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Tisztelt Főpolgármester helyettes Úr! 
 
Miután a Nagymező utcai fák kivágása egy friss határozat nyomán ismét 
meghiúsult, szeretnénk elérni, hogy ez a három éves történet, a fák 
védelmével és a hiányzók pótlásával, megnyugtató módon véget érjen.  
 
2006. óta hét demonstráció, százmillió forintot meghaladó közpénz 
elherdálása, rengeteg egymásnak ellentmondó szakvélemény, határozat, 
nyilatkozat után azt szeretnénk, ha a Nagymező utcai, védett fasor jövője 
egy európai fővárostól elvárható módon biztosítva lenne. Vagyis a 
meglévő, sokat látott fákat – amelyek közül jónéhányan végigkísérték a 
múlt század nagy részét - szakszerűen ápolnák, az üres fahelyekre és a 
kihalt fák tuskói helyére pedig, az ültetendő fafaj egyeztetését követően, 
még idén ősszel újakat ültetnének. 
 
Mint ismeretes, a Terézvárosi Önkormányzat jegyzője súlyos szakmai 
vétséget követett el, amikor 2005-ben illetéktelenül kiadta az építési 
engedélyt az utca alá tervezett mélygarázsra. Egy évvel később a 
kivitelező felvonult az utcában. Egyidejűleg felbontották mindkét oldalon a 
járdákat, félig kiásták a fák gyökereit, és 24 órás őrszolgálat mellett 
korlátozták az úttesten a gépkocsik közlekedését. 
 
Az események a későbbiekben inkább operettbe, mint egy felelősen 
gondolkozó közigazgatás működésébe illettek. A felbontott járdákat 
leparkettázták, majd később helyreállították. 2009-ben hoztak néhány 
facsemetét azzal, hogy ezekre cserélik a hatalmas platánokat. Ezek közül 
néhány most is ott árválkodik konténerekben a járdaszélen. 
 
Szakvélemény-háború indult a fák állapotával kapcsolatban. Újabb építési 
engedélyezési eljárás, fakivágási engedélykérés indult. Végül az illetékes 
XIII. kerületi önkormányzat 2009. szeptemberi határozatában nem adta 
meg az engedélyt a fakivágásra. Ezzel értelemszerűen a forgalomtechnikai 
és környezeti szempontból is vitatott mélygarázs építése okafogyottá vált. 
Ez a terv reményeink szerint végleg lekerül a napirendről, és helyette 
megkezdődik a Dózsa György úti mélygarázs előkészítése. Javasoljuk, 
hogy egyúttal az egykori felvonulási téren állt platánliget újretelepítésére 
is kerüljön sor. Egészséges emberi közösség nem létezhet az ilyen 
tragikus pusztítás orvoslása nélkül. 



 
Bízunk benne, hogy Főpolgármester helyettes Úr javaslatainkkal 
egyetértően fog eljárni. Az önkormányzatok mulasztása több mint 
százmillió forintjába került az adófizető állampolgároknak. Ezzel 
kapcsolatban semmiféle vizsgálatról, felelősségre vonásról nem 
tájékoztatták a kerület lakóit. A pazarlást nem lehet már meg nem 
történtté tenni. De a fasor folyamatos, az idős fáknak kijáró tisztelettel 
történő gondozása és kiegészítése legalább egy pozitív példával tenne 
pontot ennek a sajnálatos történetnek a végére. 
 
Budapest, 2009. szeptember 17. 
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