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Zöldülő Tiszaújváros
A település zöldfelületeinek 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó felújítási koncepciója

Célmeghatározás 

A munka célja Tiszaújváros lakóterületi zöldfelületeinek, 
fa- és cserjeállományának dendrológiai felmérése és értéke-
lése, utca-és tömbszintű kataszter készítése a jelenlegi álla-
pot valamint a javasolt fejlesztések meghatározásával. A ja-
vasolt fejlesztések tartalmazzák a szükséges beavatkozáso-
kat (pl. fasor cseréje, telepítése, stb.), és a telepítésre java-
solt fák, cserjék és lágyszárúak faj- és fajtaszortimentjét. A 
javaslatok a településszerkezet, valamint ökológiai, fenntar-
tási, közlekedési és használati szempontok figyelembevételé-
vel, az egységes utcakép kialakítási igényének megfelelően 
kerülnek kidolgozásra.
Külön egységet alkot az Ifjúsági park funkcióbővítő átalakí-
tásának terve.
A tervezési munka célja egy gyakorlatban jól használható 
anyag készítése, ami segíti a települési zöldfelület fejleszté-
sében résztvevő szakemberek munkáját az elkövetkező évek-
ben.

1. TELEPÜLÉSSZERKEZET
Tiszaújváros város belterülete a következő jól elkülöníthető és 
nem összeépült egységekre tagolódik: belváros, Tisza-parti vá-
rosrész, Tiszaszederkény településrész, ipari területek.
1.1. Belváros 
A tervezett iparvárosként épült településrész négy jól elkülö-
níthető egységből (szomszédsági egységből) áll. Ezek közül a 
legrégebbi a Bethlen Gábor út-Szederkényi út közötti egység, 
melynek alközpontja a Március 15-e park körül található. A te-
rületet viszonylag sűrű utcahálózat tárja fel, kisebb méretű töm-
böket alkotva. A beépítés földszint + háromemeletes, földszint 
+ négyemeletes sáv- és pontházakból áll, néhol pontszerűen el-
helyezett magasabb elemekkel (Szederkényi úti toronyház). A 
tömbbelsők parkosítottak, a nagyobb tömbök belsejében közin-
tézmények helyezkednek el. 
A Szent István út és az Örösi út között terül el a később épült 
második egység. A területen jóval nagyobb tömbök találhatók, 
beépítése földszint + négy-, ötemeletes, földszint + tízemeletes 
panelház. A terület alközpontja az Árpád utca közepén helyez-
kedik el. A közintézmények a nagyméretű tömbök belsejében 
létesültek. A lakóházak között nagyméretű közterületek helyez-
kednek el, ahol parkolók és pihenő-, játszóterek, parkok talál-
hatók. 
Az említett két egység között helyezkedik el a város központja. 
Ezt a központi parkból, és az ahhoz kapcsolódó területen léte-
sült középületekből (városháza, posta, rendelőintézet, szálloda, 
vásárcsarnok) áll. Közterületei és határoló útjai (Szent István út, 
Bethlen Gábor út) kiemelt jelentőségűek. 
A sűrűn beépült egységekhez a Lévay József úttól északra két 
kertvárosi egység (a továbbiakban: Keleti Kertváros, Nyuga-
ti Kertváros) csatlakozik. A Keleti Kertváros szabályos utcahá-
lózatú, hosszú kelet-nyugati és rövid észak-déli utcák tagolják. 
Beépítése a város felé eső tömbökben sorház, a külsőbb töm-
bökben szabadon álló családi ház. A Nyugati Kertváros íves ut-
cahálózatú, nagyobb tömbök és nagyobb telkek alkotják. Beépí-
tése a városközpont felé  eső tömbben, valamint az Örösi út és 
az Erzsébet tér mentén földszint + kétemeletes társasház, a töb-
bi utcában szabadon vagy ikerházként kialakított családi ház.
1.2. Tisza-parti városrész 
A (mára bezárt) szénerőmű személyzete számára épült lakóte-
lep „V” alakban helyezkedik el a Tisza partján. Két hosszanti, 
és három haránt irányú utca tárja fel. Beépítését földszint + há-
romemeletes pontházak és földszintes, előkertes sorházak alkot-
ják. A pontházak között a belvárosi tömbökhöz hasonló elrende-
zésű zöldfelületek helyezkednek el, a sorházak előtt előkertek és 
hátsó kertek húzódnak. Az utcák tervszerűen fásítottak.
1.3. Tiszaszederkény 
A hagyományos szerkezetű és beépítésű felső-tiszavidéki hal-
mazfalu a Sajó-ág melletti magból fejlődött ki, és bővült tovább 
déli irányban. A településrészt a folyóval párhuzamos hosszú és 
keskeny (10-12 méter széles) utcák, valamint rövid haránt irá-
nyú utcák tárják fel. A későbbi bővítések (Dohány utca, Gát ut-
ca) szélesebbek, tervezett geometriájúak.
1.4. Iparterületek 
A város iparterületei jelentős területet foglalnak el. A belvárostól 
délre, attól véderdővel elválasztva terül el a MOL Petrolkémia 

(TVK), a 35-ös út mentén a belváros és a Tisza között az új ipari 
park, ahol még jelentős területek várnak beépítésre.
2. TISZAÚJVÁROS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE
Tiszaújváros zöldfelületi rendszerét a Tisza és a Sajó folyók és 
holtágaiknak ártéri erdői, a Tiszai Vegyi Kombinát iparterüle-
tét a várostól elválasztó véderdők, valamint a belváros zöldfelü-
letekkel tagold tömbjeinek és nagy területű parkjainak hálóza-
ta határozza meg.
Folyó menti ártéri erdők 
A Tisza folyóhoz kapcsolódó ártéri erdők jelentős természeti ér-
téket képeznek, Natura 2000 védelem alatt állnak. A területen 
Fraxino pannonicae-Ulmetum (tölgy-kőris-szil ligeterdő) talál-
ható. A területet a Bükki Nemzeti Park kezeli. Hasonló terüle-
tek találhatók a Sajó mentén, melyek részei a Nemzeti Ökológi-
ai Hálózat magterületeinek.
Véderdők
A város kiépítésekor létesültek a lakóterületeket az iparterüle-
tektől elválasztó véderdők a 35-ös országút és kis részben az 
Örösi út mentén. Noha a vegyiművek károsanyag-kibocsátása 
az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, a véderdők kondi-
cionáló, levegőtisztító, havária esetén védő hatására továbbra is 
szükség van. A város növekedése miatt bizonyos területei köz-
park célokat szolgálnak (Ifjúsági park).
A belváros zöldfelületei 
A belváros tervezésekor, kiépítésekor a lakóházak között nagy 
területű zöldfelületeket hoztak létre. Ez nagy zöldfelületi arányt 
eredményezett, mely jó hatással van a város mikroklímájára, le-
vegőtisztaságára. Ezen területek elemzése, és felújítására, keze-
lésére vonatkozó javaslatok képezik a vizsgálat tárgyát. A város-
ban ezeken kívül természetesen több önálló, nagy területű par-
kot is kialakult, melyek nagyobb összefüggő területet alkotva 
értékes részét képezik a település zöldfelületi hálózatának.
2. TISZAÚJVÁROS - UTAK UTCÁK ZÖLDFELÜLETEK 
FELMÉRÉSE
2.1 ÖRÖSI ÚT – SZENT ISTVÁN ÚT – MARGIT SÉTÁNY 
– BETHLEN GÁBOR ÚT – LÉVAY JÓZSEF UTCA ÁLTAL 
HATÁROLT NYUGATI KERTVÁROS
Utak és utcák zöldfelületi állapota: 
Ez a terület kertvárosi övezet jellegű; változatos, egyedi karak-
terű utcakép jellemzi. Keresztmetszetében kétféle típus találha-
tó: 1. Típus: Krisztina utca, Izabella utca, Zita utca. Ezek a te-
rület „belsejében” található utcák jellemzően szűkebbek a terü-
let más útjaihoz, sétányaihoz képest. Szimmetrikusak, kétolda-
li, 4 m széles zöldfelületi sáv- és kétirányú 1-1 forgalmi sáv szé-
les úttest jellemzi, egyoldali közvilágítással. Úttesttel párhuza-
mosan futó járdák nem épültek. Az ingatlanokhoz bevezető au-
tóbehajtás és gyalogosjárda kiépítése minden ingatlannál egyedi 
megoldású, általában szilárd burkolatú. 2. Típus: Örösi út, Szent 
István  út,  Margit  sétány, Templom út, Szent László út, Erzsé-
bet tér. Ezeket  az  utcákat  tágas  terek  jellemzik.  Az utak, sé-
tányok keresztmetszetükben szimmetrikusak, a telekhatár men-
tén járda fut, majd ezt követi 4-6 m széles zöld sáv, melybe he-
lyenként parkoló ékelődik, s ezt követően található egy-, illetve 
két forgalmi sáv. A közvilágítás itt is egy oldalon található. A te-
rület beépülését követően az ingatlanokhoz tartozó utcai zöld-
felületek növényesítését az ingatlantulajdonosok végezték. En-

nek során a tulajdonosok ízlése szerint történt meg a növények 
faj, illetve fajta választása, a kiültetés helye, rendszere is. A nö-
vényállomány kora 5-10-15 évre tehető, ezek jellemzően tűle-
velű-, illetve lomblevelű örökzöld fák, lombhullató díszfák, to-
vábbá örökzöld és lombhullató cserjék. A nyírott sövények és 
a gyümölcsfák aránya alacsony. A zöldfelület fenntartásában 
megfelelő minőség jellemzi ezt a városrészt. A lombkoronaszint 
és a cserjeszint állapota jó. A gyepszint rendezett képet mutat. 
Az utcák zöldfelületein az évelő kiültetés aránya alacsony. Egy-
egy telekhatár mentén fasor jellegűen ültették ki a fás szárú nö-
vényeket, de ezek nem alkotnak egyöntetű, az egész utcát, utat 
meghatározó fasort, kivétel ez alól az Örösi út fásítása. Összha-
tás tekintetében a növényállomány változatos képet mutat.

Izabella utca.

Zita utca.

Örösi út.



2.1.1 ÖRÖSI ÚT - KERTVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: Családi ház (földszint + 1 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, melynek folytonossága 100-75%, a 
térszerkezetnek megfelelő fafaj kiültetés, egységes fajösszeté-
tel, minimális cserjeállomány.
Jellemző fafajok:  Farxinus ornus „Mecsek” (virágos kőris faj-
ta), Salix sp. (fűz), gyümölcsfák, Thuja sp. (tuja).
Jellemző cserjefajok: -
Konfliktusok, problémák: Az Örösi út 62. sz. körüli ingatlanok 
előtti zöldsávban a telepített oszlopos örökzöldek a további nö-
vekedésük során zárt növényfalat alkothatnak, ennek következ-
tében lecsökken a zöldsáv beláthatósága, mely balesetveszélyt 
jelenthet (pl.: nem belátható kihajtó-, kitolató gépkocsi, lelépő 
gyalogos, induló kerékpáros).
Javaslat: A balesetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átlát-
hatóságának fenntartása. Emiatt javasolt az oszlopos örökzöl-
dek leváltása alacsony méretű, vagy nyírható lombhullató, vagy 
örökzöld cserjére (Ligustrum vulgare – közönséges fagyal).

2.1.2 SZENT ISTVÁN ÚT - KERTVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: Családi ház (földszint + 1 emelet).
Zöldsáv: Változatos növénykiültetés, melyek az ingatlantulajdo-
nosok telepítései. Összefüggő fasor nincs, helyenként a kerítés-
sel párhuzamosan 5-7 db fa található sorban ültetve. Az utca kö-
zépső részén a lombkoronaszint és a cserjeszint teljesen hiány-
zik. A térszerkezetnek megfelelő fafaj kiültetés található. Mini-
mális a cserjeállomány.
Jellemző fafajok: Picea sp (lucfenyő), Pinus sp. (erdeifenyő), 
Chamaecyparis sp. (hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juni-
perus sp. (boróka), Thuja sp. (tuja), Acer platnoides (korai ju-
har), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Betula sp. (nyírfa), 
Crataegus x media „Paul s Scarlet” (galagonyafajta), Farxinus 
ornus „Mecsek” (virágos kőris fajta), Platanus x hispanica (kö-
zönséges platán), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresz-
nye), Prunus fruticosa „Globosa” (gömbmeggy), Rhus sp. (ecet-
fa), Salix sp. (fűz).
Jellemző cserjefajok: Ligustrum sp. (fagyal), Prunus laurocera-
sus (babérmeggy), Syringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: fasor hiánya, ami nem csak esztétika-
ilag-ökológiailag, de az út kiemelt városszerkezeti szerepe mi-
att is fontos lenne.
Javaslat: Egyoldali fasor telepítése a páratlan számú oldal szé-
les zöldsávjába. A telepítésre javasolt fafajok: Tilia sp. (hársfa) 
vagy Acer platanoides (korai juhar). A balesetek elkerülése vé-
gett fontos a zöldsáv átláthatóságának fenntartása. Emiatt cser-
jeültetés során javasolt az alacsony méretű, vagy nyírható lomb-
hullató, vagy örökzöld cserje kiültetése és rendszeres gondozá-
sa.

2.1.3 KELET-NYUGATI IRÁNYÚ UTCÁK
Zita utca, Margit sétány, Templom út
Beépítés: Családi ház (földszint + 1 emelet).
Zöldsáv: Változatos növénykiültetés, mely az ingatlantulajdo-
nosok telepítése. Összefüggő fasor nincs, csak helyenként a ke-
rítéssel párhuzamosan 5-7 db fa található sorban ültetve. A Zi-

ta utcán kevés a fásítás és a cserjetelepítés. A Margit sétányon 
megfelelő mennyiségű és fajösszetételű lombkoronaszint talál-
ható, cserjeszintben is elegendő és változatos, igényes.
Jellemző fafajok: Picea sp (lucfenyő), Pinus sp. (erdeifenyő), 
Chamaecyparis sp. (hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juni-
perus sp. (boróka), Thuja sp. (tuja), Acer campestre (mezei ju-
har), Acer platnoides (korai juhar), Acer pseudoplatanus (hegyi 
juhar), Betula sp. (nyírfa), Elaeagnus angustifolia (keskenyle-
velű  ezüstfa), Farxinus ornus „Mecsek” (kőris fajta), Platanus x 
hispanica (közönséges platán), Prunus cerasifera „Nigra” (vér-
szilva), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresznye), Pru-
nus fruticosa „Globosa” (gömbmeggy), Rhus sp. (ecetfa), Salix 
sp. (fűz), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Li-
gustrum sp. (fagyal), Prunus laurocerasus (babérmeggy), Syrin-
ga sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: A légkábelek alá ültetett fák idővel a 
kábelek épségét veszélyeztethetik. Nagyobb arányú lombkoro-
naszint hiánya a Zita utcában. 
Javaslat: Fa, illetve fasor telepítése, melynek során figyelem-
be kell venni a közművek védőtávolságait, továbbá azt, hogy 
a tervezett növény kifejlett állapotában is arányosan illeszked-
jen az utcaképbe és az úttest űrszelvényét se befolyásolja nega-
tívan. A telepítésre javasolt fafajok: Pyrus calleryana „Chanti-
cleer” (kínai díszkörte) vagy Crataegus sp. (galagonya). A bal-
esetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átláthatóságának fenn-
tartása. Emiatt cserjeültetés során javasolt az alacsony méretű, 
vagy nyírható lombhullató, vagy örökzöld cserje kiültetése és 
rendszeres gondozása.

2.1.4 ÉSZAK-DÉL IRÁNYÚ UTCÁK
Izabella utca, Erzsébet tér, Krisztina utca, Szent László út
Beépítés: Családi ház (földszint + 1-2 emelet).
Zöldsáv: Változatos növénykiültetés, melyek az ingatlantulaj-
donosok telepítései. Összefüggő fasor nincs, csak helyenként a 
kerítéssel párhuzamosan 5-7 db fa található sorban ültetve. A 
Krisztina utcán kevés a fásítás. Az Izabella utcán, az Erzsébet 
téren és a Szent László úton vegyes fajösszetételű és elegendő 
mennyiségű fás szárú növénykiültetés található. A Margit sétá-
nyon megfelelő mennyiségű és fajösszetételű lombkoronaszint 
található. A cserjeszint összességében elegendő, változatos és 
igényes kialakítású.
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Picea sp (lucfenyő), 
Pinus sp. (erdeifenyő), Chamaecyparis sp. (hamisciprus), Cup-
ressus sp. (ciprus), Juniperus sp. (boróka), Thuja sp. (tuja), Acer 
platnoides (korai juhar), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Be-
tula sp. (nyírfa), Farxinus ornus „Mecsek” (virágos kőris fajta), 
Morus alba „Pendula” (szomorú eperfa), Platanus x hispanica 
(közönséges platán), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcse-
resznye), Prunus fruticosa „Globosa” (gömbmeggy), Rhus sp. 
(ecetfa), Salix sp. (fűz).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Li-
gustrum sp. (fagyal), Syringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Kis számban előforduló eset, hogy 
a zöldsávban a telepített oszlopos örökzöldek takarják a zöld-

sáv átláthatóságát, mely balesetveszélyes helyzetekhez vezethet 
(pl.: nem belátható kihajtó-, kitolató gépkocsi, lelépő gyalogos, 
induló kerékpáros). Ugyancsak ritkán előforduló eset a légkábe-
lek alá ültetett fák, melyek idővel a kábelek épségét veszélyez-
tethetik.
Javaslat: Fa, illetve fasor telepítése során figyelembe kell ven-
ni a közművek védőtávolságait, továbbá azt, hogy a tervezett 
növény kifejlett állapotában is arányosan illeszkedjen az utca-
képbe és az úttest űrszelvényét se befolyásolja negatívan. A te-
lepítésre javasolt fafajok: Pyrus calleryana „Chanticleer” (kínai 
díszkörte) vagy Crataegus sp. (galagonya). A balesetek elkerü-
lése végett fontos a zöldsáv átláthatóságának fenntartása. Emi-
att cserjeültetés során javasolt az alacsony méretű, vagy nyír-
ható lombhullató, vagy örökzöld cserje kiültetése és rendsze-
res gondozása.

2.2 BETHLEN GÁBOR ÚT – BABITS MIHÁLY ÚT – VÖ-
RÖSMARTY MIHÁLY UTCA – LÉVAY JÓZSEF UTCA 
ÁLTAL HATÁROLT KELETI KERTVÁROS
Utak és utcák zöldfelületi állapota: 
Ez a terület kertvárosi övezet jellegű. Egységes, egyedi karak-
terű utcakép jellemzi. Keresztmetszetében kétoldali, 5-8 m szé-
les zöldfelületi sáv és kétirányú 1-1 forgalmi sáv széles úttest 
található, egyoldali közvilágítással. Úttesttel párhuzamosan fu-
tó járdák nem épültek. Az ingatlanokhoz bevezető autóbehajtás 
és gyalogosjárda kiépítése minden ingatlannál egyedi megoldá-
sú, általában szilárd burkolatú. Esetenként kerítések sem épül-
tek az utcára néző telekhatáron. Ebben  az  esetben  növénytele-
pítéssel  oldották  meg  az  ingatlan lehatárolását  (pl.:  Tóth Ár-
pád  utca,  Egressy  Béni  utca  stb.). A terület beépülését köve-
tően az ingatlanokhoz tartozó utcai zöldfelületek növényesítésé-
re Tiszaújváros támogatást adott, mely során a tulajdonosok íz-
lése szerint történt meg a növények faj, illetve fajta választása, a 
kiültetés helye, rendszere is. A növényállomány kora 15-20 év-
re tehető, melynek jelentős hányada tűlevelű-, illetve lomble-
velű örökzöld fa, továbbá örökzöld és lombhullató cserje. Emel-
lett gyümölcsfák, lombhullató díszfák is megjelennek. A legtöbb 
utcában, kereszteződésben nyírott sövények találhatók. Faj-, il-
letve fajtaszinten ezek sokszor következetesen futnak végig az 
adott utcában, ugyanakkor vonalvezetésben, magassági, formai 
kialakításban eltérő, kevésbé egységes megoldások is láthatók. 
Ugyanakkor elmondható az a példaértékű igényesség, ami az ut-
cák zöldfelület-fenntartásában ezt a városrészt jellemzi. A lomb-
koronaszint és a cserjeszint állapota jó, a gyepszint rendezett ké-
pet mutat. Az utcák zöldfelületein az évelő kiültetés aránya ala-
csony. Egy-egy telekhatár mentén fasor jellegűen ültették ki a 
fás szárú növényeket, de ezek nem alkotnak egyöntetű, az egész 
utcát meghatározó fasort. Összhatás tekintetében a már beállt 
növényállomány egységes képet mutat.
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Zita utca. 

Krisztina utca.

Tóth Árpád utca.

Egressy Béni utca.

Margit sétány.

Templom út.



2.2.1 BETHLEN GÁBOR ÚT – KERTVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: Családi ház, intézményi (templom), földszint + 1 eme-
let.
Zöldsáv: Változatos növénykiültetés, mely az ingatlantulajdo-
nosok telepítései. Összefüggő fasor nincs, csak helyenként a ke-
rítéssel párhuzamosan 3-5 db fa található sorban ültetve. Igen 
kevés a lombhullató fa, az utcaképet az örökzöld fák és cserjék 
határozzák meg. A páratlan oldalon ~3 m, a páros oldalon ~5 m 
széles a zöldsáv. A páros oldalon, az úttest és a zöldsáv határán 
Ligustrum sp. (fagyal) nyírt sövény fut végig, hosszabb-rövi-
debb megszakításokkal. A sövény magassága 50-80 cm közöt-
ti. A páratlan oldalon az utca középső szakaszán meglepően ke-
vés a növénykiültetés. A páratlan oldal egyéb szakaszain megfe-
lelő a növénytelepítés. A páros oldal növényállománya - az ut-
ca teljes hosszában - igen gazdag, változatos, igényesen kialakí-
tott és gondozott. 
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Chamaecyparis 
sp. (hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juniperus sp. (boró-
ka), Picea sp (lucfenyő), Pinus sp. (erdeifenyő), Thuja sp. (tu-
ja), Acer platnoides (korai juhar), Acer pseudoplatanus (hegyi 
juhar), Ailanthus altissima (bálványfa), Betula sp. (nyírfa), El-
aeagnus angustifolia (keskenylevelű ezüstfa), Koelreuteria pani-
culata (bugás csörgőfa), Morus alba „Pendula” (szomorú eper-
fa), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresznye), Prunus 
fruticosa „Globosa” (gömbmeggy), Salix sp. (fűz).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Co-
toneaster sp. (madárbirs), Forsythia sp. (aranycserje), Ligustrum 
sp. (fagyal), Syringa sp. (orgona), Tamarix tetrandra (tamaris-
ka).
Konfliktusok, problémák: Ritkán előforduló eset a légkábelek 
alá ültetett fák problémája, melyek  idővel  a  kábelek  épségét  
veszélyeztethetik.  A lombhullató fák aránya kevés.
Javaslat: A balesetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átlátha-
tóságának fenntartása, emiatt cserjeültetés során javasolt az ala-
csony méretű, ill. nyírható lombhullató, vagy örökzöld cserje 
kiültetése és rendszeres gondozása. Javasolt a lombhullató fák 
arányának növelése. Fa, illetve fasor telepítése során figyelembe 
kell venni a közművek védőtávolságait, továbbá azt, hogy a ter-
vezett növény kifejlett állapotában is arányosan illeszkedjen az 
utcaképbe és az úttest űrszelvényét se befolyásolja negatívan. A 
telepítésre javasolt fafajok: Pyrus calleryana „Chanticleer” (kí-
nai díszkörte) vagy Tilia sp. (hárs).

2.2.2  KELET-NYUGAT IRÁNYÚ UTCÁK  
Babits Mihály út, Kosztolányi Dezső utca, Karinthy Frigyes ut-
ca, Tompa Mihály utca, Toldi Miklós utca
Beépítés: Családi ház (földszint + 1 emelet).
Zöldsáv: Változatos növénykiültetés, mely az ingatlantulajdo-
nosok telepítései. Az utcák keresztmetszeti képe közel azonos. 
A telekhatár mentén kétoldali, 3-5 m-es zöldsáv fut, melyet 1-1 
forgalmi sávú úttest követ, egyoldali közvilágítással. A gyalo-
gosjárda hiányzik. Összefüggő fasor nincs, csak helyenként a 
kerítéssel párhuzamosan 5-7 db fa található sorban ültetve. A 
lombhullató faállomány aránya igen alacsony, az utcaképet az 
örökzöld fák és örökzöld cserjék határozzák meg. A Ligustrum 
(fagyal) nyírt sövényként való alkalmazása is igen gyakori, vi-
szont nem fut végig az utca teljes hosszában, hanem csak az in-
gatlantulajdonosok igénye szerint vannak kiültetve, jellemzően 
a zöldsáv és az úttest elválasztásánál, magassága 50-90 cm kö-
zött van. Az utcák mindkét oldalán hasonló arányú növénykiül-
tetés található. Látszik az igényességre való törekvés és a gon-
dos fenntartás. A Tompa Mihály utcában kiemelkedően magas 
az örökzöld fa- és cserjeállomány aránya, mely sűrű átláthatat-
lan falat alkot a zöldsávban.
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Cedrus sp. (cédrus), 
Chamaecyparis sp. (hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juni-
perus sp. (boróka), Larix decidua (közönséges vörösfenyő), Pi-
cea sp (lucfenyő), Pinus sp. (erdeifenyő), Thuja sp. (tuja), Acer 
negundo (zöld juhar), Betula sp. (nyírfa), Farxinus ornus „Me-
csek” (virágos kőris fajta), Malus domestica (házi alma), Plata-
nus x hispanica (közönséges platán), Prunus cerasifera „Nigra” 
(vérszilva), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresznye), 
Prunus fruticosa „Globosa” (gömbmeggy), Pyrus calleryana 
„Chanticleer” (kínai körte), Rhus sp. (ecetfa), Taxus baccata cv. 
(tiszafa fajta), Tilia sp. (hársfa), Salix sp. (fűz).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Co-
toneaster sp. (madárbirs), Euonymus fortunei cv. (kúszó kecske-
rágó fajta), Forsythia sp. (aranycserje), Ligustrum sp. (fagyal), 
Lonicera nitida „Maigrün” (örökzöld mirtuszlonc), Pyracantha 
coccinea (tűztövis), Rosa sp. (rózsa), Syringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Ritkán előforduló eset a légkábelek 
alá ültetett fák problémája, melyek idővel a kábelek épségét ve-

szélyeztethetik. A lombhullató fák aránya nagyon kevés. A nagy 
tömegben használt örökzöld kiültetések miatt előforduló eset, 
hogy a zöldsávban az örökzöldek takarják a sáv átláthatóságát, 
mely balesetveszélyes helyzetekhez vezethet (pl.: nem belátható 
kihajtó-, kitolató gépkocsi, lelépő gyalogos, induló kerékpáros). 
Javaslat: A balesetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átlátha-
tóságának fenntartása. Emiatt cserjeültetés során javasolt az ala-
csony méretű, vagy nyírható lombhullató, vagy örökzöld cserje 
kiültetése és rendszeres gondozása. Lombhullató fák arányának 
növelése. Fa illetve fasor telepítése során figyelembe kell ven-
ni a közművek védőtávolságait. Továbbá azt, hogy a tervezett 
növény kifejlett állapotában is arányosan illeszkedjen az utca-
képbe és az úttest űrszelvényét se befolyásolja negatívan. A te-
lepítésre javasolt fafajok: Pyrus calleryana „Chanticleer” (kínai 
díszkörte) vagy Crataegus sp. (galagonya).

2.2.3 ÉSZAK-DÉL IRÁNYÚ UTCÁK
Egressy Béni utca, Szemere Bertalan utca, Tóth Árpád utca
Beépítés: családi ház (földszint + 1 emelet).
Zöldsáv: Változatos a növénykiültetés, mely az ingatlantulaj-
donosok telepítései. Az utcák keresztmetszeti képe közel azo-
nos. A telekhatár mentén kétoldali, 3-5 m-es zöldsáv fut, melyet 
1-1 forgalmi sávú úttest követ, egyoldali közvilágítással. Gya-
logos járda nincs. Egyes utcaszakaszokon az épületek a telek-
határra épültek, így ezekben az esetekben nem épült kerítés. Vi-
szont gyakran előforduló megoldás, hogy az ingatlantulajdono-
sok a zöldsávot mintegy előkertként használva növénykompozí-
ciókkal - az úttesttől - lehatárolták. A növényzet beálltával bizo-
nyos utcaszakaszok telítetté váltak örökzöldekkel, magasra nyírt 
sövényekkel, s így az utcaszakasz optikailag keskennyé, belát-
hatatlanná vált – ilyen az Egressy Béni utca. Összefüggő fasor 
nincs, csak helyenként a kerítéssel párhuzamosan 5-7 db fa ta-
lálható sorban ültetve. A lombhullató faállomány aránya igen 
alacsony, az utcaképet az örökzöld fák és örökzöld cserjék ha-
tározzák meg. A Ligustrum (fagyal) nyírt sövényként való al-
kalmazása is igen gyakori, viszont nem fut végig az utca teljes 
hosszában, hanem csak az ingatlantulajdonosok igénye szerint 
vannak kiültetve, jellemzően a zöldsáv és az úttest elválasztá-
sánál, magassága 50-150 cm között van. A legösszefüggőbb Li-
gustrum sövény a Szemere Bertalan utcában található Az utcák 
mindkét oldalán hasonló arányú növénykiültetés található. Lát-
szik az igényességre való törekvés és a gondos fenntartás.
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Chamaecyparis sp. 
(hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juniperus sp. (boróka), 
Larix decidua (közönséges vörösfenyő), Picea sp (lucfenyő), Pi-
nus sp. (erdeifenyő), Thuja sp. (tuja), Acer platnoides (korai ju-
har), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Betula sp. (nyírfa), Far-
xinus ornus (virágos kőris), Farxinus ornus „Mecsek” (virágos 
kőris fajta), Juglans regia (közönséges dió), Malus domestica 
(házi alma), Platanus x hispanica (közönséges platán), Prunus 
cerasifera „Nigra” (vérszilva), Prunus domestica (nemes szil-
va), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresznye), Quer-
cus robur „Fastigiata” (kocsányos tölgy, oszlopos fajta), Tilia 
sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Co-
toneaster sp. (madárbirs), Euonymus fortunei cv. (kúszó kecske-
rágó fajta), Forsythia sp. (aranycserje), Ligustrum sp. (fagyal), 
Lonicera nitida „Maigrün” (örökzöld mirtuszlonc), Pyracantha 
coccinea (tűztövis), Rosa sp. (rózsa), Syringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Ritkán előforduló eset a légkábelek 
alá ültetett fák problémája, melyek idővel a kábelek épségét ve-
szélyeztethetik. A lombhullató fák aránya nagyon kevés. A nagy 
tömegben használt örökzöld kiültetések miatt gyakran előfordu-
ló eset, hogy a zöldsávban az örökzöldek takarják a sáv átlátha-
tóságát, mely balesetveszélyes helyzetekhez vezethet (pl.: nem 
belátható kihajtó, kitolató gépkocsi, lelépő gyalogos, induló ke-
rékpáros).
Javaslat: A balesetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átlátha-
tóságának fenntartása. Emiatt cserjeültetés során javasolt az ala-
csony méretű, vagy nyírható lombhullató, vagy örökzöld cserje 
kiültetése és rendszeres gondozása. Lombhullató fák arányának 
növelése. Fa illetve fasor telepítése során figyelembe kell venni 
a közművek védőtávolságait. Továbbá azt, hogy a tervezett nö-
vény kifejlett állapotában is arányosan illeszkedjen az utcakép-
be és az úttest űrszelvényét se befolyásolja negatívan. 
A telepítésre javasolt fafajok: Pyrus calleryana  „Chanticleer”  
(kínai díszkörte) vagy Crataegus sp. (galagonya), vagy Tilia sp. 
(hárs).

2.3 LÉVAY JÓZSEF UTCA
Beépítés: Déli oldal: lakótömbök (földszint + 3-4 emeletes sáv-
házak), földszintes garázssor; északi oldal: családi ház (föld-
szint + 1 emelet).
Zöldsáv: Az utca keleti bevezető szakaszán hiányzik mind a 
cserje, mind a lombkoronaszint. A keleti kertvárosi szakaszon, 
a garázsok épületeit elérve megjelenik mind a cserje-, mind pe-
dig a lombkoronaszint. Itt az úttestet és a garázsok területét egy 
összefüggő többszintes lombhullató növényállomány határolja 
el egymástól. A kerékpársáv mentén fasor, továbbá a kerékpár-
sáv és az úttest közötti zöldsávban 40-50 cm magasságban nyírt 
cserjeállomány található. Északról a kertvárosi övezet családi 
házai láthatók (földszint + 1 emelet), melyek utcafronti hom-
lokzata a telekhatárra épült, kerítés és előkert nélkül. Az ingat-
lantulajdonosoknak a zöldsáv előkertként funkcionál, így a sa-
ját ízlésük szerint ültetik be és gondozzák. Növényállományára 
az örökzöld fa és cserje jellemző leginkább. Az úttest és a zöld-
sáv elválasztására 80-150 cm-re nyírt Ligustrum (fagyal) sö-
vényt alkalmaznak. Ezen a szakaszon nincs gyalogosjárda. Az 
autóbehajtó burkolatát a lakosok egyénileg oldják meg (általá-
ban beton térkő burkolat). A körforgalmat elérve a templomok 
szakasza következik, itt hiányzik a cserje és a lombkoronaszint. 
Az itt található hipermarket parkolója is nélkülözi a fásítást. A 
körforgalmat elhagyva az északi oldalon ismét kertvárosi öve-
zet határa következik (nyugati kertváros), délről pedig a panel-
házak tömbjei magasodnak. Az északi oldalon nem található fa-
sor. A zöldsáv növénykiültetései az ingatlantulajdonosok ízlését 
tükrözik. Kevés a lombhullató fa, a kiültetett örökzöldek száma 
megfelelő. A sövény alkalmazása kevésbé jellemző, mint a töb-
bi helyen a kertvárosi övezetben. A déli oldalon az árok/csatorna 
mentén aszfaltozott járda fut, melyhez fasor kapcsolódik.
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Chamaecyparis 
sp. (hamisciprus), Cupressus sp. (ciprus), Juniperus sp. (boró-
ka), Picea sp (lucfenyő), Pinus sp. (erdeifenyő), Thuja sp. (tuja), 
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Betula sp. (nyírfa), Farxinus 
ornus (virágos kőris), Farxinus ornus „Mecsek” (virágos kőris 
fajta),  Koelreuteria  paniculata  (bugás  csörgőfa),  Malus  do-
mestica  (házi  alma),  Platanus  x  hispanica  (közönséges  pla-
tán),  Prunus  cerasifera „Nigra” (vérszilva), Prunus domestica 
(nemes szilva), Prunus serrulata „Kanzan” (japán díszcseresz-
nye), Rhus sp. (ecetfa), Tilia sp. (hársfa), Salix sp. (fűz).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Co-
toneaster sp. (madárbirs), Euonymus fortunei cv. (kúszó kecske-
rágó fajta), Forsythia sp. (aranycserje), Ligustrum sp. (fagyal), 
Rosa sp. (rózsa), Symphoricarpos cv. (hóbogyó fajta), Syringa 
sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Ritkán előforduló eset a légkábelek 
alá ültetett fák problémája,  melyek idővel a kábelek épségét ve-
szélyeztethetik.  A lombhullató fák aránya kevés. A várost ketté-
szelő útként hiányzik annak karaktere.
Javaslat: A balesetek elkerülése végett fontos a zöldsáv átlátha-
tóságának fenntartása. Emiatt cserjeültetés során javasolt az ala-
csony méretű, vagy nyírható lombhullató, vagy örökzöld cserje 
kiültetése és rendszeres gondozása. Lombhullató fák arányának 
növelése. Fa illetve fasor telepítése során figyelembe kell venni 
a közművek védőtávolságait. Továbbá azt, hogy a tervezett nö-
vény kifejlett állapotában is arányosan illeszkedjen az utcakép-
be és az úttest űrszelvényét se befolyásolja negatívan. Az utca 
karaktere megadható oly módon, hogy következetes növényki-
ültetést alkalmaznak. Az utca teljes hosszában, vagy legfeljebb 
három szakaszra bontva egységes fasor kiültetése javasolt úgy, 
hogy cserjealkalmazásban továbbra is helyet kapjanak virágzó, 
termésükkel, lombszínűkkel díszítő cserjék. A széles zöldsávok-
ba nagy teret igénylő fafajok is kiültethetők: Platanus X hybri-
da (platán) vagy Tilia  cordata (kislevelű hárs) vagy Sophora ja-
ponica (japánakác).
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Karinthy Frigyes utca. 

Szemere Bertalan utca. 

Tóth Árpád utca. 



2.4 JÓZSEF ATTILA ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 4 emelet).
Zöldsáv: Egyoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 75-
100% közötti, illetve ligetes fásítás a csatorna mentén.
Jellemző fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Betula sp. 
(nyírfa), Farxinus ornus (virágos kőris), Platanus x hispanica 
(közönséges platán), Tilia sp. (hársfa), Picea pungens „Glauca” 
(ezüstfenyő).
Jellemző cserjefajok: -
Konfliktusok, problémák: Az utcában jelentősebb zöldfelületi 
probléma nem figyelhető meg. Az utcát egységes, jó állapotú fa-
sor kíséri. Problémát jelenhetnek viszont a lakóépületekhez túl 
közel ültetett örökzöldek.
Javaslat: Javasolt a fasor ápolása, jó karbantartása, középtávon 
a hiányok pótlása (pótlásra javasolt fafaj: Tilia cordata – kisle-
velű hárs), továbbá a lakóházakhoz túl közel ültetett (és néhol 
már jelentősen csonkolt) fenyők kivágása.

2.5 ÖRÖSI ÚT - BELVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: sávház (földszint + 5 emelet).
Zöldsáv: Egyoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 25% 
körüli.
Jellemző fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Populus si-
monii „Fastigiata” (oszlopos kínai nyár), Koelreutheria panicu-
lata (bugás csörgőfa).
Jellemző cserjefajok: -
Konfliktusok, problémák: Nagy területű, fásítatlan parkolófe-
lületek, elavult aszfaltburkolattal. A páros oldalon a fasor csak 
szakaszos. A véderdő felőli oldalon a zöldsáv ellenére nincs le-
hetőség fasor kialakítására a nagyfokú leárnyékolás miatt. A 
szintén ezen az oldalon elhelyezkedő műhelyek, ipari létesítmé-
nyek előtt a zöldsáv helye rendezetlen, zavaros.
Javaslat: A páros oldal előtti zöldsávban fasor telepítése. Parko-
ló fásítása azokon a szakaszokon, ahol a lakóházak garázsainak 
megközelítése külön szervizútról történik. A parkolók felújítása 
esetén javasolt gyeprácsos felület kialakítása. A páratlan oldalon 
a véderdő árnyékoló hatása miatt fasor telepítése nem javasolt. 
Az ipari létesítmények, műhelyek előtti zöldsáv átfogó rendezé-
se szükséges az üzemek igényeinek figyelembevételével (par-
kolás, behajtás, szállítás). Fasor telepítése csak ezek tisztázása 
után javasolt. Telepítésre javasolt fafajok: Koelreutheria panicu-
lata (bugás csörgőfa), vagy Acer pseudoplatanus (hegyi juhar).

2.6 MÁTYÁS KIRÁLY ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 5 emelet).
Zöldsáv: Egyoldali fasor, mely ötnél több fajból áll, folytonos-
sága 50% körüli.
Jellemző fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Koelreute-
ria paniculata (bugás csörgőfa), Platanus x hispanica (közönsé-
ges platán), Populus nigra „Italica” (fekete nyár fajta), Tilia sp. 
(hársfa).
Jellemző cserjefajok: Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utca páros számú oldalán a ke-
rékpársávot túl közel építették a fasorhoz, mely vagy burkola-
ti problémákhoz vezet, vagy az építés során megsérülhetett gyö-
kérzóna miatt a fa hamarabb kipusztulhat. A lakóházak előtt 
nagyméretű aszfaltburkolatú parkolók helyezkednek el.
Javaslat: Fasor kialakítása fokozatosan, első  ütemben  fatele-
pítés a hiányokba.További  ütemekben  az  elöregedett, rossz 
egészségügyi állapotú fák lecserélése, és új fák ültetése. Az ülte-
tésnél javasolt fokozottan figyelembe venni a kerékpárúttól való 
megfelelő távolságot! Kiültetésre javasolt fafajok: Koelreuther-
ia paniculata (bugás csörgőfa) vagy Acer pseudoplatanus (hegyi 
juhar), vagy Tilia sp (hársfa). Az utca páratlan számú oldalán a 
véderdő előtt fasor telepítését nem javasoljuk a nagyfokú leár-

nyékolás miatt. A bútoráruház, valamint a garázssor előtt jelen-
leg is található fasorszerű kiültetés. Itt javasolt fasor fokozatos 
kialakítása, valamint lehetőség nyílik cserjeállomány kiültetésé-
re is. Utóbbinál mindenképpen figyelembe kell venni a közbiz-
tonsági és  használati  szempontokat  (jó  rálátás  a  garázsokra,  
a  bútoráruház  behajtója,  stb.). A buszpályaudvar menti zöld-
sáv rendezését  annak  esetleges felújításával egyidejűleg java-
soljuk.

2.7 SZENT ISTVÁN ÚT - BELVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: sávház (földszint + 10 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely ötnél több fajból áll, folytonossá-
ga 25-50% közötti.
Jellemző fafajok: Abies sp. (jegenyefenyő), Acer platanoides 
„Globosum” (gömbjuhar), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), 
Fraxinus sp. (kőris), Catalpa bignonioides (szívlevelű szivarfa), 
Quercus sp. (tölgy), Platanus x hispanica (közönséges platán), 
Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: az utcában nincs egységes fasor, a tíz-
emeletes lakóházak előtti növénykazettákban szép és egészsé-
ges Quercus robur (kocsányos tölgy) kiültetés látható. Ezt leszá-
mítva az utca közterületei rendezetlenek, zavarosak, ami külö-
nösen az utca kiemelt  szerepe  miatt  zavaró.  Ahol széles zöld-
sáv található, ott sincs fasor, csupán különböző fajú és ültetési 
távolságú fasor-szakaszok, néhol parkoló fásítás.
Javaslat: javasolt a közterületek átfogó rendezése (merőleges 
állású parkolás helyett megfontolandó a kevesebb helyet fog-
laló, igaz, kevesebb parkolóhelyet is jelentő ferde parkolás ki-
alakítása a teljes szakaszon), zöldsávok kiépítése, egységes fa-
sor kiültetése. Egységes, rendezett utcakép kialakítása itt külö-
nösen fontos, hiszen ez az utca a város egyik fő útvonala. Kiül-
tetésre javasolt fafajok: Platanus X hispanica (platán), vagy Ti-
lia sp. (hársfa) a fasor kiemelt jellege és az utca széles kereszt-
metszete miatt.

2.8 ÁRPÁD ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 5 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely ötnél több fajból áll, folytonossá-
ga 25-50% közötti.
Jellemző fafajok: Catalpa  bignonioides  (szívlevelű  szivarfa), 
Koelreuteria  paniculata  (bugás  csörgőfa),  Picea  sp. (lucfe-
nyő), Thuja sp. (tuja), Tilia sp. (hársfa), Acer platanoides (ko-
rai juhar).
Jellemző cserjefajok: Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Parkoló fásítás hiánya, egységes fa-
sor hiánya.
Javaslat: Parkolóterületek fásítása, fejújítása gyeprács burko-
lattal. Új telepítésekkor, pótlásokkor fasor kialakítása javasolt 
(egységes fafaj, tőtávolság). Kiültetésre javasolt fafajok: Acer 
platanoides (korai juhar) vagy Tilia sp. (hársfa).

2.9 BETHLEN GÁBOR ÚT - BELVÁROSI SZAKASZ
Beépítés: sávház (földszint + 4 emelet)
Zöldsáv: Váltakozó oldali fasor, mely ötnél több fajból áll, foly-
tonossága 25-50% közötti.
Jellemző fafajok: Ginkgo biloba (páfrányfenyő), Picea sp (luc-
fenyő), Picea pungens „Glauca” (ezüstfenyő), Thuja sp. (tuja), 
Acer saccharinum (ezüst juhar), Betula sp. (nyírfa), Catalpa big-
nonioides (szívlevelű szivarfa), Fraxinus sp. (kőris), Koelreute-
ria paniculata (bugás csörgőfa), Platanus x hispanica (közönsé-
ges platán), Populus sp. (nyárfa), Prunus serrulata „Kanzan” (ja-
pán díszcseresznye), Quercus sp. (tölgy), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Ligustrum (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utcában hiányzik az egységes fa-
sor. A kapcsolódó zöldfelületek, előkertek (óvoda, ált. iskola, 
szálloda) zöldfelületei zavarosak, ugyanakkor ezek többnyire 
már más telkeken vannak, így rendezésük adott esetben nehe-
zebb. Gyakori probléma az épületekhez, lakóépületekhez túl kö-
zel ültetett fák, melyek túlzottan leárnyékolnak, és az épülete-
ket, közműveket is károsíthatják.
Javaslat: Javasolt egységes fasor, rendezett zöldfelület kialakí-
tása, különösen, mert a Bethlen Gábor út a város egyik főút-
jának tekinthető. Kiültetésre javasolt fafajok: Tilia sp. (hársfa), 
Platanus x hispanica (platán). A kapcsolódó intézmények elő-
kertjeinek, zöldfelületeinek rendezése is fontos, a pontos ille-
tékességek, feladatok tisztázásával együtt. Az épületeket zava-
ró faegyedek eltávolítása szükséges, figyelembe véve a lakossá-
gi, használói szempontokat. A felújításokat javasolt a közterület 
komplex felújításával együtt elvégezni, a parkolási, gyalogos-
forgalmi igények figyelembe vételével.

2.10 KAZINCZY ÚT 
Beépítés: sávház (földszint + 3 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 75-
100% közötti.
Jellemző fafajok: Aesculus hippocastanum (közönséges 
vadgesztenye), Catalpa bignonioides (szívlevelű szivarfa), Pla-
tanus x hispanica (közönséges platán), Quercus sp. (tölgy), Ti-
lia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az egyébként egységes platánfasorba 
néhol hárs-magoncok nőttek. Az utca egyes szakaszain a zöld-
sávokban hiányzik a fasor. A kapcsolódó belvárosi parkoló- te-
rület nincs leárnyékolva.
Javaslat: A közösségi ház előtti platánsor, és a vele szemben lé-
vő hársfasor a város egyik legszebb ilyen kiültetése, mely pél-
da is lehet a további telepítésekre. Javasolt annak fokozott fenn-
tartása, és az oda nem illő, alászorult egy-két hárs-magonc ki-
vágása, a hiányok pótlása. További fasortelepítés javasolt az ut-
ca teljes szakaszán, különösen a szállótól északra elhelyezkedő 
belvárosi parkoló mentén. Kiültetésre javasolt fafajok: Platanus 
x hispanica (platán), Tilia sp. (hársfa).
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2.11 SZEDERKÉNYI ÚT 
Beépítés: sávház (földszint + 2 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 50 
% körüli.
Jellemző fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Catalpa 
bignonioides (szívlevelű szivarfa), Celtis occidentalis (nyuga-
ti ostorfa), Cerasus mahaleb (sajmeggy), Fraxinus angustifolia 
subsp. pannonica (magyar kőris), Fraxinus ornus „Mecsek” (vi-
rágos kőris fajta), Juglans regia (közönséges dió), Quercus sp. 
(tölgy), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Li-
gustrum (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utca mentén jelentősebb zöldfe-
lületi probléma nem figyelhető meg. A faállomány viszonylag 
egészséges, a széles zöldsávnak köszönhetően nem árnyékol-
ja le a lakóházakat, ugyanakkor be tud tölteni zajvédő-porszű-
rő funkciót.
Javaslat: Javasolt az út páros számú oldala, esetleg mindkét ol-
dala mentén folytonos, egységes fasor telepítése. Fasor kiülte-
téséhez javasolt fafajok: Platanus x hispanica (platán) vagy Ti-
lia sp. (hársfa) vagy Acer pseudoplatanus (hegyi juhar). Mivel 
a zöldsáv itt különösen széles (16 méter), lehetőség van akár li-
getes, nagyméretű fás állomány kialakítására is. Ennek eldön-
téséhez érdemes figyelembe venni a lakossági javaslatokat, és 
fenntartási szempontokat is (egy egységes fasor fenntartási igé-
nye nagyobb). 

2.12 RÓZSA ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 2 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 50% 
körüli.
Jellemző fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Acer 
saccharinum (ezüst juhar), Fraxinus ornus (virágos kőris), Fra-
xinus ornus „Mecsek” (virágos kőris fajta), Sophora japonica 
(japánakác).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Li-
gustrum (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utca belvárosi szakasza viszonylag 
szűk, a páratlan számú oldal lakóépületei elé kiültetett fák za-
varhatják a közműveket, az épületeket. A páros számú oldal szé-
les zöldsávjaiban a kiültetés nagyrészt megfelelő, néhol viszont 
túl sűrű. A külső, iskolák előtti szakaszon (a Béke és a Szederké-
nyi út között) a fasor részben vagy teljesen hiányzik.
Javaslat: A belvárosi szakaszon az épületekhez túl közel ülte-
tett fák eltávolítandók. A széles zöldsávban lévő faállomány a 
lakossági észrevételeknek megfelelően (esetleg túlzott nyári ár-
nyékolás) ritkíthatók. A külső szakaszon (a Béke és a Szederké-
nyi út között) egységes, kétoldali fasor telepítése javasolt. Fa-
sor kiültetésére javasolt fafajok: Acer pseudoplatanus (hegyi ju-
har) vagy Sophora japonica (japánakác) vagy Tilia sp. (hársfa).

2.13 ÉPÍTŐK ÚTJA
Beépítés: sávház (földszint + 4 emelet).
Zöldsáv: Váltakozó fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 50-
75% közötti. 
Jellemző fafajok: Juniperus  sp. (boróka), Picea sp (lucfenyő), 
Pinus sp. (erdeifenyő), Thuja sp. (tuja),  Malus  cv. (díszalma), 
Platanus x hispanica (közönséges platán), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Ligustrum (fagyal), Rosa sp. (rózsa), Sy-
ringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Az utca keresztmetszete túl szűk egy 
kétoldali platánfasor számára. A fákat többször jelentősen meg 
kellett metszeni, jelenleg koronájuk féloldalas, növekedésük 
dőlt, mégis jelentősen árnyékolják az utcára néző lakószobákat.
Javaslat: Az említett problémák miatt a platánfasor cseréjét ja-

vasoljuk, különösen és elsőként a legszűkebb keresztmetszet-
ben: az utca 1-3-5., illetve 2-4-6. számú házai előtt. Az utcába új 
fasor telepítése javasolt, kisebb méretű fákból: Pyrus calleryana  
„Chanticleer” (kínai  díszkörte) vagy Fraxinor ornus „Mecsek” 
(gömbkőris).

2.14 TELEKI BLANKA ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 4 emelet).
Zöldsáv: szoliter fák.
Jellemző fafajok: Cedrus  sp. (cédrus), Juniperus  sp. (boróka), 
Picea pungens „Glauca” (ezüstfenyő), Betula sp. (nyírfa), Plata-
nus x hispanica (közönséges platán), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Li-
gustrum (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utcában nincs fasor, a faállományt 
főleg elöregedett nyírfák, ezüstfenyők alkotják. Az Irinyi utca 
sarkán lévő parkoló fásítatlan, maga a közterület is rendezetlen. 
Bizonyos szakaszokon az intézmények (napközi otthon, általá-
nos iskola) járda mellett húzódó kerítése nem teszi lehetővé fa-
sor telepítését.
Javaslat: Javasolt egységes fasor kialakítása azokon a szakaszo-
kon, ahol a keresztmetszet lehetővé teszi a fatelepítést (Eötvös 
gimnázium oldala, illetve a Munkácsy és Szederkényi utak kö-
zötti szakaszon, bizonyos helyeken). Javasolt az Irinyi utca sar-
kán lévő parkoló fásítása, rendezése gyeprács burkolattal. Kiül-
tetésre javasolt fafajok: Tilia sp. (hársfa) vagy Acer platanoides 
(korai juhar) vagy Crataegus sp. (galagonya).

2.15 TISZA ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 2 emelet), földszint + 3 emelet.
Zöldsáv: szoliter fák.
Jellemző fafajok: Acer saccharinum (ezüst juhar), Cedrus sp. 
(cédrus), Platanus x hispanica  (platán), Quercus sp. (tölgy), Ro-
binia  pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác).
Jellemző cserjefajok: Cotoneaster sp. (madárbirs), Rosa sp. (ró-
zsa).
Konfliktusok, problémák: A Szederkényi út - víztorony közötti 
szakaszon a gömbakácok a többszöri visszametszés miatt rosz-
sz egészségi állapotban vannak, lombtalan időszakban nem esz-
tétikusak. A Március 15. parkkal szemben lévő zöldsáv fásítá-
sa megfelelő.
Javaslat: Javasolt az elöregedett gömbakác-sor lecserélése. A 
viszonylag keskeny zöldsáv miatt itt kisméretű fák ültetése ja-
vasolt: Pyrus calleriana „Chanticleer” (kínai díszkörte). Az ut-
ca belső szakaszán a Március 15. parkkal szemben a viszony-
lag széles (8 méter) zöldsáv ligetszerű beültetése javasolt, köze-
pes-, nagyméretű fákkal. Erre a szakaszra a lakóházak ablakta-
lan végfalai (bütüi) néznek, így a leárnyékolás nem jelent prob-
lémát. Fasor kiültetésére javasolt fafajok a belső, széles szakasz-
ra: Platanus x hispanica (platán) vagy Tilia sp. (hársfa). A kül-
sőbb, keskeny szakaszra: Pyrus calleriana „Chanticleer” (kínai 
díszkörte).

2.16 SZÉCHENYI ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 2 emelet), földszint + 3 emelet.
Zöldsáv: szoliter fák.
Jellemző fafajok: Acer saccharinum (ezüst juhar), Cedrus sp. 
(cédrus), Platanus x hispanica (közönséges platán), Quercus sp. 
(tölgy), Robinia pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác)
Jellemző cserjefajok: Cotoneaster sp. (madárbirs), Rosa sp. (ró-
zsa).
Konfliktusok, problémák: Az utcában viszonylag fiatal Tilia sp. 
(hárs) és Fraxinus ornus „Mecsek” (gömbkőris) kiültetés húzó-
dik. A fasor jó állapotú, azonban már erősen árnyékolja a lakó-
épületeket, és az útszegélyek néhol a fákhoz túl közel húzódnak.
Javaslat: A fasor megtartása, ápolása mindenképpen javasolt. A 
túlzott árnyékolást koronaritkítással, formázással javasolt mér-
sékelni. Ezeket a munkákat minél hamarabb érdemes elvégezni, 
mielőtt a fák túl idősek lennének a beavatkozáshoz. A Munkácsy 
és Lorántffy utcák közötti szakaszon a szűk keresztmetszet mi-
att fasor kialakítása nem javasolt. Itt a lakóházak közötti zöldfe-
lületek faállománya megfelelő zöldfelületet képez (a zöldfelüle-
tek jellemzését lásd a lakótömböknél).

2.17 BARTÓK BÉLA ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 2 emelet, földszint + 3 emelet), 
pontház (földszint + 8 emelet).
Zöldsáv: szoliter fák.
Jellemző fafajok: Acer saccharinum (ezüst juhar), Cedrus sp. 
(cédrus), Platanus x hispanica  (közönséges platán), Quercus sp. 
(tölgy), Robinia pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác).
Jellemző cserjefajok: Cotoneaster sp. (madárbirs), Rosa sp. (ró-
zsa).
Konfliktusok, problémák: az utca Béke út és Kazinczy út közöt-
ti szakaszán új építésű járda és parkolósáv húzódik. A járdaépí-
tés során tekintettel voltak a meglévő faállományra, viszont ez 
funkcionálisan problémákat okoz (a járda a meglévő fákat meg-
kerülve halad). Az Ifjúsági park menti szakaszon hiányzik a fa-
sor, a parkolók nem fásítottak.
Javaslat: a Béke és Kazinczy utak közötti szakaszon a közterü-
let elrendezésének hosszú távú átalakítása javasolt. A járda fákat 
megkerülő nyomvonala hosszú távon nem tekinthető optimális-
nak. Az Ifjúság park menti szakaszon fasor telepítése, parko-
ló  fásítás  javasolt.  Kiültetésre javasolt fafajok: Tilia sp. (hárs-
fa) vagy Acer platanoides (korai juhar) vagy Celtis occidentalis 
(nyugati ostorfa).
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2.18 BÉKE ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 3 emelet).
Zöldsáv: Kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 75-
100% közötti.
Jellemző fafajok: Farxinus ornus (virágos kőris), Tilia sp. (hárs-
fa).
Jellemző cserjefajok: Ligustrum sp. (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: A Béke út Munkácsy út és Március 15-
e park közötti szakaszán kétoldali, néhány hiánytól eltekintve 
folyamatos fasor kíséri. A park és a Rózsa út közötti szakaszon 
ilyen szabályos kiültetés nem található, a lakóházak előtti széles 
zöldsávban ligetszerű faállomány helyezkedik el. 
Javaslat: A meglévő fasor fenntartása, jó karbantartása, a hiá-
nyok pótlása javasolt azonos fajjal (Tilia sp. - hársfa). A lakó-
házak előtti széles zöldsávba nagyobb méretű fák is ültethetők a 
házak ablaktalan végfalai (bütüi) elé. Itt javasolt cserjeállomány 
telepítése is. A gimnázium hátsó kerítése mentén lehetőség van 
fasor telepítésére abban az esetben, ha ott továbbra sincs igény 
járdára. Kiültetésre javasolt fafajok: Fraxinus ornus (virágos kő-
ris) vagy Tilia sp. (hársfa).

2.19 MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
Beépítés: sávház (földszint + 3 emelet)
Zöldsáv: váltakozó fasor, mely több mint öt fajból áll, folyto-
nossága 50-75% közötti, a Nyugdíjas parkot és a Munkácsy Mi-
hály utat egy összefüggő 70-80 cm-re nyírt sövény választja el. 
Az út déli harmadában is jelentős mennyiségű talajtakaró cserje 
és nyírt sövény található.
Jellemző fafajok: Chamaecyparis sp. (hamisciprus), Juniperus 
sp. (boróka), Picea sp (lucfenyő), Thuja sp. (tuja), Acer pseu-
doplatanus (hegyi juhar), Betula sp. (nyírfa), Farxinus sp. (kő-
ris), Fraxinus ornus „Mecsek” (virágos kőris fajta), Platanus x 
hispanica (közönséges platán), Sophora japonica (japánakác), 
Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Cotoneaster sp. (madárbirs), Ligustrum 
sp. (fagyal).
Konfliktusok, problémák: A Brassai iskola mellé épített új járda 
túl közel épült a platánsor gyökérzónájához, ez már középtávon 
a burkolat felnyomódásához vezet (ez már most észlelhető!). A 
platánsor hiányos, különösen az északi, garázssor melletti sza-
kasz. A parkolók megfelelően fásítottak, viszont az út mellett 
több zöldsáv csak gyepesített. A kerékpársáv parkolósáv menti 
vezetése funkcionálisan is előnytelen.
Javaslat: Javasolt a megfelelően széles, jelenleg üres zöldsá-
vokba fasor telepítése. A platánsor melletti új járda hosszú távú 
átépítése javasolt, idővel a felemelkedett burkolat balesetveszé-
lyes helyzetet fog eredményezni a forgalmas járdán. Az említett 
platánsor hiányainak pótlása, kiegészítése javasolt azonos fajjal, 
továbbá az utca teljes hosszában egységes fasor telepítése szin-
tén Platanus x hispanica (platán) fajból.

2.20 IRINYI JÁNOS UTCA
Beépítés: sávház (földszint + 3 emelet).
Zöldsáv: kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 50-
75% közötti, cserjeszint nincs.
Jellemző fafajok: Acer negundo (zöld juhar), Acer pseudoplata-
nus (hegyi juhar), Acer saccharinum (ezüst juhar), Quercus sp. 
(tölgy), Robinia pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác), Ti-
lia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: -
Konfliktusok, problémák: Az utca meglehetősen szűk kereszt-
metszetű, ugyanakkor az új építésű társasház kivételével (ami 
az utcavonalnál beljebb áll) csak közintézmények előkertjei ha-
tárolják. Ez lehetővé tesz kétoldali fásítást is. A jelenlegi fasor 
hiányos, nem egységes sem korban, sem fajban.
Javaslat: Egységes fasor kialakítása. Javasolt az özönnövények 
(Acer negundo - zöld juhar) eltávolítása. A hiányok egységes 

pótlásával (különösen a parkoló mentén) kialakítható szabályos, 
egységes fasor. Kiültetésre javasolt fafaj: Acer pseudoplatanus 
(hegyi juhar) vagy Tilia sp. (hársfa).
2.21 LORÁNTFFY ZSUZSANNA UTCA
Beépítés: sávház (földszint + 3 emelet).
Zöldsáv: kétoldali fasor, mely 2-4 fajból áll, folytonossága 25-
50% közötti, az utca mindkét oldalán megjelenik összefüggő, 
70-100 cm-re nyírt Ligustrum (fagyal) sövény. A cserjekiültetés 
változatos, többsége a lakók által lett kiültetve.
Jellemző fafajok: Picea pungens „Glauca” (ezüstfenyő), Robinia 
pseudoacacia (fehér akác), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Berberis thunbergii (japán borbolya), Co-
toneaster sp. (madárbirs), Ligustrum sp. (fagyal), Rosa sp. (ró-
zsa), Syringa sp. (orgona).
Konfliktusok, problémák: Az utca szűk keresztmetszetű, vi-
szonylag magas beépítésű. A Tisza és Széchenyi utak közötti 
szakaszon a fasor a körülményekhez képest megfelelően visz-
szavágott, jó állapotú, folytonos. A Széchenyi út és a Liszt Fe-
renc utca között a fasor nagy része hiányzik, a meglévő példá-
nyok jelentősen csonkolt, visszavágott koronájúak, erősen dőlt 
növekedésűek.
Javaslat: A Tisza és Széchenyi utak között javasolt a fasor to-
vábbi fenntartása, ápolása és a megfelelő koronaritkítás. A fa-
sorszakasz cseréjét egyelőre nem javasoljuk. A déli szakaszon 
a Széchenyi út és a Liszt Ferenc utca között javasolt a meglé-
vő példányok kivágása, és új, a szűk keresztmetszethez adekvát 
fasor ültetése. Kiültetésre javasolt fafaj: Crataegus sp. (galago-
nya), vagy Pyrus calleriana „Chanticleer” (kínai díszkörte).

2.22 LISZT FERENC UTCA
Beépítés: sávház (földszint + 2-3 emelet).
Zöldsáv: szoliter fák, melyek több mint öt fajból állnak, a párat-
lan oldalon 60-100 cm-re nyírt Ligustrum (fagyal) sövény fut 
végig az utca 80%-ában, a páros oldalon nincs cserjeszint.
Jellemző fafajok: Chamaecyparis  sp. (hamisciprus), Acer pseu-
doplatanus (hegyi juhar),  Betula sp. (nyírfa), Carpinus betu-
lus (közönséges gyertyán), Crataegus sp. (galagonya), Malus cv 
(díszalma), Tilia sp. (hársfa).
Jellemző cserjefajok: Buxus sp. (puszpáng), Hibiscus syriacus 
(mályvacserje), Ligustrum sp. (fagyal), Rosa sp. (rózsa).
Konfliktusok, problémák: Az utcában hiányzik az egységes fa-
sor, a páros számú oldal megfelelően széles zöldsávjában idős, 
szoliter fák találhatók. A páratlan számú oldal előtti fák csonkolt 
koronájúak, dőlt növekedésűek.
Javaslat: A dőlt, csonkolt faegyedek kivágása szükséges hosz-
szú távon. Az utcában lehetőség van kisebb termetű fajból álló 
fasor kialakítására. A bölcsőde előtti zöldsávban javasolt cserje-
állomány kiültetése is. Kiültetésre javasolt fafaj: Crataegus sp. 
(galagonya), vagy Pyrus calleriana „Chanticleer” (kínai díszkör-
te).

3. TISZAÚJVÁROS – ÉPÜLETTÖMBÖK ÁLTAL HATÁ-
ROLT ZÖLDFELÜLETEK FELMÉRÉSE
3.1 I. TÖMB - Lévay-Szederkényi-Rózsa-Munkácsy
Jelenlegi állapot 
A földszint + ötemeletes panel sávházakkal és intézményekkel 
(Eötvös József Gimnázium területe nem része a vizsgálatnak) 
beépített tömb belsejében parkolók, játszóterek és zöldfelületek 
találhatók. A tömb növényállományát Acer saccharinum (ezüst-
juhar), Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ (gömbakác), Tilia 
cordata (kislevelű hárs), valamint Betula pendula (nyírfa) alkot-
ja. A fákat helyenként az épületekhez közel ültették, a játszóté-
ren nagy sűrűségben, ami a fák felkopaszodásához, rossz bena-
pozáshoz vezetett. Ugyanakkor a parkoló területek nem fásítot-
tak. A faállomány elöregedett, különösen az ezüstjuharokon fi-
gyelhetők meg jelentősebb kéreghiányok, korhadások, ágtöre-
dezések, visszacsonkolások. A cserjeállomány teljes mértékben 
hiányzik.
Javaslat
A növényállomány felújítása a tömb funkcionális rendjének át-
gondolásával, illetve figyelembevételével javasolt. Legfonto-
sabb a balesetveszélyes, idős ezüstjuharok eltávolítása, majd a 
faállomány fokozatos cseréje. Fontos cél a játszóterek és a laká-
sok jobb benapozását, valamint a parkoló területek leárnyékolá-
sát lehetővé tevő faállomány kialakítása. Itt olyan fafajok java-
soltak, melyek termésükkel, virágzataikkal legkevésbé zavarják 
az adott területek használatát, fenntartását (nem „szemetelnek”). 
Cserjetelepítéssel tagoltabb térszerkezet és változatosabb, szebb 
utcakép alakítható ki. Ugyanakkor itt figyelembe kell venni köz-
biztonsági, köztisztasági és használati szempontokat is (a játszó-
térre megfelelő – nem mérgező, vagy szúrós – cserjefajok tele-
pítendők).

3.2 II. TÖMB - Rózsa-Szederkényi-Teleki B.-Munkácsy
Jelenlegi állapot 
A földszint + négyemeletes pontházakkal, földszint + kéteme-
letes újépítésű társasházzal, valamint intézményekkel (napközi 
otthon területe nem része a vizsgálatnak) és szolgáltató épüle-
tekkel (üzletek, étterem) beépített tömb belsejében zöldfelüle-
tek, parkolók találhatók. A tömb növényállományát Fraxinus or-
nus (virágos kőris), Tilia cordata (kislevelű hárs), Betula  pen-
dula (nyírfa), Acer  saccharinum (ezüsjuhar), Koelreuteria pani-
culata (bugás csörgőfa),  Pica abies (közönséges luc), Picea pun-
gens „Glauca” (ezüstfenyő) alkotja. A tömb dendrológiai értéke 
az üzletsor előtti Cedrus atlantica (atlasz-cédrus). A fák egészsé-
gi állapota megfelelő, viszont feltűnően sok a csonkolás, főág-
csonkolás, ami nem csupán esztétikailag kedvezőtlen, de a ké-
sőbbiekben a fák károsodásához, korhadásához vezethet. A la-
kóházak közötti területek sűrűn fásítottak, néhol az épületekhez 
túl közeli ültetéssel, ugyanakkor a parkoló területek nem fásítot-
tak. A területről a cserjeállomány teljesen hiányzik.
Javaslat
A terület faállománya viszonylag jó egészségi állapotú, ezért itt 
legfontosabb az épületekhez legközelebbi, alászorult példányok 
eltávolítása. Fontos a parkoló fásítása olyan fafajokkal, melyek 
termésükkel, virágzataikkal legkevésbé zavarják az adott terü-
letek használatát, fenntartását (nem „szemetelnek”). Az üzlet-
sor és az étterem kerthelyisége elé, valamint a házak közötti 
nagyobb területekre nagyobb méretű, szoliter fák (vörös virá-
gú vadgesztenye, hárs, platán) ültetése javasolt. A cédrusfák ki-
emelkedő esztétikai értékűek, ugyanakkor az üzletsor előtti tám-
falat hosszú távon zavarhatják. Erre figyelemmel kell lenni a to-
vábbiakban.  Javasolt továbbá cserjetelepítés, amivel tagoltabb 
térszerkezet alakítható ki, javítja az utcaképet, és városökológiai 
hatásai is kedvezőek. A cserjetelepítésnél figyelembe kell ven-
ni közbiztonsági, köztisztasági és fenntartási szempontokat is.
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3.3 III. TÖMB - Teleki-Szederkényi-Tisza-Munkácsy
Jelenlegi állapot 
A tömb beépítését földszint + két emelet beépítésű pontházak, 
valamint intézmények (általános iskola, munkásszálló területe 
nem része a vizsgálatnak) alkotják. Az épületek között pihenő-
kertek és a feltáró út menti parkolók találhatók. A faállományt 
Quercus robur (kocsányos tölgy), Tilia cordata (kislevelű hárs), 
Betula pendula (nyírfa), Fraxinus ornus (virágos kőris) alkotja. 
A fák egy-két kivételtől eltekintve megfelelő távolságban van-
nak az épületektől, viszont néhol a szomszéd iskola kerítéséhez 
túl közel nőttek. A fák egészségi állapota idős koruk ellenére vi-
szonylag jó, nagyobb csonkolás, korhadás nem figyelhető meg. 
A területen néhol cserjék (Syringa vulgaris - orgona) találhatók, 
de a cserjeállomány hiánya ennek ellenére itt is feltűnő.
Javaslat
Első sorban az iskola kerítéséhez, valamint a házfalakhoz túl 
közel nőtt néhány fa eltávolítása szükséges. Az idősödő faál-
lomány fokozatos, hosszú távú megújítása javasolt, új példá-
nyok kiültetésével, majd a mostani fák fokozatos eltávolításá-
val. Cserjetelepítés javasolt a házak előtt, valamint az iskola ke-
rítése mentén, ami nem csupán a zajterhelést csökkenti, de szé-
pen keretezheti az iskolaudvart.

3.4 IV. TÖMB - Tisza-Szederkényi-Liszt F.-Munkácsy
Jelenlegi állapot 
A terület beépítését földszint + kétemeletes pontházak, valamint 
földszint + kettő-, illetve háromemeletes sávházak, valamint a 
városképet meghatározó nyolcemeletes toronyház alkotják. Az 
épületek között nagyméretű, süllyesztett (vagyis nem feltöltött) 
parkosított udvarok találhatók, melyekben játszótereket, illetve 
pihenőkerteket alakítottak ki. A feltáró útvonalak mentén par-
kolóhelyek találhatók. A területen egy intézmény, egy bölcső-
de áll (területe nem része a vizsgálatnak). A tömb faállományát 
Tilia cordata (kislevelű hárs), Platanus x hispanica (közönsé-
ges platán), Betula pendula (nyírfa), Aesculus hippocastanum 
(vadgesztenye), Quercus robur (kocsányos tölgy), Acer pseu-
doplatanus (hegyi juhar), Acer platanoides (korai juhar), vala-
mint örökzöldek: Chmaecyparis ssp. (hamisciprus) alkotja. A la-
kóházak közé megfelelő távolságban ültetett, laza koronájú Ca-
talpa bignonioides (szivarfa), és az idős, szép tölgyfa jó példája 
a megfelelő kiültetésnek. A játszóterek és pihenőkertek beülte-
tése sűrű, a fák felkopaszodottak, a cserjeszint jórészt hiányzik. 
A faállomány idős, de általános állapota jó.
Javaslat
A lakókertek sűrű állományának ritkítása, egyes jó állapotú, 
dendrológiailag értékes faegyed szoliterként való megtartásával. 
Fontos szempont a lakások benapozottságának biztosítása. A na-
gyobb méretű udvarokban lehetőség van többszintes lombkoro-
na kialakítására, ez esztétikailag és ökológiailag is kedvezőbb. 
Ez az állomány ritkításával, majd aláültetéssel alakítható ki. Ja-
vasolt a lakóépületek közti szabad területekre fák ültetése (a te-
rületen vannak erre meglévő jó példák – lásd szivarfa). Itt kisebb 
a beárnyékolás veszélye. Továbbá javasolt a cserjetelepítés a la-
kóházak elé, valamint a süllyesztett udvarok rézsűibe. Ezzel ta-
golt térszerkezet alakítható ki, a rézsűk megköthetők, és a virág-
zó, levelükkel díszítő cserjék esztétikai értéke jelentős.

3.5 V. TÖMB- Lévay-Munkácsy-Rózsa-Bethlen G.
Jelenlegi állapot 
A nagyméretű tömböt földszint + négyemeletes sávházak, több 
intézmény és kereskedelmi egység (szupermarket, söröző, üz-
letsor, általános iskola, óvoda, bölcsőde, sportpályák), valamint 
garázsok alkotják (az intézmények és a garázsok nem részei a 
vizsgálatnak). A tömböt széles, parkolósávval szegélyezett fel-
táró út (Juhar köz), és az ezekből nyíló zöldfelületek tagolják. 
A faállományt Fraxinus excelsior (magas kőris), Acer saccha-
rinum (ezüst juhar), Acer platanoides (korai juhar), Picea abies 
(közönséges luc) alkotja. A fák néhol (Juhar köz, Rózsa utca) a 
lakóházakhoz túl közel állnak. A széles Juhar köz parkolósávjai

viszont nincsenek fásítva. A középkorú faállomány egészségi ál-
lapota általánosságban megfelelő. A cserjeállomány – a város 
belterületének többi tömbbelsőjéhez hasonlóan – itt is
teljesen hiányzik.
Javaslat
Javasolt az épületekhez túl közel nőtt faegyedek eltávolítása. A 
Juhar köz parkolóterületeinek megfelelő fásításával megoldha-
tó a gépkocsik árnyékolása a lakások túlzott beárnyékolása nél-
kül. Ehhez ajánlott a Juhar köz közterületeinek (járdák, parkoló-
sáv) felújítása, illetve átalakítása). A zöldfelületekre cserjetele-
pítés javasolt, tagolt, változatos térszerkezet kialakítása érdeké-
ben, valamint esztétikai szempontból.

3.6 VI. TÖMB - Rózsa-Béke-Építők-Kazinczy
Jelenlegi állapot 
A tömböt földszint + három-, illetve négyszintes pont és sávhá-
zak alkotják. A lakóházak között földfelületek, játszóterek, az 
Építők útjával párhuzamosan földszintes garázsok helyezked-
nek el. A tömb faállományát Fraxinus ornus (virágos kőris), Ti-
lia cordata (kislevelű hárs), Platanus x hispanica (közönséges 
platán), Betula pendula (nyírfa), Populus simonii (kínai nyár-
fa), Acer saccharinum (ezüst juhar), Acer platanoides (korai ju-
har) alkotja. Az állomány főleg az épületek közötti udvarokban 
túl sűrű, egyes faegyedek az épületekhez túl közel állnak. Sok 
az alászorult, ferde növekedésű példány. A fák egészségi állapo-
ta általánosságban megfelelő, viszont az egyedek idősek, a jö-
vőben romlásra lehet számítani. A cserjeállomány teljes mérték-
ben hiányzik.
Javaslat
Javasolt az épületekhez túl közel nőtt faegyedek eltávolítása. A 
tömbbelsőben a sűrű faállomány szelektálása, majd átgondolt, 
fokozatos felújítása javasolt. Magasabb, nagyobb térállású fák 
ültetése a lakóházak ablaktalan végfalai (bütüi) elé, valamint a 
szélesebb lakóudvarokba javasolt, illetve lehetséges. Javasolt 
továbbá több koronaszint kialakítása. A tömbbelsőkbe cserjete-
lepítés javasolt, a tagolt, változatos térszerkezet kialakítása ér-
dekében, valamint ökológiai, esztétikai szempontokból.

3.7 VII. TÖMB - Építők-Béke-Tisza-Kazinczy
Jelenlegi állapot 
A tömböt földszint + háromemeletes sávházak, illetve egy pont-
ház alkotja. A lakóházak között süllyesztett (pontosabban nem 
feltöltött), részben támfalakkal övezett zöldfelületek, játszó-
terek, pihenőkertek találhatók. A tömb faállományát Quercus 
robur (kocsányos tölgy),  Picea abies (közönséges luc), Acer 
saccharinum (ezüst juhar), Platanus x hispanica (közönséges 
platán), Betula pendula (nyírfa), valamint a lakóházak elé kiül-
tetett Thuja sp. (tuja) és Chamaecyparis ssp. (hamisciprus) al-
kotja. A tömb dendrológiai különlegessége a Kazinczy utca 4. 
szám mögött álló nagy Cedrus atlantica (atlasz cédrus). A fa-
állomány általánosságban megfelelő egészségügyi állapotú, de 
néhol túl sűrű, leárnyékolja a lakószobákat, illetve kinyomja a 
támfalakat. A cserjeállomány néhány példánytól (Syringa vulga-
ris - orgona, Hibiscus syriacus - hibiszkusz) eltekintve ebben a 
tömbben is teljesen hiányzik.

Javaslat
Javasolt az épületekhez túl közel nőtt, illetve a támfalakat ki-
nyomó egyedek eltávolítása a lakóudvarokból. Nagyobb méretű 
fák ültetése a lakóházak ablaktalan végfalai (bütüi) elé javasolt 
a Tisza utca mentén, szoliterekként, vagy akár ligetes formában. 
A lakóudvarokban a faállomány gondos, fokozatos szelekciója, 
és felújítása javasolt, a megfelelő benapozás figyelembe vételé-
vel. A teljesen hiányzó cserjeállomány pótlása javasolt, megfe-
lelően tagolt térszerkezet kialakítása érdekében, valamint eszté-
tikai és ökológiai szempontokból.

3.8 VIII. TÖMB - Széchenyi-Munkácsy-Kazinczy
Jelenlegi állapot 
A tömböt az Árkád-sor mentén húzódó öt földszint + háromeme-
letes sávház alkotja. Ezek között négy, részben támfalakkal ke-
rített, süllyesztett lakó, illetve játszókert helyezkedik el. A faál-
lományt Aesculus hippocastanum (vadgesztenye), Carpinus be-
tulus (gyertyán), Quercus robur (kocsányos tölgy), Tilia cordata 
(kislevelű hárs), Pseudotsuga menziesii (duglászfenyő), Taxus 
baccata (tiszafa), Cedrus atlantica (atlasz cédrus) alkotja. A tá-
jidegen duglászfenyők fejletlenek, legyengültek, a lombos állo-
mányon néhol jelentős főágcsonkolás figyelhető meg. A fák idő-
sek, viszont új telepítések is találhatók. A Bartók Béla út 9 -10 
-11. és 13-14-15. közötti udvar közepén különösen szép, egész-
séges szoliter Aesculus hippocastanum (vadgesztenye) találha-
tó. A belváros többi területétől eltérően itt cserjeállomány is ta-
lálható (Symphoricarpos albus - hóbogyó, Syringa vulgaris - or-
gona), de ez is kisméretű, térlehatároló, tagoló szerepet nem tud 
betölteni.
Javaslat
A lakóudvarok faállományának gondos szelekciója javasolt, 
szoliterek, középen álló facsoportok kialakításával, melyek 
nem csupán esztétikailag értékesek, a lakóhelyiségeket sem ár-
nyékolják le (az említett vadgesztenye elhelyezkedése erre jó 
példa). A cserjeállomány jelentős kiegészítése javasolt az Ár-
kád-sor felé eső területeken, illetve a lakóházak előtt, a tér le-
határolására, tagolására, valamint esztétikai és ökológiai szem-
pontból is.
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 3.9 IX. TÖMB - Bethlen és Kazinczy összekötő-Kazin-
czy-Bartók-Bethlen
Jelenlegi állapot 
A kisméretű tömbben három, földszint + nyolcemeletes pont-
ház, valamint egy óvoda és egy közösségi ház alkotja (ezek az 
intézmények nem részei a vizsgálatnak). A lakossági zöldfelü-
leteket itt csupán a három pontház közötti két lakóudvar, és a 
Kazinczy és Bethlen Gábor utcát összekötő sétány alkotja. Eh-
hez csatlakozik a Bethlen Gábor utca felé az óvoda előkertje. A 
sétány északi oldalán jó állapotú, szép Tilia cordata (kislevelű 
hárs) fasor húzódik. A pontházak között Tilia cordata (kislevelű 
hárs) Acer pseudoplatanus (hegyi juhar), Picea abies (közönsé-
ges luc) található. Ezek némelyike igen fejlett, szép, egészséges 
példány, alattuk viszont gyenge növekedésű, alulfejlett fák is ta-
lálhatók. Az óvoda előkertjében Tilia cordata példányok (kisle-
velű hárs), valamint Picea pungens „Glauca” (ezüstfenyő) pél-
dányok állnak. Utóbbiak szinte teljesen eltakarják a Generációk 
című szobrot. A cserjeállomány ebben a tömbben is szinte tel-
jesen hiányzik.
Javaslat
Kiemelten javasolt a hársfasor folyamatos gondozása, jó kar-
bantartása. A két lakóudvarban a faállomány szelekciója java-
solt, a jó állapotú, szoliterszerű egyedek megtartásával és az 
alulfejlett példányok eltávolításával. Az óvoda előkertjében az 
ezüstfenyők eltávolítása javasolt a szobor érvényesülése érde-
kében. A tömbben cserjetelepítés javasolt. 

3.10 X. TÖMB - József A.-Szt. István-Szt. István és Örösi 
összekötő-Örösi
Jelenlegi állapot 
A nagyméretű tömb a város későbbi, nagypaneles technológiá-
val épült részén található, ezért ennek (illetve a XI. és XII. szá-
mú tömbök) beépítése, szerkezete, téraránya, növénykiültetése, 
jelentősen eltér a korábbi tömböktől. A tömbben földszint + öt-, 
földszint + tízemeletes paneles pont- és sávházak, valamint egy 
földszint + négyemeletes újépítésű társasház található. A terü-
letet a szomszédos, XI. egységtől egy néhol fasorral kísért sé-
tány határolja.  A tömböt zsákutcaszerűen kialakított feltáró utak 
(Hajdú tér, Kinizsi Pál köz) és az azokhoz csatlakozó parkolók 
tagolják. A Szent István út felé szupermarket és üzletsorok, a 
tömb belsejében egy óvoda található (ennek kertje nem része a 
vizsgálatnak).
A tömb faállományát Fraxinus excelsior (magas kőris), Tilia 
cordata (kislevelű hárs), Acer platanoides (korai juhar), Quer-
cus robur „Fastigiata” (piramistölgy), Betula pendula (nyír-
fa), Robinia pseudoacacia (fehér akác), Picea pungens „Glau-
ca” (ezüstfenyő) alkotja. A lakóházak közötti zöldterületeken a 
fák ligetszerűen vannak kiültetve, a cserjeállomány itt is teljesen 
hiányzik. A fák korukhoz képest feltűnően kis növésűek, amit 
esetleg talajproblémák okozhatnak. Egyes helyeken a fákat az 
épületekhez közel ültették. A parkolók nagyrészt fásítatlanok, 
ugyanakkor bizonyos helyekre már megtörtént a facsemeték ki-
ültetése. A gyep több helyen foltos, kikopott. A tömb nyugati 
végén, az Örösi út 46-56. számú házak mögött gyepes szánkó-
domb található. Alatta, a területen egyedüliként, örökzöld cser-
jefoltok húzódnak.
Javaslat
Javasolt talajvizsgálat elvégzése a fák gyenge növekedése mi-
att. Ennek eredménye alapján célszerű meghatározni a később 
ültethető fajokat. A nagyméretű zöldfelületek funkcionális rend-
jét (játszókert, kutyafuttató, szánkódomb, idősek pihenőkertje) 
érdemes meghatározni, és az alapján megtervezni a későbbi te-
lepítést. A területre annak nagysága miatt szoliter, nagyméretű 
fák ültetése is javasolt. Ezen a területen kialakítható többszin-
tű lombkorona is, cserjetelepítéssel tagolt, izgalmas térstruktúra 
hozható létre, ami ellensúlyozhatja a jelenlegi üresnek ható álla-
potot. A megkezdett parkolófásítás folytatása javasolt. Ehhez a 
parkoló területek átalakítása szükséges (ahogy az eddigi fásítá-
soknál is így történt).

3.11 XI. TÖMB - Szt. István és Örösi összekötő-Szt. Ist-
ván-Árpád-Örösi
Jelenlegi állapot 
A terület a X. tömbhöz hasonlóan nagypaneles technológiával 
épült földszint + öt-, földszint + tízemeletes sáv- és pontházak-
ból áll. A területet a Szent István út felé üzletsor szegélyezi, a 
tömbbelsőben tanuszodával rendelkező általános iskola találha-
tó (az iskola közelmúltban igényesen felújított kertje nem képe-
zi a vizsgálat tárgyát). A terület faállománya a X. tömbnél jelen-
tősen jobb állapotú, változatosabb: Platanus x hispanica (közön-
séges platán), Acer campestre (mezei juhar), Tilia cordata (kis-
levelű hárs), Acer saccharinum (ezüstjuhar) alkotja. A fák né-
hol sűrű állományt alkotnak, helyenként a burkolatba belenőve, 
azt károsítva. A lakóházak közötti udvarokban újonnan kialakí-
tott játszóterek, parkoló területek találhatók. Tervszerűen ülte-
tett, karózott facsemeték, és a lakosság által kiültetett Picea pun-
gens „Glauca” példányok (ezüstfenyők) is láthatók a területen. 
A cserjeállomány itt is szinte teljes mértékben hiányzik, bár né-
hol jó helyre, a lakóházak elé ültetett cserjék is találhatók a te-
rületen.
Javaslat
Javasolt a burkolatot károsító helyzetek megszűntetése. Mivel 
ezeket a hibákat ebben a tömbben jó állapotú, nagy platánfák 
okozzák (az Örösi út mögötti lakóudvarban), itt a burkolatok át-
alakítása, elbontása szükséges. Célszerű a tömb lakóudvarainak 
és a Deák tér funkcionális rendjét, gyalogos feltárását is újra-
gondolni. Az iskola kerítése elé javasolt cserjéket, több alacso-
nyabb fát ültetni, ami jól keretezheti az iskola felújított udvarát 
– már annak határán kívül. Fontos tisztázni a lakosság által ki-
ültetett, jelenleg még csak csemete nagyságú ezüstfenyők jövő-
jét. Ezek az épületek elé ültetett fák a későbbiekben sok gondot, 
konfliktust okozhatnak! Javasolt továbbá a sűrű faállomány rit-
kítása, helyenként több koronaszint kialakítása, cserjetelepítés 
a lakóházak elé, valamint a faállományok alá, és a különböző 
funkciójú területek jobb lehatárolására.

3.12 XII. TÖMB - Árpád-Szt. István-Mátyás király-Örösi
Jelenlegi állapot 
A rendkívül nagyméretű tömböt a X. és XI. tömbhöz hason-
ló, nagypaneles beépítés, és a tömbbelsőkben elhelyezett szol-
gáltató létesítmények, intézmények jellemzik. A tömböt föld-
szint + öt, földszint + tízemeletes sáv- és pontházak alkotják, ezt 
bölcsőde, óvoda, általános iskola, sportpálya, szupermarket, va-
lamint a Szent István úti házak földszintjén további üzlethelyi-
ségek egészítik ki. A terület feltárását zsákutcaszerűen kialakí-
tott közök és a hozzájuk kapcsolódó parkoló területek teszik le-
hetővé (Alkotmány köz, Bolyai János köz).
A tömb faállományát Platanus x hispanica (közönséges platán), 
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye), Tilia cordata (kisle-
velű hárs), Fraxinus excelsior (magas kőris), Prunus fruticosa 
„Globosa” (díszcseresznye), Picea pungens „Glauca” (ezüstfe-
nyő), Thuja sp. (tuja), Camaecyparis sp. (hamisciprus) alkotja. 
A parkoló területek némelyike jól fásított. Kiemelendő a Má-
tyás király utca 14-20. szám mögötti közterület igényes felújítá-
sa, ami anyaghasználatában és funkciójában mintája lehet a ké-
sőbbi átalakítási munkáknak. A faállomány néhol túl sűrű, a la-
kóházak ablaktalan végfalai (bütüi) előtt helyenként megfele-
lő kiültetések láthatók (Salix alba „Tristis” – szomorúfűz a Má-
tyás király út 14. szám mellett). A területen két sétány mellett ta-
lálható fasorszerű kiültetés: a Bükk ABC előtti Prunus frutico-
sa „Globosa” (gömbcseresznye) fasor, valamint a Bolyai János 
közben vegyes Platanus X hybrida, - Tilia cordata (platán – kis-
levelű hárs) kiültetés. Utóbbi hiányos, az újonnan ültetett egye-
dek alászorultak, gyenge növekedésűek, sérültek. Helyenként a 
fák az épületekhez túl közel állnak. A cserjeállomány erről a te-
rületről is szinte teljesen hiányzik.
Javaslat
Javasolt a terület funkcionális rendjének, útvonalainak átgondo-
lása, és ehhez igazítva a zöldfelületek felújítása. A területen ta-
lálható közterület-megújítás, és néhány kiültetés az egész város 
számára példaértékű lehet. A Bolyai János-köz alkalmas fasor 
kialakítására, ehhez szükséges a hiányok platánnal való pótlá-

sa, a nem megfelelően nőtt, alászorult, más fafajú, rossz egész-
ségi állapotú egyedek kivágása. A parkoló területek fásítandók 
(ehhez adott esetben azok átalakítása szükséges), továbbá java-
solt a sűrű faállományok fokozatos ritkítása. A házak ablakta-
lan végfalai (bütüi) elé nagyobb növekedésű, szoliter fák ülte-
tése is lehetséges, ezekre is találhatók jó példák a területen (az 
említett Mátyás király utcai szomorúfűz). Javasolt továbbá cser-
jeállomány ültetése, tagolt térszerkezet kialakítása érdekében, 
valamint esztétikai és ökológiai szempontokból. A cserjeültetés 
során figyelembe kell venni közbiztonsági, köztisztasági szem-
pontokat, valamint a terület funkcionális rendjét (pl. területegy-
ségek lehatárolására, épületek elé, sétányok mentén).

3.13 XIII. TÖMB - Piaci út-Bethlen G.-KRESZ park melle-
ti járda-Szt. István út
Jelenlegi állapot 
A tömb lakóházai a város központja (Városháza, piac, éttermi 
tömb) és a KRESZ-park között helyezkednek el. A beépítést ma-
gasföldszint + öt-, magasföldszint + kilencemeletes panelházak, 
valamint egy újépítésű földszint + kétemeletes társasház alkotja. 
A városközponti elhelyezkedés miatt a legtöbb épület földszint-
jén üzlethelyiségek sorakoznak. A terület faállományát Robi-
nia pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác), Betula pendula 
(nyírfa), Tilia cordata (kislevelű hárs), Acer saccharinum (ezüst-
juhar), Quercus robur (kocsányos tölgy), Picea pungens „Glau-
ca” (ezüstfenyő) alkotja. A területen a cserjeállomány hiányzik, 
a gyep részben az árnyékolás, részben a jelentős áttaposás mi-
att hiányos. A terület tölgyfái értékesek, a gömbakácok elörege-
dettek, az oltásnál korhadás, vadhajtásképződés figyelhető meg. 
A területen a zöldfelületek egy része gödörszerű mélyedésként 
van kialakítva. Ezekben megáll a víz, rosszul használhatóak, za-
varos képet adnak.
Javaslat
Javasolt a terület közterületeinek átalakítása, ugyanis itt vagy a 
terület közvetlen közelében a lakófunkció mellett számos egyéb 
városközponti funkció is található. Ehhez a területhasználat, az 
esetleges konfliktusok pontos meghatározása szükséges (pl. a 
piac forgalma, zaja mennyiben zavarja a környező lakóházakat, 
szükség van-e több parkolóhelyre, a gyalogosforgalom számára 
elegendőek-e a jelenlegi sétányszélességek, stb.). A növényzet 
felújításának, cseréjének, pótlásának ehhez kell alkalmazkod-
nia. Javasolt a gödörszerű zöldterületek feltöltése, rendezése.
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4. TISZAÚJVÁROS - ERŐMŰ LAKÓTELEP - UTAK, UT-
CÁK ZÖLDFELÜLETEINEK FELMÉRÉSE
Jelenlegi állapot 
A Tisza-parti erőmű lakótelep a belvároshoz hasonló tömbházas 
részből, illetve előkertes sorházakból áll. A tömbházas terüle-
ten a problémák is a belvárosi tömbökhöz hasonlók: felkopaszo-
dott, túlzottan zárt faállomány, második koronaszint és a cserje-
állomány hiánya jellemző. A viszonylag szűk keresztmetszetű 
utcákban nagyméretű Tilia cordata (kislevelű hárs) fasorok hú-
zódnak, néhol új kiültetés is található Fraxinus ornus „Mecsek” 
(gömbkőris) példányokból. A kapcsolódó parkok növénykiülte-
tése változatosabb (Tilia cordata – kislevelű hárs, Betula pen-
dula – nyírfa, Picea abies – luc, Abies alba – jegenyefenyő, La-
rix decidua – vörösfenyő, Juniperus sp. – boróka, Chamaecypa-
ris – hamisciprus), ligetszerű, nincs határozott térszerkezet, hiá-
nyos a cserjeállomány.
Javaslat
Javasolt a tömbházas területen a faállomány ritkítása a jobb be-
napozás érdekében. Többszintű lombkorona, cserjeállomány ki-
alakításával esztétikusabb, változatosabb utcakép, ökológiailag 
gazdagabb felület hozható létre. A sorházas terület utcáin a je-
lenlegi, középkorú hársakból álló fasorok további fenntartását, 
kezelését javasoljuk, hosszú távon azonban az új ültetéseknél a 
gömbkőris vagy ahhoz hasonló fafajok, -fajták előnyösebbek. A 
parkterületen új fák telepítésével többszintes lombkorona hoz-
ható létre, cserjeállomány telepítésével határozott térszerkezet 
alakítható ki. Ez nem csupán esztétikailag-funkcionálisan elő-
nyös, pozitív hatással van a terület élővilágára, mikroklímájá-
ra is.

5. TISZASZEDERKÉNY - UTAK, UTCÁK ZÖLDFELÜ-
LETEINEK FELMÉRÉSE
Jelenlegi állapot 
A városrész hagyományos, szűk keresztmetszetű utcákból álló 
szerkezete csak kevés helyen tesz lehetővé utcafásítást. Csupán 
néhány szélesebb utca, utcaszakasz mentén (Bocskai, Vasvári, 
Gát, Hunyadi, Táncsics utca református templommal szemközti 
szakasza) nyílt lehetőség fák ültetésére. Ezeken a helyeken sincs 
egységes fasor, a lakosság által kiültetett Juglans regia (diófa), 
Robinia pseudoacacia „Umbraculifera” (gömbakác), nagymére-
tű Hibiscus syriacus (mályvacserje) egyedek találhatók.
Szűk utcák: Bajcsy-Zsilinszky utca, Kossuth Lajos utca, Rákó-
czi Ferenc utca, Arany János utca, Dózsa György utca, Dohány 
utca, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca, Szabadság utca.
Széles utcák: Bocskai utca, Vasvári Pál utca, Gát utca, Hunya-
di utca.
Javaslat
Az említett településszerkezet nem teszi lehetővé az utcák fá-
sítását, még a széles útkeresztmetszetekben sem, az árkok és a 
közmű-védőtávolságok miatt. Ezért a településrész zöldfelületi 
minőségének javítása a magántulajdonban lévő előkertek, ker-
tek, valamint az intézmények zöldfelületei vonatkozásában ér-
hető el. Ezért javasoljuk a lakosság számára a telepítendő növé-
nyek (fák, cserjék) listájának közzétételét ajánlásként. Ez nem 
csupán településképileg fontos, az őshonos, illetve a magyar fal-
vakban hagyományos, illetve a településhez hasonló klimatikus 
viszonyú területekről származó növények jobb és gyorsabb nö-
vekedésűek, ellenállóbbak a korábbi évtizedekben igen divatos 
fenyőféléknél, tujáknál.
Javasolt fák: Juglans regia (dió), Acer platanoides (korai juhar), 
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye), Tilia sp. (hárs fajok, 
fajták), Corylus colurna (törökmogyoró), Taxus baccata (tisza-
fa).
Javasolt cserjék: Hibiscus syriacus (mályvacserje), Syringa 
vulgaris (orgona), Philadelphus coronarius (jezsámen), Corylus 
avellana (mogyoró), Forsythia suspensa (aranyfa), Wisteria si-
nensis (lilaakác).

6. TISZASZEDERKÉNY ÉS SAJÓSZÖGED TEMETŐI-
NEK ZÖLDFELÜLET FELMÉRÉSE
Tiszaújváros területén található a másfél hektár területű Tisza-
szederkényi Református Temető, valamint a Sajószöged község 
területén fekvő, mintegy négyhektáros Városi Temető. Mindkét 
temetőben jelentős szabad területek állnak rendelkezésre, így 
ezek közép- és hosszú távú fásításáról szükséges gondoskodni.
TISZASZEDERKÉNYI REFORMÁTUS TEMETŐ
Jelenlegi állapot 
A temető területe nagyrészt fátlan, csupán a telekhatáron, a Dó-
zsa György úti főbejárat mellett találhatók Thuja orientalis-cso-
portok (keleti tuja), valamint a Gát utcai kerítés és a sportpálya 
mentén Robinia pseudoacacia (fehér akác) állomány.
Javaslat
Javasolt a gyakorlatilag fátlan temető tervszerű fásítása. A főbb 
feltáró útvonalak mentén fasor, a parcellákban ligetes ültetés. 
A fásítás során javasolt a hagyományos magyar falusi temetők-
re, templomkertekre jellemző növényalkalmazás: Tilia cordata 
(kislevelű hárs), Aesculus hippocastanum (fehérvirágú vadgesz-
tenye), illetve ha a permetezés nem megoldott Aesculus x car-
nea (piros virágú vadgesztenye), Salix alba „Tristis” (szomorú-
fűz), Taxus baccata (tiszafa). Az utóbbi években a magyar teme-
tőkben is elterjedt tuják, fenyők telepítését nem javasoljuk. A 
már említett tiszafa telepítésével megoldható a szükséges örök-
zöld lombozat látványa.
VÁROSI TEMETŐ (SAJÓSZÖGED KÖZSÉG TERÜLETÉN)
Jelenlegi állapot 
A városi temető a szederkényinél jóval fásítottabb, elsősorban 
a ravatalozó és a főkapuk között található kifejlett faállomány: 
Catalpa bignonioides (szivarfa), Koelreuteria paniculata (bugás 

csörgőfa), Salix alba „Tristis” (szomorúfűz), Abies alba (jege-
nyefenyő), Thuja plicata (óriástuja), Taxus baccata (tiszafa).
Javaslat
Javasolt a faegyedek kataszterezése, a hosszú távú faápolási, 
fenntartási munkák megtervezése. A még fátlan területek, illetve 
a későbbi bővítések fásítására a szederkényi temetőhöz hason-
lóan a hagyományos magyar falusi temetőkre, templomkertek-
re jellemző növényalkalmazás javasolt: Tilia cordata (kislevelű 
hárs), Aesculus hippocastanum (fehérvirágú vadgesztenye), il-
letve ha a permetezés nem megoldott Aesculus x carnea (piros 
virágú vadgesztenye), Salix alba „Tristis” (szomorúfűz), Taxus 
baccata (tiszafa). Az utóbbi években a magyar temetőkben is el-
terjedt tuják, fenyők telepítését nem javasoljuk. A már említett 
tiszafa telepítésével megoldható a szükséges örökzöld lombo-
zat látványa.
7. ZÖLDFELÜLETEKRE JELLEMZŐ KONFLIKTUSOK 
ÉS ELŐREMUTATÓ PÉLDÁK
JELLEMZŐ KONFLIKTUSOK
1. Épülethez túl közel ültetett fa. Jellemzően a panelépületek 
tövénél (előkertben) található ilyen eset. Az ilyen helyzetben el-
ültetett fásszárú növényfajtól, -fajtától függ a gyökérzóna erős-
sége, kiterjesztettsége, továbbá az is, hogy milyen magasra nő, 
illetve, hogy mekkora és milyen alakú lombkoronát növeszt.
 Felmerülő problémák: 
- A gyökérzóna nem látható módon kárt tehet az épület - föld-
alatti - szerkezetében, az épület lábazatában, az épület körüli 
burkolatban, könnyen megsérülhet az épület szigetelése, mely 
során a beszivárgó csapadék is további problémákhoz vezethet.
- A fa lombkoronája vihar esetén kárt tehet az épületben, er-
kélyekben, mivel az erős széllökések az épülethez taszítják a 
lombkoronát.
- A terebélyes lombkorona helyenként az épület benapozását is 
negatívan befolyásolhatja.
- Aszimmetrikus lombkorona-fejlesztés: gyengült statikai álla-
pot, mely viharos szeleknél fadőléshez vezethet.
- Ferde törzsnövekedés: gyengült statikai állapot, mely viharos 
szeleknél fadőléshez vezethet.
Javaslat
Általánosságban a túl közel ültetett növények tervszerű kivágá-
sa, eltávolítása szükséges. Ezek alól kivételt képezhetnek egyes 
közepes méretűre növő, ritka lombkoronájú fák (pl. Betula pen-
dula – nyírfa), melyek nem vetnek erős árnyékot, esetleg olyan 
példányok, amik ablaktalan falak, esetenként mellékhelyiségek 
ablakai (fürdőszoba, konyha) előtt állnak. Azonban ezek a fák 
is kárt tehetnek közműben, épületben, így egyedenkénti mérle-
gelés szükséges. Fontos szempont továbbá az időbeliség: a ma 
még nem zavaró fák a későbbi növekedésük során egyre komo-
lyabb károkat okozhatnak, ráadásul fejlett fa kivágása esetén a 
lakossági tiltakozás is erősebb lehet.
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2. Közvetlenül a burkolat mellé ültetett fa és a fa törzsének 
részleges vagy teljes körbeburkolása szilárd burkolattal. A hely-
telenül elültetett, a nem megfelelő helyre ültetett és az élete so-
rán körbeburkolt fa nem fejlődik rendesen és a csapadékvízből 
sem tud felvenni tápanyagot. Jellemzően a panelépületek kör-
nyezetében és a szűkebb utak, utcák űrszelvényében található 
ilyen eset.
 Felmerülő problémák: 
- Keskeny zöldsávba nem megfelelő faj, ill. fajtaválasztás. Pél-
dául az Építők útján platánsort találunk, ahol a jelenlegi zöld-
sáv mérete nem elegendő a fa alapvető tulajdonságaihoz képest, 
minthogy magasra nő és széles lombkoronát növeszt, amelyhez 
terebélyes gyökérzóna társul, nagy vízigénnyel. Továbbá a lég-
szárazság komolyabban károsíthatja, legyengítheti, ezért szeny-
nyezett, burkolt, forró városi környezetbe nem ajánlott ültetni.
- Sportpályák, parkolók, utcák fásításánál a már meglévő fákat 
szilárd burkolattal (pl.: aszfalt, beton térkő) körbe burkolják, hi-
ányzik a megfelelő méretű szabad - legfeljebb faveremráccsal 
fedett, nem tömörített - földfelület a fa törzsétől számított min. 
0,5-1 m sugarú körben. Teljes burkoltságnál a fa nem képes fel-
venni a lehulló csapadékból a tápanyagot, ami a későbbi normá-
lis fejlődésében korlátozza.
- A gyökérzóna helytelen növekedése az utak szilárd burkolatá-
nak megrongálódásához vezethet, idővel berepedezik, felhullá-
mosodik, ami az esztétikai hibán túl balesetveszélyes is.
Mindezek a problémák gátolják a fa megfelelő fejlődését, a fa 
növekedésének csökkenéséhez, kiszáradásához vezetnek.
Javaslat
Ezeknél az eseteknél egyedi mérlegelés szükséges. A legtöbb 
esetben a fa, fasor kivágása javasolt, hiszen a fa nem csupán a 
járda burkolatát, hanem a közműveket, sőt az épületet is károsít-
hatja. Több esetben viszont a burkolat átalakítása, elbontása ja-
vasolt, ott ahol a meglévő fa komoly értéket képvisel, és a köz-
terület felújítandó. Erre példa a XI. tömb belső lakóudvarában 
található elavult aszfalt burkolatú pihenőtér, ahol a burkolatot 
egészséges, középkorú Platanus hispanica (közönséges platán) 
csoport nyomta fel. Itt szükséges az udvar elrendezésének átala-
kítása, a meglévő erősen töredezett és balesetveszélyes burkolat 
elbontása, és új pihenőtér kialakítása az értékes faállományhoz 
illeszkedve. Javasolt az űrszelvényhez képest túl nagy fasorok 
eltávolítása (pl.: Építők útja).

3. Közművezetékek védőtávolságába telepített növényzet és 
légvezeték alá ültetett fa. Jellemzően a kertvárosi övezetben ta-
lálható ilyen eset, de ugyanúgy fennálló probléma Tiszaújváros 
más településrészein, Tiszaszederkényben, vagy az erőmű lakó-
telepen. Egykor az ingatlantulajdonosokra bízott utcai növény-
telepítés során olyan megoldások születtek, melyek mára a nö-
vényzet megerősödésével komoly problémákat okozhatnak.
 Felmerülő problémák: 
- A beállt növényállomány elérte azt a magasságot, amelyben a 
légkábeleket pl.: egy viharos szél, vagy ónos eső, stb. következ-
tében károsíthatja.
- Az ültető számára nem ismert, vagy figyelmen kívül hagyott 
közművezeték nyomvonala, annak védőtávolsága a közműve-
zeték károsodásához vezethet.
- A helytelenül megválasztott faj, fajta. Az ültető számára nem 
ismert a fa kifejlett mérete, gyökérzetének erőssége, kiterjesz-
tettsége, mely idővel a közművezeték károsodásához vezethet.
Javaslat
A védőtávolságba ültetett, a légvezetéket zavaró fa, illetve koro-
na eltávolítása szükséges, ami a közműszolgáltató feladata. Ja-
vasolt az ilyenkor szokott jelentős visszacsonkolások helyett az 
érintett fák tervszerű, fokozatos kivágása a telektulajdonosokkal 

együttműködve (az erősen csonkolt korona nem csak nem eszté-
tikus, de később a fa károsodásához, balesetveszélyessé válásá-
hoz vezethet). Az új telepítések során figyelembe veendők a vé-
dőtávolságok, célszerű a lakosságot tájékoztatni ezekről, illetve 
közzétenni a telepítésre ajánlott növények listáját. Az esztétikus, 
a közműveket nem károsító növényzet a tulajdonosok, a közmű-
szolgáltatók és a város lakosságának közös érdeke.
4. Faj, fajtaválasztás. Az egykor helyesen megválasztott faj 
vagy fajta a mai környezeti hatások mellett már nem minden 
esetben ellenálló.
Javaslat
A faállomány faj-, fajtaösszetételének felülvizsgálata, javaslat-
tétel a jelenlegi környezeti hatások figyelembe vétele mellett.
5. Erősen csonkolt koronájú, károsodott törzsű fa. A vizsgá-
lati területen általánosan előforduló probléma. Egyrészt az idős 
fák további fenntartásának szándékával keletkezik, másrészt a 
nagyméretű fák erős árnyékot vető, benapozást akadályozó ko-
ronarészeinek eltávolításakor. Az elszáradt, elkorhadt főágakat, 
koronarészeket eltávolítják, majd a keletkező nagyméretű met-
szlapokat kezelik. Ez a faápolási módszer drága (darus kocsi, 
sebkezelő anyagok), és folyamatos további megfigyelést, utó-
munkákat igényel (fasebek rendszeres felülkezelése). Ezek költ-
sége, ráfordítása általában nem áll arányban a fa értékével.
 Felmerülő problémák: 
- Csonkolt főágak, nagy metszlapok.
- A faápolás során folyamatos megfigyelés, utómunkák, melyek 
nem vagy csak nehezen biztosíthatók. A fa károsodása esetleg 
felgyorsul, további korhadás, balesetveszélyes helyzetek jöhet-
nek létre.
- A jelentősen csonkolt korona, sérült törzs esztétikailag is ked-
vezőtlen.
Javaslat
Általánosságban a jelentősen csonkolt, korhadt, egészségügyi-
leg károsodott fák kivágása szükséges. Természetesen itt egye-
di mérlegelés szükséges, de elmondható, hogy bizonyos mér-
tékű károsodás, csonkolás felett a fára továbbiakban fordítandó 
újabb faápolás összege már nem áll arányban a fa értékével, il-
letve a területen tervszerű fatelepítéssel magasabb értékű, új és 
egészséges növényállomány alakítható ki. Fontos a lakossággal 
való párbeszéd, illetve az ütemezés. Érdemes az elöregedett fa-
állomány cseréjét fokozatosan, új fák alátelepítésével megolda-
ni, illetve a kivágások után rövid idővel új fákat ültetni. Árnyé-
kot vető nagy fák esetén eldöntendő, hogy a fa koronájának je-
lentős csonkolása (azzal további károsodás lehetősége, és a fo-
lyamatos későbbi faápolás igénye), vagy a kivágás a megfelelő 
eszköz a probléma kezelésére.
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6. Benapozás – árnyékolás. Az erőmű lakótelepen és Tiszaúj-
város lakótelepein jellemző a beállt lombkoronaszint miatt a túl-
zott leárnyékolás, illetve ennek ellenkezője, a fásítás hiánya mi-
att a túlzott benapozás.
 Felmerülő problémák: 
- A lakóépületek közvetlen környezetébe telepített fák - koruk-
tól és méretüktől függően- akár teljes egészében leárnyékolhat-
ják az ingatlant, mely a lakóközösségekben állandó konfliktus 
forrása.
- A lakóépületek közötti zöldfelületen a telepített fák összefüg-
gő lombkoronaszintet alkotnak, mely során gyengén fejlődik a 
gyep, ill. a cserjeszint, továbbá a túlzott árnyékolás miatt kelle-
metlen az ott tartózkodás.
- Parkoló fásításának hiánya.
- Játszóterek túlzott benapozása: hiányzik a megfelelő mértékű 
lombkorona-fedettség.
- Árnyékban a cserjeszint felnyurgul, ritkás, lazább szerkezetű, 
mely esztétikai minőségét – díszítő értékét, virágzását, termés-
hozamát, levélszínezettségét – módosíthatja.
- Árnyékban a gyepszint hiányzik, a talaj felső szerkezete köny-
nyebben lehordódik.
- Túlzott benapozás esetén a gyep kiég.
Javaslat
A tömbbelsők zöldfelületeinek tervszerű átalakítása. Egyrészt a 
beállt, mélyárnyékot vető faállomány ritkítása szükséges, hogy 
lehetővé váljon cserjeszint, esetleg második lombkoronaszint 
kialakítása. A munkák során figyelembe kell venni a meglévő, 
illetve tervezett funkciókat (forgalmas útvonalat határoló zöld-
sáv esetén nem célszerű az állomány túlzott ritkítása, pihenőkert 
esetén viszont igen). A fátlan területek (parkolók, játszóterek) 
fásítása szükséges, a megfelelő kiültetésben és fafajokkal (par-
kolóknál kerülendő a termésével, virágával a gépkocsikat szeny-
nyező fajok, játszótereknél a mérgező, allergén fajok telepíté-
se). Mindenütt javasolt a többszintes állomány (cserjeszint, egy- 
vagy két koronaszint) kialakítása, ez esztétikailag és ökológiai-
lag is kedvezőbb.

7. Fasor hiánya. (Pl.: Bethlen Gábor út intézményi szakaszán)
Javaslat
Javasolt fajában és távolságában egységes fasorok telepítése, a 
közterület komplex átalakításával együtt. Ennek során a külön-
böző használati szempontokat (gépkocsi közlekedés, parkolás, 
kerékpárosok, gyalogosok) javasolt figyelembe venni. Egységes 
fasor az utcakép és a városklíma szempontjából is előnyös, kü-
lönösen a város kiemelt útjai mentén (Bethlen Gábor út, Szent 
István út belvárosi szakaszai) fontos.

8. Hiányos, rendezetlen fasor. (Pl.: Építők útja)
Javaslat
Javasolt hosszú távon egységes fasor kialakítása. Ez a fokoza-
tosan, a meglévő állomány részleges, vagy teljes cseréjével (pl.: 
Építők útja), illetve a fahiányok fajban és kiültetési távolságá-
ban egységes beültetésével érhető el. Vegyes fasornál ajánlott 
kijelölni azt a fajt, mely a jelenlegi fasor legnagyobb részét al-
kotja, a hiányokat már ezzel a fajjal beültetni, a többi fafajt fo-
lyamatosan - többek között az egészségi állapot függvényében - 
lecserélni. Fontos szempont az utca keresztmetszetének megfe-
lelő fafaj választása, továbbá olyan fafajok kiültetésének mellő-
zése, melyek ága könnyen törik (pl. Acer saccharinum – ezüst-
juhar, Populus – nyárfák), vagy termésével, virágával „szeme-
tel”. Egységes fasor az utcakép és a városklíma szempontjából 

is előnyös, egy szép fasor az utca vonzerejét jelentősen növeli.
9. Elöregedő állomány.
Javaslat
A lakótelepi területek országosan általános problémája, hogy 
az építés után ültetett első- generációs faállomány mára elöre-
gedett, kivágásuk azonban főleg a lakossági ellenkezések miatt 
gyakran nehéz. A probléma Tiszaújvárosban jellemzően az Acer 
saccharinum (ezüstjuhar) állományt érinti. Javasolt az említett 
faállomány folyamatos lecserélése az egészségi állapot függvé-
nyében (legfontosabb a balesetveszélyes, illetve az erősen cson-
kolt koronájú, és dőlt növekedésű egyedek eltávolítása). Fon-
tos a lakossággal való párbeszéd, illetve az ütemezés. Érdemes 
az elöregedett faállomány cseréjét fokozatosan, új fák alátelepí-
tésével megoldani, illetve a kivágások után rövid idővel új fá-
kat ültetni.

10. Beláthatatlan előkert. Balesetveszélyes. Kitolató autó, ki-
rohanó gyerek, lelépő gyalogos.
Javaslat
A belátást akadályozó fa, illetve cserje eltávolítása szüksé-
ges, különösen a nagyobb forgalmú kertvárosi útvonalakon (pl. 
Örösi út). A kisebb forgalmú utakon igény szerint javasolt a bal-
esetveszélyes helyzetek megszűntetése, az átlátás kitisztítása. 
Itt esetleg más, a zöldfelület-gazdálkodáson kívüli intézkedések 
is lehetségesek a közlekedésbiztonság javítására (pl. fekvőren-
dőrök a lakóutcákban).
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ELŐREMUTATÓ PÉLDÁK
1. A tér szerkezetének megfelelő fafaj kiültetése (szoliter, li-
getes jelleg, fasor).
Megfelelő arányú a lakóépületekhez képest az utcára telepített 
fák magassága.

2. Előnyös térképzés az épületek között.

3. Az épület végfala elé ültetett fa.
Az ablaktalan falon nem zavaró a fa árnyékoló hatása. A na-
gyobb szabad téren a fák gyökerei megfelelően fejlődnek, az 
épület károsítása nélkül.

4. Kertvárosi övezet – egyedi, karakteres utcakép.
Az örökzöldek túlzott alkalmazása ellenére az utca egységes, 
gondozott képet nyújt.

5. A fa gyökerét figyelembe vevő burkolás.
A megoldás biztosítja az értékes faállomány életterét.

9. KIÜLTETÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYEK LISTÁJA
 Lombhullató fák 
- Parkolófásítás: Acer platanoides (korai juhar); Acer pseu-
doplatanus (hegyi juhar); Celtis occidentalis (nyugati ostor-
fa); Pyrus calleriana „Chanticleer” (kínai körte).
- Fasor: Acer platanoides (korai juhar); Acer pseudoplata-
nus (hegyi juhar); Crataegus cv (galagonya fajta). Szűkebb 
keresztmetszetű utcába javasolt; Celtis occidentalis (nyuga-
ti ostorfa); Koelreuteria paniculata (bugás csörgőfa); Plata-
nus hispanica (közönséges platán) – a lombkorona és a gyö-
kérzóna miatt, mind zöldsávban, mind űrszelvényben meg-
felelő méretű teret igényel, továbbá vízigényes; Pyrus calle-
riana „Chanticleer” (kínai körte); Sophora japonica (japána-
kác); Tilia sp. (hársfa) – mézgásodás miatt kerülendő a par-
kolónál és a díszburkolatnál való alkalmazása.
- Ligetes állomány, szoliter: Acer platanoides (korai juhar); 
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar); Aesculus x carnea (piros 
virágú vadgesztenye); Aesculus hippocastanum (vadgeszte-
nye); Betula pendula (nyírfa); Platanus hispanica (közönsé-
ges platán); Quercus robur (kocsányos tölgy); Tilia sp. (hárs-
fa); délebbi fekvésbe javasolt (fagyérzékenység miatt): Al-
bizia julibrissin (perzsa selyemakác), Catalpa bignonioides 
(szívlevelű szivarfa), Paulownia tomentosa (kínai császárfa).
 Cserjék 
- Aucuba japonica (japán babérsom) - fagyérzékeny, Berbe-
ris thunbergii (japán borbolya), Cotoneaster sp. (madárbirs), 
Ligustrum sp. (fagyal), Lonicera sp. (lonc), Philadelphus co-
ronarius (pompás jezsámen), Prunus laurocerasus (babérme-
ggy), Symphoricarpos cv. (hóbogyó fajta), Syringa cv. (or-
gona fajták).
Lágyszárúak 
A lágyszárú (egynyári, évelő) felületek kialakítása és fenn-
tartása a települési zöldfelület-gazdálkodás leginkább költsé-
gigényes feladatai közé tartozik. Ezért javasoljuk ezen felüle-
tek koncentrálását a város kiemelt területeire, hogy viszony-
lag költséghatékonyan a lehető leglátványosabb, és legtöbb 
ember számára élvezhető felületek jöjjenek létre.
Lágyszárú kiültetésre javasolt területek:
- Városháza előtt a Bethlen Gábor út oldalán (a Táncoló kis-
lányok szobor körül).
- Az 1. sz. posta és a rendelőintézet előtt a Bethlen Gábor út 
mentén.
- A Derkovits Kulturális Központ előtt.
- A járásbíróság előtti téren.

8. ZÖLDFELÜLETI ARÁNY NÖVELÉSE
A település zöldfelületi arányának növelése két módon is le-
hetséges, illetve javasolt. Új zöldfelületek létesítésével, illetve 
a meglévő zöldfelületek ökológiai intenzitásának növelésével.
 Új zöld felületek kialakítása 
- Új közterületi zöldfelületek kialakítása: a lakóövezet parko-
ló területeinek, utcáinak tervszerű fásítása, a közterületek át-
alakítása során megfelelő méretű zöldsávok, növényfelületek 
létrehozása.
- Új véderdők telepítése: a belvárost északról és nyugatról ha-
tároló véderdő, védőfásítás telepítése javasolt az uralkodó szé-
lirányba, a nagyobb széllökések, viharkárok mérséklésére. Ezt 
célszerű a Kertváros északi irányú továbbépítésével egyidejű-
leg megtervezni.
- Zöldfelületek kialakítása az ipari parkban: ajánlott az ipari 
park utcáit is fásítani. Ennek nem csak ökológiai előnyei van-
nak, az ipari park számos ember munkahelye is, fontos a terü-
let esztétikus kialakítása a jelenlegi külterjes jelleg megszűn-
tetése.
- Zöldtetők kialakításának előírása: a belvárostól keletre elte-
rülő ipari park ma is jelentős területen helyezkedik el, közép- 
és hosszú távon további beruházásokra lehet számítani. Aján-
lott az itt létesülő, nagy területű csarnoképületeken zöldtető ki-
alakítását előírni.  A városban több nagy területű hipermarket 
működik. Továbbiak létesítésekor ajánlott a csarnokok tetején 
zöldtető kialakítását előírni.
 Meglévő zöldfelületek felújítása, ökológiai intenzitásának 
növelése 
- A tömbházas területen a zöldfelületek felújításakor ajánlott 
a sűrű ligetszerű állományok kibontása, ritkítása, aláültetés-

sel többszintes lombkorona kialakítása. Ezeken a területeken 
cserjetelepítéssel határozott, tagolt térszerkezet, ökológiailag 
intenzívebb, értékesebb zöldfelületek alakíthatók ki.
- Az intézménykertek és parkok felújítása hasonló elvek sze-
rint javasolt (Ifjúsági park, Március15. park, KRESZ-park, 
központi zöldfelület).
- A városi Dísztó felújítása javasolt annak ökológiai értékének 
növelésével.
- A strandfürdő zöldfelületeinek felújítása tervszerű fásítással: 
az ökológiai intenzitás növelése mellett a fürdővendégek szá-
mára is esztétikusabb, kellemesebb környezet jöhet létre
- A  Tiszaszederkényi  Református  Temető  jelenleg alig fá-
sított, ennek fásításával jelentős zöldfelület-növekményt lehet 
elérni.
- A véderdők erdészeti kezeléssel felújítandók: a tarvágás ke-
rülendő, szálazó vágással a terület faállománya megújítható. A 
jelenlegi ligeterdő jelleg többszintes lombkorona, cserjeszint 
kialakításával a jelenleginél jóval jelentősebb ökológiai érték-
kel rendelkezhet a jövőben.
- Zöldtetők kialakítása az intézmények felújításakor: Tiszaúj-
város közintézményei (iskolák,
Városháza, posta) zömmel lapos tetős kialakításúak. Ezek fel-
újításakor lehetőség van extenzív, vagy akár intenzív zöldte-
tők kialakítására is.
- Ajánlások a kerttulajdonosok számára: a városban jelentős 
méretű kertes házas övezet található. A tulajdonosok számá-
ra adott ajánlásokkal, a telepítésre ajánlott növények listájá-
val az adottságoknak jobban megfelelő növényállomány kiala-
kítása érhető el.
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