
Partnerség – Rendszert csináltunk belőle  

A tájépítészeti tervezési módszertanokban az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb teret 
hódít a társadalmi részvételnek teret adó poszt pozitivista szemlélet. A XIII. Kerületi Önkormányzat 
által 2014-ben elfogadott AngyalZÖLD+ stratégia a közterületi fejlesztések előzetes lakossági 
egyeztetési protokollt fogalmazott meg, amely alapján a parki felújítások előzetes társadalmi 
egyeztetését rendszerszerűen végezzük. A kisebb léptékű beruházások esetében felújítások tervezési 
programját a helyszínen kihelyezett tájékoztató/véleményező táblákra írt észrevételek illetve az online 
felületen érkező javaslatok alapján határozzuk meg. A nagyvolumenű fejlesztések esetében az 
érintettek igényeinek, javaslatainak felmérést, az eltérői igények ütköztetését kérdezőbiztosos 
közvélemény kutatással, tájékoztató/véleményező táblákkal, helyszíni tervegyeztető workshopokkal 
segítjük. A felmért igények alapján készülő koncepciótervek bemutatását, véleményezését követőnek 
készülnek el a parkifelújítások kivitelei tervei.  

AngyalZÖLD+ stratégia egyik legfontosabb prioritása a partnerség, mely keretében a zöldfelületek 
fejlesztése mellett azok fenntartásában is együttműködési lehetőséget kínálunk a kerületi lakóknak, 
szervezeteknek, vállalkozásoknak. A lakossági zöldterületek védnökségi pályázatunk keretében évről 
évre 16 millió Ft keretösszegben kötünk együttműködési megállapodást több mint száz 
lakóközösséggel a társasházi előkeretek fenntartásra. Közterületi gondozási megállapodások 
keretében kutyás közösségek, vállalkozások közterület gondozási tevékenységét segítjük 
szemétszállítással, növények, kertészet eszközök biztosításával, kertészeti tanácsadással. A 
közterületek tisztaságának javítása céljából hirdettük meg idén a „Tiszta utca rendes ház” 
pályázatunkat. Célunk tudatosítani, hogy a kerületi lakók nem csak használói de tulajdonosai is a 
közterületeknek. A kerületi zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében udvarzöldítési pályázatot 
hirdetünk meg idén 4. alkalommal. A két fordulós pályázatra jelentkezőnek a kivitelezési költségeken 
felül tájépítész tervezői segítséget biztosítunk a társasházi udvarzöldítés tervezéseséhez és 
megvalósításához.  

 

Partnership – Our systematic approach.  

In landscape planning methodologies the post positivist approach and techniques of collaborative 
planning are becoming more frequently used in Hungary. The AngelGREEN+ strategy of Budapest 13th 
District Municipality has introduced a new planning protocol. Using this protocol in a systematic way 
we are designing our green space project with public participation. In smaller projects we collect the 
suggestions of residents written on installed information/suggestions boards and send to us through 
the internet, and incorporate them in the planning programme. In the case of bigger projects we use 
public opinion polls, information/opinion boards, and open air workshops at the development site to 
gather and to discuss the suggestions of the stakeholders. The detailed landscape designs are created 
after presenting the design concepts, and finalizing the planning program. 

One of the main priorities of the AngelGREEN+ strategy is partnership. Besides the participation in 
landscape design we also offer participation opportunities in managing the green space of our district. 
We have a residents greenspace guardians program, where we work together with more than a 
hundred residential communities. Using an annual budget of 50 000 EUR we sign partnership 
agreements for the financial support of these communities. We make public space management 
agreements with communities of dog owners, local enterprises to help them with rubbish collection, 
planting, tools and gardening advice and tool for managing greenspaces in their neighbourhood. This 
year we have launched the “clean street respectful owners” award to encourage the residents to keep 
the public spaces clean around their properties. Our aim is to make the residents aware that they are 



not only the users but also the owners of the public spaces. Four years ago we  introduced a fund called 
“greening the yard” to improve the green network of the district. In this programme through a two 
stage application process shared ownership houses can get not just financial support but also 
landscape designer contribution to turn their inner yards into gardens.  

 

 

 

www.angyalzold.hu Tiszta utca rendes ház pályázati felhívás 

 

 

www.angyalzold.hu Udvarzöldítési pályázati felhívás 

 



 

www.angyalzold.hu Zöldterület védnökségi pályázatifelhívás 

 

Tájékoztató/véleményező tábla – Gyöngyösi lakótelep 
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Tájékoztató véleményező tábla – Vizafogó lakótelep  

 



 

Tájékoztató véleményező tábla – Vizafogó lakótelep  

 

 

Közösségi tervezés – Tahi lakótelep 2016. 



 

Közösségi tervezés – Tahi lakótelep 2016. 

 

Közösségi tervezés – Vizafogó lakótelep 2016.  



 

Közösségi tervezés – Vizafogó lakótelep 2016.  

 

 

Tervegyeztető workshop – Mosoly utca 2018. 



 

Tervegyeztető workshop – Mosoly utca 2018. 

 

Tervegyeztető workshop – Gyöngyösi lakótelep2018. 



 

Tervegyeztető workshop – Gyöngyösi lakótelep 2018. 

 

 

Tervegyeztető workshop – Csángó utcai lakótelep 2018. 



 

Tervegyeztető workshop – Csángó utcai lakótelep 2018. 

 

Tervegyezető workshop – Marina part 2018. 



 

Tervegyeztető workshop – Marina part 2018. 



 

Koncepcióterv bemutatása – A-B verzió Gyöngyösi lakótelep 2019. 

 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Babér u. 19) 

 

Zöldterület védnökségi pályázat (Béke u. 110) 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Babér u. 31) 

 

 

Zöldterület védnökségi pályázat (Tahi utca 55-60) 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Dagály utca 55) 

 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Dráva utca 5) 

 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Mosoly utca 18) 

 

 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Tahi utca 144) 

 



 

Zöldterület védnökségi pályázat (Üteg utca 44) 

 



 

Udvarzöldítési pályázat (Balzac u. 12) 

 

Udvarzöldítési pályázat (Balzac u. 12) 

 



 

Udvarzöldítési pályázat (Pannónia utca 55) 

 

 



Udvarzöldítési pályázat (Pannónia utca 55) 

 

Udvarzöldítési pályázat (Kassák Lajos utca 48) 

 

 

 



Udvarzöldítési pályázat (Raul Wallenberg utca 2) 

 

 

Udvarzöldítési pályázat (Raul Wallenberg utca 2) 



 

Udvarzöldítési pályázat (Raul Wallenberg utca 2) 

 



Udvarzöldítési pályázat (Raul Wallenberg utca 2) 

 

 

Udvarzöldítési pályázat (Angyalföldi u. 36) 

 

 


