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                                                                               Liget Budapest projekt: mi mennyi? – vizsgálat, készítette: Bathó T., 2019.04.15. 
 
                                                                    A1 ("60%-ról  65%-ra nő a...") idézetgyűjtemény, 1/2 oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. A zöldterület és a zöldfelület összekeverése 
 
2014.06.01., magyarnemzet.hu 
Baán László: 
"A liget zöldterülete pedig minden ellentétes híresztelés ellenére nem csökkenni, hanem nőni fog" 
 
2015.10.26., parlament.hu, Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése 
Baán László: 
"...olyan helyszíneken a Ligeten belül, ahol már most is épület vagy épületek állnak, tehát itt bontással fog kezdődni majd a 
munka, ezzel is nemhogy minimalizálva a zöldterület-veszteséget, hanem a zöldterületi mutatót így tudjuk 65 százalékra emelni, 
hiszen jelenleg is meglévő épületek helyére fognak épülni az új épületek." 
 
2016.04.24. magyarhirlap.hu 
VÁROSLIGET ZRT: 
„Nő a zöldterület a Ligetben Civilek demonstráltak a projekt ellen 
A mostani 60-ról 65 százalékra nő majd a rehabilitáció után a Városliget zöldterülete - közölte a Városliget Zrt. vasárnap az 
MTI-vel, miközben a Greenpeace tüntetést szervezett a fakivágás ellen." 
 
2016.04.25., tervlap.hu 
VÁROSLIGET ZRT: 
"A Városliget megújításának kulcsa a park elhanyagolt növényzetének rehabilitációja, az autóforgalom radikális csökkentése és a 
zöldterület jelentős növelése." 
 
(Figyelem! A Városliget Zrt-ben dolgozó "kiváló társaság" megcsillogtatja az ő "szakmai tudását":) 
 
2016.04.26., mno.hu 
VÁROSLIGET ZRT: 
"A Ligetvédők legfőbb ellenvetése az volt, hogy téves kommunikáció folyik, mely többek között a zöldterület és zöldfelület fogalmi 
keveredésére vonatkozik. Míg a plakáton a zöldfelület 60-ról 65 százalékra való növekedése van, addig a Városliget Zrt. ezen 
számokat a zöldterület növekedésére érti: „a mostani 60 százalékról 65 százalékra fog nőni a zöldterület aránya." 
 
2016.06.09., ligetbudapest.reblog.hu 
Terbián: 
"a Liget Budapest Projekt megvalósulásával a Városliget zöldterületi aránya az eddigi 60 százalékról minimum 65 százalékra fog 
nőni." 
 
2018.10.12., demokrata.hu: 
újságíró: 
"Annak ellenére tehát, hogy valóban kerülnek új épületek – Magyar Zene Háza, Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, 
Városligeti Színház – a Ligetbe, a zöldterületek aránya mégsem lesz kevesebb?" 
Baán László: 
"A 2013 végén elfogadott városligeti törvény egyértelművé tette, hogy „az építési beruházások befejezését követően a zöldfelület 
aránya nem lehet kevesebb a 2013. december 31-i állapotnál”. Ám a kormány még ennél is tovább ment, és vállalta, hogy növelni 
fogja a zöldterület arányát. Ez első hallásra talán furcsa, hiszen valóban több új épület lesz majd a Ligetben, ezzel pedig az eddigi 
hat százalékról hétre nő a beépítettség aránya."  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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                                                                                                                                                             A1 idézetgyűjtemény, 2/2 oldal 
 
II. Téves a zöldfelületi arány és a beépítettség területi vonatkoztatása 
 
2014.01.02., mandiner.hu 
Baán László:  
"Hadd erősítsem meg tehát még egyszer: nem csökkenni, hanem nőni fog a Városliget jelenleg mindössze 60 százalékos 
zöldfelületi aránya" 
 
2014.06.01., magyarnemzet.hu 
Baán László:  
"Ma mindössze 60 százalék körül van a zöldfelület aránya a Városligetben. A beruházást követően több százalékponttal fog 
növekedni a zöldfelület aránya nemcsak önmagához, hanem a teljes beépítettséghez képest is. És nem zöldtetőkről, hanem valódi 
térszintbeli parkosításról beszélek. Másképpen fogalmazva: nagyobb arányban fog nőni a zöldfelület, mint a beépítettségi mutató, 
előbbi 60-ról 65 körülire, utóbbi ötről hét százalékra."  
 
2015.10.26., parlament.hu, Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése 
Baán László:  
"Ma a Ligetnek a zöldfelületi mutatója, aránya mindössze 60 százalékos. Gyakran kérdezik, hogy hogyan lehet, hogy ha új 
épületeket teszünk majd be a Ligetbe, növekedni fog a zöldterület, ez vajon nem önellentmondás-e. Nem. Ma a Ligetben az 
épületek aránya 5,5 százalék, valamivel 6 százalék alatt marad, a városligeti építési szabályzat ezt 7 százalékban maximalizálja. 
Tehát minimálisan nőhet a Liget beépítettsége, miközben ma több mint egyharmada, 35 százaléka lebetonozott felület." 
 
2016.04.24., magyarhirlap.hu 
VÁROSLIGET ZRT.: 
"A mostani 60-ról 65 százalékra nő majd a rehabilitáció után a Városliget zöldterülete - közölte a Városliget Zrt." 
 
2016.04.25., tervlap.hu 
VÁROSLIGET ZRT.: 
"A Városliget megújításának kulcsa a park elhanyagolt növényzetének rehabilitációja, az autóforgalom radikális csökkentése és a 
zöldterület jelentős növelése. 
A Városliget területének jelenleg 35 százaléka beton, a naponta több mint tízezer, parkon áthaladó, illetve ott parkoló autó 
környezetkárosító hatása pedig jelentősen károsítja az egyébként is elhanyagolt növényzetet.  A betonfelületek visszazöldítésével, a 
zöldterület a mostani 60 százalékról 65 százalékra növelésével, az autóforgalom radikális csökkentésével, az intézményi hálózat 
megújításával és az új kulturális intézmények létrehozásával a Liget Budapest Projektnek köszönhetően az évtized végére 
eddigieknél sokkal élhetőbb, zöldebb és szerethetőbb Városliget várja majd a parkhasználókat." 
 
2016.06.09., ligetbudapest.reblog.hu 
Terbián: 
"a Liget Budapest Projekt megvalósulásával a Városliget zöldterületi aránya az eddigi 60 százalékról minimum 65 százalékra fog 
nőni." 
 
2018.12.24., 888.hu 
Baán László:  
"...a most már egyre nagyobb számban megvalósuló projektelemek mind-mind a korábbinál egy sokkal jobb, élhetőbb és vonzóbb 
Városligetet hoznak létre, beleértve ebbe a ligeti zöldfelületek megújítását és tényleges növelését is – az eddigi 60 százalékról 65 
százalékra, a ma a Liget egyharmadát kitevő lebetonozott felületek rovására." 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
III. A VÉSZ által előírt zöldfelületi arány teljesítésében döntő szerepet játszó vízfelület elhallgatása 
 
2014.01.02., mandiner.hu 
Baán László: 
"Az pedig sima kommunikációs fogás, hogy a beépítettség százalékos arányának növekedésével riogatnak, hiszen úgy tudjuk a 
beépítettségi hányadot növelni – mert nyilván növekedni fog –, hogy közben a tényleges zöldfelületet is növeljük. Nem 
tetőteraszok beszámítása révén, hanem a legközönségesebb módon, a normál parkfelület bővítésével." 
 
2016.04.26., mno.hu 
VÁROSLIGET ZRT: 
„A zöldfelület növekedést nem zöldtetőkkel, hanem valós biológiai értékű zöldterület növeléssel oldjuk meg" 
 
2016.06.09., ligetbudapest.reblog.hu 
Terbián: 
"...a 65 százalékos arány kizárólag teljes értékű zöldfelület növekményből fog összeállni. Ha lesz is növényzet az épületeken – 
mint pl. a tervpályázaton nyertes Néprajzi Múzeum „dombján” - az plusz zöldként fog megjelenni." 


