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A projekt megAlApo-
zottságA

Budapest zöldterületeinek aránya messze 
alatta marad a régiós és nyugat-európai 
átlagnak, miközben magyarországon a má-
sodik legmagasabb a világon a légszennye-
zettség miatti halálozási arány. A fővárosnak 
minden, már létező zöldterületre szüksége 
van ahhoz, hogy Budapest levegőminősége 
és klímája javuljon.

A 2016. januárban az Ipsos által elvég-
zett közvélemény-kutatás eredményéből 
kiderült, a megkérdezett budapesti lakosok 
szinte 100 százaléka gondolja úgy, hogy a 
leromlott városligeti zöldfelületek, játszóte-
rek, sportterületek és sétányok felújításra 
szorulnak. A válaszadók háromnegyede pe-
dig úgy gondolja, hogy kizárólag felújítás-
ra van szükség, új építmények létesítésére 
azonban nincs. A válaszadók jelentős több-
sége, 85 százaléka, egyetért azzal a tervvel, 
hogy a Nyugati pályaudvar mögött parkot 
létesítsenek. Ugyanakkor annak az ötletnek 
a támogatottsága, hogy egyes kormányza-
ti hivatalokat a Budai Várba költöztessenek, 
alacsony (16 százalék). A közvélemény-
kutatás teljes eredménye itt  olvasható: 
https://www.levego.hu/sites/default/files/
liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf 

A projekt áltAl elő-
IráNyzott felAdAtok

 � Együttműködés a ligetvédőkkel és más 
civil szervezetekkel – folyamatos

 � a lakosság tájékoztatása: facebook 
posztok, honlaphírek, blogbejegyzések, 
AdWords hirdetések, sajtónyilatkozatok

 � Javaslatok és véleményezések ké-
szítése állami és önkormányzati szervek 
részére; együttműködünk, tárgyaláso-
kat kezdeményezünk az önkormányzati 
és állami szervekkel, intézményekkel (ld. 
a mellékleteket)

 � Videofilm készítése
 � tanácsadás fák védelmével kapcsolatos 
ügyekben - folyamatos

 � A favédelembe a társadalom mind széle-
sebb rétegeinek bevonása.

toVáBBI felAdAtok

 � Videofilm készítés
 � mintaprojekt elindítása (egy iroda egy fa 
és a fák a lakásunk részei) projektele-
mek. mintaprojektek megvalósítása (fa-
ültetés)

 � további együttműködések és az eddigiek 
folytatása

 � Budapest Dialóg együttműködés

eddIg megVAlósUlt  
teVékeNységek

Együttműködés a ligetvédőkkel  
és más civil szervezetekkel 

 � az együttműködés során júniusban 
demon stráció tervezése, hirdetése, szer-
vezési feladatok. 

Fővárosi közgyűlés képviselőinek levelet 
írtunk, melyben felszólítottuk őket, hogy 
a június 8-i szavazásuk során a Városliget-
tel és a római-parttal kapcsolatos megfon-
tolatlan lépésekre Nem-mel szavazzanak. 
A Greenpeace a levegő Munkacsoporttal 
és a ligetvédőkkel együttműködve felhí-
vást tett közzé, hogy minél többen írják 
alá a levelet a Fővárosi közgyűlés képvise-
lőinek, kérve őket, hogy ne szavazzák meg 
azokat az előterjesztéseket, amelyekkel a 
Városliget és a római-part fáinak elpusztí-
tásához járulnának hozzá. A felhívás ered-
ményeként mindössze 20 óra leforgása 
alatt 4613-an írtak a Fővárosi közgyűlés 
képviselőinek! 

Fák Éve Projekt
Projektév: 2016

támogatók: 

pólus Holding zrt., 9 millió ft,

magNet Bank, 400 ezer ft

A projekt célja a fák védelme, a zöldterületek megóvása és bő-

vítése, valamint új zöldterületek létrehozása Budapesten, külö-

nös tekintettel a Városliget és podmaniczky park területére.

projektvezető: Szegő judit

A projekt további munkatársai: Horváth zsolt, schnier mária

https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf
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június 9-én a ligetvédők informális szer-
veződésével és a Greenpeace-szel együtt 
figyelemfelhívó villámcsődületet hajtot-
tunk végre a keleti pályaudvar előtti téren. 
Az esemény előzetes hirdetése, majd be-
számolás róla a nyilvánosságnak az elérési 
csatornáinkon történt.

június 17-én a Városligetben „legyen a vá-
ros liget!” címmel demonstrációt tartottunk, 
mely egyszerre volt a témában érdekelt civil 
szervezetek találkozója, valamint a környék-
beli és más érdeklődő lakosok bevonása a 
városi zöld területek védelmébe. Az ese-
mény előzetes hirdetése, majd beszámolás 
róla a nyilvánosságnak az elérési csatorná-
inkon történt.



6 www.levego.hu  7

július 6-án részt vettünk a ligetvédők folyama-
tos demonstrációjának akció szintű megerősí-
tésében annak a hírére, hogy előzetes (valós) 
egyeztetés nélkül megkezdik a munkálatokat 
a volt Hungexpo területén. Az esemény elő-
zetes hirdetése, majd beszámolás róla a nyil-
vánosságnak az elérési csatornáinkon történt.
Augusztus 18-án részt vettünk a pannonpark 
(azaz a volt vidámpark területén tervezett új 
állatkerti részleg, a Biodóm) területének bejá-
rásán.

 � a lakosság tájékoztatása
Facebook posztot a témában június 1. óta 
52-szer jelentettünk meg, ezek 680 677 
embert értek el. Például a következők: 
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Nem épülhetnek meg a Városligetbe tervezett 
múzeumépületek, de igényes zöldterület-fej-
lesztést hajthatnak végre, ha hallgatnak a 
budapesti lakosok 86%-ának véleményére. A 
liget Budapest projekt elbukott! Mind az Ip-
sos, mind a medián közvélemény- és piacku-
tató Intézet felmérései bizonyítják, hogy a la-
kosság nem akarja a zöldterület rovására ter-
vezett beruházásokat. Ha a kormányzat nem 
akarja az emberek véleményét figyelmen 
kívül hagyni, akkor csak egyet tehet: vissza-
vonja a liget Budapest projektet és megkezdi 
az új épületek nélküli zöldterület-fejlesztési 
tervek kidolgozását. ebben pedig számíthat-
nak a civil és szakmai szervezetek segítségére. 
kérjÜk osszátok meg, Hogy mINdeN 
kÉpVISelőHÖZ eljUSSoN A lAkoSSáG 
AkArAtA.

A greenpeace közleménye (median köz-
vélemény-kutatás):

h t t p : / / w w w. g r e e n p e a c e . o r g / … /
sajtokozpo…/median---Varosliget/

A levegő Munkacsoport megbízásából 
2016. januárjában készült közvélemény-ku-
tatás:

https://www.levego.hu/hirek/2016/02/
a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-
beepiteset

Blogbejegyzés a témában június 1. óta: 
2 db, olvasottságuk: 262 + 2117

rossz a lelkiismeretük Budapest közle-
kedéstervezőinek

kétféle közlekedési beruházással találkoz-
hatunk Budapesten. Van, amire kap pénzt 
a főváros valamelyik európai uniós alapok-
ból, és van, amelyikre nem. Amelyikre kap, 
azt muszáj időnként megbeszélni azokkal a 
budapestiekkel, akiknek a lakása közelében 
túrnak föl mindent. Amelyikre nem, annál 
elég, ha az ott lakók akkor jönnek rá, hogy 
elvész az árnyék, csökken a zöld, amikor fel-
bőg ablakuk alatt a láncfűrész.

Nos, az 1-es villamos utolsó szakaszá-
nak megépítése az első kategóriába tarto-
zik. A Budapesti közlekedési központ (Bkk) 
és a XI. kerületi polgármesteri Hivatal két-
évenként meg is szervezi a lakossági fóru-
mot, hogy legyen miről beszámolni az euró-
pai Bizottságnak. most is volt egy, amit pár 
nappal előtte, az ujbuda.hu honlap eldugott 
szegletében hirdettek meg. A gondos titko-
lódzás ellenére zsúfolásig megtelt a Buda-
pesti Művelődési központ második emeletén 
a terem, ahol a már elfogadott kivitelezé-
si tervekről rendezték a lakossági fórumot. 
Vagyis, ahogy a Bkk ügyfélszolgálata szokott 
válaszolni a fölvetett problémákra, arra ké-
szültek, hogy „tájékoztatnak”, és megkérnek 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Median---Varosliget/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Median---Varosliget/
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-beepiteset
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-beepiteset
https://www.levego.hu/hirek/2016/02/a-budapestiek-elutasitjak-a-varosliget-beepiteset
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2016/07/12/rossz_a_lelkiismeretuk_budapest_kozlekedestervezoinek
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2016/07/12/rossz_a_lelkiismeretuk_budapest_kozlekedestervezoinek
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mindenkit, hogy fogadja el a tájékoztatást. 
tudomást szerezve az eseményről, magam 
is elmentem, hónom alatt a Balázs mór-terv 
kinyomtatott példányával, hogy majd jól a 
Bkk-sok fejére olvasom, hogy élhető várost, 
fenntartható közlekedésfejlesztést prédi-
kálnak, miközben egyre több kipufogógázt 
szívatnak be az emberekkel, de végül nem 
jutottam szóhoz. A mondandómat elmondta 
más, bár ő nem hivatkozott a Balázs Mór-
tervre. A vita pedig egy idő után úgy elfajult, 
hogy sajnálni kezdtem a Bkk-sokat.

két csoportra oszthatók azok, akik már 
két éve is véleményt nyilvánítottak az akko-
ri fórumon. Az egyik csoport az egész villa-
most a pokolba kívánja, nem véve tudomást 
arról, hogy az etele út egy főút, amit eleve 
úgy alakítottak ki, hogy egyszer majd villa-
mos is lehessen rajta. A másik csoportnak 
– ahova magamat is sorolom –, tetszik a vil-
lamos, az viszont nem tetszik, hogy addig 
húzták a megépítését, mire az út közepén 
kialakult egy fasor, ami a fehérvári út és a 
tétényi út között is értékes, de onnan majd-
hogynem a busztárolónak használt pályaud-
vari buszvégállomásig gyönyörű. 125 darab, 
cirka 50 éves fa, hatalmas lombozattal. Ha 
az eltűnik, a környéken biztosan emelkedik 
a nyári hőmérséklet, és nő a levegőszennye-
zés. de még a zaj is, mert ennyi lombozat 
már a közlekedési zajt is képes csökkenteni. 
mindez azonban már két éve sem volt fon-
tos. Mint ahogy hétfőn is gyakorta utaltak rá, 
más a fontos. A döntés valahogy így szület-
hetett:

„minek is hagyjunk helyet, minek is hagy-
junk helyet? 176 parkoló autónak vagy 125 
öreg fának? á, mit számít, hogy a fák még 
a közelben is csak ötven év alatt pótolhatók! 
tartsuk meg a parkolókat!”

A lelkük mélyén, szakemberként tudják, 
hogy ez egy emberellenes választás, hiszen 
tudják, hogy egy-egy ötvenéves fa levélfe-
lülete akkora, mint egy futballpályányi fűé, 
és hogy sokat képes enyhíteni az egyre erő-
sebb kánikulán. tudják, hogy már amikor 
elkezdték a tervezést, be kellett volna ve-
zetni a lakótelepen a fizetős parkolást, hogy 
kiderüljön, mennyi a valós parkolási igény, 
és tudják, hogy mulasztottak, amikor nem 
vezették be. mint ahogy azt is tudják, hogy 
az áramátalakítót el lehetne helyezni az üres 

szolgáltatóház helyén az etele út és a tété-
nyi út sarkán ahelyett, hogy felszámolják az 
ikonikus haranglábat a Hengermalom utca 
és a fehérvári út sarkán, kivágják körülötte 
a fákat, és a helyükre ásott gödörbe süly-
lyesztik. tudják, hogy a szolgáltatóházban – 
vagy a helyén építettben – az áramátalakító 
mellett parkolók is elférnének, több is, mint 
amennyi megszűnne az etele úton. tudják, 
hogy butaság a villamost az etele térnél 
(csikorogva?) elkanyarítani a somogyi utcá-
ba, ahelyett, hogy elvinnék a metrólejáratig. 
tudják, hogy a Bártfai utcánál butaság meg-
állót építeni, olyan közel van az etele térhez 
és a tétényi úthoz is. tudják, hogy ahogy és 
amit terveztek, és lenyomnak a torkunkon, 
az egyáltalán nem felel meg a fenntartható 
városi közlekedéstervezés kritériumainak.

ezért aztán amikor kénytelen-kelletlen ki 
kell állniuk az emberek elé, csak hogy a Bkk 
megkapják azt a pár milliárd forint uniós tá-
mogatást,  akkor hebegnek-habognak, bu-
taságokat beszélnek, és még azt is képte-
lenek vállalni, hogy igen, egy városba kell 
tömegközlekedés, igen, kellenek villamosok, 
és igen, a villamos az emberek ablaka alatt 
halad, és aki városban lakik, annak ezt el 
kell viselnie.

ezért ragadhatták egy idő után magukhoz 
a szót az abszolút villamos ellenes csoport 
hangadói. egyikük szerint az etele útra nem-
hogy villamos nem kell, de meg kellene til-
tani még a közúti átmenő forgalmat is. Abba 
már nem gondolt bele – és a zavarban lévő 
tervezők sem szembesítették vele –, hogy 
vajon ő hol autózna, ha mindenütt a város-
ban megtiltanák az átmenő forgalmat.

Nem csak tettesek, de áldozatok is ők, 
a Bkk lehurrogott szakértői, akik rossz lel-
kiismerettel, időnként butaságokat beszél-
ve próbálták állni a sarat. áldozatai annak, 
hogy Budapestnek bár van Balázs mór-terve, 
nincs koncepciója. Nincs víziója arról, milyen 
az ideális közlekedési hálózat, hogy tehető 
élhetővé egy város az éghajlatváltozás ide-
jén. Nincsenek a városnak nem az eU alapjai 
által kikényszerített ál–, hanem valódi fóru-
mai, ahol a döntéshozók beszélgetnének a 
választóikkal, azokkal, akik fizetik őket, és 
akiknek a jóllétét szolgálniuk kellene. Sőt 
nemcsak beszélgetnek velük, de még hall-
gatnak is rájuk. mert ha lennének ilyen fó-

rumok, akkor lehetne végre közmegegyezés 
arról, hogy igen, mindenáron meg kell tarta-
ni azt a fát, amelyiknek sikerült negyven-öt-
ven évet is megélnie ebben a közönyös kö-
zegben, ahol még a nagyon szem előtt lévő 
közterületeken is hagyják kiszáradni a fákat 
és csak hébe-hóba pótolják őket. Arról, hogy 
ha van egy ötven éves fasor, azt nem szabad 
bántani, mert nincs az a parkoló, ami nála 
nagyobb hasznára lenne az embereknek.

vamá

Hírek a honlapunkon:
június 1. óta 11 db honlaphír jelent meg, 
például a következők:

összefognak a civilek a fákért

A Budapesti Városvédő egyesület, a Bu da-
vár védők, a Civilzugló egyesület, a levegő 
Munkacsoport, a ligetvédők, a ligetvédők – 
orczy park, a Védegylet képviselői tartottak 

ma 11:00 órakor sajtótájékoztatót a Hősök 
terén. Felhívták a figyelmet arra, hogy Bu-
dapesten több helyszínen értelmetlen zöld-
terület csonkításokat terveznek, és vannak 
folyamatban, valamint mindenkit hívtak 
a szeptember 24-én megrendezésre kerülő 
Zöld Budapest protestival elnevezésű ren-
dezvényre, melyen neves fellépőkkel, kon-
certekkel rendeznek demonstrációt Buda-
pest fáinak megóvásáért.

két közvélemény-kutatás is azt mutatta 
ki a fővárosban élők több mint 80 százalé-
ka nem ért egyet a Városliget beépítésével, 
és csaknem 80 százalékuk ellenzi, hogy kor-
mányzati negyeddé alakítsák át a Várat.

A megalomán tervek fák ezreit veszélyez-
tetik:

- az országház előtt már 200 fát vágtak ki,
- a józsef nádor téren az összes fát letarol-

ták egy luxusszállodát kiszolgáló mélygarázs 
építése miatt,

- az orczy parkban a Nemzeti közszolgá-
lati egyetem építése miatt megkezdett favá-
gások közel 300 fát veszélyeztetnek,

- a Nagymező utca árnyat adó platánjait 
ismét egy mélygarázs miatt fenyegetik,

http://levegomunkacsoport.blog.hu/2016/03/25/balazs_mor_a_paravan
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- az etele úton 175 fát vágnának ki 182 
(máshol jól pótolható) parkolóhely miatt,

-a  római-parti mobilgát megépítése 1500 
fa kivágásával járna,

- a Városligetbe tervezett építkezések kö-
vetkeztében 6-800 fa tűnne el!

a tüntetés résztvevői felszólítják 
a kormányt, illetve a Fővárosi önkor-
mányzatot, hogy

- Hozzanak megfelelő intézkedéseket a fő-
városi zöldterületeket hatékony védelmére, 
fejlesztésére, gondozására, a városból hi-
ányzó 30 000 fa pótlására;

- Ne tegye lehetővé az új építkezéseket 
zöld közterületeken, és azokat ne lehessen 
építési területté minősíteni;

- Az üresen álló, elhanyagolt középülete-
ket hasznosítsák, újítsák fel újak építése he-
lyett;

- terjesszék ki minél több helyre a sétá-
lóutcákat, forgalomcsillapított területeket, 
megfelelő növényzettel ellátva;

- Budapest fejlesztését a Fővárosi közgyű-
lés által elfogadott „Budapest 2030 Hosszú 
távú Városfejlesztési koncepció” alapján vé-
gezzék, és ne ötletszerű, senki mással nem 
egyeztetett kormányzati döntésekkel;

- A társadalmi, lakossági egyeztetéseket 
minden érintett helyen tartsák meg, és a la-
kossági véleményeket kiemelten vegyék fi-
gyelembe;

- Vonják vissza a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházásokról 
szóló, a fővárost érintő törvényeket;

- A Városligetbe tervezett megalomán 
múzeumnegyed-építkezést azonnal állítsák 
le!

A demonstráció szervezői Budapes-
ti Városvédő egyesület, a Budavárvédők, 
a Civilzugló egyesület, a levegő Munkacso-
port, a ligetvédők, a ligetvédők – orczy 
park és a Védegylet. A Hősök terén felszóla-
lások és koncert volt, a Besh o drom, riddim 
Colony, korai Ütősök és több más, ismert 
együttes részvételével.

 � Javaslatok és véleményezések ké-
szítése állami és önkormányzati szervek 
részére; együttműködünk, tárgyalásokat 
kezdeményezünk az önkormányzati és ál-
lami szervekkel, intézményekkel (ld. a mel-
lékleteket is)

A településrendezési eljárásokban be-
nyújtott véleményezéseinkben minden al-
kalommal súlyt fektettünk a lehetőségekhez 
mérten minél nagyobb zöldfelületi arányok 
biztosítására, melyeket főleg az eredeti al-
talajjal közvetlen vertikális kapcsolatban 
álló területként javasoltunk megvalósítani 
a nagy lombú fák telepíthetősége érdekében.

A környezetvédelmi eljárásokban való 
részvételünk alkalmával, az előzetes vizsgá-
latok és a részletes környezeti hatásvizsgá-
latok véleményezésekor szakmai érveinkkel 
a meglévő fák védelme mellett foglaltunk 
állást.

egyes kiemelt ügyekben leveleket intéz-
tünk az illetékes intézményvezetőkhöz.

alábbiakban felsoroljuk, illetve mellé-
keljük a téma szempontjából fontosabb 
beadványainkat, illetve leveleinket.

Júniusban:
megvitattuk a Védegylet szakmai képvi-

selőjével és a Szindikátus főtitkárával a Fő- 
kert Zrt.-től kapott felkérésre adandó vá-
laszt a Vörösmarty téri gerbeaud teraszán 
álló balesetveszélyes platánfával kapcsolat-
ban.

Megküldtük válaszunkat a Főkert Zrt. 
zöldfelület-fenntartási igazgatójának a Vö-
rösmarty téri platánfa kivágásának szüksé-
gességével kapcsolatban. A levél másolatát, 
mely a fakivágásokkal és a favizsgálatok 
szükségességéről általánosságban kinyilvá-
nított véleményünket is tartalmazza, pos-
táztuk az V. kerületi Önkormányzat jegyző-
jének, valamint a Főpolgármesteri Hivatal 
Főjegyzőjének is.

levelet intéztünk a Városliget zrt. el-
nökéhez és vezérigazgatójához „felkérés 
ökológiai kockázatelemzés elkészíttetésére 
a 20/2016. (VI. 10.) Főv. kgy. rendelettel 
módosított Városligeti építési szabályzatról 
szóló 32/2014. (VII. 16.) Főv. kgy. rendelet 
2. § (4) pontja Alapján” címmel, kifejtve azt 

a véleményünket, hogy a kockázatelemzés 
eredményétől kell függővé tenni a tervezett 
építmények ngedélyezhetőségét.

levelet intéztünk tarlós István főpolgár-
mesterhez a Városligeti építési szabályzatról 
szóló 32/2014. (VII. 16.) Főv. kgy. rendelet 
20/2016. (VI. 10.) Főv. kgy. rendelettel való 
módosításával kapcsolatban, köszönetünket 
kifejezve a Fővárosi közgyűlésnek, amiért a 
rendeletet az általunk javasolt azon kiegészí-
téssel fogadta el, amely lehetővé teszi, hogy 
a tervezett beépítések engedélyezhetőségét 
a településökológiai vizsgálat eredményétől 
függően bírálják el.

Júliusban:
levelet intéztünk a magyar Nemzeti mú-

zeum új igazgatójához a múzeum kertjére 
kiírt ötletpályázattal kapcsolatban.

kérelemmel fordultunk józsefváros pol-
gármesteréhez a múzeumkert sorsára vo-
natkozóan.

Információt kértünk a Fővárosi állat- és 
Növénykert igazgatójától a kormányhivatal 
honlapján közzétett 7 fára vonatkozó kivá-
gási kérelemmel kapcsolatban.

július 15-én tértivevényes levélben meg-
küldtük viszontválaszunkat mozsár István-
nak, a Városliget zrt. vezérigazgatójának az 
ökológiai kockázatelemzés elkészíttetésével 
kapcsolatban a Városliget módosított építé-
si szabályzata alapján. e levélben egyúttal 
bejelentkeztünk a vezérigazgató július 7-iki 
levelében említett környezeti hatásvizsgálati 
ljárásba. 

elektronikus úton megküldtük vélemé-
nyezésünket a Főpolgármesteri Hivatal Vá-
rosépítési Főosztályára a Moholy-Nagy Mű-
vészeti egyetem szabályozási tervének 
módosításával kapcsolatban a Fővárosi Ön-
kormányzat partnerségi eljárásának kereté-
ben. A levél másolatát a XII. kerület alpol-
gármesterének is megküldtük.

Megfigyelőként részt vettünk a Budapes-
ti közlekedési központ és a XI. kerületi Ön-
kormányzat által az 1-es villamos etele úti 
továbbvezetésével kapcsolatos lakossági fó-
rumon.

augusztusban:
levelet intéztünk a pest megyei kormány-

hivatal környezetvédelmi és természetvédel-

mi Főosztályához a pe /kt F/2599-17/2016. 
ügyiratszámú tájékoztatásukra válaszként 
kiskunlacháza Öregállás-dűlőben (a kiskun-
lacháza 0530/21, 0530/22 hrsz-ú ingatla-
nok egészén és a 0514/34, 0514/35. 0529/1, 
0529/2 hrsz-ú ingatlanok egy részén) terve-
zett kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati 
eljárásával kapcsolatban a pfadt kft bérosz-
tályozóként működtetni szándékozott kavics 
osztályozója miatt.

megküldtük észrevételeinket, valamint 
annak kiegészítését a pest megyei kormány-
hivatal környezetvédelmi és természetvé-
delmi Főosztályának a Budapest XIV. kerület 
29753 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Her-
mina Garázs előzetes vizsgálatában részt 
vettünk a Fővárosi állat- és Növénykert 
kommunikációs osztályvezetője által tartott 
szűk körű megbeszélésen a FáNk és a volt 
Vidámpark területére vonatkozó fejleszté-
sekkel kapcsolatban.

szeptemberben:
levelet intéztünk mozsár Istvánhoz, a Vá-

rosliget zrt. vezérigazgatójához, amelyben 
ismételten bejelentkeztünk a Városliget 
projekt környezetvédelmi eljárásába, és 
felhívtuk a Városliget zrt. vezérigazga-
tójának figyelmét arra, hogy a tervezett 
épületekrevonatkozóan ne külön-külön, ha-
nem a tervek egészére vonatkozóan készül-
jön a hatásvizsgálat, hiszen csak úgy vehető 
figyelembe az egész projekt hatása, ha azt 
együttesen vizsgáljuk.

levelet intéztünk mozsár Istvánhoz, 
amelyben kértük, hogy a Városliget és kör-
nyékéről készült közlekedési tanulmányt jut-
tassa el elektronikus címünkre. 

Válaszlevelet írtunk a magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatójának, melyben megkö-
szönve a potenciális meghívást a kert átépí-
tése előtti újabb szakmai vizsgálatra, és újra 
kinyilvánítottuk a kert fáival kapcsolatos ál-
lásfoglalásunkat.

Határidőben kézbesítettük véleményezé-
sünket a lágymányosi öböl és környéke fej-
lesztésének megismételt környezetvédelmi 
eljárásában készített új hatástanulmányról.
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 � tanácsadás favédelemmel kapcsolat-
ban: folyamatosan végeztük.

 � Megjelenés a mobilitási Héten az And-
rássy úton, favédelmi kvíz játék, fater-
mést felismerő játék, óriásplakát a Zöld 
Budapest protestival (ligetvédés) nép-
szerűsítésére és szórólapozás.

sajtómegjelenések a zöldterület-vé-
delemmel, Városligettel kapcsolatban:

2016. 06. 07. - mNo
Összefogtak a favédők Budapesten
http://mno.hu/belfold/osszefogtak-budapest-
kornyezetvedoi-1347792

2016. 06. 13. - VároSVÉDő.HU
legyen a város: liget! Összefognak a ligetvédők
http://varosvedo.hu/2016/06/13/legyen-a-
varos-liget/

2016. 06. 13. - mNo
le a láncfűrészekkel: összefognak a fairtások 
ellen
http://mno.hu/belfold/le-a-lancfureszekkel-
osszefognak-a-fairtasok-ellen-1346989

2016. 06. 15. - mANdINer
Összefognak a ligetvédők, tanácskozás a 
királydombon. 
http://mandiner.hu/cikk/20160615_ligetvedok_
legyen_a_varos_liget

2016. 06. 16. - VAroslIget.INfo
ligetvédők nagygyűlése
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/559-
ligetvedok-nagygyulese

2016. 06. 16. - Nol
fairtás: az ellenállás lassan, de terebélyesedik
http://nol.hu/belfold/fairtas-az-ellenallas-
lassan-de-terebelyesedik-1620325

2016. 06. 17. - CIVIlek.HU
le a láncfűrészekkel: összefognak a fairtások 
ellen
http://www.civilek.hu/hirek-osszes/le-a-
lancfureszekkel/

2016. 06. 18. - HÍrtV
Összefogtak a civilek a fakivágások ellen
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/osszefogtak-a-civilek-
a-fakivagasok-ellen-1347845

2016. 06. 28. - NépszAVA
legyen a város: liget!
http://nepszava.hu/cikk/1098281-legyen-a-
varos-liget

2016. 06. 30. - CANADAHUN
szörényi és Bródy is tiltakozik a liget beépítése 
ellen
http://canadahun.com/temak/
sz%C3%B6r%C3%A9nyi-%C3%A9s-
br%C3%B3dy-is-tiltakozik-a-liget-
be%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-
ellen.56609/

2016.07.04. északhírnök
szörényi és Bródy is tiltakozik a liget beépítése 
ellen
https://www.eszakhirnok.com/kultura/59835-
szoerenyi-es-brody-is-tiltakozik-a-liget-
beepitese-ellen.html

2016.07.04. !!444!!!
A budapestiek 86%-a nem támogatja, hogy 
múzeumokat építsenek a Városligetbe
http://444.hu/2016/07/04/a-budapestiek-86-a-
nem-tamogatja-hogy-muzeumokat-epitsenek-a-
varosligetbe

2016.07.06. pesti srácok
Bródy énekelt a kitelepített ligetvédőknek
http://pestisracok.hu/brody-enekelt-kitelepitett-
ligetvedoknek/

2016.07.06. Infovilág
előállítások közepette megkezdődött a bontás a 
Városligetben 
http://infovilag.hu/hir-35128-eloallitasok_
kozepette_megkezdodott_bont.html

2016.07.06. Magyar Idők
Megint tüntettek az ún. „ligetvédők”
http://magyaridok.hu/belfold/megint-tuntettek-
az-un-ligetvedok-815269/

2016.07.06. ma.hu
liget Budapest tüntetés a Városligetben
http://www.ma.hu/belfold/285308/liget_
Budapest__tuntetes_a_Varosligetben

2016.07.06. magyar Narancs
Békés tüntetésnek indult, rendőrattak lett belőle
http://magyarnarancs.hu/lokal/bekes-
tuntetesnek-indult-rendorattak-lett-
belole-100039
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http://canadahun.com/temak/sz%C3%B6r%C3%A9nyi-%C3%A9s-br%C3%B3dy-is-tiltakozik-a-liget-be%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-ellen.56609/
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http://canadahun.com/temak/sz%C3%B6r%C3%A9nyi-%C3%A9s-br%C3%B3dy-is-tiltakozik-a-liget-be%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-ellen.56609/
http://canadahun.com/temak/sz%C3%B6r%C3%A9nyi-%C3%A9s-br%C3%B3dy-is-tiltakozik-a-liget-be%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se-ellen.56609/
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2016.07.06. – AtV.hu
rohamsisakos rendőrök szállták meg a 
ligetvédők táborát
http://www.atv.hu/belfold/20160706-rendorok-
szalltak-meg-a-ligetet-farkasszemet-neznek-a-
tuntetokkel-frissul

2016.07.06. offmedia
12 embert állított elő ma a ligetnél a rendőrség 
(eddig) 
http://budapest.offmedia.hu/hirek/12-embert-
allitott-elo-ma-a-ligetnel-a-rendorseg-eddig

2016.0.06. 10kerkult
ligeti harc: hadüzenet a kormánynak
http://www.10kerkult.hu/magyarorszag/9719-
a-ligeti-harc-mar-a-demokraciarol-is-szol.html

2016.07.07. Canadahun
Bródy énekelt a kitelepített ligetvédőknek
http://canadahun.com/temak/br%C3%B3dy-
%C3%A9nekelt-a-kitelep%C3%ADtett-
ligetv%C3%A9d%C5%91knek.56631/

2016.07.07. szeretlekmagyarorszag.hu
puzsérral és Bródyval demonstráltak a 
ligetvédők 
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
puzserral-es-brodyval-demonstraltak-a-
ligetvedok/

2016.07.07. BUmm.sk
Ujjé a ligetbe – A rendőrség szerint a tiltakozás 
elveszítette a „békés jellegét”...
http://www.bumm.sk/kulfold/2016/07/07/
ujje-a-ligetbe-a-rendorseg-szerint-a-tiltakozas-
elveszitette-a-bekes-jelleget

2016.07.07. ujszo.com
„Nem adjuk a ligetet”, „orbán, takarodj!” újabb 
demonstráció Budapesten
http://ujszo.com/online/kulfold/2016/07/07/
nem-adjuk-a-ligetet-orban-takarodj-ujabb-
demonstracio-budapesten

2016.07.07. HAoN
liget Budapest – tüntetés a Városligetben 
http://www.haon.hu/liget-budapest-tuntetes-a-
varosligetben/3101776

2016.07.08. mno
Nem foglalkoztak a kormánypártiak a liget-
vitával
http://mno.hu/belfold/nem-foglalkoztak-a-
kormanypartiak-a-liget-vitaval-1351037

2016.07.08. nepszava.hu
„Informális ligetcsúcs” A kormánypárti 
képviselőket nem érdekelte
https://nepszava.hu/cikk/1099370-informalis-
ligetcsucs---a-kormanyparti-kepviseloket-nem-
erdekelte?print=1

2016.07.14. lokál
A ligethasználók kétharmada támogatja a liget 
projektet
https://www.lokal.hu/2016-07-a-ligethasznalok-
ketharmada-tamogatja-a-liget-projektet/

2016.07.14. hvg.hu
kudarcra van ítélve a városligeti faátültetés?
http://hvg.hu/itthon/20160714_varosliget_
liget_projekt_fa_atultetes_fak

2016.07.15. mandiner
A fórum alatt mi tárgyalásokat értünk
http://mandiner.hu/cikk/20160715_lukacs_
andras_a_forum_alatt_mi_targyalasokat_ertunk

2016.07.15. hetek
Háború a ligetért egyeztetésre hívja az 
érintetteket Baán lászló
http://www.hetek.hu/belfold/201607/haboru_a_
ligetert

2016.07.18. 24.hu
Azbesztet szórhattak szét a ligetben bontás 
közben
http://24.hu/kozelet/2016/07/18/azbesztet-
szorhattak-szet-a-ligetben-bontas-kozben/

2016.07.18. Házipatika.com
rákkeltő anyag szabadult fel a Városligetben?
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/
daganatok/cikkek/rakkelto_anyag_szabadult_
fel_a_varosligetben/20160718145234

2016.07.18. Nol
szétszórták az azbesztet a Városligetben 
rombolók
http://nol.hu/belfold/szetszortak-az-azbesztet-
a-varosligetben-rombolok-1624053

2016.07.18. orIgo
A ligethasználók kétharmada támogatja a liget 
projekt célkitűzéseit
http://www.origo.hu/itthon/20160716-
varosliget-liget-projekt-kozvelemeny-kutatas.
html

2016.07.18. Nol.hu
szétszórták az azbesztet a Városligetben 
rombolók
http://nol.hu/belfold/szetszortak-az-azbesztet-
a-varosligetben-rombolok-1624053

2016.07.18. Élőben
Feltételezések szerint nem megfelelően 
bontották az azbesztet tartalmazó városligeti 
épületet
http://eloben.hu/hir/feltetelezesek-szerint-nem-
megfeleloen-bontottak-az-azbesztet-tartalmazo-
varosligeti-epuletet

2016.07.19. ournet
Azbeszt: rákkeltő anyag szabadult fel a 
Városligetben?
http://news.ournet.hu/story/azbeszt-a-
ligetben-321433

2016.07.20. CIVIlHeteS
tömegtüntetést szerveznek a ligetvédők
http://civilhetes.net/tomegtuntetest-
szerveznek-a-ligetvedok

2016.07.21. greenfo
A greenpeace mintavételezéssel tisztázná az 
azbeszt-helyzetet a ligetben
http://greenfo.hu/hirek/2016/07/21/a-
greenpeace-mintavetelezessel-tisztazna-az-
azbeszt-helyzetet-a-ligetben?referrer=rss

2016.07.22. reflektor
A múzeumkertet is elérte a fairtási láz
http://reflektor.hu/hirek/a-muzeumkertet-is-
elerte-a-fairtasi-laz

2016.08.07 - Nol
Miért gyűlöli az orbán-kormány a fákat?
http://nol.hu/belfold/miert-gyuloli-az-orban-
kormany-a-fakat-1626603

2016.08.24 - Magyar Idők
Nem lesz többé parkoló a múzeumkert
http://magyaridok.hu/belfold/nem-lesz-tobbe-
parkolo-muzeumkert-928321/

2016.09.07 - Greenprofit
ZÖlD Budapest protestival - Védjük meg 
Budapest fáit!
http://greenprofit.hu/index.php/home/
programok-kampanyok/1328- zold-budapest- 
protestival-vedjuk-meg- budapest-fait 

2016.09.14. - hírtV
A Hír tV stábját is igazoltatták, egy hét múlva 
demonstráció
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-hir- tv-stabjat- is-
igazoltattak- egy-het- mulva-demonstracio- 
lesz-1361678

2016.09.15 - függetlenNemzet
Hatalmas pusztítást tervez a kormány Buda-
pesten!
http://www.fuggetlennemzet.hu/4407.
php?id=4407

2016.09.15. - greenfo
Összefognak a civil szervezetek Budapest fáiért
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/15/
osszefognak-a- civil-szervezetek- budapest-
faiert

2016.09.15. - Népszavaonline
Hatalmas pusztítást tervez a kormány Budapes-
ten, nevetséges magyarázatokkal
http://nol.hu/belfold/fa-fakivagas- 
kornyezetvedelem-pusztitas- orban-kormany- 
budapest-1631893

2016.09.19. - zip magazin
zöld Budapest protestival
http://www.zipmagazin.hu/hirek/
hulladekgazdalkodas/zold-budapest- protestival

2016.09.20. - nepszava online
Összefogás a fákért
http://nepszava.hu/cikk/1106426-osszefogas- 
a-fakert
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2016.09.21. - greenpeace
A Greenpeace, a levegő Munkacsoport és a 
ligetvédők kijöttek a liget park Fórumról
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/
sajtokozpont/A-greenpeace- kijott-a- liget-park- 
forumrol/

2016.09.21. - greenfo
A zöldek faképnél hagyták a miniszteri biztost
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/21/a-zoldek- 
fakepnel-hagytak- a-miniszteri- biztost

2016.09.21. - Magyar idők
persányi: ha nem lenne fakivágás a Városliget-
ben, az a park végét jelentené
http://magyaridok.hu/belfold/persanyi-ha- 
nem-lenne- fakivagas-varosligetben- az-park- 
veget-jelentene-1023286/

2016.09.21 - civil hírügynökség
zöld Budapest protestivel
http://civilhirugynokseg.hu/event/zold-
budapest- protestivel/

2016.09.21. - hvg.hu
persányi: vége lenne a Városligetnek fakivágás 
nélkül
http://hvg.hu/itthon/20160921_persanyi_ak-
kor_lenne_vege_a_Varosligetnek_ha_nem_len-
ne_fakivagas

2016.09.22. - varosliget.info
tüntetés a zöld Budapestért
http://www.varosliget.info/index.php/85-
cimlap/610- tuntetes-a- zold-budapestert

2016.09.22. - varosliget.info
Megvolt az első liget park Fórum
http://varosliget.info/index.php/85-cimlap/609.
megvolt- az-elso- liget-park- forum

2016.09.23. - tilos rádió
Újra élőben:liget Fórum, kivonulás, Garten Stú-
dió és falramászás (Boulder Ball) a dürer
kertben
https://tilos.hu/episode/utcaradio/2016/09/23

2016.09.23 - varosvedo.hu
A civil szervezetek Budapest fáiért
http://varosvedo.hu/2016/09/

2016.09.24. - index
A budapesti fakivágások ellen tiltakoznak
http://index.hu/belfold/2016/09/24/a_budapes-
ti_fakivagasok_ellen_tiltakoznak/

2016.09.24. - zuglói lapok
Budapest fáiért tüntettek civil szervezetek
http://www.zuglo.hu/budapest-faiert- tuntettek-
civil- szervezetek/

2016.09.24. - !!444!!!
több ezren vonultak Hősök terére, hogy a fővá-
rosi fakivágások ellen tiltakozzanak
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- 
vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- 
fakivagasok-ellen-tiltakozzanak?google_editors_
picks=true

2016.09.24. - !!444!!!
több ezren vonultak Hősök terére, hogy a fővá-
rosi fakivágások ellen tiltakozzanak
http://444.hu/2016/09/24/tobb-ezren- 
vonultak-hosok- terere-hogy- a-fovarosi- 
fakivagasok-ellen-tiltakozzanak

2016.09.24. - Népszavaonline
Civilek vonultak a főváros  tüdejének&quot; 
védelmében
http://hirek24.hu/?req=835954

2016.09.24 - programokbudapest.hu
ZÖlD Budapest protestival - Védjük meg Buda-
pest fáit!
http://www.programok-budapest.hu/erzsebet- 
ter-hosok- tere/zold-budapest- protestival-
vedjuk- meg-budapest-fait

2016.09.24 - vs.
Budapest fáinak megvédéséért demonstráltak 
civil szervezetek
http://vs.hu/kozelet/osszes/budapest-fainak- 
megvedeseert-demonstraltak- civil-szervezetek-
0924#!s2

2016.09.24. - hirek24.hu
A budapesti fakivágások ellen tiltakoznak
http://hirek24.hu/?req=835772

2016.09.24. - index.hu
pillanatok alatt, minden előjel nélkül kivágták a 
Bocskai úti fákat
http://hirek24.hu/?req=835442

2016.09.24. - rotapress
Civilek vonultak a főváros  tüdejének&quot; 
védelmében
http://rotapress.us/belpol/155033-civilek- 
vonultak-a- f%C5%91v%C3%A1ros-
t%C3%BCdej%C3%A9nek-
v%C3%A9delm%C3%A9ben.html

2016.09.24. - Hírposta/
pillanatok alatt, minden előjel nélkül kivágták a 
Bocskai úti fákat
http://hirposta.hu/cikk/4995988/pillanatok_
alatt__minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_Bocs-
kai_uti_fakat/

2016.09.24 - szeretlek magyarország
Minden előjel nélkül kivágták a fákat a Bocskai 
úton
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minden-
elojel- nelkul-kivagtak- a-fakat- a-bocskai- 
uton/

2016.09.25. - greenfo
Arany láncfűrész díjat kapott a Nemzeti közszol-
gálati egyetem rektora
http://greenfo.hu/hirek/2016/09/25/
arany-lancfuresz- dijat-kapott- a-nemzeti- 
kozszolgalati-egyetem-rektora

2016.09.25. - ma.hu
Budapest fáinak megvédéséért demonstráltak 
civil szervezetek
http://www.ma.hu/belfold/290405/Budapest_
fainak_megvedeseert_demonstraltak_civil_szer-
vezetek

2016.09.30. - válasz.hu
„esztétikai okokból nem vágunk ki fákat a múze-
umkertben!”
http://valasz.hu/kultura/esztetikai-okokbol- 
nem-vagunk- ki-fakat- a-muzeumkertben- 
120642

2016.09. - le Monde diplomatique
zenés kiállás Budapest zöldterületeiért (IX.24.)
http://www.magyardiplo.hu/index.php/
archivum/68-kozeleti- programajanlo/2224-
zenes- kiallasbudapest-zoldteruleteiert- ix-24
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