A Kormány 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a
Városliget
átfogó hasznosítási koncepciójáról
1.
A Kormány
1.1.
egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (a továbbiakban: Múzeum Negyed)
létrehozásával összhangban, azzal egyidejűleg, a 2014–2020 közötti időszakban megvalósuljon
a Városliget egészének megújítása, családi kulturális-szabadidős élményparkká történő átfogó fejlesztése,
önálló turisztikai és szabadidős arculatának, márkájának kialakítása és az ehhez szükséges fejlesztések
(a továbbiakban: Liget Budapest projekt) végrehajtása;
1.2.
egyetért azzal, hogy az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében a Városligetben
a következő beruházások valósuljanak meg:
a)
a Fővárosi Nagycirkusz új épületének felépítése,
b)
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részleges rekonstrukciója és bővítése,
c)
a Magyar Tájak Konyhája – Gasztronómia Falu elnevezéssel a vendéglátás átfogó fejlesztése,
valamint
d)
egyéb, a Városliget történeti múltjához méltó, a kulturális-szabadidős élménypark, valamint
a tájképi kert jelleget és az ide látogatók kiszolgálásának minőségét erősítő beruházások [ide
értve a Művészetek terének kialakítását, Nebbien Henrik eredeti tervei alapján a Liget-kapu
oszlopcsarnokának korhű megépítését és további olyan – az a)–c) és az 1.1. pontokban
megnevezett fejlesztésekhez kapcsolódó – terveket, amelyek hozzájárulnak a Múzeum Negyed és
a Városliget együttes vonzerejének növeléséhez];
1.3.
az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében egyetért a következő önkormányzati fejlesztési
célokkal és támogatja azokat:
a)
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése,
b)
a Petőfi Csarnok átalakításával egy új Gyermek és Ifjúsági Tudás- és Élményközpont létrehozása,
c)
átfogó zöldfelületi rekonstrukció és új, korszerű zöldfelületi rendszer kialakítása oly módon, hogy
a fejlesztések megvalósításával egyidejűleg a Városligetben a jelenlegihez képest megnövekedjen
a zöldfelület biológiai aktivitása (ide értve a Hungexpo régi épületeinek elbontását, egy „Zöld Liget”
ökologikus oktatási- és látogatóközpont létrehozását, a sportpályák és a játszóterek átépítését,
valamint újak kialakítását, a városligeti tórendszer vízfelületének helyreállítását, valamint egy
korszerű ökologikus monitorozási, fenntartási és üzemeltetési rendszer kialakítását), továbbá
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d)
a Városliget közlekedési rendszerének átfogó átalakítása (ide értve egy új útvonalrendszer
létrehozását, a tömegközlekedési kiszolgálás ésszerűsítését és fokozását, a Városliget parkolási
rendszerének komplex átalakítását, elektromos midibusz-hálózat kialakítását);
1.4.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési miniszter
bevonásával – az 1.3. pontban meghatározott fejlesztési célokkal összefüggésben folytassa le a szükséges
tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.5.
egyetért azzal, hogy az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében a komáromi Csillag
Erődben valósuljon meg a Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ, amely látogatóbarát,
az oktatásban is felhasználható módon mutatja be a Szépművészeti Múzeum egykori, az antikvitástól
a reneszánszig ívelő gipszmásolat-gyűjteményét;
1.6.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1.2. és 1.5. pontokban megjelölt

beruházások teljes körű, a Múzeum Negyed előkészítő munkálataival összhangban történő szakmai
előkészítéséről, a turisztikai szakmai szempontok tekintetében a nemzetgazdasági miniszter véleményének
kikérése mellett;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. június 30.
1.7.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szépművészeti
Múzeum Román Csarnoka, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a komáromi
Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ kialakítása érdekében, az indokolt beruházáselőkészítés, a településrendezési eszközök elkészítésének, módosításának kezdeményezése és az építésügyi
hatósági engedélyezéshez kapcsolódó tervezési munkálatok megkezdése iránt;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
1.8.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1.2. és
1.7. pontokban meghatározott feladatok teljesítése érdekében a 2013. évben felmerülő 384,7 millió forintos
többletforrás-igénynek a Szépművészeti Múzeum költségvetésében történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. július 31.
1.9.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy vizsgálják meg a Liget Budapest projekt finanszírozásába bevonható állami, magán- és uniós források
körét és mértékét, továbbá azok éves ütemezését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásáig
1.10.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével és a Miniszterelnökség
jogi ügyekért felelős államtitkárával együttműködésben – folytassa le a Liget Budapest projekt
megvalósításával érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez szükséges tárgyalásokat, és
határozzák meg a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkára
Határidő:
2013. szeptember 30.
2.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor
s. k.,
miniszterelnök

