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3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

 
Magyarország  kormánya  elkötelezte  magát  a  Városliget  megújítása  és  fejlesztése 
mellett. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvénnyel 
és  a  kapcsolódó  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  kiemelt 
jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló  546/2013. 
(XII.  30.)  és  48/2015.  (III.  12.)  Korm.  rendeletekkel  összhangban  a  Kormány  a  Liget 
Budapest  fejlesztés  tartalmát  az  elmúlt  3  évben  4  kormányhatározatban  rögzítette.  
(A Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész 1.3. pontja és II. melléklete tartalmazza a 
vonatkozó Kormány határozatokat.)  
 
Az 1031/2013.  (I. 30.) Korm. határozat  szerint, a  Liget Budapest  fejlesztés  részeként, 
eredetileg  6  kiemelkedő  jelentősegű  kulturális  intézmény  számára  terveztek  új 
épületeket  emelni:  képzőművészet,  építészet,  néprajz,  zene  és  fotográfia  vezető 
múzeumai kerültek volna elhelyezésre a Városligetben, számos más, több mint száz éve 
ott  működő  múzeum  és  egyéb  közintézmény  mellé,  Budapest  egyik  legrégebbi 
parkjában, annak teljes rehabilitációjával együtt.  
 
Az 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat a fentieket kiegészítette a Fővárosi Nagycirkusz 
új  épületének  felépítésével,  a  Magyar  Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum  részleges 
rekonstrukciójával és bővítésével,  valamint  további,  a program  komplexitását  szolgáló 
elemekkel.  
 
Az 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat annyiban módosította az elképzeléseket, hogy 
a Magyar Műszaki  és  Közlekedési Múzeum  épülete  eredeti  állapotának megfelelően 
kerüljön helyreállításra. 
 
2014.  február  27‐én  kiírásra  került  a  „Liget  Budapest  Nemzetközi  Építészeti 
Tervpályázat”. 2014. május végén 470 pályamű érkezett a tervpályázat első fordulójára. 
A pályázatokat elbíráló zsűri döntése alapján a Néprajzi Múzeum épületére és a Magyar 
Zene Házára érkezett pályázatokból 6, a Fotó Múzeum Budapest és a Magyar Építészeti 
Múzeum épületeire kiírt közös pályázatra beérkező művekből 5 jutott tovább a második 
fordulóba. Az Új Nemzeti Galéria  ‐  Ludwig Múzeum épületére beérkezett 80 pályamű 
között a bíráló bizottság nem talált olyan pályázatot, amelyet az értékelési kritériumok 
összessége  alapján megvalósításra  alkalmasnak  ítélt  volna,  ezért  erre  az  épületre  új, 
meghívásos  tervpályázat  került  kiírásra. A nemzetközi  tervpályázat második  fordulóját 
követően  2014  végén  kerültek  megnevezésre  a  győztes  pályaművek.  Egyedül  az  Új 
Nemzeti Galéria esetében nem született ekkor még döntés, ott továbbra is két pályamű 
volt versenyben, és 2015 végére került kiválasztásra az Új Nemzeti Galéria győztes terve. 
 
A Kormány által meghatározott Liget program determinálta a hatályos Városligeti építési 
szabályzat  készítését,  annak  tartalmát.  Azonban  a  meghatározott  programelemek 
módosításra  kerültek  egyrészt  a  Városligeti  Építési  Szabályzat  partnerségi  egyeztetési 
eljárásának következtében, másrészt az egyes új kormányhatározatok miatt. A korábban 
tervezett elemek egy része már 2014‐ben elhagyásra került.  
A  Városligeti  Építési  Szabályzat  a  32/2014.  (VII.  15.)  Főv.  Kgy.  rendelettel  került 
jóváhagyásra  
 
A  Liget  Budapest  projekt  megvalósításához  szükséges  intézkedésekről  szóló 
1866/2015. (XII. 2.) kormányhatározat a korábbi programot módosította. Így a Fővárosi 
Közgyűlés által 2014.  júliusában elfogadott Városligeti Építési Szabályzat módosítása  is 
szükségessé vált. 
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Az 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat a fejlesztés  jelentősebb módosítását határozta 
meg. Eszerint a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Magyar Építészeti Múzeum nem a Liget 
Budapest  projekt  keretén  belül  valósul meg,  az Új Nemzeti Galéria  épülete  a  Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum bevonása nélkül épül meg, a Néprajzi Múzeum az 
Ötvenhatosok  terére  kerül,  valamint  új  elemként  döntött  a  Kormány  a  Fővárosi 
Városligeti  Színház  épületének  az  eredeti  tervek  alapján  történő  újjáépítéséről.  
A  Pannon  Park  projekthez  illeszkedően  szükséges  a  közforgalmú  Hermina  Garázs 
megvalósítása.  További  részei  a  programnak  a  Fővárosi  Nagycirkusz  új 
épületkomplexumának  megvalósítására  alkalmas  ingatlan  biztosítása,  a  Vajdahunyad 
vára műemléki épületrekonstrukciója és az Olof Palme Ház fejlesztése. 
 
Összefoglalva a Kormány döntései alapján a Városligeti Építési Szabályzat módosítását 
meghatározó programelemek az alábbiak: 

 Új Nemzeti Galéria  (Ludwig Múzeum  –  Kortárs Művészeti Múzeum  bevonása 
nélkül) 
„A” jelű építési helyen 

 Fővárosi  Városligeti  Színház  épületének  az  eredeti  tervek  alapján  történő 
újjáépítése 
„B” jelű építési helyen 

 Néprajzi Múzeum megvalósítása az Ötvenhatosok terén 
„C” és „D” jelű építési helyen 

 Magyar Zene Háza 
„E” jelű építési helyen 

 Magyar  Műszaki  és  Közlekedési  Múzeum  eredeti  állapotnak  megfelelő 
helyreállítása 
„F” jelű építési helyen 

 Pannon Park projekt 
Fővárosi Állat‐ és Növénykert bővítése 

 Hermina Garázs  
Fővárosi Állat‐ és Növénykert területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően 

 
További, a VÉSZ tartalmi elemeit nem befolyásoló programelemek: 

 Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciója 

 Olof Palme Ház fejlesztése 
 
A Fővárosi Nagycirkusz új épületkomplexumának megvalósításáig annak jelenlegi helyén 
történő megtartásával számol a terv. 
 
A  Városligetben  tervezett  építési  beruházások  kiemelt  állami  feladatnak minősülnek, 
ezért  a  Városliget  törvény  biztosítja  a  településrendezési  eszközök  megalkotása, 
módosítása során a beruházás érdekeinek elsődlegességét. A 2013. évi CCXLII. törvény 7. 
§  (6) bekezdése alapján a Városligeti építési  szabályzat módosításának egyeztetését a 
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  kormányrendeletben  meghatározott 
tárgyalásos eljárással kell lefolytatni.  
A meghatározott eljárás része a partnerségi egyeztetési eljárás. 
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3.1. Településrendezési javaslat 

3.1.1. Környezetalakítás terve 

Városligeti park terület: 

A  tervezett  épületek  helyének  kiválasztásakor  elsődleges  szempont  volt  a  zöldterület 
védelme. Az Új Nemzeti Galéria  javasolt helye a nagyrészt  jelenleg  is beépített  terület 
(PECSA  épületének  helye),  a  Városligeti  fasort  az  Erzsébet  királyné  útjával  összekötő 
tengely mentén. 

A  Magyar  Zene  Háza  szintén  jelenleg  is  beépített  területen,  a  volt  Hungexpo 
telephelyén, míg a Pajta Színház a Sörsátor helyén javasolt elhelyezésre. 

A  volt  Felvonulási  tér  burkolt  felületére  tervezett  egyrészt  a  Városligeti  fasor 
tengelyében  az  Új  Néprajzi Múzeum,  valamint  az  Ajtósi  Dürer  sor  sarkán  a  Fővárosi 
Városligeti  Színház.  A  múzeum  és  színház  közötti  térben  mélygarázsok  létesíthetők, 
kötelező  zöldtetős  kialakítással,  megszüntetve  a  jelenlegi  nagy  összefüggő  burkolt 
felületet a Dózsa György út mentén. 

A park közepén álló FŐKERT telephely áthelyezése  javasolt a Hermina út mellé, a  jobb 
közterületi kiszolgálhatóság miatt. 

Vendéglátó  helyek  kialakítása  elsősorban  a meglévő  épületállomány  felhasználásával 
történhet,  a  környezetalakítási  javaslat  nem  tartalmaz  új  beépítést  e  célból.  További 
építési  lehetőség a Városligeti park területén kizárólag  illemhelyek, szociális helyiségek 
(pl. tervezett futókör mellett öltöző) és 3 db kereskedelmi egység számára adott, egyéb 
új funkció telepítése nem javasolt a tervben. 
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Új Nemzeti Galéria  
 
Az Új Nemzeti Galéria  épülete  (szabályozási  terven  „A”  jelű  építési  hely)  a Városliget 
Hungária körút felőli oldalán, a Petőfi Csarnok épülete helyén, annak bontását követően 
tervezett. 

A  kijelölt  építési  helytől  északi  irányban  található  elhanyagolt  állapotú  sportpályák 
helyén a múzeumok  fogadótere  tervezett. A Városligetben, hogy megmaradjon,  illetve 
növekedjen  a  jelenlegi  sportolási  kapacitás,  a megszüntetendő  sportpályák  pótlása  a 
Hermina út mentén  javasolt. Az építési helytől észak‐nyugati  irányban  lévő sportpályák 
egy része megtartásra javasolt, de felújításuk elengedhetetlen. 

Az Új Nemzeti Galéria épületének tervezett maximális egyidejű látogatószáma 1000 fő.  
A maximális napi kapacitás 8000 fő. A várható éves látogatószám 400 000 fő.  

 

nettó szintterület  nettó alapterület tervezett szintszám

46.000 m2  12.000 m2 4 
 

Mivel  a  tervezett  múzeum  alapterülete  több  mint  kétszerese  a  Petőfi  csarnok 
épületének, a tervezés során javasolt minél több zöldtető, zöldhomlokzat alkalmazása. 

 

 

Új Nemzeti Galéria nyertes pályaműve ‐ SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) 

Fővárosi Városligeti Színház 

A Fővárosi Városligeti Színház tervezett épülete (szabályozási terven „B” jelű építési hely) 
a Városliget déli sarkán, a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor találkozásánál fekszik, 
az Ötvenhatosok  terének  végén,  amely ma  parkolóként  használatos. A  kijelölt  építési 
helyen belül jelenleg nem található növényállomány, illetve zöldfelület. 

A látogatók tervezett száma 50.000 fő/év = kb. 200 előadási napon maximum 300 fő/nap.  

nettó szintterület  nettó alapterület tervezett szintszám

3600  m2  1200 m2 3 

A  tervezett  Fővárosi  Városligeti  Színház  területe  mellett  nemrégiben  felújított 
játszóterek, illetve sportpályák találhatóak, melyek igen forgalmasak. A javaslat jelenlegi 
helyükön  megtartja  a  sport‐  és  szabadidős  létesítményeket,  amelyek  használata  a 
tervezett színház épület zajárnyékoló hatása miatt talán még kedvezőbbé is válhat. 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1062 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
- 6 - 

 

 

Tömegvázlatok a tervezett színház épületéről 

 
Forrás: LIGET‐VÁROS 2015. november 
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Korabeli fotók a Városligeti színházról 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1062 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
- 8 - 

Néprajzi Múzeum 

A Néprajzi Múzeum tervezett épülete (szabályozási terven „C” és „D” jelű építési helyek) 
számára  kijelölt  terület  a  Városligeti  fasor  és  a  Dózsa  György  út  kereszteződésénél 
található (Ötvenhatosok tere), amely jelenleg nagyrészt parkolóként üzemel. Ez a pont a 
Városliget  kapujaként  szolgált  az  Andrássy  út  1872‐es  kialakításáig.  A  részben ma  is 
látható impozáns fasor alkotta „Rondó” a Városliget „kapuépítménye” volt. 

A Néprajzi Múzeum vizuális kapcsolatot  létrehozva a Városligeti fasor felől a park egyik 
kapujaként is működik egyben. 

A  Néprajzi Múzeum  építészeti megjelenésével  kiemelheti  az  intézmény  jelentőségét. 
Várhatóan  a  Hősök  tere  irányból  fog  érkezni  a  legtöbb  látogató,  ezért  az  épület  fő 
megközelítési  iránya  a  Dózsa  György  út  mentén  a  Hősök  terétől  húzódó,  újonnan 
kialakuló gyalogos sétány. A tervezett épület a sétatengely súlypontjánál helyezkedik el.  
Nyilvános  felszíni  parkoló  a múzeumok  közvetlen  közelében  nem  létesül,  a  látogatók 
parkolóhelyeit a Dózsa György út mentén kialakított sétány alatti mélygarázs biztosítja.  

A látogatók tervezett száma 250 000 fő/év = kb. 300 nyitva tartási napon 800 fő/nap látogató 
(a jelenlegi több mint háromszorosa). Várható egyidejű maximális látogatószám 700 fő.  

nettó szintterület nettó alapterület tervezett szintszám 

22.000 m2  54.500 m2 4
 

 

Tömegvázlat a tervezett Néprajzi Múzeumról 

A  Környezetalakítási  javaslat  szerint  a  Rondó  és  az  azon  átvezető  történeti  sétány 
részleges,  funkcionális  rekonstrukciója  javasolt,  megőrizve  a  meglévő  értékes 
növényzetet. A sétány segít feltárni a Városliget belsejét, illetve a tervezett Magyar Zene 
Házát.  

Magyar Zene Háza (MZH) 

A tervezett  intézmény  létrehozásának célja, hogy a hazai és a Magyarországra  látogató 
külföldi  közönség  számára  közérthető  és  élményt  adó  módon  átfogó  információt 
nyújtson  a  magyar  zeneművészet  fejlődéséről  és  jellegzetességeiről.  
A  Zeneház  a magyar  zenetörténet  bemutatása mellett  egyben  természettudományos 
ismereteket is kíván nyújtani a hang fizikai és a hallás fiziológiai természetéről. 

A MZH a Városliget kevésbé frekventált, belső részén, a tervezett múzeumok közelében, 
de azoktól s főként a gépjárműforgalomtól valamivel távolabb, védettebb helyen a volt 
Hungexpo telephely épületeinek helyére tervezett. A MZH színpadához kültéri nézőtér is 
kapcsolódik.  

Várható látogatószám egy évben 200.000 fő, egyidejűleg maximum 500 fő befogadására 
alkalmas épület. 
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nettó szintterület  nettó alapterület tervezett szintszám

8.000 m2  2.000 m2 4 

 

 
Magyar Zene Háza nyertes pályaműve ‐ Sou Fujimoto 

 

Előképek a Magyar Zene Házához (Liget Budapest ajánlásából): 

Cité de la musique – Párizs 

 

L’auditori ‐ Museu de la Música – Barcelona 

 

Haus der Musik – Bécs 
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Közlekedési Múzeum bővítése 

A Közlekedési Múzeum az eredeti tervek alapján újraépül, a pinceszint azonban bővül a 
jelenlegi  szervizút  és  parkoló  területét  terepszint  alatt  igénybe  véve.  Ennek  tervezett 
mérete kb. 3000 m2, valamint a térszín alá kerül az épületet kiszolgáló mélygarázs is.  
A múzeum eredeti  tervek  szerint az 1896‐os millenniumi kiállításra épült, Pfaff Ferenc 
tervei  alapján.  A  romantikus‐eklektikus  stílusú  épület  1944.  júliusi  és  szeptemberi 
bombatámadás  által  súlyosan megsérült, mai  formáját  az  1965‐ös  újjáépítések  során 
alakították ki. 
 

nettó szintterület  nettó alapterület tervezett szintszám 

15.000 m2 3300 3
 

 

 

A Közlekedési Múzeum egykori épülete 
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Közlekedési Múzeum 2014 

 

 

Tömegvázlatok a Közlekedési Múzeum tervezett újjáépítéséről 
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A Beépítési terven alapuló paraméterek összegzése: 

Városligeti ingatlan (29732/1 hrsz.)  Z‐Vl övezet 

Terület 

974.800 m2  911.572 m2 

Meglévő beépítés:

5,7 % 
 

4,36 % 

Tervezett bontások:

1,2 % 
 

1,28 % 

Meglévő megmaradó beépítés alapterülete: 

42.425 m2  28.000 m2 

Meglévő zöldfelületi arány:

58 %  60,2% 

Beépítési terv szerinti új beépítés: 

20.800 m2 (2,13%) 
 

20.800 m2 (2,28%) 

Tervezett beépítettség:

6,48%  5,35 % 

Tervezett zöld:

64,6%  67,5% 

Szabályozási terv szerinti új építési helyek (térszín felett) mérete:   60.630m2 
Max. építhető új alapterület 7%:  35.734 m2 
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A városligeti ingatlan (29732/1 hrsz.) területére tervezett új épületek 

  nettó szintterület 
m2 

becsült bruttó 
szintterület m2 

Új Nemzeti Galéria   46.000  50.600

Fővárosi Városligeti Színház  1200  3600

Néprajzi Múzeum  22.000  24.200

Magyar Zene Háza  8.000  8.800

Közlekedési Múzeum újraépítése  15.000  17.000

Pajta színház  ‐  800

Főkert  ‐  1.500

A Beépítési terven nem szerepel, de 
közterületalakítási terv alapján a Ligetben 
létesíthető: 

Új vendéglátó helyek (5 x 80 m2)  ‐  400

Új illemhelyek  ‐  400

Kiskereskedelem (3 x 80 m2)    240

Mindösszesen:   80.240

 

A városligeti ingatlan (29732/1 hrsz.) területére tervezett térszín alatti beépítés 

    becsült bruttó 
szintterület m2 

Dózsa György út menti mélygarázs – 

700 (570+130) fh. 

 

21.000

Hermina út menti mélygarázs 350 fh.  

(Pmax.: 500 fh) 

 

10.500

Közlekedési Múzeum lehetséges bővítése    3.000

Mindösszesen:   34.500
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Fővárosi Állat‐ és Növénykert fejlesztési területe: 

FÁNK  – Pannon Park 

A FÁNK bővítése a volt Vidám Park területén tervezett, elsősorban előzőleg  is műszaki 
igénybevételnek  kitett  területen  valósul meg,  a meglévő  zöldterület  és  a  műemléki 
védelem alatt álló épületek figyelembevételével. 

A  közel  kéthektáros  területre  tervezett  a 
Pannon  ősvilág,  benne  a  Pannon  ősvadon 
elnevezésű csarnokkal, amely a tervek szerint 
Európa  legnagyobb Biodómja  lesz. A Biodóm 
fedett,  szubtrópusi  csarnok  állatokkal, 
növényekkel  és  kalandparkkal,  a  vele 
összekötött  Pannon‐tenger  akváriummal, 
valamint  a  hozzá  csatlakozó  mesevárral, 
magyar  majorral,  madárkórházzal  és 
gyereklovardával.  A  területen  tervezetek 
egyebek  mellett  bemutatóterek,  amelyek 
kiállítások és előadások megtartására lesznek 
alkalmasak,  valamint  az  állandó  parkolási 
gondok megoldására parkolóház létesítése. 

Tervezett épület városszöveti 
illeszkedése 

 

 

 
Hősök tere felől a Biodóm látványa 
 

Tervezett Biodóm épülettömegének városképi illeszkedése a Herminamező felől: 
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Tervezett Biodóm épülettömege az Állatkerti körút felől: 

 
A  Biodóm  épülettömege  a  gazdag  növényzet  miatt  a  világörökségi  terület 
pufferzónáján belül nem érzékelhető, teljes egészében feltáruló látványként nem 
jelenik  meg.  Az  épület  tömege  a  Hungária  körút  felől  markáns  látvány,  de 
részlegesen ott is takart a műemlék hullámvasút által. 
 
Előképek a Biodómról: 

 

Grin Grin Park, Fukuoka, Japán 
 

 

             Ecorium Project, Dél‐Korea 
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 Gondwanaland ‐ Zoo Leipzig

Gondwanaland ‐ Zoo Leipzig

Gondwanaland ‐ Zoo Leipzig 

 

Előképek a tervezett parkolóházhoz: 
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Gondwanaland ‐ Zoo Leipzig parkolóháza 
 

 
A volt Vidámpark műemlékei: 
 

 
 
 

A műemléki védettség alá tartozó játékok maradtak eredeti helyükön: az Europa Nostra 
díjas  lovas körhinta, a Dragon Ervin által tervezett és 1922 óta működő hullámvasút. A 
védett elemek közül egyedül a Lézer dodzsem épületének használata nincs tervbe véve, 
ezért  javasolt áttelepítése a volt sörsátor helyére, ahol új kulturális funkció  létesítésére 
van lehetőség. (Pajta Színház Projekt ‐ szabályozási terven „G” jelű építési hely) 

 

 
 
 

A  megszűnt  Vidám  Park  helyén  folyamatos  átalakulás  tervezett.  A  Varranó  utca 
megszűnését  követően  a  FÁNK  területe  közvetlenül  kapcsolódik majd  az  új  fejlesztési 
területhez. Első ütemben a körhinta mellett meglévő állatsimogató területét is magában 
foglaló  gyermekrész,  a  honfoglaló  magyarok  állatait  bemutató  terület,  valamint  a 
mesepark  kialakítása  tervezett, majd  csak  ezt  követően  tud megvalósulni  a  fentebb 
ismertetett Biodóm épületkomplexuma. 

A FÁNK 29732/9 hrsz.‐ú országos  jelentőségű védett természeti  területén új beépítést 
nem javasol a terv, a meglévő épületállomány további felújításával számol. 
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Fővárosi Nagycirkusz területe: 

 

 
A meglévő cirkuszépület átmeneti megtartásával számol a terv.  
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3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE 

 
A Városliget Budapest kiemelt jelentőségű zöldfelülete mind történeti, tradicionális mind 
használati  szempontból.  A  városszerkezetben  és  a  főváros  zöldfelületi  rendszerében 
betöltött  szerepe  a  múltban  is  jelentős  volt,  ma  pedig  a  főváros  egyik  legnagyobb 
kiterjedésű,  legismertebb közparkja, amelynek városi közpark  funkciója mellett mindig 
meghatározó volt idegenforgalmi, reprezentációs szerepe is.  
A Népligethez hasonlóan  javasolt a Városliget  történeti  kertté nyilvánítása. Az egykori 
angolkert‐kialakítás  ma  is  nyomon  követhető.  A  parkszerkezet  és  a  sétányok 
nyomvonala  részben ma  is  tükrözi  a  park  egykori  kialakításának  képét.  A  karakteres 
parkrészletek megóvásának  egyik  legmegfelelőbb módja  a  területen  a  történeti  kert, 
mint örökségvédelmi kategória alkalmazása. A védettség mindemellett nem lehetetleníti 
el a park fejlődését, illetve új létesítmények építését sem. 
 
A  Liget  Budapest  program  keretében  jelentős  intézmények  kerülnek  elhelyezésre  a 
Városliget  területén.  A  Városliget  kultúrtörténeti,  rekreációs  és  településökológiai 
jelentősége miatt  a  tervezési  koncepció  célja mindenekelőtt  az  volt,  hogy  a meglévő 
zöldfelületeket,  a  növényállományt  (különösen  az  értékes  faegyedeket),  a  kiemelkedő 
kertépítészeti elemeket (pl. Rondó) és a parki funkciókat a lehető legkevésbé érintsék a 
tervezett  intézmények.  Ennélfogva  a  tervezett  létesítmények  jellemzően  burkolt 
felületeken, illetve közpark idegen funkciók helyén kerültek elhelyezésre. 
 
A Városliget Megújítása Program keretében a tervezett létesítmények mellett lehetőség 
van a városligeti park teljes megújítására is. A tájrendezési javaslat kidolgozása során, a 
különböző  korlátozó  tényezők  figyelembevételével,  az  ökológiai,  zöldfelületi,  valamint 
tájvédelmi  érdekeket  tartottuk  szem  előtt.  Javasolt  a  városligeti  park  túlzsúfolt 
faállományának  átfogó  –  a  lakosságot  képviselő  szakmai  civil  szervezetekkel 
elfogadtatott – tájépítészeti terv szerinti felújítása, mind sűrűségét, mind térszerkezetét, 
mind pedig  fajtaösszetételét  tekintve.  Jelenleg a parkban  több olyan  terület  található, 
amely  fejlesztésre,  felújításra  szorul.  A  park  területén  a  berendezési  tárgyak  is 
felújításra,  illetve  cserére  szorulnak.  A  park  egységes  megjelenése  érdekében  a 
berendezési  tárgyakat  (pad, hulladékgyűjtő,  ivókút, hirdető  tábla,  tájékoztató  jel,  stb.) 
kertépítészeti tervpályázat alapján javasolt kialakítani és elhelyezni. 
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3.2.1. A városligeti park környezetrendezése 

 
Dózsa György út menti zöldfelület‐fejlesztési javaslatok (a tervezett Néprajzi Múzeum és 
színház környezetrendezése) 
 
A Dózsa György út menti parkolósáv jelenleg értékén alul kezelt, reprezentációs jelleget 
ma  nem  hordoz.  A  tervezett  új  kulturális  létesítmények  megvalósításával  együtt 
lehetőség  van  reprezentatív  terek  és  térrendszerek  kialakítására.  Mindamellett  a 
legfontosabb, hogy az új épületek elhelyezése mellett  vissza  kell  kapcsolni az érintett 
területsávot  a  park  területéhez.  A  fő  megközelítési  irányokból  biztosítani  kell  a 
zöldfelületi  kapcsolatot  a  park  belső  területi  felé.  Ugyanakkor  ennek  a  területnek 
jelentős puffer‐szerepe is van a városligeti park belső zöldfelületeinek védelmében.  
A  múzeumépület  kialakításánál  fontos  lehetőség  a  kitelepülés  a  promenád  felé, 
pihenőkerttel, illetve vendéglátó teraszokkal. Az épületet övező külső zöldfelületi terek a 
városligeti park részei, állandó vagy ideiglenes lehatárolásuk nem javasolt. 
Javasolt egy új, jelentős zöldfelületű sétány kialakítása a burkolt felület visszabontásával. 
A  tervezett  mélygarázs  fölött  létesülő  sétányt  célszerű  különböző  funkciójú  terek 
sorozatával  tagolni.  Az  összefutó  gyalogos  utak,  sétányok  metszéspontjában 
vízarchitektúra elem (pl. vízmedencék, szökőkút, csobogók csoportja) létesítése nagyban 
hozzájárulhat e déli területrész revitalizációjához, értéknöveléséhez. 
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A Dózsa György út menti  területek  rendezésével együtt  javasolt a Regnum Marianum 
emlékhely  környezetének  rendezése  is:  igényes  hátteret  adó  növényzet  telepítése,  a 
kulturált kegyeletadás lehetőségének megteremtése. 
 
Rondó rekonstrukciója 
 
A Városligeti fasorral szemben a  liget kapujaként egykor kialakított körsétány, a Rondó 
nyomai ma  is megtalálhatók.  A  jelenlegi  állapot  szerkezetében  részben ma  is  őrzi  a 
Városliget létesítésre készült első, Nebbien Henrik féle terv erre vonatkozó javaslatát. A 
Felvonulási  tér  kialakításakor  ez  a  jelentős  kertépítészeti  egység  sérült,  a  kör 
egyharmada áldozatul esett az átépítésnek. A külső gyűrűben ‐ az eredeti terv szerint ‐ 
az 1820‐as években 6 m‐enként telepítették a mára matuzsálem korú platánokat. A 80 m 
sugarú körben álló platánok helyenként sűrű, máshol pedig hiányos térállásúak, de ma is 
tükrözik a tervező nagyvonalú elképzelését. A platánok korukhoz képest jó állapotúak, a 
közel 40 db faóriás törzsátmérője egyenként 2 m feletti. 
A tervezés folyamán  javasolt a Rondó hiányos körsétányának befejezése. Ugyanakkor a 
Rondó  fakörének  kiegészítése,  térhatároló  jellege  miatt  nem  indokolt.  A  Néprajzi 
Múzeum a Városligeti fasor felől a park kapujaként működne. 
Javasolt ugyanakkor a Rondó és az azon átvezető történeti sétány részleges, funkcionális 
rekonstrukciója, megőrizve  a meglévő  értékes  növényzetet.  A  sétány  segít  feltárni  a 
városligeti park belsejét, illetve az itt tervezett Magyar Zene Házát. 
 
A Városligeti tó rehabilitációja 
 
A  környezetalakítási  javaslat  fontos  része  a  Városligeti  tó  teljes  rekonstrukciója,  a 
vízmeder  felújítása a  felújított korcsolyapályához kapcsolódva,  továbbá a megfelelő és 
gazdaságos vízbázis biztosítása, a tó biológiai egyensúlyának fenntartása.  
Mivel az Alsó  tónál a  téli  időszakban, a műjégpálya miatt nem biztosítható az állandó 
vízborítottság,  ezért  a meder  felújítását  úgy  kell megoldani,  hogy  télen  a műjégpálya 
területe  leválaszthatóvá  váljon  gátrendszerrel  vagy  a  műjégpálya  szintjéhez  képest 
süllyesztett meder kialakításával. 
A  liget  megjelenésének,  összképének  javítása  érdekében  ajánlott  a  Mezőgazdasági 
Múzeumot ellátó gázvezeték megszűntetése, vagy áthelyezése a  tóba épített gátról az 
összekötő hídra.  Így a  tó vízfelületének  folytonosságát, használati egységét ez a körbe 
dróthálózott vezetés nem szakítaná meg. 
A  Városligeti  tó  rendezésénél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  Városligeti  Műjégpálya 
veszélyes üzemnek számít. Ehhez az  is hozzá tartozik, hogy teljes mértékben  felügyelni 
kell  a  nyári  csónakáztatási  időszakban  is  a  tavat,  adott  esetben  annak  leengedését, 
intézkedések haladéktalan megtételét (lásd Katasztrófavédelmi fejezet). 
 
 
Magyar Zene Háza környezetrendezése 
 
A  Magyar  Zene  Háza  a  városligeti  park  kevésbé  frekventált,  belső  részén,  a  volt 
Hungexpo  épületének  helyén  kerülne  megépítésre,  a  meglévő  növényállomány 
figyelembevételével,  a  Dózsa  György  út  menti  múzeumoktól,  s  főként  a 
gépjárműforgalomtól  valamivel  távolabbra  eső  helyen. Az  épület magasságát  úgy  kell 
meghatározni, hogy a környező megtermett fák magasságát ne haladja meg, és ezáltal a 
Városligeti tónál feltáruló látványt ne befolyásolja jelentősen. 
 
Új Nemzeti Galéria környezetrendezése 
 
A  kijelölt  építési  hely  a  PECSA  épületét  és  környezetét  érinti,  ezért  meglévő 
zöldfelületeket és értékes faegyedek igénybevétele kevésbé válik szükségessé. Az épület 
a Városliget egyik  jelentős  történeti  tengelyében helyezkedik el, amelyre az épületnek 
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reflektálnia  kell.  Mindamellett  az  épületegyüttesnek  a  Főtér  nyílt  szabadterére  kell 
fordulnia, hogy térhatároló elemeként jelenjen meg. 
A  múzeumnak  szüksége  van  megfelelő  kialakítású  külső  terekre,  amelyek  egyrészt 
fogadótérként működhetnek, másrészt szabadtéri programoknak adhatnak helyet. Ezek 
elhelyezése elsősorban az épület északi és déli oldalán  történhet, a park és az épület 
koncepcióval  összhangban.  A  külső  tereket  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  faállomány 
lehetőleg megmaradjon és értékes faegyedeket ne érintse a térrendezés. 
Az  épület  északi  oldalán  kialakítandó  külső  fogadótér miatt  az  amúgy  is  elhanyagolt 
állapotú sportpályák megszüntetésre kerülnek. A sportpályákat a Városligeti körút és a 
bontandó  állatorvosi  rendelő  épülete  közötti  területen  javasolt  pótolni,  a  jelenkor 
rekreációs igényeinek figyelembevételével.  
 
Sportterületek felújítása 
 
A parkban található sportterületek sportpályái közül sok  jelenleg  igen rossz állapotban 
van.  A  városligeti  park  komplex  közparki  használat megőrzésének  céljából  felújításuk 
mindenképpen  javasolt.  Az  Új  Nemzeti  Galéria  előtti  parkrészen  az  új  intézmény 
fogadótere miatt  a meglévő,  amúgy  is  rossz  állapotú  sportpályákat  át  kell  helyezni.  
A  megszüntetendő  sportpályákat  a  Hermina  út  mentén  javasolt  pótolni.  Az  építési 
helytől  észak‐nyugati  irányban  lévő  sportpályák  egy  része  megtartásra  javasolt,  de 
felújításuk elengedhetetlen. A sportpályák  felújításakor,  illetve  létesítésekor tekintettel 
kell lenni a kor újabb rekreációs igényeire, illetve törekedni kell, hogy minden generáció 
számára lehetőség nyíljon a szabadtéri sportokra, testedzésre.  
 
Futókör kialakítása 
 
A  Városliget  területén  futókör  létesítésének 
igénye  merült  fel  a  margitszigeti  öntött 
gumiburkolatos futópálya mintájára. A futókör 
kialakításakor  a  Városliget  frekventáltabb 
területeit  (pl.  Kós  Károly  sétánytól  nyugatra 
eső,  illetve  a  Vajdahunyad  vár  melletti 
területeket)  elkerülendő,  inkább  az  Ajtósi 
Dürer sor felőli részét kell felhasználni, mivel a 
forgalmas  parkrészek  látogatói  zavarnák  a 
futókör  használóit.  A  futópályát  a  meglévő 
sétányok,  burkolt  utak  nyomvonalán,  azok 
átalakításával  szükséges  létrehozni  2  m 
szélességben.  
 
Kutyafuttató kialakítása 
 
A  Ligetben  jelenleg  nem  található  kutyák  sétáltatására  kijelölt  terület,  a 
kutyatulajdonosok  a  Királydomb  térségét  használják  erre  a  célra,  környezethasználati 
konfliktus eredményezve (kutyapiszok problémája). Javaslatunk szerint a kutyafuttató a 
többi  parkfunkciót  kevésbé  zavaró  helyen,  az  Ajtósi  Dürer  sor  mentén  kerülne 
elhelyezésre. Ebben a parkrészben elegendő terület áll rendelkezésre egy körülkerített 
kutyafuttató számára és biztosítható a közeli közlekedési útvonal terhelő hatásaitól való 
védelme  (intenzív  cserjetelepítéssel  javasolt  lehatárolni a  futtatót).  Javasolt ezen  kívül 
kutyaürülék‐gyűjtő  edények  kihelyezése  a  jelenlegi  helyzet  javítása  céljából.  Egyben  a 
kulturált  közterületi  kutyasétáltatást  elősegítő  információs  táblák  kihelyezése  is 
szükséges. 
 
Kis botanikus kert felújítása 
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A  berendezési  tárgyak,  burkolatok  felújításával,  a  zárt  lombkoronaszint  nyitásával,  új 
egészséges  növények  telepítésével,  a  meglévő  és  megtartásra  érdemes  növények 
kezelésével a Városligetnek újra különleges színfoltjává válhat a terület. 
 
Kártyások kertjének felújítása 
 
A rossz állapotban  lévő parkrész  felújításával  (burkolatok, berendezési tárgyak cseréje, 
növényzet felújítása) a park funkciókínálatában fontos szerepet tölthet be a jövőben. 
 
Növényállomány felújítása, fapótlás 
 
A  városligeti park  területén  faállomány  kivágása mindenkor egyedi elbírálás  (ökológiai 
kockázatelemzés)  alapján  történhet.  Az  egyedi  elbírálás  alapja  a  településökológiai 
kockázatelemzés,  különösképpen  a  dendrológiai,  valamint  az  élőhelyi  vizsgálat  és 
értékelés  eredményei.  A  dendrológiai  vizsgálatnak  egyértelműen  tartalmaznia  kell  az 
egyed  egészségi  állapotára  vonatkozó  információkat.  Az  élőhelyi  vizsgálatnak 
egyértelműen  tartalmaznia  kell  az  egyed  élőhelyi  szerepét,  az  állományban  betöltött 
szerepét.  A  faállomány megújítását  célzó  fakivágásokat  és  egyidejűleg  a  fapótlásokat 
több évre ütemezve kell tervezni. A településökológiai kockázatelemzésre alapozva meg 
kell  határozni  az  évente  kivágható  fák mennyiségét,  helyét,  a  fapótlás mennyiségi  és 
minőségi  paramétereit  és  a  telepítés  helyét.  Egy  faegyed  értéke  megegyezik  az 
összefüggő  facsoportot  alkotó  összes  faegyed  értékével  mindaddig,  amíg  részletes 
ökológiai kockázatelemzés alapján ez az érték nem korrigálható.   Az értékmegállapítás 
alapja  az  az  ökológiai  kockázat,  amely  egy  egyed  eltűnésekor  a  teljes  facsoport 
elhalásával számol. 
A  fapótlás  végrehajtásakor  figyelembe  kell  venni  a  nyílt  gyepes  és  ligetes  területek 
arányát. Megőrzendő karakterű, nyílt szabadterületeken, mint például a Rondó, a Főtér 
vagy  a  Királydomb,  fapótlás  nem  javasolt.  A  nyílt  gyepfelületek  megőrzése  vizuális‐
esztétikai, illetve funkcionális szempontból indokolt. 
Kiemelt  figyelmet  érdemelnek  a  kerttörténeti  jelentőségű  sétányok  is,  ezért  ezen 
sétányok  egységes  megjelenése  érdekében  a  fasorokat  a  sétányszakaszra  jellemző 
fafajokkal ki kell egészíteni és ütemezett megújításukról gondoskodni kell.  
A  tervezési  területet határoló utak és belső  szerkezeti  jelentőségű  sétányok általában 
fásítottak,  de  a  fasorok  hiányosak.  Az  utak  városszennyező  hatása  miatt,  várostűrő 
fajokat  kell  alkalmazni. A  tervezett  forgalomkorlátozások megvalósításával,  az  útpálya 
leszűkítésével  és  a  zöldsáv  kiszélesítésével megfelelő  élettér  biztosítható  a  felújított 
fasorok számára. 
 

3.2.2. Hősök tere és környezetének kertépítészeti kialakítása 

 
A  Hősök  tere  a  XX.  század  húszas‐harmincas  éveiben  még  zöldfelületi  elemekkel 
rendelkezett.  Räde  Károly  akkori  kertészeti  igazgató  tervei  szerint  a  két múzeummal 
szemközt egy‐egy nagyobb – a tér aszimmetriájához igazodó – zöldfelületi egység került 
kialakításra.  Az  elrendezés módja  a  korra  jellemző  pompaszerető  növénykiültetéssel 
valósult meg.  Jelenleg  a  téren  zöldfelületi  elem  nem  található,  csak  a  két múzeum 
„előkertjében”, bejárati fogadóterületén van növényzet. A kialakítás módjánál azonban a 
múzeum  előtti  térrészen,  a  megszűnő  forgalmi  sávok  helyén  nyílik  lehetőség. 
Növényfelhasználás  tekintetében a nagy díszértékű,  szoliter cserjecsoportok  telepítése 
jól kiegészítheti a meglévő zöld kulisszát.  
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3.2.3. Állatkert bővítésének környezetrendezése 

 
Az állatkert bővítése elsősorban a volt Vidámpark területét érinti. Ennélfogva a jelenleg 
rendezetlen,  leromlott állapotú, zöldfelület‐hiányos területen az állatkert bővítése és a 
családi élménypark kialakítása jelentős minőségi fejlesztést hoz.  
A  terület  egyik  felén  Európa  legnagyobb  Biodómja,  egy  fedett,  nagy  belmagasságú 
szubtrópusi  csarnok  tervezett,  a  hozzá  csatlakozó  kb.  1  hektárnyi  külső  állatkifutóval, 
madárröpdével, nagy állattartó helyekkel, és egy akváriummal. A terület másik felén az 
ún.  „Magyar Mesepark”  lesz  többek  közt  díszkerttel,  játszóterekkel,  parasztudvarral, 
gyereklovardával  és  egyéb  állatbemutatókkal.  A  tervezett  létesítményeknél  kiemelt 
tervezési alapelv a  fenntartható  városfejlesztési megoldások alkalmazása,  különösen a 
klímaváltozást  lassító  technológiák  alkalmazása,  a  klímaváltozás  hatásaihoz  való 
adaptációs  megoldások  tesztelése,  a  megújuló  energiaforrásokra  és  más  alternatív 
technológiákra  alapozott  energiaellátás  és  gépészeti  rendszerek,  a  zöld  építészet,  a 
fenntartható közlekedés és akadálymentesség biztosítása. 
 
A  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztésére  irányuló  Pannon  Park  és  Mesepark 
projektekhez  kapcsolódó  beruházások  megvalósításával  összefüggő  közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló  48/2015.  (III.  12.)  Korm.  rendelet  5.  §  (3) 
bekezdése  értelmében  a  telek  előírt  legkisebb  zöldfelületébe  a  telek  zöldfelületével 
azonos módon beszámítandó a Pannon Park fedett parkjának zöldfelülete is. A tervezett 
épületek kialakításakor törekedni kell  legalább egyszintes növényállományú,  félintenzív 
zöldtető kialakítására (a tetőkert összterületéből zöldfelületként számítható rész: 25 %). 
A  biológiailag  aktív  felületek  arányát  tovább  lehet  javítani  mesterséges  vízfelületek 
kialakításával (a vízfelület összterületéből zöldfelületként számítható rész: 75 %). 
 
A  tervezett  létesítmények  elhelyezésénél  (különösen  a  Biodóm  esetében)  figyelembe 
kell  venni  a  meglévő  növényállományt.  Értékesebb  faegyedek  (jellemzően  idős 
platánfák)  a  bővítési  területen,  elsősorban  a  hullámvasút mellett,  illetve  a  póni  park 
területén fordulnak elő. A FÁNK  jelenlegi területén a Budapest helyi  jelentőségű védett 
természeti  területeiről  szóló  FKGY  25/2013.  rendeletnek megfelelően  kell  a meglévő, 
jellemzően  értékes  növényállomány  kezeléséről  gondoskodni.  Hasonlóképpen 
megőrzésre érdemes a Gundel étterem értékes platán és vadgesztenye faegyedei. 

3.2.4. Fővárosi Nagycirkusz és Gundel étterem környezetrendezése 

A terv a két intézmény megőrzésével, illetve felújításával számol, ennélfogva jelentősebb 
zöldfelület kialakítására nincs mód a területeken.  

3.2.5. Zöldfelületi arány számítása és a zöldfelületi minimum szabályozása 

 
A  29732/1  hrsz.‐ú  ingatlanon  jelenleg  58  %‐os  a  zöldfelületi  arány.  A 
környezetalakításnak megfelelően a  zöldfelületi arány kis mértékben még növelhető  is 
2013.  december  31‐i  állapotnál.  Így  a  Városliget megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló 
2013. évi CCXLII. törvény 7. §(2) bekezdés szerinti előírás, miszerint a városligeti ingatlan 
területén az építési beruházások befejezését  követően a  zöldfelület aránya nem  lehet 
kevesebb a 2013. december 31‐i állapotnál, teljesíthető. 
 
Az  egyes  övezetekre  számított  jelenlegi  és  tervezett  zöldfelületi  arányokat,  illetve  a 
szabályozási tervben szereplő zöldfelületi minimumokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
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3.3. Környezeti hatások és feltételek 

 
Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.(I.11.)  Korm. 
rendeletnek  megfelelően  a  Városligeti  építési  szabályzathoz  környezeti  értékelés 
dokumentáció  készült a  terv  környezeti  vizsgálati eljárásának  keretében. Ennélfogva a 
terv  környezeti  hatásainak  és  feltételeinek  részletes  kifejtését  a  környezeti  értékelés 
dokumentáció  tartalmazza.  A  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti 
értékelést a mellékelt CD tartalmazza. 
Jelen fejezetben csak főbb környezetvédelmi javaslatok kerülnek bemutatásra. 

3.3.1. Föld‐ és vízvédelem 

A  talajvíz  védelmét  az  FTV  Zrt.  által  2014‐ben  készített  „Városliget  vízbázis‐védelmi 
hatástanulmány” és a „Városliget hidrogeológiai viszonyait bemutató szakvélemény” c. 
dokumentumokban  szereplő  javaslatoknak  megfelelően  kell  biztosítani  (lásd  V. 
MELLÉKLET). 
A térség  földtani  felépítése, valamint  ismert vízföldtani viszonyai alapján, elsősorban a 
felsőbb  rétegek  vizeinek  védelmében,  minden  olyan  tevékenység  kerülendő  a  liget 
területén, amely a felszín‐közeli vizeket veszélyezteti, szennyezheti. A gépjárművek által 
használt  burkolatokról  származó  vizeket  olajfogó műtárgyon  keresztül  kell  csatornába 
vezetni,  elszikkasztásuk  tilos.  Ily módon  a  rendszeres  gépjárműforgalom  területein  a 
burkolat csak vízzáró kivitelű lehet. (Ez természetesen a talajélet korlátozása egyben.) 
Az  elhasznált  termálvíz magas  sótartalma miatt  öntözővíznek  kevéssé  alkalmas,  így  e 
célra nem használandó.  (A  tómedrek  felújítása nagyban  segítené a  jelenleg elszivárgó 
szulfátos, illetve szénsavas víz izolálását a felszín‐közeli talajvíztől.) 
A talajvíz mozgásának lehetőségét biztosítani kell, különös tekintettel a tervezett térszín 
alatti építményekre. Ezek felvízi oldalán szivárgókkal kell gyűjteni a talajvizet és az adott 
terület sajátosságai alapján tervezett módon továbbvezetni.  
A  területen  történő  építési  tevékenységek  közepette  a  feltáruló  szennyezéseket 
szakszerűen fel kell számolni, megfelelő szakhatósági ellenőrzés mellett. 

3.3.2. Hulladékgazdálkodás 

Az üzemszerűen keletkező hulladékok kezelését továbbra is a működő városi rendszeren 
belül  kell biztosítani. A  FÁNK  területén  keletkező,  jelentős mennyiségű  szerves  trágya 
energetikai  hasznosítása  különösen  indokolt  a  példaértékű,  klímabarát  technológiák 
alkalmazása végett is. 
A területen tervezett átalakítások egy része bontásokkal kezdődik. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a bontási hulladék  szakszerű  ártalmatlanítására és a  levegőminőség  védelme 
érdekében az ilyenkor várható kiporzás csökkentésére. 

3.3.3. Zajterhelés elleni védelem 

A területi zajviszonyokat a  forgalom átszervezése alakítja. A Kós Károly sétányon és az 
Állatkerti  körúton  megszűnik,  illetve  korlátozódik  a  járműforgalom,  így  ott  jelentős 
zajterhelés nem várható már. A tervezett elővárosi vasútfejlesztéssel (a vasúti pálya és a 
járműállomány korszerűsítése) várhatóan már rövid távon is csökken a FÁNK területén a 
vasúti zajterhelés nagysága.  
Az Állatkerti körút forgalomkorlátozása (átmenő forgalom megakadályozásával) jelentős 
mértékben csökkentené a  terület belső  részeinek  zajterhelését.   A Városliget  területét 
kettészelő,  jelentős  forgalmú  Kós  Károly  sétány  hosszabb  távon  lezárásra  kerül  az 
átmenő forgalom alól. Az útvonal forgalmi szerepét a Vágány utca és az Ajtósi Dürer sor 
veszi majd át.  
A  forgalomcsillapítás  mellett  szükséges  passzív  akusztikai  védelem  is.  Az  állatkert 
bővítési  területén  zajárnyékoló  fal  létesítésével mind  a  vasút, mind  a Hungária  körút 
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felöl  mérsékelni  lehet  a  zajszennyezést.  Különösen  a  felüljáró  esetében  indokolt  a 
zajvédelem biztosítása.  Itt elsősorban  zajárnyékoló  fal  létesítésével  lehet mérsékelni a 
zajhatást.  Emellett  az  ide  tervezett  Biodóm,  mint  zárt  tér,  tovább  javítja  a  terület 
védelmét. A  szabadtéri  és  az  érzékenyebb  funkciók  jellemzően  a  felüljárótól  távolabb 
kapnának helyet.  
A  betartandó  zajterhelési  határértékeket  a  környezeti  zaj‐  és  rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM rendelet tartalmazza. 
 
 
 
 

3.3.4. Levegővédelem 

 
Rövid távon az Állatkerti körút forgalomkorlátozása kis mértékben  javítja a szomszédos 
területek  levegőminőségét.    A  határszennyezés  mértékét  ugyanakkor  ez  nem 
befolyásolja.  Hosszú  távon  a  direkt  légszennyezést  tovább  mérsékelné  a  Kós  Károly 
sétány forgalomcsillapítása  is, ugyanakkor a forgalom elterelésével a Vágány utca és az 
Ajtósi Dürer sor mentén megnövekszik a terhelés.  
 
Az  állatkert  bővítésénél  figyelembe  kell  venni  a Hungária  körút  környezeti  terhelését, 
ezért  a  szabadtéri  és  az  érzékenyebb  funkciókat  levegőminőségi  szempontból  is  a 
felüljárótól távolabb célszerű elhelyezni. 
 
A  levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött  légszennyező pontforrások 
kibocsátási  határértékeiről  szóló  4/2011.  VM  rendelet  hatályos  határértékei 
betartandók. 
 

3.3.5. Környezettudatos építés 

Az új épületek megvalósításakor (kivitelezésekor) és üzemeltetésekor kiemelten fontos a 
környezeti  ártalmak minimalizálása.  Ennek  érdekében  javasolt  a  zöld  épületminősítés 
megszerzése. 
A Városliget  Zrt. a nemzetközi  tervpályázat  kiírásában megfogalmazottak  szerint az új 
épületekre és  esetlegesen  a  park egészére  is  tervezi  nemzetközi  zöld  épületminősítés 
megszerzését.  Az  ilyen,  harmadik  fél  által  kiállított minősítések  és  az  azokban  foglalt 
részletes követelmények teljesítése, az építtető teljes mértékű elkötelezettsége mellett 
a környezettudatosan megvalósított beruházások biztosítéka. 
A minősítési  rendszerek –  sok más mellett –  jelentős hangsúlyt  fektetnek a kivitelezés 
alatti környezetterhelés csökkentésére. A várhatóan brit vagy amerikai rendszerben leírt 
legjobb  megoldások  alkalmazása  kötelező  lesz  az  új  épületeken  dolgozó  kivitelezők 
esetében, mely garantálja a zaj és porszennyezés minimalizálását illetve így megelőzhető 
a  talajvíz  legkisebb  szennyeződése  is. Ezen  kívül  számos, a  környező  lakók érdekében 
foganatosítandó kötelező  intézkedést  tartalmaz, beleértve a megfelelő  tájékoztatást, a 
folyamatos takarítást, illetve a kivitelezés környezetének rendben tartását. 
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3.4. Katasztrófavédelemi javaslatok 

 
A  Városligeti  Műjégpálya  küszöbérték  alatti  veszélyes  üzemként  katasztrófavédelmi 
kockázatot hordoz. 
A  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények módosításáról  szóló 
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  234/2011.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet  2. 
melléklet szerint az első osztályba sorolt területeken (így a XIV. kerületben) az elégséges 
védelmi szint az alábbi: 
 

Riasztás  a  lakosság  központi  riasztása  és  veszélyhelyzeti  tájékoztatása 
feltételeinek biztosítása 

Lakosság  védelmi 
módszer 

a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban 
elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés 

Felkészítés  a)  a  lakosság  évente  történő  aktív  tájékoztatása, 
b)  a  lakosság  passzív  tájékoztatása  nyomtatott  és  elektronikusan 
elérhető  információs  anyagok  biztosításával, 
c)  a  lakosság  felkészítése  a  riasztás  módszerének  és  jelének 
felismerésére,  valamint  az  annak  megfelelő  magatartási 
szabályokra 

Védekezés  a)  különleges  felszerelések  és  kiképzett  szakértők  (önkéntes 
mentőszervezetek)  bevonásának  tervezése  és  begyakoroltatása, 
b) a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek 
megalakítása, 
c)  a  karitatív  és  más  önkéntes,  humanitárius  feladatot  ellátó 
szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása 

Induló 
katasztrófavédelmi 
készlet 

teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte

 
A Városligeti Műjégpályára „Súlyos káresemény elhárítási terv”  (SKET) készült.   Ennek 
alapján  a  Városligeti  Műjégpálya  területe  „veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos 
baleset által potenciálisan érintett terület", az üzemeltető felelőssége és feladatai ennek 
megfelelően nagyon pontosan és részletesen definiáltak.   
A műjégpálya jegének előállításához használt vegyi anyag, az 5,6 tonna ammónia nyáron 
is a tartályokban és csőrendszerben (a tó alatt) található, amelyet a SKET ‐ a jogszabályi 
besorolások alapján  ‐ mérgező, környezetre ártalmas, maró hatású, égési  sebet okozó 
anyagnak definiál. A SKET  is kitér arra, hogy az  ipari rendszer nem  lehet ellenőrizetlen, 
átjáró  forgalomnak  kitéve.  Ehhez  az  is  hozzá  tartozik,  hogy  az  üzemeltetőnek  teljes 
mértékben  felügyelnie kell a nyári csónakáztatási  időszakban  is a  tavat, adott esetben 
annak leengedését, intézkedések haladéktalan megtételét. 
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3.5. KÖZLEKEDÉS 

 
Budapest közlekedési rendszerének több olyan szerkezeti  jelentőségű  fejlesztési eleme 
is  van,  amely  a  tervezési  területet  jelentő  Városliget  elérhetőségét,  vagy magának  a 
Városliget  területének  közlekedését  befolyásolja.  Ezek  a  Városliget  területe 
szempontjából hálózati kapcsolatokat jelentő közlekedésfejlesztések az 3.4.1. fejezetben 
kerülnek ismertetésre. 
 
A  Liget Budapest  tervezetének meghatározó elemei a Múzeumi negyed program és a 
Városliget megújítása program. Ez utóbbi programon belül a Fenntartható fejlesztés és 
üzemeltetés  alprogramban  kapott  helyet  a  közlekedésre  vonatkozó  elképzeléseket 
tartalmazó 

 Közlekedési rendszerek megújítása projekt, és a 
 Mérnöki infrastruktúra fejlesztése projekt. 

A  Városligetben megvalósuló  projekteket  alkotó  közlekedési  elemek  az  3.4.2.  –  3.4.5 
fejezetekben jelennek meg részletesen. 

3.5.1. Hálózati kapcsolatok 

A Millenniumi  Földalatti  Vasút  (MILLFAV)  vonalának meghosszabbítását  tartalmazzák 
Budapest város‐, és közlekedés fejlesztésével foglalkozó tervei. 2013‐2014 évben önálló 
megvalósíthatósági tanulmány készült M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítése és 
meghosszabbítása néven.  
A  korszerűsítés,  felújítás  részeként  tervezett  egy  új  megálló  létesítése  a  meglévő 
szakaszon,  a Hungária  körútnál. Az  új megálló –  a Hungária  körúti  villamosra  történő 
átszállást biztosítva – közvetlenül a Városliget területe mellett valósulna meg, előnyösen 
befolyásolva annak megközelítését  is. A vonal tervezett meghosszabbítása pedig  javítja 
majd a Városliget területének a fővároson belüli elérhetőségét. 
A Városliget  szempontjából az azt átszelő MILLFAV hálózati  jelentőségét az adja, hogy 
felszín alatti kialakításánál  fogva metró  jellegű szolgáltatást biztosít a pesti belváros és 
Zugló közötti városrészek között. 
 
Az M3 autópálya bevezető  szakasz – Andrássy út által alkotott  főútvonal Városligeten 
átvezető  szakaszának,  a  Kós  Károly  sétánynak  a  gépjárműforgalom  elöli  lezárását 
tartalmazzák a fejlesztéssel foglalkozó összvárosi tervek.  
A lezárás a közúti gépjármű közlekedést hátrányosan érintené, a Városliget természeti és 
épített értékeinek mai zavarása viszont megszűnne.  
A Városliget szempontjából az azt átszelő főútvonal kapcsolati jelentőségét az adja, hogy 
közvetlenül  elérhető  rajta  egyik  irányban  az  országos  gyorsforgalmi  úthálózat, másik 
irányban a Széchenyi Lánchídon keresztül Buda területe. 
 
A Városliget területét északi és keleti oldalról a Nyugati pályaudvarra befutó négy (váci‐, 
veresegyházi‐,  esztergomi‐,  és  a  ceglédi)  vasútvonal  határolja, melyek  fejlesztésének 
részeként új megállóhelyek kialakítása  is tervezett a Dévényi útnál (Lőportár dűlő) és a 
Mexikói  útnál  is.  Az  új  megállók  létesítésének  célja  az  átszállási  lehetőségek 
megteremtése a városi  kötöttpályás  közlekedési  vonalakkal  (MILLFAV, Hungária körúti 
villamos). 
A  Városliget  szempontjából  a  vasútvonalak  hálózati  jelentőségét  az  adja,  hogy  az  új 
megállóhelyek  révén  –  jelentősebb  gyaloglási  távolság  mellett  –  közvetlenül  is 
elérhetővé válik a  terület elsősorban a  fővárosba  irányuló vasúti  forgalomban  jelentős 
szerepet betöltő Közép‐magyarországi régió területe számára. 
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3.5.2. Közösségi közlekedés fejlesztése 

Cél: a Városliget területének kiszolgálásában továbbra  is fenn kell tartani a közösségi 
közlekedés  meghatározó  szerepét,  lehetőleg  a  kapacitív  kötöttpályás  és  a 
környezetkímélő elektromos meghajtású eszközök preferálásával. 
 

A Helyzetelemzés munkarész szerint a Városliget és a benne található számos intézmény 
együttes napi  látogatószáma az  őszi és  tavaszi  időszakban átlagosan 28.000‐30.000  fő, 
melyből a park, mint a rekreációt szolgáló zöldfelület közel 50%‐al részesedik. Nyáron a 
hétvégi  időszakokban,  a  park  látogatottsága  az  őszi  és  tavaszi  időszakban mért  érték 
kétszeresére is emelkedhet.  
Mind  a  Városligetben  elhelyezkedő  intézmények,  mind  a  parkot  látogatók  száma 
tekintetében meghatározó jelentőséggel bírnak a közösségi közlekedést igénybevevők. 
A Liget Budapest tervezetének megvalósítása  folytán  létrejövő kulturális  létesítmények 
várhatóan mintegy 4.000 fő/nap értékkel emelik meg a Városliget  látogatóinak számát. 
A  forgalom  növekmény  érdemi  változást  nem  okoz  a  közösségi  közlekedési  rendszer 
egészének  terhelésében,  mivel  az  jellemzően  nem  a  főváros  forgalomterhelése 
szempontjából mértékadó hétköznapok reggeli és délutáni csúcsidőszakaira esik, hanem 
a köztes nappali időszakokra és a hétvégékre. 

3.5.2.1. Városi közösségi közlekedés  
A Városliget területének közösségi közlekedési ellátását  

 a Millenniumi Földalatti Vasút,  

 a Dózsa György úti  tömegközlekedési vonalak  (20E, 30, 30A, 105, 230 buszok, 
75, 79 trolibuszok),  

 a Hungária körúti villamos (1), 

 a határoló és csatlakozó utak trolibusz közlekedése (70, 72, 74) következtében 
kedvező színvonalon biztosítja jelenleg és a jövőben is. 
A  Városliget  területét  érintő  közösségi  közlekedési  elemekre  vonatkozó  javaslatokat 
nem  az  utazási  igények  mennyiségi  növekedése,  hanem  a  park‐használat 
zavartalanságával összefüggő úthálózat módosulások teszi indokolttá, szükségessé. 

Az  MILLFAV  –  legutóbb  1995  évben  történt  felújítása  következtében  –  aktuális 
korszerűsítése és járműcseréje várhatóan időben kedvezően egybe esik a Liget Budapest 
tervezet megvalósításával.  A  korszerűsítés  révén  a  Hungária  körútnál  új megállóhely 
létesülhet, az 1‐es villamosra való átszállás biztosítására. A Városliget szempontjából  is 
kedvező a változás, mivel területének elérhetőségét a Hősök tere és a Széchenyi  fürdő 
megállók mellett egy harmadik, a Hungária körút állomás is szolgálja majd.  

A Dózsa György út Városliget  felöli útpályáján  is  javasolt – hasonlóan a VI.‐VII. kerületi 
oldalhoz – autóbuszsáv kijelölése,  továbbá az Olof Palme úti  trolibusz‐közlekedés erre 
történő áthelyezése. A trolibusz útvonalának módosítása egyrészt a Stefánia út‐Vágány 
utca  relációban  közel 400 m útvonal  rövidülést okoz, másrészt  csökkenti – még ha az 
környezetbarát közösségi közlekedési eszköz is – a park területén a gépjármű forgalmat. 
A Dózsa György úti új vonalvezetés a járművek mai technikai színvonalán már nem teszik 
szükségessé  a  Hősök  tere  előtti  szakaszon  felsővezeték  kiépítését,  amely  városképi 
szempontból  lenne  hátrányos.  (A  Műcsarnoknál  javasolt  új  megállóhely  és  a 
Szépművészeti múzeum előtti meglévő megállóhely közötti távolság csupán 300 m.) 

A  Dvořák  sétány‐Zichy Mihály  út  vonalán  közlekedő  trolibusz  útvonalát  változatlanul 
javasolt megtartani, mivel  a  parkon  kívüli  közlekedtetése  jelentősebb,  800 m  útvonal 
hosszabbodást eredményezne. 
A  Városliget  területén  belül,  igény  esetén  akár  egy  elektromos  midibusz  vonal  is 
kialakítható, üzemeltethető a kulturális létesítmények összekötésére.  

A  közösségi  közlekedés  változásai a  Javasolt  tömegközlekedési hálózat ábrán kerülnek 
bemutatásra. 
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3.5.2.2. Vasúti közlekedés fejlesztése a Városligettel határos vasúti területeken 
Az  országos  közlekedési  rendszer  fejlesztésének  részeként  a  vasúthálózat  felújítása 
folyamatban van, amely értelemszerűen a budapesti vasúti hálózatot is érinti. 
A Nyugati pályaudvarra befutó négy vonal felújítására két ütemben – I/a  és I/b – kerül 
sor. A  váci‐,  a  veresegyházi‐,  és  az  esztergomi  vasútvonalak  közös  bevezetését  az  I/a 
ütem  fedi  le,  amelyhez  a  szükséges  kisajátítás  és  telekalakítás  a  pénzügyi  források 
rendelkezésre állása függvényében kezdődhet meg.  
A  vonalak  vágányhálózatának  átépítésén  túlmenően  a  Hungária  körúti  átszállási 
kapcsolat megteremtésére (1‐es villamos) egy új megálló épül a tervek szerint a Dévényi 
utcánál  –  a  jelenlegi  Rákosrendező  vasútállomás  kiváltására  –  Lőportár  dűlő 
elnevezéssel. 
 
Ceglédi  vasútvonal  bevezetését  az  I/b  ütem  fedi  le.  A  fejlesztés  jóváhagyott  kiviteli 
tervvel rendelkezik, amelyben az I/a projekt meglévőként kerül figyelembe vételre.  
A  vonal  felújításához  kapcsolódóan  a  Kacsóh  Pongrác  útnál  egy  új megálló  tervezett, 

elsősorban  a  MILLFAV  átszállási  kapcsolatának  megteremtésére,  másodsorban  a 

Hungária körúti átszállási kapcsolat (1‐es villamos) bővítésére (a Thököly útnál lévő Zugló 

vasútállomás jelenleg is biztosítja).  

 

A tervezési területen kívül eső vasúti terület 14+50 – 20+50 szelvények közötti szakasza 

(a Vágány utca mentén a Dózsa György úttól a Városligeti deltáig) elvben  lefedhető a 

tervezett  vágányhálózat  helyigényének  ismeretében,  de  a  jelenleg  figyelembe  vettnél 

nagyobb vágánytengely távolság biztosítása lenne szükséges.  

A költséges műszaki megoldást jelentő lefedéssel a terepszint felett 8‐9 m magasságban 

jöhetne  létre  hasznosítható  felületet,  amely  a  Városliget  fejlesztéséhez  kapcsolódó 

igénybevétel szempontjából – például parkolás – nem nyújt kedvező lehetőséget, mivel 

távol  esik  a  látogatói  célpontoktól.  (Már  a  legközelebb  eső  Szépművészeti múzeum 

elérése  is  500‐700  m  gyaloglási  távolságot  jelent,  vagy  városi  közösségi  közlekedési 

eszköz igénybevételét teszi szükségesé).  

3.5.3. Közúti közlekedés fejlesztése 

Cél:  a  Városliget  területén  a  gépjármű  közlekedés  okozta  környezeti  terhelés 
csökkentése oly módon, hogy a főváros közúti közlekedése a  jelenleginél ne kerüljön 
hátrányosabb helyzetbe. 
 

A  Liget  Budapest  tervezet  meghatározó  elemei  a  Múzeumi  negyed  program  és  a 

Városliget megújítása  program, melyek  a  közúti  közlekedés  szempontjából  egymástól 

függetlenül  megvalósíthatóak,  mivel  a  Múzeumi  negyed  program  nem  tartalmaz 

közlekedési elemeket és nem kapcsolódik közlekedési elemek megvalósításához (ebben 

a vonatkozásban a parkolást nem közlekedési elemnek tekintve). 

 

A Városliget megújítása programon belül a Közlekedési  rendszerek megújítása projekt 

közúti közlekedésre vonatkozó eleme a Kós Károly sétány lezárása alprojekt.  

A Mérnöki infrastruktúra fejlesztése projekt közlekedési szakterületet érintő eleme pedig 

az Utak alprojekt, amely a belső úthálózat forgalomcsillapítására vonatkozik.  

A két alprojekt műszaki szempontból szorosan összefügg, érdemben összetartozik. 

3.5.3.1.  Közúthálózat fejlesztése, Kós Károly sétány lezárása 
A Kós Károly sétányt és az Állatkerti körutat  jelentős belváros irányú forgalom terheli a 
reggeli  csúcsidőszakban.  A  Helyzetelemzés  forgalomfelvétele  alapján  ez  az  érték 
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meghaladja  a  2250  E/óra  értéket,  a  két  útvonal  teljes  keresztmetszetének  forgalma 
pedig eléri a 3300 E/óra‐t.  
A Kós Károly sétány főútvonal szerepkörének megszüntetése (tulajdonképpeni lezárása) az 
Állatkerti körút forgalomcsillapításával (átmenő  forgalom megakadályozásával) kell, hogy 
együtt járjon, mivel a Városliget környezeti terhelésének csökkentése az elérendő cél.  
 
A  szinte  kizárólagosan  az  M3  autópálya  felől  érkező,  a  Városligetet  átszelő  reggeli 
forgalom a lezárás hatására a Hungária körúton keresztül elsődlegesen a Vágány utcára 
és az Ajtósi Dürer  sorra  terelődik át, melyek ekkora többlet‐forgalom  felvételére  jelen 
formájukban  képtelenek.  A  többletforgalom  lebonyolításához  szükséges  új  közúti 
keresztmetszetek kialakítása, és különösen a  szükséges csomóponti  fejlesztések  sem a 
jelentős  területigényük,  sem  a  környezetükre  gyakorolt  hatásuk miatt  nem  lennének 
elfogadhatóak a környezet szempontjából. 
A  M1  Millenniumi  Földalatti  Vasút  korszerűsítése  és  meghosszabbítása 
megvalósíthatósági  tanulmány  keretében  készült  forgalmi  modell  az  alábbiakban 
szemlélteti a lezárás hatását a közúthálózaton: 

            
 

A  Kós  Károly  sétány  lezárása  és  az  Állatkerti  körút  forgalomcsillapítása  (az  átmenő 
forgalom megszüntetése) ezért csak több közlekedési beavatkozás és fejlesztés egyidejű 
megvalósításának  tehermentesítő  hatása  esetén  valósítható  meg  oly  módon,  hogy 
Budapest  közúti  közlekedésének  helyzete  ne  romoljon  a  térségben.  A  forgalmi 
előrebecslés – mely az alábbiakban bemutatásra kerül – eredménye szerint a szükséges 
fejlesztések összessége: 

 a  behajtó  forgalom  csökkentésére  személyforgalmi  behajtási  díj  kerül 
bevezetésre (jelenleg nem előkészített, összvárosi döntést igénylő beavatkozás) 

 a Szegedi út és a Nagy Lajos király útja közötti különszintű kapcsolat megépül, 

 a P+R parkoló hálózat kapacitása növekszik a térségben,  

 a  Városligetet  határoló  főútvonalak  és  csomópontjaik  átépülnek  a módosuló 
forgalomáramlás igényeinek megfelelően.  
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Forgalmi előrebecslés 
A Hungária körút – Róbert Károly körút – Vágány utca – Dózsa György út – Ajtósi Dürer 
sor által határolt területre készített forgalmi vizsgálat alapvető célja, hogy meghatározza 
a  Kós  Károly  sétány  lezárásának,  és  az  Állatkerti  körút  átmenő  forgalma 
megszüntetésének a lokális közúthálózati elemekre gyakorolt hatásait. További feladata, 
hogy  bizonyos  feltételek  megvalósulása  esetén  állapítsa  meg,  hogy  a  határoló 
útszakaszok  és  csomópontjaik  kapacitására  milyen  hatással  lesz  a  közúthálózat 
átalakulása,  és  a  feltárt  kapacitáshiányok  esetében  határozza  meg  a  szükséges 
beavatkozásokat. 
A  modell  nem  vizsgálja  a  járművezetők  útvonal‐választásából  adódó  forgalmi 
átterhelődéseknek  a  tervezési  területen  kívüli  meglévő,  illetve  tervezett  úthálózati 
elemekre  gyakorolt  hatásait.  Ez  az  átrendeződés  azonban  feltehetőleg  a  térség 
forgalmának  csökkenését,  egyenletesebb  eloszlását  eredményezi,  így  a  lokális modell 
használata a biztonság javára való eltérést eredményez. 

A  forgalmi  vizsgálat  a  délelőtti  csúcsórában mért  forgalom  úthálózati  elemekre  való 
eloszlását  elemezte,  tekintettel  arra,  hogy  a mért  forgalmi  adatok  alapján  a  Vágány 
utcában, az Állatkerti körúton, a Kós Károly sétányon és az Ajtósi Dürer soron a belváros 
irányába  haladó  összes  keresztmetszeti  forgalom  4693  E/óra.  Ez  az  érték  mintegy 
másfélszerese  a  délutáni  csúcsóra  forgalomnak  (3095  E/óra), míg  a Hungária  körút  – 
Róbert Károly körút  irányába haladó  forgalom nagysága délelőtt 2529 E/óra, ami közel 
75 %‐a a délután mért értékeknek. Az összes (be‐ és kihaladó) keresztmetszeti forgalom 
a délelőtti legterheltebb időszakban 7222 E/óra, míg délután 6476 E/óra. 

A forgalmi modell által figyelembe vett feltételezések – a Kós Károly sétány lezárásán és 
az Állatkerti körút forgalomcsillapításán kívül – az alábbiak: 

 A  Reitter  Ferenc  utca  –  Mór  utca  csomópontjának  fejlesztésére  a  környező 
lakófunkció  védelme  érdekében  nem  kerül  sor. A  csomópont  csak  a  jelenlegi 
geometriai kialakítása által biztosított kapacitáshatárig terhelhető. 

 A  Szegedi  út  és  a  Nagy  Lajos  Király  útjának  különszintű  kapcsolata 
tehermentesítheti a Hungária körút párhuzamos szakaszát. 

 A Vágány utca keresztmetszete 2x2 forgalmi sávra bővül. 

 Bevezetésre kerül a személyforgalmi behajtási díj, amelynek hatására a gyűrűn 
belülre irányuló forgalom nagysága 20%‐al csökken. 

 Az M3 autópálya bevezető szakszán érkező forgalom csökkentésére a Mexikói út 
térségében  600  P+R  rendszerű  várakozóhely  létesül.  Az  Ötvenhatosok  terén 
található  felszíni  parkoló  felszámolása  következtében megszűnő  P+R  parkolási 
lehetőség ellentételezésére a Mexikói út térségében további 400 P+R rendszerű 
várakozóhely létesül. 

 A tervezési terület egésze korlátozott várakozási övezet lesz, ezáltal a P+R jellegű 
parkolás megszűnik. 

A  fent  részletezett  feltételek  együttes  magvalósulása  esetén  a  tervezési  területen 
becsült forgalom nagyságát a hálózatra vonatkozóan a Forgalomterhelési ábra‐Délelötti 
csúcsóra‐Tervezett állapot tervlap mutatja be, míg a jelentősebb csomópontok részletes 
forgalmi  adatai  a  csomóponti  forgalomáramlási  ábrákon  láthatók.  (Az  útvonalak 
teljesítőképességét a csomópontjaik átbocsátó képessége határozza meg, amely nem a 
folyópályán lévő sávszámoktól, hanem a járműosztályozóban irányonként rendelkezésre 
álló sávok számától függ.) 

A Városligetet határoló útvonalak csomópontjainak szükséges fejlesztése  

A Kós Károly sétány  lezárása,  illetve az Állatkerti körút  forgalomcsillapítása  (az átmenő 
forgalom  megszüntetése)  esetén  a  környező  úthálózaton  –  a  forgalmi  modell  által 
figyelembe  vett  feltételek  maradéktalan  megvalósulását  feltételezve  –  az  alábbi 
csomóponti átalakítások, fejlesztések szükségesek: 
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 Reitter Ferenc utca – Mór utca csomópontja esetében a Reitter Ferenc utcában 
a  körút  felől  a  Mór  utcába  önálló  egyenes  és  önálló  jobbra  kanyarodó  sáv 
kijelölése szükséges a jelenlegi egyenes és egyenes‐jobbra sáv helyett. 

 Dózsa György út – Andrássy út csomópontjában a Dózsa György úton az Ajtósi 
Dürer sor felől az Andrássy útra balra kanyarodó forgalom levezetésére 2 önálló 
balra  kanyarodó  sáv  kialakítása  szükséges.  (A  kapacitás  számítás  alapján  egy 
kanyarodósáv  is elégséges, azonban a csomóponti távolságok rövidsége miatt a 
járművek felállása  így nem biztosítható.) Továbbá az Andrássy úton az Oktogon 
felől a  jelenlegi  jobbos és közös balos‐jobbos  járműosztályozó helyett balos és 
balos‐jobbos kanyarodósávok alakítandók ki. 

 Dózsa  György  út  ‐  Ajtósi  Dürer  sor  csomópontjában  az  Ajtósi  Dürer  soron  a 
Stefánia  út  felől  jobbra  kanyarodó  forgalom  lebonyolítására  2  önálló  jobbra 
kanyarodó  sáv  kialakítása  szükséges.  A  jelentkező  forgalmi  igény 
lebonyolításához szükséges kapacitás a csomópont jelzőlámpás szabályozásának 
3 fázisúvá alakításával biztosítható. 

 Hungária krt. – Ajtósi Dürer  sor csomópontjában a Hungária körúton a Kacsóh 
Pongrác úti  felüljáró  irányából az Ajtósi Dürer sor  felé a meglévő önálló  jobbra 
kanyarodó  sávot  – megfelelő  lekerekítő  ívek  alkalmazásával  –  ki  kell  vonni  a 
jelzőlámpás forgalomszabályozás alól 

 Róbert  Károly  krt.  –  Reitter  Ferenc  utca  –  Vágány  utca  csomópontjában 
(elsősorban  a  Vágány  utca  csatlakozásánál)  jelzőlámpás  forgalomszabályozás 
bevezetése  szükséges,  mert  Vágány  utcából  a  Kacsóh  Pongrác  úti  felüljáró 
irányába,  a  jobbra  kanyarodó  forgalom  számára  2  kanyarodó  sávot  kell 
kialakítani.  

 Vágány utca – Mohács utca csomópontjában a geometria módosítása  indokolt. 
Kőrforgalmú átépítés javasolt. 

A  környező  úthálózat  fenti  felsorolásban  nem  szereplő  csomópontjaiban  építési 
beavatkozás  nem  szükséges.  Természetesen  az  úthálózat  összes  csomópontjában  a 
jelzőlámpás forgalomirányítás átalakításra kerül (a módosuló lámpa programok révén) a 
megváltozó forgalomáramlás igényeinek megfelelően.  
A fenti, javasolt építési beavatkozások végrehajtása után – a jelzőlámpás csomópontokra 
elvégzett  egyszerűsített  kapacitásvizsgálat  alapján  –  az  alábbi  áteresztőképességek 
becsülhetők a Városligetet határoló főúthálózat csomópontjaiban: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  csomóponti  áteresztőképességek  alapján megállapítható,  hogy  a  Kós  Károly  sétány 
lezárásához  és  az  Állatkerti  körút  forgalomcsillapításához  (az  átmenő  forgalom 
megszüntetéséhez)  meghatározott  közlekedésfejlesztési  beavatkozások  jelentősége 
ellenére  is,  a  Városligetet  határoló  főúthálózat  csomópontjai  közül  többnek  a 
telítettsége megközelíti a 100%‐ot, tehát érdemi tartalék nem biztosítható. 
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Határoló utak javasolt átalakítása 
A  Hungária  körút  csak  rövid  szakaszon  érinti  a  Városliget  területét,  a  Budapest 
közlekedése  szempontjából  kiemelt  jelentőséggel  bíró  főútvonal  keresztmetszeti 
kialakításának módosítása nem javasolt a Városliget fejlesztése kapcsán. 

A Dózsa György út  jelenleg 2x3  sávos keresztmetszetének megtartása  szükséges, de a 
Városliget  felöli  oldalon  is  javasolt  –  a  Közösségi  közlekedés  fejlesztése  fejezetnek 
megfelelően – buszsáv kijelölése.  
Az  útvonalból  jelenleg  másfél  forgalmi  sáv,  valamint  a  biztonságos  működéshez 
szükséges jelzőtáblák, jelzőlámpák és a közvilágítás elhelyezését biztosító terület a park 
telkén  helyezkedik  el,  a Hősök  tere  és  az Ajtósi Dürer  sor  közötti  szakaszon. A  közút 
telkének  rendezése  javasolt,  a  közúti  terület  határát  jelentő  övezethatár  ennek 
megfelelően került meghatározásra a jóváhagyandó munkarészben. 

Az  Ajtósi  Dürer  sor  esetében  2x2  forgalmi  sáv  mellett  –  a  Kerékpáros  közlekedés 
fejlesztése  fejezetnek megfelelően – kétoldali  irányhelyes kerékpársáv kialakítása, és a 
beépítés  felőli  oldalon  az  úttengellyel  párhuzamos  parkolósáv  megtartása,  illetve 
kijelölése javasolt. 

A  Vágány  utca  nem  határos  a  Városliget  területével,  ezért  nem  része  a  tervezési 
területnek,  de  a  Kós  Károly  sétány  tervezett  lezárása  és  az  Állatkerti  körút 
forgalomcsillapítása  miatt  kulcsfontossággal  bír.  A  főútvonal  esetében  javasolt 
keresztmetszet  infrastruktúra  elemei  azonosak  a  XIII.  kerület  csatlakozó  területére 
készült településrendezési tervben szereplőével, illetve az kiegészítésre került a Parkolás 
fejezetben meghatározott, a Városliget  látogatóforgalmát szolgáló autóbuszok számára 
szolgáló parkolósávval.  

Az  Állatkerti  körútnak  a  Gundel  Károly  –  Hermina  út  közötti  szakaszán  az  átmenő 
forgalom  kizárása  javasolt  a  közösségi  közlekedés,  az  autóbusz  forgalom,  és  a 
mozgássérültek  behajtásának  kivételével,  továbbá  a  közúti  keresztmetszet  szűkítése 
kívánatos a Parkolás fejezetben meghatározottak figyelembe vételével. 

A  Hermina  út  keresztmetszeti  kialakítása  a  jelenlegi  osztott  pályás,  kétoldali 
várakozósávot is biztosító formájában megfelelő, módosítása nem javasolt.  

A Varannó utca közúti szakaszának Toxikológiai Intézet előtti része – az intézmény méltó 
helyre költöztetése után, és a vasúti területek megközelítési  igényénekének figyelembe 
vételével –  a  FÁNK  területének  részévé  válhat, mivel egyedüli  szerepe a  FÁNK  terület 
gazdasági forgalmának lebonyolítása marad. 

A közúthálózatban bekövetkező változások a  Javasolt úthálózat ábrán, az egyes közúti 
elemek keresztmetszeti változásai a Mintakeresztszelvényeken kerülnek bemutatásra. 

3.5.3.2. A park belső úthálózata  
A park belső úthálózatát alkotó utakon a rendszeres gépjárműforgalom megszüntetése 

javasolt, kivételt a Zichy Mihály út  Dvořák  sétány képez, mely Damjanich utca és az 
Erzsébet királyné útja közötti trolibusz közlekedés átvezetését biztosítja.  

A  Kós  Károly  sétány  a  főútvonali  szerepkörének megszüntetésével  teljesen  elveszíti  a 
közúti közlekedésben betöltött szerepét, javasolt kialakítása a Mintakeresztszelvényeken 
kerül bemutatásra. 

Városligeti körutat  javasolt a Dvořák sétányig és az Állatkerti körútig meghosszabbítani 
egy megfelelő sűrűségű és önmagában záródó belső hálózat kialakítása miatt.  

A  belső  úthálózat  jelentős  parkolásra  is  alkalmas,  13‐14 m  széles  elemei  esetében  a 
burkolatszélességek 8m‐re  csökkentése  javasolt. A burkolt  felületek nagysága ésszerű, 
funkcióhoz  igazodó  átépítéssel,  korszerűsítéssel  a  parkon  belül  közel  20.000  m2‐rel 
csökkenthető a zöldfelület javára. 
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3.5.4. Kerékpáros közlekedés fejlesztése 

Cél: a Városliget erre szolgáló úthálózatát kerékpározásra alkalmassá tenni, biztosítva 
a kapcsolódást a Városligetet határoló és az ahhoz csatlakozó útvonalak kerékpáros 
infrastruktúrájához is. 
 

A  közúthálózat‐fejlesztés  részeként  az  Állatkerti  körút  forgalomcsillapítására  és  a  Kós 
Károly  sétány  főúthálózati  szerepkörének  tervezett megszüntetésére  tett  javaslatok  a 
fenti  céllal  teljes  összhangban  vannak.  Továbbá  a  Parkolás  fejezet  javaslata  alapján  a 
park  területe mentesül a  felszíni parkolás, és az ahhoz kapcsolódó gépjármű  forgalom 
alól. 

A  park  területén  belül  a  Környezetalakítási  javaslat  szerinti  útvonalakat  a  kerékpáros 
közlekedés  igényeinek figyelembe vételével kell kialakítani a műszaki szempontból már 
régóta aktuális átépítéskor, felújításakor.  
Az park önmagában  is  záródó hálózatát a  kerékpáros  közlekedés  szempontjából össze 

kell  kötni  a  Városligethez  csatlakozó  –  Stefánia  út,  Andrássy  út  –  és  az  azt  határoló 

közterületek – Ajtósi Dürer sor, Dózsa György út – kerékpáros infrastruktúrájával.  

A  vonatkozó  jogszabály  szerint  kerékpár  tárolót  normatív  módon  számított 

mennyiségben a rendszeres kerékpár forgalommal érintett  létesítmények esetében kell 

telepíteni, továbbá közterületeken a helyi sajátosságoknak megfelelő számban.  

A parkban elhelyezésre  kerülő Új Nemzeti Galéria és a Magyar Zene háza,  valamint a 

Néprajzi múzeum a  Fővárosi Városligeti  Színház  számára összesen 180  kerékpártároló 

létesítése  szükséges.  A  park, mint  zöldfelületi  elem  igénybevételéhez,  és  az  ott  lévő 

vendéglátó  létesítmények  használatához  utólagosan  300  kerékpártároló  létesítése 

javasolt, területileg arányosan megosztva.  

A Pannon Park megvalósítása kapcsán 50 kerékpártároló létesítése szükséges, azonban a 

FÁNK meglévő  10ha  területének  figyelembe  vételével  összesen mintegy  100  férőhely 

kialakítása javasolt – a meglevőket beszámítva – a bejáratok közelében.  

A  működő  MOL  Bubi  közösségi  kerékpáros  rendszer  részeként  a  Dózsa  György  út 

mentén  három  közúti  csomópontban 

(Andrássy  úti,  Városligeti  fasori,  a  fotón 

szereplő  Dembinszky  utcai),  és  a 

Széchenyi fürdő mellett üzemelnek átadó 

állomások,  amelyek  a  Városligetet  is 

szolgálják.  

A  Liget  Budapest  tervezet 

megvalósításának  részeként  javasoljuk  a 

rendszert  kiegészíteni  a  Közlekedési 

múzeumnál  egy  további  átadó  állomás 

létesítésével. 

A  fővárosi  kerékpáros  hálózatfejlesztési  elképzelések  a  Városligetet  határoló‐,  és  a 

közelükben  lévő  főúthálózati elemeken  (melyek nem  tartoznak a  tervezési  területhez) 

összefüggő kerékpáros infrastruktúra kialakításával számolnak. Ennek megfelelően: 

 az Ajtósi Dürer soron kétoldali irányhelyes kerékpársáv,  

 a  Dózsa  György  úton  (Andrássy  út  –  Ajtósi  Dürer  sor)  kétoldali  irányhelyes 
kerékpársáv, vagy a meglévő fasorok miatt a VI.‐VII. kerületi oldalon a gyalogos 
felület rovására kerékpárút, 
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 a Vágány utcában a XIV. kerületi oldalon – a tervezett autóbusz parkolósáv miatt 
– a gyalogosjárda mellett kerékpárút, míg a XIII. kerületi oldalon irányhelyes 
kerékpársáv kialakítása várható. 
 

3.5.5. Gyalogos közlekedés fejlesztése 

Cél: a Városligetben a gyalogos közlekedés kiemelt preferálása. A parkban a zöldfelület 

részeként  történő  fejlesztéssel,  a  Dózsa  György  út  mellett  az  épített  környezet 

kulturális funkciójához illeszkedve. 

A  közúthálózat‐fejlesztés  részeként  az  Állatkerti  körút  forgalomcsillapítására  és  a  Kós 
Károly  sétány  főúthálózati  szerepkörének  tervezett megszüntetésére  tett  javaslatok  a 
fenti céllal teljes összhangban vannak. 
Az Állatkerti körúton az átmenő személygépjármű forgalom kizárásával nagymértékben 

csökken a gépjármű forgalom. A felszíni parkolás részleges felszámolásával – javasolt az 

úttengellyel  párhuzamos  várakozóhelyek  kialakítása  a  meglévő  merőleges 

elhelyezkedésű  parkolókhoz  képest  –  egy  5m  széles  sáv  szabadítható  fel,  mely  a 

gyalogos közlekedés burkolatainak és a zöldfelületek növelésére használható fel.  

A park területének belső része teljes mértékben mentesül a felszíni parkolás, és az ahhoz 

kapcsolódó  gépjármű  forgalom  alól,  mivel  parkolást  szolgáló  műtárgyakban  kerül 

biztosításra a szükséges várakozóhely szám. 

Az Olof Palme sétányról a trolibusz‐közlekedés áthelyezésre kerül a Dózsa György útra, 

csökkentve a park közösségi közlekedéssel érintett útvonalainak hosszát.  

A park belső úthálózata a kerékpáros forgalom számára  is  igénybe vehető útvonalakra, 

továbbá kizárólag gyalogos közlekedésre szolgáló burkolatokra tagolódik. 

A  Dózsa  György  út  mentén  elhelyezkedő  Szépművészeti  múzeum  és  a  Műcsarnok 

mellett elhelyezésre  kerül a Néprajzi múzeum és a  Fővárosi Városligeti  Színház. Az új 

létesítmények előtti területen javasolt egy gyalogos közlekedésre szolgáló, 6‐10m széles 

promenád létrehozása a Hősök terétől az Ajtósi Dürer sorig. 

A  Hősök  terét  javasolt  teljes mértékben  gyalogos  térré  alakítani  a  Kós  Károly  sétány 
főúthálózati szerepkörének megszüntetésével egy időben, tekintettel arra, hogy a Hősök 
tere Budapest egyik  legreprezentatívabb közterülete, valamint Nemzeti emlékhely  is. A 
gyalogos  tér  kialakítását  jelentős  mértékben  meghatározza  majd  a  szomszédos 
Szépművészeti múzeum és Műcsarnok jelentette épített környezet.  

A FÁNK és a megszűnt Vidámpark területének összevonása szükségessé teszi a Varannó 

utca  gyalogos  szakaszának  megszüntetését  az  egységes  fejleszthetőség,  a 

vagyonvédelmi és biztonsági igények szempontjai miatt.  

A XIII. kerületi Mohács utcához vezető egykori gyalogos felüljáró  jelentette kapcsolatot 

csak a  FÁNK és a  vasút  területét  közel 400m hosszban  keresztező hídszerkezet  tudná 

újra  biztosíthatni.  A  vasúti  terület  XIII.  kerületi  oldalán  azonban  intézményi  területek 

helyezkednek  el,  lakóterület  csak  távolabb,  a  Reitter  Ferenc  utca  és  a  Lehel  utca 

térségében található. A XIII. kerületi lakóterületek elhelyezkedése következtében a park 

felé  irányuló  gyalogosforgalom  nem  jelentős,  illetve az  tömegközlekedési  eszközökkel 

kedvezőbben ma is biztosított. A fentiek figyelembe vételével a műtárgy kialakítása nem 

javasolt. 
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3.5.6. Parkolás 

A parkolással kapcsolatos célok az alábbiakban határozhatóak meg:  

 a park területén belül a nagy helyigényű felszíni parkolás megszűntetésre kerül 
a gyalogos és zöldfelületek növelésének érdekében, 

 az  egyes  létesítmények  rendeltetésszerű  használatához  szükséges 
várakozóhelyek  mélygarázsokban  kerülnek  elhelyezésre,  visszapótlásra  a 
Városliget peremén, 

 a  korlátozott  várakozási  övezet bevezetésével  a  területidegen  P+R  funkciójú 
parkolás megszüntetésre kerül.  

 

A Helyzetelemzés munkarész  szerint a Városliget  területén, és a határoló útvonalakon 

összesen  közel  2.350  felszíni  parkolóhely  található  jelenleg.  A  parkolók  használata 

szempontjából a  látogató  forgalom mellett  jelentős a XIV. kerülethez és a  szomszédos 

VI. és VII. kerületekhez kötődő lakossági, valamint a P+R funkciójú parkolás is.  

A  Liget  Budapest  tervezetének  megvalósítása  során  a  Parkolási  mérleg  táblázatban 

szereplő,  funkció  és  területi  elhelyezkedés  alapján  az  OTÉK‐ban  szereplő  értékekhez 

képest 40‐60‐90‐100%‐os differenciálással csökkentett várakozóhely szám megvalósítása 

javasolt a rendeltetésszerű használathoz.  

A  48/2015  (III.  12.)  és  a  373/2015  (XII.  2.)  Korm.  rendeletek  egyes  funkciók  esetén  a 

Városliget  részterületeire  kötelezően  betartandó  normákat  határozott  meg,  amelyek 

szintén megjelennek a Parkolási mérleg táblázatban. 

A park és az egyes  létesítmények parkolási  igényét egy egységes parkolás‐üzemeltetési 
rendszer  létrehozásával  és  működtetésével  javasolt  biztosítani  (a  drágább  tarifával 
üzemeltetett  felszíni  parkolók  kivételével  az  egyes  parkolási  létesítmények  azonos 
feltételekkel vehetőek igénybe bármely létesítmény célforgalma számára). 

Az  egykori  Vidámpark  területének  szélén,  a  Hungária  körút  –  Kacsóh  Pongrác  úti 

csomópont mellett,  tekintettel  a  város  külső  területeiről  és  a  városon  túlról  érkező 

látogatóforgalomra egy közel 700  férőhelyes parkoló  létesítmény kialakítása  tervezett. 

(A  létesítmény  részben  vagy  egészben  mélygarázsként,  terepalakítással  is 

megvalósítható,  azonban  a  vízvédelmi  előírások  figyelembe  vétele  mellett).  A 

megközelíthetőség  és  a  park  védelme  szempontjából  is  optimális  helyszínre  kerülő  6 

szintes  parkolási  létesítmény  befogadóképessége  elvben  biztosítja  a  Pannon  parkkal 

bővülő FÁNK igényein túlmenően, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a meglévő Széchenyi 

Gyógyfürdő  és  Uszoda  továbbá  a  Városligeti  parkterület  várakozóhely  igényét  is.  (A 

létesítmény  maximális  befogadóképessége  a  közlekedési  adottságok  figyelembe 

vételével 1.000 férőhelyben határozható meg.) 

A  parkolóház  létesítésével  egy  időben  az  Állatkerti  körúton  (290  férőhely)  jelentős 

mértékben, a hozzá kapcsolódó, a park területén lévő kisebb belső utakon (85 férőhely) 

pedig teljes mértékben – meg kell szüntetni a felszíni parkolást a parkra épülő rekreációs 

funkció  védelme  érdekében.  Az  Állatkerti  körúton  legfeljebb  100  –  jelentős  részben 

mozgássérültek  igényeit  szolgáló  –  felszíni  parkoló  megtartása  javasolt,  továbbá  a 

korlátozott  várakozási  övezet  bevezetése,  melynek  eredményeképpen  a  jelenlegi 

ingyenes várakozásból következő P+R funkció megszűnik. 

A  Hungária  körút  felöl  kedvezően  elérhető  Hermina  út  mellett  egy  410  férőhelyes 

mélygarázs kialakítása javasolt az ott tervezett múzeumi fejlesztésekhez kapcsolódóan. A 

tervezett  3  szintes  parkolási  létesítmény  befogadóképessége  biztosítja  az Új Nemzeti 

Galéria  igényein  túl  az  újjáépítésre  és  egyúttal  bővítésre  kerülő  Közlekedési múzeum 
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parkolási  igényét  is.  (A  létesítmény  maximális  befogadóképessége  a  közlekedési 

adottságok figyelembe vételével 500 férőhelyben határozható meg.) 

A mélygarázs  létesítésével  egy  időben  javasoljuk  a  park  területén  belül  a  Városligeti 

körúton  lévő  170  felszíni  parkoló megszüntetését  és  a  korlátozott  várakozási  övezet 

bevezetését,  melyek  eredményeképpen  a  jelenleg  ingyenes  várakozást  biztosító 

Hermina  úton  a  P+R  funkció  megszűnik,  ezáltal  a  Hermina  út  melletti  lakófunkció 

parkolási helyzete kedvezőbbé válik.  

A Dózsa György út mellett, az Ötvenhatosok  tere megszűnő  felszíni parkolói helyén a 

látogatók forgalma számára egy közel 370 férőhelyes, a dolgozói igények biztosítására (a 

négy  új  kulturális  létesítmény  számára  együttesen)  pedig  egy  önálló  120  férőhelyes 

mélygarázs kialakítása szükséges.  

A látogató forgalom igényeit szolgáló mélygarázs befogadóképessége 3 szintes kialakítás 

mellett  biztosítja  a Néprajzi múzeum  és  a  Fővárosi Városligeti  Színház mellett  a  park 

terület  belsőbb  részére  tervezett  Magyar  Zene  háza  igényein  túl  a  Mezőgazdasági 

múzeum parkolási igényét is. 

A mélygarázs létesítésével egy időben a park területét érintő felszíni parkolást meg kell 

szüntetni az Ajtósi Dürer sor mellett, és a Kós Károly sétány környezetében.  

Az  Ötvenhatosok  tere  megszűnő  felszíni  parkolóinak  a  lakossági  célú  parkolásban 

betöltött szerepét  javasolt kompenzálni a  látogatóforgalmat szolgáló mélygarázsnak az 

éjszakai  időszakra  (legalább  1500‐0900  között)  történő  megnyitásával.  A  mélygarázs 

befogadóképességét  pedig  emiatt  –  a  szükséges, mintegy  370  férőhellyel  szemben  – 

javasolt minimálisan 570 férőhelyben meghatározni. 

Továbbá Budapest  jelenlegi közlekedési színvonalának megőrzése végett a helyszín P+R 

célú  parkolásban  betöltött  szerepének  pótlására  –  a  Kós  Károly  sétány  lezárásához 

kapcsolódó  P+R  funkciójú  parkoló  fejlesztés  mellett  –  kedvező  lenne  további  400 

férőhelyes  parkolási  kapacitást  létrehozni  a  Mexikói  út  térségében,  a  MILLFAV‐hoz 

kapcsolódóan. 

A parkolási javaslat, amely három jelentős befogadóképességű műtárgyba vonja össze a 

rendeltetésszerű  használathoz  szükséges  várakozóhelyeket,  az  általános  építésjogi 

követelményeknek megfelel. Minden  újonnan  létrejövő  fejlesztés  számára  az  érintett 

telken  kerül  megvalósításra  a  szükséges  parkoló  férőhelyszám,  továbbá  a  parkolási 

létesítmények  befogadóképessége  biztosítja  a  felszámolásra  kerülő,  rendeltetésszerű 

használatot szolgáló felszíni parkolóhelyek visszapótlását is. 

A  parkoz  kapcsolódóan  javasolt  várakozóhelyek  a  Fővárosi  Műjégpálya  igényét  is 

biztosítják  a  parkhasználat  és  a  téli  sportok  ellentétes  éves  ciklusának  figyelembe 

vételével. 

A Szépművészeti múzeum és a Műcsarnok látogatóinak parkolását – korlátozott várakozási 

övezetbe sorolva – a park felöli oldaluk mellett ma is rendelkezésre álló, megtartásra javasolt 

felszíni parkolók biztosíthatják a  jövőben  is, mintegy 50‐50  férőhellyel. Ugyanezen  felszíni 

parkolók az esti időszakban a közeli éttermek parkolásában játszanak szerepet. 

A Műcsarnok számára önálló építési telek került kialakításra, mely ez  irányú döntés esetén 

(jelen program nem tartalmazza) a  jelenlegi autóbusz parkoló területe alatt  lehetővé teszi 

egy önálló mélygarázs  létesítését, ezáltal  telken belül biztosítva a parkolást. A mélygarázs 

befogadóképessége  akár  a  Szépművészeti múzeum  és  a Műcsarnok  együttes  igényét  is 

teljesítheti, lehetővé téve a felszíni parkolók számának tovább csökkentését. 

A fejlesztési program megvalósítása során a Városliget területén belül a  javaslat szerint 

1.950  várakozóhely  létesül  (illetve  kisebb mértékben  kerül  megtartásra).  Továbbá  a 
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Hermina  úton  a  korlátozott  várakozási  övezetbe  sorolás  folytán  a  lakossági  funkciót 

szolgáló mintegy 235 parkoló továbbra is megmarad.  

A területre vonatkozóan a személygépjárművek parkolási mérlegét a következő táblázat 

mutatja be részletesen. 

A Műcsarnok melletti turistabusz parkoló – mely részben a Városligetet, mint a főváros 

egyik  fontos  turisztikai célpontját  szolgálja,  részben pedig a budapesti  lakosság utazási 

igényeit  biztosító  indulási‐érkezési  helyszíneként  funkcionál  –  az  Ötvenhatosok  terén 

tervezett kulturális  fejlesztések és a Hősök terének  felértékelődésére  figyelemmel nem 

tartható  meg  távlatban.  (A  Műcsarnok  telekalakítása  természetszerűleg  előrevetíti  a 

számára területidegen funkció megszüntetését.) 

A Városligethez kötődő turistabusz forgalom számára a területén belül csak rövid  idejű 

megállást  (legfeljebb  30‐60  perc),  valamint  le‐felszállást  biztosító megállók  létesítése 

javasolható az: 

 Állatkert körúton a Széchenyi fürdőnél és a FÁNK főbejáratánál, 

 Dózsa György úton a Műcsarnoknál, 

 Hermina úton az Új Nemzeti Galériánál. 
 

Az autóbuszok tárolására (1‐6 órás várakozást biztosító parkolásra) a tervezési területen 

kívüli  Vágány  utcában  egy  autóbusz  parkolósáv  kialakítását  javasoljuk  (a  megfelelő 

infrastruktúrával, WC, mosdó,  büfé).  A  Vágány  utca  XIII.  kerületi  oldalának  fejlesztési 

elképzeléseit is figyelembe vevő közúti keresztmetszeti kialakítás több, mint 20 autóbusz 

egyidejű várakozását teszi lehetővé. 

A  budapesti  lakosság  utazási  igényeit  szolgáló  turista  buszok  indulási‐érkezési 

helyszíneként  egy  terminált  kell  kialakítani  a  főváros  erre  a  célra  alkalmas  pontján, 

lehetőség szerint metró állomáshoz kapcsolódóan. A Vágány utcai autóbusz parkolósáv 

annak vonalas kialakítását, az autóbuszra és  trolibuszra korlátozódó  tömegközlekedési 

kapcsolatokat,  és  a  személygépjármű  parkolási  lehetőségeket  figyelembe  véve  erre  a 

célra nem alkalmas. 
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Parkolási mérleg 
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3.6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

 
A  térséget  kiszolgáló  közműhálózat  jól  kiépített,  ugyanakkor  korosnak  és  helyenként 
avultnak  tekinthető. Az  ide  tervezett múzeumok és a meglévő  létesítmények bővítése 
mellett a parkolást biztosító mélygarázsok és egy parkolóház elhelyezése  is  szükséges.  
A  tervezett  létesítmények  szintterületei  alapján  becsült  közműigények  kerültek 
meghatározásra,  mely  értékek  a  nemzetközi  tervpályázat  lezárását  követően,  az 
elhelyezendő  épületek  kialakítása,  főbb  paraméterei  és  anyaghasználata  ismeretében 
kerülhetnek pontosításra. 

3.6.1. Viziközművek 

3.6.1.1. Vízellátás 
A városligeti ivóvízhálózat jól kiépítettnek tekinthető, ugyanakkor számos vezetékszakasz 
közel  100  éves  vagy  azt meg  is  haladó  korú,  valamint  egyes  szakaszai ma már  nem 
használatos  átmérőjű  és  anyagú  vezetékekből  épülnek  fel.  A  Városliget  körüli  utak 
mentén  lévő  főnyomóvezetékek  a  távlati  igények  kiszolgálása  szempontjából  bár 
kedvezőek, ugyanakkor a létesítmények elhelyezése szempontjából korlátozó hatással is 
bírnak. A nagyobb átmérőjű elosztóvezetékek körvezetékes hálózatot alkotnak, és csak 
az  egy‐két  létesítményt  kiszolgáló  kisebb  vezetékek  működnek  ágvezetékként.  
A  tűzcsapok  száma  és  elhelyezkedése  a  meglévő  állapotnak  megfelelően  jónak 
mondható,  de  a  tervezett  nagyobb  tömegű  épületek  ellátása  szempontjából  sűrűbb 
elhelyezés válik szükségessé. 

A becsült víz‐ és oltóvíz‐igények az alábbi értékekben kerültek meghatározásra: 
 
–  Új Nemzeti Galéria  184 m3/d,  3000 l/p. 
–  Néprajzi Múzeum  88 m3/d,  3300 l/p. 
–  Fővárosi Városligeti Színház  6 m3/d,  2100 l/p. 
–  Magyar Zene Háza  32 m3/d,  3000 l/p. 
–  Biodóm  30 m3/d,  ‐ 
–  Fővárosi Nagycirkusz  0,5 m3/d,  ‐ 
–  Közlekedési Múzeum bővítése  24 m3/d,  3000 l/p. 
–  Pajtaszínház  1,5 m3/d,  1500 l/p. 
–  Mélygarázs  6 m3/d,  4200 l/p. 
–  Parkolóház  15 m3/d,  3000 l/p. 
–  Mélygarázs  15 m3/d,  5400 l/p. 
–  Kisföldalatti megálló kialakítása  0,5 m3/d,  1800 l/p. 
összesen:  402,5 m3/d. 
 
A  Biodóm  épülete  egybefüggő,  könnyű  szerkezetes,  nagy  transzparens  felületekkel 
rendelkező létesítményként tervezett, melynek szakaszolása, kisebb egységek kialakítása 
is  felmerült,  így  jelen  tervfázisban az oltóvíz  szempontjából még közelítő  tűzivíz‐igényt 
sem  lehetséges meghatározni.  A  Fővárosi Nagycirkusz  épületének minimális mértékű 
bővítése a meglévő oltóvíz igényt nem módosítja. 
A  becsült  ivóvízigények  az  Új  Nemzeti  Galéria  esetében  a  meglévő  DN  150  mm‐es 
bekötővezetékről biztosíthatóak, ugyanakkor a  tűzivíz biztosításához vagy a közterületi 
hálózat  bővítése  és  további  tűzcsapok  telepítése,  vagy  saját  tűzivíz‐rendszer  kiépítése 
szükséges.  Utóbbi  esetben  az  összegyűjtött  és  mechanikailag  kezelt  és  tározott 
csapadékvizek  képezhetik  a  rendszer  alapját.  A  térszín  alatti  tározóhoz  kapcsolt 
gépészettel és önálló közterületi hálózattal, vagy épületen belüli sprinkler rendszerrel a 
tűzoltás biztosítható. 

A hálózat bővítése esetén  javasoljuk összekapcsolni a meglévő Zichy Mihály úti DN 150 
mm‐es vezetéket a Washington György  sétányon  lévő DN 200 mm‐es vezetékkel, még 
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pedig  úgy,  hogy  a  mostani  Pál  László  úti  DN 100 mm‐es  vezeték  DN 150 mm‐es 
átmérőjűvé  átépítésre  kerül.  Ezáltal  nem  csak  az Új Nemzeti Galéria  épületegyüttest 
ellátó vezeték válik kétoldali betáplálásúvá, hanem a Magyar Zene Háza tűzivíz ellátása is 
biztosíthatóvá válik. 

A  Színház  esetében  a  tervezett  Dózsa  György  úti  mélygarázs  lehajtó  rámpáinak 
kialakítása  kapcsán  a  városligeti  parkból  a  Dózsa  György  útra  kikötő  DN  800  mm 
átmérőjű  főnyomóvezeték  kiváltásának  lehetősége  megvizsgálásra  került.  
A  főnyomóvezeték  Ajtósi  Dürer  sorra  történő  áthelyezésre  a meglévő  közműhelyzet 
miatt csak a parkot elkerülő rövid szakaszon van lehetőség, mivel a Cházár András úton 
halad tovább az Ajtósi Dürer sori 2 egyesített rendszerű főgyűjtő csatorna. Ezen kívül egy 
DN  200  mm‐es  nagy‐középnyomású  gázvezeték  és  annak  nyomásszabályzója  is 
lehetetlenné  teszi egy új  ivóvíz  főnyomóvezeték elhelyezését az útpálya alá. A Cházár 
András  utat  követően  a  főgyűjtőcsatornák  nyomvonala  felszabadul,  így  a 
főnyomóvezeték áthelyezésére  lehetőséget adódik. Mindazonáltal a Színház, a Néprajzi 
Múzeum,  továbbá  a mélygarázsoknál  a  becsült  igények  a meglévő  Dózsa  György  úti 
hálózatról  biztosíthatóak,  az  oltóvizek  esetében  még  további  elosztóvezetékkel  és 
megfelelő számú tűzcsapok telepítésével. 

A  Pajtaszínház  ellátása  a  meglévő  DN  100  mm‐es  ivóvíz‐elosztóvezeték 
továbbépítésével, valamint további tűzcsapok elhelyezésével biztosítottá válik. 

Az egykori Vidámpark területére tervezett Biodóm és parkolóház ellátását a meglévő DN 
600  mm‐es  főnyomóvezetékről  lecsatlakozó  elosztóvezetékkel  könnyen  lehetne 
biztosítani, azonban a jelenleg ismert Biodóm tervei alapján a főnyomóvezeték kiváltása 
elkerülhetetlen.  A  vezeték  védőtávolsága  építménytől  5,0–5,0  méter  (a  cső  falától 
mérten). A javasolt kiváltási nyomvonal a Biodómot délről kerüli el, mivel attól keletre és 
délre  a  hullámvasút  és  a  parkolóház  építési  helye  található,  valamint  a  Biodómhoz 
kapcsolódó medence,  így  a  főnyomóvezeték  igen  jelentős  létesítmények  közé  lenne 
beszorítva. A déli nyomvonalon, a korábbi Varannó utca helyén, még a létesítményektől 
viszonylag  szabadon  átvezethető  a  nyomócső,  igaz  az  Állatkerti  körúton  a 
közművezetékek  közül  a  csatorna  és  az  ivóvíz‐elosztóvezeték  nem  éppen  egyenes 
nyomvonala korrekcióra, áthelyezésre szorul a védőtávolság biztosítása érdekében. 
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Gyógy‐ és termálvizek 

A Széchenyi  fürdő  I. és  II. sz. termálvíz kútjait adottságként kell kezelni, azok kiváltása, 
áthelyezése nem lehetséges. A II. sz. kút engedélyezett kitermelhető vízmennyisége és a 
tényleges 2014 évi kitermelés alapján 80%‐os a kihasználtsága. A FÁNK  fűtési céllal az 
elfolyó  meleg  termálvizet  hasznosítja,  önálló  vezetékkapcsolat  révén.  
A termálvízvezetékek közül a Hermina út – Ajtósi Dürer sor irányába haladó DN 100 mm 
átmérőjű  vezeték  használaton  kívül  van.  Az  egykori  Vidámpark  területén  áthaladó 
DN 150  és  DN 300 mm‐es  vezetékek  Biodóm  alóli  kiváltását meg  kell  oldani.  Erre  az 
ivóvízfőnyomóvezeték  melletti  be  nem  építhető  biztonsági  területsáv  nyújtja  a 
legmegfelelőbb  lehetőséget,  de  amennyiben  a  beépítés  engedi,  úgy  a DN 300 mm‐es 
vezeték kiváltható a kisebb átmérőjű vezeték mellé is. 

A  fürdő  hidegvizes  kútjai  80%‐os  kihasználtságúak.  A  csónakázótó  vízháztartását  a 
Széchenyi  fürdő  használt,  korrozív  vize  helyett  környezetkímélő módon  csak  új  kutak 
fúrásával,  vagy a  környező  területek  csapadékvizeinek bevezetésével  lehet biztosítani.  
A  fúrás előtt megvizsgálandó, hogy a talajvíz, amit az új kutak biztosítanak, alkalmas‐e 
locsolásra. 

3.6.1.2. Csatornázás 
A térség egyesített rendszerben csatornázott, a vizek a gyűjtő és  főgyűjtő hálózatokon 
keresztül  elsőként  a  Ferencvárosi  Szivattyútelepre, majd  onnan  a  Budapesti  Központi 
Szennyvíztisztító Telepre kerülnek. Az egyesített csatornahálózat mellett csak elszórtan 
fordulnak  elő  elválasztott,  csak  csapadékvizet  szállító  gyűjtőcsatornák,  melyek 
befogadója végül az egyesített  rendszer. A hálózat a meglévő  igényeknek megfelelően 
kiépült, problémás területek nincsenek. 

A  becsült  elvezetendő  szennyvíz  mennyiségek  az  alábbi  értékekben  kerültek 
meghatározásra: 
 

–  Új Nemzeti Galéria  166 m3/d, 
–  Néprajzi Múzeum  79 m3/d, 
–  Városligeti Gyerekszínház  5,5 m3/d, 
–  Magyar Zene Háza  29 m3/d, 
–  Biodóm  27 m3/d, 
–  Fővárosi Nagycirkusz  0,5 m3/d, 
–  Közlekedési Múzeum bővítése  21,5 m3/d, 
–  Pajtaszínház  1,5 m3/d, 
–  Mélygarázs  11 m3/d, 
–  Parkolóház  13,5 m3/d, 
–  Mélygarázs  13,5 m3/d, 
–  Kisföldalatti megálló kialakítása  0,5 m3/d, 
összesen:   368,5m3/d 
 

Az Új Nemzeti Galéria estében a Petőfi Csarnok körüli vízelvezető csatornahálózat szinte 
teljes egészében ez építési hely területére esik, így annak elbontása és új nyomvonalon 
történő  kiépítése  szükséges.  A  Nemzetközi  Tervpályázatban  is  megfogalmazott 
szempontok  között  fontos  szempontként  szerepel  az  esővíz  kibocsátásának 
minimalizálása,  valamint  előny  egy‐egy  munkánál,  ha  eső‐  és/vagy  szürkevíz 
hasznosítással  rendelkeznek.  A  korszerű  épületenergetikai  követelmények  mellett  a 
rendeleti  előírások  között  szereplő  csapadékvíz‐visszatartási  kötelezettségnek 
köszönhetően az új hálózat ø 30 cm‐es csővezetékekből épülhet ki. A csapadékvizek  ily 
módon  történő  hasznosításával  nem  csak  az  egyesített  rendszerű  gyűjtőhálózat 
tehermentesítése érhető el, hanem a vízhálózaté is. A tározott vizek oltóvízként történő 
rendelkezésre bocsátásával a kiépítendő vízhálózat összetettsége (körvezetékes hálózati 
kapcsolatok kialakítása) és annak kapacitása (átmérők) is csökkenthető. 
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A  Színház,  a  Magyar  Zene  Háza  és  a  Pajtaszínház  esetében  külön‐külön  önálló 
csatornaszakaszok  állnak  rendelkezésre  a  szennyvizek  elvezetésére.  A  csapadékvizek 
elvezésétől  tehermentesülő egyesített  rendszerű hálózat az  így  többletként  jelentkező 
szennyvizeket  fogadni  tudja.  A  mélygarázs  kialakítása,  valamint  a  Néprajzi  Múzeum 
épületeinek  összekötése  során  azonban  tekintettel  kell  arra  lenni,  hogy  két 
gyűjtőcsatorna  is  keresztezi a Városliget – Dózsa György út  sávot. Az egyik a Néprajzi 
Múzeum  építési  helyének  gyűjtőcsatornája,  a  másik  egy  csapadékvíz‐csatorna,  így 
jellegüket tekintve nem meghatározó elemek, kiváltásuk, áthelyezésük megoldható. 

Az  egykori  Vidámpark  területének  átalakulásával  jelentősebb  többletterheléssel 
számoltunk, mivel a FÁNK látogató közönsége bár nőni fog, az illemhelyek használata a 
teljes területen belül megoszlik, így az nem csak egy ponton fog megjelenni. A FÁNK már 
most  is környezettudatosan kezeli a csapadékvizeket, azaz összegyűjtik és hasznosítják 
azokat.  Ezt  a  jövőben  is  alkalmazni  kívánják  az  új  kibővült  területen,  mely  által  a 
közcsatorna terhelése a csapadékvíz‐elvezetés szempontjából szintén kedvezőbb lesz. A 
vízellátás fejezetben említésre került, hogy az ivóvíz főnyomóvezeték kiváltása csak úgy 
valósítható  meg,  hogy  az  Állatkerti  körút  egykori  Vidámpark  előtti  szakaszán  a 
közműveket  rendezni,  áthelyezni  szükséges,  hogy  a  védőtávolságok  biztosíthatóak 
legyenek.  A  csatornahálózat  esetében  ez  egy  egyesített  rendszerű  ø40  –ø  60  cm‐es 
gravitációs üzemű csatorna kiváltását  jelenti. Tekintettel arra, hogy ez a  szakasz a Kós 
Károly sétánynál véget ér, így a magassági esés (lejtés) és a nyomvonal elhúzásból adódó 
többlet hossz szabadon kialakítható. 

A tervtől független csatornahálózat‐fejlesztési  igényeket, azaz az általános csatornázási 
tervben  szereplő  fejlesztéseket  a  terv  készítése  során  figyelembe  vettük.  E  szerint  az 
Olof Palme sétányon lévő ø 50, majd a Műcsarnok előtt már 60/90 szelvényű csatornát 
ø 80 szelvényűvé kell átépíteni a Zichy Mihály úttól az Andrássy úti becsatlakozásig. 
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3.6.2. Energiaellátás 

3.6.2.1. Villamosenergia‐ellátás 

A Városliget  területén  az  elektromos  és  közvilágítási  hálózat  földkábelként  létesült,  a 
közvilágítási hálózat kiterjedt, számos kábelnyomvonal található mind nagy‐, közép‐ és 
kisfeszültség  tekintetében.  A  területet  átszövő  erőátviteli  kábelhálózat  ellenére  a 
felmerülő  teljesítményigények  ellátáshoz  a  rendszer  táppontjából  10 kV‐os  kábelívek 
indítása és  több 10/0,4  kV‐os  transzformátor elhelyezése  válik  szükségessé, mivel ma 
jellemzően  ideiglenes  vételezésre  kialakított  energiaellátás  található  a  városligeti 
parkban.  

Az  energiaellátás  táppontja  a  Városliget  120/10  kV‐os  alállomás,  mely  rendelkezik 
tartalékokkal. A tervezési területen húzódik a Városliget alállomást és az Erzsébetváros 
alállomást  összekötő  120  kV‐os  kábelek  nyomvonala.  A  három  120  kV‐os  erőátviteli 
kábel  mellett  egy  hírközlő  kábel  is  működik,  ami  az  állomások  ellenőrzésére, 
működtetésére és vezérlésére szolgál. 

A  villamosművek,  valamint  a  termelői,  magán‐  és  közvetlen  vezetékek  biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján a földben elhelyezett vezetékek 
biztonsági  övezete  mindkét  oldalon  a  35 kV‐nál  nagyobb  névleges  feszültségű 
földkábelek  esetében  1,5 méter, mely  a  vezetékek  szélső  pontjától  vízszintesen  és 
nyomvonalára  merőlegesen  mért  távolságokra  lévő  függőleges  síkokig  terjed.  A 
biztonsági  övezeten  belül  építmény,  berendezés  csak  a  földben  elhelyezett  vezeték 
üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával létesíthető.  
A tervezett Fővárosi Városligeti Színház kijelölt területének DK‐i oldalán halad AZ ELMŰ 
nagyfeszültségű  földkábelének  nyomvonala,  amely  70–80  méteres  szakaszának 
kiváltása szükségessé válhat. Ugyancsak a tervezett Néprajzi Múzeum területén halad 
keresztül az ELMŰ 10 kV‐os földkábele, melyet érintettség esetén kiváltani szükséges. A 
Színház mellett tervezett mélygarázs számára kijelölt területen szintén áthalad egy az 
alállomásból  érkező  10 kV‐os  földkábel,  valamint  a  kisfeszültségű  hálózat  kábele  is 
kiváltandó hálózati elemkén veendő figyelembe. A Néprajzi Múzeum és a Pajtaszínház 
létesítéséhez  ugyancsak  középfeszültségű  hálózati  nyomvonal  kiváltás  szükséges.  A 
közvilágítási  hálózat  nyomvonalának  módosítása  több  helyen  szükségessé  válik  az 
építési helyek és módosuló gyalogutak miatt, valamint a városligeti park keleti részén a 
hálózat bővítése indokolt. A jelenleg szabadon álló épített házas transzformátorok és a 
közvilágítási kapcsolószekrények a tervezett épületekben történő áthelyezése, cseréje 
javasolt. 

A tervezett  létesítmények helyén a becsült maximális villamosenergia‐igények az alábbi 
értékekben kerültek meghatározásra: 

–  Új Nemzeti Galéria  2300 kW 
–  Néprajzi Múzeum  1100 kW 
–  Fővárosi Városligeti Színház  300 kW 
–  Magyar Zene Háza  400 kW 
–  Biodóm  350 kW 
–  Fővárosi Nagycirkusz  15 kW 
–  Közlekedési Múzeum   450 kW 
–  Pajtaszínház  60 kW 
–  Mélygarázs  250 kW 
–  Parkolóház  500 kW 
–  Mélygarázs  600 kW 
–  Kisföldalatti megálló kialakítása  7 kW 
összesen:  6 332 kW 
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Ez  a  villamos  energia mennyiség  a  Városliget  területén  a  szükséges  középfeszültségű 
hálózatfejlesztéseket követően biztosítható. Ilyen mértékű villamos energia mennyiségre 
való  igénybejelentés  a  szolgáltató  felé  azonban  várhatóan  nem  realizálódik, mivel  a 
területen  kiemelten  energia  hatékony  és  klímabarát  energiaellátás  alkalmazása 
tervezett,  ezáltal  fenti  becsült  villamosenergia‐igények  egy  részét  megújuló 
energiaforrások alkalmazásával helyben fedezni lehet.  
A  hazai  épületenergetikai  szabályozás  területén  éppen  jelentős  jogszabályi  változás 
zajlik, a 20/2014. (III.7.) BM rendelet több  lépcsőben módosítja az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározását rögzítő 7/2006. (V.24.) TNM rendeletet. 
A  rendelkezések  egy  része  már  2014.  április  6‐tól  életbe  lépett,  mely  az  előírt 
határértékek  számítási  eljárását  módosította.  A  hőátbocsátási  tényezők 
követelményértékei 2015. január 1‐jétől, majd 2018. január 1‐jétől szigorodnak. 2018. év 
végétől a középületek, 2020. év végétől pedig valamennyi új épület esetében közel nulla 
energiaigényű épület  létesíthető csak, amennyiben a beruházás megtérülése az épület 
élettartama alatt várható.  
A nemzetközi tervpályázati kiírás a hazai viszonyokhoz képest magas épületenergetikai 
elvárásokat  rögzít,  melyek  alapján  –  mélygarázsok  és  egyéb  közlekedési  üzemhez 
kapcsolódó  létesítmények kivételével – kizárólag „közel nulla energiaigényű épület”‐ek 
megvalósításával lehet számolni. A tervezett múzeumépületek megvalósításánál kiemelt 
szempontként jelenik meg a fenntartható energiaforrások használata. 
Fenti jogszabály már definiálja a közel nulla energiaigényű épület fogalmát, mely szerint: 
„az  épületek  energetikai  jellemzőinek  tanúsításáról  szóló  kormányrendelet  szerinti 
költségoptimalizált  szinten  megvalósult  vagy  annál  energiahatékonyabb  épület, 
amelyben  a  primerenergiában  kifejezett  éves  energiaigény  legalább  25%‐át  olyan 
megújuló  energiaforrásból  biztosítják,  amely  az  épületben  keletkezik,  az  ingatlanról 
származik vagy a közelben előállított.” 
Az  egyre  fokozódó  városi  hőszigethatás  enyhítése,  a  CO2‐kibocsátás mérséklése  és  a 
megújuló  energiaforrások  részarányának  növelése  érdekében  a  jelenleg  hatályos 
épületenergetikai előírásoknál  szigorúbb követelményeket célszerű  támasztani, melyek 
a  hamarosan  életbe  lépő  magasabb  követelményt  támasztó  épületenergetikai 
előírásokat már ki fogják elégíteni. 
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3.6.2.2. Gázellátás 
A  Városliget  területén  a  Fővárosi  Gázművek  nagy‐középnyomású,  középnyomású  és 
kisnyomású  gázelosztó  hálózatot  üzemeltet,  a  FŐGÁZ  tájékoztatása  szerint  a 
közeljövőben saját forrásból finanszírozott hálózati fejlesztés nem tervezett.  
A tervezett Néprajzi Múzeum  létesítmény alatti mélygarázs megvalósításához a FŐGÁZ 
DN 500 HA  kisnyomású  gázvezeték mintegy  70 m  szakaszát  kiváltani  szükséges.  Ez  a 
vezeték  táplálja meg  a  VI.  és  a  VII.  kerületi  hálózatát.  Kiváltani  szükséges  továbbá  a 
Hermina  út  mellett  létesülő  mélygarázs  építési  helyén  keresztülhaladó,  a  Petőfi 
Csarnokot ellátó DN 160 mm PE kisnyomású gázvezetéket is.  
A  tervezett  létesítmények  helyén  a  becsült  gázenergia‐igények  az  alábbi  értékekben 
kerültek meghatározásra: 
–  Új Nemzeti Galéria  860 gnm3/ó 
–  Néprajzi Múzeum  410 gnm3/ó 
–  Fővárosi Városligeti Színház  150 gnm3/ó 
–  Magyar Zene Háza  150 gnm3/ó 
–  Biodóm  160 gnm3/ó 
–  Fővárosi Nagycirkusz  6 gnm3/ó 
–  Közlekedési Múzeum   160 gnm3/ó 
–  Pajtaszínház  15 gnm3/ó 
összesen:  1 911 gnm3/ó 
 
Fenti  gázigény  a  területen  nagy‐középnyomású,  középnyomású  hálózatáról  azok 
továbbépítésével biztosítható.  
Ennél  a  gázteljesítménynél  jelentősen  alacsonyabb  tényleges  gázfelhasználás 
realizálódhat  a  területen,  várhatóan  a  magasabb  követelményű  épületenergetikai 
előírások révén megújuló energiaforrások alkalmazása szükségszerű a fűtési hőenergia‐
igény  fedezésére. A nemzetközi  tervpályázat  kiírásában megfogalmazásra  került, hogy 
várhatóan  az  épületek  a  jövőben  kialakításra  kerülő  távfűtési  hálózathoz  fognak 
csatlakozni,  mely  lehet  akár  egy  nagy  hatékonyságú  kapcsolt  energiatermelést 
megvalósító földgázüzemű kiserőmű, vagy megújuló energiaforrásra épülő hőbázis.  
Egy nemrégiben megvalósult projekt eredményeként a Fővárosi Állat‐ és Növénykertben 
hasznosításra  kerül a  Széchenyi Gyógyfürdő  termálvizének hulladékhőjének egy  része. 
Szomszédos  területek  további  fejlesztése  kapcsán  mindenképp  előnyös  szem  előtt 
tartani  a  hulladékhő  hasznosításának  lehetőségét  épületek  fűtése  céljából,  ezzel  is 
csökkentve a felhasználandó földgázmennyiséget. 
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3.6.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A Fővárosi Állat‐ és Növénykert és a volt Vidámpark területe  is a Zuglói központ  (AXE) 
tápterületéhez tartozik. A Városligetet és a hozzá kapcsolódó területeket behálózzák a 
vezetékes  hírközlési  hálózatok,  a  térség  beépítési  jellegéből  adódóan  az  itt  lévő 
távközlési hálózat földalatti alépítménybe húzott vezetékekkel kiépített. 

A volt Vidámpark területétől É‐K‐re, a Hungária körút páratlan oldalán nagy nyílásszámú, 
aknás alépítmény húzódik, melyben elsősorban nagyfontosságú, nagyegységű központok 
közötti  összeköttetéseket  biztosító  kábelek  találhatók.  A  Városligetet  délről  határoló 
Dózsa György út páros oldali járdájában szintén több alépítményi nyomvonal található. A 
Dózsa György úti alépítményből több  leágazás  létesült a Városliget felé. Az alépítmény‐
hálózatban  lévő  megszakító  létesítmények  törzsirányban  nagy  befogadóképességű 
aknák, míg  a  helyi  elosztóhálózaton  kisebbek, melyek  szekrények.  Ezen műtárgyak  a 
kábelek  behúzásához,  illetve  szereléséhez  nyújtanak  lehetőséget.  Itt  találhatók  a 
hálózatok elágazó pontjai, a kábelek kötéspontjai. 
A  különböző nyomvonalas  létesítmény  (elektromos, víz,  gáz  stb.)  tulajdonviszonyaihoz 
képest  az  ún.  házi  bekötés  nem  az  ingatlan  tulajdonosának,  illetve  kezelőjének 
tulajdona, hanem a szolgáltatóé. 
 
A  tervezett  Fővárosi  Városligeti  Színház,  valamint  az  azzal  szomszédos  mélygarázs 
tervezett helye esetében a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózata, valamint az ELMŰ 
alépítmény hálózata – valamint az abban üzemelő  Invitel hálózat – érintett, ezáltal az 
alépítmény  hálózat  nyomvonalát  módosítani  szükséges.  Ugyancsak  ki  kell  váltani  a 
Néprajzi  Múzeumnál,  valamint  a  Közlekedési  Múzeum  mellett  létesülő  mélygarázs 
építési helyén keresztülhaladó Telekom alépítményt. 
Távközlési  szolgáltatások  vonatkozásában  a  terület  megfelelően  ellátott,  az  új 
létesítmények  elektronikus  hírközlési  hálózatba  történő  kapcsolásának  elvi  akadálya 
nincs. 
A Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság (NMHH) honlapján szereplő nyilvántartás szerint 
a kerületben 156 db aktív/működő státuszú szolgáltató  jogosult távközlési szolgáltatást 
nyújtani, a szolgáltatók névsora az  I. sz.  függelékben található. Az NMHH tájékoztatása 
szerint  ebből  mindössze  13  nyújt  ténylegesen  távközlési  szolgáltatást  a  tervezési 
területen,  melyek  az  elektronikus  hírközlési  építményekkel  kapcsolatos  hatósági 
eljárásokról  szóló  14/2013.  (IX. 25.)  NMHH  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően 
megkeresésre kerültek. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés vonatkozásában a Magyar 
Telekom Nyrt. mellett a Vodafone és Telenor mobiltávközlési szolgáltató megkeresése 
szintén megtörtént. 
 

S.sz.  Szolgáltató 

1  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2  Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 

3  GTS Hungary Távközlési Kft.

4  Invitel Távközlési Zrt.

5  Invitel Technocom Távközlési Kft.

6  Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Vezetékes Hálózat Nyilvántartási Osztály

7  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

8  UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.

9  3C Távközlési Kft.

10  MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

11  NOVOTRON Informatikai Zrt.

12  Zuglói Közbiztonsági Non‐profit Kft.

13  TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.
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Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A  Városliget  területén  mindhárom  mobil  távközlési  szolgáltató  hálózata  megfelelő 
lefedettséget  biztosít,  a  szolgáltatók  megfelelő  számú  antennát  helyeztek  el  a 
környéken.  A  tervezett  funkciók  megvalósulásával  a  mobil  beszéd‐  és 
adatkommunikációs  igények  várhatóan  emelkedni  fognak,  melyek  a  bázisállomások 
fejlesztését igénylik. 
 
Összességében távközlési szolgáltatások vonatkozásában a terület megfelelően ellátott, 
az új,  tervezett  létesítmények elektronikus hírközlési hálózatba  történő  kapcsolásának 
elvi akadálya nincs. 
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3.7. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7.§ (7) szerint 
a  Városligeti  építési  szabályzat  készítése  és  jóváhagyása  során  Budapest  hosszú  távú 
városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát, valamint 
a  mindenkori  hatályos  fővárosi  településrendezési  eszközök  szabályait  nem  kell 
figyelembe venni. 
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3.8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 
A kialakult állapot és a  tervezett  területhasználat alapján a  terület övezeti  tagolása az 
alábbiak szerint javasolt: Építési övezetek / övezetek  

‐ Beépítésre nem szánt területek: 
o Z‐Vl   Városligeti Park 

 

o Kb‐Bk  Burkolt köztér 
o Köu  Közlekedési területek

 
‐ Beépítésre szánt területek: 

o Vi   Intézményi területek

 

o K – ÁN  Különleges  ‐ Állat‐ és 
növénykert területei 
 

 

Közterületi szabályozások a területen az alábbi helyeken szükségesek: 

‐ Dózsa  György  út  közterületének  rendezése,  a  városligeti  ingatlan  területének 
rovására 

‐ a Varranó utca megszüntetése, a FÁNK fejlesztési területének javára 
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A  Városligeti  parkban  (Z‐Vl)  jelölt  nevesített  építési  helyek  kijelölése,  létesíthető 
funkciók 
 
Az építési helyek kijelölésénél elsődleges szempont volt, hogy új épület lehetőleg ma  is 
műszakilag igénybe vett területen épüljön. Ennek megfelelően a Dózsa György út menti 
burkolt  területen,  a  Petőfi  csarnok  és  a  Sörsátor  helyén  van  lehetőség  új  épületek 
elhelyezésére. 
 

a.) Múzeumok, Magyar Zene Háza
Kulturális  rendeltetési  egységek 
elhelyezésére az „A – G”  jelű építési 
helyek biztosítanak lehetőséget. 
Az  „G”  jelű  építési  hely  kizárólag  a 
műemléki  védettséggel  rendelkező 
dodzsem  tetőszerkezetének 
áttelepítésére szolgál. 

 

b.) Vendéglátás 
A  „V”  jelű  építési  helyek 
vendéglátás  építményei  számára 
szolgálnak,  a  jelölt  építési 
helyeken kívül  legfeljebb további 
öt,  80m2‐nél  nem  nagyobb 
alapterületű  létesítmény 
helyezhető el. 
 

 
 

 

c.) Új  biztonsági  és  park  fenntartási 
célra felhasználható területek („H” 
jelű építési helyek), a Hermina út 
mentén  (FŐKERT  telephely 
javasolt  helye)  és  a Városligeti  tó 
mellett  az  egykori  trafóház 
épülete  (biztonsági  szolgálat 
javasolt telephelye). 
 

 

Hermina út menti terület  Egykori trafóház
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d.) Látogatóközpont  
Az „Lkp” jelű építési helyeken csak 
látogatóközpont  létesíthető  a 
Liget  projekt  megvalósításának 
időtartamára. 

 
 
Építmények magassága 
Városligeti park: 
A  nevesített  „A‐E”  jelű  építési  helyek  esetében  a  megengedett  legnagyobb 
párkánymagasság: 25 méter. 
Építészeti  jel  az  Új  Nemzeti  Galéria  esetében  lehetséges  az  épület  alapterületének 
legfeljebb 10% ‐án. A megengedett legnagyobb magassága 40 méter. 

További megengedett építménymagasságok a területen: 
„F‐G” és „Lkp” jelű építési helyek esetében 7,5 méter; 
Vendéglátás és Illemhelyek esetében 5,0 méter.  
 

Állat‐ és növénykert területe: 
A szabályozási terven  jelölt területen belül az épület megengedett  legmagasabb pontja 
40 méter, míg az építménymagasság 25 méter. 
 
Építmények rendeltetése a városligeti park területén 
A városligeti park területén: 

‐ kulturális, 

‐ turisztikai, 

‐ vendéglátó, 

‐ közlekedési, 

‐ biztonsági rendeltetésű épület, valamint 

‐ parkoló és gépjárművek és 

‐ kerékpár elhelyezését biztosító építmény helyezhető el. 

Kereskedelmi  szállás  rendeltetésű  épület  nem  létesíthető  a  területen. 
Kiskereskedelem  önálló  épületben  a  területen  3  db  létesíthető,  maximum  80  m2 
alapterülettel. 
 
A Városligeti park funkcióinak szabályozása 

 Javasolt különböző rendeltetésű parkterületek: 

 játszótér, 

 sportterület, 

 kutyafuttató, 

 megőrzendő karakterű, nyílt szabadterületek, 

 különleges rendeltetésű parkterület (Vakok kertje). 

 Legalább 2 km hosszú, rugalmas burkolatú futókör létesítendő.  

 Köztárgy elhelyezése közterület‐alakítási terv alapján lehetséges. 

 
Növényállomány védelme  

 A szabályozási terven a kiemelten értékes fák, facsoportok jelölésre kerültek. 

 A fák kivágását és egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell tervezni.  
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 A  szabályozási  terven  jelölt  megőrzendő  karakterű,  nyílt  szabadterületeket 

fapótlás veszélyeztetheti. 

 
Zöldtető létesítése 

 A  térszín  alatti  beépítések  fölött  tetőkert  vagy  azzal  egyenértékű  nagyobb 

kiterjedésű zöldtető létesítendő.  

 Új  lapostetős  épületek  tetőfödémén,  az  „E”  jelű  építési  helyen  létesítendő 

intézmény  kivételével,  szintén  zöldtetőt  kell  létesíteni a  tetőfelülvilágítók és a 

gépészeti berendezések figyelembevétele mellett.  

 Az  „A”  jelű  építési  helyen  összesen  6 000  m2‐t  meg  nem  haladó  területű 

lapostető kialakítása megengedett zöldtető létesítése nélkül is. 

 
A tó szabályozása 

 A tó területén ‐ a műjégpálya kivételével ‐ állandó vízfelületet kell biztosítani.  

 A Széchényi‐sziget körbe‐csónakázhatóságát biztosítani kell.  

 
Közlekedés 

 A közutak övezeti előírásainak és hálózati szerepének meghatározása. 

 MILLFAV műszaki védelmének biztosítása. 

 A park úthálózatának kialakítására vonatkozó előírások megállapítása. 

 Az  egyes  létesítmények  megvalósításához  kapcsolódó  közlekedésfejlesztési 
feltételrendszer meghatározása. 

 A Kós Károly sétány lezárásához szükséges közlekedésfejlesztési feltételrendszer 
meghatározása.  

 
Parkolás 

 Az  új  fejlesztések  rendeltetésszerű  használathoz  szükséges  parkoló  szám, 
valamint a meglévő parkolók megtartásának biztosításához kapcsolódó területi 
és funkcionális differenciálási szabályok meghatározása. 

 A felszíni parkolók és a parkolási építmények helyének meghatározása. 
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2. § 1. Közel nulla 
energiaigényű épület… 

A 2. § 1. pont törlésre kerül. A mindenkor hatályos 
jogszabály szerinti fogalom 
meghatározás a mérvadó. 

- 2.§ 1a. Lapostető:
10%-os, vagy annál kisebb 
hajlásszögű sík tetőfelület. 

A lapostető értelmezéséhez 
szükséges 
fogalommagyarázat. 

2.§ 3. Nagyrendezvény: 
közterület-használattal 
járó olyan kulturális, 
szabadidős, sport, vagy 
egyéb társadalmi 
rendezvény, amelyen a 
résztvevők száma 
várhatóan meghaladja az 
10000 főt, és amely a 
zöldfelületek jelentős 
igénybevételével jár. 

2.§ 3. Nagyrendezvény: 
közterület-használattal járó 
olyan kulturális, szabadidős, 
sport, vagy egyéb 
társadalmi rendezvény, 
amelyen a résztvevők 
száma várhatóan 
meghaladja az 5000 főt, és 
amely a zöldfelületek 
jelentős igénybevételével 
jár. 

Nagyrendezvénynek 
tekinthető az 5000-10000 
fős rendezvények is. 

4.§ (2) Az 1. mellékleten 
jelölt „A-E” jelű építési 
helyeken épület létesítése 
csak építészeti 
tervpályázat alapján 
megengedett. 

4.§ (2) Az 1. mellékleten 
jelölt „A" és „C-E” jelű építési 
helyeken épület létesítése 
csak építészeti tervpályázat 
alapján megengedett. 

A „B” jelű építési helyen az 
eredeti tervek alapján épül 
újra a színház. 

5.§ (3) A tervezett térszín 
alatti ……… 
 

5.§ (3) A tervezett terepszint 
alatti ……... 

 

A térszín alatti és a 
terepszint alatti kifejezés 
egységesítésre került a 
rendelet egészében 
terepszint alatti 
megnevezésként. 

14.§ (6)  A K-ÁN-2 jelű 
építési övezet területén 
létesülő új lapostetős 
vagy alacsony (20° alatti) 
hajlásszögű épületek 
tetőfödémén zöldtetőt 
kell létesíteni. Ettől eltérni 
csak tetőfelülvilágítók és 
gépészeti berendezések 
elhelyezése miatt lehet. 

14.§ (6)  A K-ÁN-2 jelű 
építési övezet területén 
létesülő új Lapostetős 
épületek tetőfödémén 
zöldtetőt kell létesíteni. Ettől 
eltérni csak transzparens 
szerkezetek és gépészeti 
berendezések elhelyezése 
miatt lehet. 

Az építészeti koncepció 
miatt csak új lapostetők 
esetében alkalmazandó.  

A felülvilágító helyett 
általánosabb 
megfogalmazás indokolt. 

14.§ (7) A K-ÁN-2 jelű 
építési övezet 5.000m2-t 
meghaladó új 
beépítésének közlekedési 
feltétele, a beépítés 
rendeltetésszerű 
használatát biztosító 
parkolóhely számon túl 
legalább 400 (a Fővárosi 
Állat- és Növénykert K-
ÁN-1 jelű építési övezete, 
a Fővárosi Nagycirkusz, 
valamint a Széchenyi 
Gyógyfürdő és Uszoda 
használatát biztosító 
parkoló mennyiségnek 
megfelelő) közhasználatú 

14.§ (7) A K-ÁN-2 jelű 
építési övezet 5.000 m2-t 
meghaladó új beépítésének 
közlekedési feltétele, a 
beépítés rendeltetésszerű 
használatát biztosító 
parkolóhely számon túl 
legalább 550 (a Fővárosi 
Állat- és Növénykert K-ÁN-1 
jelű építési övezete, a 
Fővárosi Nagycirkusz, a 
Széchenyi Gyógyfürdő és 
Uszoda, és a Városliget 
parkterülete használatát 
biztosító parkoló 
mennyiségnek megfelelő) 
közhasználatú várakozóhely 

A 1866/2015 (XII.2.) 
Kormány határozat és a 
Liget Budapest 
dokumentumelemző és 
döntéselőkészítő 
tanulmány eredményei-, 
valamint a fejlesztési 
elképzelések részleteinek 
figyelembe vételével a 
tervezési terület M3 
autópálya bevezető 
szakasz – Hungária körút 
közvetlen közelében lévő 
parkolási helyszín súlya 
megnövelésre kerül a többi 
parkolási helyszín 
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várakozóhely 
többletparkoló-kapacitás 
biztosítása, melyet 
legkésőbb az új beépítés 
elkészültéig meg kell 
valósítani. 

többletparkoló-kapacitás 
biztosítása, melyet 2017 
december 31.-éig vagy 
legkésőbb az új beépítés 
elkészültéig meg kell 
valósítani. 

rovására. 

15. § „(2) Az övezet 
területén   

a) kulturális, 

b) turisztikai, 

c) vendéglátó, 

d) közlekedési, 

e) biztonsági 
rendeltetésű épület, 
valamint parkoló és 
gépjárművek, illetve 
kerékpár elhelyezését 
biztosító építmény 
helyezhető el. 

15. § „(2) Az övezet 
területén   

a) kulturális, 

b) turisztikai, 

c) vendéglátó, 

d) közlekedési, 

e) biztonsági 

f) kiskereskedelmi 

rendeltetésű épület, 
valamint gépjárművek, 
illetve kerékpárok 
elhelyezését biztosító 
építmény helyezhető el. 

A parkolásra vonatkozó 
szövegrész esetében 
pontosításra kerül sor. 

Az árusító funkció 
megtartása érdekében 
indokolt kiegészíteni a 
megengedett funkciók 
körét. 

15. § (4) Kiskereskedelmi 
funkció kizárólag a (4) 
bekezdés a) – c) pontjai 
szerint meghatározott 
rendeltetések kiegészítő 
funkciójaként létesíthető. 
 

15. § (4) Kiskereskedelmi 
funkció a (2) bekezdés a) – 
c) pontjai szerint 
meghatározott rendeltetések 
kiegészítő funkciójaként 
létesíthető, valamint 
közterület-alakítási terv 
alapján önálló funkcióként 
3 db legfeljebb 80 m2 
alapterületű épület 
elhelyezése is megengedett 
a jelölt építési helyeken 
kívül. 

Az árusító funkció 
megtartása és az ehhez 
szükséges pavilonok 
egységes építészeti 
koncepció mentén való 
kialakítása érdekében 
korlátozott számban és 
méretben indokolt 
megengedni a 
kiskereskedelmet önálló 
funkcióként is. 

16. § (4) Az „IH” jelű 
építési helyeken csak 
illemhely létesíthető, a 
jelölt építési helyeken 
kívül az övezet területén 
közterület-alakítási terv 
alapján, további négy 
nyilvános illemhely 
létesíthető. 

16. § (4) Az övezet területén 
közterület-alakítási terv 
alapján nyolc darab, 
egyenként legfeljebb 100 m2 
alapterületű nyilvános 
illemhely létesíthető. Az 
illemhelyek elhelyezésekor 
300 méternél kisebb 
gyaloglási távolság 
biztosítandó a 
parkhasználók számára. 

Az illemhelyek kedvező, az 
igényekhez és a parki 
funkciókhoz rugalmasan 
illeszkedő elhelyezése 
érdekében módosul az 
előírás. 

16. § (5) A „V” jelű építési 
helyek vendéglátás 
építmények számára 
szolgálnak, a jelölt építési 
helyeken kívül, 
közterület-alakítási terv 
alapján, legfeljebb 
további öt, 60m2-nél nem 
nagyobb alapterületű 
létesítmény helyezhető el.

16. § (5) A „V” jelű építési 
helyek vendéglátás 
építmények számára 
szolgálnak, a jelölt építési 
helyeken kívül, közterület-
alakítási terv alapján, 
legfeljebb további öt, 80 m2-
nél nem nagyobb 
alapterületű létesítmény 
helyezhető el. 

A tervezett Ligethonos 
„pavilonok” becsült 
alapterülete 80 m2. 

– 16. § (5a) Az „Lkp” 
jelű építési helyeken a Liget 

A Látogatóközpont 
létesítéséhez új építési hely 
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projekt megvalósításának 
időtartamára összesen 
legfeljebb 200 m2 
alapterületű építmény 
látogatóközpont céljára 
helyezhető el. 

került kijelölésre, melyen 
egy 200 m2-es épület 
létesíthető. 

16. § (9) Az övezetben az 
1. mellékleten jelölt 
építési helyeken 
megengedett legnagyobb 
párkánymagasság: 

a) „A - E” jelű
 25,0 méter 

b) „G”, „H” 
 7,5 méter 

c) „IH”, „V” 
 5,0 méter. 

16. § (9)  

d) „Lkp”  7,5 
méter. 

A Látogatóközpont 
létesítése új elem a 
tervben, ezért szükséges a 
megengedett legnagyobb 
párkánymagasságának 
meghatározása.  

16. § (11) Az 1. 
mellékleten jelölt „A” és 
„B” jelű építési helyeken 
belül elhelyezésre kerülő 
épület esetében olyan 
építészeti jel elhelyezése 
lehetséges, amelynek 
legmagasabb pontja 40 
méter lehet. Az építészeti 
jelnek a 25 méteres 
párkánymagasság felett 
mért egyetlen vízszintes 
metszete sem haladhatja 
meg az elhelyezésre 
kerülő épület 
alapterületének 10 %-át. 

16. § (11) Az 1. 
mellékleten jelölt „A” jelű 
építési helyen belül 
elhelyezésre kerülő épület 
esetében olyan építészeti jel 
elhelyezése lehetséges, 
amelynek legmagasabb 
pontja 40 méter lehet. Az 
építészeti jelnek a 25 
méteres párkánymagasság 
felett mért egyetlen 
vízszintes metszete sem 
haladhatja meg az 
elhelyezésre kerülő épület 
alapterületének 10 %-át. 

A „B” jelű építési helyen a 
hatályos kormányhatározat 
szerint korábban ott álló 
színház újjáépítése 
tervezett, melyen nem volt 
magas építészeti jel 
eredetileg, így az előírás 
okafogyottá vált. 

16. § (12) Az „F” jelű 
építési helyen belüli 
épület eredeti állapotának 
megfelelően 
helyreállítható. 

16. § (12) Az „F” és a „B” 
jelű építési helyen belüli 
épületek az eredeti tervek 
alapján újraépíthetők.” 

Kormányhatározat alapján. 

17.§ (3) A játszótér 
rendeltetésű 
parkterületek gyermekek 
biztonságát szolgáló, 
maximum 1,2 m magas, 
áttört kialakítású 
kerítéssel 
szegélyezhetők.  
(5) A kutyafuttató 
rendeltetésű 
parkterületeken 
maximum 1,2 m magas, 
áttört kialakítású kerítés 
helyezhető el. 

17.§ (3) A játszótér 
rendeltetésű parkterületek 
gyermekek biztonságát 
szolgáló, maximum 1,2 
méter magas, áttört 
kialakítású kerítéssel 
szegélyezhetők.  

(5) A kutyafuttató 
rendeltetésű parkterületeken 
maximum 1,2 méter magas, 
áttört kialakítású kerítés 
helyezhető el. 

Pontosítás, az „m” 
rövidítések helyett kiírásra 
kerül a „méter” szó. 

20. § (5) Az „A-F” jelű 
építési helyeken tervezett 
intézmények építése ideje 
alatt az építési anyag és 
gépek tárolása 

20. § (5) Az „A-D” jelű 
építési helyeken tervezett 
intézmények építése ideje 
alatt az építési anyag és 
gépek tárolása (felvonulási 

Az „E” jelű építési helyre 
vonatkozó rendelkezés 
módosult, ezért a 
felsorolásból törlésre került. 
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(felvonulási terület) csak 
az 1. mellékleten jelölt 
építési hely és az építési 
hely kizárólag terepszint 
alatt beépíthető részének 
határain belül 
megengedett.” 

terület) csak az 1. 
mellékleten jelölt építési hely 
és az építési hely kizárólag 
terepszint alatt beépíthető 
részének határain belül 
megengedett.” 

- 20. § (6) Az „E” és „F” jelű 
építési helyeken tervezett 
intézmények építése ideje 
alatt a felvonulási terület az 
1. mellékleten jelölt 
felvonulási terület építkezés 
ideje alatt helyen 
megengedett. 

Az előírás módosításával 
meg lehet teremteni a 
lehetőségét, hogy az Olof 
Palme és Paál László 
sétányok és a volt 
Hungexpo területének 
burkolt felületeit igénybe 
lehessen venni felvonulási 
területként. 

21.§ (3) Új vagy bővített 
lapostetős épületek 
tetőfödémén zöldtetőt 
kell létesíteni. Ettől eltérni 
csak tetőfelülvilágítók és 
gépészeti berendezések 
elhelyezése miatt lehet. 

21.§ (3) Új vagy bővített 
lapostetős épületek 
tetőfödémén zöldtetőt az 
alábbiak szerint kell 
létesíteni: 

a) az „E” jelű építési 
helyen zöldtetőt 
nem kell létesíteni, 

b) az „A” jelű építési 
helyen összesen 
6 000 m2-t nem 
meghaladó területű 
lapostető kialakítása 
megengedett 
zöldtető létesítése 
nélkül is, 

c) az egyéb építési 
helyeken a 
tetőfelülvilágítók és 
gépészeti 
berendezések 
számára szükséges 
tetőfelületeken, és 
az eredeti tervek 
alapján újraépülő 
épületeken nem kell 
zöldtetőt létesíteni. 

 

 

 

A Zene Háza nyertes 
pályaművének építészeti 
koncepciója miatt zöldtető 
alkalmazása nem 
lehetséges. 

A Nemzeti Galéria nyertes 
pályaművének építészeti 
koncepciója miatt zöldtető 
alkalmazása nem 
lehetséges mindegyik 
lapostetős felületen. 

23. § A Kós Károly 
sétány főúthálózati 
szerepköre 
megszüntetésének 
közlekedési feltételei 

a) a Hungária körúton 
belüli területetket 
az átmenő 
forgalomtól védő, 
korlátozott 
behajtási övezet 
kijelölése és 
működtetése; 

b)  

a) A 23. § a) törlésre 
kerül. 

A főváros területén a 
behajtási díj bevezetése 
(dugó díj) a tervezési 
terület vonatkozásában 
önállóan nem vezethető be, 
csak fővárosi szinten. Az 
egyeztetések alapján a 
fejlesztési feltétel törlésre 
kerül a Városliget 
vonatkozásában. 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1062 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
- 70 - 

Hatályos  Javasolt módosítás Indoklás 

24. § (1) A Dózsa György 
út melletti „B-D” jelű 
építési helyeken új 
beépítés létesítésének 
közlekedési feltételei  

a) a Dózsa György 
útnak a terület felöli 
útpályáján 
autóbuszsáv 
kialakítása; 

b) az Ötvenhatosok tere 
trolibusz 
közlekedésének a 
Dózsa György útra 
történő áthelyezése; 

c) a Dózsa György út 
mentén a Hősök tere 
és az Ajtósi Dürer 
sor között legalább 6 
m szélességben 
összefüggő 
gyalogos-kerékpáros 
kapcsolat 
kialakítása; 

d) a beépítés 
rendeltetésszerű 
használatát biztosító 
parkolási 
létesítmény(ek)  
befogadóképessége 
legalább 800 
közhasználatú 
férőhely, amelyet a 
Dózsa György út 
mentén jelölt Építési 
hely kizárólag térszín 
alatt határain belül 
kell elhelyezni; 

24. § (1) A Dózsa 
György út melletti „B-D” jelű 
építési helyeken új beépítés 
létesítésének közlekedési 
feltételei  

a) a Dózsa György útnak 
a terület felöli 
útpályáján 
autóbuszsáv 
kialakítása; 

b) az Ötvenhatosok tere 
trolibusz 
közlekedésének a 
Dózsa György útra 
történő áthelyezése; 

c) a Dózsa György út 
mentén a Hősök tere 
és az Ajtósi Dürer sor 
között legalább 6 m 
szélességben 
összefüggő gyalogos 
kapcsolat kialakítása; 

 

 

d) a beépítés 
rendeltetésszerű 
használatát biztosító 
parkolóhely számon 
túl legalább a 
környezet lakosság 
igényeit támogató 
200, valamint a 
Vajdahunyad vár - 
Mezőgazdasági 
múzeum 
épületegyüttes 
rendeltetésszerű 
használatát biztosító, 
közhasználatú 
várakozóhely 
többletparkoló-
kapacitás biztosítása, 
amelyet a Dózsa 
György út mentén 
jelölt építési hely és 
az építési hely 
kizárólag terepszint 
alatt határain belül 
kell elhelyezni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A park és a Dózsa György 
út közötti sávban épülő 
kulturális létesítmények 
esetében a kapcsolódó 
gyalogos infrastruktúra 
létrehozása igényel 
építésjogi szabályozást, a 
kerékpáros kapcsolat-
rendszer a Dózsa György 
út területén valósul meg. 

A park és a Dózsa György 
közötti sávban épülő 
kulturális létesítmények a 
jövőben még változhatnak. 
A rendeltetésszerű 
használathoz szükséges 
parkoló mennyiség 
megvalósítását a rendelet 
garantálja. A 24. § d) pontja 
– figyelemmel a 14.§ (7) 
bekezdés módosítására is- 
csak a korábbi 
megállapodásnak 
megfelelő többlet parkoló 
mennyiséget kell, hogy 
számszerűsítse. 

24. § (2) Az (1) 
bekezdésben 
felsoroltakat legkésőbb 
az új beépítés 
elkészültéig meg kell 
valósítani. 

24. § (2) Az (1) bekezdés a) 
- c) pontjaiban felsoroltakat 
legkésőbb az új beépítés 
elkészültéig, a d) pontban 
szereplő feltételt más 
jogszabályban 
meghatározott időpontig kell 
megvalósítani.” 

A d) pontban szereplő 
parkolók megvalósítására 
vonatkozó konkrét 
időpontról a 373/2015 (XII. 
2.) Korm. rend. 3. §-a 
rendelkezik. 
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25.§ A Hermina út melletti 
„A” jelű építési helyen új 
beépítés létesítésének 
közlekedési feltétele a 
beépítés rendeltetésszerű 
használatát biztosító 
parkolóhely számon túl 
legalább 80 (a 
Közlekedési múzeum 
használatát biztosító 
parkoló mennyiségnek 
megfelelő) közhasználatú 
várakozóhely többlet 
parkoló-kapacitás 
biztosítása. 

A 25.§ törlésre kerül. A Közlekedési múzeum 
újraépítése engedélyezési 
szempontból új létesítmény 
megvalósítását jelenti, nem 
lehet a meglévő 
létesítményhez tartozó 
parkoló-kapacitás 
megtartását előírni.  

A Hermina út melletti 
sávban épülő, újjáépülő 
kulturális létesítmények a 
jövőben még változhatnak. 
A rendeltetésszerű 
használatukhoz szükséges 
parkoló mennyiség 
megvalósítását a rendelet 
garantálja. 

A szükséges parkolók 
megvalósítására vonatkozó 
konkrét időpontról a 
373/2015 (XII. 2.) Korm. 
rend. 3. §-a rendelkezik. 

 

26. § Közlekedési 
üzemhez kapcsolódó 
létesítmény kivételével új 
épület kizárólag közel 
nulla energiaigényű 
épületként tervezhető és 
kivitelezhető. 

26.§ Az 1. mellékleten jelölt 
„A-F” jelű építési helyen 
belül elhelyezésre kerülő 
épületek kizárólag közel 
nulla energiaigényű 
épületként tervezhetőek és 
kivitelezhetőek. 

Az önálló vendéglátó és 
kereskedelmi egységek, 
valamint az illemhelyek 
közel nulla 
energiaigényének előírása 
nem indokolt, használati 
mintázatuk alapján nem 
szükséges. 

30. § (1) Új építmények, 
önálló rendeltetési 
egységek, területek 
rendeltetésszerű 
használatához a 
vonatkozó előírás szerint 
számított 
személygépjármű 
várakozóhelyek száma a 
helyi sajátosságok 
alapján az alábbiak 
szerint csökkenthető:  

a) K-ÁN-2 jelű 
építési övezet 
esetében 40%-al; 

b) Vi-Sz jelű építési 
övezet esetében 
100%-al; 

c) a Z-Vl jelű övezet 
„A” jelű építési 
hely esetében 
40%-al; 

d) a Z-Vl jelű övezet 
„B-E”jelű építési 
helyek esetében 
60%-al; 

30. § (1) Új 
építmények, önálló 
rendeltetési egységek, 
területek rendeltetésszerű 
használatához a 
személygépjármű 
várakozóhelyek számát az 
alábbiak szerint kell 
biztosítani:  

a) jelentős zöldfelületet 
igénylő közösségi 
kulturális önálló 
rendeltetési egység és 
közhasználatú park 
esetében 1 
várakozóhely, az alábbi 
eltérésekkel 

aa) K-ÁN jelű építési 
övezetek minden 
megkezdett 1000 m2-e 
után 

ab) Z-VI jelű övezet 
minden megkezdett 
5000 m2-e után; 

b) kulturális és 
közösségi szórakoztató 
önálló rendeltetési 

A módosításra a 48/2015 
(III. 12.) Korm. rendelet 5. 
§-ának valamint a 373/2015 
(XII. 2.) Korm. rendelet 5. § 
a) pontjának érvényre 
juttatása miatt volt szükség. 
Továbbá a fentiek 
következtében a 
rendeltetésszerű 
használathoz kötődő 
parkolóhely létesítési 
kötelezettség egységes 
szabályozásának igénye 
miatt. 
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e) a Z-Vl jelű övezet 
a)-d) pontba nem 
tartozó 
létesítményei 
esetében 100%-al; 

egység esetében, ahol 
a férőhelyszám nem 
állapítható meg a 
huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségek 
minden megkezdett 
100 m2 nettó 
alapterülete után 1 
várakozóhely;  

c) kulturális és 
közösségi szórakoztató 
önálló rendeltetési 
egység esetében, ahol 
a férőhelyszám 
megállapítható minden 
megkezdett 5 férőhely 
után 1 várakozóhely, 
az alábbi eltérésekkel 

ca) a Z-VI jelű 
építési övezet esetén 
a számított értéket 
40%-al csökkentve, 

cb) Vi jelű 
építési övezeteknél 
100%-al csökkentve; 

d) vendéglátó, 
kereskedelmi, és 
egyéb önálló 
rendeltetési egység 
esetében nem kell 
személygépjármű 
várakozóhelyet 
biztosítani. 

30. § (2) A Z-Vl jelű övezet 
területén belül parkolási 
létesítményt az Építési 
hely kizárólag felszín 
alatt, és az azzal 
érintkező Építési hely 
jelölésű területeken belül 
lehet elhelyezni. 

30. § (2) A Z-Vl jelű övezet 
területén belül parkolási 
műtárgyat az építési hely 
kizárólag terepszint alatt, és 
az azzal érintkező építési 
hely jelölésű területeken 
belül lehet elhelyezni. 

Az előírás csak a 
mélygarázsokra vonatkozik, 
ennek felel meg a 
pontosítás. 

A térszín alatti és a 
terepszint alatti kifejezés 
egységesítésre került a 
rendelet egészében 
terepszint alatti 
megnevezésként. 

31. § (1) A Z-Vl jelű övezet 
„E” jelű építési helyén 
megvalósuló beépítés 
rendeltetésszerű 
használatához szükséges 
parkoló-kapacitást az 1. 
mellékleten a Dózsa 
György út mentén jelölt, 
Építési hely és Építési 
hely kizárólag térszín 
alatt határain belül kell 
elhelyezni. 

31. § (1) A Z-Vl jelű övezet 
„E” jelű építési helyén 
megvalósuló beépítés 
rendeltetésszerű 
használatához szükséges 
parkoló-kapacitást az 1. 
mellékleten a Dózsa György 
út mentén jelölt, építési hely 
kizárólag terepszint alatt 
határain belül kell 
elhelyezni. 

A térszín alatti és a 
terepszint alatti kifejezés 
egységesítésre került a 
rendelet egészében 
terepszint alatti 
megnevezésként. 

31. § (2) Az 1. mellékleten 
a Dózsa György út 
mentén jelölt, Építési hely 

31. § (2) Az 1. mellékleten a 
Dózsa György út mentén 
jelölt, építési hely kizárólag 

A térszín alatti és a 
terepszint alatti kifejezés 
egységesítésre került a 
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kizárólag térszín alatt 
határain belül létesülő 
közhasználatú 
várakozóhelyek 
használatát legalább a 
1800-0900 közötti 
időszakban biztosítani 
kell a lakosság számára. 

terepszint alatt határain 
belül létesülő közhasználatú 
várakozóhelyek használatát 
legalább a 18.00-09.00 
közötti időszakban 
biztosítani kell a lakosság 
számára.  

rendelet egészében 
terepszint alatti 
megnevezésként. 

31. § (3) A Z-Vl jelű övezet 
területén a meglévő 
felszíni parkolókat – az 1. 
mellékleten jelöltek 
kivételével – a Z-Vl jelű 
övezet „B-E” jelű építési 
helyeinek beépítésekor, 
azok rendeltetésszerű 
használatához szükséges 
parkoló számával 
arányos mértékben meg 
kell szüntetni. 

31. § (3) A Z-Vl jelű övezet 
területén a meglévő felszíni 
parkolókat – az 1. 
mellékletben jelölt közpark 
területén belül kialakítható 
felszíni parkoló határa által 
körbezárt területek 
kivételével – a Z-Vl jelű 
övezet „A-F” jelű építési 
helyeinek beépítésekor, 
azok rendeltetésszerű 
használatához szükséges 
parkoló számával arányos 
mértékben meg kell 
szüntetni. 

A Z-VI jelü övezet területén 
belül megtartható felszíni 
parkolók meghatározására 
vonatkozó pontosítás. 

A park területén lévő 
személygépjármű várakozó 
helyeket döntő részben az 
övezetben megvalósuló 
kulturális fejlesztések 
részeként épülő 
garázskapacitás kiváltja, 
ezért a felszíni parkolókat a 
létesítményfejlesztés 
ütemében kell, lehet 
megszüntetni. 

- 31. § (3a) A Z-Vl jelű övezet 
területén új felszíni parkolók 
csak a Dózsa György úttal, 
vagy a Hermina úttal 
közvetlenül nem határos 
építési helyek meglévő és 
tervezett beépítése 
számára, mozgássérült 
parkolóként létesíthető.” 

A mozgássérültek 
esélyegyenlőségének 
biztosítására indokolt a 
közlekedésükhöz 
szükséges 
várakozóhelyeket az egyes 
létesítmények közvetlen 
közelében elhelyezni, még 
a Városliget kiemelt 
zöldfelületi jelentősége 
ellenében is.  

31. § (6) A Vi-K jelű 
építési övezet területén 
az autóbusz parkoló csak 
vele egyenértékű 
létesítmény 
megvalósítása és 
használatbavétele után 
szüntethető meg. 

31. § (6) A Vi-K-2 jelű 
építési övezet területén az 
autóbusz parkoló csak vele 
egyenértékű létesítmény 
megvalósítása és 
használatbavétele után 
szüntethető meg. 

Az előírással érintett építési 
övezet megnevezésének 
pontosítása. 

-   31. § (7) Az 1. melléklet 
építési hely kizárólag 
terepszint alatt beépíthető 
része jelölésű területen 
létesülő garázs építésekor a 
közlekedési infrastruktúra 
megközelítéséhez és az 
üzemeltetéséhez szükséges 
felépítmény (lift, rámpa, 
lépcső,…) önálló szellőző 
kivételével létesíthető. 

Az előírás a park és a 
Dózsa György út közötti 
sávban épülő parkolási 
létesítmények ésszerű és 
rendezett 
megvalósíthatóságát 
szolgálja. 

 A R. 1. mellékletének 
helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép. 

A Városligeti építési 
szabályzat mellékletét 
képező Szabályozási terv 
módosul. 
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3.10. OTÉK‐TÓL VALÓ ELTÉRÉS  

 
AZ OTÉK vonatkozó 111. §‐a alapján a II–III. fejezetben meghatározott követelményeknél 
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha 

a)  azt  különleges  településrendezési  okok  vagy  a  kialakult  helyzet  indokolja, 
továbbá 

b) közérdeket nem sért, valamint 

c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. 

 
A fentebb idézettek alapján a hatályos VÉSZ a BDH/010/00100‐3/2014. számú OTÉK‐tól 
való eltérési engedély alapján, az OTÉK –tól megengedőbb értéket az alábbi esetekre 
állapított meg: 

 K‐ÁN‐2 jelű építési övezet  
- legkisebb zöldfelületi mértéke       25% 

(OTÉK által előírt legkisebb zöldfelület 40%) 
 

 Vi‐V jelű építési övezet  
- legkisebb zöldfelületi mértéke      15% 

(OTÉK  szerint  a  legkisebb  zöldfelület,  intézményi  területen  a  be  nem 
épített  terület  50%‐a,  azaz  a  Vi‐SZ  jelű  építési  övezet  esetében:  (100‐
50)/2=25%) 
 

 Vi‐SZ jelű építési övezet  
- legkisebb zöldfelületi mértéke      5% 

(OTÉK  szerint  a  legkisebb  zöldfelület,  intézményi  területen  a  be  nem 
épített  terület  50%‐a,  azaz  a  Vi‐SZ  jelű  építési  övezet  esetében:  (100‐
70)/2=15%) 
  

 

Jelen tervmódosítás kapcsán újabb OTÉK‐tól való eltérés nem szükséges. 
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3.11. BEÉPÍTÉSI TERV 
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FÜGGELÉK  

 
S.sz. Szolgáltató neve Aktív/működő szolgáltatás típusa 

1 ACE TELECOM Telekommunikációs és 
Informatikai Szolgáltató Kft. 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

2 ACN Communications Hungary Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
4 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató 

Kereskedelmi és Ipari Kft. 
Mobil telefonszolgáltatás 

5 ALLCOM INTERNATIONAL Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

6 ALTAinternet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

7 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 

Egyéb digitális televíziós hozzáférési 
szolgáltatás 

  Földfelszíni műsorszórás előfizetői 
szolgáltatás 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
8 ArraboNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
9 Baronetcomp Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
10 Born 2 End Komplex Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

11 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
12 BorSoft Informatikai Szervező Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

13 Bsystems Telekom Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
  Televízió műsorelosztás 
14 BT Limited Magyarországi Fióktelepe Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
  VPN alapú hangátviteli szolgáltatás 
15 Business Telecom Távközlési Nyrt. Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
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S.sz. Szolgáltató neve Aktív/működő szolgáltatás típusa 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Műholdas rádió műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

  Műholdas televízió műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

16 Calliotel Távközlési Fejlesztő és Tanácsadó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Tranzit forgalmi szolgáltatás 

17 Calltivation Ltd. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  VPN alapú hangátviteli szolgáltatás 
18 CBN Telekom Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
19 CloudPrime Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
20 Cogent Communications Hungary Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
21 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
22 Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Televízió műsorelosztás 
23 Cor@Net Távközlési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Egyéb előfizetői adatátviteli 
szolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

24 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
25 Cost Consulting Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
26 DELTAKON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
27 Deninet Üzleti Kommunikációs Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
28 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Televízió műsorelosztás 
29 Digital-Pcnet Bt. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
30 Ditel 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
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31 Drávanet Hálózatok Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

32 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
33 DT Tanácsadó Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
34 Duna Telekom Távközlési Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
35 DUNAKANYAR-HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

36 EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Egyéb előfizetői adatátviteli 
szolgáltatás 

  Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
37 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
38 E-Piac Elektronikus Kereskedelmi Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
39 EQNet Infokommunikációs Zrt. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
40 ES Innotel Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
41 eVision Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Műholdas rádió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Műholdas rádió műsorterjesztés 

hálózati szolgáltatás 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

hálózati szolgáltatás 
42 Externet Telekommunikációs és Internet 

Szolgáltató Nyrt. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1062 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
- 80 - 

S.sz. Szolgáltató neve Aktív/működő szolgáltatás típusa 

  Televízió műsorelosztás 
43 Faragó Sándor Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
44 FCI - FirstCom Internet Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
45 FCS Group Kereskedelmi, Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

46 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
47 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
48 FONIO-VOIP Informatikai, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

49 Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

50 GTS Hungary Távközlési Kft. Egyéb előfizetői adatátviteli 
szolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
51 Hangháló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
52 HERMINA CENTER Ingatlanforgalmazó Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
53 Hungária Informatikai Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
54 Hungaro DigiTel Távközlési Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
55 HWR-Telecom Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
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  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
56 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
57 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
58 Intellihome Távközlési Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
59 InterEuro Computer Kereskedelmi és SZolgáltató 

Kft. 
Egyéb hangátviteli szolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

60 Invitel Távközlési Zrt. Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 
  Egyéb hálózati szolgáltatás 
  Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
  VPN alapú hangátviteli szolgáltatás 
61 Invitel Technocom Távközlési Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
62 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
63  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
64 iSave Informatika Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
65 ITSource Informatikai és Telekommunikációs 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
66 Juhász Ervin Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
67 JUROP TELEKOM Telekommunikációs Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
68 KFL Informatikai és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 
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szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
69 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és 

Informatikai Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

70 KiberNet Számítógépes Hálózat Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

71 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
72 KRONOS TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
73 KT-ELECTRONIC Távközléstechnikai 

Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. 
Egyéb digitális televíziós hozzáférési 
szolgáltatás 

  Elektronikus műsortájékoztató (EPG) 
hozzáférési szolgáltatás 

74 LANGATON Hungary Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

75 Lasarm Számítástechnikai Szolgáltató és 
Tanácsadó Bt. 

Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

76 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
77 Leskó és Nagy Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
78 Level 3 Communications Távközlési Kft. Adatátviteli célú összekapcsolás 
79 MACROgate IPsystems Magyarország Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
80 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó 

Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

81 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 
  Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
  Egyéb műsorterjesztés előfizetői 

szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Mobil telefonszolgáltatás 
  Műholdas rádió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Televízió műsorelosztás 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
  VPN alapú hangátviteli szolgáltatás 
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82 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi 
Kft. 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

83 MARKETORG Internetszolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

84  Tranzit forgalmi szolgáltatás 
85 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

86 Micro-Telecom Telekommunikációs Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

87 MICRO-WAVE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

88 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
89 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Egyéb műsorterjesztés előfizetői 

szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Műholdas rádió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
90 Navigator Informatika Üzleti Szolgáltató és 

Kereskedelmi Zrt. 
Nomadikus telefonszolgáltatás 

91 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
92 Netfalu Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
93 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
94 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
95 NetGen Infokommunikációs Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
96 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
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97 New Line Com Távközlési és Kereskedelmi Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
98 Next-IT Hungary Informatikai Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
99 NGN Telecom Távközlési Szolgáltató Kft. Tranzit forgalmi szolgáltatás 
100 Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
101 N-System Távközlési Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
102 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
103 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
104 Pannon Pipics Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
105 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
106 Porion-Digital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyéb digitális televíziós hozzáférési 

szolgáltatás 
  Elektronikus műsortájékoztató (EPG) 

hozzáférési szolgáltatás 
  Multiplex technikai szolgáltatás 
107 PORTFOLIO TRADE SOLUTIONS Zrt. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
108 Portfolio 4YOU Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
109 PRIM TELEKOM Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
110 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
111 PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zrt. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Multiplex technikai szolgáltatás 
112 PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs 

Kft. 
Egyéb hangátviteli szolgáltatás 

113 QwertyNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
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szolgáltatás nomadikus 
114 RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
115 ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

116 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

117 RF-Theme Elektronikai Cikkeket Gyártó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

118 RG Networks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

119 RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

  Műholdas rádió műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

  Műholdas televízió műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

  Nomadikus telefonszolgáltatás 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
120 R-Voice Hungary Kft Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
121 SKAWA Informatikai Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
122 Sprint International Hungary Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
123 SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

124 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
125 SysCorp Számítástechnikai és Telekommunikációs 

Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

126 SZBB 2002 Oktatásszervező és Kereskedelmi Kkt. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

127 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
128 TC Informatika Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
129 TCN Betriebsges m.b.H. Egyéb hangátviteli szolgáltatás 
130 TelcoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
131 Telekábel Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
132 Telenor Magyarország Zrt. Internet hozzáférési (elérési) 
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szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
133 Telephant Távközlési és Telekommunikációs 

Szolgáltató Zrt. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

134 Tesco MBL Távközlési Zrt. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

  Mobil telefonszolgáltatás 
135 Tranzit Telekom Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
136 Triotel Távközlési Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
137 Türk Telekom International HU Kft. Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
138 UltraWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás mobil 

139 UPC DTH S.á.r.l. Műholdas televízió műsorterjesztés 
előfizetői szolgáltatás 

140 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás 
  Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Rádió műsorelosztás 
  Televízió műsorelosztás 
141 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
142 ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
143 VIPTEL Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
144 Virtual Call Center Telekommunikációs és 

Szolgáltató Kft. 
Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

145 VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. 

Egyéb hangátviteli szolgáltatás 

146 VNM Zrt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
147 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Egyéb előfizetői adatátviteli 

szolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Mobil telefonszolgáltatás 
148 WebLan Magyarország Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
149 Wiera Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
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  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

150 WLA Interservice Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás helyhez kötött 

  Internet hozzáférési (elérési) 
szolgáltatás nomadikus 

151 Xyton Kft. Nomadikus telefonszolgáltatás 
152 Zalaszám Informatika Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 
153 ZNET-MIKRONET Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 
Egyéb műsorterjesztés előfizetői 
szolgáltatás 

  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
  Műholdas rádió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  Műholdas televízió műsorterjesztés 

előfizetői szolgáltatás 
  VPN alapú adatátviteli szolgáltatás 
  VPN alapú hangátviteli szolgáltatás 
154 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás mobil 
  Televízió műsorelosztás 
155 3C Távközlési Kft. Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás helyhez kötött 
  Internet hozzáférési (elérési) 

szolgáltatás nomadikus 
156 4VOICE Távközlési Kft. Egyéb telefonszolgáltatás 
  Helyhez kötött telefonszolgáltatás 
  Nomadikus telefonszolgáltatás 

 




