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Vörös Tamás 
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a  Smart City  Ideiglenes Bizottság mai ülésén. 
Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes, távolmaradását előre jelezte Ferencz Orsolya 
képviselő asszony és Komássy Ákos képviselő úr.  A  kiküldött napirendi pontot nem 
ismertetném, mert annak terjedelmét tekintve, azt gondolom, hogy mindenki könnyen be tudja 
fogadni.  A  már kiküldött napirendet tenném fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! 
Megállapítom, hogy a Bizottság  5  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a napirendet elfogadta. 

8/2019.  (VII.08.) sz. SCIB határozat  (5  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A Smart City  Ideiglenes Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1.  Tájékoztató Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése koncepció tervéről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 



2. Áttekintés a  Smart City  programok megvalósulása kapcsán történt eseményekről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Vörös Tamás -  Smart City  Ideiglenes Bizottság elnöke 

3. Egyebek 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.2.  pontja: Áttekintés a  Smart City  programok megvalósulása kapcsán 
történt eseményekről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Vörös Tamás -  Smart City  Ideiglenes Bizottság elnöke 

Vörös Tamás 
Az első napirendi pontunk: Tájékoztató Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése 
koncepció tervéről, amit ezúton is köszönök, hogy megszervezésre került. Ezt technikai okai 
miatt később nyitnám ki, hogyha nem gond, tekintettel, hogy szavaznunk úgy se kell róla, 
hiszen itt egy véleményezési folyamatban vagyunk, és olyan napirendünk nincs is, amiről 
szavaznunk kellene. Én most felfüggeszteném az  1.  napirendi pont tárgyalását, és a  2. 
napirendi pontot nyitnám ki, a  Smart City  programok megvalósulása kapcsán történt 
eseményekről, tekintettel,  ha  itt valakinek bármiféle hozzászólása van, az elmúlt egy hétben 
történt-e bármi olyan, ami érdekes. Parancsoljon, Jakabfy Tamás képviselő úr! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Nem az elmúlt egy hétben, mert múltkor nem tudtam jönni,  de  volt 
légszennyezettség ügyében egy ülés, amin voltam, arról esetleg tudok mondani egy pár szót. 
Sajnos volt egy második is, amire nem tudtam menni, mert éppen a Testületi ülésünket követő 
napon volt,  de  majd a beszámolót elolvasom róla. Tehát, az a lényeg, hogy 
légszennyezettséggel kapcsolatban szerintem ez a legfontosabb, aminek így szóban is el kell 
hangoznia, aztán majd elküldöm majd írásban, hogy jogszabály, törvény vagy 
kormányrendelet módosítási javaslat készül ennek a projektnek a keretében, mindenféle 
szakértővel bevonva.  Most  a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is olyan 
szinten bevonódott, hogy már náluk vannak az ülések, és körülbelül a 2020-as év elejére 
szeretnék ezt jogszabály módosítási javaslat formájában konkurálni. Nem tudom, esetleg, 
hogyha lesznek már konkrét szövegek, akkor egész nyugodtan megtárgyalhatjuk  Smart  City-
ben, bár közben, nekünk lesz egy választásunk, ami után a fene tudja, mi fog történni, a 
bizottsági struktúráról, ugye újra fognak dönteni. Ennyit akarok csak mondani. Köszönöm! 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen! Annak is sok függvénye lesz, sétáló  Budapest  vagy hasonló az 
megvalósul-e majd, vagy esetleg más irányba döntenek a tisztelt választók, nem tudjuk. 
Kérdezem itt közben a tisztelt kollégákat, hogy a vetítés ügyében, még hány percre van 
szükség körülbelül, hozzávetőlegesen. Én ezt most  3  percre tippelném, úgyhogy addig a 
Bizottsági ülést azt felfüggesztem. Köszönöm szépen! 
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Napirend  1.1.  pontja: Tájékoztató Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése 
koncepció tervéről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Vörös Tamás 
Bizottsági ülést folytatnám, és megnyitnám az egyes napirendi pontunkat, pontosabban annak 
folytatását rendelném el. Arra kémém a Főépítész asszonyt, hogy röviden az eddigi 
eseményeket, és a felvezetését az eddig történteknek tegye meg, hogy a Bizottság minden 
tisztelt tagja, az összes lehetséges információ birtokába kerülhessen, hogy a Krúdy Gyula utca 
fejlesztése az milyen módon, irányokba indult el eddig. Köszönöm szépen! 

Iványi Gyöngyvér 
Köszönöm a szót! Palotanegyednek a fejlesztése az folyamatosan zajlik a TÉR_KÖZ-ös 
pályázatokból, leginkább az elmúlt években, és az derült ki, hogy tulajdonképpen az egész 
Palotanegyednek a főutcájaként működő Krúdy Gyula utca, ahol a legnagyobb forgalom, 
főleg ahol gyalogos forgalom is zajlik, azt valahogy meg kéne oldani. Erre már több kísérlet is 
történt, főleg a közterület foglalások kapcsán, és felmerült, hogy ezt tulajdonképpen valahogy 
tájépítészeti elemekkel is - itt most értjük a burkolatokat is természetesen a tájépítészet alatt - 
ezt hangsúlyozni lehetne. Erre egy beszerzési eljárást folytattunk le a koncepcióterv alkotásra, 
kifejezetten azért koncepciótervre, hogy  ha  ez elkészül, akkor utána el lehessen dönteni, hogy 
akarjuk-e, vagy a döntéshozó eldönti, hogy így szeretné ezt majd megcsináltatni vagy nem, 
illetve, mikor tud fedezetet biztosítani majd rá. Az Üjirány Tájépítész Kft. nyerte el a 
beszerzési eljáráson a tervezést, ők voltak a tervezői a Teleki tér megújításának is, egy 
közösségi tervezés keretében. Azt tudják a tisztelt képviselők, hogy a Társak a Teleki Térért 
Egyesület, ennek a közösségi tervezésnek a kapcsán jött létre, és jelenleg is nagy részt vállal a 
térnek a működtetésében. Mivel itt nagyon sok résztvevő van, egyrészt a lakók, másrészt ugye 
a vendéglátósok, van két hotel, van egy templom, így ez is feladat volt, hogy a legtöbb 
érintettet vonják be a tervezésbe, hogy ez minél inkább mindenkinek a tetszését elnyerhesse. 
A  tervezők májusban kapták meg a megbízást, május 13-án aláírásra került a szerződés, és az 
összes érintett féllel tulajdonképpen már egyeztettek.  Most  egy olyan koncepciót fognak 
bemutatni, amik az egyeztetéseken elhangzottakon alapulnak, és ahhoz kérjük a Bizottságnak 
a véleményét, hozzászólásait, hogy ezt hogy lehetne esetleg „smartabbá", vagy amennyi 
„smart"  élhető szempont ebben most van, az a tisztelt Bizottság szerint megfelelő-e. 
Köszönöm! 

Vörös Tamás 
Köszönik szépen! Megkérem a Tervezőt, hogy a prezentációt, amit már megkaptak, legyen 
kedves kiegészíteni élő szóban az adott információkról. Köszönöm! 

Szohr Gábor 
Üdvözlök mindenkit! Szohr Gábor vagyok, az Üjirány Tájépítész Kft.-től. Főépítész asszony 
elmondta, hogy mi készítünk erre egy koncepciótervet a Lőrinc pap tér, Krúdy Gyula utca, 
Mikszáth tér megújítására. Igazából a koncepcióterv már nagyjából készen van, most már a 
feldolgozásnál tartunk, a jövő héten le is adjuk Önöknek. Itt a térképen is lehet látni, ami 
nekünk nagyon fontos volt, hogy maga ennek a vonalnak, tengelynek a városba elhelyezését 
megállapítsuk maga a szűkebben vett belvárosban, a Múzeum körút, Kálvin tér, ahogyan ez 
az utca sor folyik ki a felújított Baross utcának, a Szabó Ervin Könyvtár előtti területe, a 
Reviczky utca is, ami szintén készen van, és hogy ennek a tengelynek, egy nagyon fontos 
kiegészítése lesz a Mikszáth tér, Krúdy Gyula utca, Lőrincz pap tér, vagy éppen a Lőrinc pap 
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tértől kifelé eső része a Krúdy Gyula utcának, majdnem egészen a József körútig.  A  tervezést 
Úgy kezdtük, hogy felvettük mindenképp a kapcsolatot, a Civilek a Palotanegyedért 
Egyesülettel, valamint volt két személyes találkozónk a környékbeli vendéglátósokkal, volt 
személyes találkozónk a Jézus Szíve templom képviselőivel a Lőrinc pap téren, volt a Krúdy 
Gyula utcában egy találkozónk a lakosokkal, és ezt az anyagot, amit most Önök látnak, ezt  3 
hete mutattuk be a Horánszky utca 13-ban, amit szintén a Civilek a Palotanegyedért tervezett. 
Még ott is voltak lakosok meg egyéb érintettek, akik hozzászóltak a tervhez. Szintén a Civilek 
a Palotanegyedért ajánlott nekünk egy szakembert  Smart City  ügyben, aki egyébként itt tanít 
az Óbudai Egyetemen, és vele konzultáltunk, tehát, az ő véleményeit vettük figyelembe a tér 
kialakításánál. Nem tudom, hogy sokat látnak-e a képekből,  de  nem baj, elmondom. Mi is 
akartuk, ahogy a tájépítészek,  de  a helyi lakók is mondták, hogy lehetőleg a zöldfelületeket 
növeljük, vagy, hogy minél több fát ültessünk, élhető városi környezet legyen. Ráadásul ezek 
a találkozók, amikor voltak, akkor éppen  35  fok volt, kifejezetten aktuális volt ez az igény, 
hogy fákat ültessünk, nagyjából ahova tudunk. Felvetődött az esővíznek a gyűjtése, tehát, 
hogy nagy burkolt felületeink vannak, hogy ezeket egyszerűen ne dobjuk ki a csatornába, 
hanem használjuk fel,  ha  más nem a növények öntözésére. Ezt, persze később meglátjuk, 
hogy technikailag kivitelezhető-e, hogy mondjuk a Mikszáth tér alatt egy valamekkora 
víztározónak a kiépítése. Sokat tárgyaltunk magáról a burkolatról, hogy milyen legyen, ez a 
19.  század,  20.  század eleji  Budapest  belvárosának, hogy milyen burkolat illik hozzá. 
Semmiképp se akartunk ezeket a nagyon új, nagyon fehér, tehát, mint a Kecskeméti utca vagy 
egyéb, túl új,  de  talán a várostól kicsit idegen burkolatot, viszont ugye nagyon sötétet se 
akartunk a felmelegedés miatt.  A  fekete bazalt kis kockakövet végül elvetettük, a közép 
színnél maradtunk, és  ha  itt látják, egy ilyen középszürke gránitburkolatot választottunk, 
ennek különböző méretű és rakás módú verziót is fogjuk majd használni. Felvetődött egy 
kutya WC-nek a kialakítása, igazából ez egy oszlop, aminek a töve környékén egy olyan 
vízelvezető valami van csatlakoztatva a csatornahálózathoz, és állítólag olyan illatanyagokkal 
van befújva, amitől a kutyák tényleg megkívánják, hogy ott végezzék el szükségüket. Ehhez 
persze kell ugye vízvezeték is, tehát a tisztításhoz is, később majd megvizsgáljuk, hogy 
technikailag ez mennyire lehetséges. Az infópanelek, felvetődött a Lörincz pap téren, meg a 
Mikszáth téren, ami segíti az arra járóknak a tájékozódását, minthogy, mi merre van, tudjanak 
tájékozódni,  de  magáról tér történetéről, vagy akár szolgáltatásairól, és tájékoztatnak ezek az 
oszlopok. Az egész tervezés alatt, nemcsak egy ilyen technikai megújítást akarunk, fizikai 
megújítást, hanem, hogy eleve az volt a célunk, hogy ezek a terek ne csak fizikailag újuljanak 
meg, hanem az emberek is egy kicsit másképp álljanak hozzá. Mindenképp akarjuk, ezért is 
voltak a találkozók a lakókkal, meg a vendéglátósokkal, hogy egy ilyen kis összefogás 
alakuljon ki közöttük, vagy éppen egy kommunikáció. Mindenképp akarjuk erősíteni ezt a 
helyi lokális identitást. Nagyon sok a vendéglátóhely a Mikszáth téren, Krúdy Gyula utcában, 
most már Lőrincz pap téren is, nem akarjuk azt, hogy ebből egy Ráday utca legyen, vagy egy 
VII. kerület, hogy egy ilyen parti környezet,  de  azt beszéltük, hogy talán a vendéglátósoknak 
is jobb, hogyha aki idejön valami mást lát, sokkal intimebb környezetet. Nagyon fontos ez a 
kommunikáció is, hogy nagyon jó együttműködés alakuljon ki a vendéglátósok között is már, 
de,  hogy nagyon jó lenne, a helyi lakosokkal is. Reméljük, hogy ebben a Civilek a 
Palotanegyedért Egyesület majd sokat tud nekünk segíteni a későbbiekben is. Ezt a  Smart 
City-t, nemcsak ilyen technikailag gondoltuk, hanem tényleg egy ilyen kommunikációs, 
lokális helyek kialakítása. Ugye például felvetődött, hogy maga a Mikszáth tér, Krúdy Gyula 
utca, ezek mind írók, nagyon sok itt az egyetem, könyvtár,  de  egyébként a közelben a 
Gutenberg  tér, Bródy Sándor, tehát, hogy van egy ilyen irodalmi múltja a környéknek, és 
nagyon jó lenne erre ráerősíteni, ezért szeretnénk ezt az olvasás, irodalmat valahogyan így 
visszahozni erre a környékre. Erre mondjuk nagyon jó partner például a Jézus Szíve templom, 
akiknek van egy kertjük,  de  jelenleg ott egy ilyen garázsbehajtó van, ők azt nagyon szívesen 
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megnyitnák a közért. Hétköznaponként nyitva van, oda le lehet ülni, csendesben pihenni vagy 
akár szintén erre az újság, könyvolvasás lehetőséget biztosítani, esetleg felolvasóesteket 
tartani. Egyébként, lesz egy új hotel, még a neve nincsen meg, a Mikszáth téren találkoztunk 
velük is, ők is mondták, hogy a földszinten a bárban, mindenképpen lesz egy könyvtár, ami 
nagyon jól kapcsolódik ehhez a koncepcióhoz. Azt is észre lehet venni, hogy a Lőrinc pap  ter, 
egy eléggé nyugodt helyi tér, viszont a Mikszáth tér, pedig nagyon erősen kapcsolódik a 
városhoz, erre található az említett Kálvin tér,  Brody  Sándor utca, Reviczky utca, a 
könyvtárak, az egyetemek, ott valahogy sokkal több a vendéglátóhely. Mindenképp egy 
nagyvárosiasabb tér, és ahogy haladunk ki a Krúdy Gyula utcán kifelé, egyre inkább már a 
helyiek lakják, a Lőrinc pap téren talán azért is, mert nincs is annyi vendéglátóhely, észre 
lehet venni, hogy ott a szobor környékén a nap különböző szakában vagy gimnazisták ülnek 
ott, vagy családok, esténként gyerekes szülők, tehát egyre inkább a helyi közösségé a tér ez a 
Mikszáth tér, Lőrinc pap téren hogyan változik a használat, és ezt szeretnék és ez befolyásolta 
tervezési koncepciójukat is. Itt lehet, már nagyjából látni egy ilyen átnézeti helyszínrajzot, 
hogyha a Rökk Szilárdról mennek, ugye ott felvetődött, hogy a Rökk Szilárd - Krúdy Gyula 
utca sarkán ott egy erős átmenő forgalom van, ott emeljék meg a burkolatot, hogy egy kicsit 
az autósok lassítsanak.  A  Mária utca és a Rökk Szilárd között, nehezebb a feladatunk, mert ott 
van átmenő autóforgalom, ráadásul nagyon erős ott a parkolósáv is. Egyelőre az vetődött fel, 
hogy ezen az oldalon megszüntetni az autóparkolást, és kiszélesíteni a járdát, mert itt a 
villamoson felöl, hogyha jönnek az emberek, tapasztalatunk szerint talán itt nagyobb a 
forgalom, a járdát kiszélesítjük, így csak a másik oldalt lennének, maradna meg a parkolósáv. 
Miután itt több a hely, azoknak az autóknak se kell a járdán állniuk, tehát, hogy azon az 
oldalon is jobban el lehet férni. Elérkeztünk, a Lőrinc pap térre, ahol ugye nagyon fontos, 
hogy egyelőre ezt tekintjük Lőrinc pap térnek, hogyan lehet ezt az egész térhatárt belevonni 
ebbe a térbe, tehát, hogy itt egy egységes burkolaton gondolkoztuk, ami egy szintben van, a 
járdaforgalmi test, nincsen elkülönítve. Ez nagyon jó lenne a Zichy hotelnek is,  ha  mielőtt 
megszüntetnék a parkolókat, taxi drosztok kerülnének be, és az egységes burkolat megy 
tovább a Krúdy utcában, itt a Mikszáth térnek a rendezése múlik. Mint mondtam, egy szürke 
gránitburkolat lenne, annak különböző méretei, kivéve az autóforgalmaknál, ahol már 
kialakult burkolatokat fenntartanánk, tehát, hogy egy ilyen antracitszürke térkő burkolat 
vezetne itt tovább a Mária utcából, menne el a Krúdy utcába, egészen a Horánszky utcába, és 
itt fordulna be, itt csak a járdák és a köztér maradna gránitból.  A  templom előtti parkolókat is 
megszüntetnénk, így a templomot szeretnék, a templomot is a Zichy hotel mellett jobban 
integrálni a Lőrinc pap térbe, azon kívül, a Krúdy Gyula utca ezen a részén is megszüntetnénk 
a parkolókat, mert, hogy az egyik jelentős probléma az áruszállítás. Itt jelenleg van egy kis 
senki földje sarok, ahol, így ide parkolnak illegálisan, vagy itt állnak meg az árufeltöltők, ami 
gyakran eléggé zavaró, tehát, hogy az itt megszüntetett  2-3  parkolóhelyén lenne kialakítva az 
árufeltöltés, és a kialakult rendszer szerint, a kis taligákkal hordanák be a Krúdy Gyula utcai 
vendéglátóhelyekre az árut.  A  Krúdy Gyula utcának az egyik legnagyobb problémája jelenleg, 
hogy valamikor tizenvalahány évvel ezelőtt fel lett újítva az egész Krúdy Gyula utca csak, 
hogy olyan szisztéma volt ott is, hogy megmaradt az autóforgalom.  A  házak két oldalán 
jelenleg egy világosabb fehér térkő burkolat van, mint a járda, középen van egy fekete 
kiskockakő úttest, és egy nagyobb kockakőből egy parkolósáv. Ezt elvileg nagy kockaköves 
parkolósáv lenne, ma a vendéglátósok kiülésére, kiülő helyeknek a biztosítására a sáv, csak 
jelenleg van középen egy hepehupás fekete kiskockakős út, amit az emberek valamiért így 
nem mernek használni, mert, hogy megvan az az érzésük, hogy ez egy úttest. Nem egységes a 
használata a Krúdy Gyula utcának. Mi azt szeretnénk visszaállítani, hogy az említett 
burkolattal, tehát, egynemű burkolat legyen, és egy olyan sávozottságot alakítanak ki, ami, a 
térhasználatot segíti, egy gránit kiskockakő rakás lenne végig, egyedül ez a parkoló sáv, 
aminek, a méreteit még átalakítanánk, egy nagyobb kőlapokból alakulnak ki,  de  ugyanabból a 
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gránitból. Ez ugye a használatot is megkönnyítené, a székek nem billegnének rajta. Ez 
valamennyire az utcát is kijelölné, és fut ki egészen a Szentkirályi utcáig. Erről egy kicsit 
leválik a két tér, itt is egy más burkolat, méret és rakás lenne, tulajdonképpen, ez az, ami 
kijelölné magát, a Lőrinc pap teret, és a Mikszáth teret. Ezekkel a burkolatokkal próbáljuk 
rendezni a kávézó teraszokat, a kitelepülését is, tehát, hogy itt a  Kitty  Gyula utcában, van 
egy sáv, amibe ki lehet települni, egy ernyőt tennénk, és zöld megszakítások lesznek, amiről 
mindjárt beszélek. Tehát itt már jobban lehet látni a Lőrinc pap teret, ez lenne itt, ami most 
van ott a mellékutcában antracitszürke térkő burkolat, egyébként pedig a szürke gránit kis 
kockakő.  A  Mikszáth  ter,  a Lőrinc pap térnek ez a központi része ugye nagyon meghatározza 
a szobor, és a két zöldfelület által, ez egyébként nagyon jó, zárt,  intim  térré teszi a teret, 
szeretnénk valahogyan megtartani. Az volt a felvetés a templom részéről meg, egyébként 
sokan a környékről, hogy a templom nagyon el van zárva a tértől, szeretnének, egy ilyen kis 
átközlekedőt megnyitni, tulajdonképpen megadja azt az érzést, hogy az ember bele tud menni 
a zöldbe. Ezt lehet, hogy majd később mutatom,  de  jelenleg ugye padok vannak, így 
négyzetbe lerakva ami, szintén egy nagyon jó zártságot  ad  a térnek,  de  ugye itt gyakran 
probléma például a hajléktalanok. Rá lettek ezek a karfák valahogyan applikálva,  de  ezek 
lejönnek, nem működik, mi arra gondoltunk, hogy egyesével tehát egy magába különálló 
székek lennének kihelyezve, ugyanígy körben, mint jelenleg,  de  hogy ezek vagy el lennének 
egymástól tolva és ezért nem tudnak a hajléktalanok ráfeküdni, vagy pedig ugye karfákkal 
lennének kirakva és azért nem, erre majd mindjárt mutatok előképeket is, elvileg úgy lesznek 
mobilak. Mindenképp akarjuk erősíteni a zöldet, olvasásnak a lehetőségére itt vannak ezek a 
székek, amikről beszéltem, ezek egy bécsi példa egy parkban, ezek elvileg nincsenek a 
földhöz rögzítve,  de  viszont egy lánccal odavannak láncolva, és a téren ugyanezt akarjuk, 
hogy a hétköznapokban van egy adott rend, és, hogy valami lánccal vagy fémpálcával 
rögzítve vannak,  de,  hogy lenne kulcsa hozza a Civilek a Palotanegyedért vagy a Jézus Szíve 
templomnak, ők szoktak itt rendezvényeket tartani, ők ekkor ezeket a székeket ki tudják 
szedni, vagy le tudják ez által a teret takarítani, vagy pedig berendezni a saját igényeik szerint. 
Itt lehet látni a Krúdy Gyula utcát, és itt pedig egy ilyen mintát erről a szőnyegről, kétoldalt 
kockakő van, az utca nagy része kockakő, valamint itt a járda részen is egy teljesen más 
méretű és rakású, szőnyegnek hívjuk, ez is egy kiemeli a környezetétől, amire rá lehet rakni a 
vendéglátó teraszokat tulajdonképpen, az épület bejárata előtt viszont azt szintén egy burkolat 
váltással megszüntetnénk, tehát, hogy minden épületből ki lehet jutni, úgy az utcára anélkül, 
hogy így az ember különböző vendéglátóhelyeken székek, ernyők között járkáljon ki, vagy 
abba ütközzön bele. Jelenleg most úgy van az utcafásítás, hogy kiemelt növényládákba 
vannak a fák beültetve, valamennyire ezt a struktúrát meg akarjuk tartani, sőt meg is növelni 
ezeket a zöld flekkeket. Itt lehet látni, amibe mindenképp fa kerülne, olyan cserjék, hogyha az 
ember így az utcát oldalról nézi, akkor zöldet lásson, viszont ezeknek akarunk mindenképp az 
oldalára padokat rakni, kis beülőseket is akár, tehát, aki a Krúdy Gyula utcában meg akar 
pihenni, az ne csak úgy tudja azt megtenni, hogy beül egy kávéra. Egy abszolút szabad 
köztérhasználatot akarunk biztosítani mindenkinek az utcában is. Itt lehet látni a különböző 
burkolat 

Vörös Tamás 
Bocsánatot szeretnék kérni, hogy félbeszakítom, a világért se tenném, fél óra múlva kezdődik 
itt egy másik bizottsági ülés is, csak egy picit, hogyha meg tudnánk pörgetni, mert még a 
gondolom a Bizottság tisztet tagjai is, azért egy-egy gondolat erejéig véleményeznék, vagy 
esetleg javaslataikat meg fogalmaznák tehát, arra szeretném kérni, hogy egy ilyen utolsó  2 
percet azt adják végre a tervekhez. 

6 



Szohr  Gabor 
És akkor elértünk a Mikszáth térhez ahol, szintén így egy téglalapon belül, körbejárható 
téglalapon belül, egy más rakás renddel alakul ki maga a Mikszáth tér, ugye jelenleg itt van 
zöldfelület, téglafallal körbevéve. Itt van a szökőkút, mi ezt át akarjuk alakítani, hogy ne 
legyen tégla, hanem egy ilyen műkő elemek, amik különböző szintekből van, ez egy fellépő 
szint, ebbe lehetne egy olyan vízjáték, ami oldalról is látványos, körbejárható, és két 
ülőszinttel lépcsőzik tovább fel a tér. Itt a lakóknak az volt a probléma, hogy nagy cserjék 
vannak itt, tehát nagyon sokan köztéri WC-nek használják, és felvetődött, hogy alacsonyan 
évelőket ültessenek oda, viszont alacsonyra növő fákat is ültetünk ebbe a zöldbe bele.  A  tér 
másik oldalára lehet a különböző vendéglátóhelyeknek kitelepülniük. Itt a napernyőket úgy 
gondoltuk el, hogy körülötte fákat ültetünk, tehát a jelenlegi a két oldal, a térmentén vannak 
fák ültetetve, bele a térbe is ültetnének fákat, ez is az a terv, hogy egy ilyen sokkal zöldebb 
városi teret kapjanak, meg egy sokkal zöldebb városi környezetet. Marad a MOL  Bubi  a 
helyén, megszüntetjük a telefonfülkét, átkerül a hirdetőoszlopnak a kihelyezése, idekerülnek a 
biciklitárolók is, plusz még erre az oldalra infópanel kerülne ide, és ide kerülnének a 
józsefvárosi zászlórudak. Itt még egy előkép, hogy hogyan gondoltuk a teret, kicsit arra az 
analógiára gondoltuk, mint a Múzeumnak a lépcsője, tehát egy ilyen nézőteres leülő, ahol 
lehet látni a városi életet,  es  úgy lehet lepihenni. Bocsánat, akkor most nagyjából így ezzel 
rövidre zárom csak persze, hogyha van kérdésük... 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen! Hadd legyek őszinte, nekem nagyon tetszett, főleg az, hogy milyen sok 
mindenre kitértek, ami ezzel kapcsolatban, a térrel kapcsolatban felmerül, mindannyian 
nagyon jól ismerjük a teret még korábbi állapotából is, és most is és azt gondolom, hogy 
alapvetően reflektál a problémákra ez a terv. Ugye szóba került egy-két dolog, ami azért 
alapvetően érint minket,  es  az elképzeléseinkbe benne van, az egyik az infópanel, én ennek 
nagyon örülök, hogy  ha  ezek bekerülnek, én viszont szeretnék annyit kérni, hogy már a 
tervezés fázisában is legyen deklarálva, hogy olyan infópanel kerüljön beszerzésre, amely a 
későbbi, vagy adott esetben, a már beszerzett applikációval együttműködve, annak 
analógiájának, adott esetben klónját gyártva, -tehát nagyon hasonló kialakításba-, azokkal a 
funkciókkal tud üzemelni. Tehát mind a hardveres, mind a szoftveres lehetőség legyen 
ennyire szabad, hogy ezt meg tudja valósítani,  es  ne egy teljesen ftiggetlen rendszer kerüljön 
beszerzésre, mert annak szerintem nincs értelme, amúgy sem olcsó eszközök ezek a kültéri 
panelpontok,  ha  már ilyet beszerezünk, akkor olyat szerezzünk be, ami nyilván egységes 
arculatot fog eredményezni.  A  másik, az áru koncentrált rakodóhelyek kérdésre,én  ha  jól 
emlékszem, van egy koncentrált rakodóhely. Hát elég kemény munka volt, amíg ott a 
Mikszáth tér, Szentkirályi utca sarkára oda tudott kerülni, tehát onnan el lehet látni, én nem 
gondolom, hogy parkolóhelyeket kéne elvenni  2  koncentrált rakodóhely létesítésével, 
tekintettel arra, hogy egy van, még- hozzá közel. Én nem feltétlenül örülnék neki,  en  biztos 
vagyok benne, hogy nagyon örülnek neki a vendéglátósok, hogy nem kell azt a plusz  30 
métert megtenni, sőt még az is lehet, hogy a lakók is örülnek neki hogy nem zörögnek végig a 
söröshordókkal,  de  mégis azt gondolom, hogy talán egy kicsit túlzás  2  koncentrált 
rakodóhelyet létesíteni, ilyen sűrűn egymáshoz, főleg a parkolóhelyeknek a rovására, ugye 
ennek az egész tervnek biztos a szűk keresztmetszete a parkolóhelyek lesznek, hiszen sokkal 
szebb a tér ezzel mindannyian egyetértünk,  de  valaki ott lakik, akkor az biztos, hogy 
problémát jelent. Nyilván ezt próbáljuk majd megvizsgálni, hogy ez pontosan milyen módon 
lehet adott esetben kompenzálni, ott van a  Pollack  mélygarázs stb. Tehát valamilyen 
megoldást kínálni azoknak, akik elveszítik a parkolóhelyüket, és ott laknak,  de  azt gondolom, 
az lenne a  fair  megoldás, az nem is feltétlenül tervezői feladat, hanem városüzemeltetési 
kérdés.  A  székeknél csak nagyon röviden, remélem az önkormányzatnak is lesz kulcsa hozzá, 
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mert ugye a civilek már fel lettek sorolva, én azért ezzel nyilván egy próbaidőszakot majd 
javaslok,  de  ez már tényleg csak egy ilyen szőrszálhasogatás. Nagyon várom, és megmondom 
őszintén, nagyon tetszik mind a koncepció, mind az, hogy mennyire, tényleg reflektál azokra 
a kihívásokra és azokra a problémákra, amik a Krúdy Gyula utcában még most is jelen 
vannak. Bízom benne, hogy el tud készülni mihamarabb, legalábbis a terv, aztán meg a 
megvalósítás, én azt talán fel tudom ajánlani, a  Smart City  Bizottság javára, hiszen mi amúgy 
is szerettünk volna, olyan okos megoldásokat létrehozni közterületeken, -amihez egyébként 
forrást is rendelt annak idején az önkormányzat,- hogy akár szenzorokkal, akár valamilyen 
olyan berendezéssel, ami jó a térnek, amíg az okosvoltát kihangsúlyozza plusz 
szolgáltatásokkal, később,  ha  majd a városkártya rendszer elindul az ott lévő vállalkozók aktív 
bevonásával, az applikációba városkártya-rendszerbe, próbáljuk meg integrálni, hogy ez a tér 
valóban olyan okos legyen. Nem csak mint építészetileg, ami szerintem vagy urbanisztikailag, 
ami szerintem ez nagyjából lefedi, és nekem őszintén tetszik, hanem mondjuk technikai 
vonatkozásba is. Szót adok Jakabfy képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Nyilván, szép dolgokat láttunk ebben a prezentációban,  de,  hogy amikor 
szavaztunk róla azt hiszem, akkor is elmondtam, azt én nem fogom tudni elfogadni, hogy 
most a Krúdy utcát a  10, 15  eves burkolatát túrjuk föl és rakjuk újra, miközben mondjuk 
nekem kell elnézést kérnem, Józsefváros 95%-ától, ahol legalább  50  éves burkolatok, kátyú 
kátyú hátán, foltos aszfalt foltos aszfalt hátán van, tehát ezt éri így nagyon nehezen bírom 
elfogadni, úgy alapvetően semennyire. Tehát azt, hogy ez a projekt mondjuk egy 
ráncfelvarrás, okosítás, szépítésen túl, még egy teljesen az egészet feltúrjuk, és félmilliárd 
nem tudom  1  milliárd forintból újra húzzuk az egészet, az szerintem megindokolhatatlan.  A 
másik kérdés a parkolás. Azt nagyon jól észrevették, hogy tényleg kriminálisak az állapotok a 
Rökk Szilárd utca meg a templom, tehát a Mária utca között. Tehát ott nem a parkolási 
állapotok, hanem a gyalogos állapot. Tehát, ott  2  babakocsi nem megy el egymás mellett a 
járdán. Nem is beszélve arról, hogy pincebejáratok vannak, ott szerintem sincsen más 
alternatíva, mint, hogy az egyik oldali parkolósávot meg kell szüntetni, és ezen a szakaszon 
például indokolható a burkolatcsere is. Tehát, hogy .... az előző megjegyzésem, a Mikszáth 
tértől a Lőrinc pap térig értendő. Ezen a szakaszon, indokolható egy felújítás, mély felújítással 
együtt. Igen, tehát a gyalogosforgalom akkor a déli oldalon lesz, az is helyes, jelenleg is az a 
forgalmasabb és a Lőrinc pap téri tervek is nekem tetszenek, tehát a templom, meg a 
szállodának a megnyitása, ez a része ez indokolható és szép.  A  Mikszáth téren is tetszik az, 
hogy most ültessünk fákat, nyílván.  A  kérdésem az, hogy a fáknak az árnyéka az így nem 
Függőleges, tehát,  ha  most megnézzük merre van dél, akkor azért ott, ahol áthaladás van, tehát 
oda kéne ültetni a fát, hogy arra a helyre árnyékoljanak, ahol most az asztalok vannak 
rajzolva. Nem tudom, ezt meg kéne nézni valami szimulációkkal, mert attól , hogy árnyékos 
helyeket szeretnénk, ott a széle nagyon-nagyon napos lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy 
egyáltalán, tehát, hogy minden fát, ami most a területen van azt megmaradónak gondolják-e, 
vagy pedig melyeket nem, tehát mi az, amin változtatnának? Tehát akkor a dézsás fák helyett, 
jól értem-e azt, hogy a Mikszáth tér Lőrinc pap tér között, ezek a zöldszigetek, ezek ilyen 
kazettás, vagy ilyen dobozos szigetek lesznek? És abba lesz fa ültetve földbe? Ugye jól értem 
ezt? És ennek milyen magassága lesz? Milyen növésű, nagyságú fákat fognak oda telepíteni? 
Tehát, nyilván arra is figyelni kell, hogy ne nyomja szét a kazettát,  de  hát azért arra is kéne, 
hogy viszonylag nagyobb növésű legyen amennyire lehetséges. Nem tudom, hogy a 
közművekkel fölmérték-e ezt, hogy mit tudnak oda tenni? 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen. Az lenne, esetleg a kérdésem a Képviselő úr számára tekintet az idő 

8 



rövidségére, hogy az jó-e,  ha  esetleg írásban válaszolnak később az Ön felvetésére a 
Főépítészi Iroda munkatársai, vagy most. Nem tudom mennyire... Jó akkor legyen kedves és 
próbál... 

Szohr Gábor 
Egyébként, ugye még arra reflektálnék, hogy az áruszállításnál azért az itt egy nagyon fontos, 
hogy itt folyamatosan vannak egyébként furgonok, és így ki-be fordulnak, tehát, hogy azért 
vetődött fel, hogy így ezért itt is legyen, itt át lehet tenni, csak ugye ez már az 
önkormányzatnak lesz majd a kihatása, hogy hogyan. Igen ez volt az árufeltöltés.  A 
burkolatcserénél meg csak annyi van, ami egyébként nagyon nagy problémájuk volt a 
lakosoknak, hogy jelenleg egy vonal menti vízelvezetés van, egy rácsos folyóka, ami 
folyamatosan eltömődik, ezt teljesen meg kell szüntetni és pont víznyelőket kell kialakítani, 
tehát, hogy ennél már ugye mindenképp kell a burkolat, mert egyébként tényleg szinte ilyen 
velencei hangulat szokott kialakulni az utcában.  A  Mikszáth térnél, hogy a fák igazából az is 
egy ilyen tapasztalatunk volt, hogy ide kiültünk a Lumennek a teraszára napernyők alá, és így 
meg lehetett sülni, tehát mint, egy ilyen hősugárzó adta, ezen az oldalon viszont meg 
nincsenek napernyők, a fák alatt nagyon jó volt a klíma, hogyha ide ültetünk fákat, ugye ez 
zömében nyáron probléma ez a tűző meleg akkor, relatív magasban süt a nap, tehát, hogy így 
annyira nem tűz be oldalt, és egyébként a házak pedig ugye reggeli meg késő délutáni 
órákban leárnyékolnak. Nagyjából minden fát meg akarunk tartani, a Lőrinc pap téren van 
egy-két kis csoffadt fa, amit így sajnos meg kell tőlük válnunk, és helyettük, újat akarunk 
ültetni, vagy éppen máshol. Ezek a növényládák pedig nagyjából a jelenlegiek lennének, 
tehát, hogy mindenképp ugye akartunk egy ilyen padot az oldalába behelyezni, tehát, hogy az 
45  centi és, akkor az még egy olyan  20-30  centivel magasabb, tehát, hogy igazából a jelenlegi 
magasságukat akarjuk a növénykazettáknak kialakítani, fa méreteket egyelőre még nem tudok 
mondani, majd koncepció terv lesz, majd egy kiviteli terven fogjuk  

Vörös Tamás 
Megkérdezi, hogy planténeres lesz, vagy csak emelt ágyas? 

Szohr Gábor 
Mint most ahogy kint van, tehát, hogy kiemelt növénykazetták ezek. 

Vörös Tamás 
Alatta szabadon, csak meg van emelve. Köszönöm szépen a választ. Én arra inspirálnék 
mindenkit, hogyha esetleg nem kapott választ, akkor azt írásban tegye fel. Jakabfy képviselő 
úrnak még röviden megadom a szót. 

Jakabfy Tamás 
Én is azt szerettem volna mondani, hogy egyik témakört igazából meg se nyitottam, tehát 
akkor majd írásban fölteszem a kérdést, tehát nem kell itt az időt húzni vele,  de  akkor 
készüljünk erre, hogy majd még írok. 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen. Az árnyékolás kérdését azt én is fontosnak tartom, azért azt is 
leszögezném, hogy itt most egy tervezési folyamatról van szó, én azt gondolom, olyan 
terveket érdemes elkészíteni, amelyek valóban hozzátesznek a terhez, és azért annyit hadd 
fűzzek hozzá, hogy arányaiban kétségkívül vannak rosszabb állapotú burkolatok is még 
Józsefvárosban, bár egyre kevesebb,  de  ennek ellenére azért azt tudom mondani, hogy  ha 
megnézzük, hogy mondjuk ez a közterület  1  éves szinten vagy amiket tíz éves szinten, hány 
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10.000.000 Ft  bevételt produkál, akkor azért azzal is szembe kell néznünk, hogy az 
önkormányzatnak is valamilyen formában hozzá kell járulni ahhoz, hogy az ott beszerzett 
bevételek azok közterület, tehát akkor az önkormányzat is hozzájáruljon ahhoz, hogy ami 
pénzt elkér bizonyos szolgáltatásokért, az a szolgáltatás az megfelelő színvonalú legyen. Én 
azt gondolom, ez így  fair.  Szót  ad  Jakabfy képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás 
Jó, erre egy mondatot szeretnék mondani. Tehát  ha  a  10  évente a bejövő  10  év alatt bejövő 
egymilliárd forint közterület-használatot ráköltjük a burkolatra, akkor éppen nullán vagyunk. 
Köszönöm. 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen volumenekről beszélünk. Köszönjük 
szépen, az ülést és a napirendi pontot először bezárom, illetve elfogytak napirendi pontjaink. 
Köszönöm szépen a megjelent Vendégeinknek és a tisztelt Tagoknak a mai munkát. További 
kellemes napot kívánok, és jó munkát a VPB-re. 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a  Smart City  Ideiglenes 
Bizottság  2019.  július  8-i  ülésén elha elesen tanúsítja. 

A  jegyzőkönyvet összeállította: 

Varró Beáta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 
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