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Tárgy: Kérelem metróállomások tereinek fáiért 
 
 
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
 
A DBR 4-es metróvonal I. szakasza nyomvonalának pesti oldalán két olyan állomás van, 
amely a városrész klímája és megjelenése szempontjából jelentős faállományt tartalmazó tér 
alá esne. 
A 2002. évben készített előzetes környezeti hatástanulmány szakági munkarésze fajta és 
törzsátmérő feltüntetésével, sorszámozva felsorolja és helyszínrajzon bejelöli azokat a fákat, 
amelyek a metró állomások miatt kivágásra kerülnének. 
A Köztársaság tér Népszínház utcai oldalán 42 db ilyen fát jelöl a hatástanulmány, összesen 
1705 cm törzsátmérőt mérve, a Rákóczi téren 29 db-ot, 1065 cm törzsátmérőt összesítve. 
 
A hatástanulmány készítői (MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT.) kifejtették a Köztársaság 
térrel kapcsolatban: 
„A terület egységének, az állományjellegnek a megbontása miatt a parkra jellemző mezo-, és 
mikroklíma módosító kedvező hatás sokkal kevésbé tud majd érvényesülni, vagyis a növények 
fejlődéséhez kedvezőtlenebb feltételek lesznek adottak. A nagyvárosi környezetben rendkívül 
fontos kondicionáló hatás tovább romlik.  
A kivágott fák törvényben előírt pótlására a környéken a beépítettség miatt nincs megfelelő 
jóvátételi hely.” 
 
A Rákóczi ér faállományáról az alábbiakat olvashatjuk a tanulmányban: 
„Ez a tér a Köztárasaság térhez hasonlóan régi tradicionális tere a fővárosnak. Története is 
ahhoz hasonló, hiszen a teresedés itt is a piac kapcsán alakult ki. A piactér utca felőli 
részének átalakítása sétatérré ugyancsak a századforduló környékére tehető. Ezt bizonyítják 
azok a szép idős platánok is, amelyek azóta is a téren állnak. Növényállományát döntően idős 
egyedek alkotják.  
A csarnok felől található néhány fiatal kőris, illetve az ellenkeztő oldalon a körúti fasorhoz 
tartozó néhány fiatal ostorfa. Ezek fennmaradásához, illetve fejlődéséhez a kialakult kedvező 
mikroklíma is hozzájárul. 
A tervezett megálló szintén felszínről épített résfalas állomás, vagyis az építési területen itt is 
az összes fa kivágásra kerülne…. A fák többsége idős platánfa. Ezeknek a kivágásával  



romlana a téren kialakult kedvezőbb mikroklíma, hiszen azzal lényegében megszűnik a 
növényzet állomány-jellege. … 
… annyi már most is elmondható, hogy bármennyire igényesen és növényanyagban gazdag új 
teret alakítanának ki, a mai platánok lombtömege, hangulat nem pótolható, ami nem csak 
városökológiai szempontból meghatározó, hanem városszerkezeti, várostörténeti és utcaképi 
szempontokból is.” 
 
A Kálvin téri járdák szélén, az  ültetési helyeken lévő gyönyörű nagy fákról azt írja a 
tanulmány, hogy elhelyezkedésük olyan, hogy gondos kivitelezéssel megmenthetők. 
 
A Levegő Munkacsoport és a Józsefvárosi Önkormányzat a hatástanulmány véleményezési 
eljárása után kifejezte azt a kérését a tervezők felé, hogy a Rákóczi téren és a Köztársaság 
téren bányászati módszerrel alakítsák ki az állomásokat, a nagy fák gyökérzete alatt megfelelő 
vastagságű földréteget hagyva. 
A Rákóczi téri állomás esetében  - úgy tűnt -  meghallgatásra talált a kérésünk, és a kerületi 
Főépítészi Irodán erre vonatkozó kiviteli vázlatot is láttunk. 
 
Ezért megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy csak a tér elején lévő három platán kerül így 
megkímélésre, és a tér többi részén résfalazásos technológia miatt ki kell vágni a fákat. 
 
Tisztelt Igazgató Úr! 
A metró-tervek elkészítése óta eltelt években jelentős éghajlatváltozásnak vagyunk tanúi. 
Emiatt a korábbinál is jóval nagyobb a városi hőszigetek kialakulásának veszélye. A helyzet 
felelősebb lombtömeg gazdálkodásra kell késztesse az önkormányzatokat. A még viruló, idős 
fák helyett ültethető új egyedek kondicionáló értéke évtizedek múlva sem közelítené meg a 
megszüntetettet, még akkor sem, ha a veszteség helyszínén telepítenék azokat. De legtöbb 
esetben ott nincs rá elég hely. 
 
Ezért kérjük, hogy a nagy kondicionáló értékű fákat tartalmazó belső városi terek alatti 
állomások építési technológiáját szíveskedjenek újra átgondolni. 
 
Mivel a metró alagutat fúró pajzsok a Rákóczi térre és a Köztársaság térre a legjobb esetben is 
csak 2008. év második felében érhetnek el, kérjük, hogy a tereken lévő fákat szíveskedjenek 
még megóvni. Hiszen az addigra esetleg kidolgozott bányászati technológiával továbbra is 
megtarthatóak lehetnek. 
 
Kérésünk szíves méltányolását előre is köszönjük! 
 
Budapest, 2007. február 27. 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Dr. Xantus Judit 
Jegyző részére 
Józsefváros Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
 
 
Tárgy:  Kérelem a metróállomások tereinek fáival kapcsolatban 
 
 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
 
 
A DBR 4-es metróvonal I. szakasza nyomvonalának pesti oldalán két olyan állomás van, 
amely a városrész klímája és megjelenése szempontjából jelentős faállományt tartalmazó tér 
alá esne. 
A 2002. évben készített előzetes környezeti hatástanulmány szakági munkarésze fajta és 
törzsátmérő feltüntetésével, sorszámozva felsorolja és helyszínrajzon bejelöli azokat a fákat, 
amelyek a metró állomások miatt kivágásra kerülnének. 
A Köztársaság tér Népszínház utcai oldalán 42 db ilyen fát jelöl a hatástanulmány, összesen 
1705 cm törzsátmérőt mérve, a Rákóczi téren 29 db-ot, 1065 cm törzsátmérőt összesítve. 
 
A hatástanulmány készítői (MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT.) kifejtették a Köztársaság 
térrel kapcsolatban: 
„A terület egységének, az állományjellegnek a megbontása miatt a parkra jellemző mezo-, és 
mikroklíma módosító kedvező hatás sokkal kevésbé tud majd érvényesülni, vagyis a növények 
fejlődéséhez kedvezőtlenebb feltételek lesznek adottak. A nagyvárosi környezetben rendkívül 
fontos kondicionáló hatás tovább romlik.  
A kivágott fák törvényben előírt pótlására a környéken a beépítettség miatt nincs megfelelő 
jóvátételi hely.” 
 
A Rákóczi ér faállományáról az alábbiakat olvashatjuk a tanulmányban: 
„Ez a tér a Köztárasaság térhez hasonlóan régi tradicionális tere a fővárosnak. Története is 
ahhoz hasonló, hiszen a teresedés itt is a piac kapcsán alakult ki. A piactér utca felőli 
részének átalakítása sétatérré ugyancsak a századforduló környékére tehető. Ezt bizonyítják 
azok a szép idős platánok is, amelyek azóta is a téren állnak. Növényállományát döntően idős 
egyedek alkotják.  
A csarnok felől található néhány fiatal kőris, illetve az ellenkeztő oldalon a körúti fasorhoz 
tartozó néhány fiatal ostorfa. Ezek fennmaradásához, illetve fejlődéséhez a kialakult kedvező 
mikroklíma is hozzájárul. 
A tervezett megálló szintén felszínről épített résfalas állomás, vagyis az építési területen itt is 
az összes fa kivágásra kerülne…. A fák többsége idős platánfa. Ezeknek a kivágásával  
romlana a téren kialakult kedvezőbb mikroklíma, hiszen azzal lényegében megszűnik a 
növényzet állomány-jellege. … 



… annyi már most is elmondható, hogy bármennyire igényesen és növényanyagban gazdag új 
teret alakítanának ki, a mai platánok lombtömege, hangulat nem pótolható, ami nem csak 
városökológiai szempontból meghatározó, hanem városszerkezeti, várostörténeti és utcaképi 
szempontokból is.” 
 
A Kálvin téri járdák szélén, az  ültetési helyeken lévő gyönyörű nagy fákról azt írja a 
tanulmány, hogy elhelyezkedésük olyan, hogy gondos kivitelezéssel megmenthetők. 
 
A Levegő Munkacsoport és a Józsefvárosi Önkormányzat a hatástanulmány véleményezési 
eljárása után kifejezte azt a kérését a tervezők felé, hogy a Rákóczi téren és a Köztársaság 
téren bányászati módszerrel alakítsák ki az állomásokat, a nagy fák gyökérzete alatt megfelelő 
vastagságű földréteget hagyva. 
A Rákóczi téri állomás esetében  - úgy tűnt -  meghallgatásra talált a kérésünk, és a kerületi 
Főépítészi Irodán erre vonatkozó kiviteli vázlatot is láttunk. 
 
Ezért  - Önökkel együtt -  megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy csak a tér elején lévő 
három platán kerül így megkímélésre, és a tér többi részén résfalazásos technológia miatt ki 
kell vágni a fákat. 
 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
A metró-tervek elkészítése óta eltelt években jelentős éghajlatváltozásnak vagyunk tanúi. 
Emiatt a korábbinál is jóval nagyobb a városi hőszigetek kialakulásának veszélye. A helyzet 
felelősebb lombtömeg gazdálkodásra kell késztesse az önkormányzatokat. A még viruló, idős 
fák helyett ültethető új egyedek kondicionáló értéke évtizedek múlva sem közelítené meg a 
megszüntetettet, még akkor sem, ha a veszteség helyszínén telepítenék azokat. De legtöbb 
esetben ott nincs rá elég hely. 
Fentiekre tekintettel kértük a DBR Metró Projekigazgatóságot, hogy a nagy 
kondicionáló értékű fákat tartalmazó belső városi terek alatti állomások építési 
technológiáját gondolják újra. 
Mivel a metró alagutat fúró pajzsok a Rákóczi térre és a Köztársaság térre a legjobb 
esetben is csak 2008. év második felében érhetnek el, kérjük, hogy a tereken lévő fákat 
szíveskedjenek még megóvni, vagyis a fakivágási engedélyek kiadását halasztani.  Hiszen 
az addigra esetleg kidolgozott bányászati technológiával a fák továbbra is 
megtarthatóak lehetnek. 
 
Budapest, 2007. február 27. 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Dr. Kiss Katalin 
Ügyosztályvezető részére 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Ügyosztály 
 
 
Tárgy:  Kérelem a metróállomások tereinek fáival kapcsolatban 
 
 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 
 
 
A DBR 4-es metróvonal I. szakasza nyomvonalának pesti oldalán két olyan állomás van, 
amely a városrész klímája és megjelenése szempontjából jelentős faállományt tartalmazó tér 
alá esne. 
A 2002. évben készített előzetes környezeti hatástanulmány szakági munkarésze fajta és 
törzsátmérő feltüntetésével, sorszámozva felsorolja és helyszínrajzon bejelöli azokat a fákat, 
amelyek a metró állomások miatt kivágásra kerülnének. 
A Köztársaság tér Népszínház utcai oldalán 42 db ilyen fát jelöl a hatástanulmány, összesen 
1705 cm törzsátmérőt mérve, a Rákóczi téren 29 db-ot, 1065 cm törzsátmérőt összesítve. 
 
A hatástanulmány készítői (MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT.) kifejtették a Köztársaság 
térrel kapcsolatban: 
„A terület egységének, az állományjellegnek a megbontása miatt a parkra jellemző mezo-, és 
mikroklíma módosító kedvező hatás sokkal kevésbé tud majd érvényesülni, vagyis a növények 
fejlődéséhez kedvezőtlenebb feltételek lesznek adottak. A nagyvárosi környezetben rendkívül 
fontos kondicionáló hatás tovább romlik.  
A kivágott fák törvényben előírt pótlására a környéken a beépítettség miatt nincs megfelelő 
jóvátételi hely.” 
 
A Rákóczi ér faállományáról az alábbiakat olvashatjuk a tanulmányban: 
„Ez a tér a Köztárasaság térhez hasonlóan régi tradicionális tere a fővárosnak. Története is 
ahhoz hasonló, hiszen a teresedés itt is a piac kapcsán alakult ki. A piactér utca felőli 
részének átalakítása sétatérré ugyancsak a századforduló környékére tehető. Ezt bizonyítják 
azok a szép idős platánok is, amelyek azóta is a téren állnak. Növényállományát döntően idős 
egyedek alkotják.  
A csarnok felől található néhány fiatal kőris, illetve az ellenkeztő oldalon a körúti fasorhoz 
tartozó néhány fiatal ostorfa. Ezek fennmaradásához, illetve fejlődéséhez a kialakult kedvező 
mikroklíma is hozzájárul. 
A tervezett megálló szintén felszínről épített résfalas állomás, vagyis az építési területen itt is 
az összes fa kivágásra kerülne…. A fák többsége idős platánfa. Ezeknek a kivágásával  



romlana a téren kialakult kedvezőbb mikroklíma, hiszen azzal lényegében megszűnik a 
növényzet állomány-jellege. … 
… annyi már most is elmondható, hogy bármennyire igényesen és növényanyagban gazdag új 
teret alakítanának ki, a mai platánok lombtömege, hangulat nem pótolható, ami nem csak 
városökológiai szempontból meghatározó, hanem városszerkezeti, várostörténeti és utcaképi 
szempontokból is.” 
 
A Kálvin téri járdák szélén, az  ültetési helyeken lévő gyönyörű nagy fákról azt írja a 
tanulmány, hogy elhelyezkedésük olyan, hogy gondos kivitelezéssel megmenthetők. 
 
A Levegő Munkacsoport és a Józsefvárosi Önkormányzat a hatástanulmány véleményezési 
eljárása után kifejezte azt a kérését a tervezők felé, hogy a Rákóczi téren és a Köztársaság 
téren bányászati módszerrel alakítsák ki az állomásokat, a nagy fák gyökérzete alatt megfelelő 
vastagságű földréteget hagyva. 
A Rákóczi téri állomás esetében  - úgy tűnt -  meghallgatásra talált a kérésünk, és a kerületi 
Főépítészi Irodán erre vonatkozó kiviteli vázlatot is láttunk. 
 
Ezért megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy csak a tér elején lévő három platán kerül így 
megkímélésre, és a tér többi részén résfalazásos technológia miatt ki kell vágni a fákat. 
 
A metró-tervek elkészítése óta eltelt években jelentős éghajlatváltozásnak vagyunk tanúi. 
Emiatt a korábbinál is jóval nagyobb a városi hőszigetek kialakulásának veszélye. A helyzet 
felelősebb lombtömeg gazdálkodásra kell késztesse az önkormányzatokat. A még viruló, idős 
fák helyett ültethető új egyedek kondicionáló értéke évtizedek múlva sem közelítené meg a 
megszüntetettet, még akkor sem, ha a veszteség helyszínén telepítenék azokat. De legtöbb 
esetben ott nincs rá elég hely. 
 
Ezért kértük a DBR Metró Projekt Igazgatóságot, hogy a nagy kondicionáló értékű fákat 
tartalmazó belső városi terek alatti állomások építési technológiáját újra gondolják át, és 
mivel a metró alagutat fúró pajzsok a Rákóczi térre és a Köztársaság térre a legjobb esetben is 
csak 2008. év második felében érhetnek el, a tereken lévő fákat még ne vágassák ki. Hiszen az 
addigra esetleg kidolgozott bányászati technológiával azok továbbra is megtarthatóak 
lehetnek. 
 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 
Kérjük a fentiekkel kapcsolatban szíves támogatását. 
 
Budapest, 2007. február 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 
 
Mellékeljük a 4-es metró hatástanulmánya 8. sz. szakági mellékletének 25.-29. oldalát. 


