
Összefoglaló 

a Zöld Jövő nagytétényi mini projektje Duna parti kerekasztaláról Klauzálház, 2013. május 8. 

 

Az Új Széchenyi terv által támogatott nagytétényi belvárosi rehabilitációt kísérő mini projekt 
keretében a három nagytétényi Duna parti bejárást követően a tapasztalatok áttekintésére 
tartottunk kerekasztalt a szerdai összejövetel alkalmát kihasználva. Sajnos a Főváros, a 
Főpolgármesteri Hivatal a korai meghívás ellenére sem képviseltette magát, miként Németh Zoltán 
képviselő is kimentését kérte. A megbeszélésen Zöld Jövő tagok és más helyi érdeklődők jelentek 
meg, itt volt Gergely Attila, a Corvinus Egyetem tanára, a projekt biológus szakértője. 

Mészáros Péter bevezetőjében kitért a nagytétényi rehabilitációra, amihez kapcsolódik a nagytétényi 
Duna part értékei bemutatása, elsősorban az M0 híd és az érdi határ között húzódó partszakaszé. 
Utalt a 2008-as fővárosi kezdeményezésre, a nagytétényi Duna part értékei feltárására, és a védelmi 
javaslatok megfogalmazására. Erre építve formáltuk meg a jelen projektet, az értékek bemutatását, 
tudatosítását, tájékoztató táblával, kisfüzettel, hírlevéllel, bejárásokkal. A védettség a jelek szerint 
ebben az ügyben is akadályokba ütközik, elsősorban az érdi határban tervezett kikötő, logisztikai 
központ tervei megjelenése blokkolhat, bár annak realitása nagyon csekélynek tűnik jelenleg, és 
középtávon is. 

Gergely Attila beszélt a botanikai, állattani értékekről, kiemelve a különböző jellegű élőhelyek 
fontosságát, bár számos védett faj is van a területen. Elsősorban ökológiai folyosóról van szó, és a táj 
értékeiről. Prezentációjában kiemelte a kritikus pontokat, ilyen a leendő Duna Spirit térsége, a 
feltöltéssel, magasparttal, a délre, a Vasút utcánál a 90-es években feltöltött volt hullámtéri terület, 
az Érd határában az ártári erdőt fenyegető kikötő, logisztikai központ terv. Pozitívumként, értékként 
pedig a Kastélypark térségét, a Duna réttel, és a déli nagytétényi ártéri erdőket, a horgászöböllel 
hangsúlyozta. Ismertette a jellegzetes élőhely típusokat, fűz nyár ligeterdő, bokorfüzesek, mocsár 
rétek, üde gyepek, magas kórósok, és őshonos, elszórt facsoportok. Végig vette a fontosabb parti 
övezeteket, az M0 hídfő térségében lévő turisztikai erdő, a Duna rét alatti, menti erősávok, és a 
nagytétényi parti zóna, a horgászöböltől Érdig, utóbbi fővárosi tulajdonban van. Kitért a déli terület 
jellegzetességeire, kvázi őserdő, hatalmas fákkal, így itt van a horgászöböl közelében a főváros 
legnagyobb fája egy fekete nyár, 7,80 m-es kerülettel. Szólt a kezelési javaslatokról, melyek 
bekerültek a védelmi előkészítés anyagába is, és az állatvilágról, a kiemelten értékes rovarokról. A 
védelem tekintetében utalt a tavaly a Fővárosban már tervezet szinten álló védelmi rendeletről, és 
az ezt feltehetően blokkoló logisztikai központ, kikötő tervekről. 

A második részben a jelenlévők beszéltek a tudatosítás fontosságáról, az iskolai munkáról, a 
bejárásokon számos helyi tanár vett részt, és az iskolák nagymennyiségű anyagot is kaptak 
Ugyanakkor a döntéshozókhoz is el kell jutni, az ő értékrendjüket is jó irányba kell terelni, a zöld 
területekben ne kizárólag befektetési lehetőséget lássanak, hanem a közjó megjelenítését. A 
befektetéseket a barnazónák felé kellene terelni, mint az itt is meglévő feltöltött zónák. 

Egy további bejárást tartunk, már nem a projekt keretében a június 1-i Urbitális Majális alkalmával, 
akkor a hídfőtől a Hunyadi sziget felé haladva. 
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