
Az Andrássy út 

„Mi szép és kényelmes leend a budapestiekre nézve ez árnyas fasorok közt a 

Lánczhídtól  kezdve egész a Városerdőig mintegy parkban sétálni s kocsizni, 

kikerülve a szűk, ronda Király utczát s annak unalmas, végnélküli házsorát!” 

Kossuth Lajos
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Pest városa az 1848-as szabadságharc után lendületesen fejlődött, az akkori Magyarország 

gazdasági és politikai központjává vált. A középkori belváros átlépve az egykori városhatárt (amely a 

mai Kiskörút mentén húzódott) a jelenlegi Nagykörútig nőtte ki magát. A polgárság szórakozásának 

egyik központja a Városliget volt, az odajutás a szűk Király utcán és a fasorral ellátott Városligeti 

fasoron volt lehetséges. Terézváros beépített részei szűk utcákban álló, jórészt vert falú, földszintes 

házakból álltak.  

Az első jelentős városrendezési tervet Reitter Ferenc, a Helytartótanács 

városépítési igazgatóságának középítési osztályvezetője készítette, azonban a 

magas költségek miatt ezt nem fogadták el. A kiegyezést követően Andrássy 

Gyula miniszterelnök vette kezébe a városfejlesztés ügyét, mert erős, modern 

fővárost akart a fejlődő Magyarországnak. 1868. május 17-én pest-budai vegyes 

bizottságot hívott össze, ahol megfogalmazták a város fejlődése és szépítése 

iránti igényeket, többek között a város központját és a Városligetet összekötő 

reprezentatív útvonal kiépítését. Ehhez kisajátításokra volt szükség, azonban 

előbb meg kellett alkotni az 1868. évi LVI. törvénycikkelyt, amely kimondta, hogy 

Pest és Buda területén ingatlan kisajátítható, ha közegészségi, kereskedelmi, 

közlekedési vagy szépítési okból új utcák, terek nyitása, a létezőknek szélesbítése 

vagy egyenes irányba vezetése szükségessé vagy hasznossá válik. 1869 

decemberében, az időközben felállított minisztériumban dolgozó Reitter 

átdolgozott városrendezési javaslatot helyezett a kormány elé, amely sok más 

tervvel együtt a Sugár út (Andrássy út) építési tervét is tartalmazta. A négy 

lehetséges nyomvonal közül a Könyök utca (Ellbogengasse) átépítésére tett 

javaslatot. A munkára létrehozott műszaki vállalatok felügyeletére és a gazdasági 

feladatok ellátására az 1870 májusában kihirdetett 1870. évi X. tc. alapján 

létrehozták a Közmunkatanácsot. 1870 decemberében nyújtották be a 

parlamentben a „Pestváros északkeleti részében nyitandó főközlekedési sugárút 

munkálatai költségének fedezéséről” szóló törvényjavaslatot. A javaslat az 

előreláthatólag 24 millió forintot kitevő összköltségből az építkezéshez 

szükséges területek kisajátítására 4 millió 863 ezer, az útvonal nyomvonalának 

kialakításához szükséges munkák elvégzéséhez (út- és közműépítés, fásítás), 

valamint a nyomvonal területén álló telkek kisajátításához 3 millió 336 ezer 

forint kölcsönt kért, amelyet viharos körülmények között engedélyeztek. 1871 

folyamán megtörténtek a kisajátítások és felkérték a kor neves építészeit, 

többek között Yblt és Linzbauert, hogy készítsék el az útvonal egyes épületeinek 

tervvázlatait. 1872 januárjában megalakult a Sugárúti építővállalat, melynek 

bankok a tulajdonosai. A Közmunkatanáccsal március 9-én kötött szerződés 

alapján a leendő utat szegélyező telkeket megkapta kisajátítási áron, valamint az 

út építésére még 1 millió 38 ezer forintot, cserében öt év alatt 

Az eredeti terv 
[1]

 



kiépítik a teljes útvonalat, 10 éven belül a csatlakozó mellékutcákat is, és a felépített házakat a 

vállalat értékesíti. Ez év augusztus 1-jén elkezdődött az első régi ház elbontása, az év végére pedig 

megindult néhány új ház alapozása is. Az első látványos tömb, az Oktogont közrefogó 4 bérház 1873-

ban készült el. Az ez évben, Bécsben kitört tőzsdekrach miatt a munkák az ősszel lelassultak, télen a 

vállalat a kivitelezéshez két év haladékot kért, majd a válságban tönkrement az egyik tulajdonos, a 

Magyar Municipális Hitelintézet, melynek a felszámolása után a vállalkozás és a kivitelezés a 

Közmunkatanácsra szállt vissza. 1876-ig befejezték az útvonal teljes műszaki előkészítését és 

kivitelezését. 1876. augusztus 20-án, ünnepélyes keretek között adták át. [2] 

„A Sugárút beburkolása annak egész hosszában ma [augusztus 23-án] befejeztetett. A burkolatnak 

még Szt. István ünnepe előtt kellett volna elkészülnie. (...) A Sugárút mellékutczáiban fekvő s a főv. 

[fővárosi] közmunkatanács tulajdonát képező ingatlanságok előtt a járda elkészítése a következő 

utczákban rendeltetett el, u. m. [úgymint] a Rózsa, Szív, Révay és Dobó utczákban, s ezeknél a 

munkálatok néhány nap alatt meg fognak kezdetni, az Izabella és Vörösmarty utczákban, minthogy ott 

a feltöltés még egészen nem eszközöltetett, a járda lerakása később fog foganatba vétetni.” 

Pesti Napló 1876. augusztus 24.
 [3]

 

1884-ben, az építkezési kedv fellendülésének idejére teljesen kiépített állapotban adták át a 

Sugárutat.[2] Az utolsó telket 1885-ben építették be.  

Az allé burkolata a lovak patájának kímélése miatt kátránnyal átitatott fakockákból volt, a fővonalat 

szegélyező sétány és az épületek előtti járda kockakővel volt kirakva.  

Az út eredeti fasorát a Városligeti faiskolából származó Platánokból ültették. Ültetési és beépítési 

rend alapján három szakaszra oszlik: 

1. szakasz: Váczi körút (Bajcsy-Zsilinszky út) – Oktogon között: 

Üzletek, iroda- és bérházak. 

A 844 m hosszú útpálya 

szélessége 34 méter, beépítése zártsorú, 

3-4 emeletes házak szegélyezik. A házak 

homlokzata az út mellett futó járdához 

érnek, nincs szervizút és sétány. 

Ezen a szakaszon a fák a járda 

úttest felőli oldalán kialakított 

fahelyekbe, a két oldalon egymással 

szemben lettek ültetve, az eredeti 

tervben 150 fahely szerepel. 

 

2. szakasz: Oktogon – Körönd között: 

Paloták és bérházak.  

A szakasz 563 m hosszú, az út 

teljes szélessége 45,5 méter. A beépítés 

zártsorú, a házak 2 – 3 emeletesek,  

homlokzatuk a szervizút melletti járdához ér. 

A járdában nincsenek fahelyek, az út 

A Sugárút a Váczi körút felől 1875 körül 
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fővonala és a két oldalon futó szervizutak között széles, kockakővel burkolt sétány fut, 

melynek két oldalán, oldalanként hármas kötésbe ültetett, összesen 206 fából álló fasor fut 

végig.    

 

3. szakasz: Körönd – Aréna út (Dózsa György út) között: 

Paloták és villák. 

A szakasz hossza 656 m, szélessége itt is 45.5 méter, az épületek legfeljebb 

kétemeletesek. Az út szélén futó járda a kerítéshez ér, a házak homlokzata nem csatlakozik 

közvetlenül az úthoz.  

A járdában nincsenek fahelyek, a szervizutak és az út fővonala közötti sétány 

beültetésének módja azonos az előző szakaszéval, ide 222 fát terveztek.    

 

A Sugárút a mai Munkácsy Mihály utcától a Városliget felé nézve az 1880-as évek közepén. A mai Hősök terén álló 
emlékmű helyén még díszes alapból feltörő zászlórúd állt. A sétány oldalán jól látható a fasor felosztottsága. 

[3]
 

 

A Sugárút három szakaszra osztását két tér teszi markánssá: 

1. Oktogon:  

Az építés 

időszakában még csak 

papíron létező Nagykörút és 

a Sugárút csomópontja. 

Nyolcszög alapú (oktogon), 

nevét is erről kapta, 

átmérője 95 méter, négy, 

mindkét útra szöget bezáró 

bérház zárja közre, melyek 

homlokzata a járdával 

határos.  

A tér belső 

negyedeiben nincsenek zöld 

területek, a 24 darab fasori fa  

az épületek előtti járdában kialakított fahelyekbe vannak ültetve.  

 

Az Oktogon az Andrássy út belső szakaszával az 1900-as évek elején. 
[4]

 



2. Körönd:  

A Felsőerdő sor (északi oldala ma Szinyei Merse utca) és 

a Sugárút kereszteződésében kialakított kör alakú, reprezentatív 

tér. Átmérője 123 méter. A határoló épületek homlokzata nem 

érintkezik a járdafelülettel, a járdafelületben nincsenek fahelyek 

kialakítva. 

Az utak által határolt negyed cikkelyekben a szervizúttal 

határos, íves határvonalú zöldfelületek találhatóak, melyek 

szélein összesen 44 fahely van kialakítva.  

 

 

A Körönd az 1900-as évek elején 
[6]

 

A Sugárutat 1885-ben, a kivitelezését szorgalmazó, az elkészítése érdekében legtöbbet 

lobbizó ember, gróf Andrássy Gyula halála után tiszteletből róla nevezték el. 

 

A népesség növekedése folyamán 

megnőtt a tömegközlekedés iránti igény. A 

Millenniumi ünnepségek nagyszabású tervei, 

valamint az út melletti prominens 

telektulajdonosok érdeke is összhangra jutott, 

amikor 1894-ben Balázs Mór, az egyesült 

közlekedési társaságok (Budapesti Villamos Városi 

Vasút) vezérigazgatója felvetette a kontinensen 

első kéregvasút – Földalatti – építését. Az első 

szerelvények két évvel a tervek elfogadása után, 

1896. május 2-án indultak el, így megemelve az út 

és a környező telkek értékét.  

A Körönd eredeti terve 
[5]

 

Korabeli képeslap, amely az Andrássy út 
keresztmetszetét mutatja a Földalattival 

[7]
 



Az építési munkák során mindössze 23 fát vágtak ki, ezek nagy része a megállók területére 

esett. [4] Az alagút résfala még a belső szakaszon is több mint négy méterrel beljebb haladt az akkor 

22-23 éves fasor vonalánál. 

 

A Földalatti építése 
[8]

 

A millenniumi ünnepségek után a következő mérföldkő az 1910. év, amikor a 

Közmunkatanács megrendeli az Andrássy út villanyvilágításának kiépítését. Budapesten a Rákóczi út 

után a második út volt, amelyen nem gáz- vagy olajlámpák, hanem elektromos ívlámpák világítottak. 

 

Elektromos ívlámpa a Köröndön, 1910-ben 
[9]

 



  

1915. március 1 -jén az Andrássy úton indul el az első kísérleti autóbusz járat, azonban a 

tömegközlekedés e formája csak a háború után, 1921 -ben válik rendszeressé.[5] 

Az első világháborúban bekövetkezett szénhiány miatt a fák nagy részét a lakosság kivágta, 

gyakorlatilag csak a Köröndön maradt meg néhány eredeti ültetésű fa. A fasor újratelepítésére 1920-

ban került sor. Ekkor az első szakaszra (a Kiskörút és a Nagykörút között) ostorfákat (Celtis 

occidentalis) telepítettek, az Oktogon és a Hősök tere közötti két szakaszt pedig platánokkal (Platanus 

acerifolia) ültették be.  

Az út kockakő burkolatát a harmincas évek közepén aszfaltra cserélték, az épületek előtti 

járdákat is leaszfaltozták, csak a Nagykörúttól kifelé eső szakaszok sétányain hagyták meg a 

kiskockakő burkolatot, azonban a Földalatti állomások lejáróinál itt is aszfaltoztak.  

A fasor a II. Világháborút minimális veszteséggel vészelte át, és a hatvanas évek végéig 

szépen virított. A hetvenes években a megnövekedett járműfogalom által kibocsátott 

levegőszennyezés és a fokozott útsózás miatt legyengült platánokon egyre jelentősebbé vált az 

apiognomoniás betegség (Apiognomonia veneta), amely vessző- és ágelhaláshoz vezet.  

 

Az Andrássy út Hősök tere felé eső végén álló rossz állapotú platán fasor az 1980-as évek közepén 
[10]

 

Radó Dezső a Fővárosi Kertészeti Vállalat akkori igazgatója az 1985-ben megjelent Budapesti 

parkok és terek című könyvében az Andrássy úton még 562 platánt és 185 ostorfát említ.[6]   



1987. december 2 -án a Fővárosi Kertészeti Vállalat és a VI. kerületi Tanács a Fővárosi Tanács 

elé tárta az akkora már nagyon szomorú állapotot:  

A húszas években platánnal beültetett két szakasz közel 700 fahelyén mindössze 482 fa volt 

található, ebből már csak 331 platán, a középső szakaszon már 146 db fiatal kőris (Fraxinus excelsior) 

és 5 db egyéb fajta fa állt. A legmegdöbbentőbb adat viszont az, hogy a platánoknak csak 12% -a,     

36 darab volt egészségesnek mondható, így a fasor rekonstrukció nem tűrt halasztást. A munkákat 

össze lehetett hangolni a tervezett Földalatti felújítással. 

A Fővárosi Tanács az 1988. szeptember 27-i ülésén határozatot hozott a fasor felújításának 

szakértők bevonásával történő előkészítéséről, a lakosság tájékoztatásáról, javaslatok készítéséről.[7] 

 

A Fővárosi Tanács 42/1988 sz. határozatának kezdő sorai 
[10]

 

A Fővárosi Kertészeti Vállalat és a szakértők 4 különböző megoldási javaslatot tettek, melyek 

közül választani lehetett.  

 

Nemzeti érték - közös döntés 
[11]

 



        

       

A négy lehetséges megoldás részletes leírása
 [11]

 

A vélemény-nyilvánításra nem csak a lakosságot, hanem művészeket, tudósokat, 

akadémikusokat, történészeket is felkértek.[8]  

Végül 1989. február 2-án megszületett a határozat:  

„Határozat a Népköztársaság úti fasorról  
1989.02.28. 19:11  

1989. február 28., kedd –  

Csak a Hősök tere és a Kodály Körönd között újítják fel platánokkal a Népköztársaság úti fasort - 

döntött több mint egyéves szakmai előkészítés, s széles körű társadalmi vita után keddi ülésén a VI. 

Kerületi Tanács. A Kodály körönd és a November 7. tér közötti szakaszon ostorfákat telepítenek a már 

kipusztult vagy kivágásra szoruló fák helyére. A döntés kompromisszum, hiszen a szakemberek közül 

többen sokáig az egész útszakaszra - a gépkocsiforgalmat jobban tűrő - ostorfákat javasoltak. Sokak 

szerint viszont a platán itt nemcsak fa, hanem jelkép is a történelmi múltat idéző egykori Sugárút 

mentén. Végül a kertészeti szakemberek is elismerték, hogy a külső, lazább beépítésű, így szellősebb a 

biológiai feltételeknek jobban megfelelő szakaszon fenntartható a platánsor. Bizonyíték erre, hogy e 

külső részen ma is jóval több platán bírja még a gépkocsiforgalom szennyezését. (MTI)” 
[9]

 

 

Az út Körönd és Hősök tere közötti szakaszán a Földalatti felújítása 1989 májusában 

kezdődött el, melynek során megerősítették a födémszerkezetet, újra szigetelték. A fasor felújítása 

november 7-én kezdődött. 



Fasorfelújítás a Népköztársaság úton 
1989.11.07. 10:30 

„1989. november 7., kedd –  

Az elmúlt hónapok előkészületei után november 7-én megkezdődtek a Népköztársaság úti 

fasorfelújítási munkák. Mint a FŐKERT igazgatója elmondta: először a Kodály körönd és a Hősök 

tere közötti szakasz beteg, életképtelen fáit kivágják, s elvégzik a tavaszi kiültetéshez szökséges 

talajcserét. A terveknek megfelelően a Kodály körönd és a Hősök tere között platánokat, a Körönd és a 

November 7. tér között pedig a légszennyezést jobban tűrő ostorfákat kívánnak telepíteni. A fasor 

létesítésével egyidejűleg korszerű öntözőhálózatot, az aszfaltburkolat helyett vízáteresztő 

sétányburkolatot készítenek. Arról, hogy milyen burkolatot kapjon a sétány, novemberi ülésén dönt a 

VI. kerületi tanács. A későbbiekben korhű utcaburkolattal és sövénnyel alakítják ki a fasor eredetihez 

hasonló arculatát. A munkálatok során 159 fát vesznek ki, 45-öt visszametszenek. Összesen 298, 6-8 

éves továbbnevelt fa kerül kiültetésre. (MTI)” 
[10]

 

 

A rendszerváltás és a Főváros politikai, gazdasági helyzetének átalakulása miatt a középső 

szakasz felújítására csak 1995-ben került sor. Ekkor már a nyolcvanas években ide telepített (az 

eredeti elgondolás szerint átültetésre kerülő) Magas kőrisek (Fraxinus excelsior) megerősödtek, 

szépen fejlődtek. A fafaj környezettűrési mutatóit figyelembe véve, az első szakaszon álló, a húszas 

években telepített ostorfák látható leromlása, valamint költségtakarékossági szempontok alapján a 

fasorban még álló néhány idős platánt ostorfa helyett erre a fafajra cserélték le. 1996 nyarára a 

szakasz felújított állapotban, automata öntözőrendszerrel felszerelve lett átadva Budapest 

polgárainak.    

 

 

Az Andrássy út második, Magas kőrisekkel felújított szakasza a Körönd előtt, 2004-ben 
[10]

 



 

 

Karácsonyra készül a második szakasz fasora 2005-ben 
[10]

 

 

Az Andrássy út 2002-ben, a Földalatti Vasúttal és a Hősök terével együtt a már 

1987-ben listára vett Budai Várnegyedet és a Duna két partját is magába foglaló 

Budapesti Világörökségi helyszínek része lett. 



Az Andrássy út harmadik (1989-ben felújított) szakaszára ültetett fák igazolták a kertészeti 

szakemberek felvetéseit: az ültetett fák kis százaléka eredt meg, amelyek megmaradtak, éppen csak 

vegetáltak, a levegőszennyezettség és a sózás gyengítette őket, az idősebb fákról átfertőződtek az 

apiognomóniás betegséggel. Az idős fák jó része kipusztult, a fiatalok is haldokoltak. Nem maradt 

más megoldás: a fasort minél előbb le kellett cserélni.    

 

Bakonyi Tibor: télen már nem sózzák az Andrássy úti sétányt  
2005.04.13. 11:27  

„Budapest, 2005. április 13., szerda  

Az idei téltől már nem sózzák az Andrássy úti sétányt, a főváros új síkosságmentesítő 

anyagokat vizsgáltat be azzal a céllal, hogy a budapesti utak környezetszennyező sózását 

kiváltsa - közölte Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes az MTI-nek nyilatkozva szerdán. 

A városvezető azt követően beszélt erről, hogy Verók István terézvárosi polgármesterrel fát 

ültetett a világörökség részét képező sugárúton. A fővárosi önkormányzat bruttó 110 millió 

forintos beruházásából május első hetére újul meg a fasor a Kodály körönd és a Hősök tere 

között. A beteg platánfák helyére virágos kőrist telepít a Fővárosi Kertészeti Rt. (Főkert Rt.).  

Bakonyi Tibor közölte: a főváros új síkosságmenetesítő anyagokat keres, ezek közé tartozik 

például a magnézium-klorid vagy a kálcium-klorid. Ezek kísérleti vizsgálata most folyik - 

mondta, hozzátéve: ha beválik valamelyik anyag, akkor a jövőben ezzel síkosságmentesítik 

majd Budapest utcáit. Emlékeztetett arra, hogy a téli sózás miatt számtalan út menti  

zöldterület, illetve fa megy tönkre, pusztul el évről-évre. Arra hívta fel a figyelmet, hogy 

eddig a 43 fővárosi fasor talajcseréje történt meg, ez összesen nyolcezer fának könnyíti meg a 

fejlődését. Az Andrássy úton három hete kezdte meg, és várhatóan május első hetében fejezi 

be a Főkert Rt. a még életképes platánfák átültetését más Budapest parkokba, valamint 350 

darab virágos kőrisfa telepítését. Az Andrássy úti fasor az ültetéssel egységessé is válik, mert 

korábban hasonló okok miatt már kőrissel ültették be az Andrássy út Oktogon és Kodály 

körönd közötti szakaszát. Kocsis László, a Főkert Rt. vezérigazgatója az MTI-nek korábban  

elmondta, egy budapesti fasori fa egy négyzetméternyi talajában nem egyszer akár egy 

kilogramm sót is kimutatnak. Ennek összetevői között sejtméreg is található, míg más 

alkotórészek levegőtlenné teszik a földet és leborotválják a gyökereket. (MTI)” 
[11]

 
 

A politika majdnem ismét meglékelte a kertészek tervét, arra hivatkozva, hogy a platánok is a 

védett fasor részei, illetve a tévesen virágos kőrisnek megadott fafaj allergén pollentermelő… 

 

Egészségkárosító fák az Andrássy úton… 
2005.04.14. 16:31 

Budapest, 2005. április 14., csütörtök  

Százötmillió forintért 350 egészségkárosító, allergizáló kőrisfát ültetnek a kipusztult platánok helyére 

Budapesten az Andrássy úton - közölte csütörtökön a fővárosi … frakcióvezetője. Szakemberek 

szerint viszont jó döntés a kőrisfák ültetése. … Palkovics László, a Corvinus Egyetem növénykórtani 

tanszékének vezetője hangsúlyozta: sok szempont miatt, köztük azért, mert jól bírja a városi klímát, jól 

lehet gondozni, célszerű lépés volt kőrisre cserélni a platánokat. A professzor a kritizáló felvetéseket 

"vihar a lavór vízben" jellegűnek tartja. Mint mondta, sajnálatos, hogy ha valamit szépítenek a 

városban, mindig vannak olyanok, akiknek nem tetszik a dolog. Hozzátette, a világörökség kulturális 

részét képező Andrássy úton rövidesen szép és hasznos fasor látható majd. (MTI)” 
[12]

 

 



2005 májusának közepére a Körönd és a Hősök tere közötti szakaszról eltűntek a 130 éve 

egyeduralkodó platánok, helyüket 348 darab, speciálisan várostűrésre szelektált magas (nem 

virágos!) kőris fajta, a Fraxinus excelsior ’Westhof's Glorie’ vette át. A kevés, még menthető fiatal 

platánt a nagyobb parkokba, jórészt a Népligetbe ültették át. A teljes szakaszon a fák tövét, a 

gyepszőnyeggel fedett gyepsávot, valamint a cserjesort is külön automata öntözőrendszer öntözi. A 

köztéri bútorok korhű típusokra lettek cserélve, úgy, mint a korábban felújított második szakaszon. 

 

Az Andrássy út harmadik szakaszán, a korhű környezetben álló Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' fasor 
[10]

 

Az utak sózása kisebb mértékben, de azóta is tovább folyik, emiatt a fő útpálya melletti 

cserjesort szinte kétévente a termőréteggel együtt ki kell cserélni. Néhány fa is áldozatául esik a 

sózásnak vagy a baleseteknek, ezek is folyamatosan pótlásra kerülnek.  

Az elmúlt 5 év tapasztalata alapján a fák vitalitása és stressz-toleranciája igazolja, hogy 

valóban jó döntés volt az állomány lecserélésének ideje és a fajtaválasztás is.  

A FŐKERT NZRt 2005-ben kezdte el a kiemelt területek fasorainak átfogó vizuális és műszeres 

vizsgálatát, melynek célja az idősebb fasorok egyes egyedeinek és a teljes állomány egészségi 

állapotának meghatározása. A vizsgálati eredmények alapján meghatározható az egyes fák és a fasori 

állomány beavatkozás elvégzésének ideje és mértéke.  

 Az Andrássy út első – a Bajcsy-Zsilinszky úttól az Oktogonig terjedő – szakaszán álló ostorfák 

legidősebb egyedei az 1920-as években lettek ültetve, a terület kiemelt városképi elem, így magától 

értetődő volt, hogy az egyik legelső átfogó vizsgálatot ezen a területen végezzék el. 2006 végén 

kezdődött és 2007 áprilisában elkészült a 175 darab Celtis occidentalis részletes favizsgálata. A 

vizsgálat megállapítása szerint a beavatkozás nem volt elodázható, szinte minden fán kisebb – 

nagyobb mértékű beavatkozás vált szükségessé a fasor biztonságossága érdekében. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fákon történő drasztikus 

beavatkozásokat a régebben történt mechanikai 

sérülések, metszési sebek, fagyrepedések 

bekorhadásának mértéke és a fa fény felé 

törekvése miatti elhajlásából adódó 

súlyponteltolódás által kialakult szerkezeti - 

statikai gyengülés tette szükségessé.  

Az út tájolása délnyugat – északkeleti, a 

szélessége ezen a szakaszon a legkisebb, az 

épületek magassága miatt a déli oldalt csak 

délután éri a napfény. A fák a fény felé 

törekszenek, irányába meghajlanak. Önmagában 

az elhajlás nem okoz problémát, mert a növény a 

szöveti szerkezetét a terhelésnek megfelelően 

alakítja.  

A probléma akkor jelentkezik, ha a 

gyökérzet, vagy a vázszerkezet megsérül, 

bekorhad, mert itt ekkor már fennáll a törés- 

(dőlés-) veszély. A beavatkozás mértékének 

megítélésekor figyelembe kell venni a 

súlyponteltolódást, a bekorhadás vagy sérülés 

mértékét és a lehetséges nyírási pontra ható 

erőhatásokat.   

 

Az első szakasz idős, szépen záródott, de leromlott általános állapotú Celtis occidentalis fasora 2007 tavaszán 
[10]

 

Az egyik fa vizsgálati lapja a részletes jellemzéssel, a 
műszeres vizsgálat eredményével és a beavatkozásra tett 

javaslattal 
[13]

 



2007-ben, a fasori szakasz átfogó fasorfenntartási munkái során kivágásra került 13 db fa, 

vissza lett vágva 68 darab és kisebb gallyazási, metszési munkák lettek elvégezve 102 darab fán.  

A fasori szakasz fáinak átlagos életkora meghaladja a negyven évet, általános egészségi 

állapotuk folyamatosan romlik, néhány éven belül el kell gondolkozni a fasor rekonstrukcióján. 

 

Érdekességek: 

A Nagymező utca és az Oktogon között található 

az Andrássy út legidősebb ostorfája. Valószínűleg  

1920 -ban ültették, a beteg ágakat 2007-ben visszavágták, 

a körülményekhez képest vitális fa, a törzsátmérője 

meghaladja a 80 centimétert. 

A fasor egyetlen nem fasori faként, szervezetten 

telepített fája az Izabella utca és a Rózsa Ferenc utca 

között található Hegyi szil (Ulmus glabra), törzsátmérője 

több mint 60 cm. Valószínűleg közvetlenül a  

II. Világháború után ültették egy súlyosan sérült platán 

helyére. Értékét növeli, hogy azon ritka fasori szilfák közé 

tartozik, amelyek átvészelték az 1960-as években tomboló 

szilfavész járványt.  

A legidősebb, az első telepítéskor ültetett platán a 

Kodály köröndön áll, túlélte a szénhiány miatti pusztítást, 

a világégéseket, a közművek építését és a többszöri 

zöldterület átépítést. Méretei lenyűgözőek, hozzá hasonló 

hatalmas fák a Városligetben találhatóak. Kétségtelenül Ő 

az Andrássy út ”doayen”-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legidősebb Celtis occidentalis 
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A magányos Hegyi szil 
[14]

 A "doayen" 
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Statisztikák 

A fasor fajonkénti összetétele: 

 

Egy átlagos fasori fa jellemző értékei: 

Egy átlagos fa 2010 –ben, az Andrássy úton 

Törzsátmérő 24,20 cm 

Koronaátmérő 5,03 m 

Fa magasság 8,42 m 

 

Egy átlagos fa és a teljes fasor „szolgáltatásai”: 

Súlyozott, átlagos koronájú fa és a fasor "szolgáltatásai" 2010 -ben az Andrássy úton 

  m.e./db összes fa (m.e.) összes fa (m.e.*1000) 

CO2 megkötés 60,88 kg/fa 49 009,50 kg/fasor 49,01 t/fasor 

O2 termelés 67,07 kg/fa 53 993,52 kg/fasor 53,99 t/fasor 

Por megkötés 464,35 kg/fa 373 801,30 kg/fasor 373,80 t/fasor 

Párologtatás 4 849,87 l/fa 3 904 146,88 l/fasor 3 904,15 m
3
/fasor 

 

Az adatok a FŐKERT NZRt fakataszteri adatbázisából© származnak 

 

 

 



 

„A Sugárút úgy feküdt Budapest testében, amint a Duna Magyarországéban. 
Mellette, nélküle, kívüle nem lehetett elmenni senkinek. A sugárúttal Pesten nem 
versenyezhetett senki: a város reménysége volt…”  

Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye 

 

Az anyagot összeállította:   Szaller Vilmos, 2010. 
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