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Dacos parkolók a Múzeumkertben 
 
 

Végső soron az adófizetők fizetnék a Magyar Nemzeti Múzeum védett törté-
nelmi kertjét megcsonkító, egyébként is teljesen felesleges mélygarázs meg-
építését. A Magyar Nemzeti Múzeum vezetősége egy 69 férőhelyes, föld alatti 
garázst építtetne Múzeumkert Bródy Sándor utcai része alá úgy, hogy a be-
hajtás a Pollack Mihály téri mélygarázsból történne. Ehhez a műemlékek ese-
tében illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) adta ki az elvi építé-
si engedélyt 2006 szeptemberében. A határozat ellen a Levegő Munkacsoport 
fellebbezést nyújtott be, amit a KÖH elnöke elutasított. Ezért 2007. január 4-
én bírósági felülvizsgálatot kértünk. 
 
A határozat meghozatala előtt nem folytatták le a településrendezési eljárást, bár az 
építési engedélyezési eljárásnak a településrendezési eljárásban hozott határozaton 
kellett volna alapulnia. A Múzeumkert olyan övezetbe tartozik, amelyben ez az eljá-
rásrend a Budapesti Városépítési Keretszabályozás (BVKSZ) előírásai szerint kötelező. 
 
A Múzeumkertet tartalmazó területen minden településrendezési tervvel kapcsolatban 
a Fővárosi Közgyűlésnek egyetértési joga van, vagyis a Fővárosi Közgyűlés eldöntheti, 
hogy hozzájárul-e a területre vonatkozó tervek megvalósításához, vagy megtiltja. A 
döntést a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája által lefolytatott szakmai egyez-
tetés készíti elő. Ez a szakmai mérlegelés elmaradt, mert a KÖH csak a Főpolgármes-
teri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztályát, mint a növényzet kezelőjét kérte fel keze-
lői hozzájárulásának megadására. Holott itt nemcsak kezelésről van szó, hanem vé-
dettségről is, ami településrendezési természetű.  
 
A Magyar Nemzeti Múzeum épületét a magas fákat tartalmazó kert U alakban veszi 
körül. Ez városképet meghatározó, harmonikus látványt jelent. Ezért a Múzeumkert 
fővárosi jogszabállyal védett intézménykertek közé tartozik. A tervezett mélygarázs 
helyén, a Bródy Sándor utca felőli szakaszon ki kellene vágni a fákat. A mélygarázs 
feletti 80 centiméteres földtakarásban magasra növő fák nem fejlődhetnek ki, amint 
ezt a Környezetvédelmi Ügyosztály szakértői állásfoglalása is megjegyzi. Ezáltal meg-
szűnne a kert megjelenésének szimmetriája. 
 
A Józsefváros egészére vonatkozó új szabályozást a Fővárosi Közgyűlés 2007. novem-
ber 29-én fogadta el, melyben a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének területén a be-
építés megváltoztatását külön Kerületi Szabályozási Terv készítéséhez köti. Ez ellent-
mondásban van a KÖH 2006-os határozatával. 
 
A sajtótájékoztató utáni napon a Magyar Nemzeti Múzeum nyilatkozott az MTI-nek, 
miszerint a Múzeumkertbe tervezett mélygarázs nélkül elképzelhetetlen a múzeum 
mindennapi feladatainak ellátása. A tervezett építkezés – mondták – csak húsz, sajná-
latosan elöregedett, elhalt fát érintene, melyek pótlása a mélygarázs elkészülte után 
megtörténne. A mélygarázs visszaadná a kertet a látogatóknak, akik azt ezután az ott 
parkoló gépkocsik és a műtárgy-szállítás zavaró hatása nélkül élvezhetnék. 
 
A Levegő Munkacsoport közleményben mutatott rá, hogy a múzeum működése több 
mint 100 éve megoldott a mélygarázs nélkül. A tervezett mélygarázs 2,5 méteres 
belmagassága semmilyen új megoldást nem tenne lehetővé a műtárgyszállításban. 
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Az elvi építési engedélyt megadó határozat 25 fát sorol fel, a beruházás későbbi bőví-
tése az épület mögött pedig ezen kívül körülbelül további tízet szüntetne meg. A ter-
vezett mélygarázs fölött 80 centiméter vastag földréteget tudnának csak telepíteni a 
tervek szerint. Ebbe fák nem telepíthetők. 
 
A Levegő Munkacsoport véleménye szerint a gépkocsiknak most sem lenne szabad a 
kertben parkolniuk, hanem a mellette lévő, állandóan nagyrészt üres Pollack Mihály 
téri mélygarázsban. A legújabb helyszíni szemlénk alkalmával, november 7-én, pénte-
ken délelőtt 11 órakor például a Pollack Mihály téri mélygarázs szintjein összesen 239 
szabad férőhely volt, és a mellette lévő, fővárosi védettséget élvező Múzeumkert fái 
között 37 parkoló személygépkocsit számoltunk meg… A Nemzeti Múzeum környéke 
egyébként kitűnően ellátott tömegközlekedéssel. 
 
A Belváros és Józsefváros amúgy is kevés zöldfelületét, lombállományát nem szabad 
csökkenteni. A Múzeumkert fáinak lombtömege városökológiai szempontból is érték. 
A finanszírozással kapcsolatban a Nemzeti Múzeum illetékes vezetője a következő tá-
jékoztatást at nyilatkozta: „A finanszírozás ún. PPP program keretében történik (Public 
Private 
 
Partnership) – tehát magántőke finanszírozza, amelyet majd 20 év alatt fizetünk visz-
sza. A kivitelező a Mélygarázs Kft és a CIB Bank. A kivitelezés dátuma jogi viták miatt 
egyelőre nem tudható, de az eredeti tervek szerint 2006-ban kellett volna megkezde-
ni.” Másképp fogalmazva, a beruházás közpénzből történne – mégpedig egy olyan 
időszakban, amikor szinte minden területen (így az oktatás és a kultúra terén is) ko-
moly megszorításokra kerül sor. 
 
A per október 31-ére kitűzött, harmadik tárgyalása a bíró betegsége miatt elmaradt, 
az új időpont 2009. április 24. 
 
Budapest, 2008. október 31. 
 
Schnier Mária 
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