
AngyalZÖLD+ stratégai – A XIII. kerületi önkormányzat integrált közterületi stratégiája  

Gábor Péter 2008-ban még tervezőként vett részt a XIII. kerület zöldhálózati rendszerének fenntartási 
és fejlesztési feladatait meghatározó AngyalZÖLD stratégia megalkotásában. 2012 óta a XIII. Kerület 
Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divízióján belül működő Környezetgazdálkodási Ágazat vezetőjeként 
koordinálja a program megvalósítását. A stratégia 2014. évi felülvizsgálata során (közreműködők: 
Palatium kft., Közlekedés Kft.), a társaságnál megvalósult szervezeti integráció segítségével a program 
tartalma kibővült. Az Angyal ZÖLD+ stratégia már a XIII. kerület által működtetett közterületek 
egészére kiterjedő, környezetgazdálkodási, közútkezelés és parkolási feladatokat is magába integráló 
feladatokat tartalmazza. A stratégia gerincét továbbra is a kerület több mint egy millió négyzetméter 
zöldterületének, 29 000 közterületi fájának, 53 játszóterének, 18 labdapályájának, 15 fitneszparkjának, 
20 kutyafuttatójának fenntartási és fejlesztési feladatainak rendszerbe foglalása jelenti. A stratégia 
projektjeit tudományos igényességű kutatások és felmérések (multispektrális űrfelvétel elemzés, 
lakossági közvélemény kutatás, parkhasználati elemzés, forgalomtechnikai felmérés) alapozzák meg, 
megvalósításához pedig a XIII. Kerületi Önkormányzat éves költségvetése biztosít forrást. A 2014 óta 
eltelt időszak fontos eredményeit jelentik a kerület közterületein elültetett több mint 5000 faegyed, a 
megvalósult közparki és játszótér felújítások. Budapest belső kerületében fontos eredményt jelent új 
közparki területek illetve zöldhálózati elemek kialakítása. A XIII. kerületben ilyen fejlesztések voltak a 
parkolóterületek helyén kialakított Ruttkai Éva park (tervező Kert-Szín-Vonal Kft.) és a Papp László tér 
(tervező Tájconsult Bt) zöldterület kialakítása, valamint a Dagály sétány (tervező Objekt Kft.) kialakítása 
és a Kádár utca (tervező Lépték Terv Kft.) zöldhálózati fejlesztése.  

 

AngelGREEN+ strategy – The integrated pubic space strategy of Budapest 13th district  

In 2008 Peter Gabor participated in the creation of the 13th district’s greenspace management strategy 
as a landscape planner. Since 2012 as the head of the Environment-management Branch of Budapest 
13th District Public Services Plc, he is responsible for the coordination of the programme. After the 
revision of the strategy in 2014. (partners Palatium Ltd, Közlekedés Ltd.), with the support of 
organisational integration within the company, the focus of the program has expanded. The 
AngelGREEN+ strategy is an integrated public space strategy of Budapest 13th district, which 
incorporates the tasks of environment-management, road network management and parking control. 
The main focus of the strategy is still the management of over 1 million square meter greenspaces, 
29 000 trees, 53 playgrounds, 18 ball play areas, 15 fitness parks and 20 dog walking areas. The project 
of the strategy has been created using a wide range of surveys (multispectral satellite image analysis, 
public opinion polls, park use analysis, traffic surveys), and the financial background for the realisation 
is provided by the annual budget of Budapest 13th District Municipality. Planting over 5000 trees, and 
the park and playground reconstruction projects are some of the main achievements of the period 
since 2014. In the inner district of the capital the creation of new green spaces and parts of the green 
infrastructure are always a significant achievement. Such achievements were converting a parking lot 
into a greenspace at Éva Ruttkai park (design Kert-Szín-Vonal Ltd.) and at László Papp square (design 
Tájconsult Bt), also the construction of Dagály promenade (design Objekt Kft.), Kádár street greenspace 
development (Lépték Terv Ltd).  

 

 

 



 

www.angyalzold.hu 

 

AngyalZÖLD+ stratégia – Zöldhálózati stratégiából közterületi stratégia 

 

 



 

AngyalZÖLD+ stratégia – Zöldfelületi borítotság (Landsat űrfelvétel alapján) 

 



 

AngyalZÖLD+ stratégia – Zöldfelületi borítottság változás 2011-2013 

 

 

AngyalZÖLD+ stratégia – közvélemény kutatás: Összességében mennyire jó a XIII. kerületben élni? 



 

AngyalZÖLD+ stratégia – közvélemény kutatás: Mely fejlesztéseket tartja a fontosnak a felsoroltak 
közül? 

 

 

AngyalZÖLD+ stratégia – kerületi és fővárosi fenntartású közterületek 

 



 

 

AngyalZÖLD+ stratégia – tömegközlekedéssel érintett közterületek 

 

 



 

AngyalZÖLD+ stratégia – zöldhálózati rendeszer 

 



 

AngyalZÖLD+ stratégia – prioritások és hosszútávú célok 

 

 



 

Parkfenntartás – Kárpát utcai lakótelep 

 



Fatelepítés Szobor-Faludi lakótelep 

 

 

Közparki takarítás – Wahrmnn Mór köz 

 

 

Ruttkai Éva park (tervező Kert-Szín-Vonal Kft.) 



 

 

Ruttkai Éva park (tervező Kert-Szín-Vonal Kft.) 

 

Papp László tér (tervező Táj Consult Bt) 



 

Papp László tér (tervező Táj Consult Bt) 

 

 

Dagály sétány (tervező Objekt Kft.) 

 



 

Dagály sétány (tervező Objekt Kft.) 

 

 

Dagály sétány (tervező Objekt Kft.) 



 

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – Közterületi Divízió – Környezetgazdálkodási és Köztútkezelési 
ágazatok munkatársai 2018 december. 


