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Tárgy: Városligethez készülő TESZ észrevételezése 
 
Tisztelt Főépítész Asszony! 
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
 
 
A Kárpát-medence városait különösen érzékenyen érinti az éghajlatváltozás. Az előrejelzések 
szerint Magyarországon a hőségnapok száma a következő évtizedekben 30 nappal fog 
növekedni, és a csapadékeloszlás egyenetlenebb lesz. Különösen nyáron kell komoly 
csapadékhiányra számítani. Ez felértékeli a városi parkok rekreációs, megfelelő 
komfortérzetet nyújtó szerepét. A településrendezésnek nagy a felelőssége az 
éghajlatváltozásra felkészülésben. 
 
A fővárosban élők, dolgozók és az ide látogatók aktív és passzív rekreációjának biztosítása 
érdekében a zöldterületek védelme és folyamatos növelése szükséges. Ezt a szabályozási 
terveknek is egyértelműen tükrözniük kell. A VII. kerületben egy főre 0,49 m2 zöldterület jut. 
A szomszédos VI. kerületben is 1 m2 alatt van ez az érték. A pesti belső kerületekben 
összesen 3 nagyobb zöldterület van (Nemzeti Sírkert, Népliget, Városliget). Ezek közül a 
Városliget központi fekvése, funkciója és viszonylagos rendezettsége alapján a leginkább 
alkalmas a környezetében élők rekreációs igényét kielégíteni. Ezért ellenezzük, hogy a park 
belsejébe új épületek kerüljenek, illetve különféle nyilvános és zártkörű kulturális és 
turisztikai rendezvények céljára vegyék igénybe a jövőben. Ilyen célra a park Dózsa György 
út felőli, az előző rendszerben sajnálatos módon leburkolt területe alkalmas. 
 
Mindezek alapján a Levegő Munkacsoport itt megismétli a legfontosabb észrevételeit a 
Városliget készülő településrendezési szabályozásához: 
 

1) A park összefüggő zöldfelületét vissza kell állítani a Petőfi Csarnok és a Paál László út 
mentén fekvő volt Hungexpo épületeinek lebontásával. A park belső területén ne 
lehessen új épületeket elhelyezni. Ez alól csak a biztonsági és egészségügyi funkciók 
lehetnek kivételek (pl. WC-k). „A Kós Károly sétány forgalmának elterelésével 
szintén lehetőség nyílik a park eredeti szerkezetének és a környező funkcióknak a 
helyreállítására.” (Idézet az örökségvédelmi tanulmányból.) 
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2) Az 1. pont teljesülése mellett támogatjuk az 5,7 százalékos beépítés 6 százalékra 
növelését, a Dózsa György út melletti, jelenleg burkolt terület egy részének 
beépítésével. 

3) A park túlterhelésének elkerülése és a növényállomány megfelelő minőségének 
fenntarthatósága érdekében a zöldfelület 60 százalékról 70 százalékra növelését 
javasoljuk. Csak az egész Városliget területére kiterjedő, a történeti-természeti 
értékekre is figyelemmel történő rehabilitáció ellensúlyozhatja a látogatók számának 
növekedéséből eredő terheléseket. 

4) Határozottan ellenezzük, hogy a park zöldfelületén pavilonok elhelyezésére, 
vásárokra, nagyrendezvényekre kerüljön sor (VESZ tervezet 2. 3.§ 1.). Ilyen célra a 
meglevő, szilárd burkolatú tereket szabadjon igénybe venni.  
„Ma a Városliget állapota avult. Az elmúlt 20 évben a változások jelentős része 
magánérdekeket szolgált, igénytelen anyaghasználattal, megjelenéssel, arculattal. 
Központi forrás hiányában a spontán (nem kívánatos) változás nem akadályozható 
meg.” Nem engedhető meg a park fenntartási költségeire hivatkozással, hogy az 
eddigi káros gyakorlat, a növényállomány rendezvények okozta károsodása és a 
pihenni szándékozók nyugalmának zavarása folytatódjon különféle hétvégi 
rendezvényeknek a parkba szervezésével. A VESZ 14 18.§. 2. pontja törlését kérjük: 
zöldfelületből semmiféle nagyrendezvény céljára ne lehessen közhasználat elől 
területet lezárni. Továbbá a park növényzetének megfelelő állapotát folyamatosan 
biztosítani kell. Kérjük törölni a VESZ 14. 18.§ 4. pontját.  
A park összefüggő belső zöldfelületű részén ne lehessen kiskereskedelmi funkciókat 
ideiglenes jelleggel sem elhelyezni (VESZ tervezet 12. 15.§).  

5) A meglevő intézmények kiszolgálásának biztosításán kívül a park belsejében kizárólag 
elektromos vagy kézi hajtású járművekkel, illetve gyalogosan lehessen közlekedni. Ez 
alól csak a megkülönböztetett járművek legyenek kivételek. A VESZ 18. 22.§ 1. 
módosítását javasoljuk: a Z‐Vl övezetben a burkolatok átépítése során a gépjármű-
közlekedés igényeinek megfelelően kialakításra kerülő burkolatok legnagyobb 
szélessége legfeljebb 6 méter lehet.  

6) A VESZ 14. oldalán levő terven, valamint a szabályozási tervlapon az Olaf Palme 
sétányon levő Olaf Palme Ház építési területként van bejelölve, szemben a többi 
történelmi épülettel. Az örökségvédelmi tanulmányban sem találtunk rá utalást. Mi 
lesz a sorsa ennek az épületnek? 

 
A fentieket a Városliget fejlesztésével kapcsolatos, több éve tartó társadalmi viták, a 
szervezetünkhöz beérkezett lakossági és szakmai észrevételek alapján tettük. Kérjük, 
szíveskedjenek ezeket figyelembe venni. 
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