
 

 

A Levegő Munkacsoport véleménye  

a Városliget területének szabályozásával kapcsolatban 

 

A településfejlesztésről szóló 314/2012. számú kormányrendelet előírásai szerint tárgyalásos eljárást kell lefolytatni a 

Városliget területrendezési szabályozásáról. 2014. június 12-én tartották a személyes egyeztetést a 

Belügyminisztériumban. A hatóságok, önkormányzatok, háttérintézmények, civil szervezetek és magánszemélyek 

előzetesen írásban, majd a rendezvényen is kérdéseket tehettek fel, illetve véleményeket mondhattak a 

szabályozással kapcsolatban. A megszólalás szabadsága – formálisan - adva volt. A szakértők és civilek túlnyomó 

többsége által elutasított koncepció azonban lényegileg nem változott az észrevételek alapján: a Liget belsejébe új 

épületeket helyeznek el, és a beépítési százalék is legalább kétszerese lesz a parkokra vonatkozó általános 

előírásokban rögzített mértékhez képest. (A Városliget törvény alapján a területre nem vonatkoznak az érvényes 

hazai építési előírások.) 

A projekt összege és a program elemeinek kapcsolata áttekinthetetlen. Tavaly a projekt kerete 150 milliárd forintra 

duzzadt. Ugyanakkor egyetlen részadat sincs arról, hogy ez az összeg mire nyújt fedezetet. Az öt múzeum és 

mélygarázsok mellé még egy gyermek élmény- és tudásközpontot és gasztro-falut is álmodtak a projekt kitalálói. A 

gyermekközpont és a gasztro-falu kikerült ugyan a programból, az összeg azonban maradt. Ebből kell a múzeumokat 

megépíteni és a korszerűsíteni. Viszont nincs benne a keretben a Városliget rendezésének – két évtizede 

szorgalmazott – lényeges eleme, a Hősök tere és a Kós Károly sétány tehermentesítése az M3 autópálya bevezető 

szakaszának és a Szegedi úti csomópont környékének átalakításával. 

Az építési szabályzat tervezete szerint a parkból 10 százalékot bármikor igénybe lehet venni nagyrendezvények, 

zártkörű kulturális, turisztikai események céljára. Emellett 60 négyzetméternél kisebb, ideiglenesen felállítható 

pavilonok helyezhetők el a park belsejében. Tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire zavarják a park nyugalmát a 

különféle rendezvények, és emellett a zöldfelületek is minden esetben sérülnek.  

A Levegő Munkacsoport a szabályozás részleteire vonatkozó írásos véleménye mellett szóban a következőket vetette 

fel. (Öt percben volt megszabva a hozzászólás ideje. A magyarázatok egy részét csak itt írjuk le.) 

1. A projekt nem veszi figyelembe az éghajlatváltozást, a növekvő számú hőhullámok okozta veszélyeket. A 

szabályozástervezet bemutatása során elhangzott, hogy a szomszédos – zöldterület-hiányos – kerületek 

lakóinak érdekére „természetesen” nem tudnak tekintettel lenni. (Ez ugyanis azt jelentené, hogy a parkot 

nem építik be, sőt a zöldterületet jelentős bővítése lenne indokolt.) A Levegő Munkacsoport szerint nem 

fogadható el, hogy a VI. és VII. kerületi lakók érdekeit figyelmen kívül hagyja a koncepció.  

2. Nem fogadjuk el a 7 százalékos beépítést. A park belsejébe ne helyezzenek új épületet. Ellenezzük a 

lebontásra érett Petőfi Csarnok helyére szánt Nemzeti Galéria és a tervezett új Zenepavilon elhelyezését, a 

park egységének megbontását. Az eredeti elképzelés szerint a parkba nem került volna épület, csak a Rákosi 

idejében a parkból kivett és lebetonozott felvonulási térre, a Dózsa György úttal párhuzamosan. Ezt a 

koncepciót változtatták meg a 2013-as pályázat után. Kérdésünk, hogy milyen szakmai érvekkel támasztják 

alá a módosítást. Készült-e mikroklíma vizsgálat? Modellezték-e az új építmények klimatikus, zaj- és egyéb 

(zavaró) hatását? 



3. Sokszor hangzik el, hogy nemhogy csökken, de „még nőni is fog a zöldfelület aránya a jelenlegihez képest, 

60-ról 65 százalékra”. A terhelés azonban jobban nő (napi 4 ezer újabb látogatóval számolnak a mostani 28 

ezren felül), mint amennyivel a zöldfelület aránya nő, miközben a park növényzete eddig is megszenvedte a 

túlterhelést, a különféle rendezvényeket. Vagyis a zöldfelületnek a projekt gazdái által sokat emlegetett 

növekedése féligazság.  

4. Kérdésünk továbbá, hogy a zöldfelület növelését milyen módon kívánják elérni. A tervezetben szereplő, 

jelentős vízfelület-növekedést támogatjuk. Nem megnyugtató azonban, hogy a zöldfelület növekedését 

többségében 80 cm vastag földtakarású zöldtetőkkel kívánják teljesíteni. A zöldtetők fenntartása a mi 

időjárási viszonyaink között igen költséges. Kérdés, hogy ki fogja 99 éven át ellenőrizni a zöldtetők állapotát. 

Továbbá közismert, hogy a zöldtetők hatása nem azonos a fákkal borított parkéhoz. 

5. A Városliget megújításának elsődleges eleme legyen a forgalomcsillapítás. A Hősök terét és a Kós Károly 

sétányt tehermentesíteni kell a gépkocsi forgalomtól. Aggodalommal tölt el bennünket, hogy a közlekedési 

rendszer átalakításának határidejéről és a beavatkozások finanszírozásáról semmi konkrétum nem hangzik 

el.  

6. Nemcsak a tervezett 10 százalékot, de 5 százalékot sem tartunk elfogadhatónak igénybe venni időszakosan, 

sátras tömegrendezvények céljára. Az Akvárium (volt Gödör) területének milliárdos nagyságrendű 

felújítására rövid időn belül kétszer került sor. Most a pár éve felújított Erzsébet tér került siralmas 

állapotban az óriáskeréktől, a bódéktól, sátraktól, a túlzott terheléstől. Rendezvényeket csak szilárd 

burkolatú tereken tartsanak. Alkalmas erre egyebek között a nemrég felújított, közkedvelt Kossuth Lajos tér 

vagy a Dózsa György út melletti Felvonulási terület beépítetlenül maradó része.  

Kiegészítéseink a hozzászólásunkhoz: 

Az 1. ponthoz: Az éghajlatváltozás, az évről-évre növekvő hőségnapok száma új kihívás, amelyet a szabályozásoknál, 

fejlesztéseknél, saját komfortérzetünk érdekében figyelembe kellene venni.  A VI. és VII. kerületben egy 

négyzetméter alatt van az egy főre jutó zöldterület. Hőhullámok idején a betegek, kisgyermekek, idősek komoly 

egészségügyi veszélynek vannak kitéve. (2003 nyarán a hőhullámok miatt hunyt el 14 ezer ember Párizsban.) Minden 

embernek szüksége van a lakótere közelében szabad természetre egészsége megőrzése érdekében. Sajnálatos, hogy 

sem a VI. sem a VII. kerületből nem képviselte senki a találkozón sem a képviselőtestületektől, sem az 

önkormányzatoktól a választóik érdekeit. 

A 2. ponthoz: Jelenleg a beépítettség 5,6%, ami majdnem kétszerese a parkokra vonatkozó 3%-os beépítésnek. (A 

főépítész asszony konkrét kérdésére, hogy a 6 százalékot el tudjuk-e fogadni, igennel válaszoltam. BE) Reméljük, 

hogy a projekt kommunikációja során nemcsak azt fogjuk visszahallani, hogy a Levegő Munkacsoport egyetértett a 6 

százalékos beépítéssel, hanem a kapcsolódó feltételeink is elhangzanak majd: forgalomcsillapítás a Kós Károly 

sétányon és a Hősök terén, valamint a park egységének helyreállítása a Petőfi Csarnok és a Pál László úti romos 

épületek lebontásával. 

A 3. és 4. ponthoz: Június 13-án a Városligeti tó medréből csak a Műjégpálya helyét és a hídon túli folytatást 

borította csónakázásra alkalmas víz. Ezzel szemben a Vajdahunyad vára épületegyüttesének többi oldala mentén a 

meder ki volt száradva. A helyenként 2-3 centis vízfoltok mellett vadkacsák totyogtak. Egy hónappal ezelőtt még volt 

víz ezekben a mederrészekben.  Vajon a háttéranyagban szereplő vízfelület-növekedés hol valósul meg? Furcsa lenne 

a növeléshez hozzáérteni az időnként kiszáradó tómedret.   

Az 5. ponthoz: 2010-ben a Levegő Munkacsoport felvetette, hogy a park megfelelő karbantartásával és a közlekedési 

rend szükséges átalakításával (a Hősök tere és a Kós Károly sétány tehermentesítésével) a ma is közkedvelt 

Városligetet akár Múzeumnegyednek is hívhatnánk. Csak fel kellene varrni egy kicsit a ráncait, hogy büszkék 

lehessünk rá világszerte.   

A 6. ponthoz: A parkoktól, zöldterületektől nem szabad önfenntartást elvárni. Rengeteg olyan előnyös hatásuk, 

szolgáltatásuk van, amelyet nem pénzben lehet kifejezni, nem jelentenek közvetlen árbevételt (egészséges, tiszta 

levegő, hőhullámok mérséklése, aktív és passzív pihenés biztosítása stb.). Rozsdaterületek revitalizálásával, 



zöldterületekben gazdag családi élményparkok, sportpályák létrehozásával teremtsünk alkalmat 

tömegrendezvényekhez. Így kerülhetjük el a túlterheléseket, a zöldfelületek ismételt tönkretételét. 

A meghallgatást követően újabb írásos véleményezésre volt lehetőség. A Levegő Munkacsoport a június 27-i 

véleményezési határidőig elküldte a Városliget múzeum-projekt területrendezési szabályozásához a leglényegesebb 

észrevételeit. Az elküldött levél a következő oldalakon olvasható. 

Budapest, 2014. június 

Beliczay Erzsébet 

 

 
A tómeder 2014. június 13-án 

 

 
Nincs szükség Fűre lépni tilos! táblára 



 

 

 

 

 
 

 
 

Fenti két kép: Bárcsak el tudnám játszani a különbséget a kétféle zajhatás között!  



 

 
Pál László sétány - csendélet 

 


