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Dr. Szeneczey Balázs      
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes úr részére   
Budapest Főváros Önkormányzata 
 

Tárgy:  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  rendelet- 
tervezete a  Budapest Főváros Önkormányzat Városligeti Építési 
Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
(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) 

véleményezés 
 
 
 
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 
 
A Budapest Főváros Önkormányzat Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet Stratégiai Környezeti 
Vizsgálatának f. hó  22-én kelt. 3/2016. számú véleményezésünket követően jelen 
levelünkben a Városligeti Építési Szabályzatról (VÉSZ) szóló rendeletről és annak tervezett 
módosításáról fejtjük ki véleményünket. 
 
Véleményezésünk fő szempontjai – hasonlóan a Stratégiai Környezeti Vizsgálatról adott 
véleményezésünkhöz – a biológiai aktivitást kifejtő zöldfelületek, különösen a lombos fák 
védelmére, emellett az épített környezet biztonságára vonatkoznak.    
 
Mielőtt a módosítások véleményezésére rátérnénk, meg kell említenünk a Városligeti Építési 
Szabályzat módosításával kapcsolatban közzétett véleményezési anyag néhány problematikus 
részletét. 
 
Az Alátámasztó munkarész 47. oldalán lévő „Parkolási mérleg” és a 13. oldalon lévő: „A 
városligeti ingatlan (29732/1 hrsz.) területére tervezett térszín alatti beépítés”  jelentős 
különbséggel tünteti fel a parkoló szükségletet.  
Ennek oka azzal magyarázható, hogy az alátámasztó munkarész 44. oldalán említett, az 
egykori Vidámpark szélén, a Hungária körút – Kacsóh Pongrácz úti csomópont mellett 
tervezett 700 férőhelyes (a szabályozási tervlapon 1000 férőhelyes)  - „részben vagy egészben 
mélygarázsként, terepalakítással is megvalósítható, azonban a vízvédelmi előírások 
figyelembe vétele mellett” -  parkoló létesítmény a Városliget telke melletti, 29753 hrsz. 
telken lenne. (Illetve a két telek közötti Állatkerti körút túloldalán) Azonban, mivel  
szerintünk a talajvíz nem ismeri a telekhatárokat, a mélygarázs talajvíz visszaduzzasztó hatása 
ugyanúgy érvényesülne a Hermina úti épületek felé, mint a Közlekedési Múzeumhoz tervezett 
500 férőhelyes mélygarázsé. (A „figyelembe veendő” vízvédelmi előírásoknak a 
kivitelezéskor történő tényleges figyelembe vételéről hatósági szakembereknek – a 
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kivitelezőkkel való kapcsolat és ellenőrzések hiánya miatt – általában kedvezőtlen 
tapasztalatai vannak…)  
Fentiek szerint az Alátámasztó munkarész 47. oldalán lévő táblázat „Összesen” sorát 
szerintünk ki kellene egészíteni, és akkor nem 2000, hanem 3000 mélygarázs férőhellyel 
számolhatnánk, ha a Kós Károly sétány lezárása miatt javasolt 400 parkoló férőhelyet nem is 
adjuk hozzá, annak ellenére,  hogy ebben is szerepet játszana a liget látogató forgalmának a 
tervezett intézmények miatti növekedése. 
A Helyzetfeltárás című munkarész 137. oldalán lévő ábra a Dózsa György út mentén összesen 
1140 jelenlegi felszíni parkolóhelyet tüntet fel. Ehhez képest kevésnek tűnik az Alátámasztó 
munkarész 47. oldalán lévő táblázatban a Dózsa György úti, illetve ahhoz közeli új  
intézményekkel (Néprajzi Múzeum épületei, Magyar Zene Háza. Városligeti Színház)  együtt 
számított 570 + 120 tervezett garázs férőhely. Vagy továbbra is számítanak felszíni 
parkolókra?  
Amint a Stratégiai Környezeti Vizsgálat véleményezésében írtuk, nem tisztázott a terv szerinti 
beruházásokhoz szükségesnek tartott parkoló férőhelyek mennyisége. 
Ezúton is kifejezzük aggodalmunkat az új fejlesztések megnövekedett parkoló szükséglete 
miatti mélygarázs-építésekkel kapcsolatban, a Városliget és környékének sajátos 
talajviszonyait is figyelembe véve. 
A Városliget környékén lévő épületek védelme szempontjából sem javasoljuk a nagyobb  
forgalmat vonzó új építmények létesítését a Városligetben és környékén. 
 
Favédelmi munkarészt azért nem tartalmazhat a Városligeti Építési Szabályzat anyaga, mivel 
készítésekor nem állt rendelkezésre a liget teljes területéről fakataszter. A Helyzetértékelés 
38. oldalán olvasható: 
„A növényállomány értékeléséhez felhasználásra került  a Főkert Nonprofit Zrt. által 2013. 
június - 2014. február között készített dendrológiai felmérés, amely a fák vizuális felmérésével 
és értékelésével történt a  Radó Dezső által felállított szempontrendszer szerinti értékelés a 
Liget meghatározott részterületein” ”Ezen kívül felhasználására kerültek a FÁNK által 2013-
2014-ben az egykori Vidámpark területére végeztetett geodéziai felmérés és faállomány 
állapot vizsgálat eredményei. A meghatározott területeken kívül csak hozzávetőleges tervezői 
becslés állt rendelkezésre a faállomány értékességére vonatkozóan, ami semmiképpen se 
tekinthető fafelmérésnek.” 
 Csak 2015-ben készíttetett teljes fakatasztert a Városliget Zrt. Ez még nem állt rendelkezésre 
a VÉSZ készítésekor. Ennek hiányában a faállomány értékelésének felülvizsgálata nem volt 
lehetséges a Szabályozást készítő BFVT Kft. szerint, bár az anyagban idézi a kataszter 
összefoglaló eredményeit: 
A  2015-ös FŐKERT  Nonprofit Zrt. a ligetet elvileg három tömbre osztva készítette el a fakatasztert 
és kataszteri összesítést összesen 6358 faegyedről. 
Átlag értékek a három tömbben és a fasorokban összesen:: 
Törzs átmérő:   40,32 cm 
Famagasság:     11, 64 m 
Korona átmérő: 6,73 m 
Gyökér állapot:  3,13 érték 
Törzs állapot:  3,13 érték 
Korona állapot:  2,96 érték 
Egészségi állapot: 3,03 érték 
A Fővárosi Állat- és Növénykertre és a Vidámparkra nem készült újabb felmérés. 
 
A Szabályozási Tervlapon ábrázolt értékes faegyedek jelei tehát nem adhatnak teljes képet a 
Városliget értékes faállományáról. Azonban így is megállapítható:  
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– A lebontandó Petőfi Csarnok területén („A”  jelű építési hely) építendő Új Nemzeti Galéria 
(melynek tervezett alapterülete több mint kétszerese lenne a Petőfi Csarnok épületének) az 
ábrázolt, felszínen és felszín alatt egyaránt beépíthető építési helyének határán belül több 
értékes faegyed jele látható. Ebből arra lehet következtetni, hogy értékes, idős fák  kivágását 
követelné meg az új építmény. Nem tartanánk kielégítő kompenzációnak az emiatt javasolt 
zöldtetőt. 
– A Néprajzi Múzeum tervezett két épülete („C” és „D” jelű építési helyek)  határán belül is több 
értékes faegyed esne áldozatul. 
– Különösen nagy mennyiségű értékes fa kivágására kerülne sor a Magyar Zene Háza „E”  
jelű tervezési területén, ami jóval nagyobb a volt Hungexpo területénél. A hozzá vezető 
sétány miatt kivágandó fákkal nem foglalkozik az anyag. 
– Igen nagy mennyiségű értékes faegyed esik áldozatul a Közlekedési Múzeum  „F” jelű 
építési terület és a hozzá csatlakozó mélygarázs kizárólag terepszint alatt beépíthető területén. 
A tények ismeretében szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy ezen a területen már elkezdték 
kivágni és aprítani az értékes idős fákat. 
 
Más területeken is folyik a Liget – túl sűrűnek mondott – faállományának ritkítása. Ezt 
rendkívül kockázatos és elhamarkodott lépésnek tartjuk.  Nem készült el ugyanis a Városliget 
Építési Szabályzatáról szóló 32/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja 
valamint a 20 § (2) és (3) bekezdése szerinti kockázatelemzés, és ennek eredménye nem lett 
közzétéve.  (A  20.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a kijelölt építési helyek kivételével 
minden, 1 méter magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásának 
engedélyezése mindenkor ökológiai kockázatelemzés alapján történhet. A 2.§ (3) bekezdése 
kimondja, hogy a faállomány megújítását célzó fakivágásokat és egyidejűleg fapótlásokat 
több évre ütemezve kell tervezni. Az ökológiai kockázatelemzésre alapozva meg kell 
határozni az évente kivágható fák mennyiségét, helyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi 
paramétereit, illetve a telepítés helyét.) 
 
Nem értünk egyet az Alátámasztó munkarész 25. oldalán található  „Beépítési terv szerinti 
zöldfelületi arány számítása és a zöldfelületi minimum szabályozása” című táblázatban 
foglaltakkal az alábbiak miatt: 

 A tetőkertek – bármilyen vastag termőréteget helyeznek el rajtuk v nem 
kompenzálhatják a valódi talajkapcsolatos fák kivágását. 

 A mesterséges vízfelületek zöldfelületi arányba való 75 %-os beszámíthatóságát  
túlzottnak tartjuk. 

 A Pannon Park kupolával fedett parkjának zöldfelületét nem tartjuk beszámíthatónak 
a zöldfelületi arányba. 

Ezért nem fogadjuk el helyesnek a 29732/1 helyrajzi számú városligeti ingatlan tervezett 
zöldfelületi arányának értékét, és ezen belül a városi park tervezett zöldfelületi arányának 
értékét, valamint nem fogadjuk el helyesnek a volt Vidámpark 29753, 29732/5 helyrajzi 
számú K-ÁN-2 építési övezet tervezett zöldfelületi  arányának értékét. 
 
Szakmai indoklásként megjegyezzük az alábbiakat: 

 A tetőkertek, mivel nem rendelkeznek közvetlen talajkapcsolattal,  fenntartásfüggők, 
tehát fennmaradásuk bizonytalan, mert gazdasági és tulajdonosi állapotok függvénye. 

 A kupolával fedett zöldfelület biológiai aktivitását zárt térben fejti ki, ezért nem járul 
hozzá az építményen kívül eső környezet ökológiai állapotához. 

 
Véleményünk az idős lombos fák kivágásával és a zöldfelületi aránnyal kapcsolatban, 
amennyiben a zöldfelületi arányba a fa nélküli füves tereket is egyenrangúként beszámítják:  
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Az idős lombos fák asszimiláló felülete jóval nagyobb még az egészséges, jól karbantartott 
pázsiténál is. A városi park rendezvények miatt letaposott, esetleg kiégett, kiszáradt  pázsitja 
pedig össze sem vethető a még szárazság idején is élő lombozatú, talajvíz-kapcsolatos fák 
biológiai aktivitásával. 
 
A Városligetbe tervezett új épületek nyertes pályaműveit esztétikai látvány szempontjából 
sem tartjuk a Városliget lombos fái közé illőnek. Az Új Nemzeti  Galéria túlzott esti 
kivilágítása zavarná a liget harmóniáját. A Magyar Zene Házának viszonylag nagy 
kiterjedésű, lapos teteje idegen testként szakítana ki helyet a fák lombjai között. 
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat is kitért a lombok közötti épületek túlzott magasságának a 
zöldfelületekre gyakorolt előnytelen árnyékoló hatására. 
 
A VÉSZ módosításának egyes tételeivel kapcsolatos véleményünk: 
 
15. § (2)  és (4): Nem tartjuk szerencsének önálló kiskereskedelmi rendeltetésű épületek 
megengedését a ligetben, ezért határozottan ellenezzük  a kiegészítő funkciókon kívül a 
ligetben elhelyezhető, 80 nm alapterületű kiskereskedelmi épületek létesítését. 
 
16. § (4)  Túlzottan nagy alapterületűnek tartjuk a 100 négyzetméter alapterületű illemhelyek 
elhelyezését a ligetben. Nem tér ki az alátámasztó munkarész arra, hogy a szétszórtan 
elhelyezett vizes blokkok csatornázását is a fák gyökérzetére tekintettel kellene megtervezni, 
és a csatornázás kivitelezését szigorúan ellenőrizni.  (A gondatlanul elhelyezett közmű 
vezetékekre vonatkozóan sok elrettentő példát tapasztaltunk Budapest fasoraiban és védett 
intézménykertjeiben…) 
 
16. § (5) A zöldterületekben való helyfoglalásuk miatt feleslegesen soknak tartjuk a 
vendéglátás tervezett épületeinek mennyiségét. Ezek területének 60 négyzetméterről 80 
négyzetméterre való emelését ellenezzük. 
 
16. §  (5a) és (9)   A Látogatóközpontok szerepét, illetve esetleges szükségességét az 
Alátámasztó munkarészben nem indokolták. 
 
21. § (3) Bár a zöldtető beszámítását a kötelező zöldfelületbe ellenezzük, de a nagy 
kiterjedésű lapos tető felületek lombok közötti megjelenését némileg javítaná, természetesen 
anélkül, hogy megszüntetésre tervezett lombos fák kivágását, vagy közvetlen talajkapcsolatos 
zöldfelületet kompenzálhatna. A kötelező zöldfelületi arányba való beszámításukat azonban 
ez esetben is ellenezzük.  
 
 
Kérjük véleményünk szíves megfontolását. 
 
Üdvözlettel: 
 
     Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 
 
       Schnier Mária 
            tematikus projektvezető 
 


