
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) úgy döntött, hogy pályázatot          
nyújt be a „LIFE Természet és Biodiverzitás 2020” című program pályázati felhívására. A             
projekt átfogó célja: Budapest biológiai sokszínűségének megőrzése és erősítése a          
fragmentált élőhelyek és a városi zöldfelületetek ökológiai folyosóba szervezése, valamint          
ökoszisztéma szolgáltatásuk erősítése által. A Fővárossal való egyeztetések alapján merült fel           
annak lehetősége, hogy Újbuda Önkormányzata partnerszervezetként részt vegyen a         
projektben. A Főváros által vezetett pályázati konzorciumnak nagyobb esélye van a           
támogatás odaítélésére, valamint egy városból két pályázat beadása nem javasolt, ezért           
indokolt a fővárosi LIFE pályázathoz való csatlakozás. 

  

 „LIFE Természet és Biodiverzitás 2020” című Program: 

-          Kétfordulós pályázati felhívás. 

-          Első fordulóban egy rövid projektkoncepció benyújtása szükséges. 

-          Első forduló benyújtási határideje: 2020. július 16. 

- A pályázati felhívás ütemterve szerint a második pályázati fordulóra a részletesen            
kidolgozott pályázatok benyújtási határideje 2021. február hónap lesz (tervezett). 

-          Támogatás: 60 %. 

-          Önrész: 40 %. 

-          Támogató: Európai Bizottság. 

  
A tervezett pályázati projekt címe: „Vad Budapest” 

Budapest Főváros természeti öröksége szempontjából különleges helyet foglal el Európa          
nagyvárosai között. Budapest változatos természetföldrajzi adottságainak köszönhetően a        
fővárosban található természetes és természetközeli élőhelyek mozaikos szerkezetűek, és akár          
egy kisebb területen belül is igen gazdag flórát és faunát eredményeznek. Ugyanakkor ezt a              
változatosságot egyrészt rengeteg veszély fenyegeti (pl.: fokozott terhelés, szemetelés,         
beépített területeknek a védett területek felé való terjeszkedése, stb.). A lakosság számára            
szabadon elérhető városi zöldterületek aránya alacsonyabb a hasonló méretű és          
lakosságszámú városokhoz képest. Másrészt egyes védett területek ökoszisztéma        
szolgáltatásai jelentős mértékben kiaknázatlanok, tehát ezeknek a szolgáltatásoknak a javítása          



és helyreállítása a zöld infrastruktúra fokozottabb alkalmazása révén fontos feladat,          
különösen a klímaváltozással összhangban. 

A tervezett pályázati projekt célja: Budapest biológiai sokszínűségének megőrzése és          
erősítése a fragmentált élőhelyek és a városi zöldfelületetek ökológiai folyosóba szervezése,           
valamint ökoszisztéma szolgáltatásuk erősítése által 

Főpályázó: Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata partnerszervezet a pályázatban 

Tervezett megvalósítási időszak: 2022 – 2026 (5 év) 

A pályázati projektben tervezett tevékenységek: a pályázati projekt keretében egyfelől (1)           
széleskörű tervezési folyamat valósul meg Budapest Főváros biológiai sokszínűséget         
képviselő területei ökológiai folyosóba szervezéséhez (tervezetten a Duna folyó mentén          
Észak – Dél irányban húzódó ökológiai folyosó fontosabb zöld és vizes területei: Római part              
és Gázgyári Dunapart rehabilitációja, Hajógyári sziget ütemezett megújítása, Margitszigeti         
tenisz centrum parkosítása, Duna-Buda projekt, „Rakpark” projekt, Feneketlen-tó projekt),         
másfelől (2) megvalósulna jelentős természetvédelmi területek (Tétényi – fennsík, Gellért –           
hegy, Sas – hegy és Mocsárosdűlő) rekonstrukciója. 

Budapest Főváros XI. Kerületet érintő megvalósulási helyszín: Budai Sas-hegy         
Természetvédelmi Terület mellett fekvő haszonbértelkek (önkormányzati tulajdon és        
kezelés). 

A tervezett természetvédelmi beavatkozás: Sas – hegyi természetvédelmi terület         
megőrzése, pufferzóna kialakítása és hasznosítása (pl. rekreáció).  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szerepe a projektben: beruházás          
tervezése és megvalósítása, valamint szemléletformálás (esetleg ökoturisztika). 

Önkormányzat becsült, tervezett összes elszámolható költség (100 %) az első          
fordukóban: 125 000 000 Ft (361 010 EUR; 346,25 HUF/EUR 2020. június 22. MNB              
árfolyammal kalkulálva – a LIFE Program EUR alapú), amelyből: 

-          75 000 000 Ft (216 606 EUR) támogatás (60 %) és 

-          50 000 000 Ft (144 404 EUR) önrész (40 %). 

Megjegyzés: 

-          a részletes projekt költségvetés kimunkálása a második pályázati fordulóban esedékes. 

-          azaz az önrész és támogatás végleges összegei változhatnak kismértékben. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_Sas-hegy_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_Sas-hegy_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_Sas-hegy_Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Ter%C3%BClet


Egyéb projektmegvalósítási helyszínek: 

  

- Gellért – hegy országos védettségű természetvédelmi terület (Budapest         
Főváros XI. Kerület): A Gellért – hegy nyugati oldalán lévő parkterületen           
rovarbarát és madárbarát mintaterület kialakítása (vadvirágos rét, bokrok, fák         
ültetése mellett) a terület ökoturisztikai bemutathatóságának erősítése céljából. 

  

- Tétényi – fennsík (Budapest Főváros XXII. kerület): természetvédelmi kezelés          
kialakítása, természetvédelmi központ kialakítása 

  

- Mocsárosdűlő (Budapest Főváros III. kerület): vízrendezés, természetközeli állapot         
kialakítása, szemléletformálás és rekreáció, erdőfoltok természetességének növelése,       
mocsárerdők. 

  

A projektben résztvevő partnerszervezetek 

-        Budapest Főváros Önkormányzata (Főpályázó) 

-        Főkert Nonprofit Zrt. 

-        Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 

-        Pilisi Parkerdő Zrt. 

-        Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

-        Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

-        Budapest Főváros I. Kerület, Budavári Önkormányzat 

  

A projektben tervezett zöldfelületek állapotának javítások, és ezzel összhangban a          
biodiverzitás megőrzése hozzájárul a Kerületi Klímastratégia (jelenleg a tervezet társadalmi          
egyeztetésen) alkalmazkodási célkitűzéseihez. 

  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. június 23. 

  

  

Bakai – Nagy Zita 

Alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


