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ADATLAP 

 
 

A tagvállalat neve:  FŐKERT Nonprofit Zrt. 

 

Programban résztvevők neve, beosztása: 

 Bajor Zoltán – természetvédelmi vezető  

 Bebesi Zoltán – természetvédelmi koordinátor 

 Benedek Barbara – asszisztens 

 Biró Borbála – zöldfelület-fejlesztési osztályvezető, dendrológus 

 Moharos Zsolt - természetvédelmi koordinátor 

 Nagy Dénes – zöldfelület-fejlesztési igazgató 

 Soós Tamás - természetvédelmi koordinátor 

 Szőke Gábor - természetvédelmi koordinátor 

   

  

Program időtartama:  2018. június 01. – 2020. november 30.  

 

Program megvalósítási helyszíne:  Budapest, Hármashatár hegy 

 

Program teljes költségvetése: 193 811,25 EUR 

(A projektre fordított összegek a féléves beszámolók jóváhagyását követően kerülnek kifize-
tésre Társaságunk részére.) 
 

Jogszabályi háttér:  

749/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

750/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

751/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

752/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

753/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

754/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

755/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 

756/2018. (IX. 26.) Főv. Kgy. h. 
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A PROGRAM CÉLJA 

 

Az URBforDAN Interreg-projekt - teljes nevén "URBforDAN - Városi erdők, mint természeti 

örökség kezelése és hasznosítása Duna menti városokban" - résztvevői a 2018. szeptemberi 

Ljubljanában tartott kick-off meeting, ezt követően Zágrábban, majd Belgrádban tartott part-

nertalálkozó után 2019. június 03 és 07. között Ivano-Frankivskban találkoztak. Ljubljana vá-

rosa, mint a projekt vezető partnere (és 2016-ban Európa Zöld Fővárosa) vezető szerepet 

vállalt a városi erdők fenntartható gazdálkodásáért folytatott partnerségi projektben az érintet-

tek és a célcsoportok bevonásával. A partnerség célja, hogy továbbra is gondosan ápolja a 

városi erdőket, hogy összhangba hozza a természetet, és hogy rekreációs és oktatási tartal-

mat kínáljon a látogatók számára. A projekt az Interreg Duna nemzetközi program keretében 

valósul meg és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.  

 

 Az Interreg programról 

 

Az Interreg program – melynek keretein belül az 

URBforDAN projekt megvalósulás - társfinanszíro-

zást kínál regionális és helyi intézmények (például 

közigazgatási szervek, regionális fejlesztési ügy-

nökségek, oktatási intézmények stb.) számára, 

hogy hálózatokat hozzanak létre, és megosszák 

egymással a különböző területeken szerzett ta-

pasztalataikat, és mindennek eredményeként ha-

tékony regionális módszereket dolgozzanak ki eu-

rópai szinten. A tapasztaltabb hálózatok egy része 

arra törekszik, hogy átvegye a korábban már be-

vált módszereket annak érdekében, hogy azonnali 

kedvező hatást gyakoroljanak régiójuk közvetlen 

fejlődésére egy adott területen (kamatoztatás).  

 

A program négy területre összpontosít: 

 kutatás, technológiafejlesztés és innováció; 

 a kkv-k versenyképessége; 

 karbonszegény gazdaság; 

 környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 
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A város "zöld tüdejének" fenntartása 

 

A 2018. június 1-jén kezdődő és 2020. november 30-ig tartó URBforDAN projekten belül a 

projektpartnerek a "zöld tüdő" és a biotikus sokféleség fenntartására irányuló erőfeszítéseket 

tesznek és elemzik az eredményeket. A természeti értékek megóvása, a természeti erőforrá-

sok fenntartható használata és a városi erdők társadalmi funkcióinak fejlesztése minden eset-

ben a Duna-térség egy-egy városában fog történni. A projekt célja az erdei területek jobb hasz-

nosítása, amelyeket különböző célokra használnak, például sport- és rekreáció, oktatás, ki-

kapcsolódás, fenntartható turizmus stb. 

 

A projekt másik célja a legfontosabb érdekelt felek, köztük az erdőgazdálkodók és a tulajdo-

nosok, a felhasználók és a látogatók, a szakmai közszféra és a nem kormányzati szervezetek 

közötti együttműködés javítása. Ljubljanának és a Szlovén Nemzeti Erdészeti Szolgálatának, 

mint a projekt vezető partnereinek mentorálása alatt ez az együttműködés a nemzetközi irány-

mutatások készítésének és a bevált gyakorlatok más európai városokba történő átadásának 

alapjait is szolgálja. 

 

 

URBforDAN partnerség 

 

7 projektpartner valamint 4 kapcsolódó partner vesz részt az URBforDAN projektben: 

 

Ljubljana (Szlovénia) - vezető partner,  

Bécs (Ausztria) 

Budapest (Magyarország) 

Zágráb (Horvátország) 

Belgrád (Szerbia) 

Kolozsvár (Románia)  

Ivano-Frankivsk (Ukrajna)  

 

Prága (Csehország), Podgorica (Montenegró) és Szarajevó (Bosznia-Hercegovina), valamint 

az ENSZ keretében a FAO (Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Szervezet) a projekt társult 

partnerei. 
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A FŐKERT részvétele a projektben 

 
 

Budapest 52500 hektáros összterületén belül az erdőterületek nagysága meghaladja a 4000 

hektárt, amelyek a város kiterjedésének 8%-át teszik ki. Ezek az erdők részben telepítettek, 

de nagyobb részük őrzi a város kialakulása előtti időszak természetes állapotát. Budapest 

nyugati felén 150-200 éves erdők is találhatók, a keleti oldalon zömmel szórt állományú töl-

gyeseket, nyarasokat és egyéb őshonos fafajú erdőt találunk. Az országra nézve tájidegennek 

minősülő fafajokkal betelepített erdők aránya az összes városi erdőterülethez képest alacsony, 

annak mintegy 20%-a. Ez jól példázza, hogy a budapesti erdők természetességi foka magas, 

mely igen sok növény és állatfaj otthonául szolgál. A városi erdők jó lehetőséget kínálnak ezen 

kívül a szabadtéri oktatáshoz, a lakosság környezettudatosságának erősítéséhez, valamint a 

turizmushoz és a rekreációhoz. E fás élőhelyek a legalkalmasabbak, hogy a városlakó embe-

rekben kialakítsák a természeti értékekre irányuló érzékenységet és felhívja ezek jelentősé-

gére a figyelmet. Éppen ezért tartja a FŐKERT Nonprofit Zrt. fontosnak, hogy az önkormány-

zati erdőterületeken belül található, jelenleg nem erdő funkciót betöltő területrészek aktív köz-

reműködéssel újra biodiverz, természetes erdőkké alakuljanak, melyek együtt szolgálják az 

élhető környezet bővítését és a szemléletformálást. Szerencsére Budapesten az állami erdő-

területek döntő túlsúlyban vannak, ezért a jórészt egységes kezelési szemlélet adott, függet-

lenül az állami szereplőktől. Ezért könnyedén megvalósítható, hogy a város II. kerületében 

található, Natura 2000 védettségű (HUDI20009) erdőbe ékelődő fátlan parkolók – melyek alul-

hasznosítottak – újra visszakerülhetnek az erdőkhöz. Itt kialakíthatóvá válik egy olyan reflexiós 

üveggel ellátott madármegfigyelő hely, melyben zavartalanul megfigyelhetők az erdei élőhe-

lyeken jellemző állatok, itatók és etetők létrehozásával. Így a városlakók könnyedén és zava-

rásmentesen találkozhatnak a városi erdők sokszinű élővilágával. 
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Költségvetés 

 

Költségtípus / Budget category WP 0 WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 WP 7 
Költség-típuson-
kénti teljes költ-

ség / Total 

1 

Személyi költségek (Staff costs)   €19 651,40 €11 289,68 €10 091,72 €8 825,11 €14 717,09     € 64 575,00 

2 

Adminisztratív költségek (Office 
and Administrative expenditure) 

  €2 947,71 €1 693,45 €1 513,76 €1 323,77 €2 207,56     € 9 686,25 

3 

Utazás és szállás költségek (Travel 
and accommodation) 

  €8 300,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00     € 8 300,00 

4 

Külső szakértői költségek (Exter-
nal expertise and services cost) 

  €0,00 €250,00 €9 000,00 €14 000,00 €0,00     € 23 250,00 

5 

Beszerzések (Equipment expendi-
ture) 

  €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €88 000,00     € 88 000,00 

6 

Beruházások (Infrastructure and 
works expenditure) 

  €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00     € 0,00 

  
Teljes költség / Total € 0,00 € 30 899,11 € 13 233,13 € 20 605,48 € 24 148,88 € 104 924,65 € 0,00 € 0,00 € 193 811,25 

 
 

Beszerzések tervezett költségei  

 

 

Ssz. Megnevezés Költség (euróban) 

Projekt szerinti 

megvalósítási 

időszak 

1 Fogadó tér kialakítása 

(busz fordulónál) 

18.500 

2020.05.01 – 

2020.11.30 

2 Tájékoztató és irányító táblák 5.000 

3 Erdei osztályterem 

(2 db) 

23.400 

4 Ivókutak tervezése/kihelyezése 4.500 

5 Madárles madáritatóval 10.000 

6 Tanösvény 7.600 

7 Felső parkoló erdősítése 10.000 

8 Erdei játszótér 9.000 

  

Összesen: 

 

88.000 € 

 

 
 


