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Zsidónegyed: augusztusi lombirtás a Nagydiófa utcában 
 
 
Az erzsébetvárosi településrendezési szabályozás a múlt századi telekspekulációra 
emlékeztet, az élhető város szempontjait hiába keressük a fejlesztési szándékok-
ban. A VII. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete rendeletében helyi védett-
ség alá helyezett egyes épületeket, amelyeket ez alapján nem lehetne lebontani. 
Fura jogi megoldás azonban, hogy ugyanennek a rendeletnek a záró rendelkezései 
között egy olyan előírást is találunk, amely szerint a védettség nem érinti azokat 
az ingatlanokat, amelyek kapcsán már folyamatban van építéshatósági eljárás. A 
Nagymező utca 8. szám alatti ház pedig ebbe a kategóriába tartozik. 
 
Építési engedélye még nincs annak a hateme-
letes, 78 lakást és 114 férőhelyes mélyga-
rázst tartalmazó lakóháznak, amit a Nagydió-
fa utca 8. számú, földszintes ház helyére ter-
veznek. Sőt, még a bontási engedély sem ér-
vényes a régi épületre, de az új tulajdonos 
türelmetlenségében tenni akart valamit, ezért 
letaroltatta az udvart beborító növényzetet, 
és folyamatosan rongálja az épületet.   
 
A VII. kerületi kertész szerint többek között 
kőrislevelű juhar, platánlevelű juhar, bálvány-
fa, szivarfa alkották a szemet gyönyörködtető 
sűrű lombozatot, amit a szemben lévő négy-
emeletes házak ablakaiból lehetett látni. A Nagydiófa utca – hasonlóan a kerület többi szűk 
utcájához – utcai frontján teljesen kopár. Felüdülést csak azok a belső udvarok jelentenek, 
ahol biológiai aktivitást produkáló zöldfelület van, élővé varázsolva a szürke falakat.    
 
A szemben lévő házak lakói augusztus ötödike 
óta már csak a lekaszabolt ágakat nézhetik. 
Ha a tervezett épület megvalósul, sem ők, 
sem az új épület lakói nem fognak többé élő 
lombot látni, és a magas beépítés miatt a 
Nagydiófa utcának ez a szakasza is a múlt 
század eleji telekspekulációnak köszönhető 
félhomályos sikátor arculatát ölti magára.  
 
Ami az új, modern várostervezési tendenciát 
illeti, idézünk a Településfejlesztési füzetek 
BM Kiadó által 1996-ban megjelentetett 20. 
számából, amelyet Dr. Radó Dezső c. egye-
temi docens és Kokics Tibor polgármester ké-
szített, a Belügyminisztérium részéről Horváth Csaba konzulens közreműködésével: „A gya-
korlat bizonyítja, hogy a biológiailag aktív felületek mennyisége, minősége rekreációs hatá-
saikkal az életben tartásunkat határozza meg, jelentősen hozzájárul egészségünk megőrzé-
séhez, a fizikai, biológiai, pszichikai kondíciónk javításához.” De idézhetnénk a sorozat másik 
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füzetéből azt a szabálynak is nevezhető ajánlást, hogy a szűk, zártsorúan beépített utcákban 
városképi szempontból szükségesek a teresedések, melyek a beépítést levegősebbé, világo-
sabbá teszik. 
 
A szűk Nagydiófa utcának mindkét idézett 
várostervezési elv alkalmazására igen nagy 
szüksége van. Szükségesek a belső zöld ud-
varok és az utca fényviszonyait jótékonyan 
befolyásoló, alacsonyabb házak meghagyása. 
A Nagydiófa utca keskeny, egyirányú utca.  A 
járdákon oldalazva közlekednek a gyalogo-
sok, mivel azokat a parkoló autók foglalják 
el.  Az utcában forgalmat vonzó intézmények 
is vannak. 
 
A helyi környezetvédő civil szervezet, a 
Nagydiófa Egyesület megfellebbezte az utca 
8. számú házának telkére tervezett hateme-
letes épület elvi építési engedélyét. Nem elő-
ször találkozunk olyan példával, amikor a he-
lyi lakosság és a környezetvédő szervezetek 
képviselik a korszerű városfejlesztési elveket 
a hatóságok helyett. 
 
Az önkormányzat a kerület építési szabályo-
zására hivatkozik, ami lehetővé teszi ezen a 
telken az ilyen magasságú és volumenű be-
építést. Az építési engedélyezési eljárásba 
jelen esetben feltétlenül bevonandó közleke-
dési szakhatóság remélhetőleg kifogással él, 
mivel lehetetlenné válik a forgalom. Még ab-
ban az esetben is kritikussá válna a helyzet, 
ha az új lakóház 78 lakásának lakói a terve-
zett épület alatti mélygarázst használnák. 
 
A kerületi szabályozás tehát átgondolandó lenne az új beépítések engedélyezésekor. A ha-
szonelvű, primitív beruházói maximalizmus nem képes a városrészek élhető szabályozását 
megvalósítani. Ideje lenne, hogy ezt a szerepet a lakosság életfeltételeiért felelős hatóságok 
vállalják fel. Amíg ez nem történik meg, addig sajnos a helyi lakosoknak kell küzdeniük az 
életfeltételeiket rontó, a történelmi városrészt romboló erők ellen. A Levegő Munkacsoport 
ehhez eddig is megadott és a jövőben is megad minden tőle telhető segítséget. 
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