította a 

lakóhelyiségek zajterhelését. 

A kerület életében a másik legnagyobb problémát a parkolás és az abból adódó feszültségek okozzák. Igaz 

ez a lakossági, bizonyos területeken a kliens és a P+R parkolásra. Több területen halaszthatatlan a 

beavatkozás. A parkolási feszültségek kezelésére megfontolandó parkolási övezetek kijelölése, P+R 

parkolók létesítése, valamint mélygarázsok és parkolóházak építése. Hiányzik a fizető övezetek kijelölése 

és a nagy jelentőségű fővárosi közterületek, sport- és kulturális létesítmények parkolási rendszerének 

átgondolt megvalósítása. Az M3 bevezető szakasza mellett 2010-ben megtörtént. 

A jelenlegi munka keretében az alábbi helyszíneken történtek 24 órás zajmérések: 

 KMP1: 1146 Budapest, Thököly út 55. 

 KMP2: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 36. 

 KMP3: 1144 Budapest, Kerepesi út 154/a. 

 KMP4: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. 

 

A mérési pontok helyszíneit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A megállapított mértékadó zajterhelési értéket az alábbi táblázat foglaljuk össze. 

2.8.1. táblázat: Közúti zajmérések eredményei 

 Helyszín 

Mérésből 

számolt LAeq [dB] 
Határérték [dB] 

Túllépés mértéke 

[dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

KMP1 1146 Budapest, Thököly út 55. 70,8 61,5 65 55 5,8 6,5 

KMP2 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 36. 69,4 62,4 65 55 4,4 7,4 

KMP3 1144 Budapest, Kerepesi út 154/a. 61 54,9 65 55 - - 

KMP4 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. 75,6 68,6 65 55 10,6 13,6 
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A fenti táblázatban bemutatott mérésekkel meghatározott zajterhelési értéket a 27/2008. (XII.3.) sz. KvVM-

EüM együttes rendelet 3. sz. melléklet szerinti  

nappal:       LAeq  = 65 dB 

éjjel:           LAeq = 55 dB 

határértékkel összehasonlítva megállapítható, hogy:  

 Az MP1mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 5,8 dB-lel, éjjel 6,5 dB-lel haladja meg 

a határértéket. 

 Az MP2mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 4,4dB-lel, éjjel 7,4 dB-lel haladja meg 

a határértéket. 

 Az MP3mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a 

határértéket. 

 Az MP4mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 10,6 dB-lel, éjjel 13,6 dB-lel haladja 

meg a határértéket. 

A 088/2015 Vibrocomp munkaszámú engedélyezési terv keretében, Zuglóban az alábbi mérőpontokon 

végeztünk zajméréseket: 

 KMP5: 1146 Budapest, Thököly út 58. 

 KMP6: 1146 Budapest, Thököly út 132. 

 KMP7: 1149 Budapest, Bosnyák tér 7. 

 KMP8: 1147 Budapest, Csömöri út 124/c 

A megállapított mértékadó zajterhelési értéket az alábbi táblázat foglaljuk össze. 

2.8.2. táblázat: Közúti zajmérések eredményei 

 Helyszín 

Mérésből 

számolt LAeq[dB] 
Határérték [dB] 

Túllépés mértéke 

[dB] 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

KMP5 1146 Budapest, Thököly út 58. 72,0 66,9 65 55 7,0 11,9 

KMP6 1146 Budapest, Thököly út 132. 72,3 67,2 65 55 7,3 12,2 

KMP7 1149 Budapest, Bosnyák tér 7. 66,6 61,5 65 55 1,6 6,5 

KMP8 1147 Budapest, Csömöri út 124/c 64,1 59,0 65 55 - 4,0 

 

Közlekedési zaj esetén jelentős, azaz 10 dB-nél (lásd 27/2008(XII.3. KvVM-EüM rendelet)) nagyobb 

határérték túllépés a vizsgált terület lakásainak környezetében megállapítható. (A 280/2007 (X.29.) Korm. 

rend. szerint az közlekedési zajforrás üzemeltetőjét a környezetvédelmi hatóság akkor kötelezheti 

zajvédelmi intézkedésre, ha a közlekedési zajforrás által okozott zajterhelés túllépés jelentős mértékű.) 

Az előző vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a kerületben a főbb utak mellett a jelenlegi zajterhelés 

határérték feletti mind nappal, mind éjszaka. 

A Budapest–Vác–Szob (70) vasútvonal, a körvasút, valamint a Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) vasútvonal 

érinti Zuglót. Városon belül, vagy elővárosi céllal igénybe vehető személyszállítás a körvasúton jelenleg 

nincs, a szükséges megállóhelyi infrastruktúra pedig nem áll rendelkezésre. A vasút városon belül 

szerepének növelése nem zuglói hatáskör, de jelentősen befolyásolja a közlekedési módok 

használhatóságát, ha a vasút városon belüli pozíciója javul.  
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A vasútvonalak mellett az alábbi helyszíneken végeztünk zajméréseket (Vibrocomp témaszám: 002/2017): 

 VMP1: 1147 Budapest, Szuglói körvasútsor 176. 

 VMP2: 1144 Budapest, Ond vezér útja 84. 

 VMP3: 1143 Budapest, Francia út 5. 

 VMP4: 1145 Budapest, Szugló u. 2. 

 VMP5: 1145 Budapest, Emília u. 1. 

 VMP6: 1144 Budapest, Orbó u. 26. 

A mérési pontok helyszíneit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A megállapított mértékadó zajterhelési értéket az alábbi táblázat foglaljuk össze. 

2.8.3. táblázat: Vasúti zajmérések eredményei 

Mérési pont Mérési pont címe 

Mértékadó A-hangnyomásszint [dB] 

Nappal Éjjel 

VMP1 1147 Budapest, Szuglói körvasút sor 176. 60,8 60,9 

VMP2 1144 Budapest, Ond vezér útja 84. 59,1 59,2 

VMP3 1143 Budapest, Francia út 5. 67,0 66,0 

VMP4 1145 Budapest, Szugló utca 2. 64,7 63,7 

VMP5 1145 Budapest, Emília utca 1. 63,9 62,9 

VMP6 1144 Budapest, Orbó utca 26. 59,9 60,0 

 

A fenti táblázat alapján az alábbiak állapíthatóak meg: 

VMP1 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal nem, éjjel 10,9 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

VMP2 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal nem, éjjel 9,2 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

VMP3 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal 2 dB-lel, éjjel 11 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

VMP4 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal nem, éjjel 8,7 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

VMP5 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal nem, éjjel 7,9 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

VMP6 zajmérési ponton a mértékadó A-hangnyomásszint nappal nem, éjjel 10 dB-lel haladja meg a 

határértéket. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg a vasútvonalak mellett található lakóépületek zajterhelése 

nappal határérték közeli, éjjel viszont határérték feletti. Több mérési pontok meghatározott A-

hangnyomásszint éjjel jelentős mértékben, tehát legalább 10 dB-lel meghaladja a határértéket (lásd 

27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet). A fentiek miatt zajvédelmi intézkedésekre van szükség. 

A zajterhelést a vasút mellé építendő zajárnyékoló fal építésével javasoljuk megoldani. A zajárnyékoló falak 

megakadályozzák, hogy a zaj közvetlenül a védendő létesítményekhez jusson. A zajcsökkentő hatás a 

zajárnyékolási jelenségen alapul. A zajforrás és a védendő létesítmény közé helyezett, zajterjedés útjába 
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állított, akusztikailag méretezett "akadállyal" az adott esetben a szükséges zajcsökkentés biztosítható. Az 

akusztikailag megfelelően méretezett hangakadály esetén az észlelő az akadály akusztikai "árnyékában" 

van, hozzá csak hullámelhajlás útján, az akadály éleit, széleit megkerülve jut el a zaj. Éppen ezért lényeges 

a megfelelő magasság, hosszúság tervezése, valamint az akusztikai követelmények meghatározása. 

Kerület lakóinak ezen kívül a légi forgalom zaját is el kell viselnie, miután Zugló a Ferihegyi repülőtér egyik 

leszálló sávja alatt terül el A repülőgépek által okozott zajterhelés 2005. májusa óta okoz problémát a 

kerületben, amióta megváltoztatták a légifolyosókat. Bár rövid ideig tart, de nagyságában megközelíti az 

autópálya melletti terület zajterhelését. A problémával az elmúlt években többször is foglalkozott az 

önkormányzat (Zajvédelmi Bizottság felállítása, Környezetvédelmi Cselekvési Program 2008). 

2.8.3. Szórakoztató létesítményekből eredő zaj-és rezgés 

A kerületben az alkalmi rendezvények keltette zajhatások jelenthetnek még zajpanaszt – jellemzően a 

közvetlenül érintett legközelebbi lakóterületeken. 

A kerület elhelyezkedéséből eredően olyan frekventált területekkel is rendelkezik, amelyeket különböző 

rendezvények tartására gyakran vesznek igénybe a rendezvényszervezők. Ezek korábban az Ötvenhatosok 

tere és környéke, valamint a Puskás Ferenc Stadion területe. Az Ötvenhatosok tere jelenleg átalakulóban 

van (Néprajzi Múzeum, mélygarázs és Városligeti Színház építése), a későbbiekben kültéri rendezvények 

nem várhatóak ott. 

A kerület rendelkezik helyi zajrendelettel (Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-

testületének 52/2008 (XII.19.) sz. rendelete),amely a közterületi rendezvények zajkibocsátási határértékeit 

állapítja meg, de az előírások figyelmen kívül hagyása esetén szankcióként csak szabálysértési eljárás 

lefolytatására van lehetőség.  

Az ingatlanon belüli rendezvények (pl. Puskás Ferenc stadion Szobor kert, M130 sportpálya, Pillangó Park) 

esetében szintén sérülnek a környéken lakók jogai. Ezekben az esetekben viszont szigorúbb előírások 

érvényesülhetnek. A rendezvényekre megállapított környezeti zajkibocsátási határértékek be nem tartása 

esetén a rendezvény szervezője zajbírsággal sújtható, melynek összege több millió forint is lehet. A 

túllépés esetén kiszabott bírság visszatartó erejű, zajkibocsátási határértékeket a rendezők túlnyomó 

többsége betartja. 
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2.9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Budapest teljes területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az FKF Zrt. végzi. A fővárosi 

Önkormányzat és a Közszolgáltató 2008. július 14-én, tíz évre szóló, 2009. január 1-től hatályos 

Közszolgáltatási Keretszerződést írt alá, a hulladékkezelési, közterület tisztántartási valamint közútkezelési 

feladatok Budapest közigazgatási területén történő kizárólagos ellátására. Ezt a szerződést 2014-ben 

megújították, a jogszabályi változások figyelembe vételével, a „Hulladékgazdálkodási és közterület 

tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés” megkötésével. 

Várható jogszabályi változások a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan 

A közeljövőben (1-3 éven belül) állami szinten az alábbi hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban 

várhatók módosítások, a 2017. március 28-ai HOI konferencia előadás (Kónya Károly: A 

hulladékgazdálkodást érintő jogszabályváltozások) szerint: 

 az építési-bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól, valamint az ezzel 

összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet 

 az egyes biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló kormányrendelet 

 a közterületek tisztántartásával kapcsolatos hulladékgazdálkodási szabályokról szóló 

kormányrendelet. 

Ezen jogszabályokat szükséges a közeljövőben nyomon követni, valamint a kerületet érintő egyes 

változtatásokat a helyi szabályozási rendszerbe beépíteni. 

2.9.1. Kommunális eredetű hulladékok 

Jelenleg a kommunális eredetű hulladékok gyűjtését és elszállítását az FKF Zrt. végzi. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése és működtetése alapvetően fővárosi 

önkormányzati feladat, melyet közszolgáltatási szerződés útján biztosítanak, ennek keretében a települési 

hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását és kezelését hajtják végre. 

Hulladékudvar 

A kerület területén egy hulladékudvar áll a lakosok rendelkezésére, amely a Füredi út 74. szám alatt 

található. 

„A hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a 

háztartásokban, illetve gazdálkodó szervezeteknél kis mennyiségben keletkező, anyag fajtánként 

elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint a csomagolási hulladékok átvételét 

végzik. A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának 

javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása.” (FKF Zrt.) 

Az FKF Zrt. által működtetett zuglói hulladékudvarban az alábbi elkülönítetten gyűjtött hulladékok adhatók 

át. 

Csomagolási hulladékok 

 papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kisebb papírdobozok, 

kartondoboz 

 italos karton: tejes és gyümölcsleves tetrapak dobozok (csak kimosva) 

 műanyag: ásványvizes és üdítős PET palackok és azok lecsavart kupakjai, műanyag flakonok, 

műanyag szatyrok, fóliák 

 hungarocell:habosított polisztirol csomagolások 

 színes üveg:boros, sörös és pezsgős üvegek 

 fehér üveg: italos, befőttes és parfümös üvegek 

 fémdoboz:üdítős- és sörös dobozok, valamint konzervdobozok. 
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Veszélyes ill. speciális kezelést igénylő hulladékok 

 elektromos hulladék(pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, 

elektromos fűrész, fűnyíró stb.) 

 elektronikai hulladék(pl.: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon hifi berendezés, televízió, 

rádió, videokamera, fényképezőgép) 

 fénycsövek és világítótestek 

 szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok 

 használt sütőzsiradék és göngyölege 

 fáradt olaj és göngyölege. 

A hulladékudvar által gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége az alábbi táblázatban kerül 

felsorolásra: 

2.9.1. táblázat: Hulladékudvar által gyűjthető nem veszélyes hulladékok 

Azonosító kód Hulladéktípus megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 70 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 18 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 3 

15 01 05 
vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 
3 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 25 

20 01 01 papír és karton 92 

20 01 25 étolaj és zsír 6 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 

23-tól és a 20 01 35-től 

40 

Összesen 257 

 

A hulladékudvar által gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége az alábbi táblázatban kerül felsorolásra: 

2.9.2. táblázat: Hulladékudvar által gyűjthető veszélyes hulladékok 

Azonosító kód Hulladéktípus megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

13 02 05* 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű-és 

kenőolaj 

4 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

1 

16 06 01* ólomakkumulátorok 4 

20 01 21* 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú 

hulladék 
2 
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Azonosító kód Hulladéktípus megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, amelyek 

között a 16 06 01,  16 06 02 vagy a 16 

06 03 azonosító kóddal jelölt elemek 

és akkumulátorok is megtalálhatók 

3 

20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 

23-tól 

65 

Összesen 79 

*veszélyes hulladék 

A hulladékgyűjtő udvaron, a lakossági veszélyes hulladékok fogadása hulladéktípusonként eltérő, 

általánosságban elmondható, hogy a budapesti lakosok (lakcímkártya, valamint) a hulladékkezelési díj 

befizetését igazoló dokumentum bemutatásával néhány kivételtől eltekintve mennyiségi korlát nélkül 

átadhatják hulladékaikat (a hulladékudvar kapacitásának erejéig). 

2.9.3. táblázat: A kerület telephelyeinek nem veszélyes hulladékforgalma 

Átvett hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

113580410 65581191 49161460 

Kezelt hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

61159147 187397 175601 

Keletkezett hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

17551394 57213131 15437896 

Átadott hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

70935122 2541984 486295 

 

Felmerült a hulladékudvar területének hozzávetőlegesen 900 m
2
-rel történő bővítése. Ilyen módon a telep 

alkalmassá válik a lom, festék, gumiabroncs, építési-bontási törmelék frakciók gyűjtésére is. A meglévő 

telephelyet lehetne bővíteni az önkormányzat telkén. A bővítés költségeit megosztja az önkormányzat és a 

közszolgáltató. 
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Szelektív hulladékgyűjtés 

Az ún. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az FKF Zrt. végzi, amelynek keretében a PET-palack, a 

fémhulladék és a papírhulladék kerül így elszállításra. A házhoz menő hulladékgyűjtés az üveghulladékra 

nem terjed ki, ezért az üveghulladék elhelyezésére az alábbi gyűjtőpontokat alakították ki. 

1. Bartl János utca - Termál utca, 

2. Dongó utca sarok, Dongó utca 8-cal szemben, 

3. Gvadányi utca 29/a előtt, 

4. Kassai tér (a közért oldalában) Ideiglenesen bevonva, 

5. Egressy út - Gizella út sarok, 

6. Egressy út 73/c (élelmiszer bolt mellett), 

7. Egressy út - Vezér utca, 

8. Mályva tér 7.  

9. Örs vezér tere 1-3. (Bolgárkertész utcánál)  

10. Ötvenes utca - Kerepesi út, 

11. Szuglói körvasútsor 173 -174 között, 

12. Egressy út - Cinkotai út sarok (Rákosmezei tér). 

A kerületben 18 kihelyezett szelektív gyűjtősziget található a következő címek alatt, amelyek mind az ötféle 

újrahasznosítható csomagolási hulladékfajtára kiterjednek. 

1. Ajtósi Dürer sor 25/a, Olof Palme sétány, 

2. Öv utca 132-vel szemben; 

3. Egyenes utca 8., 

4. Handzsár utca (közért hátsó fala előtt), 

5. Vezér utca - Kőszeg utca parkolóban, SPAR felöli oldal; 

6. Gvadányi út 62-64. közötti parkoló, 

7. Hungária köz, 

8. Nagy Lajos király útja 1-9., 

9. Ond vezér útja 1-3., 

10. Pillangó utca 15. Tesco mellett, 

11. Szikszó park - Kacsóh Pongrác út parkolójában, 

12. Mexikói úti Kisföldalatti végállomásánál, 

13. Stefánia út 41-gyel szemben a stadion oldalán, 

14. Szentmihályi út - Kerepesi út (az autókereskedés mellett), 

15. Thököly út - Dózsa György út sarkán, 

16. Thököly út - Francia út sarkán, 

17. Városligeti körút, parkolójában (Hermina út és Petőfi Csarnok között), 

18. Csertő utca 22., élelmiszerüzlet parkolója. 

A konténerek ürítését járatszerű rendszerben valósítja meg a Közszolgáltató.  

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli hulladék elhelyezés állandó problémát jelent a kerületben, 

amelynek megoldására hosszútávon a gyűjtőszigetek üveggyűjtő ponttokká alakítása tervezett. 

Lom hulladék gyűjtése 

A FKFZrt. évi egy alkalommal történő házhoz menő lomtalanítást végez, amelynek keretében a feleslegessé 

vált használati tárgyak, eszközök, bútorok kerülnek elszállításra. Ezért a szolgáltatásért a lakosoknak nem 

kell külön díjat fizetniük, hiszen azt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj már tartalmazza. Az 

elszállítás feltétele mindössze annyi, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen 

díjhátraléka.  
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A lomtalanítás körébe nem tartozó hulladékok, amelyeket az FKF Zrt. nem szállít el: 

 a háztartásokban naponta képződő hulladékot 

 ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot 

 veszélyes hulladékot 

 építési törmeléket 

 gumiabroncsot 

 zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű) 

 szénport, hamut 

 földet 

 elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot 

 gépjárműroncsot 

Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban kimondta, hogy a közterületeket érintő 

lomtalanítás jelenlegi formáját ki kellene váltani a házhoz menő lomtalanítási rendszer kiépítésével. 

Jelenlegi formájában a lomtalanítás nem fenntartható, különös tekintettel arra, hogy ellenőrzések szerint a 

kihelyezésre került hulladék jelentős számban nem lakossági eredetű, azaz az érvényben levő 

jogszabályok alapján a lakossági hulladékdíj ellenében nem is lehetne lomtalanítás keretében közterületen 

elhelyezni. A mostani gyakorlat helyett „intelligens lomtalanításra” kell törekedni, amely zárt rendszerű, 

begyűjtő autóra kerülnek a hulladékok, a fuvarokat call center segítségével optimalizálják. Mindenkinek 

alanyi jogon járna évi egyszeri lomtalanítás, aki befizette a hulladékdíjat. Zugló Önkormányzata 

együttműködne a fentiek érdekében az FKF Zrt.-vel. Egy mintaprogram indításáról folynak az egyeztetések, 

amelyet aztán fokozatosan ki lehet terjeszteni a kerület más területeire. 

Zöldhulladék gyűjtése 

Az FKF Zrt.,mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató, 2005 óta szállítja el járatrendszerben Budapest mind 

a tizenkilenc zöldövezetes kerületéből a kerti zöldhulladékot, amelyet ezután a Pusztazámori Regionális 

Hulladékkezelő Központban komposztálnak. A kerti zöldhulladék járatszerű begyűjtése a 2017-es évben 

március 20-tól december 1-ig tartott. 

Zöldhulladék gyűjtő zsákok minden hulladékudvarban kaphatóak, de a zöldhulladék leadására 

Budapesten csak három hulladékudvarban van lehetőség melyek a XV., XVIII. és XXII. kerületekben 

találhatóak. 

Az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosított keretösszegben ingyenesen biztosítja (véges 

darabszámig) zöldhulladékgyűjtő zsákokat általában őszi időszakban. Társasházi lakóközösségenként és 

családi házanként maximálisan 10 db-ot igényelhetnek, akik zuglói állandó lakcímmel rendelkező lakosok. 

A zsákokba helyezhető hulladékok: lomb, fa és bokornyesedék (szükséges méretre aprítva), nyírt fű, gyom. 

Komposztálás 

A főváros és agglomerációjának parkfenntartási hulladékainak komposztálását elsősorban a Fővárosi 

Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Zrt.) végzi. Komposztálási 

tevékenységét közel egy hektáros területen végzi, melynek telephelye a X. kerületben, a Keresztúri út 130. 

szám alatt található. Tevékenységük során, éves szinten mintegy 50-60 ezer m
3 

szerves hulladék 

feldolgozása valósul meg(nyitott, nagyprizmás eljárással), melyből kb. 5 – 6 ezer m
3
 komposzt jön létre, 

ennek 70%-át pedig a társaság visszajuttatja az általa gondozott területek javítására. A fennmaradó 

mennyiség pedig értékesítésre kerül. A zöldhulladék lerakási díja vállalkozásoknak, bruttó 1.700 Ft/ m
3
, 

míg a lakosság számára 100 kilóig ingyenes. 

A kertes vagy társasházban élő, zuglói lakosok számára az Önkormányzat komposztprogramot is indított, 

amelyet minden évben a tavaszi időszakban vehetnek igénybe. A program keretében a családok 

komposztkeretet igényelhetnek. A támogatás feltétele előzetes jelentkezés után a szerződés aláírása, majd 
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a személyes átvételkor a komposztálással kapcsolatos információk meghallgatása. A keretek 

újrahasznosított műanyagból készülnek, kb. 0,6 m
3
 űrtartalmúak, 20 kg tömegű, lapra szerelt kivitelűek. 

A program negyedik éve tart, évente kb. 400 db komposztkeret talál gazdára. A tapasztalatcsere és az 

elkészült komposztok szakmai vizsgálata is részre a programnak. Az önkormányzat közintézményei is 

igényelhettek komposztkereteket. A program továbbfejlesztése a közparkokban lehetséges: nagyobb 

kapacitású lombkomposztálókat lehetne kihelyezni, ami a közterületen keletkező lombhulladékok 

feldolgozására szolgálhatna. Ezzel párhuzamosan fokozatosan le kell építeni a zöldhulladék gyűjtés 

jelenlegi rendszerét. 

Illegális hulladék 

Az illegális hulladéklerakás országosan jelentkező probléma. Főként a települések külterületein 

(jellemzően az erdős, és zártkerti övezetek peremein), illetve a belterületi szegélyeken helyezik el ily 

módon a hulladékokat. Általánosságban elmondható, hogy ahol az önkormányzat felelős viselkedéssel 

jelen van a gond megoldásában, ott az üzemeltetésük alá tartozó területeken, saját költségen összegyűjtik 

és elszállítják a hulladékhalmokat. 

Az illegális hulladéklerakás folyamatosan fennálló probléma Zuglóban is. Az ilyen elhagyott hulladékok 

felszámolása, egyéb lakossági többlet elszállítása önkormányzati feladat. Évente megközelítőleg kb. 5.000 

m
3
illegálisan lerakott hulladékról kell gondoskodni. A kerületben különösen veszélyeztetett terület a 

Rákos-patak, parkok, külterjes zöldfelületek és a MÁV Zrt. tulajdonában álló területek Az utak melletti 

területek, különösképpen a szelektív gyűjtőszigetek környezetében jelent problémát az illegális hulladékok 

elhelyezése. 

Veszélyes hulladék illegális lerakására egy esetben került sor (2007-2008-ban). A korábbi Phylaxia telep 

mögött pakura és fáradt olaj hordókat raktak le, amelyeket a Palota Környezetvédelmi Kft. szakszerűen 

elszállított és megsemmisített. 

A Rákospatak utcában megtalálható – jelenleg a MÁV Zrt. gondozásában álló – terület2009. júliusától 

bérterületként üzemelt, amelyen bérlője nagy mennyiségű illegális hulladékot halmozott fel.  

A megközelítőleg 10 ezer köbméternyi hulladék (4700 tonna) tartalma, főként lom, kommunális hulladék 

és építési törmelék volt. A szállítás 37 nap alatt valósult meg és 222 teherautónyi mennyiséget jelentett. A 

területen lévő illegális hulladék felszámolása ügyében hosszan tartó pereskedés folyt a MÁV Zrt. és a bérlő 

között, amelynek lezárása előtt megvalósult a hátrahagyott anyagok elszállítása. Továbbá elszállításra 

került a Francia út és a Mexikói út menti területekről is. 

A hulladék veszélyforrás volt, melyet az is bizonyít, hogy 2014-ben és 2015-ben is kigyulladt, ezt pedig 

csupán nagy erőfeszítéseket téve voltak képesek a tűzoltók eloltani.  
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2.9.1. ábra: A Rákos patak területe az elszállítás előtt (baloldalon), és annak végeztével (jobb 

oldalon) (forrás: https://www.zuglo.hu/a-mav-elszallittatta-az-illegalis-hulladekot-a-rakospatak-utcai-

teruleterol/) 

2.9.2. Veszélyes hulladékok 

A 2012. évi CLXXXV. törvény (a hulladékról) alapján veszélyes hulladéknak minősül minden olyan hulladék, 

amely a jogszabály 1. mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkezik.  

Kód 
Veszélyességi jellemző 

megnevezése 
Leírás 

HP 1 Robbanásveszélyes 

Olyan hulladék, amely képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan 

hőmérsékleten és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy 

környezetében ezzel kárt okoz. Beleértendő a pirotechnikai hulladék, a 

robbanásveszélyes szervesperoxid-hulladék és a robbanásveszélyes 

önreaktív hulladék. 

HP 2 Oxidáló 
Olyan hulladék, amely - általában azzal, hogy oxigént biztosít - más anyag 

égését okozza vagy elősegíti. 

HP 3 Tűzveszélyes 

Megkülönböztetünk: tűzveszélyes folyékony, tűzveszélyes öngyulladó 

folyékony és szilárd, tűzveszélyes szilárd, tűzveszélyes gáz-

halmazállapotú, vízzel reakcióba lépő, valamint egyéb tűzveszélyes 

hulladéktípusokat. 

HP 4 
Irritáló - bőrirritáció és 

szemkárosodás 

Olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt 

vagy szemkárosodást okozhat. 

HP 5 
Célszervi toxicitás 

(STOT)/aspirációs toxicitás 

Olyan hulladék, amely egyszeri vagy ismétlődő expozíciót követően 

célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében akut 

toxikus hatást okoz. 

HP 6 Akut toxicitás 
Olyan hulladék, amely szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve 

belélegzés folytán akut toxicitást okozhat. 

HP 7 Rákkeltő (karcinogén) Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját. 

HP 8 Maró Olyan hulladék, amely a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat. 
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Kód 
Veszélyességi jellemző 

megnevezése 
Leírás 

HP 9 Fertőző 

Olyan hulladék, amely életképes mikroorganizmusokat vagy azok 

toxinjait tartalmazza, amelyek közismerten vagy megalapozott 

feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő 

szervezetekben. 

HP 10 
Reprodukciót (szaporodást) 

károsító 

Olyan hulladék, amely a felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek szexuális 

működésére és termékenységére gyakorol káros hatást, valamint az 

utódokban fejlődési toxicitást okoz. 

HP 11 Mutagén 
Olyan hulladék, amely mutációt, vagyis a sejt genetikai anyagának 

végleges mennyiségi vagy szerkezeti változását okozhatja. 

HP 12 Akut mérgező gázokat fejlesztő 
Olyan hulladék, amely vízzel vagy savval érintkezve akut mérgező 

gázokat fejleszt (Acutetox. 1, 2 vagy 3). 

HP 13 Érzékenységet okozó 
Olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyek 

közismerten a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák. 

HP 14 
Környezetre veszélyes 

(ökotoxikus) 

Olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy 

jelenthet egy vagy több környezeti elemre. 

HP 15 

Olyan hulladék, amely képes a 

HP 1-14-ben felsorolt olyan 

veszélyességi tulajdonságot 

mutatni, amellyel az eredeti 

hulladék nem rendelkezik 

Olyan hulladék, melyre az 1. mellékletben található, 9. táblázatban 

szereplő figyelmeztetőmondat vagy kiegészítő figyelmeztetés vonatkozik, 

a HP 15 veszélyességi kategóriába sorolandó, kivéve, ha a hulladék olyan 

formában található, hogy az semmilyen körülmények között nem bocsát 

ki robbanásveszélyes vagy potenciálisan robbanásveszélyes tulajdonságú 

anyagokat. 

 

2.9.4. táblázat: A kerület telephelyeinek veszélyes hulladékforgalma 

Átvett hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

24045 34133 41210 

Kezelt hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

- - - 

Keletkezett hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

689578 867983 706266 

Átadott hulladékok mennyisége [kg] 

2013 2014 2015 

67554416 121156832 733395 
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2.10. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

A kerületben az energiahatékonysági tanácsadást a Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda 

(továbbiakban: ZETI) végzi. A ZETI az energiahatékonysági és megtakarítási kérdésekben (pl. 

épületszigetelés) tanácsot kérő kerületi lakosoknak, vállalkozásoknak szakemberek segítenek olyan 

megoldásokat kidolgozni, amelyek segítenek hatékonyan spórolni az energiával. A tanácsadás díjmentes. 

Zuglóban a villamos energia és a földgázszolgáltatás teljes körűen kiépített. Távhőszolgáltatás a nagy 

lakótelepeken van. A szilárd tüzelőanyagoknak nincs komoly szerepe az energiagazdálkodásban, viszont 

részarányuk enyhén nő, mivel amely magánszemély megteheti, visszatér a hagyományos, vegyes tüzelésű 

rendszerre, a gázfűtés helyett. A fafűtés ezen „reneszánsza” a gázárak drasztikus növekedésének 

következménye, egyértelműen negatívan befolyásolja a levegőtisztaság-védelmet. 

Az Önkormányzat és a ZVK Zrt. között megkötött megállapodás alapján az intézmények 

energiaracionalizálási, felújítási feladatainak ellátója a ZVK Zrt. Az önkormányzati intézmények energia 

racionalizálása rendszeresen napirenden van. 

Az elmúlt időszakban az intézményeknél energiaracionalizálás céljából történtek különböző felújítások és 

beruházások, így: lámpatestek cseréje, kazán csere, fűtésszabályozás, radiátorok cseréje, hőszigetelés 

homlokzaton, tetőn, illetve a Kövér Lajos utcai sportpályán a meleg víz ellátására napkollektort szereltek 

fel. 

A kapacitások további bővítésével hőellátás területén a megújuló energiaforrások részaránya tovább 

növelhető. További kedvező lehetőséget a napenergia és a geotermikus energia hasznosítása kínál, 

valamint biomassza kazánok telepítésével is lehet számolni. 

2017-ben megvalósult pályázati projektek 

Móra Ferenc Általános Iskola energetikai felújítása az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es 

időszak, Energiahatékonysági Program keretén belül valósult meg.  

A projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola energetikai felújítása történik meg az alábbi 

tevékenységekkel: 

 Homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárócsere, 32,34 kW-os napelemes rendszer 

telepítése villamos energia termelésére, 

 gépészeti korszerűsítések: a fűtési körök szabályozhatóvá tétele szivattyúk és szabályozószelepek 

beépítésével, a radiátorok szabályozhatósága termoszelepek beépítésével, ill. cseréjével, valamint 

a szükséges csővezetékek cseréje, 

 intelligens épületfelügyeleti rendszer telepítése energiamenedzsment céljából, intelligens 

épületfelügyeleti rendszert működtető személyzet továbbképzése (1 fő), tanárok/oktatók 

továbbképzése (10 fő): energiahatékonysági alapismeretek, speciális technikák és módszerek az 

energiahatékonysági ismeretek hatékony átadására, 

 diákok szemléletformálása rendezvénysorozat keretében, 

 3 napos energetikai szemléletformálási tanulmányút Norvégiába tanárok és önkormányzati 

szakemberek részvételével. 

Folyamatban lévő pályázati projektek 

Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása, melynek keretében az alábbi munkálatok 

megvalósulása várható:  

 Lapostető hőszigetelése  

 Homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer kialakítása 

 Homlokzati nyílászárók cseréje - Napelemes rendszer telepítése  

 Napkollektoros rendszer a HMV rásegítésre  

 Hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése  

 Releváns radiátor és termoszelep csere. 
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A jövőben várhatóan megvalósuló energetikafejlesztések: 

Kazánok cseréje az ezzel összefüggő épületvillamossági, építészeti munkák elvégzésével az alábbi 

helyszínek: 

 Csibe Bölcsőde 1143, Budapest, Utász utca 23., hrsz.: 32421/3 

 Ringató Bölcsőde 1145 Budapest, Bácskai utca 17/A., hrsz.: 32258/6  

 Meseház Óvoda 1143 Budapest, Egressy út 1/F., hrsz.: 32539/22 

 Rózsavár Óvoda 1141 Budapest, Szugló utca 90/A., hrsz.: 31268/179. 

Elvégzendő feladatok: 

I. rész: Csibe Bölcsőde 

 Épületgépészeti munkák: 

 kazánok cseréje (2 db, minimum 45 kW összteljesítményű)  

 gázhálózat átalakítása, GÁZ MEO átadás 

 égéstermék elvezetők bontása, új kiépítése, 

 kazánház felújítása 

 gázüzemű bojler cseréje indirekt fűtésű tárolóra 

 kazánház vízellátás, csatornázási feladatai, fűtési rendszer cseréje (vezetékek, radiátorok),  

 Épületvillamossági munkák: kazánok működtetésének, vezérlésének kiépítése 

 Építőmesteri (szakipari) munkák: kazánházi építészeti munkák 

II. rész: Ringató Bölcsőde 

 Épületgépészet: 

 kazánok cseréje (2 db, minimum 60 kW összteljesítményű) 

 gázhálózat átalakítása, GÁZ MEO átadás 

 égéstermék elvezetők bontása, új kiépítése 

 kazánház felújítása 

 kazánház vízellátás, csatornázási feladatai 

 Épületvillamosság: kazánok működtetésének, vezérlésének kiépítése 

 Építészet: kazánházi építészeti munkák 

III. rész: Meseház Óvoda  

 Épületgépészeti munkák: 

 kazánok cseréje (2 db, minimum 35 kW összteljesítményű)  

 gázhálózat átalakítása, GÁZ MEO átadás 

 égéstermék elvezetők bontása, új kiépítése 

 kazánház felújítása 

 villanybojlercseréje indirekt fűtésű tárolóra 

 kazánház vízellátás, csatornázási feladatai 

 Épületvillamossági munkák: kazánok működtetésének, vezérlésének kiépítése 

 Építőmesteri (szakipari) munkák: kazánházi építészeti munkák 

IV. rész: Rózsavár Óvoda  

 Épületgépészeti munkák: 

 kazánok cseréje (2db, minimum 60kW összteljesítményű) 

 gázhálózat átalakítása, GÁZ MEO átadás 

 égéstermék elvezetők bontása, új kiépítése 

 kazánház felújítása 

 gázüzemű bojler cseréje indirekt fűtésű tárolóra 

 kazánház vízellátás, csatornázási feladatai 

 Épületvillamossági munkák: kazánok működtetésének, vezérlésének kiépítése 
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 Építőmesteri (szakipari) munkák: kazánházi építészeti munkák 

Tücsöktanya Óvoda felújítása (1147 Budapest, Ilosvay Selymes tér 21. hrsz.: 30665/4) Óvodaépület 

tetőszigetelés felújítása, kazáncsere, fűtési hálózat cseréje, belső felújítási munkák. 

Intézményi (óvoda, bölcsőde) nyílászáró cserék: 6 intézményben 

Helyszínek 

 1141 Budapest, Egressy út 180-184. hrsz.: 31484/118 

 1149 Budapest, Fráter György tér 12. hrsz.: 31907/16 

 1144 Budapest, Gvadányi utca 40-42. hrsz.: 40373/10 

 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/G. hrsz.: 31913/18 

 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 35-39. Hrsz.: 30837  

 1147 Budapest, Ilosvai Selymes tér 5. Hrsz.: 30778/42 

Elvégzendő feladat: 

 Meglévő fa szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje új, műanyag szerkezetű, háromrétegű 

üvegezésű ablakokra (profilvastagság min. 80 mm, háromrétegű üvegezés,Uw≤1,15 W/m2K, 

műanyag könyöklő és műanyag párkány). 

Napraforgó Óvoda felújítása (1145 Budapest, Emma u. 16-18. hrsz.: 32157/23) 

Elvégzendő feladatok: 

 Óvodaépület tető átépítése, 

 hőszigetelése, 

 ablakcseréje és homlokzat hőszigetelése, 

 belső felújítási munkák. 

Közvilágítás 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13. § alapján a helyi 

közszolgáltatások ellátásának nagy része alapvetően a települési önkormányzatok feladata. Az 

önkormányzatok feladat- és hatáskörei lehetnek kötelezőek, „feltételesen kötelezőek”, vagy önként 

vállaltak. A törvény értelmében a települési önkormányzatok településüzemeltetéssel kapcsolatos 

feladatai a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 

Továbbá, a 23. § alapján a fővárosi önkormányzat feladata azon terület- és településfejlesztési, valamint 

területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatok ellátása, melyek a főváros egészét 

érintik, így tehát a közvilágítás biztosítása. 

A XIV. kerület közvilágítását 2001-től a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) végzi, amely Budapest 

Főváros Önkormányzata és a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.50-50%-os százalékos tulajdoni 

részesedésű, közös tulajdonú vállalkozása.  

A kerületben a közvilágítás a főbb közútvonalak tekintetében teljes körűnek mondható közbiztonsági 

szempontokat előtérbe helyezve igény keletkezik a játszóterek,parkok, közterületek közvilágításának 

fejlesztésére valamint a sportpályák esetében a pálya funkcionális közvilágításának fejlesztésére. Továbbá 

ezeken a területeken szükség lenne a térfigyelő rendszer telepítésére is. Zugló közterületeit jelenleg 176 

db térfigyelő kamara felügyeli.  

A kerületi 10 kV-os hálózat táppontja a 120/10 kV-os Városliget alállomás, illetve az ellátásban több 

elektromos alállomás is részt vesz. A nagyfeszültségű hálózat földkábeles és légvezetékes kivitele is 

megtalálható a kerületben. Az alállomások táplálják meg a közcélú 10/0,4 kV-os transzformátorokat, 

amelyek a fogyasztói igényeket elégítik ki. A kerület villamosenergia-hálózata jelentős 

tartalékkapacitásokkal bír, a területi lefedettség a jelenlegi igényeknek megfelelő. 
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Szennyvíziszap hasznosítása 

Az anaerob körülmények között rothasztott szennyvíziszapból metanogén baktériumok segítségével zöld 

energiát, biogázt lehet termelni. A keletkezett biogázt tisztítást követően a biogáztelep és a rothasztók 

fűtésére, távfűtésre, gázmotorok hajtására, elektromos energia előállítására és tiszta metán kinyerésére 

lehet felhasználni. 

A kerületből az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre áramló szennyvízből tisztításából származó iszap a 

telepen lévő, korszerű bioenergetikai létesítménynek köszönhetően azonnal, energetikai (hő- és 

elektromos energia) céllal hasznosítható. A megtermelt, de fel nem használt elektromos energiát pedig 

2016 júliusától külső hálózatra is képesek kitáplálni. 

A víztelenített iszap egy részét az FCSM a Csomádi Iszaplerakó Telepén komposztálási technológiával 

kezeli, hasznosítja. A komposzt SRF (SolidRecoveredFuel - Szilárd Újrahasznosított Tüzelőanyag) 

termékengedéllyel bír jó fűtőértéke miatt. Az SRF mint tüzelőanyag megítélésére, besorolására, vizsgálati, 

mintavételi módszereire jól kidolgozott magyar (MSZ EN 15359:2012) szabvány által meghatározott 

előírások állnak rendelkezésre. Eszerint SRF-nek tekintendő minden olyan másodlagos szilárd tüzelőanyag, 

mely nem veszélyes hulladék feldolgozásából származik, illetve megfelel az EN 15359 nemzetközi szabvány 

előírásainak. 

2.11. KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

Magyarország településeit a 234/2011. (XI. 10.) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 

(továbbiakban Kat.) 21-24. §-a alapján a rendelet 2. számú mellékletében foglalt besorolási szabályok 

figyelembevételével I-II-III. katasztrófavédelmi osztályba lehet besorolni. 

Budapest Főváros XIV. kerülete rendelkezik Veszélyelhárítási tervvel. A dokumentum akatasztrófavédelmi 

osztályba sorolás eredményeit az alábbiak szerint ismerteti: 

Budapest Főváros XIV. kerülete a 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 

alapján I. kategóriába sorolt település. 

Elsődlegesen veszélyeztető forrással kell számolni 

 Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.) 

 NSI Kisstadion Műjégpálya (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.) 

 CHINOIN Zrt. (Budapest, 1045 Budapest, Tó u. 1-5.) 

 veszélyes anyagok szállítása közúton 

 rendkívüli időjárás (eső, hó, aszály, szélvihar) 

Másodlagos veszélyeztető forrással kell számolni 

 az energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása 

 járvány, járványveszély, állategészségügyi-járvány 

 földrengés, földcsuszamlás 

A Chinoin Zrt. 2012. júliusi biztonsági jelentése alapján a külső védelmi tervezés során két zónahatár (535 

m, 870 m) lett a hatásterület alapadataként rögzítve. 

 535 m az 1%-os halálozási indoor esetben (épületen belül tartózkodókra), 

 870 m az 1%-os halálozási outdoor (szabadban tartózkodókra). 

Természeti eredetű katasztrófák 

Földtani veszélyforrással érintett területek 

Csuszamlásnak nevezzük azokat a tömegmozgásos folyamatokat, amik csúszópálya mentén, nyíróerők 

hatására, hirtelen és gyorsan következnek be. Csuszamlást elősegítő tényezők a víztartalom növekedése, 



 

 

 

 

63 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

vízfelvételre képlékennyé váló anyag jelenléte, a lejtő meredekebbé válása (alátámasztás elvesztése), 

földrengés, stb. 

A 1125/2005 (V.25.) sz. Fővárosi Közgyűlési Határozattal elfogadott Budapest Főváros Településszerkezeti 

Terve (2005) alapján a kerületben nem találhatóak csúszásveszélyes területek.  

Rendkívüli időjárás (villámárvizek) és csapadékvíz-elvezetési problémák 

Budapest-Zugló Környezetvédelmi Programja 2004-2010 teljesítésének beszámolója szerint a kerület 

területe csaknem teljesen csatornázott, ezért az összegyűlő csapadékvizek elvezetése általában nem jelent 

problémát. Csapadékvíz elvezetési gondok főleg a víznyelők és a zöldterületek csapadékvíz szikkasztóinak 

nem kielégítő takarításából adódnak. A víznyelők fölött összegyűlő avar és egyéb hulladék gátolja az 

összegyűlt csapadékvíz elfolyását, ami intenzív csapadék esetén a közlekedést is lassítja. 

A Rákos-patak leginkább a szomszédos kerületek és az agglomerációs települések csapadékvizét vezeti el 

(ld. FCSM). Mivel keresztülfolyik Zugló területén a csapadékos időszak nagyvíz elvezetése Zuglóra is 

hatással van. A Rákos-patak biztonságos védelmi rendszere miatt ez árvízveszélyt nem okoz, azonban 

talajvízszint-emelkedést igen, ami a környező épületek pincéinek elöntését idézheti elő. 

Budapest területén az FKF Zrt. feladata a fő- és tömegközlekedési útvonalainak, valamint a lakosság 

ellátásában kiemelt létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, élelmiszer elosztókhoz vezető utak 

síkosság-mentesítése és hóeltakarítása. 

2015-ben Zugló ismét csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesületéhez (KTSZE). 

Ugyanebben az évben megrendezésre került a Klímaváltozás a mindennapokban c. konferencia, amelyet a 

helyi önkormányzat és a Zuglói Egészségügyi Szolgálat szervezett a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

alkalmából. 

Budapest XIV. kerülete rendelkezik Helyi Vízkárelhárítási Tervvel, amelyet 2016 áprilisában fogadtak el, 

amely a 2.4.1. fejezetben került ismertetésre. 

Zugló földrengés-veszélyeztetettsége 

Az Alpok, Appenninek, Dinaridák és Kárpát-medence, azon belül is Magyarország lemeztektonikai 

helyzetét, az Adriai tüske (Afrikai lemez része) Eurázsiai lemez felé közeledése, ütközése határozza meg. A 

tüske északi, észak-keleti irányba mozog és közben az óramutató járásával ellentétesen forog, aminek 

hatására húzófeszültség keletkezik a lemezekben, ami földrengéseket gerjeszt. Mindezek következtében a 

Pannon-medencében aktív lemeztektonikai helyzet alakult ki, jellemzően oldalelmozdulásos törésekkel. 

Magyarország területén évente 100-120 kisebb intenzitású (2,5 magnitúdójúnál kisebb) földrengés alakul 

ki, amelyek nagy része nem éri el az érzékelhetőség határát. A nagyobb erejű földrengések ritkábban 

fordulnak elő, de jellemző visszatérési idővel. Négy-ötévente 2,5-3 magnitúdójú, már érezhető erejű, 15-20 

évente jelentősebb károkat okozó és 40-50 évente nagyobb károkat okozó 5,5-6 magnitúdójú földrengések 

pattannak ki. A 2.11.1. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe  

(forrás: MSZ EN 1998-1/EUROCODE 8 szabvány)n látható, hogy Zugló kerület a 4. zónában helyezkedik el.  

A szeizmológiában a veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális értékével szokás definiálni. 

Az Európai Unió országaiban egységes földrengés szabvány (Eurocode 8) van érvényben, mely részletesen 

meghatározza a földrengés-biztos tervezés módszereit különböző építmények esetében. Minden 

építményt úgy kell megtervezni, hogy az élettartama (általában 50 év) alatt 10% valószínűséggel előforduló 

földrengést komolyabb szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírja. A veszélyes ipari létesítményeknél 

(atomerőművek, radioaktív hulladéklerakók, egyéb erőművek) nagyon fontos a földrengésállóság, mivel 

ezek sérülése a környezetet különlegesen nagymértékben veszélyezteti.  
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2.11.1. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe  

(forrás: MSZ EN 1998-1/EUROCODE 8 szabvány) 

Mesterséges eredetű katasztrófák 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. 

melléklete alapján Budapest XIV. kerülete a II. (közepesen veszélyeztetett) katasztrófavédelmi osztályba 

került besorolásra. 

Legjelentősebb veszélyforrások Zugló területén 

 Közlekedéssel kapcsolatos veszélyhelyzetek: az autópályák és a főútvonalakon keresztül zajló 

veszélyes anyag szállítása (M3 bevezető szakasza, Kerepesi út, Hungária körút), illetve a fővárosból 

és a fővárosba történő vasúti (Rákosrendező, Zugló, Rákosfalva és Vasútmúzeum vasúti állomások) 

személy- és teherszállítások. 

 Nagy tömegek befogadására alkalmas létesítmények, bevásárlóközpontok (Árkád, IKEA, Récsei 

Center), sportlétesítmények és rendezvényközpontok (Puskás Ferenc Stadion, Papp László 

Budapest Sportaréna, SYMA Sport- és Rendezvényközpont), illetve irodaépületek. 

 

Tűzesetek 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FKI)fő feladata a tűzoltás, műszaki mentés, a 

lakosság védelme, tájékoztatása és riasztása, valamint a katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek 

megelőzése, illetve a károk felszámolásában való közreműködés. Az FKI öt budapesti kirendeltséggel 

rendelkezik, amelyek közül az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség alá tartozik Zugló. A XIV. 

Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az Egressy úton található.  

Budapest belül mindössze két kerületben működik önkéntes tűzoltó egyesület, ebből az egyik a Zuglói 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

2.12. EMBERI EGÉSZSÉG ÁLLAPOTA 

Zugló lakossága 

A település népességszáma a XIX. század végétől napjainkig lényegében folyamatosan növekedett az 1980-

as évek tetőzési pontjáig (kivétel a II. világháború időszaka). Budapest XIV. kerületének 2017. évre becsült 

népessége 115 036 fő. Népsűrűsége 6 345 fő/km
2
. Lakások száma 72 586 db. A kerület népességszámának 

változása Budapest átlagának megfelelő.  
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1950-ben létrejött Nagy-Budapest kialakulásához nagyban hozzájárult az akkor még közigazgatásilag 

különálló településrészek (Újpest, Rákospalota, Pestszentimre, Pesterzsébet) funkcionális kapcsolataik 

szorosabbá válása. A Budapest körüli korábbi agglomerációs övezet települései lakosságszámának gyors 

növekedését eredményezte az ország távolabbi vidékeiről való tömeges bevándorlás a budapesti gyáripar 

növekvő munkaerőigénye okán. 

A trianoni békeszerződés megkötése után a határváltozások hatására Budapest népessége növekedni 

kezdett. Ennek okai között említhető, hogy Budapest elvesztette „urbanizációs versenytársait”, migrációs 

célponttá vált, mivel az ország önálló nemzetállammá válásával Budapest lett az ország egyetlen 

nemzetközi kapcsolatokkal is bíró nagyvárosa. A nemzetközi kapcsolatok pedig serkentően hatottak a 

város fejlődésére. 

A Budapesten koncentrálódó gyáripar megnövekedett munkaerőigénye miatt a vidéki térségekből a 

főváros irányába meginduló nagyarányú bevándorlást a főváros már nem tudta befogadni. A fellépő 

lakáshiány miatt adminisztratív korlátozásokat vezettek be. A nyolcvanas évektől felerősödött mind a 

népesség, mind pedig egyes belvárosi ipari tevékenységek kitelepedése az agglomerációs övezetbe. 

Az 1989-et követő politikai, gazdasági és társadalmi rendszerváltozás új helyzetet, új feltételrendszert 

teremtett az ország fejlődésében. 

 

2.12.1. ábra: Zugló népességszámának alakulása (forrás: http://nepesseg.combudapest/budapest-14-

kerulet/) 

A korcsoportok szerinti népességmegoszlás 2013-as adatait vizsgálva megállapítható, hogy a kerületben 

élő fiatalok és idősek aránya magas az aktív korúakéhoz képest. Az adatokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

2.12.1. táblázat: Korcsoportok szerinti népességmegoszlás 2013-ban 

Korcsoport Budapest Zugló 

Fiatalkorúak (0-14 éves) 13,1 13,3 

Aktív korúak (14-59 éves) 60,2 57,8 

Időskorúak (60-X) 26,7 28,9 

 

Az összehasonlítás alapján látható, hogy Budapest átlagához képest a fiatalkorúak és az időskorúak aránya 

magasabb a kerületben az aktív korúak rovására. Ezen adatok függvényében a kerületben az eltartottak 

aránya magas értéket képvisel.  

http://nepesseg.combudapest/budapest-14-kerulet/
http://nepesseg.combudapest/budapest-14-kerulet/
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Egészségügyi létesítmények, szolgáltatások 

Az Önkormányzat a Zuglói Egészségügyi Szolgálaton (továbbiakban: ZESZ) keresztül az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 a fogorvosi alapellátásról, 

 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 a védőnői ellátásról, 

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Ügyeletes gyógyszertár az Örs vezér téri szakrendelő épületében áll rendelkezésre, amelynek működését 

az Önkormányzat támogatja. 

A kerületben nyolc helyszínen működik kórházi ellátás, részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által 

fenntartott, részben egyházi fenntartású intézményekben: 

 Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.) 

 Uzsoki Utcai Kórház Krónikus és Rehabilitációs Intézet (1146 Budapest, Hungária krt.167-169.) 

 Uzsoki Utcai Kórház Tüdőszűrő állomás, és Tüdő- ill. Onkológiai gondozó (1145 Budapest, Amerikai 

út 50.) 

 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza (1146 Budapest, Bethesda u. 3.) 

 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Lorántffy - részleg (1143 Budapest, 

Ilka u. 57.) 

 MÁV Kórház Rehabilitációés Reumatológia (1145 Budapest, Jávor u. 9/b-9/c.) 

 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.) 

 Albert Schweitzer MAZSIHISZ Szeretetkórház (1145 Budapest, Amerikai út 53-55.) 

Zugló Önkormányzata az Egészségfejlesztési tervben célként határozta meg a lakosság egészséggel és 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteinek bővítését, valamint a szűrőprogramokon történő 

részvételi hajlandóság növelését. 

Zuglói Egészségmegőrző Modellt (továbbiakban: ZEM) indított az önkormányzat, amelynek keretében 

stratégiai megállapodást kötött a ZESZ-szel, az Uzsoki Kórházzal és az Omron céggel. A cél hogy Zuglóban 

kiemelt figyelmet kapjanak a diabéteszes és hipertóniás betegek, és hogy az ilyen típusú betegségek 

megelőzésére széleskörű szűrőprogramot és felvilágosító kampány induljon. Az egészségre ártalmas 

hatások (a helytelen táplálkozás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz, a káros fizikai 

környezeti hatások) kiiktatása érdekékében indulnak programok. 

A konvergencia régiók számos egészségfejlesztési irodájának mintájára Zuglóban is feláll egy ilyen 

intézmény a ZESZ működtetése alatt. 

A krónikus betegek gyógyítására, gondozására is program indul: praxisközösség alakul megfelelő 

finanszírozás esetén, amely betegirányítással, a krónikus betegek állapotának napi kontroll alatt tartásával, 

távfelügyelettel (mérőeszközök segítségével), esetleg riasztással foglalkozik majd. 

Sportlehetőségek 

Istvánmező városrész délkeleti részét a sportlétesítmények uralják, többek között itt található a Puskás 

Ferenc Stadion, a Kisstadion és a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, Papp László Budapest 

Sportaréna. A központ legrégebbi építménye az 1896-ra felépített Millenáris. Azon kívül, hogy több mint 

egy évszázad óta a kerékpár és jégkorong sportok kedvelt edző és versenyhelyszíne, a Millenárison játszott 

először nemzetközi mérkőzést magyar labdarúgó csapat. A ZEM honlapján térképes interaktív 

adatbázisból lehet válogatni a sportolási lehetőségek közül:http://zem.zuglo.hu/sport . 

  

http://zem.zuglo.hu/sport


 

 

 

 

67 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

2.13. KÖRNYEZETI NEVELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL 

Köznevelés, oktatás, környezeti nevelés 

Bölcsődék 

A kerületben működő bölcsődei ellátást a Zuglói Egyesített Bölcsődék biztosítják, melynek központja és 

elérhetőségei az alábbiak: 

Cím:1141 Budapest, Mályva köz 12. 

Intézményvezető: Kissné Kalló Gyöngyi 

Telefon: 06-1-223-0490, 06-1-467-0944 

E-mail:kozpont@zugloibolcsik.hu 

A kerületben 12 bölcsődei részleg működik 993 férőhellyel, ezek telephelyei a következők: 

1. Ringató Bölcsőde 

2. Vadvirág Bölcsőde 

3. Aprótalpak Bölcsőde 

4. Micimackó Kuckója Bölcsőde 

5. Csibe Bölcsőde  

6. Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde 

7. Móka-kacagás Bölcsőde 

8. Tipegő kert Bölcsőde 

9. Meseház Bölcsőde 

10. Mazsola Bölcsőde 

11. Patakparti Bölcsőde 

12. Mesevonat Bölcsőde 

Óvodák – a „Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézmények *-al jelölve 

A kerületben 24 óvoda működik (+telephelyek, összesen 29 db), amelyek az alábbiak: 

1. Zuglói Aprófalva Óvoda 

2. Zuglói Bóbita Óvoda* 

3. Zuglói Cseperedő Óvoda 

4. Zuglói Csicsergő Óvoda*(2 telephelyen) 

5. Zuglói HerminkaÓvoda(2 telephelyen) 

6. Zuglói Hétszínvirág Óvoda* 

7. Zuglói Játékszín Óvoda 

8. Zuglói Kerékgyártó Óvoda* 

9. Zuglói Kincskereső Óvoda(2 telephelyen) 

10. Zuglói Mályva Óvoda* 

11. Zuglói Meseház Óvoda(2 telephelyen) 

12. Zuglói Mókavár Óvoda* 

13. Zuglói Napköziotthonos Óvoda 

14. Zuglói Napraforgó Óvoda(2 telephelyen) 

15. Zuglói Napsugár Óvoda 

16. Zuglói Narancs Óvoda 

17. Zuglói Óperenciás Óvoda* 

18. Zuglói Örökzöld Óvoda 

19. Zuglói Pöttöm Park Óvoda* 

20. Zuglói Rózsavár Óvoda* 

21. Zuglói Tücsöktanya Óvoda* 

22. Zuglói Zöld Lurkók Óvoda* 

23. Zuglói Tündérkert Óvoda 

24. Zuglói Tihany Óvoda* 

A kerületben lehetőség van „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére, pályázat keretében. A 

Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum hirdette meg, nyílt pályázatként a cím elnyerésének lehetőségét, melyhez az 

alábbi feltételeknek szükséges teljesülniük (a részletes pályázati kiírás szerint): 

 Amennyiben az intézmény több feladat-ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) rendelkezik, csak 

azon feladat-ellátási helyeire nyújtsa be külön-külön, a sajátosságok megjelenítésével a pályázatot, 

amelyekben a pályázati feltételek adottak. 

 A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan 

kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű 

környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak 

mailto:kozpont@zugloibolcsik.hu
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képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesíti a Zöld Óvoda 

Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet) 

 A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi 

szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely 

vonatkozásában valósítja meg. 

A pályázat visszavonásig érvényes, beadása folyamatos. 

Szemléletformálás, társadalmi részvétel 

Közművelődés 

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2015. január 22-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

adományozott Minősített Közművelődési Intézmény címet viseli, melyet a közművelődés 

minőségfejlesztésének alkalmazásával történő kiemelkedő teljesítményéért nyert el. 

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. hét kulturális és szabadidős intézményt tart fenn a kerületben. 

 Cserepesház 

 Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda (a Cserepesházban) 

 Liget Galéria 

 Lipták Villa 

 Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely (a Lipták Villában) 

 ZIC – Zuglói Ifjúsági Centrum 

 Zuglói Civil Ház 

Civil szervezetek 

Zuglóban több mint 120 civil szervezet működik, amelyek tevékenysége számos területen segíti a kerület 

lakosságának életét. A Civil Információs Portál, valamint a Zuglói Civil Füzet alapján, a kerületben 32 

környezetvédelmi vonatkozású civil szervezet működik, amelyek az alábbiak: 

 Állatmenhely Közhasznú Egyesület 

 Bogi-tó Természettudatos Életmód Egyesület 

 Civil Zugló Egyesület 

 Csapody Vera Alapítvány a Magyar Kert-és Tájkultúráért 

 F6 Fenntarthatóságért Egyesület 

 FÁK és MI Alapítvány 

 Fauna Alapítvány 

 Felsőoktatás és Gazdaság Együttműködéséért Egyesület 

 Görény Tartók Egyesülete 

 Kedvencet Keresek Alapítvány 

 Kisállatmenhely Alapítvány 

 Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége 

 Magyar Bullterrier Baráti Társaság Fajtamentő Egyesület 

 Magyar Környezetvédelmi Egyesület 

 Magyar Környezetvédelmi Egyesület 

 Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 

 Magyar Természetes Energia és Bioüzemanyag Egyesület 

 Magyarországi Díszmadárbarátok PANNÓNIA Országos Szövetsége 

 Malomtó Horgász Egyesület 

 NIVO ART Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért 

 Örökzöld Közhasznú Alapítvány 

 Összefogás a Cházár András és az Abonyi Utcák Értékeiért Egyesület 

 Panelkutya Állatbarát-, Sport- és Szabadidős Egyesület 

 Rákos Mezeje Egyesület 
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 S.O.S. WildLife Vadállatvédelmi Egyesület 

 Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete 

 Valkói Tópart Egyesület 

 Zöld Impulzus Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport Egyesület 

 Zöldebb Környezetünkért Egyesület 

 Zöldövezet Közhasznú Egyesület 

 ZUG Közösségi Kertekért Egyesület 

 Zúgó-Patak Egyesület 

 ZUG Közösségi Kertekért Egyesület 

Önkormányzati rendezvények, fejlesztések szemléletformálással kapcsolatban 

 A Föld napjához kapcsolódóan minden évben megrendezésre kerülnek különböző programok, a 

kerület lakosai számára, a környezettudatos ismeretek bővítése céljából. 

 A kerület 2015-ös évben csatlakozott a TeSzedd! akcióhoz, amelynek során az önkéntesek az 

önkormányzat szervezésében a lakókörnyezetük megtisztításában vesznek részt azóta minden 

évben. 

 Komposztprogram: ld. hulladékos fejezet 

 Virágos Zugló: A program célja, hogy Zugló önkormányzata és a zuglói lakosok közösen szépítsék 

meg, tegyék virágossá a lakóházakhoz tartozó előkerteket, utcafrontokat. A programra olyan 

magánszemélyek, lakóközösségek, intézmények és vállalkozások jelentkezhetnek, akik vállalják, 

hogy részt vesznek lakóhelyük utcafrontjának, előkertjének virágosításában és az elkészült terület 

további gondozásában. A programban résztvevőknek az önkormányzat térítésmentesen adja a 

virágpalántákat és a cserjéket, valamint segítséget nyújt az ültetéshez szükséges szerszámok 

biztosításában is. 

 Közösségi kert: Az önkormányzat és a ZUG Közösségi Kertekért Egyesület együttműködésében már 

a második közösségi terv nyitja meg kapuját, amelyek célja, hogy új típusú zöldfelületeket, illetve 

területhasznosítási formákat honosítson meg;  a városi kisparcellás mezőgazdaságot népszerűsítse, 

a kertészeti hagyományokat ápolja; elősegítse a környezet- és egészségtudatos életmódra való 

nevelést; hozzájáruljon az önellátás és az öngondoskodás kultúrájának megteremtéséhez. 

 ZETI: ld. az energiás részben 

 Macskaivartalanítás: A kerületben is probléma a kóbor macskák túlszaporodása, ezért 

kedvezményes ivartalanítási programot indított az önkormányzat. Mindenki részt vehet, akinek 

nehézséget okoz a beavatkozás teljes árának kifizetése.  Az ivartalanítás támogatásával az 

önkormányzat a felelős állattartásra akarjuk felhívni a figyelmet. A rendszeres SugárZOO Piknikek is 

hozzájárulnak a szemléletformáláshoz. 

 Madárodúk kihelyezése: Az önkormányzat madárodúkat vásárolt, és ezeket a Madártani Egyesület 

szakembereivel helyezték ki a kerület különböző pontjain.  

 Biodiverzitás felmérés: A lakosság bevonásával felméri az önkormányzat a kerületben fellelhető 

állat- és növényfajokat 
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3. ELÉRENDŐ KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK, A 

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, FELELŐSÖK, ÜTEMEZÉSEK 

MEGHATÁROZÁSÁVAL 

A kerületi környezetpolitika célja, hogy a kerület a lakosság élhető otthona legyen, mindenkinek javuljon az 

életminősége és a környezetbiztonsága. Ennek lényeges összetevője – a környezeti terhelések csökkentése 

és az értékek megóvása. A természeti erőforrások igénybevételét csökkenteni kell, a gazdasági szereplők 

és a döntéshozók szemléletének alakítását, formálását szükséges elérni. A célok megfogalmazásánál 

fontos szem előtt tartani, hogy a kiemelt beruházások, a közszolgáltatások biztosítása, atermészetvédelem 

fővárosi hatáskörben van érdemi döntéseket a Főváros hoz. 

Stratégiai célként fogalmazható meg a jó életminőség és az egészséges élet kerületi környezeti 

feltételeinek biztosítása. Ide tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a színvonalas környezeti 

infrastruktúra, valamint a kerület, épített és természeti elemeinek megfelelőaránya, minősége. Cél az 

esetleges környezeti károk felszámolása, a természeti és táji értékek védelme, az életközösségek 

működőképesség- és a sokféleség fenntartása, az épített környezet és kulturális értékek megőrzése. Cél a 

természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzése. 

Csökkenteni szükséges a kibocsátott hulladék mennyiségét valamint az újrahasznosítás és megújuló 

energiahordozók fenntartható használatának előmozdítását. Szintén stratégiai célként fogalmazhatóak 

meg az éghajlatváltozás megelőzésére és az alkalmazkodásra irányuló törekvések is. 

Horizontális cél a kerületi polgárok környezettudatosságának erősítése, fenntartható fogyasztási 

szokásainak meghonosítása. Ezek alapfeltétele környezeti szemlélet erősítése mellett a környezeti 

információkhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi és gazdasági részvétel erősítése is.  

Az IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus beavatkozási területei, továbbá a Budapest 

Környezeti Programja 2017-2021. alapján az alábbi tématerületeket határoztuk meg: 

 Levegőminőség javítása 

 Víz- és felszín alatti közegek, talajvédelme, fenntartható használata 

 Zajterhelés mérséklése 

 Zöldfelületek védelme/ zöldfelület gazdálkodás 

 Természet- és tájvédelem 

 Környezetbiztonság javítása 

 Épített környezet védelme 

 Emberi egészség védelme 

 Hulladékgazdálkodás 

 Energiagazdálkodás 

 Közlekedés és környezet 

 Éghajlatváltozás megelőzése és alkalmazkodás 

 Környezeti nevelés, környezeti tájékoztatás, társadalmi részvétel növelése 
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 Levegőminőség javítása 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból cél a levegő minőségének javítása, a közlekedésből és lakossági 

fűtésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó intézkedések révén. A kerületben 

legnagyobb környezeti terhelést a közlekedés és szállítás jelenti, az ártalmak legnagyobb része a 

járműforgalomra vezethető vissza. A forgalmas utak mentén károsodhat a talaj, a növényzet, az állatvilág 

és az épített környezet is. Emiatt növekszik a környezeti okokra is visszavezethető (pl. NO2, PM10) 

légzőszervi megbetegedések kockázata. 

Cél, célállapot: Levegő minőségének javítása, közlekedésből származó károsanyag kibocsátás 

csökkentése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

LEV-1: Jelenleg hatályos jogszabály szerint P+R parkolók bővítése, tömegközlekedés ösztönzése 

Leírás 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős károsanyag-kibocsátó forrás a 

közlekedés. A folyamatosan növekvő gépjárműforgalom ellensúlyozása érdekében 

hasznos lenne a P+R parkolók bővítése a közösségi közlekedési eszközök 

végállomásainak (buszvégállomás, vasúti megállók) közelében a tömegközlekedés 

ösztönzése céljából.  

Parkolási zónák fejlesztésének vizsgálata - forgalomcsillapító hatás érdekében. 

Várható hatás, eredmény Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

LEV-2: Kerékpáros közlekedést ösztönző intézkedések 

Leírás 

Kapcsolódás, biztonság fokozása a kerékpárosok részére - kerékpáros pihenők 

kialakítása a Rákos patak parton. (pl., kerékpáros barát közlekedés fejlesztés). 

B+R (Bike and Ride: a kerékpár és a tömegközlekedés által alkotott kombinált 

közlekedés) rendszert támogató intézkedések: pl. megfelelő kapacitású 

kerékpártárolók kialakítása az állomásokon, közintézményekben, iskolákban. 

Csomópontokon való átkelés biztonságának növelése. Továbbá a Kerékpárosbarát 

Zugló Koncepció – 2017-ben megfogalmazott rövid távú célok megvalósítása. 

Népszerűsítés, oktatás révén hangsúlyozni a kerékpárhasználat előnyeit és 

lehetőségeit  

Várható hatás, eredmény Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat, helyi önkormányzat Kerékpáros koncepció alapján 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

LEV-3: Utak kiporzásából származó szálló por koncentrációjának csökkentése az Önkormányzat 

kezelésében lévő utakon 

Leírás 

Belső úthálózat rendszeres tisztítása. 

Kátyúk, lokális úthibák javítása a kiporzás, kopás csökkentésének érdekében a kerületi 

földutak szilárd burkolattal történő ellátása. 

Téli időszakot követően az utak csúszásmentesítésére kiszórt szemcsés anyagok 

eltávolítása. 

Új beruházások, fejlesztések esetén megkövetelni a por kibocsátásának 

csökkentéséhez szükséges intézkedéseket (pl. burkolt parkolók kialakítása, elérhető 

legjobb technika, építés alatt a szállított és felhasznált anyag nedvesítése, stb) 

Várható hatás, eredmény Szálló por koncentrációjának csökkentése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat, helyi önkormányzat 
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LEV-3: Utak kiporzásából származó szálló por koncentrációjának csökkentése az Önkormányzat 

kezelésében lévő utakon 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

LEV-4: Tranzitforgalom csökkentésének lehetőségei 

Leírás 

A tranzitforgalom csökkentés lehetőségeinek feltérképezése a saját fenntartású utak 

tekintetében, valamint 30-as zónák további kialakítása, továbbá az M3-as bevezető 

szakaszfelmérése. 

Várható hatás, eredmény Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

LEV-5: Közösségi közlekedés népszerűsítése 

Leírás Közösségi közlekedés fejlesztésének ösztönzése. 

Várható hatás, eredmény Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Levegő minőségének javítása, fűtésből származó károsanyag kibocsátás 

csökkentése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

LEV-6: Fűtésre vonatkozó intézkedési javaslatok 

Leírás 

a. Korszerűtlen fűtési rendszerrel és hőszigeteléssel működő társasházak részére 

támogatás pályázati úton 

b. Lakosság tájékoztatása a hulladékok tüzelésére vonatkozóan (a 306/2010. (XII.23.) 

Kormányrendeletben foglaltak szerint háztartási tüzelőberendezésben a hulladékok 

égetése - a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 

kezeletlen fahulladék kivételével - tilos. 

c. A beruházások, ingatlanfejlesztések, illetve a közlekedési és parkolási infrastruktúra 

(pl. P+R parkolók) létesítése során a beruházó egyértelműen támassza alá, hogy a 

fűtésmód, a szellőzés, illetve a technológiai kibocsátások az elérhető legalacsonyabb 

szintűek.  

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatban kell előírni a fejlesztendő terület 

háttér-légszennyezettségének, a távhő hasznosításának, illetve a megújuló 

energiaforrások felhasználásának kötelező vizsgálatát. 

Várható hatás, eredmény Levegő minőségének javulása, fűtésből származó károsanyag kibocsátás csökkenése 

Felelősök 

a. Kormány, Fővárosi, helyi önkormányzat 

b. helyi önkormányzat 

c. jogszabályi háttér alapján 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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Cél, célállapot: Levegő minőségének javítása, pollenkoncentráció csökkentése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

LEV-7: Allergének koncentrációjának csökkentése 

Leírás 

Allergének növények terjedésének visszaszorítása, lakossági tájékoztatás, 

gyommentesítés, kényszerkaszálások elrendelése, útszélek,villamos pályák 

gyommentesítése. A vasúti pályák környezetében lévő gyomosodás problémájának 

megoldásának érdekében együttműködés a MÁV-val. 

Várható hatás, eredmény 
Allergén növények terjedésének visszaszorítása, allergiás tünetek csökkentése a 

lakosság körében 

Felelősök 
Fővárosi Önkormányzattal, valamint a MÁV-val együttműködve, helyi önkormányzat, 

ingatlan tulajdonosok 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos, vegetációs időszakban 
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 Víz- és felszín alatti közegek, talajvédelme, fenntartható használata 

 

A felszínalatti vízkészletekkel történő megfelelő gazdálkodás feltételeinek biztosítása és betartatása, 

valamint a közműves ivóvíz mennyiségével valótakarékos használat módjainak megismertetése kerületi 

feladatként írható le. 

A jogi, hatósági és műszaki eszközök összehangolása és az önkormányzati koordináció nagymértékben 

elősegítheti a felszín alatti vízkészletek védelmét és fenntartható hasznosítását.  

Cél, célállapot: Csapadékvizek megfelelő elvezetése, helyi vízkárok megelőzése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

VÍZ-1: Lehulló csapadékvíz gyűjtése és felhasználása, lehetőségek vizsgálata 

Leírás 

Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése: zöldtetők, záportározók 

kialakítása. Az esővízgyűjtés feltételeinek megteremtése műszaki és területhasználati 

feltételek rendelkezésre állása esetén. A lezúduló csapadékvizek károkozásának 

mérséklése. Késleltetett csapadékvíz betáplálása a csatornarendszerbe (ciszterna 

telken, ingatlanon belül). 

Várható hatás, eredmény 

Kisebb mértékű felszíni lefolyás, víztakarékosság (fenntartható fejlődés elősegítése). 

Csapadékvíz-elvezető rendszer hatékonyságának javulása, 

a csúcsidejű víztöbbletek (villámárvizek, hirtelen lezúduló csapadékok okozta elöntések 

által okozott károk csökkentése 

Felelősök FCSM-mel együttműködve, helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Vízfelhasználás csökkentése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

VÍZ-2: Vízfelhasználás csökkentése önkormányzati intézményekben 

Leírás Víztakarékos rendszer kiépítése önkormányzati intézményekben. 

Várható hatás, eredmény Az önkormányzat vízfelhasználásának csökkenése 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés a környezetvédelmi program végéig 

 

Cél, célállapot: Talajszennyezési problémák megelőzése, megoldása 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

TAL-1: A nem csatlakozott háztartások felderítése, nyomon követés, monitorozás 

Leírás 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 

talajterhelési díjról szóló 2/2016. (I.25.) önkormányzati rendelete alapján az elmúlt 

években megvalósult a közcsatorna hálózatra nem csatlakozott háztartások 

felderítése, cél a nyomon követés és monitorozás 

Várható hatás, eredmény 
Talaj és felszín alatti víz minőségének javulása 

Környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása 

Felelősök helyi önkormányzat, FCSM 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés Folyamatos 

TAL-3: A talajvíz kutak felmérése, regisztere 
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TAL-1: A nem csatlakozott háztartások felderítése, nyomon követés, monitorozás 

Leírás Felszín alatti talajvíz kutak felmérése vízkivételek megismerése 

Várható hatás, eredmény 

Talaj és felszín alatti víz minőségének ismerete, további intézkedések 

tervezhetőségére 

Környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása 

Felelősök  

Prioritás elsődleges 

Ütemezés Középtávú 

 

TAL-4: Rákosrendező területének újrahasznosítása 

Leírás 

Rákosrendező területének újrahasznosítása. Az önkormányzat tulajdonában álló, 

szennyezéssel érintett területen alprogramot dolgozhat ki, amit szabályozással, saját 

beruházással vagy a beruházás ösztönzésével segít.Együttműködés a MÁV-val a teljes 

terület rekultiválására. 

Várható hatás, eredmény 
Talaj és felszín alatti közeg minőségének javulása 

Környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása 

Felelősök MÁV-val, valamint a Fővárossal együttműködve, helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés környezetvédelmi program végéig 
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 Zajterhelés mérséklése 

 

A városi életmód egyik legjelentősebb környezeti ártalma az állandósult rezgés- és zajterhelés, különösen 

a főútvonalak, vasútvonalak mellett. A konfliktusterületeken nő az egészségkárosodás kockázata 

(érzékszervi, idegrendszeri károsodás, stressz). 

Cél, célállapot:A település élhetőségének fenntartása, javítása 

Integrált Településfejlesztési Stratégia/Hosszú távú közlekedésfejlesztési koncepció keretében 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

ZAJ-1: Közösségi közlekedési ráhordás javítása vasútra, P+R parkolók kiépítése 

Leírás 

Zuglóban a kerület saját közúti közlekedési eredetű zajforrása nem elhanyagolható 

mértékű. A folyamatosan növekvő gépjárműforgalom ellensúlyozása érdekében 

célszerű lenne a vasútra történő közösségi autóbusz közlekedés ráhordási 

kapacitásainak bővítése, valamint ezzel együtt a P+R parkolók kiépítése a közösségi 

közlekedési eszközök végállomásainak (MILFAV, buszvégállomás, vasúti megállók) 

közelében a tömegközlekedés ösztönzése céljából.  

Várható hatás, eredmény A kerület belső forgalmának csökkentése, a közúti zajterhelés mérséklődése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés A környezetvédelmi program végéig 

 

ZAJ-2: Átmenő közúti forgalom csillapítása 

Leírás 

A kerületen átmenő közúti forgalom csillapítására alkalmas eszköz a belváros felé 

irányuló közúti kapacitások szűkítése. 

Ezen túlmenően hatékony eszköz lehet az intelligens jelzőlámpás forgalom 

szabályozás: csúcsidőben eltérően, mint egyéb időben, éjjel megállító jelleggel. 

A kerületben az átmenő teherforgalom tiltása és ellenőrzése hatékony intézkedéssé 

válhat a város átlagos közúti zajterhelésének csökkentésében és a zavaró zajhatású 

tehergépjármű elhaladások számának csökkenésével. 

Az intelligens forgalom szabályozás eszközeként a közúti sebesség határok betartatása, 

annak rendszeres ellenőrzése kiemelten fontos (különösen éjjel) eszköz a kerület 

közúti zajterhelési szintjének csökkentésében.  

Várható hatás, eredmény A város belső forgalmának csökkentése, a közúti zajterhelés mérséklődése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés A környezetvédelmi program végéig 

 

Egyedi zajvédelmi intézkedési lehetőségek 

ZAJ-3: Zajmérések – elsődlegesen a főúthálózat mentén 

Leírás 
A kritikus zajterhelésű helyeken eseti zajmérések végzése, mely a lakosság részére 

információt ad a zajterhelési állapotról. 

Várható hatás, eredmény 

Csökkenő zajpanaszok – a megfelelő tájékoztatás és a határértékek ismeretében. 

Használható adatállomány városfejlesztések, úttervezések, felújítások tanulmány és 

engedélyezési terveinek készítése során. 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés A környezetvédelmi program végéig  
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ZAJ-4: Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítés 

Leírás 
Meglévő stratégiai zajtérkép felülvizsgálata, intézkedési terv készítése - a vonatkozó 

jogszabályok által kötelezően előírt módon. 

Várható hatás, eredmény 

Stratégiai városfejlesztések, úttervezések, felújítások tervezését megelőzően hatékony 

eszköz a várható zajhatás előrejelzésére, modellezés segítségével – megelőzendő a 

nem várt zajkonfliktusok kialakulását. 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés A környezetvédelmi program végéig 

 

ZAJ-5: Alkalmi rendezvények zajkibocsátási engedély megadása 

Leírás 

A gyakran zavaró rendezvények hangosításának precíz előkészítése, szakértő általi 

megfelelőség igazolása szükséges az engedély megadását megelőzően – különösen 

abban az esetben, ha határérték feletti zajterhelés várható. A nagy zajjal járó ünnepi 

rendezvények, koncertek hangosításának szabályozásán túl annak időtartamát is 

szigorúbban kell szabályozni – tekintettel több esetben a saját lakosságon túlmenően 

a szomszédos kerületek lakóira is. A rendezvények várható zajhatásáról, a 

rendezvények időtartamáról, ill. a rendezvény üzemeltetésért felelős megnevezéséről 

és elérhetőségéről időben történő tájékoztatással kell élni a lakosság felé – 

hagyományos és online eszközökön át. 

Várható hatás, eredmény Csökkenő zajpanaszok, élhetőbb település 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

ZAJ-6: Útburkolatok cseréje, karbantartása 

Leírás 

A korszerűtlen, töredezett útburkolat nagymértékben növeli a közúti zajterhelést az 

elhaladó gépjárművek gördülési zajkibocsátásának fokozásával. Az útburkolatok 

megfelelő karbantartása alapvető kezelői feladat, amelynek kedvező zajvédelmi hatása 

érzékelhető változást okozhat. A kritikus zajterhelésű útszakaszokon, illetőleg ahol a 

stratégiai zajtérképezés zajkonfliktust indikál, ott az útfelújítások előkészítése során 

legyen szempont, hogy ún. „csendes aszfalttal” történjen javasolt ún. „csendes 

aszfalttal” történő kopóréteg csere, amely fokozott mértékben csökkenti az 

elhaladások zajkibocsátását. 

Várható hatás, eredmény Mérséklődő zajterhelés 

Felelősök helyi önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Zöldfelületek védelme/ zöldfelület gazdálkodás 

 

Zöldfelület-gazdálkodási szempontból cél a meglévő zöldfelületek megőrzése és fenntarthatóságuk 

biztosítása, az utcák zöldfelületi fejlesztése – zöldfelületek közötti kapcsolat megteremtése, a közhasznú 

zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, a biológiailag aktív felületek növelése, valamint a 

település minden részéről könnyen elérhető játszóterek és sportolási célú területek kialakítása.  

Cél, célállapot: Meglévő települési zöldfelületek megőrzése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

ZFG-1: Zöldfelületi kataszter naprakészen tartása, fejlesztése, park és sorfák kataszterének elkészítése 

Leírás 

A településen már több zöldfelületi fejlesztés megvalósítása vagy tervezése van 

folyamatban. Ezek megvalósításával jelentősen javulhat a Zuglóban elérhető jó 

minőségű zöldfelületek aránya és elérhetősége, így fontos feladat ezen területek 

nyilvántartása, fejlesztések folytatása, és szükség esetén új tervezési területek 

kijelölése. 

Várható hatás, eredmény 
A zöldfelületek, zöldterületek bővítésével jelentősen javítható a települési életminőség, 

könnyebben, gyorsabban elérhetővé válnak településen belül is a zöldfelületek.  

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Zöldfelületek bővítése, mennyiségi és minőségi fejlesztése 

ZFG-2: Zöldhálózat bővítési lehetőségeinek a felmérése 

Leírás 
Fel kell mérni, hogy mely településrészeken hol van lehetőség a meglévő parkok 

zöldfelületekkel történő hálózatos összekapcsolására.  

Várható hatás, eredmény 

A városi lakosság fizikai és mentális egészségének megőrzése, valamint a települési 

környezet kellemesebbé tétele (pl. mikroklimatikus adottságok javulása által) 

érdekében a parkok által nyújtott „természeti” élmény kiterjesztése, amennyire 

lehetséges. 

Felelősök helyi önkormányzat, helyi civil szervezetek 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés Környezetvédelmi program végéig 

 

ZFG-3: A már meglévő és tervezett zöldfelületek színvonalas fenntartására, gondozására terv 

Leírás 

A kerület zöldfelületei a nagy lakósűrűség miatt folyamatosan extra igénybevételnek 

vannak kitéve. A meglévő és tervezett zöldfelületek csak akkor láthatják el elsődleges 

céljukat, ha folyamatos fenntartásuk biztosított (öntözéssel, ültetéssel, sérült eszközök 

pótlásával), erre célszerű tervet készíteni, amely magában foglalja a várható költségeket 

is. 

Várható hatás, eredmény 

A városi lakosság fizikai és mentális egészségének megőrzése, valamint a települési 

környezet kellemesebbé tétele (pl. mikroklimatikus adottságok javulása által) 

érdekében a parkok által nyújtott „természeti” élmény megőrzése, amennyire 

lehetséges. 

Felelősök helyi önkormányzat, helyi civil szervezetek 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Természet- és tájvédelem 

Természetvédelem 

A környezetvédelmi program célja a település természeti értékeinek megőrzése, hosszú távú fenntartása, 

a meglévő védett természeti területek védettségi szintjének fenntartásával, a természetvédelmi értékek 

figyelembevételével a fejlesztések során, valamint a védelem alatt nem álló természetvédelmi 

szempontból értékes területek természet közeli állapotának megtartásával. 

Cél, célállapot: Település természeti értékeinek megőrzése, hosszú távú fenntartása 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

TER-1: Védett természeti értékek feltérképezése és kijelölése, folyamatosan monitorozásuk 

Leírás 

A kerületben található védett fajok felmérése, továbbá a madárodúk kihelyezésének 

folytatása a madárfauna megőrzésére, növelésére. Fák/fasorok védettség alá 

helyezésének felmérése és kijelölése. A fővárosi rendelettel védett fasorok megóvása, 

megőrzése. A XIV. kerület helyi és országos védett természeti értékeinek 

fenntartásához célszerű kezelési és fenntartási tervet készíteni a hatékonyabb 

megóvásuk, monitorozásuk érdekében. 

Várható hatás, eredmény 
Védett természeti területek értékeinek hosszú távú fennmaradása, a Zugló védett 

területeinek tervszerű kezelése és fejlesztése.  

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Vizes élőhelyek természetességének javítása 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

TER-2: Rákos-patak revitalizációja és természetességének javítása 

Leírás 

A Rákos-patak több szakaszon is szabályozott mederben folyik, a környező 

használatoknak köszönhetően is a természetessége csökkent. A vízpart 

természetvédelmi szempontból is kiemelt értéket képvisel mivel értékes vizes élőhely, 

rekreációs értéke is fontos, emellett a Rákos-patak a Nemzeti Ökológiai Hálózat 

ökológiai folyosóját képezi, amely a Dunába torkollik. Ezek alapján javasolt a patak 

revitalizációja, természetes mederviszonyok, növényzet kialakítása. A vízfolyás 

revitalizációjával, és a kedvező életkörülmények visszaállításával a vízi és vízparti 

élővilág életlehetőségei bővülhetnek, növelve ezáltal is a természetességet és 

biodiverzitást. 

Várható hatás, eredmény 
A Rákos-patak természetességének, és egyben rekreációs értékének növelése 

biodiverzitás növelése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat, FCSM, helyi önkormányzat, helyi civil szervezetek 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés környezetvédelmi program végéig 
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Tájvédelem 

A program célja településkép-védelmi szempontból egy egységes települési arculat kialakítása, a 

településkép javítása településszépítési programok lebonyolításával, valamint tájvédelmi szempontból a 

rehabilitációt igénylő területek rendezése.  

Cél, célállapot: Egyedi tájértékek ismerete, nyilvántartása, védelmének elősegítése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

TÁJ-1: Egyedi tájértékek kataszterezése, kataszter kezelése 

Leírás 

A település egyedi tájértékeinek (pl.: új fák, fasorok, emlékművek) feltérképezése, 

lakossággal való megismertetése fontos a települési értékek védelme, és a településhez 

köthető identitástudat erősítése szempontjából is. Az egyedi tájértékek kataszterezése/ 

kataszter bővítése megvalósítható akár egyetemekkel való együttműködés keretében 

is.  

Várható hatás, eredmény 
A településen lévő egyedi tájértékek megismerésének, bemutatásának, védelmének 

elősegítése 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Revitalizációt igénylő területek rendezése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

TÁJ-2: Barnamezős területek nyilvántartása, zöldhálózat-fejlesztésbe való bevonása 

Leírás 

Zuglóban számos olyan terület található, amely jelenleg hasznosítatlanul áll, pedig 

jelentős használati potenciállal rendelkezik adottságaiból és elhelyezkedéséből 

adódóan.  Szabályozási eszközökkel ösztönözni kell új területek felhasználása helyett 

ezen használaton kívüli részek bevonását. (A kerület élhetőbbé tételének szolgálatában 

az új zöldhálózat részét képezhetik, közösségi kertek is helyet kaphatnak rajtuk – 

Összhangban Zugló Településfejlesztési Koncepciójával, ahol az Épített és természeti 

környezet védelme, fejlesztése részcéljai között is szerepel a barnamezős területek 

fejlesztése.)  

Amennyiben az adott terület nem az Önkormányzat tulajdonában van, közvetlen 

ráhatása nincs a hasznosításra, de szabályozással, támogatással, ösztönzéssel 

elősegíthető a megfelelő hasznosítás megtelepedése.  

Várható hatás, eredmény 
Barnamezős területek rehabilitálása és hasznosítása, a település belterületén lévő 

rombolt, alulhasznosított terület eltűnése 

Felelősök hely önkormányzat, telektulajdonosok,Fővárosi Önkormányzat, Magyar Állam 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés Folyamatos 
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 Környezetbiztonság javítása 

A kerületben lévő ipari üzemek, a és közlekedési útvonalak nagy forgalma magában hordozhatja a 

katasztrofális üzemi és közlekedési balesetek lehetőségét. A kockázatok csökkentése csak megfelelő 

információbázis rendelkezésre állásával, és a megelőzésmódszerével valósítható meg. A vészhelyzetekre 

való lakossági felkészítés az önkormányzata gazdálkodó szervezetés a polgári védelem közös felelőssége 

és feladata is egyben. Jól megszervezett tájékoztató rendszer nélkül nem biztosítható a lakosság elégséges 

információhoz való juttatása, amely súlyosbíthatja egyes események kártételét. 

Az élet- és vagyonbiztonság alapvető szempontjait figyelembe véve szükséges a tájékoztatási tevékenység 

erősítése, valamint az éghajlatvédelmi célokat és beavatkozásokat tartalmazó, készülő kerületi 

klímastratégia szemléletformálási tevékenységének célzott kiterjesztése az özönvízszerű esőzések 

következményeire történő felkészülés érdekében. 

Ipari balesetekkel szembeni védelem 

Cél, célállapot: Környezeti katasztrófavédelem: ipari balesetekkel, kémiai biztonsággal kapcsolatos 

kockázatok mérséklése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

KAT-1: Veszélyes üzemek ellenőrzése együttműködésben a Hatóságokkal, felkészítés riasztási eseményre 

Leírás 

A kerület veszélyes üzemeinek működéséről, biztonsági szintjükről nemcsak a 

hatóságok, hanem az önkormányzat és a lakosság számára is információt kell 

biztosítani.  

Várható hatás, eredmény 

Környezeti katasztrófavédelem: ipari balesetekkel, kémiai biztonság kapcsolatos 

kockázatok mérséklése, 

Környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása 

Felelősök helyi önkormányzat, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Épített környezet védelme 

Cél, célállapot: A település élhetőségének fenntartása, javítása 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

ÉP-1: Épített értékek védelme 

Leírás A már védettséget élvező építészeti értékek megőrzése, szükség esetén azok felújítása. 

Várható hatás, eredmény 
Gazdasági szempontból a felújított épületek értékének növekedése, valamint a 

városkép javulása várható. 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat, helyi önkormányzat, ingatlantulajdonosok 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

ÉP-2: Korszerű intézményi ellátottság biztosítása 

Leírás 

Intézményi ellátottság fejlesztése, például a közoktatási intézmények felújításával, a 

kerületben található bölcsőde, óvodák, általános iskolák épületeinek korszerűsítése 

során (hőszigetelés-fenntarthatóság). Valamint a körzeti rendelők felújítása, szükség 

szerint új helyen való létesítése. Az intézményi fejlesztésekre vonatkozó pályázatok 

nyomon követése, megpályázása. 

Várható hatás, eredmény 
Az intézmények fenntartási költségeinek csökkenése, a lakosok életkörülményeinek 

javulása, élhetőbb település kialakulása 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

ÉP-3: Felhagyott, meglévő létesítmények rehabilitációja 

Leírás A felhagyott, rossz állapotú, elhanyagolt épületek potenciáljának felmérése 

Várható hatás, eredmény A jelenlegi településképet romboló létesítmények megszűnése, településkép javulása 

Felelősök Fővárosi Önkormányzat, helyi önkormányzat, ingatlan tulajdonosok 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

ÉP-4: Passzív nyílászáró csere program  

Leírás 

Azokon a helyeken, ahol a zajterhelés nem, vagy nem megfelelő mértékben 

mérsékelhető (pl. zajárnyékoló fal nem létesíthető, központi fekvés) és tartósan fennáll 

a veszélyes mértékű zajterhelés, a kerület saját erőforrásból kell, hogy nyílászáró 

programot indítson. ebbe a körbe a lakóépületeken túlmenően beletartoznak a 

kedvezőtlen fekvésű iskolák, óvodák és bölcsődék is. 

Várható hatás, eredmény 
Elviselhetőbb zajterhelés az otthonokban, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb háttér az 

oktatási intézményekben. 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés A környezetvédelmi program végéig 
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 Emberi egészség védelme 

 

Cél, célállapot: Egészségtudatosság fejlesztése, parlagfű visszaszorítás 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

E-1: Egészségügyi-és infrastrukturális ellátás fejlesztése 

Leírás 

A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése elősegíthető a különböző 

ingyenes szűrések szervezésével, felhívva a figyelmet a megelőzés 

fontosságára. Egészségfejlesztési Iroda kialakításának lehetősége. Továbbá az 

intézmények infrastrukturális, energetikai fejlesztése. 

Várható hatás, eredmény 

Egészségtudatosság növekedése 

Egészségfejlesztés 

Infrastrukturális fejlődés 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

E-2: Hőség-, Szmog- és UV riadóterv 

Leírás 
Hőség-, Szmog- és UV riadótervről a lakosság tájékoztatása. (pl. honlapon, 

helyi lapban, stb.) 

Várható hatás, eredmény 
Egészségi állapot javulása, eredményesebb alkalmazkodás a környezeti 

szélsőségekhez 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

E-3: Egészséges életmódra való ösztönzés 

Leírás 

Egészséges életmódra vonatkozó szemléletformálás (pl. önkormányzati 

rendezvényeken, helyi lapban, honlapon, szórólapokon, stb.) 

Zuglói Egészségmegőrző Modell fenntartása 

Várható hatás, eredmény 
A lakosság egészségtudatosabb életmódja 

Egészségtudatosság növekedése 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Hulladékgazdálkodás 

A feladat fővárosi és kerületi önkormányzatok között mind a hulladékgazdálkodás, mind a köztisztaság 

területén megoszlanak. Budapesten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Fővárosi Önkormányzat 

biztosítja. A közszolgáltatás keretében az FKF Zrt. végzi a fővárosban keletkező, közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékok rendszeres gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a lakossági szelektív 

hulladékgyűjtés és a lomtalanítás megszervezése is a feladatai közé tartozik. 

Cél, célállapot: A hulladéklerakóra kerülő hulladékmennyiség csökkenése, a veszélyes hulladékok 

veszélyes hulladéklerakóban való elhelyezése, az újrahasznosított hulladékok növelése, az 

illegálisan elhelyezett hulladékok csökkenése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

HUL-1: Illegális hulladékok felszámolása, további keletkezésük megakadályozása 

Leírás 

A jelenleg is működő illegális hulladék felszámolási rendszer folytatása, az illegálisan 

elhelyezett hulladékok elszállításával, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek mellett elhelyezett illegális lomokra vonatkozóan. A térfigyelő kamerarák 

rendszerének fejlesztése, valamint a rendészet 24 órás helyszíni jelenléte a 

neuralgikus helyeken. Egyéb szabályozási elemek használata a további hulladék 

elhelyezés megelőzésére pl.: szankcionálás. 

Várható hatás, eredmény 
Az illegálisan elhelyezett hulladékmennyiség, valamint az illegális hulladékelszállításra 

fordított költségek csökkenése 

Felelősök FKF Zrt., helyi önkormányzat, telektulajdonosok 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

HUL-2: A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről egyeztetés kezdeményezése a szolgáltatóval 

Leírás 
Folyamatos egyeztetés szükséges az elhelyezésről, felszámolásról, (lakossági igények 

figyelembe vételével) a papír-és műanyag hulladékgyűjtők tekintetében 

Várható hatás, eredmény Környezettudatosság növelése 

Felelősök helyi önkormányzat, FKF Zrt. 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

HUL-3: Civil szervezetekkel való folyamatos együttműködés 

Leírás 
A jelenleg is működő felületek összehangolása, nyomon követése az illegális 

hulladékok bejelentésére vonatkozóan. 

Várható hatás, eredmény 
Az illegálisan elhelyezett hulladékok hatékonyabb és gyorsabb felmérése, illegális 

hulladékok helyének monitorozása 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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HUL-4: Önkormányzati komposzt program folytatása és lehetőség szerint bővítése 

Leírás 

A meglévő évenkénti komposztáló láda kiosztás mellett, a programban aktívan, 

eredményesen közreműködő résztvevők között kedvezmények (pl. ingyenes 

komposztáló láda biztosítása a legtöbb komposztot előállító háztartás számára) 

közbeiktatása. 

Várható hatás, eredmény 
Az elszállított zöldhulladék mennyiségének csökkenése, a kiskertekben előállított 

komposzt helyben történő felhasználása, a talaj tápanyagtartalmának növekedése.  

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

HUL-5: Az E+E (elektromos elektronikai) hulladékgyűjtési program szervezése a lakosság számára 

Leírás A lakosság számára alkalmankénti E+E hulladékgyűjtés szervezése. 

Várható hatás, eredmény A lakosság által termelt E+E hulladékok gyűjtési igényének ismerete 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

HUL-6: A Füredi út 74. sz. alatt található hulladékudvar területének bővítése, valamint veszélyes hulladékok 

elkülönített gyűjtésének kialakítása 

Leírás 
A kerületi hulladékudvar területi bővítése, valamint a veszélyes hulladékok elkülönített 

gyűjtési lehetőségeinek felmérése, kialakítása  

Várható hatás, eredmény 

A hulladékudvarban gyűjtött hulladékok növekedése, ezáltal az ártalmatlanításra 

kerülő hulladékok mennyiségi csökkenése. A veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése 

és kezelése.  

Felelősök FKF Zrt., helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés környezetvédelmi program végéig 

 

HUL-7: Lakosság tájékoztatása a hulladékok elhelyezésének lehetőségeiről, valamint a nem megfelelően 

lerakott hulladék környezetszennyező hatásairól 

Leírás 

Lakóházhoz kiküldött tájékoztató lap, online felület segítségével a lakosság 

tájékoztatása legális hulladék elhelyezési lehetőségekről a kerületben, valamint rövid 

ismertetés a nem megfelelően lerakott hulladék környezetszennyező hatásairól 

Várható hatás, eredmény 
A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkenése, az anyagában hasznosított 

hulladékok mennyiségének növekedése 

Felelősök FKF Zrt., helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

 
  



 

 

 

 

86 

Zugló Környezetvédelmi Program 2018-2023  | Végleges verzió 

 Energiagazdálkodás 

Ezen célok megfogalmazásánál a lakossági és önkormányzati épületek energiahatékonyságának 

kérdésével foglalkozunk. Átfogó célunk a lakossági és középületek energiafelhasználásának csökkentése 

komplex energetikai felújítással, mely magában foglalja a külső határoló szerkezetek hőszigetelését, a 

nyílászárók cseréjét és árnyékolását, a gépészeti rendszer korszerűsítését, valamint a megújuló 

energiahasználatát. 

Cél, célállapot: Energia megtakarítás, CO2 kibocsátás, ökológia lábnyom méretének csökkentése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

ENE-1: Városi Energetikai Stratégia kidolgozása, Fenntartható Energia és Klímaakcióterv kidolgozása 

Leírás 

Hosszú távú célok kidolgozása, megújuló energiaforrások részarányának növelése, 

üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló javaslatok kidolgozása, fenntartható 

fejlődést elősegítő beruházások feltárása a településre vonatkoztatva. 

Várható hatás, eredmény 

Energia megtakarítás, szemléletformálás 

Jelenlegi energetikai helyzet felmérése, energiafogyasztás szerkezet vizsgálata 

Káros klímahatások mérséklési lehetőségeinek vizsgálata 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 

 

ENE-2: Önkormányzati és lakossági épületek energiaracionalizálása, korszerűsítése 

Leírás 

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felmérése és korszerűsítésükre 

vonatkozó források megpályázása. A lakossági pályázatokra figyelemfelhívás 

online/papír alapon (helyi újságban), különös tekintettel a lakossági fűtés témakörére. 

Várható hatás, eredmény Energia megtakarítás, energia fogyasztás csökkenése 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, helyi önkormányzat, ingatlan tulajdonosok 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

ENE-3: A település közvilágításának korszerűsítése 

Leírás 
LED fényforrások használatára való áttérés, közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 

stratégiai megalapozó vizsgálat készítése. 

Várható hatás, eredmény Energia megtakarítás, energia fogyasztás csökkenése, javuló fényviszonyok 

Felelősök 
Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., helyi 

önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 
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 Közlekedés és környezet 
A kerékpáros közlekedés fejlesztése által, másodlagosan egészségmegőrző, és levegő minőség javító hatása is 

elérhető, tehát egyéb pozitív környezeti hatásai is mutatkoznak. 

 

KÖZL-1: Kerékpáros közlekedést ösztönző intézkedések 

Leírás 
B+R fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata, BUBI kiterjesztése, intézményi 

kerékpártárolók felmérése, kerékpár szervíz pontok kialakítása, meglévő vizsgálata 

Várható hatás, eredmény 
A nem-motorizált (gyalogos, kerékpáros) és a közösségi közlekedés infrastrukturális 

feltételeinek javítása 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Éghajlatváltozás megelőzése és alkalmazkodás 

 

ÉV-1: Kerületi Klímastratégia kidolgozása összhangban az ENE-1 ponttal 

Leírás 

Kerületi klímastratégia megalkotása az éghajlatváltozás jelenlegi és a jövőben várható 

hatásainak csökkentésére, alkalmazkodásra: 

 várható kockázatok elemzése, 

 adaptációs lehetőségek vizsgálata, 

 zöldtetők kialakítása,  

 vízgazdálkodási stratégia kidolgozása,  

 új zöldfelületek, beépítés szabályozásának felülvizsgálata,  

 károk becslése, 

 érintettek azonosítása, bevonása, 

 szakértők alkalmazása, 

 kapcsolódó cselekvési terv kidolgozása, 
 hőségterv és hőségriadó-rendszer kidolgozása, 

 infrastrukturális beruházások klímabiztossá tételének elősegítése, 

 lakosság tájékoztatása a várható veszélyekről (hőség, UV sugárzás, 

légszennyezés, allergiás megbetegedések), 

 társadalmi szemléletformálás. 

Várható hatás, eredmény 

A klímaváltozás jelenlegi és jövőben várható káros hatásainak mérséklése, valamint az 

alkalmazkodási intézkedések nyomon követése. 

Klímavédelmi szempontból sérülékeny területek azonosítása, illetve megfelelő 

kezelése. Extrém időjárási jelenségekre való felkészültség. 

Felelősök Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, helyi önkormányzat 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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 Környezeti nevelés, környezeti tájékoztatás, társadalmi részvétel növelése 

A környezeti oktatás és nevelés célja, hogy kialakítson az emberekben egy pozitív környezettel kapcsolatos 

viselkedésmintát, mely alapja a fenntarthatóság értékrendszere. Ennek elengedhetetlen eszköze a 

társadalom szemléletformálása. 

Cél, célállapot: Környezettudatosság növelése, szemléletformálás 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

KN-1: Környezetkímélő önkormányzati intézményrendszer kialakítása 

Leírás 

A kerületi önkormányzatnak nagy szerepe van a példamutatásban a 

környezettudatosság területén is. Az önkormányzati épületek működtetésének 

energiatakarékos és környezetkímélő kialakítása (pl. fűtési rendszer, csapadékvíz 

gyűjtés stb.) figyelembe veendő szempont a tervezett új polgármesteri hivatal 

tervezése során is.  

Várható hatás, eredmény Jó gyakorlatok bemutatása, alkalmazása 

Felelősök helyi önkormányzat 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

KN-2: Szemléletformáló programok, kiadványok készítése, bővítése 

Leírás 

A kerületi önkormányzat szemléletformáló programok szervezésével, kiadványok 

készítésével járulhat hozzá a kerület lakosságának környezeti szemléletformálásához. 

Ilyenek lehetnek az egyes környezettudatosság növelésére irányuló kampányok, 

környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok készítése (jó gyakorlatok bemutatása), 

kiállítások, előadások szervezése, a jelenleg meglévő programok körének bővítése.  

Pl. környezetvédelmi világnapokkal kapcsolatos programok, akciók bővítése, 

kiadványok készítése, civilegyetem újraindítása. 

Lehetséges témák: szelektív hulladékgyűjtés, vízmegtakarítás, környezetkímélő fűtési 

rendszerek stb. 

Várható hatás, eredmény Környezettudatosság növekedése a lakosság körében, hétköznapokba való integrálása 

Felelősök FKF Zrt.-vel együttműködve, helyi önkormányzat, civil szervezetek 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 

 

Cél, célállapot: Környezeti nevelés fejlesztése 

Eléréséhez szükséges intézkedések 

KN-3: Környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek támogatása 

Leírás 

A kerületben jelenleg is nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre az oktatási 

intézményekben. A környezeti nevelési lehetőségek, programok köre tovább bővíthető, 

különböző vetélkedők, táborok, tanulmányi kirándulások támogatásával a 

környezetvédelem, fenntartható életmód témakörben is.  

Várható hatás, eredmény Környezeti nevelési programok bővülése 

Felelősök helyi önkormányzat, civil szervezetek 

Prioritás elsődleges 

Ütemezés folyamatos 
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KN-4: Oktatási intézmények környezetkímélő működtetése 

Leírás 

Az oktatási intézményeknek nagy szerepe van a környezeti nevelésben, mely az 

egyes oktatási programok mellett a környezetkímélő működtetésre is 

kiterjedhet. Ezzel a környezet kímélése és a környezeti nevelés egyaránt 

támogatható. A település egyes intézményei az utóbbi években kerültek 

kialakításra, megújításra, míg egyes intézmények megújítása különböző 

pályázatok igénybevételével lehetséges lenne.  

Várható hatás, eredmény Jó gyakorlatok bemutatása, alkalmazása, környezeti nevelés 

Felelősök helyi önkormányzat, civil szervezetek 

Prioritás másodlagos 

Ütemezés folyamatos 
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4. ZUGLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI JÖVŐKÉPE, CÉLRENDSZERE 

1. Zöld Zugló 

2. Forgalomcsillapítás, közösségi és kerékpáros közlekedés, elektrifikáció 

3. Tiszta közterületek 

4. Klímabarát politika, energiatakarékosság-és hatékonyság 

5. Okos város 

6. Egészséges környezet, életminőség 

7. Környezettudatosság 

4.1. JÖVŐKÉP 

Zugló a Településfejlesztési koncepcióban az alábbiak szerint fogalmazza meg általános jövőképét: 

Zugló a főváros vérkeringésébe szervesen illeszkedő kerület, mely zöld karakteréből fakadóan, annak 

fenntartható fejlesztésével javítja az itt élők életminőségét, erősíti a társadalmi kohéziót, és elsősorban a 

környezetkímélő gazdaság fejlesztésével növeli saját gazdasági erejét. 

Ez a szöveg, nagyon helyesen, egy zöld jövőképet fogalmaz meg, amely kiemeli, hogy fenntartható és 

környezetkímélő módon kell fejleszteni az itt élő emberek életminőségét. A környezetvédelmi programnak 

minden szempontból meg kell felelni a Zöld Zugló karakter megőrzése és megerősítése szempontjából. 

 

A gazdasági jövőképben azt fogalmaztuk meg, hogy 2030-ra: 

a. Zugló energiatakarékos gazdálkodást folytat, igénybe veszi a megújuló energiaforrásokat. 

b. Zugló önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott lesz, és fokozott hangsúlyt fektet a „Zöld 

Zugló” karakter megtartására. 

c. Zuglóban kialakul egy markáns, egyedi sajátossággal rendelkező, környezetkímélő, húzó, gazdasági 

iparág. 

 

Zugló táji, természeti jövőképe szerint 2030-ra: 

a. Zugló védi egyedi természeti környezetét, megtartja, növeli zöldfelületének arányát. 

b. Zugló alulhasznosított, barnamezős területeinek helyén környezettudatos, rekreációs 

zöldfelületeket, környezetkímélő gazdasági funkciókat alakít ki és működtet. 

c. Zugló közel hozza a természetet a lakosság számára, a Rákos-patak revitalizációjával elérhető lesz 

sok kültéri szabadidős tevékenység. 

d. Zugló ésszerű közlekedési rendszert használ, biztosítja a parkolási feltételeket. 

e. Zuglóban biztosított lesz a rekreációs környezet, gazdag zöldfelületek, a kerület lakossága részt 

vesz és feladatot vállal a közösség életében. 

 

Az épített környezetének és szolgáltatásainak jövőképe szerint 2030-ra: 

a. Zuglóban a lakóterületek élhetőek és fenntarthatóak, a lakóterületek épületeit energetikai 

szempontok szerint is rehabilitálták. 

b. Zugló lakossága egészséges környezetben él. 

c. Zugló környezete tiszta, rendezett, épített környezete esztétikus, harmonikus, a közterület 

arculatát rontó pavilonokat elbontotta. 

d. Zugló közúti kapcsolatai, közútjai közlekedése, a kerékpár és gyalogosforgalom létesítményei 

megfelelnek a kor színvonalának, elvárásainak. 

e. Zugló védi helyi épített értékeit. 

f. A kerület az értékes épületeit megtartotta, felújította 
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Zugló térségi szerepének jövőképe szerint 2030-ra: 

 Megvalósul Zuglót körbezáró vasutak, és a zuglói közösségi közlekedési rendszer teljes körű 

integrációja. 

 Zuglóban kiépül a - szomszédos kerületekhez kapcsolódó - kerékpáros infrastruktúra. 

 Alapelvek 

 

A fenti dokumentum az alábbi alapelvekreépül:  

25. Minőségi környezet 

26. Fenntartható fejlődés 

27. Esélyegyenlőség 

28. Partnerség, együttműködés 

29. Mind a négy alapelv releváns a Környezetvédelmi Program számára. 

4.2. CÉLRENDSZER 

Az ITS
1
 az alábbi célrendszert vázolja fel: 

 Társadalmi megújulás (a Környezetvédelmi Program ezzel a kiemelt céllal nem foglalkozik) 

 Gazdaságfejlesztés (a Környezetvédelmi Program ezzel a kiemelt céllal nem foglalkozik) 

 Épített és természeti környezet védelme, fejlesztése 

 Építészeti karakter megőrzése 

 Lakótelepek rehabilitációja 

 Értékvédelem, helyi épített és természeti értékek védelme 

 Barnamezős  területek fejlesztése 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

13. Közúthálózat fejlesztése 

14. Közösségi közlekedés fejlesztése 

15. Kerékpáros infrastruktúra hálózat bővítése 

16. Kulturált parkolási rendszer kiépítése 

17. Közlekedés-biztonság fokozása 

 Környezetvédelem fejlesztése, energia-hatékonyság javítása 

 Klímavédelem és energiahatékonyság 

 Környezettudatos társadalom kialakulásának elősegítése 

 Környezeti elemek védelme, fejlesztése 

                                                        
1
 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – „Közép-

Magyarországi Operatív Program – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében. 2015. 

május 18. testületi határozat száma 
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