
Garay Klára 2019. Környezetvédelmi csoport 

2019-ben tovább folytattam a Városliget beépítése elleni tiltakozást.  

Mindösszesen 6 pert nyertünk (Nem saját nevünkben) E perek súlyos alapjogsértéseket és hibákat tártak fel. 

Az építtető Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t új eljárás lefolytatására utasította, de ez az új eljárás nem zajlott 

le, anélkül adták ki a következő építési engedélyeket. 

Példaképpen a problémákról: 

-  A Környezetvédelmi hatóságból lett kormányhivatal dönti el, hogy kell-*e Előzetes Vizsgálati 

Dokumentációt készíteni. Ez a hivatal határozatot hozott arról, hogy nincs jelentős környezeti hatásuk az 

építkezéseknek. A Hivatal (törvénytelenül) kijelentette, hogy nincs jelentős környezeti hatásuk. Majd 

 1. egy hónap múlva kiadta a zaj határérték túllépési engedélyt.  

 2. A határozatot megtámadtuk, azt ugyanaz a hivatal bírálta el, amely az elsőfokú határozatot hozta. NINCS 

másodfok! 

- A Dózsa mélygarázs és a Néprajzi múzeum tervezése előtt készült 2 hidrogeológiai felmérés. 2014-

ben és 2017-ben.  

A 14-es szerint jelentős talajvíz visszaduzzadás várható az épületek alapozása és működése közben. 

2017-ben egy másik vizsgálat jelentéktelennek nyilvánította a vízszint emelkedést.  

Ez olyan ellentmondás, amit fel kellett volna oldani független szakértői véleménnyel. Nem történt 

meg. 

- Ügyvédünk és az UNESCO vizsgálathoz jelentést készítő team munkáját örökségvédelmi kérdésekben 

segítette Kolonnay Enikő. Nagy köszönet a munkájáért! 

Fotódokumentációt készítettem a Városligeten kívül a 2019-ben környezetpusztító módon készülő 

sportpályákról (2019 Budapest Európa Sport fővárosa ) pl. Újbuda, Függetlenségi park.  

Vágány utca-Szabolcs utca: Országos Múzeumi Raktározási és Restaurátor Központ építése (eltűnt az Egykor 

volt Főkert telephely nyomát őrző 5 platán.  1 maradt a Hajléktalan kórház udvarán. 180 éves. 

Multifunkcionális szabadidő park a Bocskay laktanya helyén 

Folyamatos tudósítás a Népstadion építéséről. 

XIV ker Zugló: Eltűnik Istvánmező, a Récsei Center és a Millenáris Velodrom 

Zöld felület ellenes felújítások: Vörösmarty téri növénytelenségről, József Nádor tér…amely botanikai 

szempontból értékelhető megoldás lehet. Kondicionáló hatása 50 év múlva érzékelhető 

Podmaniczky tér: csak javítani lehetett rajta…reménykedem, hogy megmaradnak az érdekes, innovatív fa-

gyökérvédő kaloda alkalmazásával. 

Kossuth tér/ Vértanuk tere, Nagy Imre szobrának új környezete a Margit hídnál. 

Vágóhíd bontás utáni állapot 

Kirándulás/séta: 

-  Zuglói Kertbarátok köre: János hegy- Zugliget Lóvasút végállomása kirándulás 

- Népligeti séta a XIII. kerületi Helytörténeti csoporttal. A Napút fellelhető köveinek fotó 

dokumentációja. 

- Irodalmi séta a Városliget szobrai körül Benedek Elektől Tolsztojig (Jeney Attilának és Tihanyi 

Károlynak köszönhetően látható a video az Egyesület honlapján) 

 

 

 



Bejelentésekre reagáltam: 

- Mátrai erőmű levegő szennyezettség mérés: Levegő munkacsoporthoz utalva 

- Favágás a Gellért hegyen… felmérés és szakvélemény (megjelent az Egyesület honlapján) 

- Fa NEM kivágása Zugló Füredi lakótelep…az invazivokat kötelező kivágni!, mégsem engedik kivágni a 

rossz helyre nőtt magoncokat! Tudatlan hatóság esete a nyugati ostorfával. 

- A Mexikói úti vasúti töltésen kidőlt fa ügyében szakvélemény (megírtam az Egyesület honlapján) 

- XI. ker óvoda előtt álló fa megsebzése és kidöntése ügyében eljárás beindítása (Greenpeace, Börzsei 

Bence faápoló, Helyi hatóságok) 

- Szentendrei úti fakivágások ügye – jogi segítségnyújtás a favágás elleni tiltakozóknak. 

- Nagymarosi favágás szakvélemény 

- Balaton parti fák védelmében csoport segítése. 

- Bosnyák téri védőnők lakása és volt gyermekorvosi rendelő. Hermina mezőhöz tartozik, Búza 

Péterhez irányítottam. Tudomásom szerint a Képviselő testület az eladása mellett döntött. 

Patkánytanya jelenleg. Az épületet kívülről fotóztam 

- Tudósítás a Város és falu védők Országos találkozójáról. Debrecen, Nagyerdő, Botanikus kert, az 

Egyetemet övező park és az Agora Tudományok házának bemutatása. Tudósítás a Létavértesi 

kirándulásról. Köszönet mindenki szervező munkájáért! 

Ismeretterjesztésbe kezdtem: 

Elkészült a  

Famentő kisokos… praktikus tanácsok a favágás elleni tiltakozóknak. Jogi keretek és növényismeret. 

Faültető kisokos: Hova, hogyan és milyen fákat ültessünk… na és milyet ne?! 

Mindkettő elérhető a BVE honlapján. 

Debreceni anzix: 

Licium fa 

Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel 

Borostyán nyugdíjas klub Zugló  

               A levegő szennyezettségének eü. hatásai előadás (A XIII. kerületi csoportban is bemutattam) 

               Fenntartható fejlődés előadás 

Óvónénik felkészítése az óvodások Városligeti sétájára: a Madarak élete és a Liget növényzete. 
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