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Bevezetés — Alapfogalmak

Energiaültetvény — gyorsan növekvő fás vagy lágyszárú fajokkal 
létesített növénykultúra, melynek elsődleges célja a biomassza-
termelés és az energetikai felhasználás

Gyorsan növekvő 
fajok

Energetikai 
felhasználás

Miscanthus
spp.

Populus spp. 
Salix spp.

Képek forrása:
http://nagyrede.hu/energianad-termesztessel-is-bovulhet-a-

kozfoglalkoztatas/
http://www.energiepflanzen.com/hu/galerie-pflanzen/

http://www.biomassza.eu/biomassza-tuzeloanyag/



Az energiaültetvények (klímaerdők) szerepe egy 
település életében

—városi por-, zaj- és légszennyezés, hősziget effektus csökkentése

—klimatikus viszonyok javítása: páratartalom növelése, hőmérséklet 
csökkentése

—invazív, allergén fajok terjedésének megakadályozása, mérséklése

— üresen álló telkek ideiglenes hasznosítása

—településkép javítása

—pszichikai hatás: kutatások bizonyítják a „zöld látványának” pozitív 
hatását a gondolkodásra, a kreativitásra, a hangulatra

—lakossági közérzet jelentős javulása

—kisebb költség (mint pl. közparknál)

Képek forrása: http://www.energiepflanzen.com/hu/galerie-pflanzen/



Szakirodalmi áttekintés

Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai 
sajátosságai
Dr. Czupy Imre, Prof. Dr. Horváth Béla, Dr. Vágvölgyi Andrea
http://erdo-mezo.hu/2015/01/05/rovid-vagasforduloju-energetikai-faultetvenyek-technologiai-sajatossagai/

Területnagysághoz mérten technológiai modelleket állítottak fel, ezek alapján a 
befektetett és nyert energia a következőképp alakult (fehér akác ültetvénynél):
•3 ha-nál kisebb terület: input/output = 1/46
•3 – 20 ha-os terület: input/output = 1/30
•20ha-nál nagyobb terület: input/output = 1/37

Fás szárú energianövények termesztése és ökológiai hatásai
Gyuricza Csaba – Kovács Gergő Péter – Balla István – Lunek Nikolett
http://technika.gmgi.hu/uploads/termek_118/fas_szaru_energianovenyek_termesztese_12_12.pdf

Műszaki feltételként minimum 2 ha-os táblaméretet állapít meg.



Szakirodalmi áttekintés

Megjegyzés: az információk az írásos dokumentumban található linkeken érhetők el
Képek forrása: http://www.energiepflanzen.com/hu/galerie-pflanzen/ 

Faj/ taxon Tő/ha Hozam évente

Fehér akác ~6600 tő/ha 12-25 t/ha

Nyár fajok ~8000 tő/ha 20-30 t/ha

Fűz fajok ~14 000 tő/ha 20-30 t/ha

Császárfa ~10 000 tő/ha -

Kínai nád ~10 000 tő/ha 15-20 t/ha



Feladatunk volt

A 140 üres telek felmérése előzetesen 
kialakított vizsgálati szempontok alapján.

Beépítés — Jellege, aránya

Épített elemek

Burkolat — anyaga, terület, állapot

Épület alaptest — anyaga, terület, állapot

Inaktív felület — anyaga, terület állapot

Zöldfelület — Jellege, aránya

Özönnövények — fajnév, állomány méret

Értékes növények — fajnév, állomány méret, (átlag) kor

Környezeti terhelés — típusa, anyaga, területe, térfogata

Közművek — légvezeték, gázcsonk, vízvételi pont

Egyéb megjegyzések, kapcsolódó információk



A szórvány összterülete: 2243 m2

Komáromi úti szórvány:

Épített elemek: -

Növényzet: 

Kaszált és középmagas gyep

Egyéb:

A terület tökéletes adottságokkal 
rendelkezik energetikai felhasználású 
ültetvény létesítésére.

Rekultiválandó terület: -

Fásítható terület: - 2243 
m2

Rek. Után fásítható terület: -

Fásításra nem ajánlott terület: -



A szórvány összterülete: 3347 m2

Rákospatak utca és Erzsébet királyné útjának sarka

Épített elemek: 

Hirdető táblák az Erzsébet Királyné útja felől

Növényzet: 

Jellegtelen gyep

Ligetes, foltokban fákkal, cserjékkel

Egyéb:

A területen minimális zöldhulladék található

A terület kiváló adottságokkal rendelkezik 
energetikai felhasználású ültetvény létesítésére

Hosszabb távon a Rákos-patakhoz közeli helyzete 
miatt rekreációs zöldfelületi funkció is 
megfontolandó

Rekultiválandó terület: ~20 m2

Alapból fásítható terület: ~3347 m2

Rek. Után fásítható terület: ~3347 m2

Fásításra nem ajánlott terület: -



A szórvány összterülete: 2036 m2

Erzsébet királyné útja és Szatmár utca

Épített elemek: 

Autóbeálló – az ültetvény letermelésénél 
kifejezetten előnyös lehet.

Növényzet: 

Jellegtelen, gyomfás

Egyéb:

Az autóbeállót az Erzsébet Királyné útja felől 
érdemes meghagyni, a telekhatár menti 
növényzetet kiirtani ajánlott.

A telkek megnyitásával, vagy későbbi rekreációs 
célú fejlesztéssel ideális összekötő folyosó 
lehetne az Erzsébet Királyné útja és a Szatmár 
utca közt, a gyalogos forgalom számára.

Rekultiválandó terület: ~200 m2

Alapból fásítható terület: ~1896 m2

Rek. után fásítható terület: ~1985 m2

Fásításra nem ajánlott terület: ~93 m2



A szórvány összterülete: 16952 m2

Mogyoródi út 41-43

Épített elemek: 

Kb. 2000 m2, a területre kereszt irányú út és 
parkoló

Növényzet: 

Körben sorfásított, középen kaszált, gyepes

Egyéb:

A területet láthatóan kutyafuttatóként és gyalogos 
közlekedésre is használják, amennyiben 
energetikai felhasználású ültetvény létesül a 
területen, a jogszabályi háttér, és a lakosság 
érdekeiből kifolyólag is érdemes utakkal feltárni 
azt.

Az utak helyzetét az űrfelvételeken is látható 
taposások mentén ajánlott alakítani!

Rekultiválandó terület: -

Alapból fásítható terület: ~14952 
m2

Rek. Után fásítható terület: -

Fásításra nem ajánlott terület: ~2000 m2



Mogyoródi út 41-43 energiaerdő

Képek forrása:

Zuglói önkormányzat



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 3710 m2

Öv utca – Északi tömb I. :

Épített elemek: –

Növényzet: 

Zöld juhar (Acer negundo)

Fehér akác  (Robinia pseudoacacia) 

Fekete üröm (Artemisia vulgaris)

Egyéb: 

A területen minimális, elszállításra váró 
hulladék van, a környező területeken a 
hulladéklerakás több formában is 
előfordul.
A terület minimális előkészítő munka után 
alkalmas energetikai felhasználású 
ültetvény létesítésére.

Rekultiválandó terület: 0 m2

Fásítható terület: 3726 m2

Rek. után fásítható terület: -

Fásításra nem ajánlott terület: -



Öv utca – Északi tömb II. :



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 8540 m2

Nagy Lajos Király úti tömb I. :

Épített elemek: 

Kapu előtti autóbeálló – burkolt

Növényzet: 

Gyomfás, jellegtelen

Fiatal városi sor-, és díszfák

Egyéb:

A terület hulladék elszállítás és a 
növényzet rendezése után energetikai 
felhasználású ültetvény létesítésére 
alkalmas.

A autóbeálló burkolata a letermelésnél 
hasznos lehet a munkagépek számára.

Rekultiválandó terület: ~300 m2

Fásítható terület: ~7755 m2

Rek. után fásítható terület: ~8055 m2

Fásításra nem ajánlott terület: ~485 m2



Nagy Lajos Király úti tömb II. :



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 30663 m2

Cinkotai úti tömb I. :

Épített elemek:

•Nyomásszabályzó állomás

•Burkolat a Cinkotai úti területen

•Használtautó kereskedés a Csömöri és a Cinkotai út 
sarkán

Növényzet:

•A területen jelentéktelen mennyiségű parlagfű található

•Pöstyén utcánál néhány középkorú nyárfa

Egyéb: 

A terület  kiváló adottságokkal rendelkezik energetikai 
felhasználású ültetvény létesítéséhez.
A használtautó kereskedés funkciója nem összeférhetetlen 
az energetikai hasznosítású erdő ültetésével, megférnek 
egymás mellett.

Rekultiválandó terület: ~1620 m2

Fásítható terület: ~26937 m2

Rek. után fásítható terület: ~28557 m2

Fásításra nem ajánlott terület: ~1640 m2



Cinkotai úti tömb II. :



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 26650 m2

Egressy úti tömb I. :

Épített elemek: 

•Beton burkolat

•Transzformátor állomás

Növényzet: 

Értékes hársfasor

Egy pár Idős nyárfa

Magas, lágyszárú gyomtársulás

Egyéb:

A burkolatok felbontása, (közművek!)
Növényzet ésszerű rendezése (fasort 
meghagyni!)
Később a rekreációs potenciált érdemes 
kihasználni!

Rekultiválandó terület:
~3373m2

Fásítható terület:
~22643m2

Rek. után fásítható terület:
~26014m2

Fásításra nem ajánlott terület: ~634 



Egressy úti tömb II. :



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 42055 m2

Öv utca – Déli tömb I. :

Épített elemek: 

A területen egy régi tüzép burkolata, 
esővíz elvezető betonvályú volt látható.

Növényzet: 

Városi és ruderális fafajok

Füzek és nyár fajok

Cserjés bokrosok

Egyéb:

Elhelyezkedésben és méretben kiváló

A teljes terület rekultivációja ajánlott

Rekultiválandó terület: 42055 m2

Fásítható terület: -

Rek. után fásítható terület: 42055 m2

Fásításra nem ajánlott terület: -



Öv utca – Déli tömb II. :



A tömböt alkotó ingatlanok összterülete: 2518 m2

Thököly út 35-37

Épített elemek: 

A területen egy kerítés lebontott 
maradványai találhatók.

Növényzet: 

Városi és ruderális fafajok

Hárs és platán fajok

Juhar fajok

A terület elhelyezkedése miatt tökéletes



Thököly út 35-37



Az ingatlan összterülete: 1655 m2

Telepes utca 24

Épített elemek: 

A terület beépítetlen, egy közműakna 
található.

Növényzet: 

Városi és ruderális fafajok

Juhar fajok

Értékes eperfa fajok

Egyéb:

Elhelyezkedésben kiváló

A területen nincs építési hulladék, nincs 
szükség bontásra

A terület elhelyezkedése miatt megfelelő



Telepes utca 24



Vezér utca 120-126 sorfásítás

Kép forrása:

Zuglói önkormányzat
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