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Budapest, 2017. június 13. 
Tarlós István 
főpolgármester 
Fővárosi Önkormányzat 
Budapest 
 
 
Tisztelt Főpolgármester Úr! 
 
Korábban örömmel olvastuk a Fővárosi Önkormányzat honlapján 1  a Pesti alsó rakpart 
megújításáról szóló terveket, amelyek azt célozták, hogy rakpart egy kellemes, élvezhető 
hellyé váljon, ahol a budapestiek és az ide látogatók közvetlen, élő kapcsolatban kerülhetnek a 
Dunával. Ezért is láttuk mély megdöbbenéssel, hogy a város és a Duna összekötése helyett 
sivár betontengerré építették újra a Pesti alsó rakpart Margit hídtól északra eső részét.2 Most 
pedig azt olvashattuk a sajtóban3, hogy hasonló módon kívánják végrehajtani a Margit híd és 
a Szabadság híd közötti szakasz megújítását.  

A Levegő Munkacsoport határozott álláspontja, hogy a rakpartot a Fővárosi Önkormányzat 
fentebb említett honlapján bemutatott módon kell kialakítani. Ezt kívánja a budapestiek 
túlnyomó többsége, ezt írja elő a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott „Budapest 2030 Hosszú 
Távú Városfejlesztési Koncepció” 4 , ez felel meg a korszerű nemzetközi irányoknak, ez 
növelné jelentősen a környező ingatlanok értékét, és ez javítaná fővárosunk 
versenyképességét. 

A Fővárosi Önkormányzat Városépítési Főosztálya által 2014-ben készített felmérés szerint a 
budapestiek 74 százaléka korlátozná az autóforgalmat a rakparton.5 „A válaszadók szerint a 
legfontosabb fejlesztési cél a Duna és a főváros közötti kapcsolat szorosabbá tétele. Több 
közösségi, zöld teret, sportolási és szórakozási lehetőséget szeretnének a budapestiek, 
közvetlenül a vízparton, mint ahogy az a nyugat-európai nagyvárásokban megszokott.” 

A „Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció” című anyagban a következőket 
olvashatjuk: „Forgalomcsökkentés szükséges a belvárosi szakasz élhetőbbé tételéért: 
rakpartok forgalomkorlátozása (vagy alagút létesítése) a Duna‐part belvárosi szakaszán; … 
 A biztonságos gyalogosközlekedés megteremtése a rakpartokon;  
 A rakpartok gépjármű-forgalmának csökkentése;  
 Egyedi megoldások keresése (gyalogoshidak, aluljárók) egy‐egy adott szakaszon az 

elválasztó hatás csökkentésére.” 

Az elmúlt években számos külföldi városban zárták le a rakpartot az autóforgalom elől, hogy 
azt átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. 
                                                 
1 http://duna.budapest.hu/, https://www.budapestinfo.hu/hu/rak-park-projekt  
2 Erről több írás is megjelent, ld. például: 
http://hvg.hu/itthon/20170207_eszak_pesti_rakpart_kerekparsav_drava_utca_ujpesti_rakpart  
https://www.facebook.com/ibikebudapest/posts/1573662469311119  
3 
http://hvg.hu/itthon/20170526_Tenyleg_megujulhat_a_pesti_rakpart_csak_eppen_mindent_kihuztak_a_tervekbo
l_ami_jo_volt  
4 
http://infoszab.budapest.hu:8080/GetSPFile.aspx?Attachment=egyebkozzetetel/Lists/Hirdetmeny/Attachments/7
4/Budapest_2030.pdf  
5 http://www.portfolio.hu/ingatlan/varoskep/kiderult_mire_vagynak_a_budapestiek.2.198915.html  
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Párizsban július közepétől augusztus közepéig – 2016-ban már szeptember elejéig – zárták le 
évről évre a Szajna jobb partján a Georges Pompidou gyorsforgalmi utat az autók elől, és 
nyitották meg a sétálók előtt. Még strandröplabdázni is lehet ott ilyenkor! A Paris Plages 
sikerén felbuzdulva, a városi levegő tisztábbá tételéért harcoló Anne Hidalgo polgármester 
javaslatára nemrég úgy döntött a párizsi városi tanács, hogy a lezárást állandósítani kell: 
3,3 kilométer hosszan tiltottak ki minden gépjárműforgalmat a Szajna jobb partjáról a 
belvárosban. A rakparton, amelyen korábban napi 43.000 autó haladt el, ma már a párizsiak és 
a turisták tömegei találnak itt kellemes kikapcsolódási lehetőséget.6 

 

A párizsi Szajna-part 2015-ben7 

 

 

A párizsi Szajna-part napjainkban8 

                                                 
6 Ld. http://www.bfmtv.com/planete/paris-anne-hidalgo-inaugure-les-rives-de-seine-1134353.html (Javasoljuk a 
film megtekintését is.) 
7 A kép forrása: http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-
2015-5213683.php  



3 
 

                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

A dél-koreai fővárost, Szöult átszelő folyót az 1960-as években befedték és utat építettek rá. 
Rövid idő elteltével hatalmas forgalom alakult ki rajta, és ezért egy emelt szintű 
autópályabővítés mellett döntöttek. Az 1971-ben befejeződött munkálatok egy 16 méter 
széles és 5,8 kilométeres gyorsforgalmi utat eredményeztek a városközpontban a már 
korábban meglévő út felett. A forgalmi problémákat így sem sikerült megoldani, viszont az 
életminőség a városközpontban elviselhetetlenné vált. Egy huszárvágással 2003-ban 
elkezdték bontani az autópályát, és 2005 októberében hatalmas ünnepség keretében átadták a 
város lakóinak a helyreállított folyót. Azóta ez lett a lakosok és turisták egyik legkedveltebb 
helye a városban, a környező ingatlanok ára pedig az egekbe emelkedett.9 

 
Szöul központja 2002-ben 

 

 
Ugyanaz a helyszín Szöulban 2005-ben 

                                                                                                                                                         
8 A kép forrása: http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-
7787923979  
9 Forrás: http://english.seoul.go.kr/cheonggye, http://assets.inhabitat.com/files/2010/02/chinariver-ed01.jpg   
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A harmadik legnagyobb francia várost, Lyont kettészelő Rhône folyó bal partját 5 kilométer 
hosszan teljes egészében átadták a városlakóknak 2007 tavaszán. A rakparton a parkoló autók 
helyén sétányt és bicikliutat létesítettek, amelyek mellett természetes növényzet, botanikus 
kertek, játszóterek és éttermek, pihenőhelyek váltják egymást, összesen 10 hektáros területen. 

 

Lyon rakpartja a 2000-es évek elején10 

 

 

Lyon rakpartja 2014-ben11 

                                                 
10 A kép forrása: https://www.lyonmag.com   
11 A kép forrása: https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone  
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Koppenhágában a városközpontban lévő Nyhavn kikötőből eltüntették a parkoló autókat, és 
azóta tömegek járnak oda kikapcsolódni, a helyi vendéglátósok pedig vagyonokat kerestek.  

 

 

A koppenhágai Nyhavn kikötő az 1980-as években 

 

 

A koppenhágai Nyhavn kikötő a 2000-es években12 

 

                                                 
12 A képek forrása: Lars Gemzøe előadása az „Autómentes városok felé” konferencián Budapesten 2005-ben 
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1989-ben földrengés rázta meg a kaliforniai San Franciscót, megrongálva az ötvenes években 
az öböl partjára épített magasvezetésű főutat, az Embarcadero Freewayt is. Nem javították ki, 
inkább lebontották, visszaadva a környéknek a tengeri kapcsolatot és parkokat építve a 
magasút egy része helyére. Az új körúton, végig a tengerparton már van kerékpárút, széles 
járda, ahol korzózni lehet és föllendült a kereskedelem. A témát alaposan körüljárva mutatja 
be aváltozást Clarence Eckerson Jr. filmje13, melyet 2006-ban forgatott a New York City 
Streets Renaissance kampány14 és az Open Planning projekt15 keretében. 

 

San Franciscóban a tengerpartot ez a kétszintes autópálya uralta még 1989-ben 

 

 

Ugyanaz a San Francisco-i helyszín két évtizeddel később 

                                                 
13 http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/ (a képeket is innen vettük át) 
14 http://www.pps.org/projects/new-york-city-streets-renaissance/  
15 http://openplans.org/  
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Az 1960-as években az Oregon állambeli Portland belvárosa a hanyatlani kezdett. 1940 és 
1970 között eltűnt a lakások 56 százaléka, a kiskereskedelem is nagymértékben visszaesett, és 
eltűntek a vendéglők is. A levegő annyira szennyezett volt, hogy a várost csaknem csődbe 
vitték az amerikai környezetvédelmi hatóság által kiszabott büntetések. A városlakók 
mozgalmat indítottak, hogy kiszabadítsák a várost átszelő Willamette folyót a partján húzódó 
autópályától. Kezdeményezésük sikerrel járt. Ennek és a környezet állapotát javító egyéb 
intézkedések eredményeként teljesen újjáéledt a belváros, a befektetések mértéke is 
megsokszorozódott.16 

 

 

Így nézett ki a portlandi Harbour Drive az 1970-es évek közepéig17 

 

 

A valamikori Harbour Drive autópálya helyén ma parkok találhatók18 

 

                                                 
16 Részletesebb leírás itt található: http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysHarbor.html,   
17 A kép forrása: http://transportpolicy2013.blogspot.hu/2013/04/portlands-history-of-freeways.html  
18 A kép forrása: https://reclaimingoldwestbroad.org/case-studies/portland-harbor-drive/  
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New Yorkban, a Hudson folyó partján futó West Side Highway, amit az 1930-as években 
építettek, 1973-ra már annyira elhasználódott, hogy le kellett zárni a gépjárműforgalom elől. 
A lezárás után a korábban ezen az úton zajló forgalom 53 százaléka egyszerűen eltűnt, ami 
ékes bizonyítéka annak, hogy az útkapacitások csökkentésével lehet a forgalmat is 
csökkenteni. Ezt követően tíz évig tartott, míg az ott lakók összefogása győzedelmeskedett, és 
nem új autópályát építettek a régi helyére, hanem parkot, bicikliutat és korzót létesítettek 
nyolc kilométeren át. 
 

 

A manhattani West Side Highway egy régi képeslapon 

 

 

Az egykori West Side Highway helyén ma kerékpárút halad és fák is sorakoznak19 

                                                 
19 Forrás: http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysWestSide.html  
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Azt, hogy a Pesti alsó rakpart forgalomcsillapítása nem okoz fennakadást Budapest 
közlekedésében, bizonyítja az Országház előtti szakasz – átépítés miatti – ideiglenes lezárása, 
ami semmilyen lényeges hátránnyal nem járt a közlekedés tekintetében. 

Kérjük, hogy ne hagyja ki a kiváló lehetőséget Budapest vonzerejének javítására, bevételei 
növelésére, fővárosunk versenyképessebbé tételére. 

Kérem, hogy a fentiekkel kapcsolatos álláspontjáról mielőbb tájékoztatni szíveskedjék. 

Köszönettel és üdvözlettel: 
 

 
 

 
Lukács András 

elnök 
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