
Csatát nyertek, háborút még nem 
 

 
Ha a Közigazgatási Hivatal elfogadja a főügyészség döntését, akkor a beruházó cég 

nem építheti meg a mélygarázst a Nagymező utcában.  A jegyző, Deák Erzsébet 
elmondta: a döntésről írásbeli tájékoztatást még nem kaptak a főügyészségtől. A lakók 
és a civil szervezetek, köztük a Levegő Munkacsoport összefogása és a főügyészséghez 
eljuttatott beadványa (http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/Nagymezo_u_ 
ugyeszseg0611.pdf) vezetett odáig, hogy ideiglenesen leállították az építkezést, és most 
csak állagvédelmi munkák folynak a helyszínen. 

 
A kerület polgármestere úgy látja: 95 százalék az esélye annak, hogy a garázsépítés 

meghiúsul. A polgármester ugyanakkor jelezte azt is, hogy ha a Közigazgatási Hivatal 
megfellebbezi a főügyészség döntését, a Legfőbb Ügyészség pedig jóváhagyja a fellebbezést, 
akkor a mélygarázs mégis megépülhet. Amennyiben a mélygarázs nem épülhet meg, a 
beruházó kártérítési igénnyel fog fellépni az eddig felmerült költségei megtérítése érdekében. 
Az összeggel kapcsolatban különböző találgatások hangzottak el. A megegyezés, mivel 
közpénzekről van szó, csak az indokolt költségeket tartalmazhatja. 

Mindezzel egyidőben tovább folytatódik a példamutató civil szervezkedés a Nagymező 
utcai mélygarázs megépítése ellen. A tavaly novemberben kezdődött demonstrációkhoz 
képest jelentős késéssel ugyan, de január 24-ére Terézváros polgármestere lakossági fórumot 
hívott össze. A megjelent közel kétszáz lakó és helyi vállalkozó többségének mélygarázs-
ellenes véleményét érzékelve, nem zárta ki, hogy végül nem valósul meg a mélygarázs, 
hanem az Operett Színház előtti szakasz kialakításához hasonló, forgalomcsillapított terület 
jön itt is létre. A megjelent helyi lakók közül többen is úgy nyilatkoztak, hogy inkább tartják 
az autóikat párszáz méterrel arrébb, biztonságos helyen, ha cserébe csendesebb, szebb 
környezet alakul ki az ablakuk előtt.  

Ezekben a hetekben hozta nyilvánosságra a főváros a „Budapest Szíve” programot, amely 
nagyszabású átalakításokat tartalmaz a Belváros forgalomcsillapítása, gyalogosbaráttá tétele 
érdekében. Úgy tűnik, hogy most már Terézváros Önkormányzata is hajlik arra, hogy a 
Főpolgármesteri Hivatal elképzelését követve csökkentse a gépkocsiforgalmat a kerületben.  

Január 27-én, szombaton a lakók és a támogató civil szervezetek „óvatos” demonstrációt 
tartottak a Teréz templom előtt, mert a helyi egyesület képviselője szerint csak egy csatát és 
nem a háborút nyerték meg az ideiglenesen leállított építkezéssel. A Levegő Munkacsoport 
zöld sapkákat osztott szét a fázós demonstrálóknak. 
 


