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Verók István 
Polgármester úr részére 
Budapest Főváros VI. Kerület 
Terézváros Önkormányzata 
 
 
Tárgy:  Nagymező utcai platánok és mélygarázs 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Ezúton köszönöm szíves meghívását a f. hó 22-i lakossági fórumra. 
Szerettem volna a témában hozzászólni, a moderátornak át is adtam az ezzel kapcsolatos 
jelentkezést, de a szenvedélyes viták hevében nem juthattam szóhoz. 
 
Ezért   - az ügy fontosságára és sürgősségére tekintettel -  az alábbiakban  foglalom össze a 
Levegő Munkacsoport aktuális álláspontját. 
 

- Terézváros Nagykörúton belüli belvárosának sajátos kulturális arculatához, 
hangulatához, idegenforgalmi vonzerejéhez hozzá tartoznak az Andrássy útból nyíló 
patinás terek, idős fákból álló, árnyas fasorok is: Liszt Ferenc tér, Jókai tér, Nagymező 
utca.  

- Ennek a kulturális, és nívós szórakoztató negyednek a gépjármű célforgalmát nem 
szabad növelni, mert az a mindenképpen a miliő rovására menne. 

- A Belváros gépjármű célforgalmának csökkentését olyan parkoló kapacitás 
létrehozásával kell elérni, ami kívül esik ezen a negyeden. Nem véletlen, hogy 
várostervező szakemberek szerint ennek ideális helye a Felvonulás téren létesíthető 
mélyparkoló lenne, ahol nem sértene semmilyen zöldfelületet, és ahonnan 
menetrendszerű, vagy célforgalmi autóbuszok, illetve a Millenniumi Földalatti Vasút 
hordhatnák be a közönséget a Belvárosba. 

- A belvárosi terek és zártsorúan beépített utak védett idős fasorainak, fáinak közelében  
nem szabad mélyépítést eszközölni. A Rákóczi téri és a Kálvin téri metróállomás 
építése szomorú példa erre. Minden szándékos kímélő technológia ellenére a Kálvin 
téri viruló óriásplatánt a mellette folytatott mélyépítési munkálatok tették kidőlés 
veszélyessé, a Rákóczi téri védett platánok pedig a mellettük ásott hatalmas gödör 
miatt kiszáradtak, annak ellenére, hogy a kiviteli tervek szerint meg akarták őket 
kímélni. 

- Azok a tervek, amelyek szerint a Nagymező utcai platánok megmaradnának egy ide 
építendő mélygarázs mellett, illuzórikusak, csak rajzon megvalósíthatók. Hiába írta 
elő az építési tervdokumentációhoz csatolt módosított kertészeti engedélyezési terv, 
hogy a réselőgéppel csak a terepszint kímélőbb technológiával  3 méterre történő 
lemélyítése után lenne szabad dolgozmi, az út felett összehajló fakoronák védelme 



céljából,  -  a fasor gyökérzete is összeér az úttest alatt. A mélygarázs kubatúrája 
tulajdonképpen megsemmisítené a fasor gyökérzetét, vagy legjobb esetben is olyan 
mértékben csonkítaná, hogy kiszáradást és kidőlés veszélyt okozna. Ennek nem 
szabad megtörténnie! 

- Az építési tervdokumentációhoz tartozó kertészeti engedélyezési terv (Vár-Kert 
Műszaki Tervezési Kft), valamint a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Ügyosztálya által felkért szakértő (Szendrő József), továbbá a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának  szakértői   -  a Nagymező utcai 
platánok vizsgálata után -  nem tartották azokat jelen állapotukban 
balesetveszélyesnek, nem javasolták kivágásukat. 

- A Fővárosi Kertészeti Rt. szakértői felhívták a figyelmet arra, hogy az 
ideiglenesnek szánt közműelhelyezések miatt a járdák oldalán feltárt gyökereket  
újra be kellene takarni.  A befedés természetesen a fák életéhez megfelelő 
földanyaggal, kertészeti szakszerűséggel történő befedést jelent. A fák dőlési 
irányával ellentétes oldalon való gyökérzet feltárás mind egyensúlyi, mind 
kiszáradási szempontból veszélyt jelent a védett óriásplatánok szempontjából.  

- Az a tény, hogy a fák gyökérzete nincs szakszerűen földdel visszatemetve,  a 
Terézvárosi Önkormányzat felelősségévé teszi a nagy értékű védett fasor 
életfeltételeit és biztonságosságát! 

 
Fentiek alapján a Levegő Munkacsoport javasolja, hogy: 

- A Nagymező utcai fasor feltárt gyökérzete fölötti dobogókat bontsák el és a fák 
gyökérzetét a Főkert Rt. által, vagy szakmai felügyelete mellett megfelelő módon és 
földanyaggal temessék vissza. 

- A Nagymező utcai és más belvárosi mélygarázs terveket töröljék és folytassanak 
tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal a Felvonulás téren, növényzet sérelme 
nélkül építhető, a Belvárost személygépjármű célforgalomtól mentesítő mélygarázs 
tervezése érdekében. 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Kérem, hogy levelemet a csütörtöki képviselő-testületi ülésen a Nagymező utcai mélygarázs 
tervről és fasorról szóló napirendi pont előtt szíveskedjék felolvasni. 
 
Budapest, 2007. augusztus 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Dr. Kiss Katalin 
Ügyosztályvezető részére 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Ügyosztály 
 
 
Tárgy:  Nagymező utcai fasor és mélygarázs terv 
 
 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 
 
 
Mint Ön előtt is ismeretes, a Levegő Munkacsoport a kezdetek óta támogatja a Nagymező 
utcai fasor védelmét a mélygarázs tervekkel szemben. 
 
A küzdelem újra kritikus fázisba került. A VI. kerületi Polgármester az Ügyészség által 
megóvott építési engedélyezési eljárást újra kívánja indítani és az augusztus 30-i testületi 
ülésen ezt megszavaztatni a Terézvárosi Képviselő-Testülettel. 
 
A Nagymező utcába tervezett mélygarázs  mind közlekedésszervezési, mind városképi 
szempontból teljesen ésszerűtlen. 
 
A Nagymező utcai védett fasor érdekében bízunk az Ön támogatásában! 
 
Mellékeljük  Verók István polgármesterhez a mai napon faxon eljuttatott levelünk másolatát. 
 
Hasonló levelet intéztünk Radnóczi Péter alosztályvezető úrhoz és Csordás Mihály 
ügyosztályvezető úrhoz is. 
 
Budapest, 2007. augusztus 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Radnóczi Péter 
Alosztályvezető részére 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Ügyosztály 
Zöldfelületgazdálkodási Alosztály 
 
 
Tárgy:  Nagymező utcai fasor és mélygarázs terv 
 
 
Tisztelt Alosztályvezető Úr! 
 
 
Mint Ön előtt is ismeretes, a Levegő Munkacsoport a kezdetek óta támogatja a Nagymező 
utcai fasor védelmét a mélygarázs tervekkel szemben. 
 
A küzdelem újra kritikus fázisba került. A VI. kerületi polgármester az Ügyészség által 
megóvott építési engedélyezési eljárást újra kívánja indítani és az augusztus 30-i testületi 
ülésen ezt megszavaztatni a Terézvárosi Képviselő-Testülettel. 
 
A Nagymező utcába tervezett mélygarázs  mind közlekedésszervezési, mind városképi 
szempontból teljesen ésszerűtlen. 
 
A Nagymező utcai védett fasor érdekében bízunk az Ön támogatásában! 
 
Mellékeljük  Verók István polgármesterhez a mai napon faxon eljuttatott levelünk másolatát. 
 
Hasonló levelet intéztünk Dr. Kiss Katalin ügyosztályvezető asszonyhoz és Csordás Mihály 
ügyosztályvezető úrhoz is. 
 
Budapest, 2007. augusztus 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
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Csordás Mihály 
Ügyosztályvezető részére 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Közlekedési Ügyosztály 
 
 
Tárgy:  Nagymező utcai fasor és mélygarázs terv 
 
 
Tisztelt Ügyosztályvezető Úr! 
 
 
Mint Ön előtt is ismeretes, a Levegő Munkacsoport a kezdetek óta támogatja a Nagymező 
utcai fasor védelmét a mélygarázs tervekkel szemben. 
 
A küzdelem újra kritikus fázisba került. A VI. kerületi Polgármester az Ügyészség által 
megóvott építési engedélyezési eljárást újra kívánja indítani és az augusztus 30-i testületi 
ülésen ezt megszavaztatni a Terézvárosi Képviselő-Testülettel. 
 
A Nagymező utcába tervezett mélygarázs  mind közlekedésszervezési, mind városképi 
szempontból teljesen ésszerűtlen. 
 
A Belváros élhetősége érdekében bízunk az Ön támogatásában! 
 
Mellékeljük  Verók István polgármesterhez a mai napon faxon eljuttatott levelünk másolatát. 
 
Hasonló levelet intéztünk Dr. Kiss Katalin ügyosztályvezető asszonyhoz és Radnóczi Péter 
alosztályvezető úrhoz  is. 
 
Budapest, 2007. augusztus 27. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 


