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Tisztelt Asszonyom! 

Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a  2019.  évi közmeghallgatásra 
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

1. 

A  Blaha Lujza  ter  a Főváros pesti oldalának közlekedési szempontból egyik legfontosabb 
köztere — olyan, mint a budai oldalon a Széll Kálmán  ter.  Józsefváros új vezetése is 
fontosnak tartja a tér minőségi megújítását, nagy zöldfelületek létrehozását, a tér átadását a 
biztonságos gyalogos közlekedésnek, az autóforgalom teljes kizárásával. Az elkészült 
kiviteli terveket már megismertük  es  zajlanak az egyeztetések a Fővárosi Önkormányzat új 
vezetésével ezen tervek átgondolásáról, a szükséges áttervezés mértékéről.  A  kivitelezés így 
valószínűleg a  2021.  évre fog tolódni. Az engedélyezési tervi szakaszban a Civilek a 
Palotanegyedért Egyesület szervezésében  2018.  november 28-án lakossági fórumon is 
bemutatásra került az elképzelés, ahol a lakók véleményt fogalmazhattak meg a tervvel 
kapcsolatban. 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak még nincs elfogadott koncepciója a 
Rákóczi  fit  felújítására, ezért csak a Blaha Lujza  ter  menti szakaszon történik beavatkozás: 
átalakul a  ter  oldalán levő buszöböl, mert kialakításra kerül egy kanyarodó sáv a Rákóczi 
útról a József körút felé, illetve az  fit  közepén szigetszerűen elültetésre kerül egy fasor, ami a 
téren elültetendő fákkal együtt hozzájárul majd a levegő tisztításához.  A  kerékpárút helyét a 
tervek szerint a József körúton biztosítják. 

Amennyiben további kérdése merülne fel a  ter  felújításával kapcsolatban, keresse a kerületi 
főépítészt, illetve a Budapesti Közlekedési Központ, mint projektgazda képviselőit a 
részletek tekintetében. 
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Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2019.  december • 
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