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A LIGET PROJEKT KÖLTSÉGEINEK ÁLLANDÓ EMELKEDÉSE 
 
 
I. MÚZEUMI NEGYED (amikor a Városliget megújításáról még nem volt szó) 
 
2012.07.06., vg.hu 
Baán László, L. Simon László: 
"A múzeumi negyed mintegy 50-60 milliárd forintból valósulhat meg, az épületekbe az új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Építészeti Múzeum és a Magyar Fotográfia Múzeuma fog 
költözni, valamint itt kap helyet az újonnan megvalósuló Magyar Zeneház is, amely a magyar zenetörténetre fog fókuszálni – 
hangzott el Baán László, az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos és L. Simon László 
kultúráért felelős államtitkár pénteki sajtótájékoztatóján." 
 
2012.09.21., valasz.hu 
Baán László: 
"Ez a nagyjából 60 milliárd forintba kerülő projekt célnak megfelelően épített múzeumi otthont adhat majd olyan nemzeti 
gyűjteményeknek, amelyek ilyennel eddig sosem rendelkeztek." 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
II. MÚZEUMI NEGYED + VÁROSLIGET MEGÚJÍTÁSA (csak utólag vették hozzá) 
 
2013.02.10., index.hu 
Balog Zoltán, Baán László: 
"EMMI-miniszter a Szépművészeti múzeumban tartott vasárnapi sajtótájékoztatón már 70 milliárdos költségvetésről beszélt. ...a 
kormány a 70 milliárdon felül további 50 milliárdra is számít az ...EU-tól. Az 50 milliárd forintból a Városligetet újítanák fel. A 
projekt ezen része sem új, az igazgató másfél éve bejelentette, hogy a Fővárosi Nagycirkusz, a Vidámpark, a Széchenyi Fürdő, a 
Közlekedési Múzeum, a Mezőgazdasági Múzeum és a Műcsarnok bevonásával olyan családi szórakoztató központot hoznának 
létre, ahová Európa minden részéből érkeznének látogatók. A Petőfi Csarnokból családi szórakoztató központ lesz, az Állatkertet 
pedig felújítják, tette hozzá Balog Zoltán. „Zöldterületet nem veszünk el” – mondta nyugtatólag a miniszter." 
 
2013.02.12., hg.hu 
"120 milliárdra rúghat a múzeumi negyed és a Városliget felújításának együttes összege. 
Új országos raktározási és restaurálási központ épül, valamint a Szépművészeti Múzeum Román csarnokának felújítását is 
beszorítják a budapesti Múzeumi Negyed 70 milliárdosra nőtt költségvetésébe – mondta el Balog Zoltán miniszter és Baán 
László miniszteri biztos, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója február 10-i sajtótájékoztatójukon. ... Április 30-ig elkészül a 
Városliget hosszú távú fejlesztési koncepciója, megvalósítását pedig (a Múzeumi Negyed építkezéseivel párhuzamosan) 2017-
2018-ig ütemezik. A vasárnapi sajtótájékoztatón ez volt a másik nagy bejelentés. A megújuló Városliget Baán László szerint a 
város fő turisztikai attrakciójává válhat, és akár évi 1,5 millió turistát hozhat Budapestnek. Az ebből adódó pluszköltségeket 
jelenleg 50 milliárd forintra becsülik, így a teljes beruházás végösszege elérheti a 120 milliárdot." 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
III. TELJES PROJEKT 
 
2014.01.02., mandiner.hu 
Baán László: 
"A Liget Budapest mintegy 150 milliárd forintba kerül majd, ennek nagyjából a fele az új múzeumi épületek költsége lesz." 
 
2014.11.21, portfolio.hu 
"Az eddig elvégzett számítások szerint 150-170 milliárd forintba kerülhet a teljes projekt, mely nem csak a Városliget 
zöldfelületének megújítását és az öt új múzeumi épület építését tartalmazza, hanem számos kapcsolódó beruházást is." 
 
2015.05.11., kormany.hu 
Lázár János: 
"A következő években így 170-200 milliárd forint lesz a városligeti beruházások értéke, ebből 2016 és 2018 között 155 milliárd 
forintot fordítanak a múzeumi negyed kialakítására és a meglévő infrastruktúra felújítására." 
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2015.10.26., parlament.hu, Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése 
Baán László: 
"Ez olyan pénz, amelyért természetesen nagy verseny folyik a költségvetésben, meg kell indokolni, hogy vajon miért költ nem is 
150, hanem a végső nagyságrend - ezt Lázár miniszter úr már jelezte egy korábbi sajtótájékoztatójában - 200 milliárdos lesz." 
 
2015.12.02., 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 
"A Kormány egyetért azzal, hogy a Liget Budapest projekt megvalósításához a 2016-2019. években 156,72 milliárd forint forrás 
biztosítása szükséges" 
 
2017.07.14., portfolio.hu 
Gyorgyevics Benedek: 
"A projekt teljes költségvetése megközelítőleg 200 milliárd forint. Ezt az összeget folyamatosan, a munkák ritmusában, 2020-ig 
használjuk fel." 
 
2017.08.31., TV2 
Baán László: 
"Ez most egy 250 milliárdos költségvetés, beleértve a Biodomot is, amely fővárosi beruházás, de a Liget Projekt része." 
 
2018.04.26., ligetbudapest.hu 
Gyorgyevics Benedek: 
(A Liget projekt költségvetése) "250 milliárd forint. Ebben nemcsak a park és az összes kapcsolódó intézmény megújítása van 
benne, hanem olyan intézményeké is, amelyek nem a Városliget Zrt. felügyelete alatt ‒ pl. az Állatkert bővítése ‒ valósulnak meg." 
Az összeg körülbelül egy tízéves időtávot ölel fel, a tervezéstől a kifizetésig." 
 
2018.06.30., mandiner.hu 
Gyorgyevics Benedek: 
"Nehéz megmondani, hogy a Városliget átfogó megújítása mennyibe kerül majd, hiszen különböző beruházások zajlanak a 
Ligetben, mondhatni az egész városrész fejlesztés alatt áll. Az Állatkert a Fővároshoz tartozik, a Kós Károly sétány lezárásával is 
különböző, közlekedéssel kapcsolatos kérdések merülnek még fel. De nagyjából 1 milliárd euró az egész városrész fejlesztésének a 
forrása, nagyjából tíz éves fejlesztési időtávra ütemezve." 
 
 
2018.08.15., parlament.hu 
Rétvári Bence, államtitkár: 
"A Liget Budapest Projekt során Magyarország történetének legnagyobb szabású kert- és tájépítészeti programját hajtják végre...  
A kormány mintegy 15 milliárd forintot szán a Városliget PARKJÁNAK rehabilitációjára, ekkora forrást még nem fordítottak 
hazánkban kertépítési feladatokra." 
 


