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Meg kell őrizni a Népliget romantikáját! 
 

 
A Levegő Munkacsoport támogatja a Népliget revitalizációjával kapcsolatos 
elgondolást, és szeretné, ha a terv kidolgozásában konzultatív módon részt vehetne. 
Ennek érdekében levelet intézett a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Ügyosztályához (ld. a következő oldalon!). 
 

A Levegő Munkacsoport javaslatai között szerepel az értékes régi fák történetének 
ismertető táblákon való közzététele, a liget teljes faállományának szakszerű felmérése, 
gondozása, megőrzése, tanösvény kitáblázása. Szorgalmazza, hogy a gépjármű-forgalom csak 
a Vajda Péter utcára korlátozódjon, a parkban ne létesüljenek autóközlekedésre alkalmas utak. 
A Levegő Munkacsoport félti a növényzetet a nagyobb tömegrendezvényektől, mert azok 
komoly károkat okozhatnak.  

A Levegő Munkacsoport szerint a Margitsziget és a Városliget túlhasználtságát nem 
szabad úgy csökkenteni, hogy a tömegrendezvényeket a Népligetben tartanák. Az ilyen 
rendezvényeket semmilyen zöldterületen nem lenne szabad engedélyezni, mivel komoly 
károkat okoznak a növényzetben és az öntözőberendezésekben. Ehelyett stadionokat, 
sportpályákat, lezárt utcaszakaszokat és egyéb burkolt területeket lehet biztosítani ilyen célra. 

A Margitszigeten és a Városligetben olyan intézmények is vannak, amelyek funkciójuknál 
fogva nagy látogatottságot vonzanak. A tömegközlekedés szükségszerűen van jelen ebben a 
két közparkban az erre alkalmas úthálózaton. 

A Népligetben nincsenek nagy látogatottságot vonzó intézmények. Mind a Városliget 
nagyságú Óliget, mind a Vajda Péter utca másik oldalán lévő, valamivel kisebb Újliget ennek 
köszönhetően csendes, békés hangulatú. Az ismeretterjesztő jellegű Planetárium a Könyves 
Kálmán körúthoz közeli részen helyezkedik el, a sportpályák pedig a másik – vasút felőli – 
oldalon. A pályák megközelítéséhez szükséges tömegközlekedés a két ligetrész közötti Vajda 
Péter utcán, a kerékpáros és gyalogos közlekedés pedig a liget sétaútjain lebonyolítható. 

A nagy kiterjedésű Népliget ma elsősorban közkedvelt sétálóhely. Akik idejárnak, főleg 
kisgyerekes családok és valamennyi korosztályba tartozó természetszerető emberek, kedvelik 
a csendet és a madárdalt. A nagy kiterjedésű, ősfás park a nagyváros forgalmától való 
elszigeteltség illúzióját kelti. Sétaútjai szélesek, rendezettek, alkalmasak andalgásra, 
kerékpározásra, babakocsi tologatásra, kerekes székkel való közlekedésre egyaránt. Más 
közlekedési eszköz nem való ide! Fölösleges lenne nyílegyenes utak kiszabályozása, ez 
egyébként is csak a fák rovására lenne lehetséges. 

A Népliget fejlesztését csak a növényzet értékeire való figyelemfelhívás, rendszeres 
gondozás, ismeretterjesztés céljával szabad megvalósítani, ahol a szórakozás, vendéglátás 
csak a liget csendes, romantikus hangulatába illeszkedően történhet. 

Budapesten szükség van egy ilyen, elérhető közelségben lévő, természetközeli élményt 
nyújtó parkra, ahol az emberek valóban elmenekülhetnek kis időre a nagyváros gyakran 
durva, sokkoló ingertömegétől. 

A növényzet békéje nem csak kikapcsolódást nyújt, hanem az elmélyült gondolkodás 
alkalmas helyszíneként személyiségformáló hatású is lehet. 
 
Budapest, 2007. október 15. 
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Tárgy: A Népliget revitalizációja 
 
 
Tisztelt Alosztályvezető Úr! 
 
 
Tárgyi projekthez –  Gábor Péter tájépítész úr kérése és az Előzetes Megvalósíthatósági 
Tanulmány 1. Összefoglaló, 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1., 2.2. pontok 
tartalmának rendelkezésünkre bocsátása alapján – a Levegő Munkacsoport társadalmi 
szervezetként támogató nyilatkozat adott.   
 
Ezúton is kinyilvánítjuk azt a kérésünket, hogy a projekt kidolgozásában szeretnénk 
közreműködni konzultatív módon, és javaslatainkkal azt gazdagítani. Kérjük, hogy a tervek 
részleteibe még azok véglegesítése előtt betekinthessünk, természetesen a munkában részt 
vevő szakemberek útmutatása mellett. 
 
Az alábbiakban néhány előzetes javaslatot szeretnénk tenni: 
 
A 4. ábrán jelölt tengelyeknek szerintünk csak fiktív jelentésük lehet, gyakorlatban nem 
zöldfelületi folyosóként jelennek meg a város szerkezetében. Ezért csak burkolatlan 
sétaútként javasoljuk azokat jelölni, a most is meglévő nyomvonalon. Az egyenes utak 
kiszabályozását és burkolt, gépjármű forgalmat is lehetővé tevő utak kialakítását nem 
javasoljuk. Gépjárművek számára szigorú behajtási tilalmat kell érvényesíteni. A 
kerékpározás most is megoldható, új utak kialakítása még burkolatlan kivitelben sem 
szükséges. 
 
A gyalogos sétálók eligazodását segítő tájékoztató táblák, térképek elhelyezése azonban 
előnyös lenne. 
 
Javasoljuk tanösvény létrehozását és igényes, térképpel ellátott ismeretterjesztő tájékoztató 
anyag kiadását.   tanösvény főleg a növényi értékek bemutatására szolgáljon. A történeti 
értékű idős fák elé a talajba szúrt, zománcozott  (nem bebetonozott) táblákon ismertető 
szöveget lehetne elhelyezni, mely elmondaná a fa történetét. Általában hasznos lenne az egyes 
fák elé ilyen módon elhelyezett táblákon a fák magyar nevének és életkorának feltüntetése. 
Ezeket a táblákat a fák mellett olyan távolságban  kellene a talajba szúrtan elhelyezni, hogy ne 
zavarja a táji  megjelenést. Ne legyen a tábla túl nagy, ne vakító fehér alapon, de azért jól 
olvashatóan jelenjen meg a szöveg. 
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Javasoljuk a Népliget faállományának teljes szakszerű felmérését, a fák jellemzőinek 
feltüntetésével. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy nem lehet szempont a fák esetleges „elítélése” 
állapotuk miatt.  A sérült, értékes, szép fákat fokozottan kell védeni. Azért javasoljuk ezt 
bizalommal, mert a T. Ügyosztály által szervezett, gondosan előkészített helyszíni bejáráson 
ilyen óvó tendenciát tapasztaltunk a Nagymező utcai fasor esetében. Az ott elhangzott 
szakmai viták keretében az egyes fák kezelésére vonatkozóan kialakított konszenzus nagyon 
szép élmény volt számunkra. 
 
A Népliget jelentős értéke a vadregényesség. Az ide látogató emberek – tapasztalataink 
szerint – ezt most értékelik. Ezt a jelleget meg kell őrizni olyan körülmények között is, ha a 
jövőben a jelenleginél nagyobb látogatottságot akarunk biztosítani a ligetnek. Fontos nevelési 
szempont minden korosztály számára, hogy olyan környezetet is tapasztaljon, ahol a kellő 
tapintattal gondozott növényzet természetessége, mesterkéletlen, sajátos, öntörvényű 
esztétikája gyönyörködtet, elmélkedésre késztető, békés hangulatot teremtve. 
 
A Városliget és a Margitsziget parkjának bizonyos túlhasználtságát a már ott lévő 
intézmények is determinálják, legfeljebb a fűtaposó tömegrendezvényeket kellene ott is 
megtiltani. Szerintünk nem a Népliget fokozott terhelése lenne a megoldás a többi értékes 
növényzettel rendelkező városi park megkímélésére. Rock-koncerteket, fesztiválokat nem 
zöldterületen kell tartani, hanem stadionokban, sportpályákon. 
 
A Nagyvendéglő műemléki épületének megújítását nem javasoljuk kizárólag magánberuházó 
igényei szerint megvalósítani engedni, hanem a Népliget növényzetének terhelhetőségét kell 
szem előtt tartani a kapacitás, vendég- és szállítóforgalom nagysága szempontjából. 
 
Szerintünk fontos a vendéglő tájba illő megjelenése, inkább romantikus jellege. 
 
Tisztelt Alosztályvezető Úr! 
 
Kérjük, hogy fenti javaslatainkat és kérésünket szíveskedjék ismertetni a projekten dolgozó 
Munkacsoporttal is. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
Schnier Mária 
elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
 




