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BUDAPEST VII. KERÜLET NAGYDIÓFA UTCA  
– MI TÖRTÉNT EDDIG? 

 
Nem tudjuk, miért nevezik Nagydiófa utcának, mert ha benézünk, egyetlen élő fa sincs benne. Maga a VII. 
kerület Bp. legsűrűbben lakott, az egy főre jutó zöldfelületben legszegényebb kerülete. Az ezredforduló táján 
mégis úgy hirdették a Nagydiófa u. 8. sz. alatti ingatlannal szemközti házak utcai lakásait, hogy „zöldre néző, 
napfényes”. Sőt, a felsőbb emeletiek panorámásak a budai hegyekre (a VII. ker.-ben ez sem mindennapi dolog.) 
A hitetlenkedő lakásvásárló pedig odament és beleszeretett a lakásba, mert a szemközti, Nagydiófa u. 8. sz. 
alatti, 1874-ben épült részben fsz-es, részben egyemeletes, jó karban lévő, patinás kis ház udvarán álló 3 
gyönyörű fa látványa fogadta madárcsicsergéssel és napfényáradattal. A lakásvásárló ezek után el volt veszve, 
alku nélkül adta meg a kért lakásárat. Mert a zöld növény, a napfény, az ég (helyenként a budai hegyekre való 
kilátás) nagy érték. 
 

Az első sokk 2004-ben érte a Nagydiófa u. 8. környezetében lakókat: tavasszal, éppen a fák virágzásakor 
kivágták és zárt teherautóban elvitték mindet. Holott erre csak nagyon indokolt esetben, engedély alapján lett 
volna mód és akkor is pótolni kellett volna a kivágott fákat. Semmilyen intézkedés nem történt. És ez nemcsak a 
szemközti házak lakóinak kára, akik ráláttak, hiszen a fák portalanító, oxigéntermelő jótékony hatása (a 
madárcsicsergéssel együtt) az összes nagydiófa utcainak hiányzik. 
 

A Nagydiófa u. 8-ban lévő kis ház a régi zsidónegyed múltjának minden fázisát magán viseli. Az eredetileg 
földszintes lakó-iparos ház hátsó szárnyára csak később építettek egy emeletet, amely iskolaként működött. A 
Kádár-rendszerben a Kelet-Pesti Vendéglátó-ipari Vállalat központjaként hasznosította az épületet, a 
rendszerváltás után ugyancsak irodaházként funkcionált.  
 

Második riadalmunk kezdete kb. két évvel ezelőttre tehető, amikor a kis ház kiürült és ahogy teltek-múltak a 
hónapok, csak nem költözött bele senki. Állaga napról-napra romlott. Az utcafronton világító két kandelábert 
leszerelték, egyre elhagyatottabb látványt nyújtott. De reménykedtünk új életre kelésében, hiszen a régi 
zsidónegyed műemléki jelentőségű területként védett, világörökségi puffer-zónába tartozik, a közvetlen 
szomszéd Nagydiófa u. 6-os ház műemlék, annak környezeteként is óvni kell, ráadásul a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) munkatársai íratlan szabályként kezelték az 1875. előtt épült házak védelmét, 
mint azt Perczel Anna (Óvás!) építésztől megtudtuk. (Hunvald polgármester pedig jelenleg is nagy esélyekkel 
lobbizik a negyed Világörökségi területté nyilvánításáért az UNESCO-nál.) Így aztán derült égből 
villámcsapásként hatott, amikor  
 

tavaly tavasszal egy újságcikkből (Heti Válasz, Zsuppán András) megtudtuk, a Nagydiófa u. 8. sz. alatti épület 
bontásra van ítélve. Rá kb. egy hónapra már kint lógott egy házon a ponyva (azóta is kint van): „Belvárosi 
lakások leköthetők – Gran’dio Residence”. Mint megtudtuk, a tervezett ház 5-6-7 emeletes, 78 lakással, -3 
szinten 114 férőhelyes mélygarázzsal.  
 

Érdeklődésünkre/tiltakozásunkra az önkormányzat közölte, bontási engedély iránti kérelmet kaptak, de még 
elbírálás alatt áll, építési engedély iránti kérelem viszont még nem érkezett be hozzájuk. Ennek dacára a 
lakásokat már árulták. Valószínűleg az ügy már „le volt zsírozva”.  
A KÖH tájékoztatott, semmilyen indokkal nem tudják megvédeni a házat, ha le akarja a tulajdonos bontani. (?) 
A Fővárosi Önkormányzat megkeresésünkre a KÖH véleményét a bontással kapcsolatosan megerősítette, 
viszont tájékoztatott, hogy az új épület terveit a Központi és Fővárosi tervtanácsok együttes ülésén tárgyalták, de 
annak környezetbe való nem megfelelő illeszkedése és nagysága miatt nem támogatták. Valamint leírták, h. az 
általunk felvetett és az újonnan készülő szabályozási terv céljaival – kevesebb bontás, kisebb új házak, 
forgalomcsillapítás – egyetértenek. Leírták, h. folyamatban van Belső-Erzsébetváros új szabályozási tervének 
készítése (a Főváros, a kerületi önkorm. és a KÖH részvételével), és a területre vonatkozó értékvédő-kulturális 
rehabilitációs program kidolgozása a fenti célok és a terület karakterének megőrzésének érvényesítésére. 
 

A Nagydiófa utca 8. környéki házak tulajdonosai – akik nem közvetlen szomszédok és így nem automatikusan 
ügyfelek a bontási/engedélyeztetési eljárásban, kérhetik érintettként az önkormányzat műszaki irodáján az 
ügyféllé nyilvánításukat és így beleszólási jogot a folyamatba. Mi is így tettünk, ügyféllé nyilvánítottak az 
ügyben, mint a Nagydiófa u. 5. tulajdonosait, ill. bérlőit. 
 

2007. júl.-ban öröm ért: már ügyfélként tájékoztattak, h. a Nagydiófa u. 8. sz. alatti házra vonatkozó bontási 
engedély iránti kérelmet elutasították, elsősorban a KÖH indoklása miatt, miszerint elfogadhatatlan, hogy egy 
épület oly módon kerül elbontásra, hogy helyén nem biztosított az értékteremtés, vagyis egy olyan új beépítés, 



amely garantálja a környező városszövet összképének kártétel nélküli megőrzését. Leírták, h. bontás iránti 
kérelem csak az új épület műszaki terveinek elvi építési engedélyezési kérelmével együtt nyújtható be, amihez 
mellékelni kell a Központi Építészeti Tervtanács állásfoglalását is (utóbbi a Főváros korábbi levele szerint a 
tervet nem támogatta). Nem egészen egy hónappal később, 
 

augusztusban már be is adta a beruházó (az Autóker Holdingnak a Nagydiófa 8-ra létrehozott Grandio 
Residence Kft. nevű projektcége) a kérelmet az elvi építési engedélyezésre. 
Különös időzítés, hogy az elvi építési engedélyt megadó határozat ugyan december 6-án született, azt csak két 
héttel később, december 20-án (!) vette kézhez a Nagydiófa u. 5. közös képviselete, az ERVA Zrt (amely 
egyébként önkormányzati tulajdonban van). Van olyan szintén érintett ház, amely még most, 2008. jan. közepén 
sem kapta meg a határozatot. Fellebbezésre 15 naptári napon belül volt lehetőség. Közgyűlést hívtunk össze, 
hogy határozzunk a fellebbezésről, erre meghívtuk a környékbeli érintetteket is. Közös képviseletünk azonban a 
Társasházi Törvényre hivatkozva elküldte a többi Nagydiófa utcai lakost. (!) 
 

A fellebbezést a jelenlévő tulajdonosok - az önkormányzati tulajdont (11,74 %) képviselő hölgy kivételével, aki 
nemmel szavazott (az Önkormányzat, mint tulajdonostárs érdekével ellentétesen!) - egyhangúan megszavazták. 
A fellebbezést tehát (több környékbeli ház lakói egyetértésével és támogatásával) beadtuk, mivel 
 

1. A többszintes mélygarázs a talajvíz normál elfolyását megbolygatva a környező házak –köztük 
kettő (Nagydiófa u. 6., Dohány u. 36.) műemlék! - nedvesedését, süllyedését, tönkremenetelét 
okozhatja. Az V. és VI. kerületben erre számos példa van. 

2. A több, mint 100 férőhelyes garázsba naponta be- és kiálló autók megbénítják az utca máris 
nagy forgalmát, az utcán való parkolás teljesen ellehetetlenül. Holott a területre vonatkozó 
szabályozás szerint a Nagydiófa u. Dohány és Wesselényi, valamint Wesselényi és Dob u. közti 
szakasza gyalogos elsőbbségű, forgalomcsillapított útszakaszként alakítandó ki. Ezzel szemben 
áll a sokemeletes ház és a hozzá kötelezően építendő, többszintes mélygarázs lehetőségének 
megadása. 

3. A forgalomnövekedés miatt előbb-utóbb nem lehet majd levegőt venni a Nagydiófa utcában. A 
zajról nem is beszélve. Az itt élők (nemcsak a nagydiófa utcaiak) egészsége veszélyben van. 

4. A szemközti házak és az utca egy része a nagy háztól árnyékba borul. Az ég és a budai hegyek 
helyett csak a szemközti lakókat láthatjuk majd  – elveszítjük intim szféránkat. 

5. Lakásaink elértéktelenednek. 
6. A kedves, régi kis ház helyére egy modern, az utca képébe nem illő monstrumot akarnak építeni 

(3-4-szer több lakás az utcában szokásos 20-25 lakás/ház helyett), az utca arculata 
visszavonhatatlanul megváltozik. 

7. Semmilyen tájékoztatást nem kapunk arra vonatkozóan, hogy az utcafronton milyen üzleteket, 
illetve vendéglátóipari egységeket terveznek nyitni. 

 

Hatástanulmány készítését kértük fellebbezésünkben a tervezett épület és mélygarázs által előidézhető 
környezetterhelésre, és a szomszédos épületeket veszélyeztető hatásokra – különös tekintettel a műemlék 
épületekre. 
 

Hangot adtunk annak is, hogy a környékbeliek, de talán az egész kerület, sőt Budapest arculata és lakóinak 
egészsége szempontjából is a legkedvezőbb a régi kis ház felújítása és hasznosítása lenne a kivágott fák 
pótlásával. Szívesen látnánk benne idősek otthonát – a Zsinagóga közelsége és a terület történelmi jellege 
miatt akár vallásos zsidó emberek részére -, el tudnánk képzelni itt bio boltokat, mint a VIII. Krúdy Gyula u. 
egy hasonló házában, stb. stb. 
 

Leírtuk felháborodásunkat, hogy 2007. ősze óta nyitva hagyták a viszonylag jó állagú épület nyílászáróit, 
beesik eső, hó, szétfagynak a vezetékek, pedig még nincs is bontási engedély. 
 

Kértük a határozat megváltoztatását, és az elvi építési engedély elutasítását, mert több szempontból is 
jogszerűtlen és megalapozatlan. 

Bízunk a VII. kerületi történelmi zsidónegyedben idén elrendelendő négy hónapos változtatási tilalom során 
hozandó döntésekben is, amelyet Mezős Tamás, a KÖH elnöke és a kerület polgármestere, Hunvald 
György kezdeményezett és pontos kezelési terv kerül kidolgozásra. 

Nem akarunk hosszú évekig pereskedni. Tárgyalni szeretnénk egy az itt élők és a beruházó érdekeit egyaránt 
szem előtt tartó megoldásról.   
 
Budapest, 2008. január 18. 

 


