
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály 

Tárgy: Tájékoztató a Rákoskeresztúri 
buszfolyosó építésével kapcsolatos 
fakivágási munkákról 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 19-i 
ülésén a 1159/2008. (VI. 19.) számú határozatában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adott 
a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. részére a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó 
kialakítása" című engedélyezési tervhez a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-
2007-2.3.l./A pályázat benyújtása érdekében a Kozma utca (42520/1) helyrajzi számra 
vonatkozóan. Továbbá a 1160/2008. (VI. 19.) számú határozatában felkérte a polgármestert, 
hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a rákoskeresztúri autóbusz folyosó 
kialakításával egyidejűleg kerékpárút kiépítését, valamint a 1161/2008. (VI. 19.) számú 
határozatában a Jászberényi úti gyalogos aluljáró meghosszabbítását a Bársonyvirág utca 
irányába. 

A buszfolyosó Kőbányai szakaszon 4 ütemben kerül kialakításra, így a kivitelező Colas Zrt. a 
létesülő Rákoskeresztúri autóbusz folyosó I. ütem építéséhez tartozó útépítési, közmű építési és 
kerékpárút építési munkáihoz kapcsolódó fakivágási engedélykérelemmel fordult a 
Környezetvédelmi Osztályhoz. 

A kivitelező benyújtotta a favédelmi - fakivágási és zöldfelületrendezési tervet, mely alapján 
az. I. ütem útépítési szakasza a Fehér úton, a Finommechanikai Vállalat bekötő útja és a 
Terebesi út között húzódik. Ezen építési szakaszon a kivitelező a helyszíni favizsgálatuk során 
28 db. közterületi fát talált. 

A terv szerint a kivágásra kerülő fák száma összesen 18 db., ezek közül 15 db akácot egészségi 
állapota miatt, 3 db kőrist a kerékpárút építése miatt kell kivágni. A Környezetvédelmi Osztály 
által megtartott helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a tervben rögzítettek a 
valóságnak megfelelnek. 

A megtartandó fák száma 10 db, ezek közül az útépítési munkálatokhoz 2 m-en belül 8 db. fa 
helyezkedik el. Ezeket az építkezés idejére 2 m magas kalodázással megvédik. Az átépülő 
útszegélyek mellett 2-2 m széles zöldsáv újra füvesítését és az egységesen kialakítható, 
folyamatosan beültethető útszakaszok mellett új fasori sávok telepítését tervezik. 

A kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és 
fejlesztéséről szóló 67/2004. (XII. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 7.§ (1) 
alapján a fapótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege a 
kivágott fák törzsátmérőjének összegét 20 %-kal meghaladja. A fapótlási kötelezettséget 
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legalább 5 cm törzsátmérőjű fákkal kell teljesíteni, a mindenkori érvényben lévő szabványnak 
megfelelő minőségben. A (2) alapján balesetveszélyes vagy kiszáradt fa, valamint „vattázó" 
nyárfa kivágása esetén darabszám szerint l-l arányban a kivágás helyén kell elvégezni a 
fapótlást. 

A kivágandó 3 db fa törzsátmérője összesen 135 cm, ez 120 %-os pótlást figyelembe véve 33 
db 14/16 cm törzskörméretű, 5 cm törzsátmérőjű fa telepítését teszi szükségessé a távlati 
kerékpárút megépítését követően. Az útépítési munkák során betegsége miatt kivágandó 15 db 
fa kötelező pótlása 15 db új sorfa. Tehát a kötelezően telepítendő fák száma összesen 48 db, 
azonban a tervek szerint a kivitelező 68 db új sorfát fog ültetni: 

- a fehér akác fasor helyére 35 db. lepényfát, 
a hiányos kőrisfa pótlásaként 3 db. virágos kőrist, 

- a 3-as villamos mentén 30 db. magyar kőrist ültetnek. 

A Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának 2010. szeptember 29-én kelt levelében 
a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása I. szakasz zöldfelületi rendezési tervéhez 
zöldfelület kezelői engedélyt adott. 

A Környezetvédelmi Osztály a kerület bejárása során tapasztalta, hogy a Rákoskeresztúri 
autóbusz folyosó IV. ütemben érintett Jászberényi úti zöldsávjában az Atheneum Nyomda előtt 
fakivágás történik. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Osztály által ezidáig fakivágási 
engedély ezen szakaszra nem került kiadásra, a fakivágás leállításra került. 

A IV. útépítési szakasz a Jászberényi úton, a Kozma utca és a Tarkarét utca között húzódik. 
Ezen építési szakaszon az utólag benyújtott fakivágási kérelem alapján 166 db. közterületi fa 
áll. A kivágásra kerülő fák száma összesen 31 db., ezek közül 12 db-ot egészségi állapota 
miatt, 19 db-ot az útépítés miatt kell kivágni. 

A kérelem részét képező iratanyag áttanulmányozása után megállapításra került, hogy a 
Főváros tulajdonosi hozzájárulását nem tartalmazza, valamint a Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének hozzájárulását sem. A tervdokumentációból megállapítható, hogy a 
tervezett nyomvonal kiépítése kapcsán egészséges fákat kívánnak kivágni, így a 
Környezetvédelmi Osztály határozatban tiltotta meg a 19 db egészséges fa kivágását a fentiek 
teljesítéséig. Az Építéshatósági Osztály K/34017/11/2008/III. számú szakhatósági 
állásfoglalásában rögzítésre került, hogy „a kivitelezés során megrongálódott növényállományt 
helyreállítani, illetve pótolni kell, a faállományt meg kell óvni". 

A helyi rendeletünkben előírtakat figyelembe véve a 19 fa törzsátmérője összesen 850 cm, ez 
120 %-os pótlási kötelezettség esetén 204 db 14/16 cm törzskörméretű, 5 cm törzsátmérőjű fa 
telepítését teszi szükségessé. Az útépítési munkák során betegsége miatt kivágandó 12 db fa 
kötelező pótlása 12 db új sorfa. 

A területen történő fapótlás nem fedezi a rendeletben előírt fapótlási kötelezettséget a területi 
adottságok és a műszaki lehetőségek következtében. A tervben meghatározottak szerint ugyanis 
a Jászberényi út két oldalán magas kőris és csörgőfa 14/16 cm törzskörméretű példányaiból 
107 db. elültetésére van lehetőség. 
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A Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának 2010. szeptemberében kelt 
zöldfelület-kezelői engedélyében szerepel, hogy „a fasori sávokban a fákat összekötő egyenes 
vonalban cserjéket kell telepíteni. A cserjéket a fapótlásba be lehet számolni. Javasolt 
cserjefajok: som, vörös gyűrűs som, fagyai, bangita." 

Tekintettel arra, hogy a cserjék fapótlásba történő beszámítására jelenleg nincs szabvány, így a 
fennmaradó fapótlási kötelezettségre vagy szükséges meghatározni az elültetendő cserjék 
beszámítási paramétereit helyi rendeletbe történő meghatározásával, vagy az elültetendő fáknak 
szükséges kijelölni a későbbiekben egy másik - kerületben található - közterületet. 

A Rákoskeresztúri buszfolyosó fentiekben nem érintett szakaszain a fák védelme, és az 
engedély nélküli fakivágások megszüntetésére a Környezetvédelmi Osztály 2010. október 1-én 
kelt levelében az ügy kivizsgálására, és a III. szakaszra vonatkozóan - mivel fakivágási 
kérelem ezidáig nem került benyújtásra - a fák kalodával történő védelméről azonnali 
intézkedést kért a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályától. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakításának 
pályázati leírása, illetve mind a 4 szakaszára készült kiviteli terv, az I. és IV. szakaszra 
favédelmi-fakivágási kiviteli terv, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési 
Ügyosztályának I. és IV. ütemre kiadott zöldfelület kezelői engedélye. 

A Környezetvédelmi Osztály javasolja a T. Képviselő-testületnek a Rákoskeresztúri 
buszfolyosó útépítési munkái kapcsán felmerült favédelem és fakivágás ügyéről ismertetett 
tájékoztató elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákoskeresztúri 
buszfolyosó útépítési munkái kapcsán felmerült favédelem és fakivágás ügyéről ismertetett 
tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Bindef Zsuzsa osztályvezető 

B u d ap e s t ,2010. október ... , 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

1 dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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A szeptember 13-ra benyújtott, a Várkert Kft által RBU-5CH/3644 sz 
zöldfelületrendezési tervvel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A rákoskeresztúri autöbuszfolyosó kialakítása l. szakasz zöldfelületi rendezésjl 
tervéhez zöldfelület kezelői engedélyt adunk az alábbi feltétellel: 

1.) Az átépülő útszogélyek mellett 2x2 rn zöldsávot újra kell füvesíteni. A füvéé 
felületeket az első kaszálás (amalyet az addig történő kezeléssel együtt a 
beruházás terhére kell elvégezni ) után gyom és foltmentesen, 95 % 
megmaradással további fenntartásra átvesszük. 

2.) A kivágandó fák darabszáma összesen: 18; összátmérö 135 cm. 

3.) A telepítendő új sorfák száma: B8 db, (35 db Gleditsia triacanthos „Skyline": 
3 db Fraxinus omus; 30 db Fraxinus angustlfila ssp pannoniua). 

A fák törzskörmérete: 14/16 cm. 

A fákat 3 évig a beruházás terhére fenn kell tartani (kapálás, öntözés 
szükség szerinti pótlás stb). 

A 3 éves fenntartás után a fákat 95 %-s megmaradás után tovább 
fenntartásra átvesszük, 
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Jelen levelünk alapján a zöldfelület rendezéséhez (fakivágásukhoz) a határozatot a 
kerületi önkomiányzgt adja ki, ennek kézhezvételéig a fakivágást nem kezdődnél 
nieg. 

Budapest, 2010. szeptember » p ■> 

Tfsatelstti 

Néiffeth László 

Másolatot kap: FKF Zrí. Kertészeti Csoport 
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■1 
M000023813985' ikt. szám: FPH010/439-157/2010 

Brezdán András úr részére hív. szám: 

3261 Pálosvörösmart Hagyóka u. 1. ügyintéző; Jóba Ágnes 

telefon: 13-12 

e-mail; JobaA@budapest.hu 

tárgy: Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó 
IV. szakasz zöldfelület-kezelői 
engedélye 

Tiszteit Brezdán András Úr! 

Hivatkozással a rákoskeresztúri autóbuszfolyosó IV. szakasz kialakításával 
kapcsolatosan benyújtott kérelmére tájékoztatom, hogy a vonatkozó zöldfelület 
rendezési kiviteli terv alapján (tervszám RBu-504/3644 .KERT) a zöldfelület-kezelői 
engedélyt az alábbi feltételekkel megadjuk. 

- Az egészségi állapot miatt kivágandó fákra is kell pótlást számolni, 1 
db/kivágandó fa mértékben. 

- A fasori sávokban a fákat összekötő egyenes vonalban cserjéket kell telepíteni. A 
cserjéket a fapótlásba be lehet számolni. Javasolt cserjefajok: Comus álba, 
Cornus sanguinea. ligustrum ovaliofoljum, alacsony Viburnum 

- Az ültetendő cserjék mérete 40/60 cm. 
- Öntözőrendszer kiépítése nem kell. 
- Ültetendő fák minimális mérete 14/16 2x iskolázott sorfa, 1 db támrúddal 

megtámasztva. 
- Fák átvétele 3 év után, azonos méretben, a szükséges pótlással, öntözéssel, 

támrudak esetleges javításával és pótlásával, metszéssel, 95 %-os megmaradás 
után válik esedékessé. 

- Minden építéssel bolygatott területen újra kell füvesíteni. 
- Gyepfelület átvétele fenntartásra az első kaszálás után, 95 %-ban gyom és 

foltmentes állapotban történhet. 
- A fakivágás csak a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kezdhető meg. 
- Az utak melletti, szabályozási vonalon belüli gyepes zöldfelületekbe kell ültetni a 

fapótlás az új fákat, a közműadottságokat figyelembe véve. 
- A fenti terv helyszínrajzain kérjük megjelölni az üzemeltetési határokat 
- A 7filrlffi|fi!eftAl kaocsolatos valamennvi munka finanszírozása 3 beruházás 

lii 
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Fent megjelölt munkák csak szakkivitelezővel végeztethetök. 
A munkavégzés szakmai felügyeletét az FKF Zrt Kertészeti Csoportja (464-5912) 
látja el. 
Jelen zöldfelület-kezelői hozzájárulásunkat 8 napon belül az érintett kerületnek be 
kell mutatni. 

Budapest, 2010. szeptember, (0 „ 

Kapja: FKF Zrt. Kertészeti Csoport (1115 Bánk bán u. 8-10.) 

U) 



Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialkítása (KMOP-2.3.1/A-2008-0001) 
 
Az 1,2 milliárd forint összköltségű beruházás keretében jelentősen felgyorsul és 
könnyebbé válik az autóbusz közlekedés Rákoskeresztúr városközpont és az Örs 
vezér tere között. A fejlesztés a fővárosi úthálózat egyik legfontosabb vonalán teszi 
majd könnyebbé az agglomerációs forgalommal is kiegészülő közlekedést. A kettő 
kerületet érintő beruházás eredményeképpen, az útvonalat használó 15 helyi és 3 
helyközi autóbuszjárat a közúti dugóktól függetlenül, zavartalanul közlekedhet majd. 
A menetidő a jelenlegi harmadával is csökkenhet csúcsidőben. A fejlesztés célja, 
hogy javuljon a kerületekben élők életminősége, javuljanak a közösségi közlekedés 
feltételei. 
A projekt támogatási szerződését 2009. április 6-án írták alá. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból származó 840 millió forintos uniós támogatás mellett a Fővárosi 
Önkormányzat 350 millió forintos önrészével megvalósuló autóbusz folyosó 
munkálatai 2011 nyarára fejeződnek be.  
A beruházás rendelkezik minden szükséges építési engedéllyel. 
 
A Rákoskeresztúr városközpontját az Örs vezér terével összekötő autóbusz folyosó 
építése öt szakaszból áll. A beruházás az V. szakasz megvalósításával indult 2010. 
március 8-án a Pesti úton. Itt az útpálya szélesítéssel és forgalomtechnikai 
változtatásokkal járó munka szeptemberben befejeződött.  
 
Szeptember elején újabb három szakasz megvalósítása kezdődött meg:  
 
Az I. szakasz kiépítésével, a X. ker. Fehér úton a meglévő útpálya szélesítésével 
mindkét irányban középen vezetett, önálló autóbuszsáv létesül.  
 
A III. szakasz kiépítésével a Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé – 
az Orion megállótól induló meglévő autóbuszsávig – főként a meglévő útpályán a 
sávok átstrukturálásával, három csomópontnál helyi útszélesítésekkel autóbuszsáv 
létesül.  
 
Az IV. szakasz kiépítésével a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utcai felüljárótól 
egy többlet forgalmi sáv épül, valamint átépítésre kerül a Kozma utcai jelzőlámpás 
csomópont, ahol a csomóponttól elválasztott, önálló buszsáv átvezetés létesül.  
 
A II. szakasz kivitelezése csak jövőre kezdődhet meg: 
 
A II. szakasz jelenleg nem épül, a kivitelezés még közbeszerzés előtt áll. A 
kivitelezés feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat és MÁV között egy ingatlan 
bérleti szerződést kell megkötni, amire még nem került sor. 
 
 
 
         
 























KIINDULÁS, ADOTTSÁGOK 

Tervezési feladatunk a létesülı új autóbusz folyosó építéséhez tartozó útépítési, közmő 

építési és kerékpárút építési munkáinak favédelmi – fakivágási és zöldfelületrendezési terveinek 

elkészítése volt. 

Az I. útépítési szakasz a Fehér úton, a Finommenchanikai Vállalat bekötı útja és a Terebesi 

út között húzódik. Ezen építési szakaszon helyszíni favizsgálatunk során 28 db közterületi fát 

találtunk. Részletes fakataszterünkben rögzítettük a fák fajtáját, törzs- és koronaátmérıjét és állapotát. 

Általánosságban megállapítható, hogy a közterületi zöldfelületek és fák rossz állapotúak, igen 

sok a beteg, száradó, elhanyagolt fa. 

A BFFM Közlekedési Ügyosztályán folytatott egyeztetésnek megfelelıen a tervben 

szerepeltetjük a beteg fák kivágását akkor is, ha azok nem esnek sem új útfelületbe, sem átépülı 

közmő sávba. 

Az átépülı útszegélyek mellett 2-2 m széles zöldsáv újra füvesítését és az egységesen 

kialakítható, folyamatosan beültethetı útszakaszok mellett – ahol a mőszaki lehetıségek azt 

megengedik – új fasori sávok telepítését terveztük. 

 

FAVÉDELEM, FAKIVÁGÁS 

A kivágásra kerülı fák száma összesen 18 db, ezek közül 15 db-ot egészségi állapota miatt, 3 

db-ot a kerékpárút építése miatt kell kivágni. A három fa törzsátmérıje összesen 135 cm, ez 120%-os 

pótlást figyelembe véve 33 db 14/16 cm törzskörmérető, 5 cm törzsátmérıjő fa telepítését teszi 

szükségessé a távlati kerékpárút megépítését követıen. Az útépítési munkák során betegsége miatt 

kivágandó 15 db fa kötelezı pótlása 15 db új sorfa.  

A megtartandó fák száma 10 db, ezek közül az útépítési munkálatokhoz 2 m-en belül 8 db fa 

helyezkedik el. Ezeket az építkezés idejére 2 m magas kalodázással kell megvédeni. 

 

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

 A telepítendı új sorfák száma 68 db. A leromlott Robinia pseudoacacia (fehér akác) fasor 

helyére és kiegészítéseként 35 db Gleditsia triacanthos ’Skyline’ (lepényfa), a hiányos kırisfa fasor 

kiegészítéseként 3 db Fraxinus ornus (virágos kıris), a Fehér út 3-as villamos felıli oldala mentén 30 

db Fraxinus angustifolia ssp. pannonica (magyar kıris) fafaj 14/16 cm törzskörmérető példányait 

telepítjük. 

 A füvesítendı területeken 20 cm vastag tükörkészítést, földelszállítást, 20 cm vastag termıföld 

réteg terítését és magvetéssel történı füvesítést terveztünk. 

 

 

Budapest, 2008. augusztus 30. 

 

             

   Nemes Zoltán 

          tervezı K1 01 5053 
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