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BEVEZETŐ 
 

A Fővárosi Közgyűlés 2019. novemberi alakuló ülésen kinyilvánította azon a szándékát, 

hogy a Városliget — mint Budapest  természeti örökségének kiemelten  fontos  része — 

minél  teljesebb  értékű  zöldfelületként,  elsődlegesen  közparki  funkcióval  kerüljön 

felújításra. 

A Közgyűlés arról döntött, hogy kezdeményezi a Városligeti Építési Szabályzatáról szóló 

32/2014. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet (VÉSZ) módosítását az alábbiak szerint: 

937/2019.  (11.05.)  Főv.  Kgy.  határozat:  „A  Fővárosi  Közgyűlés  nem  ért  egyet 

azzal,  hogy  a  Városligetben  a  Liget  Budapest  Projekt  keretében  olyan 

beruházások kerüljenek megvalósításra, amelynek a kivitelezése érdemben még 

nem  kezdődött  el,  ezen  belül  különösen  nem  ért  egyet  a  Fővárosi  Közgyűlés 

azzal,  hogy  az  Új  Nemzeti  Galéria  megépítésre  kerüljön.  A  Fővárosi  Közgyűlés 

kifejezi  egyetértését  azzal,  hogy  a  meg  nem  kezdett  kivitelezésű 

nagylétesítmények tervezett helyszínén zöldfelület kerüljön kialakításra.” 

940/2019.  (11.05.)  Főv.  Kgy.  határozat:  „A  Fővárosi  Közgyűlés  felkéri  a 

főpolgármestert, hogy indítsa meg a hatályos Városligeti Építési Szabályzat azon 

rendelkezéseinek  módosításához  szükséges  eljárásokat,  amelyek  a  Városliget 

közpark jellegének visszafordíthatatlan károsítását jelenleg lehetővé teszik.” 

 

Jelen  módosítási  javaslat  a  936/2019.(XI.5.) és  a 937/2019.(XI.5.)  Főv.  Kgy. 
határozatokban  foglaltak  alapján  készült,  miszerint  olyan  beruházás  ne  kerülhessen 
megvalósításra, amelynek a kivitelezése érdemben még nem kezdődött el. A még nem 
megkezdett  kivitelezésű  nagylétesítmények,  azaz  az  Új  Nemzeti  Galéria,  Magyar 
Innováció  Háza  és  a  Fővárosi  Városligeti  Színház  tervezett  helyszínén  minél  teljesebb 
értékű zöldfelület kerüljön kialakításra, elsődlegesen közparki funkcióval.  
 

A „Liget Budapest Projekt” sajátos státuszú beruházás, mivel a Városliget megújításáról 

és  fejlesztéséről szóló  2013.  évi  CCXLII.  törvény  (a  továbbiakban:  Liget  törvény) 

értelmében a beruházások állami feladatnak minősülnek.  

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvényben 
(továbbiakban:  Étv.)  és  a  Városliget  törvényben  meghatározottak  alapján  Budapest 
Főváros  Önkormányzata  Közgyűlése  2014.  június  30‐án  elfogadta  a  vonatkozó  építési 
szabályzatot  (32/2014. (VII. 15.)  Főv.  Kgy.  rendelettel),  mely  2014.  július  15‐én  lépett 
hatályba,  majd  2016‐ban  és  2018‐ban  a  20/2016  (VI.10.)  és  a  22/2018.  (VI.  19.) 
rendeletekkel módosította azt. 
A  Városligeti  építési  szabályzat  hatálya  a  Városliget  törvény  alapján  a  Budapest 
közigazgatási területén fekvő, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi 
Dürer  sor  –  Dózsa György  út,  valamint  a Magyar  Államvasutak  Zrt.  29737  (jelenleg  az 
időközben történt telekosztások miatt 29737/1 és /2) és 29834/3 (jelenleg 29834/20, és 
/21) helyrajzi számú vasúti területe által határolt területre terjed ki. 

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. 
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Tárgyi dokumentációban használatos megnevezések területi lehatárolása: 

Városliget 

 

A tervezési terület egésze. 

(Hungária körút – Kacsóh Pongrác út 
–  Hermina  út  –  Ajtósi  Dürer  sor  – 
Dózsa György út,  valamint a Magyar 
Államvasutak  Zrt.  29737/1  és  /2  és 
29834/20,  és  /21  helyrajzi  számú 
vasúti területe által határolt terület) 

 

 

Városligeti ingatlan 

 

A  korábbi  29732/1  hrsz.‐ú 
ingatlan,  amely  megosztásra 
került  a  29732/10  és  29732/11 
hrsz.‐ú ingatlanokra. 

 

 

Városi park  A  Városligeti  ingatlan  területe  a 
Szépművészeti  Múzeum,  a 
Műcsarnok és a Hősök tere nélkül. 
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1.  HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.1. 2013.  ÉVI  CCXLII.  TÖRVÉNY  A  VÁROSLIGET  MEGÚJÍTÁSÁRÓL  ÉS 
FEJLESZTÉSÉRŐL  

Az Országgyűlés a magyar állam, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában álló Városliget országos 
jelentőségének  és  a  nemzet  emlékezetében  betöltött  kiemelkedő  szerepének 
tudatában,  a  Városliget  megújításának  és  fejlesztésének  megvalósulása  érdekében  új 
sarkalatos törvényt alkotott.  

A  Városligetben  megvalósításra  kerülő  építési  beruházások  kiemelt  állami  feladatnak 
minősülnek, ezért a Városliget megújításáról és  fejlesztéséről szóló  törvény biztosítja a 
településrendezési  eszközök  megalkotása  során  a  beruházás  érdekeinek 
elsődlegességét,  és  megadta  a  szükséges  felhatalmazást  Budapest  Főváros 
Önkormányzata számára a Városliget területére rendelet formájában Városligeti építési 
szabályzat megállapítására.  

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény alapján a Budapest XIV. kerület 
29732/1  helyrajzi  számú  ingatlan  (megosztva  29732/10  és  29732/11  hrsz.‐ra,  ami 
Budapest XIV. kerület, Dózsa György úr 37. szám alatti ingatlan (Műcsarnok) és a hozzá 
tartozó földterület,  így a törvény a   29732/11 hrsz.‐ú területre vonatkoztatható csak) a 
magyar állam, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata  tulajdonában  lévő  tulajdoni  hányada  a  tervezett  beruházások 
megvalósítására  alapított,  100%‐os  állami  tulajdonban  álló  Városliget  Ingatlanfejlesztő 
Zrt. vagyonkezelésébe került 99 éves időtartamra. 
A  törvény  úgy  rendelkezik,  hogy  a  Városligeti  ingatlanon  a  Magyar  Műszaki  és 
Közlekedési  Múzeum  javára  bejegyzett  vagyonkezelői  joghoz  kapcsolódó  ingatlanrész 
ingyenesen a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe kerül a fentebb említett 
99 éves vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig. 

A  korábbi  29732/1  (jelenleg:  29732/10  és  /11)  helyrajzi  számú  ingatlanon  több 
közintézménynek  is  van  az  adott  intézménynek  helyet  adó  épületre  kiterjedő,  az 
ingatlan‐nyilvántartásba  bejegyzett  vagyonkezelői  joga,  amelyeket  a  Városliget 
törvénnyel biztosított vagyonkezelési jog nem érint. Ezek tételesen:  

 Műcsarnok és hozzá tartozó földterület (29732/10 hrsz.),  

 Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (29732/11 hrsz.),  

 Városligeti Műjégpálya épülete (29732/11 hrsz.),  

 a műszaki infrastruktúra sajátos építményei. 

Továbbá  nem  érinti  a  törvény  a  Fővárosi  Önkormányzat  forgalomszervezési, 
közútkezelési  és  közösségi  közlekedési  infrastruktúra  fenntartási,  továbbá 
településtisztasági  és  hulladékgazdálkodási  feladatköreit,  azok  változatlanul 
fennmaradnak. 
A  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  törvény  a  közös  tulajdonú 
telekingatlanon  osztott  tulajdon  alapítását  lehetővé  téve  biztosítja  a  kizárólag  állami 
tulajdonú  épületek  építését.  Az  állam  az  építmények  tulajdonosaként  jogosult  a 
földrészlet  használatára  és  hasznai  szedésére,  valamint  a  használat  arányában  köteles 
viselni az annak fenntartásával járó terheket. 
A 29732/1 helyrajzi számú ingatlan területén (jelenleg: 29732/10 és /11 hrsz.) az építési 
beruházások  befejezését  követően  a  zöldfelület  aránya  nem  lehet  kevesebb  a  2013. 
december 31‐i állapotnál. 

A  Városligeti  építési  szabályzat  készítése  és  jóváhagyása  során Magyarország  és  egyes 
kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvény 
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(továbbiakban: Trtv.) 38 § (5) bekezdése szerinti nagy kiterjedésű zöldterületi települési 
térségben  kijelölhető  területfelhasználási  egységekre  vonatkozó  rendelkezéseket  a 
Városligeti ingatlan területén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beépítésre szánt, 
és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységek köréből olyan 
terület jelölhető ki, amelyen kulturális, közösségi szórakoztató, oktatási‐nevelési, sport‐ 
és  szabadidő,  hitéleti,  turisztikai,  vendéglátó,  kiskereskedelmi,  közlekedési,  biztonsági 
rendeltetésű  épület,  valamint  parkoló  és  gépjárművek,  illetve  kerékpár  elhelyezését 
biztosító építmények elhelyezhetők. 

A Városligeti építési szabályzat módosításának jóváhagyása során Budapest hosszú távú 
városfejlesztési  koncepcióját  (Budapest  2030),  a  fővárosi  integrált  településfejlesztési 
stratégiát,  valamint  a  mindenkori  hatályos  fővárosi  településrendezési  eszközök 
szabályait  nem  kell  figyelembe  venni  és  nem  kell  alkalmazni  az  országos 
településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  kormányrendeletben 
(továbbiakban: OTÉK) meghatározott, zöldterületre vonatkozó előírásokat. 
 

Megjegyzés:  Jelen dokumentáció  I. MELLÉKLETE  tartalmazza a Városliget megújításáról 
és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényt teljes terjedelmében. 
 

„A  Városliget  több  mint  100  éve  az  idelátogatókat  szolgáló  kulturális  és  szabadidős 
tevékenységeknek  országos  jelentőségű  helyszíne.  A  Városligetnek  mint  az  egykori 
ezredévi kiállítás és  számos azt követő, kiemelkedően  fontos,  történeti  értékű esemény 
színterének nemzeti emlékezetünkben is kitüntetett szerepe van, ezért a Városligetnek és 
intézményeinek  méltó  megőrzése,  megújítása  és  a  Liget  történeti  hagyományaihoz 
szervesen  illeszkedő,  egyben  korszerű,  világszínvonalon  megvalósítandó  fejlesztése 
kiemelt nemzeti cél és állami  feladat. Ezt a célt  szolgálja az új nemzeti közgyűjteményi 
épületegyüttest  is  magába  foglaló  Liget  Budapest  projekt  megvalósítása,  amelynek 
előfeltétele  a  jelenleg  osztatlan  állami  és  önkormányzati  tulajdonban  lévő  Városligeti 
telekingatlan  állami  vagyonkezelésbe  vétele,  amely  lehetőséget  teremt  a  Városliget 
megújításának és fejlesztésének leginkább hatékony megvalósítására.”  

(Forrás:  A  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi  CCXLII.  törvény  általános 
indoklása) 
 
 

1.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

A területfejlesztésről és  területrendezésről  szóló – módosított – 1996. évi XXI.  törvény 
szerint  a  területrendezés  „az  országra,  illetve  térségeire  kiterjedően  a 
területfelhasználás  rendjének  és  a  területhasználat  szabályainak  megállapítása,  e 
körben: 
 az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek 

együttes értékelése, előrejelzések készítése, 
 a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, 
 a  fejlesztési  koncepciók  és  programok  térbeli,  műszaki‐fizikai  rendszerének 

meghatározása, 
 nemzetközi  együttműködés  és  szerződés  keretében  az  európai  és  határmenti 

területrendezési tevékenység összehangolása.” 

A területrendezést a területrendezési terv alapozza meg, mivel „az ország, illetve egyes 
térségek  műszaki‐fizikai  szerkezetét  meghatározó  és  befolyásoló  tervdokumentum, 
amely  biztosítja  a  területi  adottságok  és  erőforrások  hosszú  távú,  illetve  nagy  távú 
hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki‐infrastrukturális 
hálózatok  összehangolt  elhelyezését  és  a  területfelhasználás  rendszerét,  optimális 
hosszú távú területi szerkezetét”. 
A  törvény  szerint  a  területrendezés  feladata  különösen  „a  környezeti  adottságok 
feltárása és értékelése; a környezet  terhelését,  terhelhetőségét és a  fejlesztési  célokat 
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figyelembe  vevő  területfelhasználásnak,  az  infrastrukturális  hálózatok  területi 
szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal összhangban történő – 
megállapítása,  az  országos  és  térségi,  továbbá  a  területrendezéssel  kapcsolatos 
településrendezési célok összehangolása.” 

Országos  szinten,  valamint  a  kiemelt  térségekre  vonatkozóan  a  területhasználat 
módjáról és szabályairól a Trtv. rendelkezik. A törvényt az Országgyűlés 2018. december 
12‐én fogadta el,  területrendezési  terveket érintő fejezetei 2019. március 15‐én  léptek 
hatályba. 

Budapestet és ezen belül a Városliget és közvetlen környezetét érintő területrendezési 
tervek: 
 az Országos Területrendezési Terv (OTrT), 
 a  Budapesti  agglomerációra  vonatkozó  kiemelt  térség  területrendezési  terve 

(BATrT). 

Az egyes  rendezési  tervek nem  lehetnek ellentétesek egymással, a  releváns  terület‐ és 
településrendezési terveknek be kell tartaniuk a „magasabb szintű” terv előírásait, így a 
Városliget  tervének  készítésekor  is  figyelmet  kell  fordítani  ezen  tervek  elemeinek 
vizsgálatára. 
 

1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv – OTrT  

A Trtv.  kiterjed mind az ország egészére, mind a  kiemelt  térségekre,  ezáltal  az OTrT  a 
BATrT  előírásait,  illetve  a  tervekre  vonatkozó  rendelkezéseket  is  az  említett  törvény 
határozza  meg.  A  törvény  célja,  hogy  az  ország  egészére,  valamint  egyes  kiemelt 
térségekre  meghatározza  a  térségi  területfelhasználás  feltételeit,  a  műszaki 
infrastruktúra‐hálózatok  összehangolt  térbeli  rendjét,  a  terület‐  és  gazdaságfejlesztés 
hatékony  területi,  területhasználati  orientálása  érdekében,  tekintettel  a  fenntartható 
fejlődésre,  valamint  a  területi,  táji,  természeti,  ökológiai  és  kulturális  adottságok, 
értékek,  honvédelmi  érdekek  és  a  hagyományos  tájhasználat  megőrzésére,  illetve 
erőforrások  védelmére.  Az  OTrT  az  Ország  Szerkezeti  Tervét,  valamint  az  Országos 
Övezeti  Tervet  és  az  ezekre  vonatkozó  szabályokat  foglalja  magában.  Keretterv, 
amelynek  előírásai  elfogadásukat  követően  az  alacsonyabb  szintű  területrendezési 
terveken, valamint a  településrendezési eszközökön keresztül érvényesülnek, miután a 
területrendezési tervek országgyűlési, illetve megyei önkormányzati jóváhagyásuk révén 
jogszabályként fejtik ki hatásukat. 

Az alábbiakban a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló  törvényből  a  Városligetet  és  környezetét  érintő  releváns  rendelkezések  és 
vonatkozó mellékleti tervlapok kerülnek bemutatásra. 
 
A Trtv. 2. sz. mellékletét képző „Az Ország Szerkezeti Terve” c. tervlapja alapján a vizsgált 
terület nagyrészt települési térség területfelhasználási kategóriába sorolt.  
A  törvény vonatkozó 11. §‐a szerint „d) a  települési  térség területén bármely  települési 
területfelhasználási egység kijelölhető”. 
 
A  települési  térség  területe mellett a vizsgált  területet az OTrT szerinti vízgazdálkodási 
térség  is  érinti.  A  törvény  vonatkozó,  11.  §  c) pontja  szerint  „a  vízgazdálkodási  térség 
területét  –  e  törvény  hatálybalépését  megelőzően  már  jogszerűen  kijelölt  beépítésre 
szánt  területek  kivételével  –  vízgazdálkodási  terület,  vízgazdálkodási  célú  erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  és  a  működési  területével  érintett  vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani”. 
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Az érintett területek mesterséges víztestek, melyek a hatályos TSZT‐ben zöldterületként 
megjelenő Városliget, valamint a különleges terület területfelhasználási egységbe sorolt 
Fővárosi Állat‐ és Növénykert szerves részét képzik. 
 
Az  új  OTrT  2019‐ben  lépett  hatályba,  ezért  a  jelenleg  hatályos  TSZT  a  felsőbb  szintű 
terveknek e tekintetben nem felel meg. A Városliget Építési Szabályzat módosítása során 
a 2013. évi CCXLII. törvény értelmében a településrendezési eszközök figyelembe vétele 
nem is szükséges.  
(A  TSZT  jelenleg  folyamatban  lévő  felülvizsgálat  során  az  érintett  vízügyi  igazgatási 
szervvel szükséges egyeztetni a területfelhasználási besorolást.) 
 

 
OTrT. Szerkezeti Terv kivonata 

   

   
 
► A  Trtv.  3/4.  számú  melléklet  tervlapja  – 
„Világörökségi  és  világörökségi  várományos 
területek  övezete  által  érintett  települések”  – 
szerint  a  vizsgált  terület  a  világörökségi  és 
világörökségi  várományos  területek  által 
érintett települések részét képezi. 
 
A törvény vonatkozó 31. §‐a szerint:  

„(1)  A  világörökségi  és  világörökségi  várományos 
területek  övezetét  a  településrendezési 
eszközökben  kell  tényleges  kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint  lehatárolt világörökségi 
és világörökségi várományos terület övezetén: 

a)  a  területfelhasználás  módjának  és 
mértékének  összhangban  kell  lennie  a 
világörökségről  szóló  törvényben,  valamint  a  
világörökségi  kezelési  tervben  meghatározott 
célokkal, 

 
OTrT. Világörökségi és  

világörökségi várományos  
terület övezetének kivonata 

 
 Világörökségi  és  világörökségi 

várományos  területek  által  érintett 
települések 
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b) új  külfejtéses  művelésű  bányatelek, 
célkitermelőhely  nem  létesíthető,  meglévő 
külfejtéses  művelésű  bányatelek  területe 
horizontálisan nem bővíthető; a  felszíni  tájsebeket 
rendezni kell, 

c) a  közlekedési,  vízgazdálkodási  és  hírközlő 
infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az erőműveket 
a  kulturális  és  természeti  örökség  értékeinek 
sérelme  nélkül,  területi  egységüket  megőrizve, 
látványuk  érvényesülését  elősegítve  és  a 
világörökségi  kezelési  tervnek megfelelően  kell 
elhelyezni.” 

 
► A  Trtv.  3/5.  számú  melléklet  tervlapja  – 
„Honvédelmi  és  katonai  célú  terület  övezete 
által  érintett  települések”  –  szerint  a  vizsgált 
terület  a  honvédelmi  és  katonai  célú  terület 
övezete  által  érintett  települések  részét 
képezi. 
 
A törvény vonatkozó 32. §‐a szerint:  

„(1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét 
a  településrendezési  eszközökben  kell  tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

 

A  településrendezési  eszközökben  a  vizsgált 
területet  a  (1)  bekezdés  alapján  lehatárolt 
terület  nem  érinti,  így  a  Trtv.  szerinti, 
vonatkozó jogszabályi tartalom nem releváns. 

OTrT Honvédelmi és katonai célú
terület övezete által érintett 

települések kivonata

 
► A vízminőség‐védelmi terület lehatárolásait 
és  övezeti  szabályait  a  felelős  miniszter  a 
területrendezési  tervek  készítésének  és 
alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról 
szóló  9/2019.  (VI.  14.)  MvM  rendeletben 
határozza meg. 
A  rendelet  4.  számú  melléklet  tervlapja  – 
„Vízminőség‐védelmi terület övezete” – szerint 
a  vizsgált  terület  az  országos  vízminőség‐
védelmi terület övezetének részét képezi. 
 
A jogszabály vonatkozó 5. §‐a szerint:  

 „(1)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 
keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő 
kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett 
szennyvizek  övezetbe  történő bevezetéséről,  illetve 
a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 
a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetébe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése  során  ki  kell  jelölni  a  vízvédelemmel 
érintett  területeket.  A  kijelölt  vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat 
a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

OTrT. Vízminőség‐
védelmi terület 

övezetének kivonata

Honvédelmi  és  katonai  célú  terület 
övezete által érintett települések 

Vízminőség‐védelmi terület övezete 
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(3)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 
bányászati  tevékenység  folytatása  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások 
alkalmazásával engedélyezhető.” 

 
A  területtel  csupán  határosak  az  OTrT  által  kijelölt  országos  jelentőségű  műszaki 
infrastruktúra‐hálózatok: 

4/1. számú melléklet ‐ Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, 
valamint a fővárosi szerkezetet meghatározó főutak közül az alábbi releváns elem: 

Főutak 

120.     Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai  

Budapesti térszerkezetet meghatározó útnak a Hungária körút és az M3 autópálya 
bevezető szakasza számít a terület határai mentén. 

4/3. számú melléklet ‐ Országos törzshálózati vasúti pályák közül az alábbi releváns elem: 

33    Budapest (VI. kerület, Nyugati pu.) – Szob – (Szlovákia)  

48    Budapest (VI. kerület, Nyugati pu.) – Cegléd – Szolnok – Záhony – (Ukrajna) 

81    Budapest (XIV. kerület, Rákosrendező) – Budapest (XIV. kerület, Városligeti 

elágazás) 

 

1.2.2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – BATrT 

Budapest esetében az OTrT elhatározásai a BATrT‐n keresztül is érvényesülnek. Az OTrT 
2018.  évi  felülvizsgálatával  és  módosításával  egyúttal  a  BATrT  is  módosításra  került.  
A BATrT Szerkezeti Tervére és Övezeti Tervére vonatkozó jogszabályi előírásokat a Trtv. 
tartalmazza. 
A  Trtv.  előírásait  a  2013.  évi  CCXLII.  törvényben  foglalt  eltérésekkel  kell  alkalmazni  a 
tervezés során. 

A BATrT 37. § (5) bekezdése szerint a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben 
– új területfelhasználási egységként – csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási 
célú  terület,  temetőterület  vagy  különleges  beépítésre  nem  szánt,  rekreációs  célú 
terület  jelölhető ki,  azonban ezen  rendelkezést a 2013. évi CCXLII.  törvény az alábbiak 
szerint módosítja: 

 „7. § (3) A városligeti ingatlan területén 
 a) kulturális, 
 b) közösségi szórakoztató, 
 c) oktatási‐nevelési, 
 d) sport‐ és szabadidő, 
 e) hitéleti, 
 f) turisztikai, 
 g) vendéglátó, 
 h) kiskereskedelmi, 
 i) közlekedési, 
 j)  biztonsági  rendeltetésű  épület,  valamint  parkoló  és  gépjárművek,  illetve  kerékpár 
elhelyezését biztosító építmény helyezhető el. 

. 

. 

 (9) A Városligeti építési szabályzat és a településszerkezeti terv készítése és jóváhagyása során a 
Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  törvény  42.  § 
(5)bekezdésében foglaltakat a városligeti ingatlan területére vonatkozóan azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni,  hogy  a  beépítésre  szánt,  és  beépítésre  nem  szánt  különleges  terület 
területfelhasználási  egységek  köréből  olyan  terület  jelölhető  ki,  amelyen a  (3)  bekezdés  szerinti 
rendeltetések elhelyezhetők.” 
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A  Városliget  területének  jelentős  része  nagy  kiterjedésű  zöldterületi  települési  térség 
kategóriába sorolt, kisebb része (FÁNK, volt Vidámpark területe, Hősök tere és környéke) 
városias települési térség.   
A  nagy  kiterjedésű  zöldterületi  települési  térségbe  olyan  összefüggő  zöldfelületek, 
valamint  a  települések  szerkezetét  befolyásoló  kiterjedéssel  rendelkező  különleges 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt, rekreációs célú területek tartoznak, amelyek a 
települések szerkezetének meghatározó jelentőségű elemei. 

 

BATrT Szerkezeti Tervének kivonata 
 

Térségi területfelhasználási kategóriák: 

 
 
 

A  BATrT‐ben  alkalmazott  és  megállapított  kiemelt  térségi  övezetek  közül  –  az  OTrT 
kapcsán bemutatott övezeti érintettségen felül – az ásványi nyersanyagvagyon övezete 
és a földtani veszélyforrás terület övezete a főváros teljes területét, ezzel együtt pedig a 
vizsgált területet érintik. 
Az  említett  övezetek  lehatárolásait  és  övezeti  szabályait  a  felelős  miniszter  a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben határozza meg. 
 

A rendelet vonatkozó 8., illetve 11. §‐a szerint: 
 
Mind  az  ásványi  nyersanyagvagyon  övezetét,  mind  a  földtani  veszélyforrás  terület  övezete 
esetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 
A  településrendezési  eszközökben  a  vizsgált  területet  a  jogszabály  alapján  lehatárolt 
területek  nem  érintik,  így  a  9/2019.  (VI.  14.)  MvM  rendelet  szerinti,  vonatkozó 
jogszabályi tartalom nem releváns. 
 

Az OTrT‐ben szereplő, a  területtel  csupán határos elemek mellett a BATrT által kijelölt 
térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemei is határosak a területtel: 

9. számú melléklet – Budapesti Agglomeráció területén található térségi műszaki 
infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények: 

Térségi kerékpárútvonal 

4.   Gödöllő – Mogyoród – Budapest (XV. kerület) – Budapest (VI. kerület)  
 

Térségi kerékpárútvonalnak a Dózsa György út és az Andrássy út számít a terület határai 
mentén. 

Települési térség
 
Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 
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1.3. HATÁLYOS  KORMÁNYRENDELETEK  ÉS  EGYÉB  FEJLESZTÉSI  DÖNTÉSEK  A 
VÁROSLIGETRŐL 

1.3.1. 546/2013.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  a  Liget  Budapest  projekt 
keretében  megvalósuló  egyes  beruházásokkal  összefüggő 
közigazgatási  hatósági  ügyek  kiemelt  jelentőségű  üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

A  rendeletben  a  kormány  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé 
nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő 
hatósági ügyeket. 
A megvalósuló beruházásokkal összefüggésben nem kell: 

‐ építészeti‐műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, 
‐ településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és 
‐ településképi bejelentési eljárást lefolytatni. 

A  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  kormányrendeletet  azzal  az  eltéréssel  kell 
alkalmazni, hogy a földrészleten lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról 
2022.  december  31.  napjáig  kell  gondoskodni,  azzal,  hogy  a  kivágott  fák  és  cserjék 
pótlásának várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni. 
A beruházásokkal érintett építmények, önálló  rendeltetési egységek esetében az OTÉK 
előírásait a következő eltérésekkel kell alkalmazni a rendelet 5. §‐a szerint: 

„a)  az OTÉK  4.  számú melléklet  7.  pontjában  szereplő  50 m2  nettó  alapterület 
helyett 100 m2 nettó alapterületet kell figyelembe venni, 

b)  az  építési  engedélyezési  eljárás,  valamint  a  használatbavételi  engedélyezési 
eljárás  során  a  rendeltetésszerű  használathoz  a  személygépkocsik 
elhelyezését legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell kialakítani, és 

c)  az  építési  és  a  használatbavételi  engedélyezési  eljárás  során  az  építési  és  a 
használatbavételi  engedélyben  meghatározott  zöldfelület  kialakítására 
vonatkozó határidőt 2020. december 31. napjában kell meghatározni.” 

 

1.3.2. 48/2015.  (III. 12.) Korm. rendelet 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 

A  rendeletben  a  kormány  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé 
nyilvánítja a Fővárosi Állat‐ és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park projekthez 
és Mesepark  projekthez  kapcsolódó  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági 
ügyeket. 
A  beruházásokkal  érintett  építmények,  önálló  rendeltetési  egységek  esetében  az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a)  jelentős  zöldfelületet  igénylő  közösségi  kulturális  önálló  rendeltetési  egység 
(állatkert,  növénykert,  temető  stb.)  és  közhasználatú  park  területének  minden 
megkezdett 1000 m2 után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, 

b)  a  személygépkocsik  elhelyezését  biztosító  gépjármű‐várakozóhelyek 
(parkolók) a telken, azon kívül a telekhatártól mért. legfeljebb 1000 méteren belüli más 
telken együttesen biztosíthatók. 
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1.3.3. Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás 
előkészítéséhez  szükséges  intézkedésekről  szóló  1031/2013.  (I. 
30.) Korm. határozat 

A  Kormány  az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  megvalósulását  2014–2020 
között a budapesti Ötvenhatosok terén, a Városligetben határozta meg. 
 
A  2015.  december  2‐án  módosított  Kormányhatározat  alapján  az  új  nemzeti 
közgyűjteményi épületegyüttesben az alábbi intézmények nyernek elhelyezést: 

– a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielőbbi helyreállítása 
érdekében; 

– az Új Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
gyűjteményeinek újraegyesítése érdekében; 

– a Magyar Zene Háza. 

1.3.4. Az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttesre  vonatkozó 
koncepció  második  ütemeként  a  Városliget  átfogó  hasznosítási 
koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat 

„1. A Kormány  

1.1.  egyetért  azzal,  hogy  az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  (a  továbbiakban: 
Múzeum  Negyed)  létrehozásával  összhangban,  azzal  egyidejűleg,  a  2014–2020  közötti 
időszakban  megvalósuljon  a  Városliget  egészének  megújítása,  családi  kulturális‐szabadidős 
élményparkká  történő  átfogó  fejlesztése,  önálló  turisztikai  és  szabadidős  arculatának, 
márkájának  kialakítása  és  az  ehhez  szükséges  fejlesztések  (a  továbbiakban:  Liget  Budapest 
projekt) végrehajtása; 

1.2.  egyetért  azzal,  hogy  az  1.1.  pontban  meghatározott  célok  végrehajtása  érdekében  a 
Városligetben a következő beruházások valósuljanak meg: 

a) a Fővárosi Nagycirkusz új épületének felépítése, 

b) a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részleges rekonstrukciója és bővítése, 

c) a Magyar Tájak Konyhája – Gasztronómia Falu elnevezéssel a vendéglátás átfogó fejlesztése, 
valamint 

d) egyéb, a Városliget történeti múltjához méltó, a kulturális‐szabadidős élménypark, valamint 
a  tájképi  kert  jelleget  és  az  ide  látogatók  kiszolgálásának  minőségét  erősítő  beruházások  [ide 
értve  a  Művészetek  terének  kialakítását,  Nebbien  Henrik  eredeti  tervei  alapján  a  Liget‐kapu 
oszlopcsarnokának  korhű  megépítését  és  további  olyan  –  az  a)–c)  és  az  1.1.  pontokban 
megnevezett fejlesztésekhez kapcsolódó – terveket, amelyek hozzájárulnak a Múzeum Negyed és 
a Városliget együttes vonzerejének növeléséhez]; 

1.3.  az  1.1.  pontban  meghatározott  célok  végrehajtása  érdekében  egyetért  a  következő 
önkormányzati fejlesztési célokkal és támogatja azokat: 

a) a Fővárosi Állat‐ és Növénykert fejlesztése, 

b)  a  Petőfi  Csarnok  átalakításával  egy  új  Gyermek  és  Ifjúsági  Tudás‐  és  Élményközpont 
létrehozása, 

c) átfogó zöldfelületi  rekonstrukció és új,  korszerű  zöldfelületi  rendszer kialakítása oly módon, 
hogy  a  fejlesztések  megvalósításával  egyidejűleg  a  Városligetben  a  jelenlegihez  képest 
megnövekedjen  a  zöldfelület  biológiai  aktivitása  (ide  értve  a  Hungexpo  régi  épületeinek 
elbontását, egy „Zöld Liget” ökologikus oktatási‐ és látogatóközpont létrehozását, a sportpályák 
és  a  játszóterek  átépítését,  valamint  újak  kialakítását,  a  városligeti  tórendszer  vízfelületének 
helyreállítását,  valamint  egy  korszerű  ökologikus  monitorozási,  fenntartási  és  üzemeltetési 
rendszer kialakítását), továbbá 

d)  a  Városliget  közlekedési  rendszerének  átfogó  átalakítása  (ide  értve  egy  új  útvonalrendszer 
létrehozását,  a  tömegközlekedési  kiszolgálás  ésszerűsítését  és  fokozását,  a  Városliget  parkolási 
rendszerének komplex átalakítását, elektromos midibusz‐hálózat kialakítását);” 

 

1.3.5. A  Liget  Budapest  projekt  megvalósításához  szükséges 
intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 

A Kormány egyetért azzal, hogy  
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– a Liget Budapest projekt keretében kerüljön sor a Városliget mint tájképi kert 
jellegű közpark helyreállítására, ennek érdekében kert‐ és tájépítészeti 
tervpályázat kiírásáról intézkedik; 

– a Liget Budapest projekt keretein belül, a Fővárosi Állat‐ és Növénykert 
területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően, a Fővárosi Állat‐ és 
Növénykert által valósuljon meg 2017. december 31‐ig a 700 férőhelyes, a 
Fővárosi Állat‐ és Növénykertet és a Városligetet egyaránt kiszolgáló, 
közforgalmú Hermina Garázs; 

– az Új Nemzeti Galéria épülete a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
bevonása nélkül, a nemzetközi tervpályázaton nyertes terv alapján valósuljon 
meg a Városligetben; 

– Magyar Fotográfiai Múzeum, illetve Magyar Építészeti Múzeum nem a Liget 
Budapest projekt keretén belül valósul meg; 

– a Néprajzi Múzeum új épülete – a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” 
jelű építési hely helyett – a budapesti Ötvenhatosok terén, Budapest Főváros 
Önkormányzatával egyeztetett új helyszínen valósuljon meg; 

– a Liget Budapest projekt keretén belül kerüljön sor a városligeti Olof Palme Ház 
teljes körű rekonstrukciójára. 

A Kormány egyetért 
– a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójának megvalósításával; 
– a Fővárosi Városligeti Színház épületének az eredeti tervek alapján történő 

újjáépítésével, a Városligeti Építési Szabályzatban megjelölt „B” jelű építési 
helyen. 

1.3.6. A  Liget  Budapest  projekt  megvalósításával  kapcsolatos 
feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 

A Kormány egyetért azzal, hogy  
– a  Városligettel  mint  tájképi  kert  jellegű  közparkkal  összefüggő  kertépítési 

beruházás első üteme 2017. év őszén megkezdődjön; 
– a Magyar Műszaki  és  Közlekedési Múzeum beruházása  több  ütemben  és  több 

telephelyen  valósuljon  meg  (a  Múzeum  városligeti  épületének  eredeti  tervek 
szerinti  rekonstrukcióját  követően  az  újjáépített  csarnok  a  Múzeum  egyik 
telephelyeként  működjön;  a  Múzeum  városligeti  épületének  eredeti  tervek 
szerinti  rekonstrukcióját  követően  az  újjáépített  csarnokban  a  kiemelkedő 
magyar  feltalálók  találmányainak  megismertetésére  szolgáló  korszerű 
bemutatóterem kerüljön kialakításra 

– az  újonnan  megépülő  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  beruházással 
összefüggésben  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  kivitelezésének 
megvalósításáig a Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínén működjön tovább; és 

– a  Magyar  Zene  Háza  beruházás  megvalósításával  összefüggésben  új 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 

1.3.7. A  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztési  programjának 
keretében  megvalósuló  beruházások  kivitelezéséhez  szükséges 
intézkedésekről szóló 1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat 

A  Kormány  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztési  programjainak  keretében 
megvalósuló  beruházások  kivitelezésének  érdekében  egyetért  a  Pannon  Park  projekt 
eredeti  műszaki  tartalmának  megvalósításához  szükséges  többletforrás  biztosításával, 
valamint a projekt 2020. december 31‐ig történő megvalósításával 

 
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 

a)  a  Budapest  XIV.  kerület,  29732/3  helyrajzi  számú,  Állatkerti  körút  12/a  szám 
alatti, a Fővárosi Nagycirkusz elhelyezését szolgáló, 4972 m2 nagyságú, 
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b)  a  Budapest  XIV.  kerület,  29743  helyrajzi  számú,  az  egykori  ISZKI  Országos 
Toxikológiai Intézet elhelyezését szolgáló, 2226 m2 nagyságú, 
c) a Budapest XIV. kerület, 29737 (jelenleg 29737/1 és /2) és 29834/14 (jelenleg 
29834/15,  /18,  /20,  és  /21)  helyrajzi  számú  ingatlanokból  a  vasúti  forgalom 
számára nem szükséges, a Fővárosi Állat‐ és Növénykertnek bérbe adott, összesen 
1926 m2 nagyságú, 

állami vagyonba tartozó ingatlanok, illetve földrészletek a Fővárosi Állat‐ és Növénykert 
vagyonkezelésébe  kerüljenek  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztése  és működése 
céljából. 

 

1.3.8. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs 
kivitelezéséhez  szükséges  intézkedésekről  szóló  1384/2017.  (VI. 
20.) Korm. határozat 

A  Kormány  egyetért  azzal,  hogy  a  Liget  Budapest  projekt megvalósításához  szükséges 
intézkedésekről  szóló  1866/2015.  (XII.  2.)  Korm.  határozat  1.4.  pontjától  eltérően  a 
Budapest 29753 helyrajzi számú, természetben a Budapest XIV. kerület, Állatkerti körút 
14–16.  szám alatti  területen  a  Pannon Park  Projekthez  illeszkedően,  700  férőhelyes,  a 
Fővárosi  Állat‐  és  Növénykertet  és  a  Városligetet  egyaránt  kiszolgáló,  közforgalmú 
Hermina  Garázs  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  által  2019.  december  31‐ig  kerüljön 
megvalósításra. 

1.3.9. A  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  elhelyezésével  összefüggő 
intézkedésekről szóló 1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat 

A  Kormány  a  Liget  Budapest  projekt  megvalósításával  kapcsolatos  feladatokról  szóló 
1356/2017.  (VI. 12.) Korm. határozatban foglalt célok végrehajtása érdekében egyetért 
azzal,  hogy  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  a  Budapest,  Nyugati  pályaudvar 
melletti,  Eiffel  tér  ‐  vasúti  pálya  ‐  Ferdinánd  híd  ‐  Podmaniczky  utca  által  határolt 
területen  kerüljön  megvalósításra,  azonban  a  Központ  működéséhez  szükséges  egyes 
kiszolgáló funkciók továbbra is jelenlegi cirkuszként használt ingatlanokon működjenek. 
 

1.3.10. A  Magyar  Művészeti  Akadémia  működésével  kapcsolatos  egyes 
kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény 

A törvény arról rendelkezett, hogy az állami tulajdonban álló Műcsarnok ingatlana 2014. 
január 1‐jétől térítésmentesen kerüljön a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonába. 
A  törvényi  rendelkezés  végrehajtásaként  a  Városliget  29732/1  hrsz.‐ú  ingatlanának 
telekalakítása  megtörtént,  az  ingatlan  megosztásra  kerület  a  29732/10  és  29732/11 
helyrajzi számok alatt.  
 

1.3.11. 2465/2012.(XI.28.) és 224/2013.(II.27.) számú Fővárosi Közgyűlési 
határozatok 

Az  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  (FÁNK)  bővítése  régóta  húzódó  feladat.  A  FÁNK‐on 
belüli állapotok az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak, de a helyszűke miatt a 
fejlesztések csak keskeny szegmensen belül voltak megvalósíthatóak.  
A  Fővárosi  Közgyűlés  felismerte  a  döntés  halaszthatatlan  szükségességét  és 
2012. november 28‐án és 2013. február 27‐én döntött arról, hogy a FÁNK a Vidámpark 
területével bővül. 
A  kormány  és  a  Főváros  támogatásával megvalósítandó  fejlesztés  keretében  a  terület 
első körben ~17,3 ha‐ra nő, mely a hosszú távú tervek szerint elérheti majd a ~18,5‐19 
ha‐t is (mely azonban még mindig alatta van az alapítása kori (1866) 20 ha területnek). 
Az állomány szakszerű bővítésére és az Állatkertek Természetmegőrzési Világstratégiájá‐
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ban (1993) meghatározott normáknak való megfelelésre a 10,7 ha területen belül esély 
sem volt. 
 

1.3.12. 936/2019. (XI.05.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat 

A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja azt a  szándékát, hogy a Városliget — mint Budapest 
természeti  örökségének  kiemelten  fontos  része  —  minél  teljesebb  értékű 
zöldfelületként, elsődlegesen közparki funkcióval kerüljön felújításra. 

1.3.13. 937/2019. (XI.05.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat 

A Fővárosi Közgyűlés nem ért egyet azzal, hogy a Városligetben a Liget Budapest Projekt 
keretében  olyan  beruházások  kerüljenek  megvalósításra,  amelynek  a  kivitelezése 
érdemben  még  nem  kezdődött  el,  ezen  belül  különösen  nem  ért  egyet  a  Fővárosi 
Közgyűlés azzal, hogy az Új Nemzeti Galéria megépítésre kerüljön. A Fővárosi Közgyűlés 
kifejezi  egyetértését  azzal,  hogy  a  meg  nem  kezdett  kivitelezésű  nagylétesítmények 
tervezett helyszínén zöldfelület kerüljön kialakításra. 

 
 
 

100 éves hír: 
„1913  Szeptember  20:  Kibővítik  az  Állatkertet.  –  Az  Est  tudósítójától.  –  A  főváros 
gazdasági  hivatala  nagyszabású  tervvel  foglalkozik.  Értesülésünk  szerint  már  a  közel 
jövőben  kibővítik  az  Állatkertet,  egészen  addig  az  utcarészig,  a  hol  az  Angol  Park 
kezdődik. E célból a vurstlinak azt a  részét, a mely erre a  területre esik, kitelepítik és a 
közbeeső utcát átjáróval hidalják át.  Az állatkerti intézőségnek a kibővítéssel több célja 
van. Mindenekelőtt  azon a  részen,  a  hol most  a  körhinták  vannak, óriási  uszodát akar 
építeni téli és nyári használatra. Az uszodát az Artézi‐fürdő vizével és gépeivel látják el, a 
fenmaradt  területet  pedig  az  Állatkert  tényleges  kibővítésére  használják  fel.  Erre  a 
területre esik ugyan a Beketov‐cirkusz is, a mely azonban egyelőre idegen sziget lesz az 
Állatkert  testében, de három év múlva, a mikor a cirkusz bérlete  lejár, Beketovnak  is ki 
kell  hurcolkodnia,  mert  a  tervezet  szerint  a  cirkusz  területére  is  szüksége  van  az 
Állatkertnek.  
A  program  ezzel még  nem  teljes.  A  nagy  sziklacsoport  óriási  barlangját  állat‐cirkusszá 
alakítják át, a hol  rendes előadásokat  tartanak, a műsorszámok azonban kivétel nélkül 
állatok  szerepléséből  és  állatokkal  való  mutatványokból  állanak.  Bódy  Tivadar 
alpogármester és Márkus Jenő tanácsnok külföldi utazása főleg ezeknek a kérdéseknek a 
tanulmányozásával függött össze. Mint értesülünk, az állatkerti reformok keresztülvitele 
már a közel jövőben meg fog történni.”   

(Forrás: http://fovarosi.blog.hu/2013/09/09/szaz_eves_hirek_1913_szeptember) 
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1.4. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE 

 
A  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  törvény  7.  §  (7)  bekezdése  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 ugyan, de a  teljesség kedvéért a hatályos  településrendezési eszközök 
rövid ismertetését tartalmazza jelen fejezet. 
 
A  terület  településrendezési  szintű  vizsgálata  során  az  50/2015.  (I.  28.)  Főv.  Kgy. 
határozattal  jóváhagyott  Budapest  főváros  településszerkezeti  tervét  (továbbiakban: 
TSZT)  és  az  5/2015.  (II.  16.)  Főv.  Kgy.  rendelettel  jóváhagyott  Fővárosi  rendezési 
szabályzat (továbbiakban: FRSZ) releváns előírásai kerülnek összefoglalásra.  
Mindkét terveszköz felülvizsgálata és módosítása folyamatban van, mivel a Trtv. 92. § (4) 
bekezdése  alapján  a  fővárosi  településszerkezeti  tervet  és  a  fővárosi  rendezési 
szabályzatot  a  Trtv.  és  a  felhatalmazása  alapján  kiadott  miniszteri  rendeletnek 
megfelelően felül kell vizsgálni és módosítani kell. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 14/A. 
§  határozza  meg  a  főváros  településrendezési  eszközeit,  amelyek  a  fővárosi 
településszerkezeti terv, a fővárosi rendezési szabályzat, a kerületi építési szabályzatok, a 
Duna‐parti építési szabályzat és a Városligeti építési szabályzat.  
A TSZT a 767/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest 2030 hosszú távú 
városfejlesztési  koncepcióban  foglalt  célok  megvalósítását  hivatott  biztosítani,  ennek 
megfelelően hosszú távra határozza meg a település szerkezetét, a területfelhasználást és 
a műszaki infrastruktúra‐hálózatok elrendezését. 
Az  FRSZ  a  területfelhasználási  egységek  beépítési  sűrűségét,  meghatározott  területek 
beépítési  magasságát  és  a  fővárosi  infrastruktúra  területbiztosítását  állapítja  meg, 
telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz. 
A  TSZT  által  megfogalmazottakat  általános,  jellemzően  szerkezeti  típusú  és  a 
területfelhasználással  összefüggő  témakörökben  a  TSZT  leírása,  az  Étv.  szerint 
meghatározandó  paramétereket  a  Fővárosi  rendezési  szabályzat  közvetíti  a  helyi  szintű 
előírások kidolgozásához. 
A TSZT és az FRSZ együtt – a hatályos jogszabályi keretek között – kíván megfelelő alapot 
biztosítani az egységes, élhető és egyben fenntartható főváros számára.  
Az  Étv.  14/C.  §  szerint  az  építés  helyi  rendjének  biztosítása  érdekében  a  fővárosi 
önkormányzat  a  Városligeti  törvény  hatálya  alá  tartozó  terület  felhasználásával  és 
beépítésével,  továbbá  a  környezet  természeti,  táji  és  épített  értékeinek  védelmével 
kapcsolatos,  a  telkekhez  fűződő  sajátos  helyi  követelményeket,  jogokat  és 
kötelezettségeket Városligeti építési szabályzatban állapítja meg. 
 

1.4.1. TSZT – területfelhasználás 

A TSZT  Szerkezeti  tervlap  1.  Területfelhasználás  tervlapja  a Városliget  túlnyomó  részét 
Zvp – Városi park, a Hősök tere környezetét Vi‐2 – Intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű  terület,  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  területét  K‐ÁN  –  Állat‐  és  Növénykert 
területe  területfelhasználási  egységbe  sorolja.  A  korábbi  Vidámpark  területe  Jelentős 
változással érintett terület jelölést kapott. 
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Városi park  (Zvp)  területfelhasználási  egységbe a TSZT  szerint  a 25 hektárnál nagyobb 
zöldterületek, a városi parkok (Városliget, Margitsziget, Népliget, Óbudaisziget, Gellért‐
hegy, Észak‐Csepelre és Táborhegyre tervezett parkok) tartoznak.  
A  Zvp  jelű  területfelhasználási  egység  területén  a  legnagyobb  beépítési  magasság  9,0 
méter, tekintettel a 25 hektárnál nagyobb zöldterületeken megjelenő egyedi rekreációs, 
turisztikai igényekre.  
Az  OTÉK  zöldterületekre  meghatározott  megengedett  legnagyobb  (3%‐os) 
beépítettségétől  eltérően,  a  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi 
CCXLII.  törvénynek  megfelelően  a  városligeti  park  területén  7%  a  megengedett 
legnagyobb beépítettség. 
A  TSZT  alapján  a  Városi  park  területfelhasználási  egységek  beépített  részein  teljes 
közművesítettséget kell biztosítani. 
Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi‐2) területfelhasználási egységbe 
sorolt  területeket  a  TSZT  szerint  funkcionális  vegyesség  jellemzi.  A  városszerkezetben 
való  elhelyezkedésük,  a  kialakult  környezethez  való  igazodásuk  alapján  sűrűségük 
alacsonyabb, lazább. Jellemzően szabadonálló beépítésű területek tartoznak ide, vagy a 
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területi  adottságok  (morfológia,  értékes  növényzet,  Duna  menti  pozíció)  igénylik 
nagyobb zöldfelület megtartását, vagy kialakítását.  
A  zöldfelületi  intenzitás megtartása  és  javítása  érdekében 25% a  legkisebb  zöldfelületi 
átlagérték, amit a területfelhasználási egység területére kell számítani. 
A  TSZT  alapján  a  Vi‐2  jelű  területfelhasználási  egység  területén  is  teljes 
közművesítettséget kell biztosítani. 
Állat‐ és növénykert területe (K‐ÁN) területfelhasználási kategóriába a Fővárosi Állat‐ és 
Növénykert, valamint az ELTE Füvészkertje tartozik. 
Jelentős  változással  érintett  területként  a  TSZT  a  város  belső  tartalékterületein 
meghatározta  a  fejlesztésre  kijelölt,  jelentős  mennyiségi  fejlesztési  potenciállal 
rendelkező  területeket.  A  területek  jelenleg  részben  használaton  kívüliek,  részben 
alulhasznosítottak. 
 

1.4.2. TSZT – közlekedési infrastruktúra 

A TSZT Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési infrastruktúra tervlapján közúti vasút (villamos) 
vonal  felszín  alatt  jellel  került  feltüntetésre  a Milleniumi  Földalatti  Vasút.  A  Fővárosi 
Állat‐  és  Növénykerttel  határos  Hungária  körút  I.  rendű  főút,  míg  a  városligeti  park 
területet határoló Dózsa György út és Ajtósi Dürer sor II. rendű főút szerepet tölt be. A 
hasonló szerepű Vágány utca felől vasútvonal határolja a területet. Településszerkezeti 
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala a Vágány utcán és az Andrássy úton 
vezet,  a  Dózsa  György  úton  jelölt  nyomvonal  részben‐,  a  Hungária  körúton  jelölt 
nyomvonal érintett szakasza teljes hosszban tervezett elemként került ábrázolásra. 
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1.4.3. TSZT – épített környezet értékeinek védelme 

A  TSZT    Szerkezeti  tervlap  3.  Az  épített  környezet  értékeinek  védelme  a)  Más 
jogszabállyal érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi elemek tervlapja szerint a 
Hősök  tere  és  környezete  világörökségi  helyszín  területére  esik,  és  a  Városliget  a 
világörökségi  helyszín  védőövezetébe  tartozik.  A  teljes  Városliget  műemléki 
jelentőségű terület és műemlékek érintik, valamint jelentős része műemléki környezet 
területe. A Hősök tere és környezete nemzeti emlékhelyként van nyilvántartva. A városi 
park, valamint a korábbi vidámpark területe nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 

 

 

 

 

 
 
A  TSZT    Szerkezeti  tervlap  3.  Az  épített  környezet  értékeinek  védelme  b)  Épített 
környezet védelmével kapcsolatos magassági korlátozások területi lehatárolása tervlapja 
alapján korlátozás a Városliget területét nem érinti. 
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1.4.4. TSZT – zöldfelület‐, táj‐ és természetvédelem 

A  TSZT  Szerkezeti  tervlap  4.  Zöldfelület‐,  táj‐  és  természetvédelem  tervlapja  alapján  a 
Fővárosi Állat‐ és Növénykert területe országos jelentőségű védett természeti terület. 
A  TSZT  meghatározása  szerint  a  Városliget  nagy  része  karakterében  megőrzendő 
közpark,  köztér.  Ennek  a  területnek  a  fejlesztése  a  meglévő,  értékes  térszerkezet 
megőrzése  mellett  támogatandó.  A  Dózsa  György  út  mentén  településképvédelmi 
jelentőségű meglévő fasor húzódik. 
 

 

 
 

 

 
 

1.4.5. TSZT  –  környezetvédelem,  veszélyeztetett  és  veszélyeztető 
tényezőjű területek 

A  TSZT  Szerkezeti  tervlap  5.  Környezetvédelem,  veszélyeztetett  és  veszélyeztető 
tényezőjű területek tervlapja alapján a Városliget a más jogszabályokban meghatározott 
Országos  vízminőség‐védelmi  övezet  –  Szennyvizek  szempontjából  érzékeny 
vízgyűjtőterületbe  tartozik,  valamint  egy  része Országos  vízminőség‐védelmi  övezet‐ 
Vízbázisvédelmi területtel érintett  
A  TSZT  meghatározása  szerint  a  Városliget  teljes  területét  érinti  a  kibocsátás‐
csökkentési zóna, amelyen belül különösen indokolt az elsősorban közlekedési eredetű 
levegő‐, hő‐, zaj‐ és rezgésterhelések csökkentése. 
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1.4.6. TSZT – védelmi, korlátozási területek 

A  TSZT  Szerkezeti  tervlap  6.  Védelmi,  korlátozási  területek  tervlapja  alapján  a  más 
jogszabályokban  meghatározott  elemek  közül  a  Széchényi  Gyógyfürdő  és  Uszoda 
hidegvizes  kútjainak  külső  védőterülete  és  hidrogeológiai  A  védőterülete  érinti, 
valamint a terület közúti forgalomtól védett övezetek összefüggő területe. A területen 
tervezett távhő kooperációs gerincvezeték nyomvonala halad át. 
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1.4.7. FRSZ – beépítési sűrűségek, infrastruktúra elemek 

Az Étv.  szerint az FRSZ egyik kiemelt  feladata a  területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségének  meghatározása.  Az  FRSZ  szerint  a  beépítési  sűrűség  kétféle  értékre 
tagolódik annak érdekében, hogy a területhasználat kiszolgálásához szükséges parkolási 
infrastruktúra  épületen  belüli  biztosítása  továbbra  is  támogatott  legyen.  Ennek 
értelmében  az  FRSZ  rögzíti,  hogy  a  bsá  jelű  általános  sűrűségi  érték  az  általánosan 
elhelyezhető  funkciók  számára  –  így  a  parkolás  céljára  is  –  igénybe  vehető,  a  bsp  jelű 
parkolási  sűrűségi  érték  viszont  kizárólag  az  épületen  belüli  parkolás  céljára  vehető 
igénybe.  Kiemelendő,  hogy  a  bsp  érték  kifejezetten  a  parkolás  épületen  belüli 
támogatása céljából kerül alkalmazásra,  tehát bónuszértéket  jelent a beépítési sűrűség 
értékébe  beépülve.  A  bsá  és  a  bsp  érték  együtt  képezik  a  bs  jelű  beépítési  sűrűség 
értéket az OTÉK szerinti meghatározással. 
Az  FRSZ  1.  melléklet  A  területfelhasználási  egységek  beépítési  sűrűsége  és  az 
infrastruktúra elemek tervlapja alapján a Margitsziget nagy része beépítésre nem szánt 
terület:  Zvp  –  Városi  park.  A  Hősök  tere  környezete  Vi‐2  –  Intézményi,  jellemzően 
szabadonálló jellegű területbe sorolt, ahol a bs értéke 1,75, amelyből a bsá értéke 1,25, 
a bsp értéke 0,5. A Fővárosi Állat‐ és Növénykert  területe K‐ÁN – Állat‐ és Növénykert 
területébe sorolt, ahol a bs értéke 2,0, amelyből a bsá értéke 1,5, a bsp értéke 0,5. 
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1.4.8. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő‐
testületének  38/2017.  (IX.  25.)  önkormányzati  rendelete  a 
településkép védelméről 

Budapest  főváros  XIV.  kerület  Zugló  teljes  közigazgatási  területe  településképi 
szempontból meghatározó terület. 
 
A településképi szempontból meghatározó területekre, azaz a Városligetre is vonatkozó 
releváns területi építészeti követelmények:  

‐  Az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a 
település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani. 

‐ Telekhatáron kerítés kizárólag áttört kialakítással  létesíthető, melynek mértéke 
legalább 80 %. Az áttörtség számítása során figyelmen kívül hagyható 

a) a kerítéssel egybeépített hulladéktartály tároló vagy 
b) az oldalsó vagy hátsó telekhatáron elhelyezett nyitott gépjármű tárolónál 
létesülő tömör kerítés szakasz. 

‐ Kerítés  –  a  sportpályák  határolására  szolgáló  kerítés  kivételével  –  legfeljebb  2 
méter  magas  lehet.  Játszóterek  lehatárolására  szolgáló  kerítés  legfeljebb  1,40 
méteres magassággal alakítható ki. 

‐ Tömör lábazat magassága legfeljebb 60 centiméter lehet, melynek felülete nem 
számít bele az áttörtség meghatározott legkisebb értékébe. 

‐ A kerítés tömör szakaszai közötti távolságnak legalább 1,5 méternek kell lennie. 
‐ A belátás akadályozása céljából a kerítés takarására kizárólag növénytelepítéssel 

kerülhet sor. 
‐ Közterületen  kutyafuttató  kizárólag  kerítéssel  körülkerítve  alakítható  ki,  mely 

kerítés esetén az utcafronti kerítésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 
 

A  településképi  szempontból  meghatározó  területre,  azaz  a  Városligetre  is  vonatkozó 
releváns egyedi építészeti követelmények: 

‐ Vendéglátó  teraszok  üvegezett,  zárt  módon  nem  létesíthetők;  legfeljebb  az 
épület  színezésével  összhangban  lévő  vászonárnyékolókkal  fedhetők  le.  Az 
ernyő‐, napellenző és esővédő szerkezeteknek illeszkedniük kell a környezethez, 
reklámot, terméknevet nem tartalmazhatnak. 

‐ Közterületi  vendéglátó  teraszok  létesítésénél  a  közterület  egyéb  részeitől  való 
elkülönítés  céljából  a  környezettel  összhangban  lévő,  természetes  hatású 
anyagból  készült  utcabútorok,  dézsák,  virágládák,  planténerek  helyezhetők  el, 
amelyek nem rögzíthetőek a térburkolathoz. 

‐ A  közterületi  játszóterek  területének  részleges  árnyékolását  fásítással  kell 
biztosítani.  Az  újonnan  telepített  fák  lombozatának  megnövekedéséig  az 
árnyékolást  ideiglenes,  bontható  szerkezettel  (például  napvitorlával)  kell 
biztosítani. 

 
A  településképi  szempontból  meghatározó  területen  a  reklámokra,  valamint  a 
reklámhordozókra,  reklámberendezésekre,  cégérekre  és  reklámhordozásra  alkalmas 
egyéb  műszaki  berendezésre,  továbbá  az  egyéb  műszaki  berendezésekre  vonatkozó 
követelmények: 

‐ Közterületen  az  információs  célú  berendezések  közül  kizárólag  hirdetőtábla, 
totemoszlop vagy átfeszítés helyezhető el. 

‐ Az  információs  célú  berendezés  reklám  céljára  hasznosítható  felületének 
legfeljebb  30  %‐án  tehető  közzé  reklám,  vagy  helyezhető  el  reklámhordozó, 
reklámhordozót tartó berendezés. 

‐ Közművelődési  intézmény  homlokzatán  a  közművelődési  intézményre  vagy 
rendezvényeire vonatkozó reklámon a szponzori reklám legfeljebb 10 % lehet. 
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‐ Közművezetékek  felújítása,  cseréje  során  a  megszűnő,  feleslegessé  vált 
közművezetéket,  közműépítményeket  el  kell  bontani,  felhagyott  vezeték, 
műtárgy közterületen nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt, kivéve azon 
eseteket, ahol azt szakértői vélemény igazolja. 

‐ Az  új  közművezetékek  létesítése,  meglévő  közművezetékek  más  nyomvonalra 
történő  áthelyezése,  nyomvonalának  meghosszabbítása  –  jogszabály  eltérő 
rendelkezése  hiányában  –  terepszint  alatti  elhelyezéssel  történhet,  kivéve  az 
önkormányzati  beruházásban  megvalósuló  közbiztonsági  berendezésekhez 
(térfigyelő kamerákhoz) szükséges vezetékek. 

‐ A díszkivilágítás elosztó szekrénye kivételével az új közműépítmények létesítése, 
meglévő  közműépítmények  cseréje,  átalakítása  esetén  az  elhelyezést  – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 

o a)  a b) pontban  foglaltak  kivételével  a  járdaszigeteken  terepszint  alatti 
kialakítással, 

o b)  tömegközlekedési  eszköz  járdaszigeten  elhelyezett megállója  esetén 
terepszint alatti kialakítással vagy terepszint felett takarással, 

o c) az egyéb területeken terepszint alatti kialakítással, építményen belül, 
vagy terepszint felett takarással kell biztosítani. 

‐ A közműépítmények terepszint feletti takarása történhet: 
o a)  zöldterületeken,  valamint  a  lakótelepek  zöldfelületein  növényzet 

telepítésével,  legfeljebb  1,0  méter  magasságig  tereprendezéssel, 
takarást  biztosító  műtárggyal,  amennyiben  a  helyszíni  adottságok 
mindezeket nem teszik lehetővé, festéssel, 

o b)  a  járda  és  az  úttest  közötti  berendezési  sávban,  amennyiben  a  sáv 
szélessége  lehetővé  teszi,  növényzet  telepítésével,  takarást  biztosító 
műtárggyal, a berendezési sáv megfelelő szélessége hiányában festéssel, 

o c) a gyalogos sáv és a telekhatár közötti sávban növényzet telepítésével 
vagy takarást biztosító műtárggyal. 
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1.5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 
A Városliget Budapest egyik leglátogatottabb városi parkja, amely 200 éves közparkként 
európai  léptékben,  de  világviszonylatban  is  jelentős  történeti  kertnek  számít  (annak 
ellenére, hogy történeti kertté még nem nyilvánították). 
 
A Városliget szervesen  illeszkedik 
a  főváros  gyűrűs‐szigetes 
zöldfelületi  rendszerébe,  annak 
kiemelt  része  a  városi  parkok 
(Margitsziget  –  Városliget  – 
Népliget)  alkotta  zöldterületi 
gyűrű.  Városszerkezeti 
szempontból  a  Városliget  a 
belváros határán helyezkedik el, a 
magas  zöldfelület‐arányú  Zugló 
városrészhez  tartozik.  A  XIX. 
századi  várostervezési 
elképzelések  következtében  a 
világörökség  részét  képező 
Andrássy  út  alkotja  a  park  fő 
megközelítési  irányát.  A 
Városliget  központi 
elhelyezkedésével,  meglévő 
beállt növényállományával fontos 
szerepet  játszik  a  főváros 
környezetminőségének  javításában,  településökológiai viszonyainak szabályozásában. A 
Városligeti‐tó  jelenléte  a  mikroklimatikus  viszonyokat  nagymértékben  befolyásolja.  A 
városi  park  zöldterületi  rendszerben  betöltött  szerepe  nem  csak  zöldfelületi,  hanem 
funkcionális  szempontból  is  jelentős.  A  lakosság  rekreációs  igényeinek  kielégítésében 
döntő  fontosságú,  de  vonzáskörzete  jóval  kiterjedtebb, mint  egy  hagyományos  városi 
közparknak. 
 
 

1.5.1. Kerttörténet 

 
A mai Városliget  térsége a középkorban mocsaras, halban‐ vadban gazdag  ligetes erdő 
volt,  amelyet  Ökördűlőnek  (Ochsenflurnak)neveztek.  A  14.‐15.  század  folyamán  a 
Rákoson  tartott  országgyűlések  tanácskozásai  is  ezen  a  részen,  a  mai  Városliget 
környékén lehetettek.  
A 17. században I. Lipót /1640‐1750/ a területet a városnak adományozta.  
A mocsaras terület fűzfákkal való betelepítését Mária Terézia/1717‐1780/ rendelte el. Az 
első  –  Városligetre  utaló  –  elnevezések  is  ebből  az  időből  származnak:  Stadtwald, 
Stadtwäldchen, Városerdő, Újvároserdő.  
1785‐ben  Lechner  Tóbiás  polgármester  akácok  telepítéséről  intézkedik,  majd  eperfák 
ültetésére került sor. Ekkor még inkább erdőként kezelték a területet. 
Később  Boráros  János  polgármester  javaslata  volt,  hogy  a  Ligetet  a  pesti  polgárok 
számára szórakozóhelyként alakítsák ki. 1799‐ben 24 éves bérleti szerződéssel Batthyány 
József esztergomi érseknek adta a város haszonbérbe a Ligetet. A hercegprímás Witsch 
Rudolf mérnököt bízta meg az építkezések irányításával, aki a mocsaras területen tavat 
alkotott  és  benne  két  szigetet  létesített.  A  nagyobbik  (amelyen ma  a  Széchenyi  fürdő 
helyezkedik el) a Páva‐sziget nevet kapta, majd később (József nádor emlékére) a Nádor‐
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sziget nevet nyerte. A kisebb szigetet  (amelyen ma a Vajdahunyad vára áll) Drót‐sziget 
néven emlegették, az itt állt drótszerkezetű híd után. Később a ma is használt Széchenyi‐
sziget  elnevezést  kapta.  A  Városerdőt  ekkor  Batthyány‐erdőnek  kezdték  nevezni.  A 
bérleti  jog a hercegprímás korai halála után öccsére, Tivadar grófra  szállt, aki nem sok 
figyelmet szánt a Liget fejlesztésére. A Város ezért 1805‐ben visszavette a területet, és 
1809‐ig gondozta. Továbbra is időnként szórakoztató események színhelye volt a Liget. 
1808‐ban  megalakult  a  Szépítő  Bizottság  (Bizottmány)  József  nádor  vezetésével.  A 
nádornak ekkor nagyszabású elképzelései voltak, amelyek között szerepelt a Városerdő 
tervszerű elrendezése is. 
1813‐ban  a  Szépítő  Bizottság  pályázatot  írt  ki  a  Liget  rendezésére.  József  nádor  az 
elhanyagolt  Városerdőből  nagy  műgonddal  készített  parkot  kívánt  teremteni.  Az  első 
díjat  Heinrich  Nebbien  /1778‐1841/  nyerte,  aki  „a  helynek  megfelelő  és  a  kivitelre 
legalkalmasabb tervet készítette el”. A Szépítő Bizottság 1817‐ben a tervet 300 arannyal 
díjazta.  A  Liget  építésének  érdekében  Nebbien  felajánlotta  a  pályadíjat,  és  a  díjtalan 
művezetést. 
Nebbien  a  terveken  kívül  szöveges  anyagot  is  csatolt  a  pályaműhöz.  A  bevezető  után 
megállapítja, hogy igazi népkert eddig a világon még sehol sem készült. Nebbien összegzi 
a kertépítészetre vonatkozó fontosabb nézeteit és kifejti a parkkal kapcsolatos általános 
ökológiai és esztétikai elveit. A célja az volt, hogy olyan parkot hozzon létre, amelyben az 
emberek  jól  érzik  magukat,  és  amely  kifejezi  ennek  a  közönségnek  a  büszkeségét, 
magabiztosságát. Nebbien nagy gonddal felmérte a területet (1.161.729 négyzetméter), 
talajminőség‐,  növényvizsgálatot  készített,  alapos  helyszíni  szemléket  tartott.  Az 
általános  megállapítások  után  az  egyes  kertrészletek  (A,  B,  C,  D)  bemutatása 
következett.  A  korábban Witsch mérnök  által  készített  cvikker  formájú  tavat  kellemes 
alakúvá  alakította  két  szigettel.  A  nagyobbikon  majorság  kialakítását  javasolta. 
Részletesen  kifejtette  a  fásításról  és  annak  esztétikai  hatásáról  a  véleményét,  külön 
foglalkozott  a  hazai  fanemekkel.  Javaslatot  tett  amfiteátrum,  ó‐görög  szentély,  díszes 
kapubejárat építésére. A fa‐adományokból emlékligeteket, pl. magyar hárs ligetet kívánt 
kialakítani. 
1817‐ben, miután a Szépítő Bizottság kivitelezésre  is elfogadta a terveket, megindultak 
Nebbien  vezetésével  a  parképítési munkák.  A  költségvetés  több, mint  690.000  Ft  volt 
amit elsősorban közadakozásból kívántak elindítani. József nádor 10 éven keresztül, évi 
600  Ft‐ot  ajánlott  fel.  Nebbien  a Margitszigetről  szerzett  csemetékből  faiskolát  hozott 
létre,  valamint  a  nagy  Rondó  kiültetéséhez  a  platánokat  a  br.  Prónay‐féle  faiskolából 
szerezte be. A fatelepítésekkel együtt nagyobb építkezéseket is végrehajtottak.  
Elindult  a  mocsaras  terület  kiszárítása,  feltöltése.  Nebbien  pihenőhelyeket,  lugasokat, 
vendéglőket,  majorságot,  gondolákat,  játszótereket  és  egy  nagy  amfiteátrumot  is 
tervezett. A közönséget zene, mutatványok,  tánccsarnok, kivilágítás  (világító szökőkút), 
tűzijátékok gyönyörködtették. A városból egy impozáns fasoron lehetett a parkba jutni. 
A  fasor  lezárása egy 80 méter  sugarú,  kör  alaprajzú  terület,  a  „nagy  rundó”. A  rundót 
körtefasor övezte, kívül platánokból, a koncentrikus belsőbb kör nyárfákból állt.  
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A Városliget felmérési rajza Henrik Nebbien “Ungarns Folk Garten” c. 1816‐ban készített albumából 
BTM Kiscelli Múzeum Építészeti gyűjtemény ltsz: AN‐ 98.666 

 
 

 
 
A Városliget tervezett kialakítása Henrik Nebbien “Ungarns Folk Garten” c. 1816‐ban készített albumából 
BTM Kiscelli Múzeum Építészeti gyűjtemény ltsz: AN‐ 98.665 

 
1827‐ben lóversenyt rendeztek, 1829‐ben pedig állatkiállítást tartottak a Ligetben. Egyre 
népszerűbb  lett  a  pesti  kocsikorzó  is.  1830  rendkívül  hideg  telén,  József  nádor 
rendeletére  kivágták  a  Városligeti  fasor  „sudaras  nyárfáit”,  és  a  fákat  tüzelőnek 
kiosztották  a  szegények  között.  Ezután  ültettek  ki  négy  újabb  gesztenyefasort  a 
kipusztított nyárfasor helyébe, és lett a fasor hatsoros. 
1832‐ben óránként társaskocsi indult a Ligetbe. Egyre több esemény történt a Ligetben. 
Lassan  a  sport  jelleg  is  szerepet  kapott,  futóbajnokságot,  korcsolyázást,  csónakázást 
tartottak a tavon.  
Az 1838‐as pesti árvíz során rengetegen  ide menekültek, és a  legsúlyosabb három nap 
alatt  sok  akácfát  kivágtak  a  ligetből.  1849‐ben  pedig  az  ágyúlövések  elöl  ezrével 
menekültek ide az emberek. 
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Vidék a Városligetben. Franz Sandmann litográfiája Rudolf Alt nyomán, 1845 
BTM Fővárosi Képtár ltsz: 923.7 

 
1846‐ban, halála előtt József Nádor magvakat, 181 vadgesztenyét, és néhány értékesebb 
facsemetét, mint pl. mocsári ciprust ajándékozott a Ligetnek. 
József nádor lánya, a korán elhunyt Hermina hercegnő tiszteletére közadakozásból, Hild 
József tervei alapján neogótikus kápolnát építettek a mai Hermina úton. A kápolna 1856‐
os felszentelésén Liszt Ferenc személyesen vezényelte az általa komponált misét. 
1860‐ban megnyílt a Pesti Aréna, ahol színházi előadásokat tartottak. Az 1860‐as évekig 
a  Városliget  teljesen  egységes  terület  volt,  Fuchs  Emil  főkertész  vezetése  alatt.  Jó 
minőségű, épített úton megközelíteni csak a Király utcán át lehetett. 1861‐ben megszűnt 
a  Szépítő  Bizottság,  és  a  Városliget  további  sorsáról  Pest  városa  döntött.  1866‐ban  a 
Ligetből  kihasított  területen megnyitotta  kapuit  az Állatkert, majd 1873‐tól  egyre  több 
attrakció  került  az  Állatkertbe, mint  pl.  a Wulff  féle  cirkusz,  a  Vampetics  vendéglő,  és 
egyéb mutatványos vállalkozások. 
A  Városligetet  az  1860‐as  évektől  kezdték  nagy  tömegek  látogatni,  de  még  nem 
rendszeresen,  hanem csak egy‐egy híresebb mutatványos  vagy más nagyobb esemény 
alkalmából.  1862‐ben  megindultak  az  omnibuszok.  1863‐ban  szükségessé  vált  a  tó 
tisztítása, mivel ekkor még csak az esővíz és a talajvíz táplálta. 
Az  elkövetkező  évtizedekben  az  eddig  egységes  parkból  újabb  és  újabb 
létesítményeknek  szakítottak  ki  területeket,  a  Ligetben  kapott  helyet  pl.  dr  Fischof 
vízgyógyászati klinikája. 
1869‐től  járt  lóvasút  a  Ligetben,  és  ugyanebben  az  évben  alakult meg  a  Pesti  (később 
Budapesti)  Korcsolyázó  Egylet.  Az  Egylet  végleges  épületeit  Lechner  Ödön  tervezte. 
1878‐ban  villanyvilágítást,  valamint  mesterséges  pályát  építettek  ki,  1893‐ban 
kibővítették a korcsolyacsarnokot.  
A 19. század második felére esik a Zsigmondy‐féle artézi kútfúrás is. Zsigmondy Vilmos a 
Margitsziget után 1868‐ban  indította el próba fúrásait a Ligetben. Tíz év kitartó munka 
után  végül  is  sikerült  meleg  vizet  találnia.  Európa  legmelegebb  kénes  gyógyvize 
ivókúrára  is  alkalmas  volt.  1881‐ben  először  a  Nádor‐szigeten  1840  óta  működő 
nyaralószállót  alakították  át  gyógyfürdővé,  amely  már  kezdettől  szűknek  bizonyult.  A 
tervezett  új  fürdő  elhelyezésének  kérdésében  csak  negyed  századdal  később  hoztak 
döntést. 
A  Városliget  arculatát  meghatározó  esemény  az  1885‐ös  országos  kiállítás.  A  kiállítási 
terület  a  Városligeti  fasor  tengelyébe  került.  Nagyszabású  parkosítás  kezdődött, 
úthálózatot  építettek,  növényanyagát  jelentősen  gazdagították,  emellett  800  db  fát 
vágtak ki és 108 épületet emeltek. Ekkor vágták ki a Stolz‐féle eperfákat, a Batthyány‐
féle telepítés akác és platánfáit, a Nebbien‐féle hársfaligetet, valamint őshonos fűz‐, és 
nyárfákat,  jegenyéket.  70.000  négyzetméter  nagyságú  területet  építettek  be.  A  rondó 
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közepébe  szökőkutat  építettek  dekoratív  virágkiültetéssel  kísérve.  1882‐85  között  a 
Stefánia  utat  –  az  arisztokraták  kedvelt  lovaglóútját  –  átvezették  a  Ligeten.  
A kiállításra elkészült a kocsikorzó is. 
A kiállítási épületek egy  részét a kiállítás bezárása után  szétbontották és eladták,  több 
épület viszont tovább működött. A Stefánia úti  (ma Olof Palme sétány) ún. Műcsarnok 
később  a  Székesfővárosi  Múzeumnak  adott  helyet,  az  1885‐ös  kiállításra  épült,  Ybl 
Miklós tervezte Királypavilon pedig később Gerbeaud‐kioszkként vált ismertté. (Később, 
1894‐95 között épült fel a Hősök terén álló végleges Műcsarnok.) 
 

 
A Budapesti Általános Országos Kiállítás pavilonjai, fametszet, 1885 
BTM Fővárosi Képtár: VL001 

 
1885‐ben  a  Kiállítás  alkalmával  a  Közmunkák  Tanácsa  átadta  a  Sugárutat  is,  amelynek 
lezárásában  az  Ybl  Miklós  által  tervezett  országzászló‐építmény  állt.  A  város 
legelegánsabb  lakónegyedének  felépülése  kitágította  a  park  társadalmi  szerepét,  és 
növelte megbecsülését is.  
Az  országos  kiállítás  után  Petz  Ármin  városi  főkertész  vezetésével  a  park  elpusztult 
részeit  angol  stílusban  újrarendezték.  Alig  készültek  el  a  munkálatokkal,  és  erősödtek 
meg a fák, amikor a fejlődés ismét megakadt a Millenniumi kiállítás miatt.  
Az  eredetileg  1895‐re  tervezett,  majd  egy  évvel  későbbre  halasztott  Millenniumi 
Országos  Kiállítás  helyszínének  szintén  a  Városligetet  jelölték  ki.  A  kiépítésre 
tervpályázatot  írtak  ki,  de  a  megvalósítás  kapcsán  kikötéseket  is  megfogalmaztak.  A 
megépült kiállítás közel 55 hektárt foglalt el. Az építkezéseknek százával estek áldozatul 
a park fái, amelyet azonban jelentős új telepítéssel kompenzáltak.  
Az  1896‐ban  megrendezett  kiállítás  idején  vezették  a  tóba  a  Rákos  patak  vizét, 
feltöltötték  a  Nádor‐sziget  körüli  tórészt.  A  kiállításra  emelt  Alpár  Ignác  tervezte 
Történelmi  Főcsoport  (az  ún.  Vajdahunyad  vár)  ma  a  Városliget  meghatározó 
épületegyüttese. Alpár nem egyszerű másolást végzett, hanem a magyar építőművészet 
átnézetes történelmi képét vázolta fel.  
Az  Ezredéves  Kiállítás  tekintélyes  alapterületű  egysége  volt  az  Ősbudavár,  amelyben 
vendéglők és zenés szórakozóhelyek működtek, és a kiállítás bezárása után megmaradt a 
kispolgári szórakozás fontos helyszínének.  
Az Ezredéves Emlékművet 1896‐1905 között építették Zala György és Schickedanz Albert 
tervei  alapján.  A  kolonnádokban  a  századforduló  neves  szobrászai  örökítették  meg  a 
magyar királyokat. A Hősök terét ekkor zömében zöldfelület borította 
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1900‐ban  kezdték  el  építeni  a  Szépművészeti  Múzeumot,  a  már  álló  Műcsarnokkal 
szemben.  1937‐ben  látták  el  a  teret  díszburkolattal  az  Eucharisztikus  Kongresszus 
alkalmából. 
A  kiállítás  bezárása után  Ilsemann Keresztély,  kertészeti  igazgató  vezetésével  és  tervei 
alapján  kezdődött  a  liget  mai  képének  kialakulása,  amelynek  során  új  utak  és 
zöldfelületek létesültek. 
 
 

 
A Városligeti körönd 1896 körül – Klösz György felvétele 

 
A  századfordulón  épült  az  Angol  park,  a  volt  Vidámpark,  melyet  az  akkori  köznyelv 
vurstliként  emlegetett.  A  mutatványosok  már  a  19.  század  elejétől  kezdve  többé‐
kevésbé  egy  helyen  verték  fel  sátrukat:  a  Városliget  István  út  és  Aréna  út  határolta 
délnyugati sarkában. A terület rendezése során azonban a mutatványosok egyre kijjebb 
szorultak, a mai Bethesda Kórházzal szemben lévő területre. A 20. század elején, amikor 
kijelölték  a  Széchenyi  fürdő  területét,  a  korábban  ott  működő  Mutatványos  bódék 
átköltöztek az Ősbudavár helyére. A szecessziós pavilonban álló körhinta 1906‐ban épült 
fel.  A  Hermina  út  túloldalán  Friedmann  Alfréd  1907‐ben megkezdte  az  Amerikai  Park 
kialakítását, amelyben 1922‐ben létesítették a tekintélyes méretű Hullámvasutat. 
A Városliget funkcionális átrendezésével – az Állatkerttel, a Cirkusszal és vurstlival – Pest 
szórakoztatóközpontjává  vált Az 1870‐es évektől működött  állandó cirkusz az Állatkert 
szomszédságában, és 1908‐ban épült fel a cirkusz a mai helyén. 
Az  Állatkert  mai  képét  az  1912‐es  teljes  körű  átalakításkor  kapta.  Megformálásában 
vezető szerepet vitt Kós Károly, a legtöbb állatház Kós és Zrumeczky terve alapján épült 
fel.  
A Széchenyi fürdő építése több ütemben történt, a gyógyfürdő épület 1909‐1913 között 
épült fel. Az építkezés elhúzódott, s a végső terveket Francsek Imre készítette. 1926‐ban 
elkészült  a  strandfürdő,  ahol már  szabad medencék  is  voltak.  A  Széchenyi‐gyógyfürdő 
folyamatos  és  megfelelő  vízellátásának  biztosítására  1936‐ban  új  artézi  kút  fúrásába 
fogtak. A két évig tartó munkát siker koronázta, s a kútból 7 ezer m³ forró víz (72 °C) tört 
elő naponta. Az időközben elvégeztetett vizsgálatok igazolták a víz gyógyhatását.  
 
A Városliget növekvő népszerűsége, amelyhez a Sugárút (ma Andrássy út) megépítése is 
hozzájárult, szorosan összefüggött Budapest  lakosságának növekedésével, hiszen 1900‐
ra a parkot már több tízezres népesség által  lakott, sűrűn beépített terület vette körül. 
Közönsége,  társadalmilag és kulturálisan vegyes rétegei  legtöbbször élesen elkülönülve 
szórakoztak.  Ez  a  térbeli  elkülönülés azt  jelentette, hogy bizonyos helyeket –  jégpálya, 
cirkusz,  a  parkok  –  az  arisztokrácia  és  a  polgári  rétegek  látogatták,  míg  másokat  – 
elsősorban a vurstlit – az alsóbb rétegek. 
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1912‐ben  Räde  Károly,  kertészeti  igazgató  a  liget  nagy  részét  a  forgalom  és  a 
kertművészet szabályai szerint újratervezte, új utakat épített, tágas réteket alakított ki, 
dendrológiailag  értékes  növényállományt  telepített.  A  rondón  túl,  a  Stefánia  út másik 
oldalán rozáriumot alakítottak ki. Elkészült a Széchenyi fürdő igényes környezete is.  
 

 
 
A Liget a századfordulótól az I. világháborúig terjedő időszakban volt a leggondozottabb, 
amelyet Jókai leírása is alátámaszt. Az I. világháború pusztításait Csákvári főkertész hozta 
rendbe, többek között jelentős növénytelepítésekkel. 
1919‐ben  a  Tanácsköztársaság  ideje  alatt  a  Városligetben  felépítették  a  város  első 
játszóterét. 
A  két  világháború  között  nemzetközi  vásárokat  (BNV)  rendeztek  a  Városligetből 
kihasított  területen  (23 hektár). Az  első BNV 1925.  április  18‐án nyílt meg. Az 1942‐es 
háborús vásárt három év szünet követte. 
 
A II. világháborúban 1944 egyik augusztusi vasárnapján szőnyegbombázás okozott óriási 
pusztítást a Ligetben, mind az épületek, mind a növényállomány tekintetében.  
1945 után megkezdődött a háború okozta károk felszámolása, a munkálatokat Haraszti 
Károly irányította. 
A  Vásár  újbóli  megnyitása  és  a  Felvonulási  tér  túlméretezett  burkolt  felülete  tovább 
csökkentették  a  zöldfelületek  nagyságát.  A  Rákosi  korszakban  1955‐ig  nem  tartottak 
vásárokat  a  Ligetben.  Ezt  követően  megkezdődött  a  Budapesti  Ipari  Vásár  töretlen 
fejlődésének  korszaka,  és  egyre  nagyobb  területet  hasítottak  ki  a  Ligetből.  A  vásár 
népszerűsége  folyamatosan  nőtt,  de  a  ’70‐es  évek  elején  világossá  vált,  hogy  a  Liget 
alkalmatlan  ekkora  vásár megrendezésére,  ezért  1974‐ben  a  BNV  elköltözött.  Nyomai 
máig  látszanak,  egyrészt  maradtak  irodaépületek,  áll  még  a  Pántlika  bisztró,  illetve  a 
Petőfi csarnok. 2001‐ig állt a volt osztrák pavilon, melyben a Körszínház, majd a Globe 
Színház működött. 
1951 nyarán az MDP Titkársága döntött a Felvonulási tér kialakításáról, úgy határoztak, 
hogy  Sztalin  szobrát  a  Városligeti  fasor  torkolatával  szemben  állítják  fel,  az  utat  pedig 
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kiszélesítik.  A  szobrot  1951.  december  16‐án  avatták  fel.  A  Felvonulási  tér  kialakítása 
1952.  december  21‐én  zárult  le.  A  Dózsa  György  úton  megszüntették  a 
villamosközlekedést, a síneket felszedték és az egész tér új burkolatot kapott. A munkák 
során harmadába vágták a Nebbien féle Rondót (Körönd), amely 130 éven át volt a park 
fontos eleme. Kivágtak 16 nagy és 30 kisebb  fát, és  lebontottak  több épületet  is  (pl.  a 
Regnum Marianum templomot, a Városi Színkört és a lóvasút végállomását). 
1956.  október  23‐án  Budapest  népe  ledöntötte  a  Sztálin‐szobrot.  Talapzata  azonban 
1958‐tól  három  évtizedig  a  pártvezetők  tribünjeként  üzemelt,  1974‐től  kissé 
modernizálva. Mögötte a Rondó szökőkútja az 1980‐as évekig működött. 1965‐ben a tér 
Műcsarnok  felőli  végén  Lenin‐szobrot  állították  fel.  1969‐ben  a  Regnum  Marianum 
templom helyén a Tanácsköztársasági emlékművet avatták fel. Nem véletlenül itt, hiszen 
a  templom  felépítésének  eredeti  célja  a  Kommünből  történt  felszabadulás  iránti  hála 
kifejezése volt. 
1964‐ben,  amikor  elhatározták  a  Blaha  Lujza  téri  Nemzeti  Színház  lebontását,  a 
Felvonulási teret és a Városliget hozzá kapcsolódó sávját (a Rondó területét) szemelték 
ki az új Nemzeti Színház helyéül.  
1967‐ben  elkészült  a  Kis  botanikus  kert,  a  Fővárosi  Kertészet  fennállásának  100. 
évfordulójára.  
A BNV kiköltözése után a korszak jeles kerttervezőinek a közreműködésével (dr. Krizsán 
Zoltánné, Baraczka Katalin, Kecskésné Szabó Ildikó, Csorba Vera, Killer István) felújították 
a  Ligetet.  A munka  az  1970‐es  évek  legnagyobb  fővárosi  zöldfelületi  beruházása  volt. 
1972‐ben épült a Vakok kertje, mely nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő volt. Mikor 
felépült  a  Kőbányai  vásárváros,  kitelepítésével  (1972.)  a  Liget  teljes  területére 
vonatkozó, átfogó rendezés indult meg. Az ország legnagyobb szabású parképítése 1974‐
től 1978‐ig tartott. Ekkor épültek a tavon a napozóteraszok, a tóban működő szökőkút, a 
kis földalatti felett átjáró létesült, számos játszótér és sétány készült.  
1978  és  2015  között  nem  sok  minden  történt  a  Városligetben.  A  legutóbbi 
időszakmunkái az iskolások játszóterének, vakok kertjének, virágágyak, fasorok, valamint 
a  tóparti  játszótér  rekonstrukciója,  az  elbontott  játszóterek  visszaparkosítása,  az 
óvodások  játszóterének  rekonstrukciója,  a  központi  ’56‐os  emlékmű,  időkerék 
megépítése és környezetének rendezése volt. 
A  hosszú,  viszonylag  eseménytelen  időszak  után  a  park  történetének  egyik 
legjelentősebb  átalakítása  következett  el,  amelynek  első  nyomai,  az  épületbontások 
legyalult földfelszínei már most előrevetítik a tervezett átépítések jelentőségét. 
 
Kerttörténeti tudományos dokumentáció 
 
A  Városliget  Zrt.  megbízásából  2016‐ban  kerttörténeti  tudományos  dokumentációt 
készített  Szécsi  Zsolt,  Ombódi  Ildikó  és  Remeczki  Rita  Dr.  Fatsar  Kristóf  kerttörténész 
közreműködésével.  A  dokumentációs  teljes  terjedelmében  elérhető  a  Városliget  Zrt. 
alábbi weboldalán: http://ligetbudapest.hu/dokumentumok. 
A  dokumentáció  is  hangsúlyozza,  hogy  a  Városliget  –  annak  ellenére,  hogy  történeti 
kertként nem védett – hazánk egyik nemzetközi jelentőséggel bíró kertje. „A Városliget 
Magyarország egyik első közparkja, a magyar történelem egyik szimbolikus  jelentőségű 
helyszíne. A Városliget nagyrészt megőrizte  területi  integritását,  szerkezeti,  strukturális 
sajátosságait, értékes növényállományának egy nem elhanyagolható részét. A 18. század 
végén  alapított  városi  park  kertépítészet  története  jól  tükrözi  az  egyes  korszakok 
trendjeit. Kerttörténetben elfoglalt unikális szerepét az 1813‐ban kiírt nemzetközi, nyílt 
tervpályázatban,  az  azon  indult  neves  kerttervezők  személyében,  a  későbbi 
átalakításokat végző kertművészek,  tájépítészek  jelentőségében  is  lehet keresni. A kert 
magán  hordozza  az  építési  korszakok  lenyomatait,  tükrözi  az  építési  korszakokban  az 
ember  és  természet  viszonyát,  a  társadalmi  igények  változásaira  adott  tervezői 
válaszokat.  Növényállományában  még  fellelhetők  a  József  nádor  kezdeményezésére, 
Heinrich  Nebbien  terve  nyomán  végzett  telepítések  különösen  értékes  egyedei  is.  A 
Városliget  kerttörténeti  értékét  nagymértékben  növeli,  hogy  egykori  kialakításának 
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nyomai  ma  is  felfedezhetők,  s  több  kerti  elem  még  ma  is  épen  megtalálható  a 
helyszínen, ezért a helyreállítása nem ütközik nehézségekbe.” (Városliget KTD) 
 

1.5.2. A Városliget vonzáskörzete 

 
A  Városliget  vonzáskörzetének  és  későbbiekben  a  parkhasználat  vizsgálatához 
felhasználásra  került  az  Ormos  Imre  Alapítvány  és  a  BCE  Tájépítészeti  Kar  Kert‐  és 
Szabadtértervezési  Tanszékének  együttműködésében  készült  „A  Városliget 
parkhasználati  felmérése”  c.  tanulmány  (készítették:  Dr.  M.  Szilágyi  Kinga,  Dr.  Balogh 
Péter István, Dr. Fekete Albert, Dr. Almási Balázs, Kanczlerné Veréb Mária). 
A  tanulmány  helyszíni  megfigyeléses  vizsgálat  és  kérdőíves  felmérés  alapján  készült.  
A  2013  októberében  végzett  helyszíni  megfigyeléses  vizsgálat  és  kérdőíves  felmérés 
során összesen 30 834 megfigyelt parkhasználót és 1 118 megkérdezett látogatót vontak 
be az értékelésbe a tanulmány készítői. 
A  felmérés  alapján  látható,  hogy  a  Városligettel  határos  XIV.,  VI.  és  VII.  kerületből 
érkeztek a legtöbben. A kerületek népességét is figyelembe véve megállapítható, hogy a 
VII. és VI. kerületiek, létszámukhoz képest nagyobb arányban keresik fel a parkot, mint a 
XIV. kerületiek. Ez összefüggésben van a belső kerületek rendkívül alacsony zöldterületi 
ellátottságával (lásd zöldterületi ellátottság fejezet). 

 
A  parkhasználati  kutatások  szerint  a  közparkok  esetén  azok  elméleti  vonzáskörzete  a 
park  határaitól  számítva  gyalogosan  1,5  km  távolságban,  járművel  3  km  távolságban 
határozható  meg.  Ezt  az  elméleti  vonzáskörzetet  azonban  módosítják  a  különböző 
városszerkezeti, közlekedési kapcsolatok, vagy azok hiánya.  
A Városliget esetében a gyalogos megközelítést gátló szerkezeti elemek a következők: a 
legjelentősebb  a Nyugati  pályaudvar  és  vasútvonala,  a  Körvasút  sor  vonala  és  a  Keleti 
pályaudvar. 
 
A park 500 méteres körzetét vizsgálva, a  területen 38 oktatási  intézményt  találhatunk, 
melyből  13  óvoda,  9  általános  iskola,  13  középfokú  oktatási  intézmény  és  3  felsőfokú 
oktatási intézmény. A tanintézmények diákjai potenciális parkhasználóknak minősülnek. 
Mindezeken  túlmenően  az  intézmények  adottságainak  következtében  több  esetben  a 
testnevelésórák  a  Városliget  területén  kerülnek megrendezésre,  annak  sportpályáit  és 
természeti adottságait kihasználva. 
 
Összességében  megállapítható,  hogy  a  Városliget,  bár  méreténél  és  felszereltségénél, 
természeti adottságainál fogva városi park, mégis jelentős a lakókörzeti közpark szerepe, 
ennélfogva a Városliget mindennapos rekreációs terhelése is jelentős. 

Parkhasználók lakóhelye (a kerületet és az utcanevet is megadó válaszolók szerint) 
(Forrás: „A Városliget parkhasználati felmérése” c. tanulmány) 
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1.5.3. A környező lakóterületek zöldterületi ellátottsága 

A környező  lakóterületek ellátásban a Városligeten kívül más közkertek, parkok  is részt 
vesznek.  Ezek  vonzáskörzeteinek  ábrázolásával  kirajzolódik  az  ellátottság  térbeli 
szerkezete, megmutatkoznak az ellátatlan, közcélú zöldfelületekben szegény térségek, a 
lehetséges fejlesztési irányok. 
A  zöldfelületi  ellátottságot  nem  csak  a  zöldfelületek  területi  száma  és  elhelyezkedése 
alakítja, hanem a zöldfelületek területi kiterjedése és a kiszolgálandó lakosság száma. A 
zöldfelületek méretét  a  kerületek  lakosszámával  összevetve megkapjuk  az  1  főre  jutó 
zöldterületek nagyságát.  

 

 
 

A lakóterületek zöldterületi ellátottsága  1 főre jutó zöldterület nagysága kerületenként (m2)  
 

1.5.4. Zöldfelületi intenzitás 

A  zöldfelület‐intenzitás  a  települések  élhetőségének  egyik  meghatározó  indikátora.  A 
zöldfelületek közvetetten, illetve közvetlenül hatással vannak a városklímára, ezen belül 
is a levegő páratartalmára, hőháztartására (városi hőszigetekre), a talajvízháztartásra, a 
levegőminőségre  és  más  környezeti  tényezőkre.  Közvetett  módon  pedig  jelentős 
hatással vannak az élővilágra és az emberre is. A zöldfelület‐intenzitás megmutatja, hogy 
mekkora az adott területrészre eső zöldfelület síkbeli kiterjedésének aránya és egészségi 
állapotának  mértéke.  A  zöldfelület‐intenzitás  vizsgálatához  Jombach  Sándor 
(Greenscope  Kft.)  kutatási  eredményeit  használtuk  fel.  A  vizsgálat  alapját  képező 
adatbázis  2015‐ben  rögzített  Landsat  8  műhold  által  készített  légifelvételezések 
(összesen 8 db) felhasználásával készült. 
A  zöldfelület‐intenzitás  a  vegetáció  jelenlétének  és  egészségi  állapotának  egyesített 
indikátora, mely  százalékos értékeivel  (0‐100%‐ig), egyetlen  számértékkel mutatja meg 
milyen területi aránnyal és milyen vitalitással bír a növényzet egy adott területrészen. Az 
érték  nagysága  nem  egyezik  a  zöldfelületek  tényleges  nagyságával  (pl.:  egy  zárt 
lombkoronaszint  alatt  lévő  szilárd  burkolat  nem  érzékelhető  a  felvételeken,  de  a 
zöldfelületek  kiterjedése  is  jelentősen  változhat  a  nem  öntözött  gyepek  vitalitása 
ingadozásának köszönhetően). 
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A  fenti  ábrán  jól  látható,  hogy  a  Városliget  milyen  jelentős  zöldfelületi  intenzitással 
rendelkezik. A Liget területén, a 29732/10, 29732/11 hrsz.‐ú telkek (a városi park, Hősök 
tere,  Szépművészeti  Múzeum,  Műcsarnok)  területén  átlagban  58  %‐os  a  zöldfelületi 
intenzitás  érték,  de  az  intézményeken  kívüli  területeken  jellemzően  a  70  %‐ot  is 
meghaladja.  Különösen  tekintettel  a  szomszédos  VI.,  illetve  VII.  kerületi  alacsony 
intenzitáshoz mérten van nagy  jelentősége a Városliget kondicionáló, városklíma  javító 
szerepének. 
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1.5.5. Zöldfelületi arány 

 
A  Városliget  megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi  CCXLII.  törvény  7.  §  (2) 
bekezdése  értelmében  a  Városligeti  ingatlan  (29732/1  helyrajzi  számú  ingatlan) 
területén  az  építési  beruházások  befejezését  követően  a  zöldfelület  aránya  nem  lehet 
kevesebb a 2013. december 31‐i állapotnál. Ebben az  időpontban 57,8%‐os zöldfelületi 
arány  volt  a  29732/1  hrsz.‐ú  telek  területén  (jelenleg  29732/10  és  29732/11  hrsz.‐ú 
telkek).  
Viszonylag magas  a  zöldfelületi  aránya  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykertnek  is  (42,1%). 
Funkciójából adódóan kiugróan alacsony zöldfelületi aránnyal a Fővárosi Nagycirkusz, a 
volt Toxikológiai Intézet és a volt Vidámpark területe rendelkezik.  

Érintett 
telek 
(Hrsz.) 

Megnevezés 

  

2013.12.31‐ei állapot 

Teljes értékű 
zöldfelület 

Tetőkert 
termőréteg 
vastagsága 
21‐40 cm 

Vízfelület  
állandó 

vízborított‐
sággal 

Zöldfelületi 
arány 

Zf beszámít‐
hatóság* → 

100%  25%  75% 

Területe 
(m2) 

m2  %  m2  m2  % 

29732/11, 
29732/10 
(korábban 
29732/1) 

Városligeti 
ingatlan  

982 050 562823 57,3 1 176 6 233  57,8 

29732/8  Gundel étterem  5 841 800 13,7      13,7 

29732/9  FÁNK  107 618 39 727 36,9   7 501  42,1 

29753  volt Vidámpark  68 544 10 090 14,7      14,7 

29743 
egykori 
Toxikológiai 
Intézet 

2 226 0 0,0      0,0 

29732/3 
Fővárosi 
Nagycirkusz 

4 876 0 0,0      0,0 

* A különböző tetőkertek és vízfelületek zöldfelületi arányba való beszámíthatóságának 
százalékértéke az OTÉK 5. sz. melléklete szerint 
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1.5.6. Zöldfelületi rendszer elemei 

1.5.6.1. Városi park 

 
Parkfunkciók 
 

A  park  funkcionális  szerkezetében  jól  elkülöníthető  térrészek  –  játszókertek,  sport‐  és 
rekreációs  területek,  pihenő‐  és  díszkertek,  tematikus  kertek  –  arányos  eloszlása 
jellemző.  Az  egyes  funkcionális  egységek  szabad  térszerkezetben  helyezkednek  el.  
A szabad vonalvezetésű úthálózat, oldott térstruktúra a történetileg kialakult tájképi kert 
stílusjegyeit  hordozza  magán.  Határozott  történelmi  tengely  volt  a  Városligetben  a 
Városligeti fasor meghosszabbításában folytatódó vonal, amely a nagy rondóba torkollik, 
és az egykori vásárváros területének is a tengelyét képezte.  
 

 
Zöldfelületi funkcióvizsgálat (2020 januári állapot) 

 
A  funkcionálisan  elkülönülő  térrészek  különböző  zöldfelület‐használati  igényeket 
elégítenek  ki,  minden  korosztály  számára  biztosítják  rekreációs  tevékenységet.  A 
parkhasználati funkciók a Városligetben következők: 
 
Játszókertek és kutyás játszóterületek: 
 
A több frekventált ponton kialakított játszókertek felújítottak. Beszélhetünk korosztályos 
játszóterekről,  tematikus  játszótérről  (közlekedési  játszótér  –  KRESZ  Park),  továbbá 
sérült,  különböző  fogyatékkal  élő  gyermekek  számára  kialakított  és/vagy  integrált 
játszóeszközökkel is rendelkező játszótérről (játszótér a Vakok kertjében, Nagyjátszótér). 
A  Városligeti  KRESZ  park  egykor  a  főváros  legnagyobb  oktató  parkja  volt.  A 
rendszerváltást  követően  a  park  gondozása,  őrzése  megszűnt,  és  lassan 
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használhatatlanná vált. A KRESZ park megmentésére civil összefogás  jött  létre, aminek 
eredményeképp felújították. 
 

A  gyermekek  számára  jelenleg  4  játszóeszközökkel  felszerelt  terület  áll  rendelkezésre.  
A Tóparti játszótér, valamint az Olof Palme sétány mentén kialakított ideiglenes játszótér 
a kisebb gyermekek számára alkalmas. 
 
Az  ideiglenes  játszóteret 2019  tavaszán 
adták  át,  a  Városliget  Zrt.  elképzelése 
szerint  a  kisebb  játszótér  a 
Nagyjátszótér megépüléséig funkcionált 
volna, az átadás után viszont a területet 
eredeti  állapotára  füves,  fás  területté 
való visszaállítása a cél.  

Ideiglenes játszótér az Olof Palme sétány mentén 

A  Városligeti  Nagyjátszóteret  2019 
őszén  adták  át,  mint  az  ország  egyik 
legkomplexebb  és  legkorszerűbb 
játszóterét. A téren a 0‐tól egészen a 14 
éves  korosztályig  megfelelő 
játszóeszközök,  továbbá  integrált 
játékelemek  is  megtalálhatók,  így  az 
egészséges  és  fogyatékkal  élő 
gyermekek  is  együtt  tudnak  játszani. 
A  játszótér  mellett  jelenleg  épül  a 
tervezett  szabadtéri  fitneszpálya, 
továbbá  az  ún.  Terepjátszó,  ahol 
további  mászókák,  mászófalak, 
görkorcsolya,  gördeszka  és  BMX  pálya 
kapnak helyet. 
 
 A 2018‐ban megújult Vakok kertjében a 
speciális  játékokkal  felszerelt  játszótér 
megújításra  és  bővítésre  került.  A 
gumiburkolattal  ellátott  területen 
homokozó is helyet kapott, valamint új, 
speciálisan kifejlesztett  játékeszközök  is 
telepítésre kerültek a területen. 
 
 

Városligeti Nagyjátszótér

 
A  kutyás  játszóterületek  esetében  meg  kell  említeni  a  szintén  2018‐ban  átadott, 
Hermina  út  mentén  elhelyezkedő  kutya  játszóteret,  mely  jelenleg  az  ország  egyik 
legjobban  felszerelt  kutyás  élményparkja.  A  kerítéssel  körülhatárolt  5.000 m2  területű 
parkban az állatok ügyességét fejlesztő eszközök mellett játszótér, valamint vizes élmény 
területek is kialakításra kerültek. 
A kutyapark a megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend, intenzív használat jellemzi. 
Az  előzetesen  vártnál  nagyobb  érdeklődés,  valamint  az  extrém  igénybevétel  miatt  a 
gyepfelületek már az átadást követő első évben leromlott állapotúvá váltak.  
 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 40 ‐ 

Sport‐ és rekreációs területek: 
 
A Városligetben sportpályák és egyéb sportterület (Városligeti Műjégpálya) biztosítanak 
lehetőséget  a  parkhasználók  mozgásigényének  kielégítésére.  További  rekreációs 
létesítmény  a  Széchenyi  Gyógyfürdő  és  Uszoda.  Az  egyedülálló  intézmény  sokrétű 
szolgáltatással  különleges környezetben várja a  látogatókat.  Szabadidős  funkciót  lát el, 
valamint gyógyfürdőként is üzemel. 
 
Több kiépített sportterület található a parkban. A legnagyobb az egykori Petőfi Csarnok 
környezetében helyezkedik el. Állapota rendkívül rossz, a burkolatok,  lépcsők, támfalak 
balesetveszélyesek.  A  zöldfelületek  állapota  kiemelkedően  rossz,  a  lombkoronaszint 
zártsága  nem  teszi  lehetővé  a  cserjeszint  és  gyepszint  fejlődését.  A  terület  kiemelten 
problémás  köztisztasági  szempontból. Hasonlóan  rossz  az  állapota  a Winston Churchill 
sétány közelében lévő sportpályáknak is. 
 
További  sportterületek  a  parkban  a 
Tómenti  játszótérhez  kapcsolódóan, 
valamint  a  Ferencsik  János  út  mentén 
találhatóak.  Az  új,  2018‐ban  elkészült 
ifjúsági  sportpálya  a  városi  park  keleti 
részén  épült  meg,  ahol  legfőképp  a 
környék iskoláit szolgálja ki. A területen a 
két  multifunkciós  sportpálya  mellett 
futókör  is  épült,  emellett  kültéri  fitnesz 
eszközök is kihelyezésre kerültek. 

 
Ifjúsági sportpálya 

 
A  városi  park  délkeleti  részén,  a  Nagyjátszótérhez  kapcsolódó  területen  korábban 
megtalálható  Városligeti  Miniaréna  sportpályája  a  parkfelújítások  miatt  nem  üzemel, 
jelenleg építési terület. A területen a tervek szerint multifunkcionális csapatsportpályák, 
valamint  szabadtéri  edzésre  alkalmas  fitnesz  eszközök  kerülnek  elhelyezésre,  emellett 
egy új, 2 km hosszúságú futókör is helyet kap a ligetben. 
 
 
Dísz‐ és pihenőkertek: 
 
A park zöldfelületeinek nagyobb része pihenőkertként használt. Kiemelt tematikus kert a 
Vakok kertje, a Kis botanikus kert, a Rózsakert, valamint  ide sorolható a Madárbarátok 
tanösvénye (Madárbarát mintakert) is. 
Az 1972‐ben épített Vakok kertjének célja, hogy a vak és gyengén látó emberek számára 
olyan  közparkot  hozzanak  létre,  amelyben  könnyen  tájékozódhatnak,  így 
biztonságérzetük  nő,  ami  által  felszabadultan  élvezhetik  a  kert  nyújtotta  élményeket. 
Kialakításánál  fontos szempont volt, hogy az átlagos parkoknál a  látvány által háttérbe 
szorított  "szépségeket",  az  illat‐  és  hanghatásokat  helyezze  előtérbe.  A  tájékozódást  a 
Braille‐írással  ellátott  térképrendszer,  valamint  a  korláttal  ellátott  kiemelt 
növényágyakhoz  vezető  különböző  burkolatú  utak  és  gyepfelület  segíti.  Az  ágyásokba 
ültetett  fűszernövényeket  illatuk  és  tapintásuk  alapján  ismerhetik  és  különböztethetik 
meg. A kert attrakciói az akusztikus díszkút, a hangos játék. A Vakok kertje a Liget projekt 
keretein  belül  2018‐ban  teljesen megújításra  került:  a  területet  akadálymentesítették, 
modern  eszközökkel  szerelték  fel,  a  növényzetet  rehabilitálták,  továbbá  a  speciális 
játszótér is megújításra került. 
 
A Kis Botanikus kertet a Fővárosi Kertészet fennállásának 100. évfordulóján létesítették. 
Gyűjteménye  erdei  fenyőt,  tiszafát,  tuját,  díszcseresznyét,  atlaszcédrust,  hársat, 
babarózsát és madárbirset tartalmaz. A kert közepén egy több mint 100 éves ezüst juhar 
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ad  hűsítő  árnyékot.    A  vadregényes  hangulatú  kert  régóta  felújításra  szorult,  területe 
jelenleg elzárt építési terület, megújítás alatt áll. 
 
A  Rózsakertet  az  Olof  Palme  ház 
műemléki rekonstrukciója részeként 
alakították  ki.  A  2019‐ben  elkészült 
Millenium  Háza  főbejárata  elé 
„épített”  rózsakert  központi  eleme 
egy  új  Zsolnay‐díszkút.  A  kertben 
1500  tő  rózsa,  illetve  örökzöld 
növények kerültek telepítésre.  

Rózsakert 

A Madárbarátok tanösvénye a Királydomb szomszédságában, a Nagyjátszóteret és a Kis 
Botanikus  kertet összekötő  sétány mentén alakították  ki. A  területre  különböző  típusú 
odúk, madáritatók, kisállat menedékek kerültek kihelyezésre, melynek fő célja a ligetben 
előforduló madarak és kisállatok védelme, az oktatás, valamint szemléletformálás. 

A  Városliget  kisebb,  csobogók  köré  szervezett  pihenő  terei  többnyire  lepusztultak, 
növényállománya elvadult, burkolatai megrongálódtak. 

Kegyeleti helyek az ’56‐os emlékmű környezete és a Regnum Marianum emlékhely. 
 
Időszakos rendezvények helyszínei: 
A  Napozórét  különlegesen  szép  fás  növényállományával  a  Liget  egyik  legkellemesebb 
szabad  tere.  Az  ideiglenes  tartott  rendezvények  azonban  nagymértékben  terhelik 
zöldfelületét. A területen fellelhető elhagyott burkolt felületek bontásra érdemesek. 

A  Királydomb  a  másik  kedvelt  ideiglenes  szabadtéri  rendezvény  terület.  Főként 
szabadtéri  koncerteknek  helyszíneként  szokták  használni.  A  domb  adottságai  jók,  a 
kilátás  a  nagy  gyepes  terület,  a  környező  ligetes  faállomány  kellemes  vonzó  területté 
teszik. A domb gyepe azonban kikopott, áttaposott. 

A Nagyrét a Városliget egyik kiemelkedő szabadtere lehetne, de környezete elhanyagolt, 
és felújításra szorul. Ez a terület is gyakran színtere szabadtéri rendezvényeknek, melyek 
a zöldfelületben maradandó károkat okoznak. 

 
Kerékpáros rendezvény a Nagyréten (Forrás: http://criticalmass.hu/) 
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A  rendezvények  során mind  a  zöldfelület, mind  a  berendezési  tárgyak nagymértékben 
rongálódnak, mely nemcsak a közvetlen  rendezvényterületre  terjed ki, hanem gyakran 
az egész park területére. 
 
Az Állatkerti körút mentén található leromlott állapotú árusító és vendéglátó pavilonok a 
múltban elbontásra kerületek és helyettük Feszl  Frigyes  tervei nyomán új  „ligethonos” 
épületek  létesültek  2016‐ban.  A  Pavilonkert  jelenleg  is  hangulatos  vendéglátóhelyként 
funkcionál, mely többféle, sokszínű programoknak is helyet ad. 
 
A  Városliget  egyik  nagy  szerkezeti 
tengelyét  képző  Kós  Károly  sétány,  és  a 
világörökség  részét  képező  Andrássy  út 
csuklópontjában  található,  a  nemzet 
nagyságát, ezeréves államiságát jelképező 
térkompozíció, a Hősök tere. Ez Budapest 
legtágasabb,  legnagyobb  hatású  tere,  a 
Városliget  kapuja.  A  díszburkolatú  téren 
található Millenniumi emlékmű a magyar 
honfoglalás  ezeréves  jubileumára  szánt 
számtalan  építészeti  és  városfejlesztési 
beruházás  mintegy  megkoronázására 
épült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkhasználat 
 
A parkhasználat vizsgálatához  felhasználásra került az Ormos  Imre Alapítvány és a BCE 
Tájépítészeti  Kar  Kert‐  és  Szabadtértervezési  Tanszékének  együttműködésében  készült 
„A Városliget parkhasználati felmérése” c. tanulmány (készítették: Dr. M. Szilágyi Kinga, 
Dr. Balogh Péter István, Dr. Fekete Albert, Dr. Almási Balázs, Kanczlerné Veréb Mária). 
A  2013  októberében  végzett  helyszíni  megfigyeléses  vizsgálat  és  kérdőíves  felmérés 
során összesen 30 834 megfigyelt parkhasználót és 1 118 megkérdezett látogatót vontak 
be az értékelésbe a tanulmány készítői. 
A BCE Tájépítészeti Kar tanulmányán kívül felhasználásra került a Capital Research által 
„A Margitsziget, a Városliget és a Népliget társadalmi megítélése és használata” címmel 
2007‐ben készített kutatás is.  
 
Parkhasználók száma 
 
A  2013  őszén  készült  és  a  korábbi, 
több évszakra, köztük a nyári szünidei 
időszakra  is  kiterjedő  parkhasználati 
felmérések  alapján  úgy  becsülhető, 
hogy a hétköznapi nyári látogatószám 
15  000/nap,  a  hétvégi  pedig  28  000 
fő/nap  körül  lehet  (a  nyári 
látogatottság  a  tavaszi  és  őszi 
parkhasználat  kétszeresében 
becsülhető).  Mindezek  alapján  a 

Szabadidő  eltöltésére  választott  parkok,  első  helyen 
említett park (Adatforrás: Capital Research, 2007) 
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Városliget éves rekreációs forgalma 4‐5 millió fő körül határozható meg. 
Ez a látogatóforgalom a többi városi park viszonyában is kiemelkedő. A Capital Research 
kutatás  szerint  a  Margitsziget  után  a  Városliget  a  leglátogatottabb  városi  park 
Budapesten.  
Ugyanakkor az átlagos parkhasználathoz képest a különböző tömegrendezvények, mint 
például  a  Critical  mass  vagy  a  különböző  futóversenyek,  különösen  jelentős  terhelést 
jelentenek a zöldfelületre nézve. Egy‐egy népszerű futóverseny esetében akár 10.000 – 
20.000 nevezővel  is  lehet számolni, ami a kísérőkkel, érdeklődőkkel együtt akár meg  is 
többszörözheti a látogatók számát. 
 
„A  Városliget  parkhasználati  felmérése”  c.  felmérésből  további  adatok  állnak 
rendelkezésre az egyes részterületek látogatóforgalmára vonatkozóan.  
Az  egyes  parkrészek  terheltségének 
összehasonlítására  a  tanulmány  a 
használati  intenzitás  mérőszámot 
alkalmazza,  mely  megmutatja  a 
park(rész)  területére  vetített 
látogatószámot  (m2/fő).  Minél 
magasabb  a  használati  intenzitás 
érték,  annál  több  terület  jut  egy 
parkhasználóra,  annál  kevésbé 
zsúfolt/forgalmas  a  parkrész.  A 
felmérés  megállapította,  hogy 
Szoborkert  és  a  Király‐domb  a 
legkevésbé  forgalmas,  míg  a 
legzsúfoltabbak  parkrészek  a 
Vajdahunyad vár és a Városligeti‐tó. 
 

Futóverseny a Városligetben  
(forrás: futo.blog.hu) 
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Jellemző parkhasználatok és korosztályok a parkban 
 
Minden  részterületen megállapítható, 
hogy  a  passzív  tevékenységek  aránya 
rendkívül  magas.  A  tanulmány 
megállapítja,  hogy  folyamatosan 
csökken  az  aktív  tevékenységek 
aránya  a  parkban,  illetve  bizonyos 
területrészekre koncentrálódik. 
Emellett  jellemző  a  korosztályi 
megoszlás  alakulása  is.  A  korábbi 
felmérésekhez  képest  jelentősen 
emelkedett  a  30‐60  év  közöttiek 
aránya,  és  ez  a  korcsoport  végzi  az 
aktív rekreációs tevékenység zömét. A 
2013  őszén  végzett  felmérések 
tanúsága szerint a park nem nyújt elég 
vonzó  környezetet  az  iskoláskorú 
gyerekek számára. 
 
 
Növényállomány 
 
A mintegy 7000 egyedet számláló faállomány erőteljes, beállt, de vegyes összképet ad. A 
terület  első  telepítése  során  olyan  fajok  kerültek  alkalmazásra,  melyek  az  akkori 
adottságokhoz  leginkább  képesek  voltak  igazodni.  A  mai  növényzet  összetétele 
nagyrészt  kedvező  a  helyi  talaj,  klíma  és  vízháztartási  viszonyok  kiaknázásához. Olyan, 
főként  mezofiton  fajokból  áll,  melyek  egyedi  fejlődésük  során  korlátozott 
alkalmazkodóképességgel  rendelkeznek  a  légköri  és  a  talajszárazság  hátrányos 
hatásaival szemben. 
A  park  fenntartója,  a  FŐKERT  Nonprofit  Zrt.  a  Városliget  fakataszterének  készítését  
2013‐ban kezdte meg. Az  első ütemben csak  részterületekre készült  el  a  felmérés.  Ezt 
követően, 2015 folyamán, a park teljes területére elkészült a fakataszter. A Respect Kft. 
és  a  Nemzetközi  Dendrológiai  Alapítvány  szakértő  munkatársai  együttműködve  2016 
október‐november  folyamán  a  Városliget  mintegy  7000  fa  nevezéki,  fizikai, 
egészségügyi,  stb.  adatait  tartalmazó  fakataszter  adatait  ellenőrizték  terepmunkájuk 
során. 
 
A városi park faállományának általános bemutatása 
 
Legjellemzőbb  fafaj a platán, amely  számára kedvező a magas  talajvízállás.  Legidősebb 
példányai az Ajtósi Dürer sor délnyugati végétől a Liget közepe felé tartó sétány mellett 
található ősfasor maradványai (13 példány), vannak köztük 3 méter törzskörméretűek is. 
Hasonló magasságú platánokat találunk a Dózsa György út – Rondó – Olof Palme sétány 
– Műcsarnok  között,  egy‐egy hatalmas példány áll  a  tóparton  is,  a Washington  sétány 
mentén.  A  leghíresebbek  a  rondó  külső  körének  52  db  platánja.  A  park 
növényállományában  találhatunk  idős  és  frissen  ültetett  fákat  is.  Az  idős  növények 
között a parkon belül is gyakori a platán, sok a nyárfa és az akác. Találhatunk 80 cm‐nél 
is  vastagabb  törzsátmérőjű  juhart,  hársfát,  szivarfát,  és  lepényfát.  A  terület 
lombkoronaszintjének zártsága nagy. 
 
Jelentős zöldfelületi értéket képviselnek a Városliget fasorai. A fasorokat főleg platánok 
alkotják,  de  találhatók  hársfa,  ostorfa  és  japánakác  alkotta  fasorok  is.  Nagymértékű 
környezetszennyezésnek kitettek az Állatkerti körút, és a Hermina út mentén  található 
fasorok.  Ezek  állapota  erősen  leromlott,  rehabilitációjuk,  teljes  felújításuk 

 
 
Parkhasználati módok a Városligetben  
(Forrás:  „A  Városliget  parkhasználati  felmérése”  c. 
tanulmány) 
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elengedhetetlen. Jellegzetes útsorfa a japánakác, amely a Zichy Mihály úton szép fasort 
alkot. Ostorfákból álló fasormaradványok vannak az Olof Palme sétány egyes szakaszain. 
Idős nyárfák díszítik a Dózsa György út melletti és a tóparti parkrészeket. A hársak közül 
a kis és nagylevelű hársak fasorai kísérik a Városligeti körút déli és délkeleti szakaszát, az 
elbontott  Közlekedési  Múzeum  közelében  beteg  példányokkal.  Különlegessége  a 
ligetnek a rondó belső kettős tölgyfasora.  
 
A Városligetet határoló utak fásítottak, a fasorok fajösszetétele általában vegyes: 

 Az Ajtósi Dürer sor mentén a fiatal virágos kőrisekkel kiegészített akác fasorban 
az akácok nagy részének rossz az állapota. 

 A  Hermina  út  főként  akácokból,  japánakácokból  álló  fasorának  állapota  csak 
részben megfelelő. 

 A  Dózsa  György  út  idősebb  japánakácokból  álló  fasorát,  azonos  fajú  fiatal 
egyedekkel egészítették ki, állapota jó. 

 
A park faállományának állapotára vonatkozóan a Respect Kft. által készített fakataszter 
felülvizsgálat kerül röviden bemutatásra az alábbiakban.  
A  rendelkezésre álló  fakataszter óriási adathalmaza – a  fellelt hiányosságai mellett  is – 
értékes kiindulási alap a Liget fejlesztési munkáihoz, mind a tervezés, mind a kivitelezés, 
a várható jelentős változásokkal járó átépítések, bővítések előmunkálatai során.  
A fák,  faállományok általános képében és állapotában megfigyelt negatív  jelenségek az 
alábbi kategóriákba sorolhatók: 

 összességében egészséges(nek tűnő), de csúcsszáradást mutató példányok;  

 növényegészségügyi  problémák  miatt  elhaló  ágú,  sérült  koronájú,  törzsű, 
gyökérzetű fák; 

 alászorult  koronájú  fák,  melyek  nem  nyújtanak  esztétikai  élményt,  biológiai 
értékük is csekély; 

 idős,  ültetett  példányok  (sok  esetben  invazív  fajok)  spontán  újulatából  felnőtt 
fák,  besűrűsödött  állományrészek,  sok  esetben  kiritkult,  alig  kezelt 
cserjefoltokkal együtt; 

 erősen  csonkolt,  sérült  koronájú  és/vagy  törzsű  fák,  melyek  a  megmentő 
kezelések  mégoly  gondos  beavatkozása  ellenére  sem  regenerálódtak 
kellőképpen, s inkább a park kárára, mint hasznára vannak (miközben maga a fa 
is szenved ebben az állapotában). 

 a  fenyőfélék  faj‐  és  fajtaválasztéka  nem  túl  szerencsés;  többségük  eltűnik, 
alárendelt  szerepet  játszik  a  nagy  léptékű  platánok,  tölgyek,  nyárak 
környezetében (szerencsés viszont a mocsárciprus jelenléte); 

 bizonyos nagy díszértékű lombos fák (és cserjék) hiánya, melyek következtében 
a  park  összképét  kevesebb,  mint  egy  tucat  általánosan  előforduló  lombos  fa 
határozza meg. 
 

A Liget Budapest projekt prioritásai között szerepel a park zöldfelületeinek növelése és 
rehabilitációja,  a meglévő  növényállomány  felújítása.  A  projekt  keretein  belül  ez  idáig 
mintegy 70.000 m2  zöldfelület  újult meg,  valamint  tovább nőtt  a  zöldfelületek  aránya.  
A 2018‐ban elkészült kutyás élményparknak köszönhetően a park zöldfelülete körülbelül 
5000  m2‐rel  növekedett.  A  Városliget  Zrt.  honlapja  szerint  a  korábbi  állapotában 
indokolatlanul  széles  Olof  Palme  sétány  leszűkítésével  további  közel  5000  m2,  a 
parkfelújítás  során  történő  egyéb  betonutak  feltörésével  és  a  területek  zöldítésével 
pedig  további  több  ezer  négyzetméternyi  zöldfelületi  növekedés  várható.  Az  átfogó 
rehabilitációs program keretében 2019 végéig összesen 124 új, ligethonos faegyed került 
telepítésre.  A  Városligeti  körúton,  a  Rondó  és  az  ifjúsági  sportpályák  környezetében, 
valamint az új Nagyjátszótér mellett főként platánok, nyugati ostorfák, európai bükkök, 
kocsányos  tölgyek  kerültek  elültetésre.  Az  új  fák  jellemzően  igazodnak  a  meglévő 
állomány  egyedeihez,  ám  egyes  területeken  a  fatelepítések  szakmailag 
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megkérdőjelezhetők. Példa erre a Rondó területén telepített kisebb fekete fenyő (Pinus 
nigra) állomány, mely helyszín‐, illetve fajválasztás tekintetében sem illeszkedik teljesen 
a területhez. 
 

 
Telepített fekete fenyő (Pinus nigra) egyedek a Rondó környezetében (készült: 2020.01.21.) 

 
 
A városi park megítélése 
 
A  park  megítéléséhez  „A  Városliget 
parkhasználati  felmérése”  címmel 
tanulmány  készült  2014‐ben.  A 
tanulmány elkészítése óta számos helyen 
változtak a parki létesítmények és építési 
területek,  ezért  itt  csak azok a  felmérési 
eredmények  kerülnek  bemutatásra  be, 
amelyek még mindig relevánsak. 
 
A  park  legnagyobb  értékének  a 
zöldfelületet  és  a  park  „ligetségét” 
tartják  a  látogatók.  Kiugróan  a  legtöbb 
szavazatot  a  park  természetszerű  jellege 
kapta, s a további kiemelt szempontok is 
a  park  zöldfelületi  rekreációs,  testi‐
szellemi  pihenést,  felüdülést  nyújtó 
értékeit  hangsúlyozták:  az  értékes 
növényzet,  s  különösen  az  idős  fák,  a 
park  történeti  hangulata,  illetve  a  csend 
és nyugalom. 

Mit  szeret  legjobban  a  Városligetben,  mit  tart  a 
Városliget  legnagyobb  értékének?”  kérdésre  adott 
válaszok (Forrás: „A Városliget parkhasználati felmérése” 
c. tanulmány) 

 

Ennélfogva  is  különösen  fontos,  hogy  újabb  jelentősebb  épület  építése  ne  kezdődjön 
meg, és a park természetszerű jellege megőrzésre kerüljön.  
 

1.5.6.2. Fővárosi Állat‐ és Növénykert, Gundel étterem és az egykori Vidámpark  

 
A  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  meglévő  beállt  növényállományával  szintén  fontos 
szerepet  játszik  a  főváros  környezetminőségének  javításában,  településökológiai 
viszonyainak  szabályozásában.  Legjellemzőbb  fafaj  a  platán,  amely  számára  kedvező  a 
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magas  talajvízállás.  A  legjelentősebb  példányok  a  FÁNK  területén,  illetve  az  egykori 
Vidámpark hullámvasútja mellett találhatók. A növényállományban találhatunk más idős 
és frissen ültetett fákat is.  
Gyakori  fafaj a  juhar, az ostorfa, a nyárfa, az akác, a kőris, a vadgesztenye. Értékesebb 
faegyedek elsősorban a FÁNK és a Gundel étterem területén fordulnak elő, de értékesek 
a korábban már említett, a hullámvasút melletti,  illetve a póni park területén található 
faegyedek is. 
Az  egykori  Vidámpark  faállományára  a  FÁNK  készítetett  felmérést  2013‐2014‐ben 
(geodéziai felmérés és faállomány állapot vizsgálat). 
 

1.5.6.3. Védett és védendő természeti értékek 

 
Annak  ellenére,  hogy  a  Városliget  a  világ  első  nemzetközi  tervpályázata  alapján 
megvalósított közpark, ez  idáig történeti kertté még nem nyilvánították. A Margitsziget 
és Népliget mellett ez a városi park is egyértelműen érdemes erre a védelemre. 200 éves 
közparkként  európai  léptékben,  de  világviszonylatban  is  jelentős  történeti  kertnek 
számít.  
Bár  a  2013.  évi  CCXLII.  törvény  értelmében  nem  kell  figyelembe  venni,  de  a  hatályos 
Településszerkezeti terv szerint a városi park karakterében megőrzendő közpark, köztér. 
A park mellett kiemelkedő természeti értéket képvisel a Fővárosi Állat‐ és Növénykert is, 
ami a vidékfejlesztési miniszter 125/2013.  (XII. 17.) VM rendelete értelmében országos 
jelentőségű védett természeti terület. 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.5.7. A telekstruktúra vizsgálata 

1.5.7.1. Telekméretek  

A több mint 120 ha‐os tervezési terület a közterületeket nem számítva (Állatkerti körút, 
Varrannó  utca  maradványa,  Dózsa  György  út,  Ajtósi  Dürer  sor,  Hermina  út) 
mindösszesen  6  telekből  áll.  A  legnagyobb  telek  természetesen  a  Városligeti  ingatlan, 
melynek  területe  több  mint  96  ha.  A  legkisebb  telek  a  volt  Toxikológiai  Intézeté,  
2226 m2. A Fővárosi   Állat‐  és Növénykert  telkei  107 ha és 68 ha méretűek,  a Magyar 
Művészeti Akadémia közel 2 ha, a Fővárosi Nagycirkusz 4876m2, a Gundel étterem 5842 
m2 nagyságú ingatlanok. 

A tervezési terület környezetében található nagyméretű telkek a vasúti területek a FÁNK 
mögött, és az egykori ELTE oktatási központ. A környező területre jellemző az 1000‐3000 
m2‐ es telekméret. 
 

 

Telekméret vizsgálat (m2) 
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1.5.7.2. Tulajdonvizsgálat 

 
Az alábbi táblázat, valamint a térkép bemutatják az egyes telkek tulajdonjogi helyzetét a 
Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal 2020. januári adatai alapján: 
 
Tervezési terület: 

HRSZ  Terület  Kerület  Megnevezés  Művelési ág  Tulaj  Vagyonkezelő 

29732/11  962303  XIV.  közterület  közpark  
 

 

Magyar Állam, 

(A Magyar Államot 
megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek 
összességét tulajdonosi 
joggyakorlóként az MNV 
Zrt. gyakorolja) 

Budapest Főváros 
Önkormányzata, 

XIV. ker. Önkormányzat 

Városliget 
Ingatlanfejlesztő 
Zrt. 

Szépművészeti 
Múzeum 

Magyar 
Mezőgazdasági 
Múzeum 

29732/10  19747  XIV.  nem közterület  múzeum  Magyar Művészeti 
Akadémia 

 

29732/2  22356  XIV.  közterület    XIV. ker. Önkormányzat   

29732/3  4876  XIV.  nem közterület  cirkusz  Magyar Állam  MACIVA Nemzeti 
Artista‐ Előadó‐ és 
Cirkuszművészeti 
Központ Nonprofit 
Kft. 

29732/8  5842  XIV.  nem közterület étterem, 
udvar 

Gundel Éttermi, Borászati 
Termelő, Üzemeltető és 
Kereskedelmi Kft. 

 

29732/9  107619  XIV.  nem közterület állatkert  Fővárosi Önkormányzat   

32700/2  18907  XIV.  közterület  közterület  XIV. ker. Önkormányzat   

29731/2  21132  XIV.  közterület  közterület  Fővárosi Önkormányzat   

29739/1  19462  XIV.  közterület  közterület  XIV. ker. Önkormányzat   

29742/2  1076  XIV.  közterület    XIV. ker. Önkormányzat   

29743  2226  XIV.  nem közterület  állami 
terület III. 

Magyar Állam  MNV Zrt. 

29753  68544  XIV.  nem közterület  vidámpark  Fővárosi Önkormányzat   

29762/1  6746  XIV.  közterület  közterület  Budapest Főváros 
Önkormányzata 

 

29780/2  51154  XIV.  közterület  közterület  Budapest Főváros 
Önkormányzata 

 

 

A  tervezési  területen kívül  található vizsgált  területek  részletes  tulajdonvizsgálatát  lásd 
III. számú MELLÉKLET‐ben.  
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1.5.8. Az építmények vizsgálata 

1.5.8.1. Állag és funkció vizsgálat 

 
Az épületeket állaguk tekintetében három csoport szerint különböztettük meg:  

‐ jó állagú (új, vagy felújított), 

‐ közepes állagú (megfelelő műszaki állapotú) és  

‐ avult (leromlott műszaki állapotú, elhanyagolt használaton kívüli) 
építményeket.  

 
Az  épületek  többsége  jó  vagy  közepes  műszaki  állapotban  van,  nagyobb  felújításra  a 
Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Széchenyi fürdő, a Mezőgazdasági Múzeum és 
a Városligeti Korcsolyacsarnok épülete és a korcsolyapálya esetében került sor az elmúlt 
években.  
 
A  Városligetben  és  környékén  található  épületek  részletes  állagvizsgálatát  lásd  a 
mellékelt Állagvizsgálat c. térképen. 
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A  vizsgált  terület  funkcionális  összetételében  jelentős  szerepet  játszanak  a  nagy 
közönségforgalmú intézmények. 

A területen három múzeum található: 

o Szépművészeti Múzeum 

 

o Magyar Mezőgazdasági Múzeum  

o Műcsarnok 

 

 

 
Szintén nagy közönségforgalmat vonzó létesítmények: 

o Fővárosi Állat‐ és Növénykert 

 

o Műjégpálya 

o Fővárosi Nagycirkusz 

 

o Széchenyi Fürdő és Uszoda 
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A parkterületen és közvetlen környezetében létesült jelentősebb vendéglátóhelyek: 

o Gundel étterem 

 

o Bagolyvár étterem 

 

o Robinson étterem 

 

o BGRG büfé 

 

o Cirkusz söröző és egyéb kisebb büfék 

 

 

 

o Nyereg, az itató bisztró 

 

o Lángosos, volt rendőrség épülete 

 

o Pavilonok az Állatkerti körút mentén 
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Egyéb intézmények, kisebb közönségforgalmú létesítmények: 
o Volt  Igazságügyi  Szakértői  és  Kutató  Intézetek  Toxikológiai  Intézete  –  FÁNK 

igazgatósági épülete 

 
o Szent István Forrás ivócsarnoka 
o Herminamezői Szent Lélek Plébánia kápolnája (Jáki templom) 

 

 
A területen található továbbá 

 a  parkterületen  a  Fővárosi  Kertészeti  Vállalat  kertészháza  és  a  Vakok  kertje 
kislétesítménye,  

 a  terület  különböző  pontjain  egyéb  kereskedelmi  létesítmények,  telephelyek, 
nyilvános illemhelyek, közműlétesítmények, játszóterek. 

 
A Városliget  területén  található  jelentősebb  létesítmények  jól  illeszkednek a Városliget 
hagyományosan kialakult szabadidő, szórakoztató és kulturális funkcióihoz.  
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A. A Városligeti ingatlan területén lévő kislétesítmények, építmények vizsgálata 
 

 
 

 
 
A1. Állatkerti körút, Széchenyi fürdő közötti térség telepített pavilonjai 
Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Kávézó és cukrászda, fagyizó, ajándékbolt  A  korábbi  amortizálódott,  spontán  módon 
bővült,  előnytelen,  zavaros  összhatású 
üzletsor  helyére  három  új,  egységes 
megjelenésű építmény került.   

 

 
 

 

 
2014 

 
2020 
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A2. Volt rendőrségi épület az Állatkerti fasor mentén 
Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Büfé  Felújított, jó műszaki állapotú épület. 
 

2014 
 

2020 

A3. BRGR étterem  
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Étterem  Jó  műszaki  állapotú,  de  a  korábbi 
állapotához  képest  lényegesen 
megnövekedett méretű épület. 

 
A4. Robinson étterem  

 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Étterem  Jó állagú épület.

 
A5. Volt lakóépület átalakítva „Nyereg, az itató” vendéglátó hellyé 
Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Vendéglátóhely  Jó  állagú,  felújított  épület,  amelynek 
alapterülete  a  korábbi  állapotához  képest 
kismértékben megnövekedett. 

 
2014  2020 
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A6. Volt trafó épület az egykori Hungexpo teleppel szemben 
Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Iroda, WC, büfé  Jó  állapotú,  felújított,  tégla  és  vasbeton 
szerkezetű  létesítmény.  A  hozzáépített 
bővítmény sem anyagában sem kialakításában 
nem illeszkedik az építményhez.  

 

   
A7. FŐKERT telephelye   
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Kertészeti  fenntartási  eszközök,  gépek
tárolása, irodák, öltözők 

Karbantartott,  megfelelő  állapotú 
épületegyüttes. 

 
 
 
 

A8. Vakok kertje központi épülete   
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Fenntartási épület, WC csoporttal  Jó állapotú faház.

 
 
 

A9. Lepke ház ‐ a Hermina krt. mellett 
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Pántlika Büfé, kávézó   Felújított, közepes állapotú.
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A10. Szent István forrás a Széchenyi fürdő mellett 
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Ivócsarnok  Új építésű tégla‐fém‐üveg szerkezetű 

 
A11. Kivitelezés alatt álló vendéglátó egység a Nagy Játszótér területén 
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Építés alatt  Új építésű 

 
A12. Kivitelezés alatt álló vendéglátó egység az Olof Palme sétány mellett 
 

Jelenlegi funkciója:  Műszaki állapota:

Építés alatt  Új építésű 
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B. A Városligeti ingatlan területén létesített nyilvános WC‐k: 
 

 
 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B1.  Állatkerti körút mentén, a Széchenyi 
fürdőnél 

Nyilvános  WC  (férfi‐
női) 

Felújított

 

 
 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B2.  Nyilvános illemhely a Nagy Játszótér 
területén  

Akadálymentesített, 
nyilvános WC  

újépítésű, jó 
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Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B3.  Föld alatti WC csoport a Műcsarnok 
Olof Palme sétány felőli oldalán 

Nyilvános 
akadálymentes WC,  
( Megj:: Az 
akadálymentes rész 
lezárva) 

Felújított. 

 

 

 

Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B4.  WC csoport  a Dvořák  sétány –Olof 
Palme sétány találkozásánál 

Nyilvános 
akadálymentes WC 

Felújított. 

   

 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B5.  Nyilvános  illemhely  az  Ifjúsági 
Sportpályák és Vakok kertje mellett 

Nyilvános 
akadálymentes WC 

Új építésű 

 

 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota: 

B6.  Nyilvános illemhely a Dózsa György 
út‐ Ajtósi Dürer sor sarkánál 

építés alatt Új építésű 
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C. Városligeti ingatlan ‐ jelentős épületekhez, építményekhez települt kislétesítmények 

 
 
 

Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota:

C1.  Széchenyi  fürdő melletti  Széchenyi 
Garden restaurant 
 

étterem Ponyva szerkezet 

 
 
 
Ssz.  Létesítmény neve: Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota:

C2.  Városliget étterem 
 

étterem Jó műszaki  állapotú, 
felújított  épület  a 
Korcsolyacsarnokon belül.  
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D. Városligeti ingatlan egyéb, létesítményei: 
 

 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota:

D1.  Vízköpő a 
Vajdahunyadvártól észak‐
keletre a tónál 

A tó hajdani víz utánpótlását szolgáló kút 
a  Rákos  patak  vizét  csorgatta  a  tóba. 
Jelenleg  használaton  kívüli,  funkcióját 
vesztett dísz. 

Közepes

 
Ssz.  Létesítmény neve:  Jelenlegi funkciója: Műszaki állapota:

D2.  Transzformátor 
állomások a ligetben 

Elektromos energia átadó 
létesítmények 

közepes 

 
D2.1. A sportpályák mellett  D2.2.  Kós  Károly  sétány  és  a  Városligeti 

körút kereszteződésében 
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D2.3. Zichy Mihály út mentén a lebontott Petőfi Csarnok mellett 

 

1.5.8.2. Magasság, szintszám 

A  terület  sajátos  arculatának  megfelelően  a  szintszám  az  épületek,  építmények 
magasságát nem tükrözi egyértelműen. Az épületek többsége földszintes, a múzeumok, 
irodák  jellemzően  két‐háromszintesek.  A  szintek magassága  a  funkciónak megfelelően 
változik. 

A tervezési területen belül jellemzően 1‐2, de maximum 3 szintes épületek találhatóak.  
A  Városligetet  határoló  utcák  épületei  a  nagyvárosias  területfelhasználásnak 
megfelelően  általában  5—6  szint,  de  egyes  irodaházak,  valamint  az  ELTE  kollégium 
épülete a 10 szintet is meghaladja. 

A  Liget  Budapest  Projekt  keretében  megvalósuló,  speciális  funkcióknak  helyet  biztosító 
épületek  építészeti  arculatának  köszönhetően  a  szintszám  nem  tükrözi  egyértelműen  az 
épületek magasságát. Az új épületek, építmények esetében emellett jelentős térszint alatti, 
néhol  többszintes  beépítések  valósulnak  meg  pl.:  a  Néprajzi  Múzeum  épületének  60 
százaléka  a  térszint  alatt  helyezkedik  el,  a  Magyar  Zene  Házának  térszint  alatti  terei  két 
szintet fognak át, illetve kétszintes mélygarázs kerül kialakításra a Dózsa György út mentén. 

 
Jelentősebb magassággal rendelkező épületek a Városliget mentén 
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Mivel  a  jellemző  szintszámok  a  sajátos  funkciók  következtében  nem  adják  meg 
egyértelműen  az  épületek/építmények magasságát,  ezért  külön  épület  ereszmagassági 
vizsgálat is készült. 

A  vizsgált  területen  lévő  épületek  magassági  adatainak  meghatározása  kerületenként 
változó: 

XIV. kerület     – eresz / párkánymagasságok (adatszolgáltatás) 

VI. kerület     – homlokzatmagasság (TEKVÉSZ vizsgálati munkarésze 2012) 

VII. kerület     – eresz / párkánymagasságok (geodéziai felmérés). 

 

A  tervezési  területen  lévő  épületek  közül  mind  tömegében,  mind  magasságban  a 
Szépművészeti  Múzeum  meghatározó  a  középső  magjának  32,65  méteres  eresz‐,  és 
39,05 méteres gerincmagasságával. 

 
Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k011/47.html 

A  FÁNK  területén  lévő  műszikla  műtárgy  a  létesítmények  közül  a  maga  34  méteres 
csúcsával a legmagasabb.  
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Távolból az Elefántház tornya is kitűnik a 
Városliget építményei közül, pedig csúcsa 
mindössze 31,0 méter.  

 

 
 

A tervezési területet környezetében található magas épületek: 

     

Hunária  körút  – 
Erzsébet  királyné 
útja – irodaház 

Párkánymagasság: 
46 méter 

Ajtósi Dürer út –  
Hermina út – 
irodaház 

Párkánymagasság: 
51 méter 

ELTE kollégiuma 
 
 

Párkánymagasság: 
33 méter 

MÁV kórház 
Dózsa György út 

 

Párkánymagasság:  
35 méter 
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1.5.8.3. Beépítési jellemzők 

A  vizsgált  területen  az  egyes  egységekre  vonatkoztatott,  a  meglévő  állapot  szerinti 
beépítettség és szintterület mutatók az alábbiak: 
 

Hrsz.   
telekterület 

beépített 
terület 

beépítettség 
bruttó 
becsült 

szintterület 

szint‐
területi 
mutató 

(m²)  (~m²)  (%)  (~m²) 

29732/1 
(29732/10 
és 
29732/11) 

Városligeti ingatlan  982 050  42 560  4,33  110 658  0,11 

29732/11  új Városligeti ingatlan  962 303  38 511  4,00  98 511  0,1 

29732/10 
Magyar Művészeti Akadémia 
(Műcsarnok) 

19 747  4 049  20,5   12 147  0,61 

29732/3  Fővárosi Nagycirkusz 4 876  3 000  61,5  3 580  0,73 

29732/8  Gundel  5 842  2 250  38,5  4 050  0,69 

29732/9  FÁNK  107 619  16 320  15,2  19 620  0,18 

29743 
volt Toxikológia 
FÁNK irodaház 

2 226  1 029  46,2  1 562  0,7 

29753 
(volt Vidámpark) tervezett 
Pannon Park 

68 544  19 702  28,74  21 866  0,31 

 
 
 

1.5.9. Az épített környezet értékei 

1.5.9.1. Városépítési, építészeti örökség, a Liget története    

A Városliget történetében – melyet a tatárjárástól (a XIII. századtól) ismerünk – jellemző 
volt az időben és mélységben változó rendezési akarat. 
Állandó volt azonban a több évszázad alatt, hogy a „Liget” területét zöldfelületként kell 
megőrizni, annak ellenére, hogy Pest folyamatosan terjeszkedett és már „körbenőtte” az 
egykor városszéli legelőt‐erdőt. Az egyének gazdasági érdeke azonban mindig jelen volt, 
kisebb‐nagyobb  területet  kiszakítani  akarva,  hogy  kihasználja  a  Liget‐adta  környezet 
előnyeit. 
 
A  mai  Városliget  területén  zajló  eseményről,  a  helyszín  említésével  először  Rogerius 
mester,  érsek  (1204–1268)  számolt  be  az  1243‐ban  írt  „Siralmas  Ének”  című 
krónikájában. Szemtanúként ír a tatárjárás borzalmairól, a tragikus kimenetelű csatákról. 
„Miután  pedig  Batu,  a  nagyobbik  úr,  a  kaput  birtokába  vette,  elkezdte  a  városok 
felégetését,  és  kardja  nem kímélt  sem nemet,  sem életkor,  és  amennyire  csak  tudott, 
sietett a király ellen. És amikor az Úr kínszenvedését megelőzte vasárnap előtti pénteken 
Pesthez  egy  félnapi  járóföldre  érkezett,  egyeseket  azonnal  a  városhoz  küldött,  hogy 
égessenek,  gyilkoljanak,  ahogy  velük  született  gonoszságuktól  telik.  A  következő  nap 
másokat  küldött  ki,  vagy  ugyanazokat,  és  hasonló,  vagy  még  gonoszabb  dolgokat 
hajtottak  végre. De a  király nem engedte meg, hogy némelyek kimenjenek ellenük, és 
megütközzenek  velük…  Ugolin  kalocsai  érsek  nagyon  nehezen  viselte  el,  hogy  ezek 
néhányan,  mint  valami  rablók,  annyi  derék  embert  megszégyenítenék…  Ezért  a  király 
parancsa  ellenére  egynémely  emberével  kiment,  és meg  akart  velük  ütközni,…  amikor 
amazok  egy  mocsaras  helyre  találtak,  nagyon  gyorsan  átkeltek  a  mocsáron.  Az  érsek 
nem vette észre ezt, és mivel már igen közel voltak hozzájuk, beleszáguldott a mocsárba. 
Mivel őt és embereit a  fegyverek súlya  lenyomta, sem átmenni,  sem visszamenni nem 
tudtak.  De  amazok  nagyon  gyorsan  visszatérve  hozzájuk,  körülvették  a  mocsarat,  és 
nyilaikat záporként rájuk lőve azon a helyen mindnyájukat megölték.” 
(Az írásban említett mocsár a Városligeti tó helyén volt.) 
IV.  Béla  (1206–1270)  a  tatárok  pusztítása  után  a  Nyúl  szigeti  domonkos  rendi 
kolostornak adományozta a becsi határt (a Becsi családi birtokot, akik a tatárjárás alatt 
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kihaltak),  melynek  része  volt  a  vadban,  fában  gazdag  Ökördűlő  is,  a  mai  Városliget 
területe. 
Halála  után  évszázadokon  keresztül  vita  és  per  tárgya  a  terület  az  apácák  és  a 
folyamatosan  terjeszkedő  pestiek  között.  Pusztulásához  azonban  nem  ez,  hanem  az 
1298‐tól  évenként  a  Rákosra  összehívott  (1298–1540‐ig)  Országgyűlés  résztvevőinek  a 
Liget  területén  történő  „táborozása”  vezetett.  Segítették  a  tönkremenetelt  a  gyors 
ütemben növekvő pesti építkezések részére történő fakivágások is. 
(Az országgyűlés idején az itt táborozók önellátóak voltak. Lovakkal, háziállatokkal együtt 
érkeztek,  legeltették  állataikat,  a  tábortűzhöz  fákat  vágtak  ki  és  letaposták  a 
növényzetet). 
A  növényzet  kipusztult,  és  ennek  következménye,  hogy  nem  volt,  ami  megkösse  a 
vékony termőföld alatti futóhomokot, így a terület elsivatagosodott. 
Mátyás  király  uralkodása  alatt  (1458–1490)  Pesten  vadasparkot  létesített,  melyről 
történetírói  részletesen  beszámoltak,  a  helyszín  pontos  megjelölése  nélkül.  A  virágzó 
vadaspark  feltételezések  szerint  a  mai  Városliget  területén  volt.    Halála  után  ismét 
lepusztult a térség, még jóval a mohácsi vészt megelőzően. 
I.  Lipót  (1640–1705)  a  török  megszállás  után  a  mocsaras,  homokos  legelőt  Pest 
városának adományozta. 
Mária  Terézia  szigorú  erdőtörvénye,  mint  kötelezettség  kényszerítette  a  várost 
fatelepítésre. A homok megkötésére azonban az ekkor ültetett fák ‐ a fűzfák és eperfák ‐ 
alkalmatlanok voltak. 
1785‐ben  Lechner  Tóbiás  polgármestersége  alatt  kezdődött  a  céltudatos  faültetés 
(akácfával),  amikor  a  szél  irányát  is  figyelembe  vették,  és  ezért  a  Liget  déli  sarkából 
kiindulva telepítették a fákat. 
 
1799‐ben Boráros János polgármester megkeresésére Batthyány József hercegprímás – 
korának leggazdagabb főura – 24 évre bérbe vette a „Városerdőt”. 
Terve volt, hogy „szép közkertet épít”, melyet a bérlet lejárta után visszaad a városnak. 
Tervezője  és  a  munkálatok  vezetője  Wisch  Rudolf  volt,  aki  azonnal  megkezdte  a 
munkálatokat a mocsár határának rendezésével. Csatornát épített körbe, a „tó” határán. 
Így 10 ezer négyszögöl vízfelület alakult ki – benne egy kisebb és egy nagyobb szigettel 
(Páva sziget, Széchenyi sziget). 
A  város  és  a  Városerdő  összekötésére  kiépült  a  „fő  alle”,  (a  mai  Városligeti  fasor 
nyomvonalán) 4‐soros fasorral, melyet a Városerdőben már hat fasor szegélyezett. 
A munkálatok mindössze  3  éven  keresztül  folytak, mert  a  hercegprímás  közvetlenül  a 
munkálatok megkezdése után meghalt, örököse pedig csak a saját hasznát keresve – a 
fákat gazdasági érdekből kivágatta.  
Pest városa 1805‐ben a szerződést felbontotta és a Városerdőt visszavette. 
1806‐ban a ligetben temették el Toporci Horváth Jakab prókátort, aki a Martinovics‐féle 
mozgalom mártírjai melletti kiállásával vált híressé, ő látta el az áldozatok jogi védelmét. 
Ő kívánsága volt, hogy itt temessék el, és hogy sírjára csak egy szót írjanak: „Fuit”. 
A sírt a közelmúltban felújították és bekerítették. 
1808‐ban a város Szépészeti Bizottsága József Nádor kezdeményezésére pályázatot írt ki 
a  „Városerdő  tervszerű  elrendezésére”,  amelyet  a  Magyarországon  élő,  francia 
származású Nebbien Henrik nyert meg. A tervező bevezetőjében részletesen elemezte a 

kialakult  állapotot,  a  növényzet  és  talaj  minőségét  elkészítette  a  meglévő  Városerdő 
felmérési  tervét.  Értekezésében  lesújtó  véleménnyel  volt  elődei  beavatkozásairól,  a 
sétaút hálózatról, a korábbi növénytelepítésekről egyaránt.  
A  Szépítő  Bizottság  1817‐ben  fogadta  el  az  általa  kidolgozott  megoldást,  de  a 
nagyszabású terv megvalósítására nem volt elegendő pénz. Egyre csökkenő programmal 
folytak  a  munkák,  egyre  silányabb  kivitelezéssel.  Nebbien  1827  után  –  valószínűleg 
tervének megnyirbálása miatt –, a munkálatokban már nem vett részt. Tervéből csupán 
a  160  m  átmérőjű  Rondo  valósult  meg  maradéktalanul.  A  páva  szigetre  tervezett 
majorságból – mely a látogatók részére a vidéki életet mutatta volna be – kertészet lett, 
mely a Ligetet, a város további parkjait is facsemetékkel látta el. 
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A  Városerdőt  ebben  az  időben már  Ligetként  említik.  Látogatottsága  egyre  nőtt.  Igen 
népszerűek  voltak  a  Páva  szigeti  rendezvények.  A  tavon  nyáron  csónakáztak,  télen 
korcsolyáztak. Vendéglők nyíltak és mindenhol jelen voltak a mutatványosok. 
Nagy  forgalmának  köszönhetően,  központi  akarat  és  a  pénzhiánya miatt  a  Liget  ismét 
hanyatlásnak indult.  
A  változások  évtizedeken  keresztül  spontán  módon  történtek  és  kizárólag  a  „napi 
mulatozás” igényeit szolgálták. 
Az  1838‐as  jeges  árvíz  idején  a  magasan  fekvő  Liget  menedéket  nyújtott  pest 
lakosságának.  Ide menekültek  később az emberek  az 1848‐49‐es  szabadságharc  idején 
az ostromok elől is. 
Az  1860‐as  évektől  a  kiegyezésig  jelentős  változások 
történtek.  A  kiegyezés  előtti  években  jelöltek  ki  az 
Állatkert részére a területet a Liget délnyugati oldalán és 
a kert 1866‐ban megnyitotta kapuit. 

 
1870‐ben a Szépítő Bizottság utódaként megalakult a Közmunkák Tanácsa, amelynek az 
első intézkedése – a Sugár út kijelölése – alapvetően változtatta meg a Liget szerepét és 
kapcsolatát  a  várossal.  (Folytatásaként  épült  a  Stefánia  út  1882‐ben.)  1884  őszére 
elkészült  a  Sugár  út.  A  kiegyezés  után,  1878‐ban  Zsigmond  Vilmos  geológus  vizet 
keresett  a  ligetben  a  közeli  építkezésekhez.  Hosszan  tartó  kutató  munkájának 
köszönhetően  a  fúrási  munkák  más  eredménnyel  zárultak,  és  a  területen  73,8 °C 
termálvizet találtak, amelyhez a Nádor szigeten fürdőt építettek.  

1885‐ben  nyílt  meg  a  ligetben  az  ország  ezredéves  fennállására  az  országos  kiállítás.  
A  kiállítás  épületeinek  építkezése  nagyszámú  fa  kivágásával  járt.  Ekkor  épült  az 
iparcsarnok (a volt Petőfi Csarnok helyén) és a Sugár út tengelyében az Ybl Miklós által 
tervezett „Gloriette”. 
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A Városliget beépítése 1895‐ben, a millenniumi kiállítás előtti évben 

1894‐re  elkészült  a  Millenniumi  földalatti  vasút,  amelynek  építésével  egy  időben 
betemették a Páva sziget északi és nyugati oldalán a csatornát, így a sziget megszűnt.  
A mai Városliget műemlék épületei a millenniumi kiállításra és azt követően épültek. 

Ezredéves kiállítás 
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A Városliget beépítése 1908‐ban. 

A két világháború – mint minden világégés –  tönkretette a Városligetet  is. Az épületek 
javarésze bombatalálatot kapott (különösen a II. Világháború alatt) és a növényzet nagy 
része kipusztult. 
1952‐ben  a  Liget  dél‐keleti  határán  a  zöldfelület  területét  jelentősen  megcsonkítva, 
alakították ki a Felvonulási teret a Dózsa György út mintegy 40 méteres kiszélesítésével, 
a kommunista diktatúra nagy tömegdemonstrációihoz. 
Az  ötvenes  években  ide  telepített  Budapesti  Nemzetközi  Vásár  is  jelentős  pusztítást 
végzett a Liget fa‐ és növényállományában, arról nem beszélve, hogy a park nagy részét 
kerítéssel  zárta  el  a  közforgalom  elől.  A  Városliget  kis  területen  volt  nyitott  és 
látogatható. A vásár kitelepítése 1972‐ben kezdődött el. 
1974‐ben kezdődött a Városliget átfogó rekonstrukciója, amelyet 1978‐ban fejeztek be. 
A Felvonulási tér beton felülete továbbra is megmaradt. 
 

1.5.9.2. Kiemelt értékek 

Budapest  Főváros  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Hivatal  Nyilvántartási 
Osztályától  2013.06.26‐án  kapott  adatok  alapján  a  tervezési  területen  az  alábbi 
műemlékek találhatóak: 
 

ssz.  Törzssz.  Azonosító  Cím  Megnevezés 

‐  15984  1219  Állatkerti körút 6‐12.  Fővárosi Állat‐ és Növénykert együttese 

‐  15984  18678  Állatkerti körút 6‐12.  Növénykert 

12  15984  18655    Madárház 

11  15984  18656    Fácánház 

16  15984  18657    volt Szarvasház 

10  15984  18658    Nagyragadozók háza 

20  15984  18659    Kisrágcsálók háza 

15  15984  18660    Mókus pavilon 
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ssz.  Törzssz.  Azonosító  Cím  Megnevezés 

8  15984  18661    állatkerti főkapu 

8/A        állatkerti főkapu melletti pavilon 

7  15984  18663    Vastagbőrűek háza, Elefántház 

13  15984  18664    Pálmaház 

19  15984  18665    gazdasági udvar "Székely" kapuja 

18  15984  18666    gazdasági udvar lakóháza 

26  15984  18667    Elefánt kapu melletti pavilon 

23  15984  18668    Norvégház 

14  15984  18669    Bagolyvár (Várrom) 

9  15984  18671    Majomház 

24  15984  18672    Hivatali épület 

25  15984  18674    Madártelelő 

5; 6  15984  18675    Kis‐ és nagyszikla 

9  15984  18670    Kismajomház 

22  15984  18676    Zsiráfház 

17  15984  18662    Krokodilház 

21  15984  18673    Kenguruház 

‐  15988  1218  Állatkerti krt. 14‐16.  A Vidámpark építményei 

1/A‐B  15988  11299    Hullámvasút 

4  15988  11303    Körhinta 

27  15 983  1 220  Állatkerti körút 11.  Széchenyi Gyógyfürdő épülete 

30  15 766  1 228  Hősök tere  Millenniumi emlékmű 

29  15 765  1 227  Hősök tere, Olof Palme 

sétány 1., Dózsa György út 37. 

Műcsarnok 

28  15 764  1 226  Hősök tere, Dózsa György út 

39‐41., Állatkerti út 

Szépművészeti Múzeum 

31  16 096  17 787  Olof Palme sétány 5.  Korcsolyacsarnok 

32‐33  15 771  1 234  Városliget, Vázsonyi Vilmos 

sétány 

Vajdahunyad vára, Mezőgazdasági Múzeum, 

r.k. kápolna, történelmi épületcsoport 

33  15 771  16 294  Városliget  r.k. kápolna 

32  15 771  16 293  Állatkerti út  Mezőgazdasági Múzeum 

32  15 771  16 291  Városliget  Vajdahunyad vára 

 

A  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  a  védett  épületein  kívül,  a  vidékfejlesztési  miniszter 
125/2013.  (XII.  17.)  rendelete  értelmében  országos  jelentőségű  védett  természeti 
terület is egyben. 
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1.5.9.3. Régészeti területek 

 
Történeti leírás, régészeti örökség felmérése 

A vizsgálat alá vont  területről  rendelkezünk  régészeti adatokkal. A  jobbára XIX. 
századi  adatok  olyan  régi  leletbejelentésekről  szólnak,  melyeknél  a  régészeti  tárgyak 
lelőhelyének  pontos  geodéziai  dokumentálása  hiányzik.  De  a  legutóbbi  idők 
leletbejelentése sem visz közelebb a terület történetének pontosabb megismeréséhez. 

1977‐ben a Budapesti Történeti Múzeum által az Állatkerti krt. 14‐16. szám alatt 
végzett helyszíni szemle alkalmával földmunka során temetkezésből származó csontokat 
gyűjtöttek  be.  A  sír  korát  a  helyszínelő  régész,  kísérő  leletek  hiányában  nem  tudta 
meghatározni. Mivel  hitelesítő  ásatás  nem  történt,  így  azt  sem  lehetett megállapítani, 
hogy ez egy magányos temetkezés volt, vagy egy temető egy sírjáról van szó. A területen 
az újkorban nem működött temető, így feltételezhetjük, hogy valamely korábbi korszak 
maradványát találták meg. 

Ezt  a  feltételezést  támasztja  alá  az  tény  is,  hogy  a  vizsgált  terület  közvetlen 
környezetének régészeti érintettségére is számos adattal rendelkezünk. 

A  Fővárosi  Múzeum  gyűjteményébe  a  XX.  első  felében  került  beleltározásra 
szórvány  leletanyagként  két  őskori  edény  Hajtsár  utca  lelőhely‐megnevezéssel.  (BTM 
Őskori I..leltk. Z.H. 31.53.1‐3., régi lsz: 10.1‐2. )  
  Sajnálatos módon  semmi  közelebbit  nem  tudunk  a  lelő‐körülményekről.  Így  a 
lelőhely  pontos  lokalizálására  mai  tudásunk  alapján  nincs  lehetőség.  Tompa  Ferenc 
„Budapest története” alapvető munkájában késő rézkori badeni kultúra leleteinek tartja 
a  két  edényt.  Mivel  az  edények  mellett  a  leltárkönyvi  bejegyzés  szerint  csontot  is 
találtak, nagyon valószínű, hogy temető anyagáról van szó. 
  A  Péceli‐Badeni  kultúra  telepeit,  temetőit  a  Rákos  patak  völgyét  követő 
dombvonulatokon  végig  lehet  követni  a  főváros  egész  területén.  A  kis  lélekszámú 
telepek, temetők sűrűn követik egymást.  

A Hajtsár  utcai  lelőhelyhez  legközelebbi  ilyen  telepet  a  „Városliget”  lelőhelyről 
1862‐ben a Magyar Nemzeti Múzeumba bekerült két edény jelzi. Ekkor faiskolának szánt 
területen rigolírozás során került elő két edény. (MNM 2/1862, MNM A.: 450.B.VI.)  
  Az akkori  leltározó őskori, közelebbről meg nem határozott korszakba sorolta a 
leleteket.  Mivel  a  két  edény  épségben  került  elő,  nagy  a  valószínűsége  annak,  hogy 
temetkezés edénymellékletei voltak. Pontos lelőhelyüket nem ismerjük. Bár kivételesen 
őriz a MNM Adattára dokumentációt a leletről, de ebben csak egy mondatban a terület 
rigolírozását  jelölik  meg  lelő‐körülményként.  A  jelzett  „Müller  féle  telek”  nem  nyújt 
támpontot  a  pontosabb  behatárolásra  a  Városliget  területén  belül,  de  azt  azért 
valószínűsíthetjük,  hogy  a  faiskola  a  magasabban  fekvő  dombos  vidéken,  vagyis  a 
Hungária körút felé eső részen lehetett. 
  Nagy  valószínűséggel  kiterjedtebb  földmunkák  folytak  a  területen  1862‐ben, 
mert  még  két  lelet  került  ugyanebben  az  évben  beleltározásra.  V.  István  pénze 
(középkor)  a MNM  Éremtár  63/1862  leltári  számon,  és  római  kori  rézpénz  kétfülű  kis 
hamvederrel.  (MNM lsz: 109/1862.1‐2.) Ennél a  leltározó megjegyzi, hogy a Városligeti 
tó mélyebbre ásásakor  találták. Ebből arra  lehet következtetni, hogy  itt egy  római kori 
barbár  temetkezést  bolygattak meg.  A  középkori  pénz  szórványként  való  jelentkezése 
nem utal feltétlenül megtelepedésre, de jelzi, hogy a középkor folyamán is használták a 
területet  annak  ellenére,  hogy  a  középkor  folyamán  a  terület  kívül  esett  Pest,  illetve 
külvárosai területén. 
  A  mai  X.  és  XIV.  kerület  kora  újkorig  visszavezethető  vízrajza  alapján 
elmondható, hogy a kőbányai Óhegy térségében eredt, ma már nem  létező  forrás vize 
folyt  északnyugati  irányban  a  mai  Városliget  felé,  ahol  beletorkollott  az  itt  található 
környezeténél alacsonyabban fekvő, mocsaras területbe. A XIX. századi felméréseken jól 
látszik még ez a vízfolyás, valamint a lassan kialakuló városi parkban a tó vizét levezető 
csatorna.  
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  Ezek  a  láthatóan  újkorban  szabályozott mederbe  terelt  vízfolyások,  a mélyebb 
vízjárta  felületből  kiemelkedő  homokdombokkal  együtt  a  történeti  korokban  fontos 
földrajzi‐geológiai telepítő tényezőt jelentettek. Nemcsak a Városliget területén, hanem 
a  mai  Népstadion  építése  során  feltárt  avar  temető,  valamint  a  Hajtsár  utca  mentén 
megbolygatott őskori  temető, valamint a Dózsa György út‐ Lehel út sarkán  feltárt avar 
kori temető jelzi, hogy itt kedvező feltételeket találtak a megtelepedésre akár az őskor, 
akár a népvándorláskor különböző korszakait vesszük számításba. 
 
Védettségek: területi és egyedi 

A  vizsgálat  alá  vont  területen  egyedi  régészeti  védelem  alatt  álló  (jogszabályi 
határozattal védetté nyilvánított terület) nem található. 
  A  vizsgálat  alá  vont  területen  található a  Lechner  Lajos Tudásközpont hatósági 
lelőhely‐nyilvántartásában a 15168 egyedi azonosítószámon szereplő, a természetben az 
Állatkerti  krt.  14‐16.  száma  alatt  található  nyilvántartott  régészeti  lelőhely,  valamint  a 
29732/11 hrsz.‐ú, természetben a „Városliget, városligeti tó” megnevezésű 15198 egyedi 
azonosító számon szereplő nyilvántartott régészeti lelőhely1, de az 1.a) pontban felsorolt 
régészeti  adatok  alapján  a  29732/11  hrsz.‐ú  terület,  a  Városliget  egésze  régészeti 
lelőhelynek tekintendő,2  mely általános régészeti védelem alatt áll a 2001. évi LXIV. Tv. 
11. §‐a alapján. 

A  fennmaradó terület  topográfiai elhelyezkedése okán a 2001. évi LXIV.  tv. 7.§ 
17. pontja alapján régészeti érdekű terület 
 
Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés‐rendszerében 

A  vizsgált  terület  mai  állapotában  nemigen  őrzi  a  XVIII.  század  előtti  eredeti 
állapotokat.  Az  1808‐as  rendelet  után,  mely  elrendelte  a  Városerdő  városi  parkká 

                                                            
 
1 A 29732/1 hrsz‐ú területből jelenleg a Lechner Lajos Tudásközpont lelőhely‐nyilvántartásához tartozó 
térinformatikai állományban szigorúan véve csak a városligeti tó területe van bejelölve. Az alfanumerikus 
adatokat tartalmazó lelőhelytáblázatban a következő adatok felelnek meg ennek a lelőhely‐megjelölésnek: 
15198/ Városligeti tó/MNM leltárkönyv/éremlelet/római kor. 

2 A Városliget egészére vonatkozó jelentést, és a 29732/1 hrsz‐ú terület egészére szóló lelőhely‐bejelentőt 
megküldtük a Lechner Lajos Tudásközpontnak. 
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történő átalakítását, az Állatkert és a volt Vidámpark területe ennek a parknak a részét 
képezte. 

Az  1820‐ból  származó  katonai  felmérésen  még  nyomon  követhető  az  1.a) 
pontban vázolt, a Városliget területén áthaladó vízfolyás. A mélyebben fekvő részek  itt 
még  mocsárként  vannak  jelölve.  A  később  itt  kialakított  tó  medréből  nagyjából  a 
majdani Állatkert területének közepe tájékán a vasúti területek felé haladt a vízlevezető 
csatorna, mely későbbi szakaszán a Dózsa György út vonalában futott a Duna felé. 

A  vízrendezés  és  a  terület 
parkosításával  összefüggő 
földmunkák  során  nagy 
felületeken  megbolygatták  az 
eredeti  felszínt.  Ugyanakkor  az 
egymást  követő  felméréseken 
következetesen  ábrázolt,  a 
Városliget  területének észak‐keleti 
határán  a  vizenyős  területek  fölé 
emelkedő  homok‐dombsor, 
különösen  a  Hungária  krt.  északi 
oldalán  még  nyomokban  ma  is 
fellelhető.   
 

Pest katonai felmérésének részlete 1820‐ból

 

 
Városliget és környezete ábrázolása 1852‐ből 
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Részlet Pest város helyszínrajzából 1868‐ból 

 
 

1.5.9.4. Műemlékvédelem sajátos tárgyai 

 
A 2001. évi LXIV. a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint a történeti vagy 
művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemléki értékhez kapcsolódóan,  illetve a 
történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti alkotások, zöldfelületek 
vagy parkok történeti kertté nyilváníthatók.  

Annak  ellenére,  hogy  a  Városliget  a  világ  első  nemzetközi  tervpályázata  alapján 
megvalósított,  környezeti  jelentősége  és  történelmi  múltja  miatt  a  főváros 
emblematikus  közparkja,  ez  idáig  történeti  kertté  még  nem  nyilvánították.  
A  939/2019.(11.05.)  Főv.  Kgy.  határozat  szerint  a  Fővárosi  Közgyűlés  felkérte  a 
főpolgármestert, hogy készíttesse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Városliget 
történeti kertté nyilvánításának kezdeményezését. 
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RÉGÉSZETI LELŐHELY ÉS RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 
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1.6. KÖZLEKEDÉS 

1.6.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

A  közel  120  ha  kiterjedésű  vizsgált  terület  közlekedési  szempontból  is  Budapest  egyik 
frekventált  helyszínének  számít,  a  közutak,  a  városi  közösségi  közlekedés  és  a 
vasútvonalak esetében egyaránt hálózati jelentőségű elemek határolják, vagy szelik át. 

A  Városligetet  határoló  közlekedési  infrastruktúra‐elemek  eltérő  szintű  –  országos, 

térségi  és  helyi  –  hálózati  szereppel  rendelkeznek. Mind  a  Budapesten  belüli  hálózati 

kapcsolatok,  mind  az  agglomerációs  és  országos  mobilitási  igények  lebonyolítása 

jelentősen terheli a tervezési terület környezetét. 

A  közúthálózat  részeként  a  Budapestre  befutó  17  gyorsforgalmi  és  főút  közül  a  Kelet‐

Magyarország  elérését  biztosító  M3  autópálya  bevezető  szakasza  éri  el  a  területet.  

A tervezési terület keleti határán található Kacsóh Pongrác úti csomópontban a forgalom 

egy  része  megoszlik  északi  és  déli  irányba  a  Hungária  gyűrűn,  azonban  egy  további 

jelentős  része  átszelve  a  Városligetet,  a  Kós  Károly  sétány  – Hősök  tere  ‐  Andrássy  út 

útvonalon a Belváros felé irányul. 

A  Budapestre  befutó  11  vasútvonal  közül  a  Nyugati  pályaudvarra  befutó  öt  vonal, 

északnyugatról, illetve északkeletről határolja a vizsgált területet: 

 A 2‐es sz. Budapest – Esztergom vasútvonal (térségi kapcsolat Pilis felől) 

 A  70‐es  sz.  Budapest  –  Szob  vasútvonal  (a  Dunakanyar  felől  térségi,  azon  túl 
Szlovákia felől nemzetközi kapcsolat) 

 A  71‐es  sz.  Budapest  –  Veresegyház  –  Vác  vasútvonal  (térségi  kapcsolat  a 
Gödöllői dombság és a Dunakanyar felől) 

 A  100‐as  sz.  Budapest  –  Cegléd  –  Szolnok  vasútvonal  (térségi  és  országos 
kapcsolat az Alföld felől, azon túl Románia felől nemzetközi kapcsolat) 

 A  142‐es  sz.  Budapest  –  Lajosmizse  vasútvonal  (Kecskemét  felől  térségi 
kapcsolat) 

A  területet  határoló  vasútvonalak  azonban  közvetlen  utasforgalmi  kapcsolódási  pont 
(megállóhely)  hiányában  a  Városliget  látogatóforgalma  szempontjából  nem  játszanak 
jelentős szerepet. 

A  Városliget  területét  kerékpározás  terén  az  Andrássy  út  – Dózsa György  út  –  Vágány 
utca vonalon térségi jelentőségű kerékpáros hálózati elem érinti. 

1.6.2. Közúti közlekedés 

A vizsgált  terület  közúthálózatának meghatározó elemei  a haránt  irányú kapcsolatokat 
jelentő Hungária körút és Dózsa György út,  valamint a  sugárirányú kapcsolatot  jelentő 
M3 autópálya bevezető szakasz – Kós Károly sétány – Andrássy út által alkotott útvonal.  

A  Városliget  külső  (északkeleti)  oldalán  lévő Hungária  körút  a Hungária  gyűrű  (Róbert 
Károly  körút‐Hungária  körút–Könyves  Kálmán  körút)  részeként  a  főváros  egyik 
legfontosabb közúthálózati eleme, mely az észak‐pesti térségben az Árpád hídon, a dél‐
pesti  térségben  a  Rákóczi  hídon  közvetlen  budai  kapcsolatot  is  biztosít.  Pesti  szakasza 
forgalmi  kapcsolatot  teremt  a  főváros  összes,  meghatározó  jelentőségű  sugárirányú 
főútvonalával, melyek  közül  több  az  országos  közúthálózat  –  2, M3,  3,  31,  4, M5,  5  – 
budapesti  bevezető  szakaszaként  működik.  A  Hungária  gyűrű  az  Országos 
Területrendezési Tervben is nevesített, 2x3 forgalmi sávos I. rendű főút.  

A Hungária  körúton – mint  a  főváros egyik  legfontosabb  főútvonalán – döntő  részben 
összehangolt  jelzőlámpás  forgalomirányítási  rendszerben  működnek  a  csomópontok.  
A  Hungária  körút  vizsgált  területet  határoló  útszakaszának  mindkét  csomópontja 
azonban külön szintű, a közelükben lévő vasútvonalak miatt. Ezek a Vágány utca–Reiter 
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Ferenc út által alkotott útvonal és az M3 autópálya bevezető szakasza–Kós Károly sétány 
által alkotott útvonal keresztezését biztosító csomópontok. 

A  Városliget  belváros  felőli  határán  lévő  Dózsa  György  út  –  a  hozzá  közvetlenül 
csatlakozó  Dráva  utcával,  –  szintén  fontos,  de  csatlakozó  Duna‐hidak  hiányában 
kizárólagosan pesti  kapcsolatokat  biztosító  útvonal.  A  2002‐ben évben  felújított Dózsa 
György  út  a  vizsgált  terület  mentén  2x3  forgalmi  sávos  keresztmetszettel,  és  egyes 
szakaszokon középső zöldsávval rendelkező II. rendű főút.  

A  2x3  forgalmi  sávos  keresztmetszetű  Dózsa  György  út  és  Ajtósi  Dürer  sor 
csomópontjaiban  szintén  összehangolt  jelzőlámpás  forgalomirányítási  rendszer 
szabályozza a  forgalmat. A Dózsa György út érintett  szakaszán egy  irányban,  a Vágány 
utca felől a Dembinszky utcáig autóbuszsáv került kijelölésre.  

 

A Városliget átszelő Kós Károly sétány közúthálózati jelentőségét egyrészt a Millennium 
időszakában  a  belvárosi  kapcsolat  biztosítására  létrehozott  Andrássy  út,  másrészt  az 
országos gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés keretében 1970. évben forgalomba helyezett 
M3 autópálya fővárosi bevezető szakasza adja. A Kós Károly sétány spontán főúthálózati 
elemmé válását jelzi, hogy nem rendelkezik önálló építési területtel (telekkel), hanem a 
Városligeti  parkterület  részét  képezi mindmáig.  A  Kós  Károly  sétány  jelenleg  II.  rendű 
főút,  amely  2x1  forgalmi  sávos  közúti  keresztmetszettel  és  kétoldali  irányhelyes 
kerékpársávval rendelkezik.  

 

A  Vágány  utca  2x1  forgalmi  sávos  keresztmetszetű,  melyet  a  Könyves  Kálmán  körút 
irányából a Dózsa György út felé további egy buszsáv egészít ki. Az útvonal egyik oldalát 
határoló  vasúti  területek  átjárhatatlansága,  és  a  másik  oldalon  lévő  nagy  területű 
intézmények  (BMSZKI,  OMRKK,  KEF)  miatt  –  a  Hungária  körúti  és  a  Dózsa  György  úti 
végcsomóponton  kívül  –  nem  alakultak  ki  további  csomópontok.  A  Hungária  körúttal 
alkotott  csomópont Mohács  utcai,  déli  alcsomópontja  –  jelzőlámpás  forgalomirányítás 
mellett – kedvezőtlen geometriájú csomópontot képez. Az északi alcsomópontja szintén 
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kedvezőtlen,  mivel  lakó  területeken  keresztül  (Mór  utca,  Kisgömb  utca)  biztosítja  a 
forgalmi kapcsolatot. 

Az  Ajtósi  Dürer  sor  kapacitív  csomóponti  kialakításainak  köszönhetően  a  Kós  Károly 
sétány  és  a  Vágány  utca mellett  reális  alternatív  kapcsolatot  biztosít  az  István  utca  – 
Dembinszky  utca  egyirányú  utcapáron,  valamint  a  Városligeti  fasor  –  Király  utca 
útvonalon az M3 bevezető szakasza és a Belváros között. 

 

A 2x3 forgalmi sávos beton burkolatú út parkkal átellenes oldalának szélső sávja parkoló 
sávként  funkcionál.  A  Városliget  felőli  oldalon  a  Stefánia  út–Dózsa  György  út  között 
járdán való parkolás forgalomtechnikai eszközökkel tiltásra került. 

A vizsgált területen belül önálló közlekedési elemként (külön telekkel, építési területtel) 
csak  a  Hermina  út  –  Állatkerti  körút  –  Gundel  Károly  út  nyomvonala  jelenik  meg.  
A Városliget látogatóforgalmát lényegében ez a közúti kapcsolat szolgálja ki. A Kós Károly 
sétány  és  a  Dózsa  György  út  közötti  útszakaszt  a  látogatókon  túl  jelentős  átmenő 
forgalom  is  terheli.  A  nyomvonalnak  a  közösségi  közlekedés  szempontjából  is  fontos 
szerepe van. 

A Hermina út osztott pályás kialakítású, pályánként 1  forgalmi sávval és parkolósávval. 
Az  Állatkerti  körút  2x1  forgalmi  sávval  és  kétoldali  parkolósávval  rendelkezik,  ahol  a 
célforgalmi behajtási korlátozás csak 9.00‐19.00 óra közötti időszakra vonatkozik.  

 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1061 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 

‐ 83 ‐ 

 

A Dvořák  sétány–Zichy Mihály  út  által  alkotott  útvonal  burkolatszélessége  jellemzően 
13  m.  Az  útszakaszt  a  trolibusz‐közlekedés  veszi  igénybe,  oda  csak  a  BKK  járművei, 
valamint a kerékpáros forgalom behajtása engedélyezett. Az út a Kós Károly sétányhoz 
hasonlóan nem önálló közúti terület, hanem a közpark telkének része.  

A Stefánia út és a Hősök tere között kapcsolatot biztosító Olof Palme sétány az elmúlt 
évek‐évtizedek során fokozatosan a park részévé vált, a közúthálózatban és a közösségi 
közlekedési hálózatban betöltött szerepét elveszítette. A közúti forgalom az Olof Palme 
sétányra  jelenleg  már  csak  a  Műcsarnok  és  a  Műjégpálya  közvetlen  környezetében 
hajthat be. 

Az  sétány  korábbi  kb.  14  m‐es  burkolatszélessége  a  Liget  rekonstrukciója  során 
jelentősen  lecsökken,  valamint  az  Olof  Palme  Ház  (Millennium  Háza)  térségében  –  az 
épület rekonstrukciójához kapcsolódóan – a nyomvonala is megváltozik. A sétány a Kós 
Károly sétányhoz hasonlóan nem önálló közúti terület, hanem a közpark telkének része.  

A  Hősök  tere  lényegében  a  térség  közúti  forgalmát  kiszolgáló  hatágú  közlekedési 
csomópont.  A  tér  környezetét  a  kulturális  jelentőségéhez  méltatlan  közúti  forgalom 
terheli. 

A  Varannó  utca  Hungária  körúthoz  kapcsolódó  kiszolgáló  út  szakasza  szinte  teljes 
egészében  a  FÁNK  működését  biztosítja,  annak  részeként  üzemel.  Az  utca  Állatkerti 
körúthoz  csatlakozó  egykori  szakasza  –  a  korábbi  gyalogos  út  – mára megszüntetésre 
került. 

A  Városliget  parkterülete  –  a  Kós  Károly  sétány  kivételével  –  Budapest  főváros 
közigazgatási  területén  a  járművel  várakozás  rendjének  egységes  kialakításáról,  a 
várakozás  díjáról  és  az  üzemképtelen  járművek  tárolásának  szabályozásáról  szóló 
(30/2010.  (VI.4.)  Főv.  Kgy.  rendelete  alapján  védett  övezet,  melynek  területére  a 
gépjármű forgalom csak engedéllyel hajthat be (az Állatkerti körút és a Hermina út nem 
része a parkterületnek). 
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A 2005. év óta hatályos Településszerkezeti  tervek  távlatban a Kós Károly  sétánynak a 
közúti forgalom alóli lezárását tartalmazzák. 
 
A  vizsgált  terület  és  tágabb  környezetének  úthálózatát  a  „Jelenlegi  úthálózat”  c.  ábra 
szemlélteti. 
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1.6.3. Forgalmi vizsgálat 

1.6.3.1. Jelenlegi látogatottság közlekedési eszközök szerinti megoszlása 

A  Városliget  parkhasználati  felmérése  c.  tanulmány  szerint  (készítette:  Budapest 
Corvinus  Egyetem)  a  park  terület  látogatóinak  80  %‐a  a  környező  lakóterületekről 
érkezik.  A  parkot  látogatók  forgalmának  egykori  megoszlása  az  eljutáshoz  használt 
közlekedési eszköz szempontjából: 

 40% gyalogos,  

 39% tömegközlekedés (15 % MillFAV, 15 % trolibusz, 9 % autóbusz) 

 15% személygépkocsi, 

   6% kerékpár. 
 

A Városligetben  lévő  létesítmények közül  több – pl.  a  Fővárosi  Állat‐  és Növénykert,  a 
Fővárosi  Nagycirkusz  és  a  Szépművészeti Múzeum  –  országos  jelentőséggel  bír.  Egyes 
létesítmények  látogatóforgalmában  –  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert,  Fővárosi 
Nagycirkusz  –  kiemelt  szerepet  töltenek be  a  gyermekek. Mindkét  létesítmény  típus  a 
személygépjármű közlekedés átlagosnál magasabb arányát eredményezi.  

A  létesítményeket  látogatók  forgalmának  átlagos,  becsült  megoszlása  a  közlekedési 
eszköz szempontjából: 

 55‐60% tömegközlekedés (35‐40% MillFAV, 13% trolibusz, 7% autóbusz) 

 35‐40% személygépkocsi, 

 3% a gyalogos,  

 2% kerékpár. 

1.6.3.2. Jelenlegi  közúti  forgalom  nagyság  a  vizsgált  terület  és  környezete 
meghatározó útvonalain, valamint csomópontjaiban. 

A  vizsgált  terület  főúthálózati  elemeinek  csomópontjaiban  2014.  év  márciusában 
forgalomszámlálásre került  sor. A közúti  forgalmi adatok hétköznap  reggel 7.00 – 9.00 
óra és hétköznap délután 16.00 – 18.00 óra közötti csúcsforgalmi időszakban, összesen 
28  helyszínen  lettek  rögzítve.  A  forgalomszámlálás  során  a  járművek  mind 
járműkategóriánként,  mind  a  kanyarodási  irányonként  megkülönböztetésre  és 
regisztrálásra kerültek. 

A  forgalmi  adatok  validálásához  a  Hungária  körút  térségére  vonatkozóan  a  Budapesti 
Közlekedési Központ adatbázisa is felhasználásra került.  

A  vizsgált  területet  határoló,  és  azt  átszelő  közúti  elemek  meghatározó  jelentőségű 
csomópontjainak  terhelése  a  „Délelőtti  csúcsóra‐forgalom”  és  a  „Délutáni  csúcsóra‐
forgalom”  c.  ábrákon  kerül  részletesen  bemutatásra,  amelyek  az  V.  mellékletben 
láthatóak. 

Az M3 autópálya bevezető  szakasza  felől  érkező, és a Városliget  területét érintő,  vagy 
azon  áthaladó  (Kós  Károly  sétány,  Állatkerti  körút)  forgalom  továbbhaladására 
vonatkozó  területi  irányultság  meghatározására  rendszám  felírásos  forgalomfelvétel 
készült,  melyet  az  „Átmenő  forgalom  nagysága,  délelőtti  csúcsóra”  és  az  „Átmenő 
forgalom nagysága, délutáni csúcsóra” ábrák mutatnak be és szintén az V. mellékletben 
láthatóak. 

A  közúthálózat  napi  keresztmetszeti  terhelését  a  BKK  megbízásából  készített  ún. 
Egységes Forgalmi Modell közúti forgalomterhelési alábbi ábrája mutatja be. 
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A vizsgált terület térségének közúti forgalomterhelési ábrája (forrás: EFM BKK) 

 

1.6.3.3. A forgalomszámlálás eredményeiből levonható következtetések: 

 A  reggeli  csúcsidőben  a  Kós  Károly  sétány  teljes  hosszában  telített,  a  torlódás 
esetenként  érinti  az  M3  autópálya  bevezető  szakasz–Hungária  körút  külön  szintű 
csomópontját is (a Kacsóh Pongrác úti felüljárónak az M3 bevezető szakasza felől a 
Rákóczi híd felé lehajtó irányát).  

 A  Dózsa  György  útnak  az  Andrássy  út–Vágány  utca  közötti  szakasza  telített  a 
délelőtti és a délutáni csúcsforgalmi időszakban egyaránt. 

 A Hungária körúton a szélső sáv telített a Vágány utcától az M3 autópálya bevezető 
szakaszáig,  a  városhatár  felé  tartó,  M3  autópálya  bevezető  szakaszára  felhajtó 
forgalom miatt a délutáni csúcsforgalmi időszakban. 

 A rendszám felírásos forgalomfelvétel szerint a reggeli csúcsidőben az M3 autópálya 
bevezető szakaszáról érkező forgalom (4772 E/óra) több mint 40 %‐a (2043 E/óra) a 
Városligeten keresztül közelíti meg a Belváros térségét. 

 A Városliget peremét elérő forgalom a Kós Károly sétány–Városligeti körút–Hermina 
út csomópontban 36%‐56%‐8%‐os arányban oszlik meg az Állatkerti körút (739 E/ó), 
a Kós Károly sétány (1142 E/ó) és a Hermina úti irány (182 E/ó) között. 
 

A rendszám felírásos forgalomfelvétel alapján levonható következtetések: 

 A reggeli csúcsidőszakban a városhatár felől érkező forgalom nagyobb része a VI. –
XIII. kerületek (73%), és kisebb része a VII.–VIII. kerületek (27%) felé irányul. 

 A  Városligeten  áthaladó  forgalomban  az  M3  autópálya  bevezető  szakasza  és  az 
Andrássy  út  közötti  forgalmi  kapcsolat  bír  a  legnagyobb  jelentőséggel  (reggeli 
csúcsforgalmi időszakban 31%, délutáni csúcsforgalmi időszakban 41%). 
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1.6.4. Közösségi közlekedés 

1.7.3.1. Városi közösségi közlekedés vizsgálata 

A Városliget közösségi közlekedéssel való megfelelő ellátottságát a villamos‐, a trolibusz‐ 
és  az  buszhálózat,  valamint  a  MillFAV  (M1  metró)  együttesen  biztosítja.  A  MillFAV 
vonalán  a  Városligettől  északkeletre  található  Mexikói  úti  végállomás  (villamos, 
trolibusz,  autóbusz,  P+R),  valamint  a Hősök  tere  (autóbusz,  trolibusz,  BuBi)  jelentős,  a 
közösségi közlekedéshez kapcsolódó átszálló forgalommal rendelkezik. 

A  vasúti  közlekedés  a  Nyugati  pályaudvaron,  Rákosrendező  vasútállomáson  és  Zugló 
megállóhelyen  érhető  el,  azonban  az  egyéb  közösségi  közlekedési  eszközöknél 
kedvezőtlenebb  gyaloglási  távolságok  miatt  a  Városliget  közvetlen 
megközelíthetőségében a vasút nem játszik jelentős szerepet. 

A  vizsgált  terület  környezeti  jelentőségére  tekintettel  a Városliget  területén  belül  csak 
elektromos  meghajtású  közösségi  közlekedési  eszközök  (MILLFAV,  trolibusz) 
közlekednek.  

 
A térség közösségi közlekedési hálózata (forrás: BKK) 

Kötöttpályás közösségi közlekedés 

A  Városliget  tömegközlekedési  kiszolgálásának  egyik  legfontosabb  eleme  a 
villamoshálózat  sugárirányú elemei  közé  tartozó Millenniumi Földalatti Vasút  (MillFAV, 
Kisföldalatti), mely  az  1896.  évre  a  Vörösmarty  tér  és  a Hősök  tere  között  kéreg  alatt 
került  kiépítésre.  A  vonal  1973‐ban  került  meghosszabbításra  a  Mexikói  útig,  ahol  új 
járműtelep  is  létesült  az  üzemeltetési  feladatok  ellátásához.  Az  MILLFAV  utolsó 
felújítására  1995‐ben  került  sor,  így  az mára  ismét  aktuálissá  vált,  a mintegy  30  éves 
járműpark cseréjével egyetemben. 

A  MillFAV  –  amely  üzeme  és  utasszállító  képessége  folytán  sem  sorolható  a 
metróhálózatba  –  a  belvárosi  Vörösmarty  tér  és  zuglói  Mexikói  út  között  biztosít 
kapcsolatot.  A  vonal  felszín  alatti  kialakításánál  fogva  kiváló  szolgáltatást  nyújt 
mindmáig.  Közvetlen  átszállást  biztosít  a  főváros  M2  és  M3  metró  vonalaival  a  Deák 
téren.  Legnagyobb  utasforgalmi  terhelése  az  Oktogon–Vörösmarty  utca  szakaszon 
adódik, jelenleg mintegy 35.800 utas/nap/2 irány. 

A Városliget közvetlen kiszolgálásában a Hősök tere és a Széchenyi fürdő megállóhelyek 
vesznek  részt.  Az MILLFAV  terhelése  a Hősök  tere–Széchenyi  fürdő  szakaszon mintegy 
12.900  utas/nap/2  irány,  a  Széchenyi  fürdő–Mexikói  úti  szakaszon  közel  13.000 
utas/nap/2 irány.  
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A vonalnak a vizsgált terület belső részére eső Széchenyi  fürdő megállója  igen kedvező 
gyalogos elérést biztosít a Fővárosi Állat‐ és Növénykerthez, a Fővárosi Nagycirkuszhoz, a 
Széchenyi Gyógyfürdőhöz, a Mezőgazdasági Múzeumhoz és magához a városligeti park 
területhez. A vizsgált terület déli határánál lévő Hősök tere megálló a tér környezetében 
lévő  létesítmények  –  Szépművészeti  Múzeum,  Műcsarnok,  Városligeti  Műjégpálya, 
Városligeti‐tó – kiváló elérését teszi lehetővé.  

A  villamoshálózat  haránt  irányú  elemei  közül  a  Bécsi  út/Vörösvári  út  és  a  Kelenföld 
vasútállomás  között  a  Hungária  körúton  közlekedő  1‐es  villamos  déli  irányú 
meghosszabbítása  a  közelmúltban  fejeződött  be.  A  Közvágóhíd  –  Fehérvári  út  közötti 
szakasz 2015‐ben, míg a Fehérvári út – Kelenföld vasútállomás közötti szakasz 2019‐ben 
került  átadásra.  A  fejlesztések  következtében  a  villamos  mind  az  északi,  mind  a  déli 
szakaszon  budai  oldali  végállomással  rendelkezik,  ezáltal  Észak‐Buda  és  Dél‐Buda 
irányából is megfelelő elérhetőséget biztosít a Városliget irányába. 

A  villamos  a  Városliget  térségében  három  megállóval  (Kacsóh  Pongrác  út,  Erzsébet 
királyné útja, aluljáró és az Ajtósi Dürer  sor)  rendelkezik. A Vágány utca/Róbert Károly 
körút  megálló  a  vasút  elválasztó  hatása  miatt  nem  játszik  érdemi  szerepet  a  terület 
kiszolgálásában. 

Közúti közösségi közlekedés 

A  vizsgált  terület  megközelíthetőségében  mind  az  autóbusz‐,  mind  a  trolibusz‐
közlekedés jelentős szerepet játszik. A Dózsa György út irányából a Keleti pályaudvar és 
Káposztásmegyer között közlekedő 20E, 30, 30A, és az Apor Vilmos tér ‐ Gyöngyösi utca 
viszonylatú  105‐ös  autóbuszok  munkanapokon  összesen  mintegy  360  járatpárral 
(munkaszüneti  napokon  277  jp.),  valamint  a  75‐ös  és  79‐es  trolibuszok  további  194 
járatpárral (ill. msz. napokon 106 jp.‐ral) szolgálják ki a területet. 2017. novemberétől a 
75‐ös  trolibusz  a  Jászai  Mari  tér  felé  is  a  Dózsa  György  úton  közlekedik  a  Városliget 
érintése nélkül. A  trolibusz a Dvořák  sétány és a Gundel Károly út közti megállóhelyek 
helyett a Benczúr utcánál és a Hősök terénél áll meg. 

A  Dózsa  György  út  érintett  szakaszán  összesen  hat  (István  út,  Dembinszky  utca, 
Damjanich  utca,  Benczúr  utca,  Hősök  tere),  illetve  az  Ajtósi  Dürer  soron  további  egy 
(Zichy utca) autóbusz, ill. trolibusz‐megállóhely található. 

A  Hermina  úton  közlekedő  72‐es  és  74‐es  trolibuszok  hétközben  mintegy  260, 
munkaszüneti  napokon  200  járatpárral  szolgálják  ki  a  Városligetet.  A  trolibuszoknak  a 
Hermina  úton  a  Vakok  Intézeténél,  a  Közlekedési  Múzeumnál  és  a  Bethesda  utcánál, 
valamint  a  Városligeti  körúton  a  Kós  Károly  sétánynál,  a  Széchenyi  fürdőnél,  és  az 
Állatkertnél is van megállóhelyük. 

A  Városligetet  átszelő,  a  Kossuth  Lajos  tér  és  az  Erzsébet  királyné  útja  aluljáró 
viszonylatú  trolibusz  munkanapokon  130,  munkaszüneti  napokon  100  járatpárral 
közlekedik. A  trolibusznak a  ligetben a Dvořák sétánynál, az Olof Palme sétánynál és a 
Közlekedési Múzeumnál is van megállóhelye. 

A kerület közösségi közlekedését szolgáló kötöttpályás viszonylatok: 

  viszonylat 

menetszám 
 

munkanap  hétvége 

M1  Vörösmarty tér ‐ Mexikói út  390  290 

V1  Bécsi út/Vörösvári út – Kelenföld, vasútállomás  230  144 

T70  Kossuth Lajos tér, M – Erzsébet királyné útja, aluljáró  130  100 

T72  Arany János utca, M – Zugló vasútállomás (Hermina út)  110  99 

T74  Károly körút (Astoria, M) – Csáktornya park  150  101 

T75  Jászai Mari tér – Puskás Ferenc Stadion, M  135  106 
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T79  Keleti pályaudvar, M – Kárpát utca  59  0 

20E  Keleti pályaudvar, M – Káposztásmegyer, Szilas patak  105  66 

30  Keleti pályaudvar, M – Káposztásmegyer, Mogyoródi patak  79  59 

30A  Keleti pályaudvar, M – Megyer, Szondi utca  55  37 

105  Apor Vilmos tér – Gyöngyösi utca, M  127  105 

230  Keleti pályaudvar, M – Káposztásmegyer, Aquaworld  10  10 

A vizsgált területet határoló, a város közlekedési rendszerében is fontos szerepet betöltő 
közösségi közlekedési hálózat jelentős utasforgalmat bonyolít le. 

 A  Hungária  körúton  közlekedő  1‐es  villamos  utasforgalma  mintegy  44.500 
utas/nap/2 irány; 

 A  Vágány  utcában  közlekedő  20E,  30,  30A,  105,  230  autóbuszok  együttes 
utasforgalma jelenleg mintegy 27.700 utas/nap/2 irány; 

 A  Dózsa  György  úton  közlekedő  20E,  30,  30A,  230  autóbuszok,  és  a  75,  79 
trolibuszok együttes utasforgalma jelenleg mintegy 25.800 utas/nap/2 irány; 

 Az  Ajtósi  Dürer  soron  közlekedő  74,  75  trolibuszok  forgalma  jelenleg  mintegy 
8.300 utas/nap/2 irány; 

 A  parkot  határoló  Hermina  úton  közlekedő  72,  74  trolibuszok  forgalma  jelenleg 
mintegy 4.600 utas/nap/2 irány; 

 A  parkot  átszelő  Zichy Mihály  úton  közlekedő  70‐es  trolibusz  forgalma mintegy 
34.700 utas/nap/2 irány. 

 

 

A közösségi közlekedési hálózat forgalomterhelési ábrája (forrás: EFM, BKK) 

A  MILLFAV,  valamint  a  felszíni  közösségi  közlekedés  autóbusz  és  trolibusz  vonalai 
figyelembevételével  megállapítható,  hogy  a  Városliget  rendkívül  jó  tömegközlekedési 
elérhetőséggel rendelkezik, annak ellenére, hogy metró vonal közvetlenül nem érinti. A 
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közösségi  közlekedési  hálózat  terhelhetősége  szükség  esetén  –  elsősorban  járat 
sűrítéssel – tovább növelhető. 

A vizsgált terület és tágabb környezetének közösségi közlekedési rendszerét a „Jelenlegi 
tömegközlekedési hálózat” c. ábra mutatja be. 
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1.6.5. Gyalogos‐ és kerékpáros közlekedés 

A vizsgált terület döntő többségét olyan területfelhasználási egységek alkotják, amelyek 
esetében a gyalogos‐ és kerékpáros közlekedés az átlagosnál nagyobb jelentőséggel bír. 
Ennek megfelelően a Városliget parkterülete – a Kós Károly sétány, és a kijelölt parkolók 
kivételével – a főváros gépjárműforgalomtól kiemelten védett területének számít, ahova 
a gépjármű forgalom behajtása engedélyhez kötött. A városligeti park mintegy 86 ha‐os 
területét jól kiépített sétányrendszer szövi át, és kapcsolja a környező városszövethez. A 
sétányok rendszere a liget rekonstrukciója keretében részben átalakításra kerül.  

A vizsgált terület nyugati részén összpontosuló  létesítmények közül a Fővárosi Állat‐ és 
Növénykert,  a  Széchenyi  Gyógyfürdő,  a  Fővárosi  Nagycirkusz  meghatározó  gyalogos 
kapcsolatát  az  Állatkerti  körút  jelenti.  Ez  biztosítja  a  parkterület,  a  tömegközlekedési 
vonalak megállói, és a környező lakóterületek felé az eljutást. Az állatkert és az egykori 
Vidámpark területét a Varannó utca választotta el, amely megszüntetésre került.  

A  Dózsa  György  út  mentén  lévő  Hősök  terének  szerepe  kifejezetten  a  gyalogos 
közlekedéshez  kötődik,  illetve  kötődne.  A  tér  az  ország  egyik  legreprezentatívabb 
köztere, ahol az M3 autópálya bevezető szakasza – Kós Károly sétány – Andrássy út által 
alkotott  főútvonalnak  a  teret  két  oldalról  határoló  csomóponti  ágai  teremtenek  a  tér 
szerepéhez méltatlan környezeti helyzetet.  

Az  Ötvenhatosok  tere  a  Liget  Budapest  Projekt  kezdetét  megelőzően  Budapest  egyik 
legnagyobb,  rendezvények  tartásra  is  alkalmas  köztere  volt,  melynek  jelentős  része 
általában felszíni parkolóként funkcionált.  

A vizsgált terület határán, vagy annak közelében elhelyezkedő egyéb közutak – Hungária 
körút,  Dózsa  György  út,  Ajtósi  Dürer  sor,  Hermina  út,  Vágány  utca  –  a  Városliget 
gyalogos közlekedése szempontjából nem meghatározóak. 

 

A  vizsgált  területen  belül  jelenleg  a  park  területét  átszelő  Kós  Károly  sétány  mentén 
található kétoldali kerékpársáv, mely délen az Andrássy út szervizútjain keresztül biztosít 
belvárosi irányú kapcsolatot.  

A  Hősök  terénél  keresztezi  az  Andrássy  úti  kerékpáros  infrastruktúra  nyomvonalát  a 
Dózsa György út – Hősök tere – Olof Palme sétány – Stefánia út kerékpáros nyomvonal, 
amely a fővárosi kerékpáros hálózat egyik kijelölt útvonala. A Városliget rekonstrukciója 
során  az  Olof  Palme  sétány  korábbi  kb.  14  m‐es  burkolatszélessége  jelentősen 
lecsökken,  valamint  az  Olof  Palme  Ház  (Millennium  Háza)  térségében  –  az  épület 
felújításához  kapcsolódóan  –  a  nyomvonala  is  megváltozik.  Ez  a  kerékpáros  forgalom 
szempontjából kedvezőtlen útvonalhossz‐növekedést jelent a Stefánia út és a Hősök tere 
közötti szakaszon. 

A  Városligetben  szintén  jelentős  a  kerékpáros  forgalom  az  Erzsébet  királyné  útja  – 
aluljáró – Zichy Mihály utca – Olof Palme sétány útvonalon. A Közlekedési Múzeum előtti 
útszakasz lezárását megelőzően az Erzsébet királyné útja felől a kerékpárosok az Asztana 
utcát használták a Stefánia úti kerékpárút elérésére. 

A  Városligetet  északnyugatról  határoló  vasútvonal  mentén  a  Tatai  út  –  Szegedi  út  – 
Dévényi utca – Vágány utca kerékpáros nyomvonal is  jelentős szerepet tölt be a térség 
kerékpáros infrastruktúra‐hálózatában. 
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A Városliget térségének kerékpáros hálózata (forrás: BKK) 

 

A  főváros  belső  területein  üzemelő  Budapesti  Kerékpáros  Közösségi  Közlekedési 
Rendszer  (ismertebb  nevén:  MOL  Bubi)  2014.  évben  kezdte  meg  a  működését  (76 
helyszín,  1100 kerékpár). A  közbringarendszer 2019. májusi,  valamint a M3 metró déli 
szakaszának  rekonstrukciójához  kapcsolódó  2019.  decemberi  fejlesztésének 
köszönhetően  ma  már  156  állomáson  összesen  2071  kerékpár  igénybevételére  van 
lehetőség. 

A MOL Bubi  hálózata  a Városliget  térségének  a Dózsa György  út VI.  és VII.  kerülethez 
közel eső részét  (Hősök tere, Városligeti  fasor, Dembinszky utca), valamint a Széchenyi 
fürdő  térségét  fedi  le.  A  Széchenyi  fürdőnél  önkiszolgáló  szervizállomás  került 
kialakításra. 

Szintén  található  gyűjtőállomás  a  Vágány  utca  –  Róbert  Károly  körút  csomópontjának 
térségében is. 

 
BUBI a Széchenyi Gyógyfürdőnél  BUBI a Dembinszky utcánál  
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1.6.6. Parkolás 

A nagyvárosok egyik XXI. századi, a közlekedéshez kapcsolódó problémája a parkolás. A 
Városliget  objektív  parkolási  helyzetének  feltárását  nehezíti,  hogy  egyidejűleg  sokféle 
funkcionális  használat  (kulturális,  vendéglátó,  rekreációs,  sport)  jelentkezik  térbeli 
elkülönülés nélkül, továbbá többféle területidegen parkolási funkció is tetten érhető. 

Parkolási igények 

A területen korábban az alábbi típusú parkolási igények voltak a meghatározók: 

 a  Városliget  saját  parkolási  igénye  (rendeltetésszerű  használathoz  szükséges 
parkolás), 

 a VI., VII., XIV. kerületek szomszédos területeinek parkolása (lakossági parkolás), 

 Budapest fővárosi szerepköréből adódó parkolás (P+R parkolás). 

A  parkolási  igények  kielégítésére  a  Liget  Budapest  Projekt  építési  munkáinak 
megkezdése  előtt  mintegy  2.400  darab  felszíni  parkoló‐férőhely  állt  rendelkezésre.  A 
Városliget  területének egészére  vetítve  a munkanapi  átlagos parkolóhely‐kihasználtság 
meghaladta  a  95  %‐ot,  melyből  a  park,  valamint  a  kulturális  és  szórakoztató 
létesítmények  parkolási  aránya mintegy  30  %,  a  lakossági  parkolásé  25  %, míg  a  P+R 
jellegű parkolás részaránya 40 % volt.  

A Városliget saját parkolási igénye a területén elhelyezkedő egyes létesítményeknek és 
magának  a  park  területnek  az  összesített  igénye,  mely  az  alábbi  táblázatban  kerül 
részletesen bemutatásra. A  „Városliget  parkhasználati  felmérése”  c.  tanulmány  szerint 
(készítette:  Budapest  Corvinus  Egyetem)  a  parkterület  –  a  kulturális  és  egyéb 
szórakoztató  létesítményeket  figyelmen  kívül  hagyó  –  maximális  látogató  száma  a 
legkedvezőbb nyári időszakban hétvégén 28.000 fő/nap, hétköznap 15.000 fő/nap. 

 
Létesítmény  
megnevezése 

Parkolást meghatározó 
terület (m2) 

vagy férőhely (fő) 

az OTÉK és 

a 48/2015, 

373/2015 

Korm. rend. 

szerinti  
normatíva 

Vizsgált 
terület 

városszerkeze
ti adottságai 

alapján 
számított (1) 
parkoló igény 

Bruttó 

terület 

(ha, m2) 

Nettó 

terület 

(ha, m2) 

 

Férőhely 

(fő) 

Városliget park terület  86ha 500 m2/ 1P   420

Főv. Állat‐ és Növ. kert  17,5ha 1000 m2/ 1P  175

Fővárosi Nagycirkusz  1850 5 fh/ 1P  185

Városligeti Műjégpálya  5000 5 fh/ 1P  500

Mezőgazdasági Múzeum  13 000 7800   100 m2/ 1P  78

Műcsarnok 6460 3880   100 m2/ 1P  39

Szépművészeti Múzeum  9235 5540   100 m2/ 1P  55

Széchenyi Gyógyfürdő  4100 5 fh/ 1P  410

Jelentősebb éttermek:   

   Gundel étterem  2800 1400 5 m2/ 1P  140

   Robinson étterem  400 200   5 m2/ 1P  20

   Liget étterem söröző  1200 600   5 m2/ 1P  60

   Anonymus étterem  400 200 5 m2/ 1P  20

 

Összesen:  (2014‐ben 2424)  2017‐ben 2102

(1) Az egyes  létesítmények esetében vagy a területre vonatkozó kormányrendeletek vagy a belső zóna jó 
tömegközlekedése miatt „50%‐os” csökkentéssel élve.  

A park zöldfelülete esetében a gépkocsival érkezők számát 15%‐kal és 2,5 fő/szgk. telítettséggel figyelembe 
véve  1.720  szgk.  parkolását  jelenti  naponta.  Napi  8‐10  órás  park  használati  idő,  és  2‐3  órás  átlagos 
látogatási  idő  feltételezésével egyidejűleg mintegy 420 db gépkocsi várakozását  teszi  szükségessé a nyári 
csúcsidőszakban.. 
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A táblázat utolsó oszlopában szereplő, számított parkoló férőhely‐igény a vizsgált terület 
belváros  közeli  helyzetét  és  közösségi  közlekedési  ellátottságát,  valamint  az  egyes 
funkciók  funkcionális  vonzáskörzetét  és  a  használat  közlekedési  szokásjellemzőit 
átlagolva veszi figyelembe. 

A  Városligetben  egyidejűleg  jelentkező  saját  parkolási  igény  az  egykori  összesített 
parkolási  igénynél  (2014 évi  2.424  férőhely  vagy 2017 évi  2.102)  alacsonyabb, mivel  a 
park  terület  és  a  jégpálya mértékadó  parkolási  időszaka  eltérő  évszakban  jelentkezik. 
Továbbá  a  kulturális  létesítmények  és  az  önálló  funkciót  jelentő  vendéglátó 
létesítmények mértékadó parkolási időszaka eltérő napszakban keletkezik. Kijelenthető, 
hogy  azonos  időben  ilyen  sok,  és  ennyiféle  létesítmény  nem  üzemel  maximális 
terheléssel.  A  Városliget  egyidejűleg  jelentkező,  tényleges  saját  parkolási  igénye  a 
fentiek figyelembevételével 1.000‐1.500 férőhelyre becsülhető. 

A  VI.,  VII.,  XIV.  kerületek  szomszédos  területein  a  jellemzően  zártsorú  beépítéssel 
létrejött,  vagy  egyéb  nagyvárosi  jellemzőkkel  bíró  városrészek  esetében  –  a  beépítés 
jellegéből  adódó  telken  belüli  parkolók  hiányában  ‐  a  közterületi  parkolás  jelentős 
szerepet  játszik.  A  VII.  kerületnek  a  Dózsa  György  út  menti  térsége  a  főváros  egyik 
legnagyobb  laksűrűséggel  rendelkező  területe,  ezáltal  a  Városligetet  körülvevő 
lakóterületek együttesen több ezer férőhelyes parkolóhely‐hiánnyal rendelkeznek. 

Budapest  főváros  közigazgatási  területén  a  járművel  várakozás  rendjének  egységes 
kialakításáról,  a  várakozás  díjáról  és  az  üzemképtelen  járművek  tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet alapján – többek között –  VI. és 
VII. kerületek teljes közigazgatási területe már a 2017. előtti időszakban is a korlátozott 
várakozási övezet részévé vált, mindkét kerületben fizető parkolás volt érvényben. Ebből 
adódóan  jellemzően  a  Dózsa  György  út  vonzáskörzetében  található  lakóterületek 
parkolási  igényeit  részben  az  Ötvenhatosok  terén  rendelkezésre  álló  parkolóhelyek 
elégítették ki. 

Budapest fővárosi szerepköréből adódó parkolás (P+R parkolás) esetében meghatározó, 
hogy ebbe a térségbe érkezik az M3 autópálya (44.000 E/nap/2 irány) és részben az M2 
autóút  (35.800  E/nap/2  irány)  gépjármű  forgalma,  melynek  eszközváltását  a  Mexikói 
útnál  lévő  P+R  parkoló  (257  férőhely)  értelemszerűen  nem  tudja  biztosítani.  A  2017. 
előtti időszakban a XIV. kerületi várakozási övezet gyakorlati működésének hiányában az 
Állatkerti  körút,  az  Ötvenhatosok  tere,  valamint  a  Városliget  területének  parkolói  P+R 
funkciót  is  betöltöttek  napközben,  elsősorban  az  MILLFAV‐ra  történő  átszállási 
lehetőségnek köszönhetően.  

A vizsgált területen a tényleges parkolási igényeket meghaladó közterületi parkoló szám 
és  az  időben  eltérő  használat  tette  korábban  lehetővé  a  lakossági  és  a  P+R  funkció 
megjelenését. 

Várakozási övezet kijelölése 

A  várakozási  övezetek  kijelölése  kettős  célt  szolgál:  egyrészt  a  helyi  lakosság parkolási 
érdekeit preferálja, másrészt csökkenti a város belső területein az oda  irányuló hivatás 
célú személygépjármű forgalmat.  

A XIV. kerület esetében a Vágány utca – Róbert Károly körút – Hungária körút – Erzsébet 
királyné útja – körvasút – Kerepesi út ‐ Dózsa György út által határolt területen a fizető 
parkolás ténylegesen a 2017. évben került bevezetésre. Ennek eredményeképpen a VI.‐
VII.  kerületi  lakossági,  valamint a  fővárosi  szerepkörből adódó P+R parkolás kiszorult a 
területről a nappali órákban.  

A  fizető  parkolás  bevezetésével  a  Városliget  és  térségének  P+R  parkolóként  való 
használatának lehetősége megszűnt, azonban a probléma nem oldódott meg, hanem a 
Mexikói úti térség lakóterületeire tevődött át. 
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A jelenlegi, fővárosi kerületekben általános gyakorlatnak megfelelően a XIV. kerületben 
is  igényelhető  kedvezményes  lakossági  várakozási  engedély,  sőt  Zuglóban  2018.  július 
20‐tól  lakóhelyenként  két  gépkocsira  lehet  a  hozzájárulást  igénybe  venni.  Tekintettel 
azonban arra, hogy a kiadott kerületi  várakozási engedélyek kizárólag a  lakcím szerinti 
övezetben  érvényesek,  így  azok  nem  jogosítanak  díjmentes  várakozásra  másik 
övezetben,  valamint  a  fővárosi  tulajdonú  területeken,  így  többek  között  az  Állatkerti 
körúton, a Gundel Károly úton, valamint a Városliget teljes területén sem. (Ez utóbbiakat 
akkor kivéve, ha a bejelentett lakáscím a Városliget területén van.) Ennek következtében 
a  VI.  és  VII.  kerületi  lakosokhoz  hasonlóan  a  XIV.  kerületben  élők  sem  használhatják 
díjmentesen a vizsgált terület parkolóit. 

Rendelkezésre álló férőhelyek 

A  korábban már  hivatkozott  30/2010.  (VI.4.)  Főv.  Kgy.  rendelet  a  várakozási  övezetek 
mellett a védett  (behajtási korlátozás alá eső) övezeteket  is  lehatárolja, melynek egyik 
eleme a Városliget, ennek megfelelően az Állatkerti körút – Hermina út – jtósi Dürer sor–
Dózsa  György  út  –  Hősök  tere  által  határolt  területen  belül  csak  a  jelzőtáblákkal 
megjelölt részeken lehet várakozni. 

A  Liget  Budapest  Projekt  elindulását  megelőzően  a  vizsgált  területen  belül  mintegy 
2.260,  a  határoló  utakat  is  figyelembe  véve  kb.  2.400  parkolóhely  állt  együttesen 
rendelkezésre,  melyek  közül  a  legjelentősebb  elemek  az  Ötvenhatosok  tere  melletti 
parkolók  (1.140  férőhely),  az  Állatkerti  körúton  (410  férőhely)  és  a  Városligeti  körút 
egyes szakaszain (270 férőhely) lévő parkolók voltak.  

A  Városliget megújításához  kapcsolódó  építkezések megkezdésével  a  Dózsa György  út 
melletti és az egykori Közlekedési Múzeum előtti parkolók lezárásra, elbontásra kerültek, 
valamint  a  Stefánia  út  és  Dózsa  György  út  közötti  az  Ajtósi  Dürer  sor  Városliget  felőli 
oldalán  a  párhuzamos  parkolás  forgalomtechnikai  eszközökkel  tiltásra  került.  Ezáltal  a 
vizsgált területen rendelkezésre álló parkolóhelyek száma –még ha várhatóan ideiglenes 
jelleggel is – jelentősen, mintegy 1.400 férőhellyel csökkent. 

A  Városligetet  kettészelő  Kós  Károly  sétányon  ma  megközelítőleg  32.000 
személygépkocsi  halad  keresztül.  A  Liget  Budapest  Projekt  egyik  legfontosabb 
célkitűzése  a  Városligeten  átvezető  utak  (Kós  Károly  sétány,  Állatkerti  körút) 
forgalomcsillapítása,  a  felszíni  parkolóhelyek  számának  jelentős  csökkentése.  Ezek  az 
intézkedések  következtében  várhatóan  a  környezeti  terhelés  mérséklődik,  valamint  a 
burkolt felületek nagysága is csökken. 

A  Városliget  távlati  parkolási  igényeit  a  határoló  utak  mentén  megvalósuló 
mélygarázsok, parkolóházak fogják kielégíteni. A korábbi  tervek szerint a Dózsa György 
út  mentén  az  Ötvenhatosok  terén  a  Néprajzi  Múzeumhoz  kapcsolódóan  egy  800 
férőhelyes mélygarázs építése kezdődött meg,  továbbá a volt Közlekedési Múzeum nál 
tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan egy 500 férőhelyes mélygarázs épülne, valamint 
az  Állatkert  körúton  a  Pannon  Park  Projekt  keretében  egy  700  férőhelyes  parkoló 
létesítmény kerülne kialakításra. 
 
Buszparkolás 

A  Műcsarnok  mellett  önálló,  mintegy  40  férőhelyes  autóbusz  parkoló  üzemelt,  mely 
részben  a  Városligetet,  mint  a  főváros  egyik  fontos  turisztikai  célpontját  szolgálta, 
részben  pedig  a  budapesti  lakosság  turisztikai  igényeit  kiszolgáló  kirándulóbuszok 
indulási‐érkezési helyszínként funkcionált. 

A  buszparkoló  a  Liget  Budapest  Projekt  építési  munkáinak  megkezdésekor  lezárásra 
került. A turistabuszok számára a Hermina útnak a Bethesda utca és Pálma utca közötti 
szakaszán 6 férőhelyes, valamint a Dózsa György útnak a Verseny utca és az Ifjúság útja 
közötti  szakaszán,  a  Puskás  Ferenc  Stadion mellett  33  férőhelyes,  szintén  párhuzamos 
parkolósáv került kialakításra. 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 96 ‐ 

A  Műcsarnoktól  induló,  illetve  oda  érkező  kirándulóbuszok  számára  a  gyengébb 
közösségi közlekedési kapcsolatok miatt a Dózsa György úti új helyszín nem ideális, ezért 
az  indulási  és  érkezési  helyszín  koordinálatlanul,  a  város  más  közösségi  közlekedési 
csomópontjainak térségébe (pl. Blaha Lujza tér) tevődött át. 

A  turistabusz‐parkoló  kialakítására  korábban  a  Szabolcs  utca,  valamint  a  Vágány  utca 
melletti  vasúti  terület  is  felmerült  lehetséges  opcióként,  azonban  ezen  lehetőségek 
megvalósítására nem került sor. 

A  Városligetbe  érkező  turistabuszok  számára  a  gyors  le‐  és  felszállás  biztosítása 
érdekében  a  Műcsarnok  Olof  Palme  sétány  felőli  oldalán  négy  autóbusz  egyidejű 
kiszolgálására alkalmas, kizárólag az utascsere idejére igénybe vehető le‐ és felszállóhely 
került kialakításra. Az autóbuszok továbbhaladása a Műjégpálya előtti visszafordulással a 
Hermina  úti,  illetve  a  Műcsarnok  mögött  elhaladva  a  Dózsa  György  úti  buszparkoló 
irányába  biztosított.  Az  Állatkerti  körúton  a  Szépművészeti  Múzeummal  szemközt  –
hasonlóan  az  Olof  Palme  sétányhoz  –  csak  a  le‐  és  felszállás  idejére  igénybe  vehető 
megállóhely került kijelölésre három turistabusz számára. 

A  Hősök  terén  az  autóbuszok megállására  és  a  le‐  és  felszállás  lebonyolítására  sem  a 
Műcsarnok, sem a Szépművészeti Múzeum előtti szakaszon már nincs lehetőség. 
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1.7. KÖZMŰVESÍTÉS 

 

1.7.1. Víziközművek 

1.7.1.1. Vízellátás 

A  térség  vízellátásáról  a  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  a  20.  számú,  úgynevezett  Pesti 
alapzónájának hálózatával  gondoskodik. A  zóna hálózati  nyomását  a  káposztásmegyeri 
és a  csepeli  vízmű‐telepeken  lévő gépházak,  valamint a gellérthegyi medencerendszer, 
mint ellennyomó medence biztosítja. A medencerendszer mértékadó folyásfenék szintje 
137,9  m  Bf.‐i  szinten  található,  így  a  vizsgálati  terület  109,0  m  Bf.‐i  átlagos 
terepszintjéhez viszonyítva a hálózati nyomás 2,5 bar‐ra tehető. 

A  területen  áthaladó  nagy  átmérőjű  főnyomó  vezetékek  jelentős  szerepet  játszanak 
egyes  városrészek  ivóvízellátásában.  Így  például  a  Hermina  úti  DN  600‐as  méretű 
vezeték a XIII. kerület Pap Károly utcai DN 1200‐as méretű gerincvezeték és a X. kerületi 
Kőbányai  úti  2  x  DN  500‐as  méretű  vezetékek  között  biztosítja  a  kapcsolatot.  A 
Városligeti körút nyomvonalán haladó DN 800‐as méretű főnyomócső pedig Újpesten a 
Váci útnál ágazik  le a már korábban említett DN 1200‐as méretű gerincvezetékről, és a 
Dózsa György úti DN 500‐as méretű vezetékig épült ki. Ez utóbbi vezeték a Váci úti DN 
400‐as  méretű  és  a  Rákóczi  úti  DN  400‐as  méretű  vezetéke  betápláló  vezetékeként 
működik. 

A Városligetet övező utcákban és  a Városligetben a hálózat  alábbi  átmérőkben,  illetve 
anyagokból épült ki, a zárójelesen megadott években: 

– Hermina út (az Állatkerti körúttól a Kós Károly sétányig):  DN  600  (öv)  [1928], 
DN 150 (KPE) [2004], 

– Hermina út (a Kós Károly sétánytól az Erzsébet királyné útjáig):  DN  600  (öv)  [1928], 
DN 100 (öv) [1880], 

– Hermina út (az Erzsébet királyné útjától az Ajtósi Dürer sorig):  DN  600  (öv)  [1928], 
DN 150 (öv) [1880], 

– Állatkerti körút (Hermina úttól a Szépművészeti Múzeumig):  DN 150 (KPE) [2004], 

a  Hősök  terénél  ezt  a  vezetéket  egy  DN  100‐as méretű,  öntött  vas  anagú  [1981],  a 
Szépművészeti Múzeum mögött  pedig  egy  DN 300‐as méretű,  eternit  anyagú  [1974] 
vezeték köti össze a Dózsa György úti DN 500‐as méretű vezetékkel, 

– a Nádor híd, Vázsonyi Vilmos sétány alatt, egészen a Széchényi fürdőig egy DN 150‐es 
méretű, öntött vas anyagú [1895] vezeték található, melyről a fás park irányába egy DN 
75‐ös méretű, öntött vas anyagú [1950] vezeték ágazik le, 

– Dózsa György út (Podmaniczky utcától a Szondi utcáig):  DN  500  (öv)  [1897], 
DN 200 (öv) [1884], 

– Dózsa György út (Szondi utca – Andrássy út között):  DN  500  (öv)  [1897], 
DN 125 (öv) [1890], 

– Dózsa György út (Andrássy út – Városligeti fasor között):  DN  500  (öv)  [1897], 
DN 150 (GÖV) [2002], 

– Dózsa György út (a Városligeti fasor és az István út között):  DN  500  (öv)  [1897], 
DN 100 (GÖV) [2002], 

–az Olof Palme sétány nyomvonalán található DN 400‐as méretű, öntött vas anyagú cső 
a Városligeti körúti DN 800‐as méretű, öntöttvas anyagú [1967] vezetékhez csatlakozik. 
A  vezetékről  kisebb átmérőjű  locsoló  vezetékek ágaznak  le,  azonban ezen vezetékről 
táplált  jelentősebb  vezeték  található  a Washington  György  sétányon  (DN  200  ac),  a 
Paál László úton (DN 100 öv) [1950] és a Dvořák sétányon (DN 100 öv) [1955]. 

– Zichy Mihály út (a Hermina úttól az Olof Palme házig):  DN 150 (ac) [1950], 
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– Városligeti körút (Zichy Mihály út – Olof Palme sétány között): DN 100 (öv) [1895], 

– Ajtósi Dürer sor:   DN 200 (öv) [1897]. 

Alkalmazott anyagminőségi rövidítések: öv – öntöttvas, 

  KPE – Kemény Polietilén, 

  ac – eternit, 

  GÖV – gömbgrafitos öntöttvas. 

A  hálózat  igen  változatos  anyagokból  épül  fel,  megtalálhatóak  az  igen  öregnek 
mondható öntöttvas, és a már korszerű gömbgrafitos öntöttvas és KPE vezetékek is. 

A fenti listában is előfordul olyan átmérőjű vezeték, amelyet ma már nem alkalmaznak, 
ilyen a Dózsa György úti DN 125‐ös méretű vezeték. A Városligeten belüli elosztóhálózat 
DN  50,  DN  75  és  DN  80‐as  méretű  vezetékekből  áll,  amelyek  ma  már  szintén  nem 
alkalmazott vezetékátmérők. Az ilyen vezetékek részben a hálózati idomok hiánya (csere 
esetén),  részben  a  javíthatóság  (toldások)  miatt  teljes  hosszukban  kiváltásra  szoktak 
kerülni DN 100‐as vagy DN 150‐es méretű vezetékekre. 

Az  ivóvízvezeték  elosztóhálózatról  történik  a  térségben  lévő  tűzcsapok  megtáplálása, 
azaz  az  oltóvíz‐igények  biztosítása  is.  Ahogy  a  város  számos  pontján,  itt  is  vegyesen 
megtalálhatóak  a  föld  feletti  kialakítású  és  a  föld  alatti  tűzcsapok.  Utóbbiak  a 
terepfelszíni  fedlapjuk  miatt  olykor  vagy  parkoló  gépkocsik  alá  kerülnek,  vagy  csak 
egyszerűen  növényzet,  föld  takarja  el  őket,  megnehezítve  ezzel  az  oltáskor  szükséges 
csatlakozási pont megtalálását. Előbbi okok miatt az  ilyen  típusú  tűzcsapok  folyamatos 
föld feletti kialakítású cseréje zajlik ütemezetten a városban, azonban építések kapcsán a 
kiváltásuk kötelezően előírt. 

     
Föld alatti tűzcsap szerelvénye, kialakítása a valóságban, használata a gyakorlatban 

 

A Liget területén és a határoló utcákban jelenleg 46 db föld alatti tűzcsap található, mely 
egy  kedvező  szám  a  61  db  föld  feletti  kialakítású  mellett.  Utóbbiak  első  sorban  az 
Állatkerti körút és a Dózsa György út mentén fordulnak elő nagy számban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1061 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 

‐ 99 ‐ 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 100 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1061 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 

‐ 101 ‐ 

1.7.1.2. Gyógy‐ és termálvízellátás 

A  Városligetben  található  a  Széchenyi  Gyógyfürdő,  Uszoda  és  Strandfürdő,  amelynek 
önálló  vízellátása  van.  A  fürdő  üzemeltetéséhez  szükséges  melegvizű  és  hidegvizű 
kutakat a Városligetben a fürdő környezetében létesítették. 
A fürdőt ellátó két gyógyvízkút: 
– Zsigmondi  Vilmos  által  1868‐ban  fúrt  ún.  Széchenyi  I.  számú  kút  a  Hősök  terén  a 

Millenniumi emlékmű előtt az ismeretlen katona sírjánál található, talpmélysége 970 
méter, ahonnan 309 m3/nap 73 °C‐os elismert gyógyvíz termelhető ki. 

 

     
Zsigmondy féle gyógyvízkút a Hősök terén 

 
– A Szécheny II. számú kút a Széchenyi Fürdő dél‐keleti oldalán 1936–38‐ban létesült, 

talpmélysége  1256,1  méter.  A  kútból  3614  m3/nap  76‐77  °C‐os  elismert  gyógyvíz 
(202/Gyf/1977) termelhető ki. 
A kutakból a gyógyvizet a fürdő főbejárata előtti 2 x 500 m3‐es medencébe vezetik, 
ahonnan  közvetlenül  a  fürdőbe,  vagy  termál‐távvezetékeken  keresztül  egyéb 
fogyasztóhoz értékesítésre kerül.  
 
 

Termáltávvezetékek: 
– Korábban  az  I.  számú  kút  melletti  gépházból  közvetlenül  vezeték  létesült  a  MÁV 

kórház,  illetve  a  Honvéd  Sporttelep  részére,  amely  azóta  tönkrement  és 
megszüntetésre került. 

– DN 300‐as méretű, acél anyagú vezeték a volt Vidámparkon keresztül a Dagály Fürdő 
ellátására létesült,  

– DN  150‐es  méretű,  acél  anyagú  vezeték  a  volt  Vidámparkon  keresztül  az  Újpesti 
uszodát látta el, 

– DN  100‐as  méretű,  acél  anyagú  vezeték  a  mai  Dürer  Kert  felé  a  Hermina  út  – 
Városligeti körút nyomvonalon épült ki. 

A  fürdő  részére összesen 13 hidegvizű kutat  fúrtak, amelyből ma már csak 5 működik. 
Ezek mellett sor került 5 új kút fúrására is. A kitermelhető vízmennyiség összességében 
1 564  025  m3/év.  A  kitermelt  víz  DN  150‐es,  DN  200‐as  és  DN  300‐as  méretű 
vezetékeken kerül a fürdő területén lévő 100 m3‐es tárolóba. 

A vizsgált  területet érinti a Széchényi Gyógyfürdő és Uszoda hidegvizes kútjainak külső 
és a hidrogeológiai „A” védőövezete. 
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1.7.1.3. Szenny‐ és csapadékvíz elvezetés 

A térség egyesített rendszerben csatornázott, a vizek befogadója a Szondi utcai 80/120‐
as méretű az Andrássy úti és a Damjanich utcai 2 db 63/95‐ös csatornákon, majd a körúti 
főgyűjtő  és  a  Soroksári  út  nyomvonalán  húzódó  480/450‐es  méretű  főgyűjtő  által  a 
Ferencvárosi Szivattyútelep. A telepről kiépített nyomóvezetékpár által az összegyűjtött 
vizek  a  Budapesti  Központi  Szennyvíztisztító  Telepre  kerülnek,  ahonnan  a  tisztítási 
folyamat végén a végső befogadó a Duna. 

A  vizsgált  terület  északi  oldalán  található  csatornák  által  összegyűjtött  vizek  a  Kacsóh 
Pongrác  úti  ø100‐as  főgyűjtőcsatorna  és  a  Mexikói  úti  főgyűjtő  által  az  Angyalföldi 
Szivattyútelepre kerülnek. Innen a vizek 2 db Ø120‐as nyomóvezetéken keresztül jutnak 
az Észak‐pesti Szennyvíztisztító Telepre. A tisztított vizek befogadója szintén a Duna. 

A Szondi utcai csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik: 

 az egykori Vidámpark, 

 a Fővárosi Nagycirkusz, 

 a Fővárosi Állat‐ és Növénykert, 

 a Széchenyi fürdő, 

 a Szépművészeti Múzeum térsége. 

Az Andrássy úti csatornák vízgyűjtőjén helyezkedik el: 

 a Hősök tere, 

 a Városligeti Műjégpálya, 

 a Műcsarnok, 

 a Millennium Háza (Olof Palme‐ház) térsége. 

A Városligeti fasor csatornája az alább területek vizeit fogadják: 

 a volt Hungexpo területe, 

 a Washington György sétány és térsége, 

A Damjanich utcai csatornák pedig az alább területek vizeit fogadják: 

 a Dvořák sétány vizeit, valamint 

 az Ajtósi Dürer sor gyűjtőcsatornájából származó vizeket. 

A Kacsóh Pongrác úti csatornán keresztül hagyják el a térséget: 

 a Hermina út és a tőle északra lévő utcák gyűjtőcsatornáinak vizei. 

A Dózsa György úton található csapadékgyűjtők csak az út víztelenítésére szolgálnak. Az 
ugyanitt  húzódó  egyesített  rendszerű  gyűjtőcsatornák  főleg  a  lakóterület  vizeinek 
befogadói, melyeket a mellékutak gyűjtői továbbítanak. 

A Ligeten belül megépített gyűjtőhálózat az alábbi módon épül fel: 

–  Az  Állatkerti  körút  nyomvonalán  haladó  gyűjtő  a  térség  északi  főgyűjtőjének 
tekinthető.  Fogadja  a  volt  Vidámpark,  a  Fővárosi  Nagycirkusz,  a  Széchenyi  Fürdő,  a 
Szépművészeti  Múzeum  és  a  Kós  Károly  sétány  (ø40,  60/90)  csatornáinak  vizeit  is. 
Mérete a kezdeti szakaszán ø 40, a Széchényi Fürdőt követően azonban már 80/120 – 
Ø125‐aös méretű. Ezzel a mérettel halad tovább a Szondi utcában is. 

– Az Olof Palme sétány nyomvonalán kiépített ø 80‐as méretű csatorna a Liget középső 
részének „főgyűjtője”. Erre a csatornára köt a közelmúltban lebontott Petőfi Csarnok 
vizeit szállító Zichy Mihály úti csatorna. 

Nagyobb átmérőjű egyesített rendszerű csatorna található még: 

 a Hermina úton 63/95 – 50/100‐as méretű csatorna, 

 a Betheshda utcában 60/90‐es méretű csatorna, 

 az Erzsébet királyné útján 60/90‐es méretű csatorna, 

 az Ajtós Dürer soron párhuzamosan futó Ø136‐os és 63/95.ös méretű csatorna. 
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A vizsgálati terület észak‐nyugati oldalán a Dózsa György út felől érkező ø50‐es méretű 
csatorna által szállított vizeket a képen látható átemelő továbbítja a Podmaniczky utcai 
63/95–ös méretű gravitációs hálózatba. A Podmaniczky utcai átemelő beépített névleges 
kapacitása 210 l/s. 

          
Épületben elhelyezett átemelő telep a Dózsa György út – Podmaniczky utca sarkán 

A vizsgálati  terület észak‐keleti  részének közelében, a Mexikói úti gyalogos aluljáróban 
található a Kacsóh Pongrác úti átemelő, amelynek a beépített névleges kapacitása 11 l/s. 

A vizsgált terület dél‐keleti részének közelében található az Ajtósi Dürer sori átemelő az 
Ajtósi  Dürer  sor  –  Hungária  körút  gyalogos  aluljárójában.  Ezen  átemelő  beépített 
névleges kapacitása 8 l/s. 

 
 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 104 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1061 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 

‐ 105 ‐ 

 

1.7.2. Energiaközművek 

1.7.2.1. Villamosenergia‐ellátás 

Nagyfeszültségű hálózat 

A  terület  villamosenergia‐ellátását  a  Hungária  körút  159.  szám  alatt  elhelyezett 
120/10 kV‐os  Városliget  alállomás  biztosítja,  az  ezt  megtápláló  120 kV‐os  hálózat 
földkábeles kialakítású. A kábel a Városliget alállomásból a vizsgált  területre a Mimóza 
utcában érkezik, és a Hermina út, Városligeti körút nyomvonalon érinti, majd az  István 
utcában  halad  tovább  az  Erzsébetváros  alállomás  felé.  A  három  120 kV‐os  erőátviteli 
kábel  mellett  egy  hírközlő  kábel  is  működik,  ami  az  állomások  ellenőrzésére, 
működtetésére és vezérlésére szolgál. 

A  tartalék  ellátást  a  közelben  lévő  több  120/10  kV‐os  alállomás  biztosítja.  Ezek  az 
alállomások  a  XIII.  kerületben  a  Kőtér,  a  Katona  József  utcai,  a  VII.  kerületben  az 
Erzsébetváros, a VIII. kerületben pedig a Népliget alállomás.  

Középfeszültségű hálózat 

A  Városliget  alállomásból  kiinduló  10  kV‐os  kábelek  a  Hungária  körút  felől  a  Kacsóh 
Pongrác úton, a Bethesda utcában, az Erzsébet királyné útján és az Ajtósi Dürer  soron 
érkeznek  a  Városligethez.  A  10  kV‐os  földkábel‐hálózat  a  Hermina  úton,  a  Városligeti 
körúton, a Zichy Mihály úton, az Olof Palme sétányon, a Dvořák sétányon, a Paál László 
úton és az Állatkerti körúton épült ki. Ez a hálózat a Dózsa György úton a XIII. kerületi, az 
Erzsébetváros és a Népliget alállomásokhoz kapcsolódik. 

 

Szépművészeti  Múzeumban  lévő 
7521/10‐es sz. transzformátor 

Széchenyi  Fürdő  előtt  lévő,  4149/10‐es  sz. 
süllyesztett transzformátor 

 

A Városligetben kialakult 10 kV‐os hálózat a Ligetben 20, a közvetlen közelben további 
hat  10/0,4  kV‐os  transzformátor  ellátását  biztosítja.  Ezek  a  transzformátorok  a 
következő területen találhatók: 

A  Fővárosi Állat‐  és Növénykert  területén 3 db 10/0,4kV‐os  transzformátor biztosítja  a 
kisfeszültségű hálózat megtáplálását, a 8677‐es, a 7749‐es és a 4753‐as számú, utóbbi a 
Gundel étterem épületében került elhelyezésre.  

A volt Vidámpark északi részén található a 8723‐as transzformátor, valamint a Varannó 
utca  másik  oldalán  a  3853‐as  számú  lemezházas  transzformátor,  melyek  10  kV‐os 
földkábelei,  melyek  a  Hungária  körút  nyomvonalán  érkeznek.  A  volt  Vidámpark 
ellátásáról gondoskodott a Kacsóh Pongrác út melletti 0239‐es számú transzformátor, a 
korábban  mellette  üzemelő  7593‐as  sz.  transzformátorok  időközben  megszüntetésre 
került.  
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Az Állatkerti körúttól délre további 14 db 10/0,4 kV transzformátor található. 

Kisfeszültségű és közvilágítási hálózat 

A transzformátorokból kiinduló kisfeszültségű és közvilágítási hálózat a Városliget teljes 
területén  kábelként  épült  ki.  Kisfeszültségű  hálózat  szállítja  a  villamos  energiát  kisebb 
fogyasztók, illetve a közvilágítási kapcsolóberendezések részére. Ennek megfelelően ez a 
rendszer a Ligetnek csak kis  részén  található. Kisfeszültségű kábelek az Állatkerti körút 
mellett, a Kós Károly sétányon, az Olof Palme sétány és Dózsa György út között a Hősök 
terétől  a  Dvořák  sétányig,  valamint  a  Paál  László  úton  és  az  Olof  Palme  sétányon 
húzódnak.  Kisfeszültségű  kábelek  üzemelnek  még  a  Ligetet  határoló  utak  azon 
szakaszain, amely mellett épületek találhatók. 

A transzformátorok körzetei: 
– a 0349‐es számú transzformátor az Állatkerti körút, a Széchenyi Fürdő, a volt Vidámpark és a 

Fővárosi Nagycirkusz térsége, 
– 4149‐es számú a Széchenyi Fürdő és a Vázsonyi Vilmos sétány közötti terület, 
– a 4753‐as az Állatkerti körút Fővárosi Állat‐ és Növénykert bejárata, a Gundel étterem és a 

Szépművészeti Múzeum térsége, 
– a 1257‐es és a 8487‐es transzformátorok a Hősök terétől a Dvořák sétányig, 
– a 8559‐es a Paál László út, 
– a 1669‐es az Olof Palme  sétány mellett a Millennium Háza  (Olof  Palme‐ház),  Főkert 

Nonprofit Zrt. telephelye, 
– a 7593‐as Kós Károly sétány. 

A  közvilágítási  szekrényekből  kiinduló  közvilágítási  kábelek  elsősorban  a  burkolt 
közutakon létesültek, de elmondható, hogy a gyalogos utak megvilágítása is teljeskörűen 
kiépült. 
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1.7.2.2. Gázellátás 

A  Városliget  gázellátását  az  Ajtósi  Dürer  sor  –  Városligeti  körút  nyomvonalon  lévő 
DN 315 méretű nagyközépnyomású gázvezeték biztosítja. Ez a vezeték a Stefánia útnál 
háromfelé ágazik szét: 

– a Stefánia úton a Thököly út felé DN 150‐es mérettel, 
– az Ajtósi Dürer soron a Dózsa György út felé DN 200‐as mérettel, 
– az Olof Palme sétányon a Hősök tere felé DN 200‐as mérettel. 

Az Olof Palme sétányon létesített vezeték a Hősök terén, az Állatkerti körúton egészen a 
Széchenyi Fürdő előtt létesített nagyközép/kisnyomású nyomásszabályzóig épült ki. Ez a 
vezeték a területen hat körzeti és négy ipari nyomásszabályzó ellátását végzi, köztük az 
Állatkerti  körút  melletti  nagyközép/kisnyomású  és  nagyközép/középnyomású  körzeti 
nyomásszabályzókét, valamint a Fővárosi Állat‐ és Növénykert  ipari nyomásszabályzóét 
is.  Emellett  megtáplálja  a  Széchenyi  fürdő  melletti  nagyközépnyomás/kisnyomású 
nyomásszabályzót,  melyből  kiinduló  kisnyomású  gázvezeték  az  Állatkerti  körút 
nyomvonalán halad végig a volt Vidámpark mellett, keresztezve a Kacsóh Pongrác utat, 
halad  tovább  a  Hermina  úton.  A  Széchenyi  Fürdő  melletti  és  a  Hermina  út  melletti 
szabályzók  között  DN  315  PE,  illetve  DN  200‐as  HA  és  DN  200  PE  vezeték  létesült, 
amelyről  a  Fővárosi  Nagycirkusz  és  a  volt  Vidámpark  területének  ellátása  történik  a 
Ligetben.  

 

Aknás nyomásszabályzó a Műcsarnok mellett Szekrényes kivitelű nyomásszabályzó a 
Városligeti körút mellett 

A  Szépművészeti  Múzeum  mellett  két  nyomásszabályzó  található,  az  egyikből 
DN 700 mm‐es horganyzott acél kisnyomású vezeték indul ki az Állatkerti úton a Szondi 
utca felé, amelyről egy DN 300‐as vezeték ágazik le a FÁNK ellátására. A másik szabályzó 
egy  DN  400‐as  vezetéken  táplálja  meg  a  ligeten  keresztülhaladó  DN  1000‐es 
középnyomású gerincvezetéket, amely a Podmaniczky utcában, a Dózsa György úton, az 
Állatkerti körúton, majd a Széchenyi Fürdőt kikerülve a Hermina úton folytatódik tovább, 
és a Borostyán utcán keresztül éri el a Hungária körutat. 
A  volt  Vidámpark  területének  déli  határát  az  NKMDN  200‐as  kisnyomású  gázvezetéke 
közelíti meg, mely vezetékről ellátott jelenleg a cirkusz területe is. 
 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 110 ‐ 

   

Ipari nyomásszabályzó a Robinson étterem mellett Ipari nyomásszabályzó az Olof Palme Ház 
falán 

Az Olof Palme sétányon haladó DN 200 HA 6 bar nagyközépnyomású gázvezeték táplálja 
meg  többek  között  a  Hősök  tere  mellett  elhelyezett  nagyközép/kisnyomású  körzeti 
gáznyomásszabályzót.  Az  ebből  kiinduló  kisnyomású  hálózat  látja  el  a  Műcsarnokot, 
Műjégpályát, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot és a FŐKERT telephelyét. 

 
 

1.7.2.3. Távhőellátás (fűtés, hűtés) 

Fűtés 
A Városliget területén a távhőellátás gerince kiépült. 
A  távhőszolgáltató  Városliget  Zrt.‐vel  hőellátásra  a  megkötött  szerződésben  vállalt 

műszaki  tartalomból  a  korábban  tervezett  Városligeti  Színház  és  Nemzeti  Galéria 

bekötővezetékei még nem épültek meg.  

 
Városliget építési szakasz (forrás: FŐTÁV Zrt.) 

 
Megjegyzendő, hogy a Széchenyi fürdőből kiinduló és a Biodómot ellátó termálvezeték‐
hálózat nem a FŐTÁV Zrt. tulajdona. 
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Hűtés 

A Műjégpálya hűtőberendezései a hűtési energiafogyasztók (Városliget közintézményei) 
klimatizálásában hasznosíthatóak. A Műjégpálya hűtőgépházából kiindulva, szivattyúzás 
segítségével, hűtési  távvezetéken keresztül alacsony hőmérsékletű hűtővízzel  (5/15  °C) 
láthatóak el a fogyasztók, akik saját igényeinek megfelelően vételezhetnek.   
A Fővárosi Önkormányzat a 611/2018.(V.30.) Főv. Kgy. határozatával támogatta a FŐTÁV 
Zrt.  azon  törekvését,  hogy  a  Városliget  Zrt.  által  indított  primer  hideg  energia 
szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként induljon, és a 
Műjégpálya  hidegenergia  előállításához  szükséges  hűtéstechnológiai  berendezéseinek 
felhasználásával a Városliget építményei számára hidegenergiát biztosítson. 
A  Városligeti  Műjégpálya  gépházában  2018.  novemberben  végrehajtott  teljesítmény 
mérés  során  feltárt  kondenzátor  oldali  kapacitáshiány  megszüntetése  érdekében 
előzetes  döntés  született,  hogy  a  FŐTÁV  Zrt.  kicseréli  a  Városligeti  Műjégpálya 
evaporatív kondenzátorait (4 db) nagyobb teljesítményű berendezésre. 
A  „Liget  hűtés  projekt”  megvalósítás  során  mutatkozó  tényleges  hűtési  igények 
ismeretében  lesz  eldönthető,  hogy  a  4  db  meglevő  kondenzátort  új‐,  nagyobb 
teljesítményűre cseréje szükséges, vagy megtarthatóak a meglevő kondenzátorok. 
 
Eddig megvalósult beruházások a projektben: 
Elkészült  az  Olof  Palme  Ház  hűtési  bekötővezetéke  150  nyfm  hosszon,  DN  100  KPE 
mérettel.  Az  Olof  Palme  Ház  hűtési  szolgáltatásának  biztosítása  a  Magyar  Zene  Háza 
közelében  telepített  ideiglenes  hűtőgéppel  került  megoldásra.  A  hűtőgép  és  az  Olof 
Palme Ház bekötő  vezetéke  között megépült  a hűtési  gerincvezeték egy  része DN 355 
KPE mérettel,  295  nyfm  hosszon.  Ez  a  hűtési  gerincvezeték  szakasz  a  végleges  hűtési 
gerincvezeték szerves része. 
A  hűtőgépet  2021.03.31‐ig  kell  bérelni,  várhatóan  addigra  elkészül  a  Városligeti 
Műjégpálya  gépházának  átalakítása,  illetve  a  hiányzó hűtési  vezeték  hálózat.  A  belépő 
Magyar  Zene  Háza  már  jelent  akkora  fogyasztói  teljesítményt,  hogy  a  távhűtési 
szolgáltatás elindulhasson. 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 
‐ 112 ‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.                                 1061 Budapest, Andrássy út 10. Tel.: 317‐3463 

 

VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020 

‐ 113 ‐ 

 

1.7.3. Elektronikus hírközlés 

1.7.3.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

ELMŰ hírközlési és optikai hálózata 

A  Városliget  területén  az  ELMŰ  kis‐  és  középfeszültségű  hálózatának  üzemeltetését, 
ellenőrzését  hírközlőkábelek  biztosítják.  Ezek  a  kábelek  a  XIII.  kerület  felől  a  Dózsa 
György  úton  érkeznek  a  Vágány  utcához,  majd  ezekhez  csatlakozik  a  Podmaniczky 
utcában egy másik rendszer. A Szondi utcánál áttérnek a másik oldalra, majd az Állatkerti 
körúton és a Hermina úton érik el az Erzsébet királyné útját, ahol a Hungária körút felé 
folytatódnak tovább. A VII. kerület felől a Damjanich utcánál érik el a Dózsa György utat, 
ahol a járdában folytatódva a Városligeti fasornál keresztezik az Ötvenhatosok terét és a 
zöldterületen  áthaladva  a  kapcsolódnak  az  Olof  Palme  sétányon  lévőhöz.  Erről  a 
rendszerről  a  Hősök  terénél  ágazik  le  egy  vezeték,  amely  a  Kós  Károly  sétányon  és  a 
Városligeti körúton éri el az Erzsébet királyné útját. 
Az  Olof  Palme  sétány mellett  a  1669‐es  számú  transzformátortól  két  irányba  indul  ki 
hírközlő kábel, amelyek közül az egyik a Hősök  tere  felé, a másik pedig a Zichy Mihály 
úton szintén az Erzsébet királyné úti rendszerhez kapcsolódik. 
Az ELMŰ optikai hálózata a nagyfeszültségű földkábelek nyomvonalát követi, a területre 
a Mimóza  utcában  érkezik  és  halad  tovább  a  Hermina  úton, majd  a  Városligeti  körút 
nyomvonalon  érkezik  a  Dózsa  György  úthoz.  Keresztezve  azt  halad  tovább  az  István 
utcában. Az alépítményben az Invitel optikai hálózata is helyet kapott. 
 

Magyar Telekom távközlési rendszere 

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 ÉK‐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: 

– Dózsa György út 84/a, 

– Benczúr utca páros oldali járdájától, 

– Dózsa György út 92/a, 

– Dózsa György út 96 (Lendvay utca). 

A  Liget  oldalára  átérve  az  alépítmények  szétágaznak,  az  Ötvenhatosok  terén,  a  volt 
dísztribün  előtti  területen  több  párhuzamos  nyomvonalon  húzódnak  a  különböző 
nyílásszámú  alépítmények.  A Hősök  terét  határoló  járdákban  lévő  alépítmények  a  Kós 
Károly  sétány  nyugati  oldalán  haladnak  tovább.  Az  erről  a  rendszerről  leágazó 
alépítmények az Állatkert körúton és az Olof Palme sétányon folytatódnak.  

A  Városligetben  lévő  létesítmények  távközlési  ellátására  ezen  tápirányokból  jutnak  az 
alépítményi csatlakozásokhoz szükséges vezetékek. 

Az  Állatkerti  körút  páros  oldali  járdájában  kis  nyílásszámú  alépítmény  tart  a  Hermina 
útig,  amelyről  a  Nagycirkusz  előtti  úttest  alatti  átvezetésen  keresztül  kap  a  Széchenyi 
Fürdő ellátást. 

A Dózsa György út Podmaniczky utca előtti úttest alatti átvezetése a FÁNK felőli oldalra 
egycsöves alépítményben halad a MÁV területhez, ahol már közvetlenül földbefektetett 
kábelként folytatódik tovább. 
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Az  alépítmény‐hálózatban  lévő  megszakító  létesítmények  törzsirányban  nagy 
befogadóképességű  aknák,  míg  a  helyi  –  elosztó  –  hálózaton  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  vizsgálati  terület  határán,  a  Dózsa  György  út mentén  húzódik  a  Digi  Távközlési  Kft. 
hálózata, mely a Városliget területén jelenleg nem szolgáltat.  
A  területet érinti  az  Invitel optikai hálózata, mely a Városligeti  körút mentén az ELMŰ 
alépítmény  hálózatában  került  elhelyezésre,  továbbá  Invitel  hálózat  üzemel  az  Ajtósi 
Dürer  soron  kiépült  FCSM  csatornahálózatában  is.  Az  Ajtósi  Dürer  sor  –  Hermina  út 
kereszteződésében 3LPE40+1KPE Invitel alépítmény érinti a vizsgálati területet.  

1.7.3.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
 

A vizsgálati területen valamennyi vezeték nélküli és műsorelosztási szolgáltató (Magyar 
Telekom  Nyrt.,  Vodafone  Magyarország  Zrt.,  Telenor  Magyarország  Zrt.)  rendszere 
megfelelő  lefedettséget  biztosít  a  térségben  elhelyezett  antennák  révén.  A  területen 
megtalálhatóak a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone szektorsugárzói, a Telekom 
mikrohullámú  antennákat  is  üzemeltet  a  vizsgálati  területen.  A  Telenor  tájékoztatása 
szerint a vizsgálati  területen teljes 2G+3G  indoor, 4G outdoor,  illetve a terület  jelentős 
részén  4G  indoor  ellátás  biztosított.  Folyamatban  van  a  teljes  4G  indoor  ellátás 
megvalósítása  meglévő  állomások  fejlesztésével.  A  területen  három  Telenor  antenna 
üzemel: 

‐ Vajdahunyad Várban makró állomás; 
‐ Széchenyi fürdőben beltéri állomás; 
‐ FÁNK területén beltéri 900‐as repeater. 
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1.8. KÖRNYEZETVÉDELEM  

1.8.1. Föld‐ és víztani viszonyok 

A föld‐ és víztani viszonyok vizsgálatát az FTV Zrt. által készített tanulmány tartalmazza. 

1.8.2. Felszíni víz 

A tervezési terület morfológiailag a Pesti‐síkság kistáj területén helyezkedik el, amelyet a 
pleisztocénban  a  Duna  fő‐  és  mellékágai  hálóztak  be.  A  mellékágak  fokozatosan 
lefűződtek,  holtágakká  alakultak  és  elmocsarasodtak.  A  mocsaras  tavak  víztömegét 
eleinte a dunai árvizek biztosították, majd a magas talajvíz biztosította a vízutánpótlást. 
A  mocsarakból  túlfolyó  vizet  az  un.  Városligeti‐patak  vezette  el.  A  terület  vízrajzi 
múltjára a mesterségesen fenntartott, kibetonozott medrű városligeti tó utal. 
A Városligeti tórendszer három egységre bontható: a Felső tó, a Műjégpálya kezelésében 
lévő tórész, valamint az Alsó tó. A tó mindhárom egysége betonozott, „függő” medrű. A 
3  x  3  méteres,  átlag  13  cm  vastag  betonelemek  bitumenes  kötéssel  illeszkednek.  A 
szivárgási veszteségről nincs adat, de számolni kell vele.  
A  vízpótlás  bázisa  a  Széchenyi  fürdő  kb.  35  °C‐os  használt  vize,  amely  a  Felső  tavat 
táplálja.  Ez  a  tóegység  télen‐nyáron  üzemel,  hiszen  a  termálvíz  hőmérséklete  egész 
évben lehetővé teszi ezt. A tó medre az állandó vízborítás miatt nincs olyan mértékben 
megrongálódva,  mint  a  másik  két  tóegységnél.  Itt  elsősorban  a  víz  algásodása  okoz 
fenntartási  problémákat.  Az  eutrofizáció  megakadályozására  kialakított  szökőkút  a 
vízmozgás  és  az  oxigéncsere  által  meggátolná  az  algák  elszaporodását,  azonban  a 
fenntartási nehézségek és a forráshiány miatt nem üzemel.  
A Felső tóból a víz a Városligeti Műjégpálya kezelésében lévő területre jut egy kaszkád‐
rendszeren keresztül. Az Alsó  tó a műjégpálya miatt  csak  időszakosan  (tavasztól őszig) 
vízborított.   

1.8.3. Levegőminőség 

 
A  Városliget  közvetlen  környezetében  rendszeres  immissziós  adatokat  biztosító,  az 
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként automata és RIV mérőállomás nem 
üzemel.  
 
A tervezési terület alap légszennyezettségére 2015‐ben készült mérés, melyet a FLA Kft. 
végzett el. A méréseket fűtési és nem fűtési időszakban, a Városliget 5 pontján napi 24 
órában, pontonként 7 napon keresztül végezték. A mérések során, a területen releváns 
szennyezőanyagok mennyiségét  értékelték,  szén‐monoxid,  nitrogén‐dioxid,  kén‐dioxid, 
ózon,  valamint  szálló  por  (PM10)  és  benzol  koncentrációját  mérték.  
A  szennyezőanyagokra  vonatkozó  határértékeket  a  4/2011.  VM  rendelet  rögzíti.  A 
mérési  eredmények  alapján  elmondható,  hogy  a  rendeletben  előírt  1  órás  és  24  órás 
határértékek túllépése egyik szennyezőanyag esetében sem lépett fel. 
 
A levegőminőséget a helyi kibocsátások mellett a háttérszennyezettség és a morfológiai 
adottságok  (légmozgás  korlátozottsága)  határozzák  meg.  Helyi  szinten  a  parkterület 
levegőminőségi  helyzetét  döntően  a  közlekedés  befolyásolja.  A  környező  jelentős 
forgalmú utak  (Kós Károly sétány, Állatkerti körút, Hermina út, Dózsa György út, Ajtósi 
Dürer  sor)  légszennyezőanyag‐emissziója  meghatározó.  Habár  a  Városliget  megújítása 
során,  a  közlekedésből  származó  környezeti  terhelések  enyhítése  érdekében,  a  park 
területén  a  felszíni  parkolás  megszűnt,  az  említett  útszakaszok  kihasználtsága  igen 
jelentős,  mely  jelentős  hatással  bír  a  közlekedésből  származó  légszennyező  anyagok 
(NO2,  PM10,  benz‐a  pirén)  koncentrációjának  alakulásához.  A  belváros  és  az  M3‐as 
autópálya között kapcsolatot biztosító Kós Károly sétány kettészeli a parkterületet, ezért 
annak  levegőminőségi  hatása  különösen  kedvezőtlen.  Az  útszakaszon  egész  nap 
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folyamatos  a  forgalom,  csúcsforgalmi  időszakban  a  Műcsarnok  területéig 
visszaduzzasztva  a  gépjárműsort  szabályos  forgalmi  „dugók”  alakulnak  ki,  amely 
levegőminőségi szempontból a legkedvezőtlenebb állapot. 
 
A Városliget  területén  helyhez  kötött  pontforrások nagyrészt  a  hőenergia  termeléshez 
kapcsolódó  kazánkémények,  melyek  közül  11  db  bejelentett  pontforrás  az  Állat‐  és 
Növénykert  területén  található.  Az  egyéb  épületek  kapcsán  ennél  kevesebb 
pontforrással  lehet  számolni  a  park  területén,  melyek  többsége  kazánkémény 
(múzeumok, Főkert, Műcsarnok, Széchenyi fürdő stb.). 

A  bejelentés  köteles  pontforrások  adatai  a  Közép‐Duna  Völgyi  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi Felügyelőségen érhetők el. A földgáz kazánok kibocsátásai megfelelő 
karbantartás  és  helyes  beállítások  esetében  rendszerint  megfelelnek  a  kibocsátási 
határértékeknek. 

A  tervezési  területen  rendszeresen  „üzemelő”,  levegő  minőségét  befolyásoló  diffúz 
forrás nem található. 

Külön említendő a Liget Budapest projekt megvalósítása, az épületek, új  létesítmények 
kivitelezése  idejében  fellépő  levegőterheltség  a  park  területén.  A  jelenleg  is  zajló 
építkezések miatt  a  szennyezőanyagok,  főként  kén‐dioxid,  nitrogén‐dioxid,  ózon,  szén‐
monoxid és szálló por mennyiségi növekedése jellemző.   

A park levegőminőségét jótékonyan befolyásolja a jelentős fa‐ és cserjeállománya, amely 
különösen a szálló por szűrésében, megkötésében vesz részt. 

 

1.8.4. Zaj‐ és rezgésterhelés 

A környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM–EüM  együttes  rendelet  a  különleges  területeken  belül  a  tematikus  parkok, 
állatkertre  nem állapít meg határértéket,  csak  az  épületek  zajtól  védendő helyiségeire 
határoz meg küszöbértéket. Éttermek és eszpresszók esetében ez 55 dB határérték. 
 
Budapest  stratégiai  zajtérképének  kivonata  illusztrálja  a  közúti  és  vasúti  terhelés 
mértékét és területi megoszlását a Városliget térségében. 
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Közúti zajterhelés Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe 2017 alapján 
 
A  zajtérkép  jól  mutatja,  hogy  a  területen  a  határoló  utak  és  vasutak  forgalma  jelent 
meghatározó mértékű terhelést. A zajterhelés tekintetében a legjelentősebb konfliktus a 
Hungária körút vasúti felüljárójánál adódik, hiszen a zajszennyezés innen akadálytalanul 
terjedhet a belső területek  irányába. Ennélfogva a volt Vidámpark területe a  leginkább 
terhelt.  Jelentős terhelésű még a parkban a Kós Károly sétány környezete, amely most 
városi főútként üzemel. 
 
A Városliget területén nincs éjszakai  funkció,  így a nappali  terhelés meghatározó. Jelen 
elemzés a környező lakó‐domináns területekre nem terjed ki, de megjegyezzük, hogy a 
ligetet határoló útvonalak forgalmának zaja a lakóterületeket erősen terheli. 
 
A  rekreációra  alkalmas  területrészek  egyébként  a  parkbelsőben,  az  utaktól  távolabb 
találhatók. 
 
Vasúti  zajterhelés  elsősorban  FÁNK  és  a  volt  Vidámpark  területét  érinti.  Az  intézmény 
látogatói mellett az állatvilág számára is környezeti terhelést jelent. 
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Vasúti zajterhelés Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe 2017 alapján 
 

A  Liget  Budapest  projekt  keretében  történő  építkezési  munkákkal  ideiglenes 
zajforrásként  kell  számolni  a  tervezési  területen.  A  park  „belsejében”  történő munkák 
miatti zajkibocsátás főként a parkhasználók szempontjából zavaró, azonban a Városliget 
peremterületein  folyó  munkálatok  (mint  például  a  Néprajzi  Múzeum  és  kapcsolódó 
területek  megépülése)  zajai  a  park  környezetében  található  védendő  épületeket  is 
érintik.  Az  építési  zajok  esetében  nappali  zajterheléssel  kell  számolni  az  érintett 
területeken. 
 

1.8.5. Hulladékgazdálkodás, köztisztaság 

A Városliget területén a terület funkciójából adódóan főként települési szilárd hulladék, 
valamint  zöldhulladék  keletkezik.  Emellett  a  területen  az  egyes  létesítményekhez 
működéséhez  kapcsolódó  termelési  hulladékokkal  és  veszélyes  hulladékokkal  lehet 
számolni. 
 
A  települési  szilárd  hulladék  elszállítását  az  érintett  kerületben  az  FKF  Zrt.  végzi.  A 
közterületi hulladékok gyűjtését kihelyezett gyűjtőedényekben végzik. A park területén 
szelektív  hulladékgyűjtésre  adnak  lehetőséget  a  kihelyezett  szelektív  gyűjtőedények. 
Parkhasználók  által  elhagyott  hulladékkal,  „szemeteléssel”  leginkább  a  nagyobb 
rendezvények  idején  kell  számolni.  
A zöldhulladékok gyűjtését a parkterületen szelektíven végzik. 
 
A termelési, valamint a veszélyes hulladékok elszállítása a gazdálkodó egység feladata.  
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Nem  veszélyes  hulladék  nagyobb  mennyiségben  a  városi  park  és  a  FÁNK  területén 
keletkezik.  
2012‐ben az OKIR adatai  szerint 415 619 kg állati ürülék, vizelet és  trágya  (beleértve a 
szennyezett  szalmát),  elkülönítve  gyűjtött  és  nem  a  képződés  helyén  kezelt  folyékony 
hulladék (hígtrágya) keletkezett a FÁNK területén. 
 
A Liget Budapest projekt megvalósulása kapcsán ki kell térni az építkezések helyszínein 
keletkező  építési‐bontási  hulladékokra  is.  A  felújítási  munkákhoz,  építkezésekhez 
kapcsolódó  hulladékok  ideiglenes  gyűjtése  az  építési  helyeken  belül,  a  parkhasználók 
elől elzárt területen történik. 
 

1.8.6. Védelmek, korlátozások 

A  tervezési  területet  érinti  a  Széchényi  Gyógyfürdő  és  Uszoda  hidegvizes  kútjainak  a 
külső  (180  napos)  és  a  hidrogeológiai  „A”  (5  éves)  védőterületét  (lásd  FTV  Zrt.  által 
készített tanulmány). 
 

1.9. KATASZTRÓFAVÉDELEM  

 
A  XIV.  kerület  az  I.  katasztrófavédelmi  osztályba  tartozik  a  61/2012.  (XII.  11.)  BM 
rendelet alapján. Az I. osztályba soroltak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek által 
veszélyeztetett és külső védelmi terv készítésére kötelezett kerületek. 
 
Az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  adatszolgáltatás  szerint  a  Városligeti 
Műjégpálya  küszöbérték  alatti  veszélyes  üzem.  Alsó  küszöbérték  alatti  veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve 
a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is) 
a  219/2011.  (X.  20.)  kormányrendelet  1.  melléklet  alapján  meghatározható  alsó 
küszöbértéket nem éri el. 
 
Városligeti  Műjégpályára  készült  „Súlyos  káresemény  elhárítási  terv”‐ben  (SKET)  az 
alábbi megállapítások szerepelnek (forrás: Budapesti Sportszolgáltató Központ):  

 Városligeti  Műjégpálya  területe  „veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos 
baleset által potenciálisan érintett terület".   

 A  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  baleset  lehetősége  szempontjából 
mértékadó veszélyes anyagok elhelyezkedése a gépészeti helyiségben és a hozzá 
kapcsolódó  technológiai  terekben,  csőrendszerekben  várható,  mennyisége  4,5 
tonna. A fellelhető összes ammónia mennyisége 5,6 tonna. 

 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. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 
A Városliget Budapest egyik leglátogatottabb városi parkja, amely 200 éves közparkként 
európai  léptékben,  de  világviszonylatban  is  jelentős  történeti  kertnek  számít  (annak 
ellenére, hogy történeti kertté még nem nyilvánították). A Városligeti ingatlan (29732/10 
és 29732/11 hrsz.‐ú telkek) már jelenleg is számos intézménynek ad helyet, ami miatt a 
meglévő beépítettsége, a folyamatos bontások miatt a korábbi 5,7% helyett jelenleg 4,3 
%‐os, ami magas érték a közparki funkcióhoz mérten.  

A 2013‐ban készült parkhasználati  felmérések alapján a hétköznapi nyári  látogatószám 
15  000/nap,  a  hétvégi  pedig  28  000  fő/nap  körül  becsülhető  (a  nyári  látogatottság  a 
tavaszi és őszi parkhasználat kétszeresében becsülhető). Mindezek alapján a Városliget 
éves rekreációs forgalma 4‐5 millió fő körül határozható meg, viszont a Liget Budapest 
projekt jelenleg is futó megvalósítása, az egyes területek átalakítása és felújítása, illetve 
az új  létesítmények épülése miatt ez a  szám 2019‐ben valószínűsíthetően alacsonyabb 
volt. A  látogatóforgalom  jelentős  terhelést  jelent a városi park  területére nézve, ami a 
forráshiányos  zöldfelület‐fenntartással  együtt  leromlott  állapotot  eredményezett  a 
parkban.  Ugyanakkor  a  különböző,  egymás  után  következő  tömegrendezvények  olyan 
intenzív  használatot  eredményeznek  a  park  területén,  ami  a  megfelelő  fenntartást 
ellehetetlenítik, mivel  a  zöldfelületek  regenerálódni  nem képesek  a  nagyrendezvények 
közötti időszakban. További problémát jelent, hogy a városligeti park egyes parkterületei 
között  jelentős  parkhasználati  intenzitás‐különbség  tapasztalható  (lásd Helyzetelemzés 
fejezet),  ami  a  parkterületek  leromlott  állapotán  túl  a  kiszolgáló  funkciók  egyenlőtlen 
eloszlásának is betudható. 

A  Városliget  megújítását  célzó  Liget  Budapest  projekt  2014‐óta  zajlik.  A  kulturális 
tartalmú  városfejlesztési  projekt  célja  a  Városliget  minőségi  fejlesztése  mind  a 
zöldfelületek, mind az intézmények terén. A jelenlegi komplex megújítás előtti 40 évben, 
a  leromlott  állapot  ellenére,  jelentős,  a  park  teljes  területére  kiterjedő  felújítás  nem 
történt,  csak  kisebb  parkterületek  (pl.  a  műjégpálya  és  játszóterek)  felújítása  valósult 
meg. A projekt keretein belül az évtizedek során leromlott állapotúvá vált burkolatok és 
berendezési tárgyak is megújításra, cserére kerülnek. 

A  városi  park  területén  jelentős  a  biológiailag  inaktív  felületek  aránya.  Az  alsó  tó  5,2 
hektárnyi területe az év jelentős hányadában biológiailag inaktív felületként jelenik meg, 
mivel a téli időszakban a műjégpálya üzemelése miatt nem csak pályák, hanem az alsó tó 
teljes területén nem biztosítható vízborítottság.  

A meglévő növényállomány erőteljes, beállt összképet ad, amely miatt a park (a jelentős 
burkolt  felületek  ellenére  is)  magas  zöldfelületi  intenzitás  értékkel  rendelkezik.  Ez 
kedvezően befolyásolja a környező területek városklimatológiai helyzetét is. 

A  Városliget  jelenlegi  közlekedési  adottságai  alapvetően  kedvezőek,  illetve  a meglévő 
közlekedési  rendszer  –  több  esetben már  korábban meghatározott  –  fejlesztésével,  a 
problémák felszámolásával azzá tehetőek.  

A  Városliget  megközelítése  a  környeztében  kiépített,  fővárosi  jelentőséggel  bíró 
útvonalak – Hungária körút, Dózsa György út, és az M3 autópálya bevezető szakasza – 
folytán kedvező. Ugyanakkor a Városligetet átszelő, az M3 autópálya bevezető szakasz‐
Andrássy  út  főútvonal  részét  képező  Kós  Károly  sétány  zaj‐  és  légszennyezése  miatt 
jelentős mértékben  csökkenti  a  Hősök  tere  kulturális,  és  a  városligeti  park  rekreációs 
értékét, továbbá jelentős elválasztó hatással bír a városi park két része között. 
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A Városliget, és az ott elhelyezkedő, több esetben országos jelentőséggel bíró kulturális 
létesítmények  –  Szépművészeti  múzeum, Műcsarnok,  Mezőgazdasági  múzeum,  FÁNK, 
Fővárosi  Nagycirkusz,  Széchenyi  fürdő,  valamint  a  Liget  Projekt  keretén  belül 
megvalósult  (Millenium  Háza)  és  folyamatban  lévő  beruházások  (Néprajzi  Múzeum, 
Magyar  Zene  Háza)  –  elérését  sűrű  közösségi  közlekedési  hálózat  biztosítja.  Továbbá 
kedvező  módon  a  Városliget  területén  belül  csak  környezetbarát,  elektromos 
meghajtású  járművek  –  70,  72,  75,  79  trolibuszok  és  a Millenniumi  Földalatti  Vasút  – 
szállítják az utasokat. 

A  Városliget  korábban  jelentős  mértékű,  területidegen  parkolási  feladatokat  látott  el.  
A lakossági funkciójú parkolás az intenzíven beépített XIV. kerület, és a belvárosi VI.‐VII. 
kerületek  általános parkolóhely hiánya  folytán meghatározó a  térségben. A Városligeti 
park belső közlekedő útjain, és gyalogos felületein jelentős felszíni parkolók működnek, 
melyek nagyobb része (Városligeti körút, Széchenyi gyógyfürdő körüli burkolatok, Ajtósi 
Dürer sor felöli padka) csökkenti a Városligeti park rekreációs értékét.  

A  Városligeti  park  területének  belső  útjain  a  régebbi  burkolatok  elhanyagoltak  és 
felújításra szorulnak. A Liget Budapest projekt keretében több sétány, útvonal felújításra 
került az elmúlt évben, ezen felül pedig további útvonalak megújítása várható. 

A Városliget (Budapest közigazgatási területén fekvő, Hungária körút – Kacsóh Pongrác 
út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út, valamint a Magyar Államvasutak 
Zrt.  29737/1  –  /2,  29834/15,  /18,  /20,  és  /21  helyrajzi  számú  vasúti  területek  által 
határolt  terület)  120  ha  nagyságú  területen  helyezkedik  el,  melynek  jelenleg  23,1%‐a 
beépítésre szánt terület, és 76,9 %‐a beépítésre nem szánt terület. 

A Városliget területén, az ingatlanok tulajdonosa részben a Magyar Állam, részben pedig 
a  főváros  és  a  kerületek  önkormányzata,  csupán  a  29732/8  hrsz.‐ú  ingatlan  (Gundel 
étterem)  áll  gazdasági  társaság  tulajdonában,  illetve  a  29732/10  hrsz.‐ú  ingatlan  a 
Magyar Művészeti Akadémia tulajdona. 

A területen jelentős a műemléki védettséggel rendelkező épületek / építmények aránya 
a meglévő beépítettségből, szám szerint a Fővárosi Állat‐ és Növénykert területén 20 db, 
a volt Vidámpark területén 2 db, a Hősök terén 3 db és a Városi parkban 4 db egyedileg 
védett  műemlék  van.  A  műemlékek  közül  jelenleg  csak  a  hullámvasút  nincs  a 
közforgalom részére megnyitva. 

A  Hősök  tere  és  környéke  a  Világörökség  részét  képezi.  A  téren  politikai,  vallási  és 
kulturális rendezvények váltják egymást. A Fővárosi Állat‐ és Növénykert, és a Fővárosi 
Nagycirkusz nemzetközi hírű  intézmények, míg a Széchenyi  fürdő az úszni vágyók és az 
ízületi  betegek  keresett  gyógyhelye.  A  Városligetben  található  múzeumok 
(Szépművészeti  Múzeum,  Műcsarnok,  Mezőgazdasági  Múzeum,  Millenium  Háza) 
gyűjteményei  és  rendezvényei  rendszeresen  nagy  tömegeket  vonzanak  a  térségbe.  
A terület látogatottságát előreláthatóan jelentősen növelni fogják a Liget Projekt keretén 
belül megvalósuló Néprajzi múzeum, Magyar Zene Háza és egyéb parkfunkciók. 

A Városligeten belül létesült vízhálózat egy jelentős része a 1800‐as évek végén, az 1900‐
as  évek  elején  létesült.  Mára  már  sem  anyagukat,  sem  átmérőjüket  tekintve  sem 
tekinthetők  megfelelőnek.  A  vezetékhálózatban  lévő  elzáró  szerelvények,  valamint  a 
földalatti  tűzcsapok  alkalmassága  a  feladatuk  100%‐ban  történő  ellátására  igen  csak 
megkérdőjelezhető.  Ugyanakkor  jelentős  átmérőjű  főnyomó  vezetékek  is  érintik  a 
területet,  melyek  közül  a  dél‐keleti  oldalon  kiépült  DN  800‐as  méretű  vezeték  bár 
közterületen,  de  nem  útburkolat  alatt  halad,  így  nyomvonalát  a  létesítmények 
elhelyezésekor figyelembe kell venni. 

Hasonlóan  az  ivóvízhálózathoz  az  egyesített  rendszerű  csatornahálózat  is  korosnak 
mondható.  További  probléma,  hogy  egyes  részeken  az  egyesített  rendszerű  hálózatba 
bűzzár  nélkül  bekötött  víznyelő  aknák miatt  igen  kellemetlen  szag  árad  ki  az  elvezető 
hálózatból. 
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A Városligetben jelenleg több ideiglenes vételezésre alkalmas transzformátor található, 
melyek  nem  folyamatos  üzemre  tervezettek,  így  bármilyen  többlet  villamosenergia‐
igény kielégítéséhez a középfeszültségű hálózatot bővíteni szükséges. 

A  megújuló  energiaforrás  hasznosítása  területen  nem  kellőképpen  kihasznált.  
A Széchenyi Gyógyfürdő vize 72 fokon tör a felszínre, mely 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. 

A Városliget területén a távhőellátás gerince a „Liget projekt” kapcsán kiépült, amelyről 
a térség hőellátása biztosíthatóvá vált. A fogyasztók hidegenergia igényét biztosító hűtő 
hálózat kiépítése is megkezdődött a „Liget hűtés” projekt kapcsán. A hűtési szolgáltatás 
a tényleges fogyasztói igények nagyobb arányú megjelenésével indulhat el. 

 
 

2.2. ÉRTÉKTÉRKÉP/PROBLÉMATÉRKÉP  (ÉPÍTETT‐,  TÁJI‐,  EGYEDI‐  ILLETVE  TERÜLETI 
ÉRTÉKEK ÁBRÁZOLÁSA) 

 
A  Városliget  több  mint  100  éve  országos  jelentőségű  komplex  rendeltetésű  városi 
kulturális és  szabadidős  terület. A Városligetnek az egykori ezredévi kiállítás és számos 
azt  követő,  kiemelkedően  fontos,  történeti  értékű  esemény  színterének  nemzeti 
emlékezetünkben is kitüntetett szerepe van. 

Jelentős  turisztikai  célterület  jelenleg  is  a  terület.  Nagy  vonzerőt  jelent,  és  szinte 
kihagyhatatlan  turisztikai  célpont  a  Hősök  terével  együtt  a  Vajdahunyadvár 
épületegyüttese,  a  Széchenyi  Gyógyfürdő,  a  Szépművészeti  Múzeum  és  a  Műcsarnok 
egyaránt. 
 
Értéktérkép 
 

 A Hősök tere és környéke Világörökségi helyszín területe. 

 A Városliget egésze Világörökségi helyszín védőövezete. 

 A Hősök tere Nemzeti emlékhelyként védett. 

 A  Városligetben  több  mint  30  egyedileg  védett  műemlék  található,  melyek 
jelentős része a FÁNK területén áll. 

 FÁNK 29732/9 hrsz.‐ú telke országos jelentőségű védett természeti terület. 

 A  Városligetben  lévő,  nem  egyszer  országos  jelentőséggel  bíró  kulturális 
létesítmények kedvező elérését biztosítja a Hungária körút, a Dózsa György út, 
és az M3 autópálya bevezető szakasza is. 

 A  Városligetben  lévő,  nem  egyszer  országos  jelentőséggel  bíró  kulturális 
létesítmények közösségi közlekedési eszközzel való kedvező elérését biztosítja a 
parkterületet  felszín  alatt  átszelő  MILLFAV,  valamint  a  Hungária  körúton  és  a 
Dózsa György úton közlekedő felszíni járatok. 

 A  Liget  területén  idős,  nagyméretű  faegyedek  fordulnak  elő,  jellemzően 
platánok, hársak, ostorfák és japánakác faegyedek. 

 A Liget Projekt keretében  

o a  Városliget  több  leromlott  állapotú,  elhanyagolt  területe  kapott  új 
funkciót, vagy újult meg  
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Vakok kertje 2017  Vakok kertje 2020 

 

Millenium Háza 2017  Millenium Háza 2020 

Nagyjátszótér 2020 

 

Ifjúsági sportpálya 2020 

Leromlott állapotú épületek 2017  Kutyás élménypark 2020 

 

o a  Városliget  területén  több  helyen  nyilvános  illemhelyek,  vendéglátó 
egységek létesültek, illetve létesülnek 
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Nyilvános illemhely a Vakok kertjénél  Nyilvános illemhely a Nagyjátszótéren 

 

o jelentős területek kerülnek felszabadításra az aszfalt és betonfeltörések 
eredményeképp (pl.: Olof Palme sétány szélességének csökkentése) 

2020. januári állapot  2020. februári állapot 

 

A  városi  park  területén megmaradtak  a  karakteres  térszerkezeti  elemek, mint  például 
Rondó nyílt, szabad tere vagy az idős fasorokkal szegélyezett sétányok. 
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Problématérkép 
 

 A Városligeti tó vízszintje fölött átvezetett közművezeték és a jégpálya területét 
határoló  kerítés  egyaránt  zavaró  városképi  elem,  és  a  tó  időszakos  körbe 
csónakázhatóságának akadálya 

 

 A nyilvános illemhelyek területileg egyenetlen eloszlásúak. 

 A  Gundel  étterem  épülete,  a  Fővárosi  Nagycirkusz,  valamint  a  FÁNK  egyes 
épületei részben közterületen állnak. 

 A Fővárosi Nagycirkusz több kiszolgáló épülete egyszerre két telken áll. 

 A  Gundel  étterem  közel  40%‐os,  a  Fővárosi  Nagycirkusz  ingatlanai  pedig  több 
mint 60%‐os beépítéssel rendelkeznek és igen kevés zöldfelülettel. 

 A határoló utak és a Kós Károly sétány jelentős zaj‐ és légszennyezéssel terheli a 
park területét.  

 A téli időszakban jelentős kiterjedésű, burkolt felületként jelenik meg az Alsó tó 
medre. 

 A  Városligeti  Műjégpálya  küszöbérték  alatti  veszélyes  üzem,  ami 
katasztrófavédelmi kockázatot hordoz. 

 A  leromlott  állapotú  burkolatok,  berendezések  jelentősen  befolyásolják  a 
parkhasználatot.  A  jelentős  gépjármű  forgalmat  bonyolító  Kós  Károly  sétány 
kettéosztja a park területét, és leértékeli a Hősök tere kulturális jelentőségét. 

 A  vasúti  területek  –  ez  irányban  befolyásolva  a  mellettük  lévő  területek 
felhasználását is – elzárják a parkot Zugló és Angyalföld egyes városrészeitől. 

 A  városliget  parkterületének  belső  útjai,  burkolatai  jelentős  részben  felszíni 
parkolóként funkcionálnak. 

 Az egykori Vidámpark telkén keresztül épült ki a Fővárosi Vízművek Zrt. egy DN 
600‐as  méretű  főnyomóvezetéke,  valamint  a  Széchenyi  Fürdő  két 
termálvízvezetéke is. 

 A Liget projekt keretében  

o bontásra  ítélt,  valamint  építés  alatt  álló  épületek,  építmények  építési 
területei a parkhasználatot jelentősen korlátozzák 
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Volt Közlekedési Múzeum bontási terület 

PECSA bontási terület  Magyar Zene háza építési terület 

Ajtósi Dürer sor menti terület 
 

o folyamatban  lévő  építkezések  következtében,  valamint  a 
közműfektetések  során  a  növényállomány  károsodása;  faállomány 
degradációja valószínűsíthető. 

 

 



VÁROSLIGETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  -  VIZSGÁLATOK

PROBLÉMATÉRKÉP
M=1:5000

Termálvíz-vezeték 
magántelken

Részben P+R parkolóként 
használt közterüle� parkoló

Időszakos vízfelület
(télen biológiailag inak�v felület)

Zavaró városképi elem

Közlekedési Múzeum 
bontási terület

PECSA bontási terület

Biodóm építési terület

Kis botanikus kert 
fejlesztési terület

Sportpályák és terep-
játszó fejlesztési 

terület

Mélygarázs építési 
terület

Néprajzi Múzeum 
építési terület

Magyar Zene Háza 
építési terület

Kutyafu�ató 
fejlesztési terület
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I. MELLÉKLET – VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 
„2013. évi CCXLII. törvény 

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről 
 
Az  Országgyűlés  a magyar  állam,  Budapest  Főváros  Önkormányzata  és  Budapest  Főváros  XIV. 
Kerület  Zugló  Önkormányzata  osztatlan  közös  tulajdonában  álló  Városliget  országos 
jelentőségének  és  a  nemzet  emlékezetében  betöltött  kiemelkedő  szerepének  tudatában,  a 
Városliget  megújításának  és  fejlesztésének  megvalósulása  érdekében  új  törvényt  alkot.  
A Városligetben megvalósításra kerülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek. 
 
1. § (1) A Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlannak (a továbbiakban: városligeti 
ingatlan) az államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatát  megillető  tulajdoni  hányada  e  törvény  erejénél  fogva  mint  közfeladat 
ellátásához  szükséges  terület  ingyenesen,  az  e  törvény  hatálybalépésétől  számított  99  éves 
időtartamra az állam 100%‐os tulajdonában álló Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: 
vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerül. A városligeti ingatlanon fennálló építményekre e törvény 
hatálybalépését megelőzően  az  ingatlan‐nyilvántartásba  bejegyzett  egyéb  vagyonkezelői  jogok, 
illetve  Budapest  Főváros  Önkormányzata  forgalomszervezési,  közútkezelési  és  közösségi 
közlekedési  infrastruktúra  fenntartási,  továbbá  településtisztasági  és  hulladékgazdálkodási 
feladatkörei  változatlanul  fennmaradnak.  A  vagyonkezelői  jog  nem  terjed  ki  a  Budapest  XIV. 
kerület, Dózsa György úr 37.  szám alatti  ingatlan  (Műcsarnok) és hozzá  tartozó  földterületre, a 
Széchenyi  Gyógyfürdő  és  Uszoda,  valamint  a  Városligeti  Műjégpálya  épületére,  továbbá  a 
műszaki infrastruktúra sajátos építményeire. 
(1a)  A  Városliget  megújításához  és  fejlesztéséhez  kapcsolódó  beruházások  megvalósítása 

érdekében 

 a) a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hányada, 

 b) a Komárom 802 és Komárom 803 helyrajzi számú ingatlanok, valamint 

 c)  a  városligeti  ingatlanon  lévő Magyar Műszaki  és  Közlekedési Múzeum  épülete  (a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum javára bejegyzett vagyonkezelői joghoz kapcsolódó ingatlanrész) 

a  Városliget megújításáról  és  fejlesztéséről  szóló  2013.  évi  CCXLII.  törvény módosításáról  szóló 
2015.  évi  XIV.  törvény  hatálybalépésének  napján,  e  törvény  erejénél  fogva,  ingyenesen  a 
vagyonkezelő  vagyonkezelésébe  kerülnek  az  (1)  bekezdésben meghatározott  vagyonkezelői  jog 
megszűnésének  időpontjával  azonos  időpontig,  a  bejegyzett  vagyonkezelők  vagyonkezelői 
jogának egyidejű megszűnésével. 
(1b)3 A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása és a 

vagyonkezelői feladatok hatékony ellátása érdekében a Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi 
számú  ingatlan az  egyes  kulturális  tárgyú  törvények módosításáról  szóló 2018. évi  CVI.  törvény 
hatálybalépésének  napján,  e  törvény  erejénél  fogva,  ingyenesen  a  vagyonkezelő 
vagyonkezelésébe  kerül  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  vagyonkezelői  jog  megszűnésének 
időpontjával  azonos  időpontig,  a  bejegyzett  vagyonkezelő  vagyonkezelői  jogának  egyidejű 
megszűnésével.  A  Magyar  Állami  Operaház  és  Erkel  Színház  műhelyháza  és  próbacentruma 
létrehozását,  valamint  a  Magyar  Állami  Operaház  Andrássy  úti  épülete  és  a  kapcsolódó 
létesítmények  felújítását  és  korszerűsítését  célzó  beruházások  (a  továbbiakban  együtt:  Opera 
beruházások) megvalósítása érdekében 
a)  a  Budapest  X.  kerület,  38920/6,  38920/7  és  38920/8  helyrajzi  számú,  természetben  a 

Kőbányai út 30. szám alatti ingatlanok, 
b) a Budapest VI.  kerület 29209 helyrajzi  számú,  természetben az Andrássy út 22.  szám alatti 

ingatlanon elhelyezkedő épület és 
c)  a  Budapest  VI.  kerület  29082  helyrajzi  számú,  természetben  a  Hajós  utca  11.  szám  alatti 

ingatlanon elhelyezkedő épület 
e  törvény  erejénél  fogva, mint  közfeladat  ellátásához  szükséges  ingatlan  ingyenesen  az  Opera 
Vagyonkezelő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a  továbbiakban:  projekttársaság) 
vagyonkezelésébe  kerül  a  Magyar  Állami  Operaház  vagyonkezelői  jogának  egyidejű 
megszűnésével. 

                                                            
 
3 Beiktatta: 2018. évi CVI. törvény 5. § (1). Módosította: 2019. évi LXVI. törvény 129. §. 
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(1c)4 A vagyonkezelői jog az (1b) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok teljes területére, a b) és 
c)  pontja  szerinti  ingatlanok  esetében  az  épületre  és  annak  alkotórészeire,  valamint  az  épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges, beruházással érintett tartozékaira terjed ki. 
(1d)5 A vagyonkezelői  jog nem terjed ki az (1b) bekezdés a)‐c) pontjai szerinti  ingatlanokon az 

Opera beruházásokkal nem érintett eszközökre és  ingóságokra, amelyek tekintetében a Magyar 
Állami Operaház vagyonkezelői joga változatlanul fennmarad. 
(2) A vagyonkezelő vagyonkezelői  joga tekintetében a nemzeti vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (8) bekezdés c) és e) pontja, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése nem alkalmazandó. 
(3)6  
(4)7 A vagyonkezelő felügyelőbizottsága három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. 
 
2. § (1) A vagyonkezelő vagyonkezelői joga tekintetében az Nvt. 6. § (1) bekezdése szerinti osztott 
tulajdon  létesítésének tilalmát a 3. §  (1) bekezdése alapján  létesített épület, valamint a 3. §  (2) 
bekezdése alapján átalakítással érintett ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni. 
(2)8  A  vagyonkezelő  és  a  projekttársaság  vagyonkezelői  joga  tekintetében  vagyonkezelési 
szerződés megkötése nem szükséges. 
(3)  Az  ingatlanügyi  hatóság  a  vagyonkezelő  vagyonkezelői  jogát  a  vagyonkezelő  kérelmére  e 
törvény alapján jegyzi be az ingatlan‐nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, 
arra az ingatlan‐nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 8. §‐át nem 
kell alkalmazni. 
(3a)9 Az ingatlanügyi hatóság a projekttársaság 1. § (1b) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát 

a  projekttársaság  kérelmére  e  törvény  alapján  jegyzi  be  az  ingatlan‐nyilvántartásba.  Az 
ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §‐át nem kell alkalmazni 
(4) A vagyonkezelő az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI.  törvény 27. §  (7) bekezdése szerinti 
visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. 
 
 3. § (1) A vagyonkezelő vagyonkezelői joga fennállásának időtartama alatt a vagyonkezelő által a 
városligeti  ingatlanon felépített építmény önálló ingatlanként, e törvény erejénél fogva az állam 
100%‐os tulajdonába kerül. 
(2) A vagyonkezelő vagyonkezelői joga fennállásának időtartama alatt a városligeti ingatlanon – 
e  törvény  hatálybalépésekor  –  fennálló  építményeknek  a  vagyonkezelő  általi  átalakítása, 
bővítése, felújítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: építési tevékenység) esetén az építési 
tevékenységgel  érintett  építményrész  az  egész  ingatlan  értékéből  az  épített  részre  eső  érték 
arányában az állam tulajdonába kerül. 
 (2a)10 A városligeti ingatlanon megvalósuló értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal, új eszköz 
létrehozásával  kapcsolatosan  a  tulajdonosok  sem  a  vagyonkezelővel,  sem  egymással  szemben 
nem  jogosultak  a  beruházások,  fejlesztések  során  a  meglévő  vagyontárgyakkal  kapcsolatosan 
felmerülő terven felüli értékcsökkenés miatti megtérítési igény érvényesítésére. 
(3) A vagyonkezelő mint építtető (a továbbiakban: építtető) 

a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott beruházások, valamint 
b) az 1. § (1a) bekezdésében megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 

tekintetében a  feladatait  az állam nevében  és  javára eljárva  látja  el.  A beruházások  közérdekű 
célú fejlesztésnek minősülnek. 
 (3a)11  Az  építtető  a  városligeti  ingatlanon  végzett  beruházások  megvalósításának  időtartama 
alatt a helyi önkormányzat tulajdonát képező más ingatlanon – az ingatlan tulajdonosával kötött, 
a  beruházás  idejére  az  ingatlan  ingyenes  használatát  biztosító  írásbeli megállapodás  alapján  – 
jogosult  beruházásokat  végezni.  Az  építtető  e  beruházások  tekintetében  feladatait  az  állam 
nevében és javára eljárva látja el. A beruházás közérdekű célú fejlesztésnek minősül. 

                                                            
 
4 Beiktatta: 2018. évi CVI. törvény 5. § (1), Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
5 Beiktatta: 2018. évi CVI. törvény 5. § (1), Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
6 Hatályon kívül helyezte: 2019. évi LXVI. törvény 130. §. Hatálytalan: 2019. VII. 10‐től. 
7 2016: CXLII. törvény 20. §‐a iktatta be. 
8 Megállapította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (2). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
9 Beiktatta: 2018. évi CVI. törvény 5. § (3). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
10 a 2016: CXLII. törvény 21. §‐a iktatta be 
11 a 2016: CXLII. törvény 22. §‐a iktatta be 
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 (3b)12  A  (3a)  bekezdés  szerint  megvalósult  beruházást  ingyenesen  az  ingatlantulajdonos  helyi 
önkormányzat tulajdonába kell adni. 
(4)13 Az építtető a  (3) bekezdésben megjelölt beruházások vonatkozásában különösen az alábbi 
feladatokat látja el: 

a)  teljes  körűen  elkészíti  vagy  elkészítteti  az  ingatlanfejlesztés  megvalósításához 
szükséges terveket, tanulmányokat; 

b) ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban; 
c) a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket; 
d) lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat; 
e) megköti a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződéseket; 
 f) elvégzi a teljesítések igazolását; 
g) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról; 
h) gondoskodik a műszaki átadás‐átvétel lebonyolításáról; 
i) a feladatok elvégzéséhez beruházás‐lebonyolítót vehet igénybe. 

(5)  Az  építési  tevékenység  megvalósítása  céljából  az  építtető  által  kezdeményezett  hatósági 
eljárásokban  a  jogszabályban  előírt  ingatlantulajdonosi  hozzájárulás  az  építtetőn  kívüli 
jogalanytól történő beszerzése nem szükséges. 
(6) A  (3) bekezdésben megjelölt befejezett beruházások – a számvitelről  szóló  törvény szerinti – 
megvalósuláskor  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság 
nyilvántartásába kerülnek felvételre a vagyonkezelő adatközlése alapján. 
(6a)  A  (3)  bekezdésben  megjelölt  beruházások  befejezését  követően  létrejövő  új  építmények  e 
törvény  erejénél  fogva  mint  közfeladat  ellátásához  szükséges  ingatlanok  ingyenesen  a 
vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülnek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkezelői 
jog  megszűnésének  időpontjával  azonos  időpontig.  Az  ingatlanügyi  hatóság  a  vagyonkezelő 
vagyonkezelői  jogát  a  vagyonkezelő  kérelmére  e  törvény  alapján  jegyzi  be  az  ingatlan‐
nyilvántartásba a beruházás – számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósulását követően. Az 
ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes. 
(7)14  Az  (1)  bekezdés  alapján  felépített  építményekre  mint  önálló  ingatlanokra,  illetve  a  (2) 
bekezdés  szerinti  építési  tevékenység  esetén  az  ingatlan  tekintetében  –  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott  tulajdoni  arányban –  az  államot  illető  tulajdonjogot  az  ingatlanügyi  hatóság az 
építtető  kérelmére,  a  jogerős  használatbavételi  engedély  vagy  a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány alapján, e törvény alapján jegyzi be az ingatlan‐
nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §‐át nem kell alkalmazni. 
 
3/A.  §15  (1)  A  3.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  beruházásokhoz  közvetlenül  kapcsolódó 
útépítési,  közműcsatlakozási,  fejlesztési,  bontási  és  kiváltási  munkák  elvégzésével  érintett 
vagyonelemek értékének változásával az építtető a beruházások teljes megvalósítását követően, 
a  teljes  beruházás  időszakát  figyelembe  véve  köteles  elszámolni  a  beruházással  érintett  közmű 
vagyonelemek  tulajdonosával,  víziközművek  esetén  az  ellátásért  felelős  Budapest  Főváros 
Önkormányzatával.  A  felek  kötelesek  a  (2)  bekezdés  szerinti  értesítést  követő  90  napon  belül 
megállapodást  kötni  –  a  teljes  beruházási  időszakban  elvégzésre  kerülő  munkálatok 
figyelembevételével  –  az  elszámolás  feltételeiről,  valamint  a  felmerülő  terhek  viselésének 
megosztásáról. 
 (2)  Az  építtető  haladéktalanul  köteles  írásban  értesíteni  a  3.  §  (3)  bekezdésében  megjelölt 
beruházással  érintett  közmű  tulajdonosát  és  üzemeltetőjét  arról,  hogy a  beruházás  során mely 
közműszakasz  bontása,  kiváltása  vagy  fejlesztése  (a  továbbiakban:  a  közműszakaszt  érintő 
munka) szükséges. 
 (3) Az építtető a közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a körülmények 
által  indokolt mértékű – a közmű tulajdonosa számára biztosított,  legalább 10 napos határidőn 
belül adott véleménye figyelembevételével –, 30 napnál nem rövidebb határidőt határoz meg. A 
közmű  tulajdonosa  az  egyeztetett  határidőn  belül  köteles  a  közműszakaszt  érintő  munkát 
elvégezni vagy elvégeztetni. 

                                                            
 
12 a 2016: CXLII. törvény 22. §‐a iktatta be 
13 Módosította: 2015. évi XIV. törvény 4. § a) 
14Módosította: 2016. évi CXLII. törvény 24. § 1., 2019. évi CXXVII. törvény 180. § a). 
15 a 2016: CXLII. törvény 23. §‐a iktatta be 
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 (4) Ha a  közmű  tulajdonosa a  közműszakaszt  érintő munkát a  (3)  bekezdés  szerinti  véleménye 
szerint nem kívánja elvégezni  vagy elvégeztetni,  és az építtetővel másképp nem állapodik meg, 
akkor  az  építtető  jogosult  a  közműszakaszt  érintő  munkát  megfelelő  szakmai  képesítéssel 
rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amit a közmű tulajdonosa tűrni köteles. 
 (5) Ha a közmű  tulajdonosa neki  felróható módon a  (2) bekezdés  szerinti  értesítésben  szereplő 
közműszakaszt  érintő  munka  elvégzésére  vagy  elvégeztetésére  vonatkozó  kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, vagy egyébként nem megfelelő módon végzi vagy végezteti el azt, köteles 
az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni. 
 (6)  A  közmű  tulajdonosa  által  elvégzett,  a  közműszakaszt  érintő munka  indokolt  költségeit  az 
építtető  a  közmű  tulajdonosának  köteles  megfizetni.  Ha  a  közműszakaszt  érintő  munkára  a 
műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladóan került sor, akkor a műszakilag feltétlenül 
szükséges mértéket meghaladó munkák költségét a közmű tulajdonosa köteles megtéríteni illetve 
viselni.  Az  építtető  által  létrehozott  közmű  –  a  közmű  műszaki  átadás‐átvételi  eljárása 
eredményes  lezárását  követően  –  e  törvény  erejénél  fogva,  ingyenesen,  az  építtető  által 
nyilvántartott  nyilvántartási  értéken  való  átvezetéssel  az  (1)  bekezdés  szerinti  közműtulajdonos 
tulajdonába, a víziközmű az ellátásért felelős Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonába és a 
közmű üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül. 
 
4. §16 A 3. § (1) bekezdése szerint felépített építmények a használatbavételi engedély véglegessé 
válásának  vagy  a  használatbavétel  tudomásulvételének  időpontjától  e  törvény  erejénél  fogva 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek. 
 
5. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerint felépített és önálló ingatlanként az állam tulajdonába kerülő 
építmény  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  földrészletre  az  államot  az  építmény 
fennállásáig ingyenes földhasználati jog illeti meg. 
(2)  Az  állam  az  építmény  tulajdonosaként  e  törvényen  alapuló  földhasználati  jogánál  fogva 
jogosult a földrészlet használatára és hasznai szedésére, valamint a használat arányában köteles 
viselni az annak fenntartásával járó terheket. 

(3)17  Az  ingatlanügyi  hatóság  az  (1)  bekezdés  szerinti  földhasználati  jogot  az  építtető  –  a 
földhasználati jognak a földrészlet természetben vagy területmértékben meghatározott mértékét 
tartalmazó –  kérelmére  e  törvény alapján bejegyzi  az  ingatlan‐nyilvántartásba. Az  ingatlanügyi 
hatóság eljárása díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §‐át nem kell alkalmazni. 
 
 6.  §  A  vagyonkezelő  vagyonkezelői  jogának  megszűnése  a  3.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti 
beruházás alapján az államot megillető tulajdonjogot és földhasználati jogot nem érinti. 
 
7. § (1)18 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényt az e 
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2)  A  városligeti  ingatlan  területén  az  építési  beruházások  befejezését  követően  a  zöldfelület 
aránya nem lehet kevesebb a 2013. december 31‐i állapotnál. 
(3) A városligeti ingatlan területén 
 a) kulturális, 
 b) közösségi szórakoztató, 
 c) oktatási‐nevelési, 
 d) sport‐ és szabadidő, 
 e) hitéleti, 
 f) turisztikai, 
 g) vendéglátó, 
 h) kiskereskedelmi, 
 i) közlekedési, 
 j) biztonsági 
rendeltetésű  épület,  valamint  parkoló  és  gépjárművek,  illetve  kerékpár  elhelyezését  biztosító 
építmény helyezhető el. 

                                                            
 
16 Módosította: 2019. évi CXXVII. törvény 180. § b) 
17 a 2016: CXLII. törvény 24. § 2. pontja szerint módosított szöveg 
18 Módosította: 2018. évi CXXXIX. törvény 109. § a). 
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 (4)  Budapest  Főváros  Önkormányzata  –  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 
1997. évi LXXVIII.  törvényben és e törvényben meghatározottak szerint – a Városliget területére 
rendelet formájában Városligeti építési szabályzatot állapít meg. 
 (5) A Városligeti építési  szabályzat hatálya a Budapest közigazgatási  területén  fekvő, Hungária 
körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út, valamint a Magyar 
Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti területe által határolt területre terjed 
ki. 
 (6) A Városligeti  építési  szabályzat egyeztetését a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott 
tárgyalásos eljárással kell lefolytatni. 
 (7)  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. 
 (8)  A  Városligeti  építési  szabályzat  készítése  és  jóváhagyása  során  nem  kell  alkalmazni  az 
országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  kormányrendeletben 
meghatározott, zöldterületre vonatkozó előírásokat. 
 (9)19 A Városligeti építési szabályzat és a településszerkezeti terv készítése és jóváhagyása során 
a Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  törvény  42.  §  (5) 
bekezdésében  foglaltakat  a  városligeti  ingatlan  területére  vonatkozóan  azzal  az  eltéréssel  kell 
alkalmazni,  hogy  a  beépítésre  szánt,  és  beépítésre  nem  szánt  különleges  terület 
területfelhasználási  egységek  köréből  olyan  terület  jelölhető  ki,  amelyen a  (3)  bekezdés  szerinti 
rendeltetések elhelyezhetők. 
8.  §20  (1)  A  vagyonkezelő  által  létrehozott  projekttársaság  közvetlenül  vagy  közvetett  módon 
100%‐os állami tulajdonban áll. 
(2) A projekttársaság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (7) bekezdése szerinti 
visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. 
(3)  Az Opera beruházásokkal  kapcsolatos  feladatok  ellátása  kiemelt  jelentőségű  állami  feladat, 
amelyet a projekttársaság lát el. A projekttársaság feladatait az állam nevében és javára eljárva 
látja el. 
(4)  A  projekttársaság  az  Opera  beruházásokat  költségvetési  forrásból  valósítja  meg  az  állam 
nevében  eljáró,  a  forrást  rendelkezésre  bocsátó  szervvel  ‐  az  államháztartásról  szóló  törvény 
alapján  ‐  kibocsátott  támogatói okirat alapján. A  támogatói okiratot az egyes kulturális  tárgyú 
törvények módosításáról  szóló  2018.  évi  CVI.  törvény  hatálybalépését  követő  30  napon  belül  a 
projekttársaság számára ki kell adni. 
(5)  A  projekttársaság  mint  építtető  az  Opera  beruházások  megvalósítása  során  különösen  az 
alábbi feladatokat látja el: 
a) teljeskörűen gondoskodik a szükséges tervek, tanulmányok elkészítéséről; 
b) ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban; 
c) a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket; 
d) lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat; 
e) megköti a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződéseket; 
f) elvégzi a teljesítések igazolását; 
g) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról; 
h) gondoskodik a műszaki átadás‐átvétel lebonyolításáról; 
i) a feladatok elvégzéséhez beruházás‐lebonyolítót vehet igénybe. 

9. §21 (1) Az Opera beruházások e törvény erejénél fogva a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek. 
(2)  Az  Opera  beruházások  tekintetében  az  Ngtv.  szerinti  kiemelten  közérdekű  beruházásra 
vonatkozó  szabályokat  az  e  törvényben  és  az  Ngtv.  felhatalmazása  alapján  kiadott 
kormányrendeletekben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
(3)  Az  Opera  beruházásokhoz  közvetlenül  kapcsolódó  útépítési,  közműcsatlakozási,  fejlesztési, 
bontási és kiváltási munkákat a 3/A. §‐ban foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni. 

                                                            
 
19 Módosította: 2018. évi CXXXIX. törvény 109. § b). 
20 Megállapította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (4). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
21 Megállapította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (5). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
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(4)  Az  építési  tevékenység  megvalósítása  céljából  a  projekttársaság  által  kezdeményezett 
hatósági eljárásokban az ingatlantulajdonosi hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
(5) A projekttársaság a vagyonkezelésében  lévő  ingatlanon értékmegőrző, valamint értéknövelő 
fejlesztéseket  és  beruházásokat  végez,  amelyekkel  összefüggésben  e  törvény  erejénél  fogva, 
önállóan  ‐  selejtezési  szabályzata  figyelembevételével  ‐  jogosult  a  bontással  járó  munkálatok 
elvégzésére,  a  vagyonkezelésében  lévő  vagyonelemek  selejtezéséből  származó  hulladékok 
megsemmisítésére,  hulladékgyűjtő  helyen  történő  elhelyezésére  továbbá  a  hulladéknak  nem 
minősülő  vissznyeremény  anyagok  értékesítésére.  A  vissznyeremény  anyagok  értékesítéséből 
származó  bevétel  a  projekttársaságot  illeti meg  azzal,  hogy  köteles  az  értékesítésből  származó 
bevételt a vagyonkezelésében lévő ingatlanon megvalósuló beruházásra fordítani. 
(6)  Az  állami  vagyon  növekedésével  kapcsolatos  nyilvántartási  kötelezettségeinek  a 
projekttársaság  az  ingatlan  felett  az  állam  nevében  tulajdonosi  jogokat  gyakorló  személy  (a 
továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) által vezetett vagyon‐nyilvántartásban történő, az állami 
vagyonnal  való  gazdálkodásról  szóló  kormányrendeletben  foglalt  adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítésével tesz eleget. 
10. §22  (1) A projekttársaság a beruházás megvalósítása keretében megkötött  szerződésekben  ‐ 
ideértve különösen, de nem kizárólag a  tanácsadói,  lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és 
egyéb  a  beruházáshoz  kapcsolódóan  korábban  megkötött  szerződéseket  ‐  szerződés‐átruházás 
útján  a Magyar  Állami  Operaház  helyébe  lép.  A  szerződés‐átruházáshoz  a  szerződésben  részes 
harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, őt a szerződés átruházásról a projekttársaság értesíti. 
A hatósági engedélyek  tekintetében a korábbi vagyonkezelő helyébe e  törvény erejénél  fogva a 
projekttársaság  lép,  melyet  a  projekttársaság  bejelent  a  hatósági  engedélyt  kiadó  hatóság 
részére. 
(2) A Magyar Állami Operaház köteles az Opera beruházások tekintetében az általa elkészíttetett 
tervekre vonatkozó felhasználási engedélyt, illetve a felhasználási szerződést a projekttársaságra 
átruházni. Az  ilyen átruházáshoz a  szerző hozzájárulása nem szükséges,  de a projekttársaság a 
felhasználási engedély, illetve a szerződés átruházásáról értesíti a szerzőt. 
(3) A  szerződés átruházása esetén a projekttársaságot  további  közbeszerzési  kötelezettség nem 
terheli,  és  a  tervek  felhasználási  jogának  átruházása  esetén  a  projekttársaságot  további 
tervpályázati vagy közbeszerzési kötelezettség nem terheli. 
(4) A projekttársaság vagyonkezelői jogának fennállása idején az 1. § (1b) bekezdés a)‐c) pontjai 
szerinti ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására a Magyar Állami Operaházzal szerződést 
köt. 
(5)  A  projekttársaság  vagyonkezelői  joga  az  1.  §  (1b)  bekezdés  a)‐c)  pontjai  szerinti  ingatlanok 
használatbavételi  engedélyének  véglegessé  válását  és  a  műszaki  átadás‐átvétel  lebonyolítását 
követően, a munkaterület kivitelező által a projekttársaság részére történő visszaadását  igazoló 
jegyzőkönyv  aláírását  követő  napon  e  törvény  erejénél  fogva  megszűnik  és  e  törvény  erejénél 
fogva, ingyenesen a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésébe kerül. 
(6)  A  projekttársaság  a  vagyonkezelői  jogának  (5)  bekezdés  szerinti  megszűnését  köteles  a 
tulajdonosi joggyakorló felé a megszűnést követő munkanapon írásban bejelenteni. 
(7) A projekttársaság a vagyonkezelői jogának (5) bekezdés szerinti megszűnését követő 15 napon 
belül  köteles  az  ingatlan‐nyilvántartásból  töröltetni,  egyidejűleg  a  Magyar  Állami  Operaház 
bejegyeztetni a vagyonkezelői jogát. Az ingatlanügyi hatóság e törvény alapján a projekttársaság 
vagyonkezelői  jogát  a  projekttársaság  kérelmére  törli  az  ingatlan‐nyilvántartásból,  a  Magyar 
Állami Operaház vagyonkezelői  jogát, annak kérelmére az  ingatlan‐nyilvántartásba bejegyzi. Az 
ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §‐át nem kell alkalmazni. 
(8)  A  projekttársaság  a  felhasznált  forrásokkal  és  a  létrehozott  eszközökkel  a  magyar  állam 
nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel ‐ az államháztartásról szóló törvény 
alapján ‐ kibocsátott támogatói okiratban foglaltak szerint számol el. 
11.  §23  Az  Opera  beruházások  közérdekű  célú  fejlesztésnek  minősülnek,  amelynek  során  a 
létrehozott vagyon, építmény az állam tulajdonába kerül. 
 
12. §24 
13. § (1)25 

                                                            
 
22 Megállapította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (6). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
23 Megállapította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (7). Hatályos: 2018. XII. 26‐tól. 
24 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. XII. 25‐től. 
25 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. XII. 25‐től. 
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(2)  Nem  lép  hatályba  az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével  kapcsolatos  egyes  viták 
rendezésében  közreműködő  szervezetről,  és  egyes  törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások 
megakadályozásával,  valamint  a  késedelmes  fizetésekkel  összefüggő módosításáról  szóló  2013. 
évi XXXIV. törvény 23. § (7) bekezdése. 
 14. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 15. § (1) Az 1. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és az Alaptörvény 38. cikk (1) 
és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 
 (2)26 A 2. § (1)–(3a) bekezdése, a 3. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § és a 11. § az Alaptörvény 38. cikk 
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 
 
 16.  §  Budapest  Főváros  Önkormányzata  2014.  június  30‐ig  állapítja  meg  a  Városligeti  építési 
szabályzatot.” 

 

                                                            
 
26 Módosította: 2018. évi CVI. törvény 5. § (8). 
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48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
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 
 
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) 
pontjában, 
az  1.  §  (4)  bekezdése  és  a  2.  melléklet  tekintetében  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  174/A.  §  (1)  bekezdés  a) 
pontjában, 
a  4.  §  tekintetében  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény 
110. § (7) bekezdés 16. pontjában, 
az  5.  §  tekintetében  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII. 
törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 16.2. pontjában, 
a  6.  §  tekintetében  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény 
110. § (7) bekezdés 27. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15.  cikk  (1) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1.  §  (1)  A  Kormány  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánítja  a 
Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest XIV. kerület 29732/9, 29732/5, 29753, 29742, 
29743, 29800, 29799, 29732/3, 29737 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló, 
a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztésére  irányuló  Pannon  Park  projekthez  és  Mesepark 
projekthez  kapcsolódó  beruházásokkal  (a  továbbiakban  együtt:  Beruházás)  összefüggő,  az  1. 
mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  alkalmazásában  a  Beruházással  összefüggőnek  kell  tekinteni mindazokat  a 
közigazgatási  hatósági  eljárásokat,  amelyek  a  Beruházás  megvalósításához  és 
használatbavételéhez  közvetlenül  kapcsolódó  útépítési,  közmű  csatlakozási  és  fejlesztési, 
valamint  egyéb munkák érdekében az  (1) bekezdés  szerinti  ingatlanokkal  szomszédos Budapest 
XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú Városliget ingatlant, valamint a Budapest 29739/1 helyrajzi 
számú Hermina utat, 29732/2 helyrajzi számú Állatkerti körutat, 29731/2 helyrajzi számú Dózsa 
György  utat,  29762/1  helyrajzi  számú  Kacsóh  Pongrác  utat  és  29780  helyrajzi  számú Hungária 
körutat érintik. 
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 
1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 
(4)27 
 
2.  §  A  Kormány  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kiemelt  jelentőségű  ügyekben  koordinációs 
feladatokat  ellátó  kormánymegbízottként  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatalát  vezető 
kormánymegbízottat jelöli ki. 
 
3.  §  (1)28  (2) Az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  közigazgatási  hatósági  eljárásokban  a  szakhatósági 
eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap. 
(3)  Az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  közigazgatási  hatósági  eljárásokra  vonatkozó  ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap. 
 
4.  §  Az  1.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében meghatározott  ingatlanokra  vonatkozó  településrendezési 
eszköz módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap. 
 
5.  §  (1) A Beruházással  érintett  építmények,  önálló  rendeltetési  egységek esetében az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni: 

                                                            
 
27 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
28 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § b). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
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 a)  a  jelentős  zöldfelületet  igénylő  közösségi  kulturális  önálló  rendeltetési  egység  (állatkert, 
növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 1000 m2‐e után 
egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, 
b)  személygépkocsik  elhelyezését  biztosító  gépjármű‐várakozóhelyek  (parkolók)  a  telken,  azon 
kívül  a  telekhatártól  mért,  legfeljebb  1000  méteren  belüli  más  telken  –  parkolóban, 
parkolóházban  vagy  a  közforgalom  céljára  átadott  magánút  egy  részének  felhasználásával  – 
együttesen biztosíthatók. 
(2) A Beruházással összefüggésben 
 a) építészeti‐műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, 
 b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és 
 c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye. 
(3) A Beruházással  összefüggésben a  telek  előírt  legkisebb  zöldfelületébe a  telek  zöldfelületével 
azonos módon beszámítandó a Pannon Park fedett parkjának zöldfelülete is. 
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – az (5) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével  –  a  Budapest  XIV.  kerület  29732/5,  29742  és  29743  helyrajzi  számú 
ingatlanokat  rendezettnek  kell  tekintetni  abban  az  esetben  is,  ha  a  telek  Városligeti  Építési 
Szabályzat szerint kialakítása (telekhatár‐rendezés) még nem történt meg. 
(5)  A  használatbavételi  engedély  kiadásának  feltétele  a  (4)  bekezdésben  megjelölt  ingatlan 
tekintetében a Városligeti Építési Szabályzatban előírt telekhatár‐rendezés végrehajtása, valamint 
annak az ingatlan‐nyilvántartásba történő bejegyzése. 
 
6. § A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a 
következő eltérésekkel kell alkalmazni: 
 a)  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  földrészleteken  lévő  fás  szárú  növények  kivágása  esetén  azok 
pótlását legkésőbb a Pannon Park projekt keretében megvalósuló Biodómra (a Pannon Ősvadont, 
a  Pannon‐tenger  Akváriumot  és  a  Látogatóközpontot  magában  foglaló  épületre)  vonatkozó 
használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell végezni, 
 b) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében a Pannon 
Park fedett parkjába telepített fás szárú növények, 
 c)  amennyiben  a  kivágott  fák  pótlása  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  földrészleteken  nem 
biztosítható,  a  pótlás  az  1.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  megjelölt  földrészleteken,  a  tulajdonos 
hozzájárulásával biztosítható, azzal, hogy a kivágott fák pótlásának helyét a kérelemben fel kell 
tüntetni. 
 
7. §29  
 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
9. § E rendeletnek 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 módosításáról szóló 289/2015.  (X. 7.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 6. § a) 
pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 

                                                            
 
29 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 183. § c). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
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546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről 

A  Kormány  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások 
megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.  törvény  12.  §  (5) 
bekezdés a), b), d) és e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, 

a  3.  §  tekintetében  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII. 
törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában, 

az  5.  §  tekintetében  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  93.  §  (1) 
bekezdés h) pontjában 

kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  15.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget 
Budapest projekt keretében 

 a)30  az  Országos  Múzeumi  Restaurálási  és  Raktározási  Központ,  valamint  a  Nemzeti 
Szakértői és Kutató Központ Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlanon, 

 b) a Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint 

 c)  a  komáromi Csillag Erődben a Csillag Erőd Művészeti,  Történeti  és Hadkultúra Központ 
létrehozására irányuló, a Komárom Sport utca, 802 és 803 helyrajzi számú ingatlanokon, 

d)31  a  Városliget  üzemeltetési  központjának  megvalósítására  irányuló,  a  Budapest  XIV. 
kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlanon 

megvalósuló  beruházásokkal  összefüggő,  az  1.  mellékletben  felsorolt  közigazgatási  hatósági 
ügyeket. 

(2)32   

(3)33  

(4) A Kormány az (1) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 

 a) eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki, 

 b)34  

 2.  §  A  Kormány  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kiemelt  jelentőségű  ügyekben  koordinációs 
feladatokat ellátó kormánymegbízottként 

 a)  az  1.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  meghatározott  beruházások  tekintetében  a 
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat, 

 b)  az  1.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott,  Komárom  területén megvalósítandó 
beruházás  tekintetében  a  Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatalt  vezető 
kormánymegbízottat 

jelöli ki. 
 

 3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben építésügyi hatósági 
eljárásokban 

 a) nem kell építészeti‐műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, 

 b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni. 

 (2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési 
eljárásnak nincs helye. 

 (3)35 Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben a fás szárú növények 
védelméről  szóló  kormányrendeletet  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a  beruházások 
szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról 2022. december 

                                                            
 
30 a 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 18. §‐ával megállapított szöveg 
31 Beiktatta: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
32 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
33 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
34 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
35 Módosította: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
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31. napjáig kell gondoskodni, azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának várható időpontját 
a kérelemben fel kell tüntetni. 

 (4)  Az  1.  §  (1)  bekezdésében  megjelölt  beruházásokra  vonatkozó  településrendezési  eszköz 
módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm.  rendelet  4.  §  (4)  bekezdése,  7.  §  (3)  bekezdése,  valamint  8.  §  (3a)  bekezdése  szerinti 
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap. 

 (5)  Az  1.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  beruházásokkal  érintett  építmények, 
önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997.  (XII. 20.) Korm. rendeletet  (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell 
alkalmazni: 

 a) az OTÉK 4. számú melléklet 7. pontjában szereplő 50 m2 nettó alapterület helyett 100 m2 
nettó alapterületet kell figyelembe venni, 

 b)36  az  építési  engedélyezési  eljárás,  valamint  a  használatbavételi  engedélyezési  eljárás 
során a rendeltetésszerű használathoz a személygépkocsik elhelyezését legkésőbb 2020. 
december 31. napjáig kell kialakítani, és 

 c)37  az  építési  és  a  használatbavételi  engedélyezési  eljárás  során  az  építési  és  a 
használatbavételi  engedélyben  meghatározott  zöldfelület  kialakítására  vonatkozó 
határidőt 2020. december 31. napjában kell meghatározni. 

 (6)38  Az  1.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  beruházással  érintett  ingatlanon  a 
beruházással összefüggő  felvonulási építmény, az OTÉK előírásainak  figyelembevétele és építési 
engedély nélkül építhető, azzal, hogy  a felvonulási építmény lebontása kártalanítási igény nélkül 
legkésőbb  a  felvonulási  építménnyel  kiszolgált  építési  kivitelezési  tevékenységgel  érintett 
építmény  használatbavételi  engedélyének  kiadását  vagy  a  használatbavétel  tudomásulvételére 
irányuló  kérelem  benyújtását,  illetve  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 
törvényben  meghatározott  egyszerű  bejelentéshez  kötött  építési  tevékenység  esetén  a 
megvalósulást  igazoló  hatósági  bizonyítvány  iránti  kérelem  benyújtását  követő  30  napon 
belülkötelező. 

(7)  Az  1.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  ingatlanra  tervezett  építési  tevékenység 
engedélyezésekor  a  beépítési  és  zöldfelületi  mutatók  számítása  során  a  (6)  bekezdésben 
meghatározott építményeket figyelmen kívül kell hagyni. 

 (8)  Az  1.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  ingatlanon  –  az  egyedileg  védett 
építmények (műemlék, helyi egyedi védelem) kivételével – bontási tevékenység bontási engedély 
és  bontás  tudomásulvétele  nélkül  végezhető  tevékenység,  azzal,  hogy  az  építőipari  kivitelezési 
tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni. 

 

 4. §39  

 5.  §  Az  1.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  beruházások  esetén  az  előzetes  régészeti 
dokumentáció  elkészítéséhez  próbafeltárást  csak  akkor  lehet  alkalmazni,  ha  a  beruházó 
rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez  szükséges  földrészletek. A  földrészletek  rendelkezésre 
állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó. 

 

 6. § (1)40  

 (2)41  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő 
közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap. 

(3) 

 

 7. §42 

 

 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                                            
 
36 Módosította: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
37 Módosította: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
38 Módosította: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
39 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től. 
40 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től 
41 a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2016. (III. 3.) 

Korm. rendelet 1. §‐a iktatta be 
42 Hatályon kívül helyezte: 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § a). Hatálytalan: 2018. I. 1‐től 
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 9.  §  E  rendelet  rendelkezéseit  a  hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  ügyekben  is  alkalmazni 
kell. 

 

10.  §  E  rendeletnek  a  Liget  Budapest  projekt  keretében  megvalósuló  egyes  beruházásokkal 
összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  kiemelt  jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről  szóló 546/2013.  (XII.  30.) Korm.  rendelet módosításáról  szóló 329/2014. 
(XII.  15.)  Korm.  rendelettel  (a  továbbiakban: Módr.) megállapított  6.  §  (1)  bekezdését  a Módr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 11.  §  E  rendeletnek  a  Liget  Budapest  projekt  keretében  megvalósuló  egyes  beruházásokkal 
összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  kiemelt  jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és az  eljáró 
hatóságok  kijelöléséről  szóló  546/2013.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet módosításáról,  valamint  az  új 
nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  megvalósításával  összefüggő  közigazgatási  hatósági 
ügyek  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló 
563/2013.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  373/2015.  (XII.  2.)  Korm. 
rendelettel  (a  továbbiakban:  Módr.)  megállapított  rendelkezéseit  a  Módr.  hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

12. §43E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű beruházások 
megvalósításával  összefüggő  kormányrendeletek  módosításáról  szóló  40/2016.  (III.  3.)  Korm. 
rendelettel  (a  továbbiakban:  Módr2.)  megállapított  6.  §  (2)  bekezdését  a  Módr2. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

13.  §44  E  rendeletnek  a  fővárosi  és megyei  kormányhivatalok működésével  összefüggő  egyes 
kormányrendeletek  módosításáról  szóló  31/2020.  (II.  29.)  Korm.  rendelettel  (a  továbbiakban: 
Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját, 3. § (3) bekezdését, 3. § (5) bekezdés b) és c) 
pontját, 3. § (6) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 

                                                            
 
43 Beiktatta: 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2016. III. 4‐től. 
44 Beiktatta: 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2020. III. 1‐től. 
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II. MELLÉKLET – VONATKOZÓ KORMÁNY HATÁROZATOK 

 

„1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat 

 

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről 

 

1. A Kormány 

1.1.  egyetért  azzal,  hogy  az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  2014–2020  között  a 
budapesti Ötvenhatosok terén, a Városligetben valósuljon meg; 

 

1.2.  egyetért  azzal,  hogy  az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttesben  az  alábbi 
intézmények nyerjenek elhelyezést: 

a) a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielőbbi helyreállítása érdekében; 

b) 45 

c)  az  Új  Nemzeti  Galéria,  a  Szépművészeti  Múzeum  és  a  Magyar  Nemzeti  Galéria 
gyűjteményeinek újraegyesítése érdekében; 

d)46 

e) a Magyar Zene Háza; 

f)47 

 

1.3.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét  az  1.2.  pont  szerinti  intézményeket  befogadó 
épületegyüttesre vonatkozó nemzetközi építészeti tervpályázat kiírásának előkészítésére; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: 2013. június 30. 

 

1.4.  egyetért  azzal,  hogy  az  állam  tulajdonában  álló,  volt  Szabolcs  utcai  kórház  ingatlan‐
együttesének a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű 
állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 11. pontja szerinti 
egységes  elhelyezés  érdekében  nem  szükséges  része  hasznosítható  és  bekapcsolható  az  új 
nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  programjába,  kiemelt  figyelemmel  az  érintett 
intézmények  kiállítási  és  közönségfogadási  tevékenységével  közvetlenül  össze  nem  függő 
raktározási  és  restaurálási  funkciók ellátását  szolgáló  terek elhelyezésére,  és egyúttal  felhívja a 
nemzeti  fejlesztési  minisztert,  az  emberi  erőforrások  miniszterét  és  a  belügyminisztert  az 
intézkedés előkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására; 

   Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere belügyminiszter 

   Határidő: azonnal 

 

1.5.  egyetért  azzal,  hogy  a  Szépművészeti  Múzeumban  elhelyezésre  kerülő  nemzeti  és 
nemzetközi  gyűjteményi  anyag  megfelelő  bemutatása  érdekében,  az  Új  Nemzeti  Galéria 
felépítésével  egyidejűleg  kerüljön  sor  a  Szépművészeti  Múzeum  II.  világháborúban  súlyosan 
megsérült, és azóta zárva tartó Román Csarnokának rekonstrukciójára; 

 

1.6.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy  az  új  nemzeti  közgyűjteményi 
épületegyüttesre  vonatkozó  koncepció  második  ütemeként  készítse  el  a  Városliget  átfogó,  a 
kulturális,  továbbá a terület‐ és  településrendezési szempontokat egységben kezelő hasznosítási 
koncepcióját, amely magába foglalja a Fővárosi Nagycirkusz új, városligeti elhelyezését is; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: 2013. április 30. 

                                                            
 
45 A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata hatályon kívül helyezte 
46 A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata hatályon kívül helyezte 
47 A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata hatályon kívül helyezte 
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1.7.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  a  nemzeti  fejlesztési  minisztert  és  a 
nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Unió 2014–2020 közötti  tervezési és költségvetési 
időszakának  tervezése  során  legyenek  kiemelt  figyelemmel  az  új  nemzeti  közgyűjteményi 
épületegyüttes  megvalósításának  finanszírozási  szükségleteire;  vizsgálják  és  határozzák  meg 
közösen  a  bevonható  források  körét,  az  uniós  támogatási  források,  a  központi  költségvetés, 
továbbá a magántőke bevonásának lehetőségei és feltételei tekintetében egyaránt; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

                 nemzeti fejlesztési miniszter 

                 nemzetgazdasági miniszter 

   Határidő: azonnal 

 

1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjék meg 
az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  megvalósításához  szükséges  ingatlanrészek 
tulajdonjogi  helyzetének  rendezéséhez,  azok  állami  tulajdonba  kerüléséhez  szükséges 
intézkedések előkészítését; 

   Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

                 nemzetgazdasági miniszter 

   Határidő: azonnal 

 

1.9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: az 1.3. pont szerinti tervpályázat kiírását követő 30 napon belü 

 

1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az 1.3. és 
1.6. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében szükséges 98,6 millió forint, továbbá 
a  tervpályázat  lebonyolításához  szükséges  154,4  millió  forint  1.  melléklet  szerinti  egyszeri 
átcsoportosítását  rendeli  el  elszámolási,  a  fel  nem  használt  rész  tekintetében  visszafizetési 
kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.)  1.  melléklet  XX.  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  fejezet,  11. 
Közgyűjtemények  cím  javára,  a  Kvtv.  1.  melléklet  XI.  Miniszterelnökség  fejezet,  7.  Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére. 

   Felelős: az átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: az elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: 2014. december 31.” 

 
 

 

 „1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat 

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a 
Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról 

 

1. A Kormány 

1.1.  egyetért  azzal,  hogy  az  új  nemzeti  közgyűjteményi  épületegyüttes  (a  továbbiakban: 
Múzeum  Negyed)  létrehozásával  összhangban,  azzal  egyidejűleg,  a  2014–2020  közötti 
időszakban  megvalósuljon  a  Városliget  egészének  megújítása,  családi  kulturális‐szabadidős 
élményparkká  történő  átfogó  fejlesztése,  önálló  turisztikai  és  szabadidős  arculatának, 
márkájának  kialakítása  és  az  ehhez  szükséges  fejlesztések  (a  továbbiakban:  Liget  Budapest 
projekt) végrehajtása; 

1.2.  egyetért  azzal,  hogy  az  1.1.  pontban  meghatározott  célok  végrehajtása  érdekében  a 
Városligetben a következő beruházások valósuljanak meg: 

a) a Fővárosi Nagycirkusz új épületének felépítése, 

b) a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részleges rekonstrukciója és bővítése, 
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c) a Magyar Tájak Konyhája – Gasztronómia Falu elnevezéssel a vendéglátás átfogó fejlesztése, 
valamint 

d) egyéb, a Városliget történeti múltjához méltó, a kulturális‐szabadidős élménypark, valamint a 
tájképi kert jelleget és az ide látogatók kiszolgálásának minőségét erősítő beruházások [ide értve 
a  Művészetek  terének  kialakítását,  Nebbien  Henrik  eredeti  tervei  alapján  a  Liget‐kapu 
oszlopcsarnokának  korhű  megépítését  és  további  olyan  –  az  a)–c)  és  az  1.1.  pontokban 
megnevezett fejlesztésekhez kapcsolódó – terveket, amelyek hozzájárulnak a Múzeum Negyed és 
a Városliget együttes vonzerejének növeléséhez]; 

1.3.  az  1.1.  pontban  meghatározott  célok  végrehajtása  érdekében  egyetért  a  következő 
önkormányzati fejlesztési célokkal és támogatja azokat: 

a) a Fővárosi Állat‐ és Növénykert fejlesztése, 

b)  a  Petőfi  Csarnok  átalakításával  egy  új  Gyermek  és  Ifjúsági  Tudás‐  és  Élményközpont 
létrehozása, 

c) átfogó zöldfelületi  rekonstrukció és új,  korszerű zöldfelületi  rendszer kialakítása oly módon, 
hogy  a  fejlesztések  megvalósításával  egyidejűleg  a  Városligetben  a  jelenlegihez  képest 
megnövekedjen  a  zöldfelület  biológiai  aktivitása  (ide  értve  a  Hungexpo  régi  épületeinek 
elbontását, egy „Zöld Liget” ökologikus oktatási‐ és látogatóközpont létrehozását, a sportpályák 
és  a  játszóterek  átépítését,  valamint  újak  kialakítását,  a  városligeti  tórendszer  vízfelületének 
helyreállítását,  valamint  egy  korszerű  ökologikus  monitorozási,  fenntartási  és  üzemeltetési 
rendszer kialakítását), továbbá 

d)  a  Városliget  közlekedési  rendszerének  átfogó  átalakítása  (ide  értve  egy  új  útvonalrendszer 
létrehozását,  a  tömegközlekedési  kiszolgálás  ésszerűsítését  és  fokozását,  a  Városliget  parkolási 
rendszerének komplex átalakítását, elektromos midibusz‐hálózat kialakítását); 

1.4.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy  –  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  és  a 
vidékfejlesztési  miniszter  bevonásával  –  az  1.3.  pontban  meghatározott  fejlesztési  célokkal 
összefüggésben folytassa le a szükséges tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

                 nemzeti fejlesztési miniszter 

                 vidékfejlesztési miniszter 

   Határidő: folyamatos 

1.5.  egyetért  azzal,  hogy  az  1.1.  pontban  meghatározott  célok  végrehajtása  érdekében  a 
komáromi  Csillag  Erődben  valósuljon  meg  a  Csillag  Erőd  Művészeti,  Történeti  és  Hadkultúra 
Központ,  amely  látogatóbarát,  az  oktatásban  is  felhasználható  módon  mutatja  be  a 
Szépművészeti Múzeum egykori, az antikvitástól a reneszánszig ívelő gipszmásolat‐gyűjteményét; 

1.6.  felhívja  az  emberi  erőforrások miniszterét,  hogy  gondoskodjon  az  1.2.  és  1.5.  pontokban 
megjelölt  beruházások  teljes  körű,  a  Múzeum  Negyed  előkészítő  munkálataival  összhangban 
történő  szakmai  előkészítéséről,  a  turisztikai  szakmai  szempontok  tekintetében  a 
nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérése mellett; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: 2014. június 30. 

1.7.  felhívja  az  emberi  erőforrások miniszterét,  hogy  tegye meg a  szükséges  intézkedéseket  a 
Szépművészeti  Múzeum  Román  Csarnoka,  az  Országos  Múzeumi  Restaurálási  és  Raktározási 
Központ,  valamint  a  komáromi  Csillag  Erőd  Művészeti,  Történeti  és  Hadkultúra  Központ 
kialakítása  érdekében,  az  indokolt  beruházás‐előkészítés,  a  településrendezési  eszközök 
elkészítésének,  módosításának  kezdeményezése  és  az  építésügyi  hatósági  engedélyezéshez 
kapcsolódó tervezési munkálatok megkezdése iránt; 

   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: azonnal 

1.8.  felhívja  a  nemzetgazdasági  minisztert  és  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy 
gondoskodjanak az 1.2. és 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljesítése érdekében a 2013. 
évben  felmerülő  384,7  millió  forintos  többletforrás‐igénynek  a  Szépművészeti  Múzeum 
költségvetésében történő biztosításáról; 

   Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

                 emberi erőforrások minisztere 

   Határidő: 2013. július 31. 

1.9.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  a  nemzetgazdasági  minisztert  és  a  nemzeti 
fejlesztési minisztert,  hogy  vizsgálják meg a  Liget Budapest projekt  finanszírozásába bevonható 
állami, magán‐ és uniós források körét és mértékét, továbbá azok éves ütemezését; 
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   Felelős: emberi erőforrások minisztere 

                 nemzetgazdasági miniszter 

                 nemzeti fejlesztési miniszter 

   Határidő: a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásáig 

1.10.  felhívja a nemzeti  fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével és a 
Miniszterelnökség  jogi ügyekért  felelős államtitkárával együttműködésben –  folytassa  le a Liget 
Budapest  projekt  megvalósításával  érintett  ingatlanok  tulajdonjogi  helyzetének  rendezéséhez 
szükséges tárgyalásokat, és határozzák meg a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket. 

   Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

                 emberi erőforrások minisztere 

                 Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkára 

   Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.” 

 

 

 

 

„2013. évi CLVII. törvény 

a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről 

 1. §  (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI.  törvény 36. §  (1) bekezdése 
alapján úgy rendelkezik, hogy 

 a) a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi  feltételeinek megteremtése érdekében 
az  állam  tulajdonában  álló,  Budapest  V.  kerület,  Vigadó  tér  2.  szám  alatti  ingatlan  (hrsz.: 
24429/1)  2014.  március  1‐jétől  térítésmentesen  kerüljön  a  Magyar  Művészeti  Akadémia 
tulajdonába, 

 b)  a  kulturális  értékek  védelme  és  gyarapítása,  a  művészeti  és  a  történeti  hagyományok 
megőrzése  érdekében  az  állam  tulajdonában  álló,  Budapest  XIV.  kerület,  Dózsa  György  út  37. 
szám  alatti  ingatlan  (Műcsarnok)  2014.  január  1‐jétől  térítésmentesen  kerüljön  a  Magyar 
Művészeti Akadémia tulajdonába, valamint 

 c)  a  Magyar  Művészeti  Akadémia  által  létrehozni  tervezett  Kutatóintézet  által  végzendő 
tevékenységekhez  kapcsolódó  feladatok  ellátása,  valamint  további  szakmapolitikai  célok 
megvalósítása érdekében az állam tulajdonában álló, Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám 
alatti  ingatlan  (hrsz.:  10868)  2013.  november  1‐jétől  térítésmentesen  kerüljön  a  Magyar 
Művészeti Akadémia tulajdonába. 

 (2)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  ingatlan  esetében  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) az ingyenes tulajdonba adást 
megelőzően  –  a  tulajdonostársak,  a  vagyonkezelők  és  az  érintett  hatóságok  közreműködése 
mellett – gondoskodik a telekalakítási és egyéb hatósági eljárások kezdeményezéséről, valamint 
az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozások ingatlan‐
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések elkészítéséről. 

 (3) A szerződéseket az állam nevében a miniszterelnök írja alá. 

 2.  §  (1)  Az  1.  §  alapján  ingyenesen  tulajdonba  adott  ingatlanokon  e  törvény  erejénél  fogva 
elidegenítési  és  terhelési  tilalom  áll  fenn.  Az  elidegenítési  és  terhelési  tilalomnak  az  átruházó 
javára szóló ingatlan‐nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem 
benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi. 

 (2) Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat. 

 (3) A „Pesti Vigadó” névhasználatának kizárólagos  joga a Magyar Művészeti Akadémiát  illeti 
meg.  A  névhasználatra  más  természetes  vagy  jogi  személy  kizárólag  a  tulajdonos  előzetes 
hozzájárulásával jogosult. 

 3.  §  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  rendeletben  szabályozza  a  Magyar  Művészeti 
Akadémia Titkárságának az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlannak a Magyar Művészeti 
Akadémia  tulajdonába  kerülésének  napjával  történő  kijelölését  a  KMOP‐3.1.1./C‐09‐2009‐0020. 
számú,  „Galéria  és  panorámaterasz  létrehozása  Budapest  több  ütemben  kialakítandó 
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legrangosabb  kulturális  palotájában,  a  Pesti  Vigadó  épületében”  elnevezésű projekt  fenntartási 
kötelezettségének ellátására. 

 4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 5. § 

 6. § A 2. §  (1) és  (2) bekezdése, valamint az 5. § az Alaptörvény 38. cikk  (1) és (2) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.” 

 

 

 

A Kormány 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozata 
a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről 

 
1. A Kormány 
1.1.48  egyetért  azzal,  hogy  a  Liget  Budapest  projekt  megvalósításához  a  2016–2019.  években 
153,02 milliárd forint forrás biztosítása szükséges a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma  fejezetében,  illetve  az  1.4.1.  pont  szerint  3500  millió  forint  forrás  a  IX.  Helyi 
önkormányzatok  támogatásai  fejezetben,  és  felhívja  a  nemzetgazdasági  minisztert,  hogy  –  az 
emberi erőforrások minisztere, illetve az 1.4.1. pont szerinti forrás tekintetében a belügyminiszter 
bevonásával  –  gondoskodjon  a  szükséges  források  felmerülés  ütemében  történő  rendelkezésre 
állásáról; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
Határidő: felmerülés ütemében 

1.2. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretében kerüljön sor a Városliget mint tájképi 
kert jellegű közpark helyreállítására, ennek érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, 
hogy gondoskodjon az erre vonatkozó kert‐ és tájépítészeti tervpályázat kiírásáról; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2015. december 31. 

1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a 
Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  működő  Részvénytársaság  útján  gondoskodjon  a 
Fővárosi Nagycirkusz új épületkomplexumának megvalósítására alkalmas ingatlan biztosításáról; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2016. július 31. 

1.4. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretein belül, a Fővárosi Állat‐ és Növénykert 
területén, a Pannon Park projekthez illeszkedően, a Fővárosi Állat‐ és Növénykert által valósuljon 
meg 2017. december 31‐ig a 700 férőhelyes, a Fővárosi Állat‐ és Növénykertet és a Városligetet 
egyaránt kiszolgáló, közforgalmú Hermina Garázs, amelynek érdekében 
1.4.1.  felhívja  a  nemzetgazdasági  minisztert,  az  emberi  erőforrások  miniszterét  és  a 
belügyminisztert,  hogy  gondoskodjanak  a  Hermina  Garázs  beruházás  céljára  a  megvalósítás 
ütemezése  szerint  –  a  2016.  évi  forrásigény  tekintetében  a  Magyarország  2016.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  1.  melléklet  XX.  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma 
fejezetben  a  Liget  Budapest  projekt  megvalósításához  rendelkezésre  álló  források  terhére  – 
legfeljebb 3500,0 millió forint támogatás biztosításáról; 

Felelős  nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 

Határidő:   a Pannon Park projekt és a Liget Budapest projekt megvalósításához 
igazodva, az 1.4.2. pont alapján meghatározásra kerülő ütemezés szerint 

1.4.2.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a 
belügyminiszter  és  a  nemzetgazdasági  miniszter  bevonásával  –  nyújtson  be  előterjesztést  a 
Kormány  részére  az  1.4.1.  pont  szerinti  támogatás  ütemezett  biztosításáról,  azzal,  hogy  a 
beruházás  előkészítésével  összefüggő  forrás  biztosítására  vonatkozó  támogatási  szerződés 
Budapest Főváros Önkormányzatával 2016. január 31‐ig megkötésre kerüljön; 

Felelős:   Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere 

                                                            
 
48 az 1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja szerint módosított szöveg 
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belügyminiszter 
    nemzetgazdasági miniszter 
Határidő:   azonnal 

1.5.49  egyetért  a  Vajdahunyad  vára  műemléki  épületrekonstrukciójának  megvalósításával  és 
felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy  –  a  nemzeti  fejlesztési  miniszter  és  a 
földművelésügyi  miniszter  bevonásával  –  gondoskodjon  a  műemléki  épületrekonstrukció 
koncepciójának részletes kidolgozásáról és a szükséges előkészületek megtételéről; 

Felelős:   emberi erőforrások minisztere 
      nemzeti fejlesztési miniszter, földművelésügyi miniszter 
Határidő: a kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatását követően azonnal  

1.6. a városligeti Olof Palme Ház fejlesztése érdekében 
1.6.1. egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt keretén belül kerüljön sor az épület teljes körű 
rekonstrukciójára; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

1.6.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter és az emberi 
erőforrások  minisztere  bevonásával  –  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen  működő 
Részvénytársaság útján – gondoskodjon a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  Budapest  XIV.  kerület,  29732/1  helyrajzi  számú  ingatlanon  bejegyzett 
1064/982090  tulajdoni  hányadának  az  állam  részére  történő  megszerzéséhez  szükséges 
intézkedések végrehajtásáról;  

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2015. december 31. 

1.7.  egyetért azzal, hogy az Új Nemzeti Galéria épülete a  Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum  bevonása  nélkül,  a  nemzetközi  tervpályázaton  nyertes  terv  alapján  valósuljon meg  a 
Városligetben; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

1.8. egyetért azzal, hogy a Magyar Fotográfiai Múzeum, illetve Magyar Építészeti Múzeum nem a 
Liget Budapest projekt keretén belül valósul meg; 
1.9. a Néprajzi Múzeum új épületének megvalósítása érdekében 
1.9.1.  egyetért  azzal,  hogy  a Néprajzi Múzeum új  épülete  –  a Városligeti  Építési  Szabályzatban 
megjelölt  „B”  jelű  építési  hely  helyett  –  a  budapesti  Ötvenhatosok  terén,  Budapest  Főváros 
Önkormányzatával egyeztetett új helyszínen valósuljon meg; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2019. augusztus 20. 

1.9.2.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy  gondoskodjon  a  Néprajzi  Múzeum 
épületének  megvalósítására  vonatkozó  új  építészeti  tervpályázat  kiírásának  előkészítéséről  az 
1.9.1. pont szerinti helyszínre; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2015. december 31. 

1.10.  egyetért  a  Fővárosi  Városligeti  Színház  épületének  az  eredeti  tervek  alapján  történő 
újjáépítésével,  a  Városligeti  Építési  Szabályzatban  megjelölt  „B”  jelű  építési  helyen;  Felelős: 
emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2019. augusztus 20. 
1.11.  felhívja  az  emberi  erőforrások miniszterét,  hogy  tegye meg  a  szükséges  intézkedéseket  a 
folyamatban  lévő – az Ötvenhatosok  terét érintő,  tervezési  szerződések megkötésére  irányuló – 
közbeszerzési eljárások azonnali lezárása érdekében. 

Felelős:   emberi erőforrások minisztere 
Határidő:   azonnal 

2.  A  Kormány  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  33.  §  (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva – az 1.6.2. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében 
–  500  000  ezer  forint  egyszeri  átcsoportosítását  rendeli  el  a Magyarország  2015.  évi  központi 
költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Kvtv.)  1.  melléklet  XX.  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai 

                                                            
 
49 1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint módosított szöveg 
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feladatok  támogatása  alcím,  7.  Liget  Budapest  projekt  előkészítése  és  megvalósítása 
jogcímcsoport  terhére,  a  Kvtv.  1. melléklet  XLIII.  Az  állami  vagyonnal  kapcsolatos  bevételek  és 
kiadások  fejezet,  2.  Az  állami  vagyonnal  kapcsolatos  kiadások  cím,  1.  Felhalmozási  jellegű 
kiadások alcím, 1. Ingatlan‐beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan‐
beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára az 1. melléklet szerint. 

Felelős:  emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 

Határidő:  azonnal 
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
4.50  
 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 

 
 

1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 
a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról 

 
 

A Kormány megtárgyalta és tudomásul vette a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért felelős miniszteri biztos által előterjesztett, a Liget Budapest projekt állásáról szóló 
jelentést. 
A Kormány a jelentés alapján a következő döntéseket hozta: 
 
1. egyetért azzal, hogy a Városligettel mint tájképi kert jellegű közparkkal összefüggő kertépítési 
beruházás első üteme 2017. év őszén megkezdődjön; 
 
2. egyetért azzal, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) 
beruházása több ütemben és több telephelyen valósuljon meg, melynek érdekében 
a) elrendeli, hogy a Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját 
követően az újjáépített csarnok a Múzeum egyik telephelyeként működjön; 
b)  elrendeli,  hogy  a  Múzeum  városligeti  épületének  eredeti  tervek  szerinti  rekonstrukcióját 
követően  az  újjáépített  csarnokban  a  kiemelkedő  magyar  feltalálók  találmányainak 
megismertetésére  szolgáló  korszerű  bemutatóterem  kerüljön  kialakításra,  valamint 
megvizsgálandó egy közlekedési levél‐ és dokumentumtár kialakítása; 
c) elrendeli, hogy a Múzeum számára egy olyan új telephelyet szükséges létrehozni, ahol a 
közlekedési eszközök, illetve azok történetének teljes spektrumú bemutatása lehetséges; 
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával 
vizsgálja meg a c) pontban meghatározott új telephely lehetséges helyszíneként az egykori Északi 
Járműjavító területét, különös tekintettel a Diesel‐csarnokra, egyúttal felhívja az érintett 
minisztereket az elhelyezés további lehetőségeinek vizsgálatára; 

Felelős:   nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 

Határidő:   2017. szeptember 30. 
 
e) egyetért azzal, hogy a Múzeum új telephelye megvalósításának előkészítéséért a Múzeum 
főigazgatója felelős; 
 
3. az újonnan megépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházással összefüggésben 
a) egyetért azzal, hogy Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kivitelezésének megvalósításáig a 
Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínén működjön tovább; 
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával 
gondoskodjon a Fővárosi Nagycirkusz új helyszíneként felmerülő lehetőségek felméréséről és a 
szükséges egyeztetések lefolytatásáról; 

Felelős:   nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 

                                                            
 
50 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. XII. 4‐től. 
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Határidő:   2017. szeptember 30. 
 
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 
b) alpont szerinti felmérések és egyeztetések eredményei alapján – tegyen javaslatot a Kormány 
részére a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésének biztosítására; 

Felelős:   nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 

Határidő:   2017. november 15. 
 
4. egyetért a Magyar Zene Háza beruházás megvalósításával összefüggésben új közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával; 
 
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 2. pont d) alpont és a 3. pont b) alpont 
esetében a nemzeti fejlesztési miniszter első helyi felelőssége mellett – gondoskodjon az 1–4. 
pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről. 

Felelős:   emberi erőforrások minisztere 
Határidő:   azonnal 

 

 
 

1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat 
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló 

beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről 
 

A  Kormány  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztési  programjainak  keretében  megvalósuló 
beruházások kivitelezésének érdekében 
1.  egyetért  a  Pannon  Park  projekt  eredeti  műszaki  tartalmának  megvalósításához  szükséges 
többletforrás biztosításával, valamint a projekt 2020. december 31‐ig történő megvalósításával; 
2.  egyetért  azzal,  hogy  a  Pannon  Park  projekt  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztésének 
támogatásáról szóló 1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat 1. pontjától eltérően 2015‐2020 között 
összesen  legfeljebb  43  725 millió  forint  felhasználásával  valósuljon meg,  további  18  725 millió 
forint költségvetési többletforrás biztosításával; 
3.  felhívja  a  nemzetgazdasági  minisztert,  hogy  ‐  az  emberi  erőforrások  minisztere  és  a 
belügyminiszter bevonásával ‐ gondoskodjon a Pannon Park projekt teljes körű megvalósításához 
a 2015‐2020. évek között szükséges 43 725 millió forint rendelkezésre állása érdekében a 2015. és 
2016. években biztosított forrásokon felül legfeljebb 37 495 millió forint támogatás biztosításáról 
a  központi  költségvetésben Budapest  Főváros Önkormányzata  (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
számára az alábbi ütemezés szerint: 

a) 2018‐ban 18 477 millió forint, 
b) 2019‐ben 15 875 millió forint, 
c) 2020‐ban 3143 millió forint; 

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 

Határidő:  a 2018. évben a központi költségvetés végrehajtása során 
a 2019. és a 2020. év tekintetében a központi költségvetés tervezése során 
 
4.  visszavonja  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert  fejlesztésére  irányuló  beruházások 
megvalósításának  ütemezett  támogatásáról  szóló  1514/2015.  (VII.  23.)  Korm.  határozat  4. 
pontját; 
5.  felhívja  a  nemzeti  fejlesztési  minisztert,  hogy  tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  annak 
érdekében, hogy 

a) a Budapest XIV.  kerület, 29732/3 helyrajzi  számú, Állatkerti  körút 12/a  szám alatti,  a 
Fővárosi Nagycirkusz elhelyezését szolgáló, 4972 m2 nagyságú, 
b) a Budapest XIV. kerület, 29743 helyrajzi számú, az egykori  ISZKI Országos Toxikológiai 
Intézet elhelyezését szolgáló, 2226 m2 nagyságú, 
c)  a  Budapest  XIV.  kerület,  29737  és  29834/14  helyrajzi  számú  ingatlanokból  a  vasúti 
forgalom  számára  nem  szükséges,  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykertnek  bérbe  adott, 
összesen 1926 m2 nagyságú, 
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állami  vagyonba  tartozó  ingatlanok,  illetve  földrészletek  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert 
vagyonkezelésébe kerüljenek a Fővárosi Állat‐ és Növénykert fejlesztése és működése céljából; 

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő:  az a) alpont tekintetében a Fővárosi Nagycirkusz elköltözését követő 6 
hónapon belül 
a b) és c) alpont tekintetében 2017. december 31‐ig 

 
6.  felhívja  a  nemzeti  fejlesztési  minisztert,  hogy  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zártkörűen 
működő  Részvénytársaság  útján  folytasson  tárgyalásokat  az  Önkormányzattal  az  5.  pontban 
szereplő  ingatlanok  önkormányzati  tulajdonba  kerülésének  lehetőségeiről,  és  a  tárgyalások 
eredményéről tájékoztassa a Kormányt. 

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő:  a tárgyalások megkezdése tekintetében azonnal 

a Kormány tájékoztatása tekintetében 2018. március 31‐ig 
 

 

1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat 
a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez 

szükséges intézkedésekről 
 
A Kormány 
1.  egyetért  azzal,  hogy  a  Liget  Budapest  projekt  megvalósításához  szükséges  intézkedésekről 
szóló  1866/2015.  (XII.  2.)  Korm.  határozat  1.4.  pontjától  eltérően  a  Budapest  29753  helyrajzi 
számú,  természetben  a  Budapest  XIV.  kerület,  Állatkerti  körút  14–16.  szám  alatti  területen  a 
Pannon  Park  Projekthez  illeszkedően,  700  férőhelyes,  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykertet  és  a 
Városligetet  egyaránt  kiszolgáló,  közforgalmú  Hermina  Garázs  a  Fővárosi  Állat‐  és  Növénykert 
által 2019. december 31‐ig kerüljön megvalósításra; 
 
2.  felhívja  a  nemzetgazdasági  minisztert,  hogy  –  a  belügyminiszter  és  az  emberi  erőforrások 
minisztere  bevonásával  –  gondoskodjon  az  1.  pontban  foglaltak  teljesülése  érdekében  a  Liget 
Budapest  Projekt  megvalósításához  szükséges  intézkedésekről  szóló  1866/2015.  (XII.  2.)  Korm. 
határozat 1.4.1. pontjában a Hermina Garázs céljaira meghatározott 3500,0 millió forint forráson 
felül  további  legfeljebb  2217,0 millió  forint  költségvetési  többletforrás  biztosításáról  a  központi 
költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében az alábbi ütemezés szerint: 

a) 2017. évben 173,0 millió forint, 
b) 2018. évben 2659,0 millió forint, 
c) 2019. évben 2885,0 millió forint. 

Felelős:   nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 2017. évben a felmerülés ütemében 
a 2018. évben a központi költségvetési törvény végrehajtása során 
a 2019. évben a központi költségvetés tervezése során 
 
 

1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat 
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő 

intézkedésekről  
 
A  Kormány  a  Liget  Budapest  projekt  megvalósításával  kapcsolatos  feladatokról  szóló 
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban foglalt célok végrehajtása érdekében 
 
1.  egyetért  azzal,  hogy  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  (a  továbbiakban:  Központ)  a 
Budapest, Nyugati pályaudvar melletti,  Eiffel  tér  ‐  vasúti pálya  ‐  Ferdinánd híd  ‐ Podmaniczky 
utca által határolt területen kerüljön megvalósításra (a továbbiakban: Beruházás), azzal, hogy a 
Központ  működéséhez  szükséges  egyes  kiszolgáló  funkciók  továbbra  is  a  célra  jelenleg 
használt ingatlanokon működjenek; 
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2.  felhívja  az  emberi  erőforrások  miniszterét,  hogy  a  Beruházásnak  a  Beruházás  Előkészítési 
Alap  terhére  történő  előkészítési  feladatairól,  az  előkészítés  forrásigényéről  és  ütemezéséről 
nyújtson be előterjesztést a Kormány részére; 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: azonnal 
 
3.  egyetért  azzal,  hogy  a  Beruházás  kapcsán  kerüljön  sor  a  Nemzeti  Artista‐  Előadó‐  és 
Cirkuszművészeti  Központ  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a  továbbiakban: Nemzeti 
Cirkuszművészeti  Központ  Nonprofit  Kft.)  vagyonkezelésében  lévő,  a  Budapest  XVII.  kerület, 
belterület 129005/10 helyrajzi számú (természetben az 1172 Budapest ‐ Cinkota, Cinkotai telep ‐ 
Vidor  utca  10.  szám  alatt  található,  kivett  cirkusz megnevezésű)  ingatlan  és  a  Budapest  XIV. 
kerület,  belterület  29797  helyrajzi  számú  (természetben  az  1146  Budapest,  Francia  út  73‐74. 
szám alatt található, kivett üzemi épület megnevezésű) ingatlan korszerűsítésére, fejlesztésére 
(a továbbiakban: Fejlesztés); 
 
4.  egyetért  azzal,  hogy  a  Fejlesztés  megvalósítója  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ 
Nonprofit Kft. legyen; 
 
5.  egyetért  azzal,  hogy  a  Beruházás  és  a  Fejlesztés  során  létrejött  vagy  felújított  építmények 
jövőbeni  vagyonkezelője  és  üzemeltetője  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  Nonprofit  Kft. 
legyen; 
 
6.  egyetért  azzal,  hogy  a  Liget  Budapest  projekt megvalósításához  szükséges  intézkedésekről 
szóló  1866/2015.  (XII.  2.)  Korm.  határozat  1.  pont  1.1.  alpontjában  a  Liget  Budapest  projekt 
megvalósításához  biztosított  támogatás  a  Fejlesztésre,  valamint  a  Beruházás  kapcsán  a 
Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.‐nél a Beruházással összefüggésben felmerülő 
bevételkiesés okán a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. működési költségeire  is 
felhasználható legyen; 
 
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zártkörűen  működő  Részvénytársaság  és  a  MÁV  Magyar  Államvasutak 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV) közreműködésével gondoskodjon 

a) a Budapest belterület 28224/15 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról oly módon, hogy 
a vasútüzemhez nem szükséges területnek a Budapest belterület 28224/51 helyrajzi számú 
ingatlan  keleti  határától  a  Ferdinánd  híd  határvonaláig  terjedő  része  önálló  ingatlanként 
kerüljön kialakításra, 
b) a Budapest belterület 28224/16 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról oly módon, hogy 
annak  az  a)  alpontban  foglalt  ingatlannal  határos,  a  Ferdinánd  híd  határvonaláig  terjedő 
része önálló ingatlanként kerüljön kialakításra, 
c)  a  b)  alpont  szerint  létrejövő  új  ingatlannak  kizárólagosan  a Magyar  Állam  tulajdonába 
történő kerüléséről; 

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Határidő: 2019. december 31. 
 
8. felhívja 

a)  a  nemzeti  vagyon  kezeléséért  felelős  tárca  nélküli  minisztert,  hogy  a  MÁV 
közreműködésével  a  Beruházás  megvalósítása  érdekében,  a  Beruházás  előkészítése  során 
határozza meg a 7. pont a) és b) alpontja szerint  létrejövő új  ingatlanokon elhelyezkedő, a 
vasútüzemhez  és  a  pályaműködtetéshez  szükséges  elemek  kiváltásának  módját  és 
forrásigényét, 
b) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás előkészítése során az a) alpontban 
meghatározottakat vegye figyelembe; 

Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
a b) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere 
Határidő: az a) alpont tekintetében 2019. október 30. 
a b) alpont tekintetében folyamatosan 
 
9.  felhívja  a  nemzeti  vagyon  kezeléséért  felelős  tárca  nélküli  minisztert,  hogy  ‐  az  emberi 
erőforrások miniszterének bevonásával ‐ tegye meg a szükséges intézkedéseket 
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a)  a  Budapest  belterület  28224/15  és  a  Budapest  belterület  28224/16  helyrajzi  számú 
ingatlanok 7.  pont  a)  és  b)  alpontja  szerinti megosztásával  létrejövő  ingatlanoknak  és  a 
Budapest  belterület  28224/17,  28224/18,  28224/19,  28224/20,  28224/21,  28224/22, 
28224/23,  28224/24  és  28224/25  helyrajzi  számú  ingatlanoknak  az  összevonása 
érdekében, valamint 
b)  az  így  létrejövő  új  ingatlannak  a  Nemzeti  Cirkuszművészeti  Központ  Nonprofit  Kft. 
részére  történő vagyonkezelésbe adása érdekében azzal, hogy vizsgálja meg az  ingyenes 
vagyonkezelésbe  adás  feltételeit,  és  ezek  fennállása  esetén  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket az ingyenes vagyonkezelésbe adás érdekében. 

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2020. június 30. 
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III. MELLÉKLET – FŐVÁROSI KÖZFEJLESZTÉSEK TANÁCSA VONATKOZÓ HATÁROZATA 

 
6/2019‐12‐12/FKT határozat 
 
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 
 
1.  egyetért  a  Liget  Budapest  Projekt  részeként,  illetve  ahhoz  kapcsolódó 
beavatkozásként a Városliget jelentős forgalomcsillapításával, ideértve 

a)  a  Kós  Károly  sétány  gépjárműforgalom  előli  teljes  lezárásával  és  gyalogos‐
kerékpáros sétánnyá alakításával, 

b) az Állatkerti körút átmenő gépjárműforgalom előli  lezárásával ‐  ide nem értve a 
közösségi  közlekedést  ‐,  megőrizve  a  reggeli  és  a  késő  délutáni  csúcsórákban  az 
időszakos megnyitás műszaki lehetőségét a hivatásforgalom számára, 

c)  a  Városliget  területén  ‐  az  Állatkerti  körút  kivételével  ‐  a  közterületi  parkolás 
megszüntetésével  és  az  Állatkerti  körúton  a  közterületi  parkolóhelyek  számának 
csökkentésével, 

d) a Hősök tere Szépművészeti Múzeum és Műcsarnok előtti, valamint a Kós Károly 
sétányhoz kapcsolódó részének teljes gépjárműmentesítésével, 

e)  a  Dózsa  György  út  Városligettel  határos  szakaszán  az  átmenő  forgalom 
csökkentésével  és  az  útnak  környezethez  méltó,  növelt  zöldfelületű,  gyalogos‐  és 
kerékpárosbarát átalakításával, 

f) a közösségi közlekedésre való módváltás aktív és felhasználóbarát ösztönzésével, 
ennek  érdekében  két  darab  P+R  funkciójú,  összesen  legalább  1  500  férőhelyes 
parkolóház megtervezésével  és megépítésével  a Hungária  körút  ‐  Kacsóh  Pongrác  út  ‐ 
Mexikói út csomópontban, 

g)  annak  kidolgozásával  és  megvalósításával,  hogy  az  intézményi  bejáratokhoz 
közeli  közterületi  parkolást  ‐  különösképpen az Állatkerti  körúton és  a Hermina úton  ‐ 
elsősorban  a  mozgásukban  korlátozottak,  a  nagycsaládosok  és  csoportos  látogatók 
vehessék igénybe; 
 
2.  egyetért  azzal,  hogy  a  Főváros  és  a  Kormány  képviselői  közösen  vizsgálják  meg  a 
Hermina garázs megépítésének  szükségességét és  indokoltságát,  valamint a megépítés 
elvetése esetére a helyi építési szabályzat módosításának lehetőségét; 
 
3.  egyetért  azzal,  hogy  amennyiben  a  Tanács  döntése  szerint  a  Hermina  garázs 
megépítése  nem  szükséges,  akkor  a  Kormány  az  arra  tervezett  forrást  a  Pannon  Park 
Projekt támogatására fordítsa; 
 
4.  egyetért  a  Városligeten  belüli  forgalomcsillapítást  és  autómentesítést  szolgáló 
beavatkozások helyettesítő útvonalaként, valamint átfogó közlekedésfejlesztést szolgáló 
úthálózati elemként a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út között a vasút felett átívelő 
közúti  ‐  a  villamosvonal  átvezetését  is  biztosítani  képes  ‐  felüljáró  (a  továbbiakban: 
Szegedi úti felüljáró) előkészítésével, megtervezésével és megépítésével; 
 
5.  egyetért  azzal,  hogy  a  Szegedi  úti  felüljáró  tervezési  programja  és  koncepcióterve 
alapján  a  Tanács megvizsgálja  annak  lehetőségét,  hogy  javasolja  a  Fővárosi  Közgyűlés 
számára a Városligeti Építési Szabályzat olyan tartalmú módosítását, amely a Szegedi úti 
felüljáró teljes elkészülte előtt lehetővé teszi a Városliget forgalomcsillapítása érdekében 
a Kós Károly sétány gépjárműforgalom előli lezárását; 
 
6.  egyetért  a  Kós  Károly  sétányt  helyettesítő  úthálózati  elemek  kapacitásbővítésével, 
annak teljes körű előkészítésével és megvalósításával, ideértve 

a)  a  Vágány  utca  ‐  Róbert  Károly  körút  csomópont  és  csomóponti  környezet 
kapacitásának bővítését, 
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b)  a  Kacsóh  Pongrác  út  ‐  Hungária  körút  csomópont  és  a  Vágány  utca  ‐  Róbert 
Károly körút csomópont kapacitásának bővítését, 

c)  az  Ajtósi  Dürer  sor  átépítését  és  korszerűsítését,  illetve  az  Ajtósi  Dürer  sor 
Hungária körúti és Dózsa György úti csomópontjainak kapacitív kialakítását; 
 
7.  egyetért  azzal,  hogy  a  KKBK  Nonprofit  Zrt.  a  BKK  Zrt.‐vel  együttműködésben  a 
Városliget  térségére  vonatkozó,  tízéves  átfutású  közlekedésfejlesztési  koncepció 
keretében  dolgozza  ki  a  Városliget  környezetében  a  közlekedési  kapcsolatrendszer 
fejlesztésének  lehetőségeit,  különös  tekintettel  a  közösségi  közlekedés  előnyben 
részesítésére,  a  kerékpárosbarát  megoldásokra  és  az  elkerülő  úthálózat  további 
optimális kapacitására, és folytassa le a határozatban javasolt  intézkedések előkészítési 
és tervezési feladatait. 
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IV. MELLÉKLET – TULAJDONVIZSGÁLAT 

 
HRSZ  Terület  Kerület  Megnevezés  Művelési ág  Tulaj  Kezelő 

28243  19758  VI.  közterület  közterület VI. ker. Önkormányzat

28224/33  37722  VI.  nem közterület  irodaház, üzemi 
terület 

MÁV Zrt.

29730  6167  VI.  közterület  közterület Fővárosi Önkormányzat

29729/11  5367  VI.  nem közterület  irodaház Gazdasági társaság

29672  1076  VI.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

29729/10  7801  VI.  nem közterület  irodaház Gazdasági társaság

29670  860  VI.  nem közterület  szálloda Gazdasági társaság

29671  973  VI.  nem közterület  lakóház, udvar VI. ker. Önkormányzat

29659  871  VI.  nem közterület  irodaház Gazdasági társaság

29633/3  5100  VI.  közterület  közterület Fővárosi Önkormányzat

29657  890  VI.  nem közterület  irodaház Szerb Köztársaság

29658  722  VI.  nem közterület  lakóház, udvar Szerb Köztársaság

29591  14278  VI.  közterület  közterület Fővárosi Önkormányzat

28268  1805  VI.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

28256  946  VI.  nem közterület  lakóház, udvar FIDESZ Magyar Polgári 
Szöv. 

28267  790  VI.  nem közterület  lakóház, udvar Társasház

29663  5325  VI.  közterület  közterület VI. ker. Önkormányzat

28255  920  VI.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

28254  1736  VI.  nem közterület  lakóház, udvar, társasház

28250  1144  VI.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

28224/15  94733  VI.  nem közterület  vasútállomás Magyar Állam MÁV Bp. 
Igazgatóság 

29694  14786  VI.  közterület  közterület VI. ker. Önkormányzat

28236  876  VI.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

28249  1446  VI.  nem közterület  szálloda Gazdasági társaság

28246/2  2037  VI.  nem közterület  bölcsőde VI. ker. Önkormányzat

28262  5468  VI.  közterület  közterület VI. ker. Önkormányzat

28228/1  8953  VI.  közterület  közterület Fővárosi Önkormányzat

28233  11421  VI.  nem közterület  üzem Magyar Állam Honvédelmi 
Minisztérium 

28228/2  100  VI.  nem közterület  illemhely VI. ker. Önkormányzat

28229  11827  VI.  nem közterület  kórház Magyar Állam Honvédelmi 
Minisztérium 

28224/34  2209  VI.  nem közterület  üzemanyagtöltő 
állomás 

MÁV Zrt.

28224/32  3198  VI.  nem közterület  beépítetlen 
terület 

MÁV Zrt.

28224/16  54129  VI.  nem közterület  beépítetlen 
terület 

Magyar Állam Nemzeti 
Vagyonkezel
ő Zrt. 

28227/1  35965  VI.  közterület  utca Fővárosi Önkormányzat

33467  744  VII.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

33469  1632  VII.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

33468  1200  VII.  nem közterület  kórház Gazdasági társaság

33241  8119  VII.  közterület  közterület VII. ker. Önkormányzat

33472  1300  VII.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

33473  1282  VII.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

33295  8362  VII.  közterület  közterület VII.ker. Önkormányzat

33359  675  VII.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

33421  8134  VII.  közterület  közterület VII. ker. Önkormányzat

33352  11418  VII.  közterület  közterület VII. ker. Önkormányzat

33471  20676  VII.  közterület  közterület Fővárosi Önkormányzat

33529  14148  VII.  közterület  közterület VII. ker. Önkormányzat

33240  781  VII.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

33481/2  1912  VII.  nem közterület  idősek háza Fővárosi Önkormányzat

33482/1  3496  VII.  nem közterület  üzem Gazdasági társaság

33475/2  1370  VII.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

33242  959  VII.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

33244  962  VII.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 

társasház
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épület

33351  874  VII.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

33039/1  14958  VII.  közterület közterület Fővárosi Önkormányzat   

33342  779  VII.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

33343  1781  VII.  nem közterület lakóház, udvar Dózsa György út 64. 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 

 

33251  683  VII.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

33353  2559  VII.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

28057/1  25251  XIII.  közterület közterület Fővárosi Önkormányzat   

28044/2  4727  XIII.  nem közterület telephely Magyar Állam  Külügyminisz‐
térium 
Diplomáciai 
Testületet 
Ellátó 
Igazgatóság, 
tartós 
földhasználó: 
Szovjet 
Szocialista 
Köztársaságok 
Szövetsége 

28021/2  3426  XIII.  közterület közterület XIII. ker. Önkormányzat   

28032/2  9873  XIII.  közterület közterület XIII. ker. Önkormányzat   

28023/17  3003  XIII.  közterület közterület XIII. ker. Önkormányzat és 
Gazdasági társaság 

 

28056  38899  XIII.  nem közterület kórház Magyar Állam  Városliget 
Ingatlanfejle
sztő Zrt. 

28042  15587  XIII.  nem közterület beépített 
terület 

Magyar Állam, 
tartós földhasználó: 
Oroszországi Föderáció, 
Külügyminisztérium 
Diplomáciai Testületet 
Ellátó Igazgatóság 

 

28045  2251  XIII.  közterület közterület XIII. kerületi 
Önkormányzat 

 

28007  6338  XIII.  közterület közterület XIII. kerületi 
Önkormányzat 

 

28049  39681  XIII.  nem közterület ipartelep Magyar Állam  Közbeszerzés
i és Ellátási 
Főigazgatósá
g (KEF) 

31670/2  5114  XIV.  nem közterület iskola, lakóház, 
udvar 

XIV. kerületi 
Önkormányzat 

 

31662  2038  XIV.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

31659/2  1087  XIV.  közterület közterület XIV. kerületi 
Önkormányzat 

 

31669/4  512  XIV.  nem közterület lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

4 magánszemély   

31670/1  1363  XIV.  nem közterület templom Herminamezői Szentlélek 
Egyházközség 

 

31668/6  514  XIV.  nem közterület lakóház, udvar,
gazdasági 
épület 

társasház  

32687/2  1553  XIV.  nem közterület lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház  

32666/2  1273  XIV.  nem közterület Irodaház Magyar Állam  Honvédelmi 
Minisztérium 

32666/1  1274  XIV.  nem közterület Iroda, udvar Magyar Állam  Honvédelmi 
Minisztérium 

32687/1  1620  XIV.  nem közterület épület Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) 

 

32689/2  1353  XIV.  nem közterület épület Gazdasági társaság   

32689/1  991  XIV.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

29778/20  1281  XIV.  közterület közterület XIV. kerületi 
Önkormányzat 

 

29773  1070  XIV.  közterület Közterület XIV. kerületi 
Önkormányzat 

 

29779  2586  XIV.  közterület közterület XIV. kerületi 
Önkormányzat 
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31660/2  1267  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

29778/7  971  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

31660/3  1123  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

31661/3  1074  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar Gazdasági társaság

31661/4  971  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

32706  4087  XIV.  közterület  közterület XIV. kerületi 
Önkormányzat 

32707  36802  XIV.  nem közterület  kivett egyetem Gazdasági társaság

32700/1  59563  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

31673  3325  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

32661/1  1099  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar 3 magánszemély

31671/1  2699  XIV.  nem közterület  templom park Ferences Mária 
Misszionárius Nővérek 
Társulata 

31666  7242  XIV.  nem közterület  irodaház Gazdasági társaság

31671/2  4190  XIV.  nem közterület  kórház Magyar Állam Vakok 
Intézete 

32662/1  1230  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar 15 magánszemély

32664  1077  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

32662/2  927  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

32665  4121  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

32688  4103  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

31675  11437  XIV.  nem közterület  középiskola Budapest Főváros 
Önkormányzata,  
XIV. ker. Önkormányzat 

31679/2  5428  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

29766/3  1085  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar Budapest Főváros 
Önkormányzata 

29767/2  446  XIV.  nem közterület  gazdasági 
épület, udvar 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

29767/1  442  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar Magánszemély

29834/15  83751  XIV.  nem közterület  egyéb épület Gazdasági társaság

29834/18  349  XIV.  nem közterület  Magyar Állam Magyar 
Nemzeti 
Vagyonkezel
ő Zrt. 

29834/20  900  XIV.  nem közterület  Magyar Állam Magyar 
Nemzeti 
Vagyonkezel
ő Zrt. 

29834/21  159842  XIV.  nem közterület  Magyar Állam Magyar 
Nemzeti 
Vagyonkezel
ő Zrt. 

29795/2  197  XIV.  nem közterület  beépítetlen 
terület 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

29780/1  265  XIV.  közterület  közterület Budapest Főváros 
Önkormányzata 

29780/2  51154  XIV.  közterület  Budapest Főváros 
Önkormányzata 

32716  2615  XIV.  közterület  közterület XIV. ker. Önkormányzat

32722  1437  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

32709  2183  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

32708  10862  XIV.  nem közterület  középiskola XIV. ker. Önkormányzat

32710  2298  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

32723/2  1001  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

32723/1  1068  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

társasház

29731/1  3954  XIV.  közterület  közterület Budapest Főváros 
Önkormányzata 

29765/1  994  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar Vízügyi Közszolg. Szaksz. 
Szövetsége 

29765/2  887  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar magánszemély 4 db

29759/3  798  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház

29759/4  766  XIV.  nem közterület  lakóház, udvar társasház
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29763  957  XIV.  közterület közterület XIV. ker. Önkormányzat   

29767/9  1068  XIV.  közterület közterület XIV. ker. Önkormányzat   

29767/4  454  XIV.  nem közterület iroda, udvar Gazdasági társaság   

29766/4  2791  XIV.  nem közterület irodaház, udvar Magyar Állam, 
tulajdonjogok gyakorlója: 
Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 

 

29767/3  458  XIV.  nem közterület lakóház, udvar Magyar Református 
Egyház 

 

29766/5  3198  XIV.  nem közterület idősek háza Budapest Főváros 
Önkormányzata, XIV. ker. 
Önkormányzat 

 

29766/2  188  XIV.  nem közterület beépítetlen Budapest Főváros 
Önkormányzata 

 

29770  2266  XIV.  nem közterület iroda, műhely Magyar Állam, 
tulajdonjogok gyakorlója: 
Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 

 

29771  2581  XIV.  nem közterület lakóház, udvar Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos 
Szövetsége 

 

29768/2  5639  XIV.  nem közterület udvar, lakóház, 
gazdasági ép. 

Dunántúli Református 
Egyházkerület 

 

29778/14  464  XIV.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

29772/10  454  XIV.  nem közterület lakóház, udvar 4 magánszemély   

       

29772/1  2167  XIV.  nem közterület lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

Magyar Állam   

29767/7  450  XIV.  nem közterület lakóház, udvar Magánszemély 4   

27816/2  10784  XIV.  közterület közterület XIV. ker. Önkormányzat   

28023/27  1127  XIV.  nem közterület gazdasági 
épület, udvar 

Gazdasági társaság   

28039/2  494  XIV.  közterület közterület XIV. ker. Önkormányzat   

29732/11  962303  XIV.  közterület közpark 
(Szépművészeti 
Múzeum) 

Magyar Állam, 
tulajdonjogok gyakorlója: 
Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 

Budapest Főváros 
Önkormányzata,  
XIV. ker. Önkormányzat 

Magyar 
Mezőgazdas
ági Múzeum, 
Szépművész
eti Múzeum, 
Városliget 
Ingatlanfejle
sztő Zrt. 

29732/10  19747  XIV.  nem közterület Műcsarnok Magyar Művészeti 
Akadémia 

 

32705  3137  XIV.  nem közterület kollégium Magyar Állam, Budapest 
Főváros Önkormányzata 

ELTE 

32725  1129  XIV.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

32724  1077  XIV.  nem közterület lakóház, udvar társasház  

29759/2  1610  XIV.  nem közterület irodaház, 
lakóház, udvar 

társasház  

29739/1  19462  XIV.  közterület közterület XIV. ker. Önkormányzat   

28023/18  3398  XIV.  közterület közterület Gazdasági társaság  
XIV. ker. Önkormányzat 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
BATrT: Trtv. harmadik része Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve  

BVKSZ: Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat 

Étv.: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  

FÁNK: Fővárosi Állat‐ és Növénykert 

FKP: Budapest Főváros Környezeti Programja 

FRSZ: Fővárosi rendezési szabályzat 

IVS: Integrált városfejlesztési stratégia 

MACIVA: Magyar Cirkusz és Varieté Kht. 

OTÉK:  Országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII. 
20.) Korm. rendeletet  

OTrT: : Trtv. második része Országos Területrendezési Terv  

TrK.: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

Trtv.:  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek 
területrendezési tervéről 

TSZT: Budapest főváros településszerkezeti terve 
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