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Köszönettel vettük kézhez levelét, melyet a tárgyban szereplő állomások környezetével kapcsolatban irt. 

Az Ön levele kizárólag egy szempont figyelembe vételével fogalmaz meg észrevételeket. Nekünk azonban több 
szempontot és előírást kell a beruházás során figyelembe vennünk és optimalizálnunk. Le szeretnénk 
szögezni, hogy a fák védelme a beruházás során mindig kiemelt szempont volt. 

A Kálvin tér esetében, ahogy Ön is írja, a fák gondos kivitelezéssel megmenthetők. Megkerestük azt a 
megoldást, amely a fákat kíméli. Jelenleg csupán egyetlen fa kivágása merülhet fel, amit lehetőleg el kívánunk 
kerülni. 
A Rákóczi térrel kapcsolatos információit pontosítani szeretném. Nem csupán a tér elején található három 
platánt kíméljük meg, bár ennek a három fának a megmentése már a tervezés fázisában is kiemelt szempont 
volt. A téren jelenleg 56 darab fa található. Ebből 4 darab mar az Ön által idézett tanulmányok idején készült 
felmérés során is betegnek bizonyult. Az állomásépítés miatt a beteg fákkal együtt 22 darab fát kell kivágnunk, 
melyek közül számos a leendő kijárat területén helyezkedik el. A kijárat az építési technológiától függetlenül is 
megjelenik a felszínen. A téren és a csarnok alatt létesülő mélygarázs építése is érint fákat, összesen 5 
darabot, melyek közül 3 beteg. Így a beteg fákkal együtt összesen 27 darab fát kell kivágni, melyek között 
egyetlen védett fa sem található. Pótlásként pedig több mint 200 darab fát ültetünk a kerületben. Az építkezés 
befejeztével felújított park, és forgalomcsillapított tér várja majd itt az embereket. 

A Köztársaság téren is csökkentettük a kivágandó fák számát, ami a jelenlegi elképzelések szerint összesen 37 
darab. Ezzel szemben csak a park területén 187 darab fát fogunk ültetni, egyéb helyszíneken pedig további 99 
darabot. A területen a teljes park rekonstrukcióját itt is el fogjuk végezni. 

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a beruházás a kiemelt szempontként kezelt környezetvédelemmel, a 
metróvonal megépítésével, valamint az érintett területek rehabilitációjával, a környéken lakók életminőségének 
javulásához, ingatlanjaik értékének növekedéséhez nagyban hozzájárul. 
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