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Tárgy: A Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII) Főv. Kgy. 
rendelet módosításának Stratégiai Környezeti Vizsgálata 
(Hungária körút–Kacsóh Pongrácz út–Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Dózsa György út, 
valamint a Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 hrsz. által határolt terület ) 

véleményezése 
 
 
 
 
 
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 
 
 
A Fővárosi Önkormányzat honlapján megjelent hirdetmény szerint a stratégiai környezeti 
vizsgálat partnerségi egyeztetésének véleményezési határideje (2016. január 22.) megelőzi a 
Városligeti Építési Szabályzat partnerségi egyeztetésének 2016. január 29-ére kitűzött 
határidejét. Azonban a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) egyes megállapításai nem 
értelmezhetők a Városligeti Építési Szabályzat (VÉSZ) egyeztetési anyagában közölt egyes 
információk nélkül, illetve a két anyagban közölt információk összevetése szükséges. 
Ezért – bár helyenként utalunk a VÉSZ egyeztetési anyagában foglaltakra – a január 22-iki 
határidőre az SKV által kifejtett hatásokkal kapcsolatban tesszük meg észrevételeinket. 
 
Felszín alatti víz szempontjából: 
 
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat problematikusnak tartja mélyépítmények létesítését a 
Városliget területén, utalva a tervezési terület és környéke földtani vizsgálatára, táblázatban 
közölve a tervezett, illetve átalakítandó, kibővítendő építmények alatti talajvízszintet. A SKV 
7. oldalán rögzíti a 373/2015. (XII.2.) Korm. rendelet azon követelményét, hogy kulturális és 
közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység esetében a huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségek minden 100 nm nettó alapterülete után 1 db személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani. 
A Városligeti Szabályozási Terv (VÉSZ) közzétett anyaga táblázatban közli a meglévő és 
tervezett létesítmények jogszabály szerinti parkoló létesítési kötelezettségét. (Parkolási 
mérleg) 
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A „P” jel felszíni parkolót jelent, a „G” jel pedig garázst. Az  SKV többek között idézi, hogy 
az 1866/2015 (XII.2.) Korm. határozat  egyetért azzal, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert 
(FÁNK) területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően, a FÁNK által valósuljon meg 
2017. dec. 31-ig a 700 férőhelyes, a Fővárosi Állat- és Növénykertet és a Városligetet 
egyaránt kiszolgáló, közforgalmú Hermina Garázs. 
A VÉSZ véleményezési anyagában közzétett fotó alapján arra lehet következtetni, hogy ez 
parkolóház formájában valósul meg, és nem mélygarázsként bár az anyag 44. oldalán írott 
szöveg szerint a mélygarázsban való megvalósítás lehetősége is fennáll. 
Ráadásul a táblázatban kimutatott többi 1100 parkolóhely szükségletet mélygarázsban  
kívánják megoldani.  
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat az FTV Zrt. vizsgálatára támaszkodva elemzi a 
mélygarázsépítések kockázatait a tervezett létesítményekre vonatkoztatva, a talajvíz 
szintjéhez viszonyítva. A fennálló környezeti konfliktusok között tárgyalja a Városligetet 
határoló épületeknek a talajvíz visszaduzzasztása általi veszélyeztetését is. Meg kívánjuk 
jegyezni, hogy az épületállomány veszélyeztetése minden mélyépítésnél fennáll, ezért a 
Levegő Munkacsoport általában ellenzi a mélygarázsok létesítését (itt emlékeztetünk „Város a 
terepszint alatt” címmel 2011-ben tartott konferenciánkra). A Városliget és térsége sajátos 
talajviszonyai miatt ez a veszélyeztetés még súlyosabb. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a 
vizsgálat arra, hogy az FTV Zrt. 2. tanulmányában a tervezett létesítmények hidrogeológiai 
viszonyairól és a Széchenyi Fürdőhöz tartozó hidegvizes kútcsoportra gyakorolt hatások 
vizsgálatára vonatkozóan számítógépes hidraulikai modellezést készített. Ennek ismeretében a 
Stratégiai Környezeti Vizsgálat célszerűnek tartja pontosítani a Városligetre és környezetére 
jellemző felszín alatti viszonyokat új fúrások végzésének eredményei alapján. 
Összevetve a VÉSZ és az SKV véleményezésre közzétett anyagát, meg kell állapítanunk, 
hogy nem egészen tisztázott a terv szerinti beruházáshoz jogszabály szerint szükségesnek 
tartott parkoló férőhelyek mennyisége.  Az SKV 42. oldalán felsorolja a jelenlegi felszíni 
parkolókat.  Ezekben a férőhelyek száma kb. 2000. Nem tisztázott, hogy a Néprajzi Múzeum 
és a többi, Dózsa György út közelében tervezett új építmény mélygarázsa hogyan fogja 
kielégíteni az Ötvenhatosok terén megszűnő lakossági parkolást?  Nem tisztázott a Felvonulás 
téri mélygarázs megépítésének ügye, annak nagysága, pedig ez szorosan a Városliget 
problematikájához tartozik. 
 
A felszín alatti vízszint várható alakulása vonatkozásában a Stratégiai Környezeti 
Vizsgálat által vázolt konfliktushelyzet tükrében túlzottan kockázatosnak tűnik a 
Városligetben új építmények létesítése. 
 
 
A Városliget zöldterülete szempontjából, különös tekintettel a fás szárú növényekre: 
 
A jelenlegi és a tervezett zöldfelületi arányok igen bonyolulttá tett összevetésével most nem 
foglalkozunk, csak a Stratégiai Környezeti Vizsgálat által említett konfliktushelyzetekkel. 
A Stratégiai Környezeti vizsgálat,  idézve a projekt szándékát, a következőket emeli ki: 
– a park rehabilitációja, használati érték növelése 
Az 1866/2015 (XII.2.) Korm. határozat egyetért azzal, hogy 
– a Városligetet mint tájképi kert jellegű közparkot kell helyreállítani 
– a fás szárúak kivágásának pótlása: 2019. december 31. 
 
Az SKV – utalva a Városliget jelenleg is túlhasznált állapotára – megjegyzi, hogy a tervezett 
új intézmények vonzása miatt a látogatottság növekedése még nagyobb túlhasználtságot fog 
okozni. Tehát a „használati érték növelés” a biológiai aktivitásérték csökkenéséhez  vezethet. 
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Az SKV a Városliget mai jelentőségének összefoglalásában kiemeli a településökológiai 
jelentőséget, a jelentős zöldfelületi arányt, a fák lombtömegét is ideértve. 
 
Konfliktusként említi az SKV a bontások és új építések miatt kivágandó fákat, melyek között 
igen értékes, nagy lombozatú fák lehetnek. Szerintünk  emellett jelentős kárt okozhat a 
növényzetben az építkezések miatti szállítási forgalom környezetszennyezése is. 
 
A 3.5. „A projekt megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó 
tényezők” című fejezetben olvasható: 
„A szabályozás által kijelölt új építési helyeken az új épületek létesítése részben zöldfelületek 
igénybevételével valósul meg. A zöldfelületek igénybevételének mértéke jelenleg nem 
számszerűsíthető pontosan, azonban pl. az Új Nemzeti Galériának és a Ludwig Múzeumnak 
otthont adó épület megvalósítása és a Közlekedési Múzeum bővítése esetén várható idős 
faegyedek, facsoportok kivágása is.” 
A 3.6. 1.3. „Élővilágra, zöldfelületekre gyakorolt hatások” című részben prognosztizálja a 
tervezett új épületek területfoglalásából várhatóan adódó biológiai aktivitásérték csökkenést. 
Ebben a részben írja a következőket: „A szabályozási tervben a parkban (Z-VI övezet) kijelölt, 
terepszint alatti és fölötti építési helyeken kialakítható létesítmények megvalósítása esetén 
kétségkívül számolni kell a jelenlegi zöldfelületek megszűnésével. Az épületek a körülöttük 
kialakítandó burkolt felületek, a tervezett mélygarázsok (pl. a Közlekedési Múzeumhoz 
kapcsolódó mélygarázs) részben a jelenlegi zöldfelületek igénybevételével valósulnak meg. 
Külön kiemelendő, hogy a dendrológiai értéket képviselő idős faegyedek, facsoportok 
kivágása is várható, melyek jelen fázisban nem számszerűsíthetők.” 
Tapasztalataink szerint az építkezések felvonulási területe jóval nagyobb szokott lenni, mint 
amekkorát a projekt prognosztizál. Mivel a Városligetbe tervezett építmények építkezése 
miatti felvonulási terület is a ligetben lesz, szükségesnek tartanánk ennek ábrázolását a 
hatások becslése szempontjából. Nem világos, hogy értsük azt a megjegyzést az anyagban, 
miszerint „az építési helyek nem egyenlők a tényleges beépítéssel”  mivel nem tudható, hogy 
a felvonulási területek is csak az építési helyeken belül lehetnek-e? 
Itt említi az SKV a szabályozási terv  alátámasztó munkarésze alapján a tervezett beépítési 
mérték 5,9 %-át (mely figyelembe veszi a meglévő, megmaradó épületeket, a tervezett 
bontások 1,28 %-os arányát, valamint a tervezett új beépítések kb. 2,8 %-os arányát is. ) 
 
Utal az SKV a FŐKERT Zrt. által készített fakataszterekre, azonban nem tisztázott, hogy a 
bontások és új építések, átalakítások miatt legalább a másodszorra készített fakataszterben 
szereplő fák közül melyek esnének áldozatul.  Vagyis: nem lehet találkozni az anyagban 
olyan favédelmi tervvel, amely ezt ábrázolná. (Megjegyezzük, hogy a Dagály Fürdő északi 
részén a vízi világbajnokságra épülő létesítmény miatt kivágandó fákról az egyeztetési eljárás 
anyagában pontos rajz szerepelt.) 
 
Szerintünk a várható faegyed veszteségre vonatkozóan szükséges lett volna  értékbecslés 
készítése a döntés előkészítése céljából. Azonban a fák értékét nem a jelenlegi gyakorlatban 
használt  törzsátmérő számítás alapján javasoljuk meghatározni, hanem a Radó-módszert 
figyelembe vevő komplex faérték meghatározás alapján. Ezt javasoltuk a 2017-es vízi 
világbajnokság megrendezéséhez a Dagály Fürdő északi részén épülő létesítmény 
helyszükséglete miatt kivágott fák esetében is  a Kormánybiztos úrnak, mellékelve a 
számításhoz szükséges táblázatokat a hozzá intézett levelünkben. 
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Fent említett hiányosságok miatt kétségesnek tartjuk, hogy bizonyíthatóan 
megvalósulna a Liget Budapest Fejlesztési Programnak a biológiai aktivitás növelésére 
irányuló célja, amellett, hogy az értékes idős fák esetleges kivágása szerintünk nagy 
veszteséget jelentene. 
 
Kérjük véleményünk szíves megfontolását. 
 
Üdvözlettel: 
   Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 
       Schnier Mária 
           tematikus projektvezető 
 


