
Tisztelt Meghívott Szervezet! 
 
A Liget Park Fórumsorozatot miniszteri biztosként azért indítottam el, hogy a Városliget 
parkrehabilitációjára kiírt táj- és kertépítészeti pályázat győztese, a Garten Studio a parkot 
használó közösségek igényeinek ismeretében, a lehető legtöbb érdekelt civil- és szakmai szervezet, 
gazdasági társaság és egyéb szerveződés javaslatainak figyelembe vételével készíthesse el végleges 
tervét. 
Az első Liget Park Fórumon sikerült közösen kialakítanunk azokat a súlyponti témaköröket, 
amelyeket hasonló keretek között érdemes szélesebb körben is megvitatni. Így október 27-én a 
megjelent szervezetek a Városliget zöldfelületének és vízfelületeinek átalakulásáról, 
fakataszteréről, november 24-én a Városligetben várható közlekedési változásokról, a 
tömegközlekedés átalakulásáról, a gépkocsiforgalommal, a parkolással kapcsolatos tervekről, a 
kerékpáros és a parkon belüli egyéb közlekedés lehetőségeiről válthattak szót szakértőkkel és 
egymással. 
 
A www.varosligetpark.hu weboldalon tájékozódhatnak a fórumokon elhangzottakról, illetve, 
egyéb, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti feladataival kapcsolatos információkkal 
ismerkedhetnek meg.  
 
A Fórumsorozat folytatódik. Továbbra is számítok az Önök javaslataira, ezért tisztelettel 
meghívom szervezetüket  
 

„A Városliget, mint nagyvárosi park szabadidős szolgáltatásainak tervezett irányai” 
témakörben rendezendő Liget Park Tematikus Fórumra, amelyre  

 
2016. december 8-án (csütörtökön) 15.00 órától 

a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók  
Szakszervezeti Szövetsége székházában (Szakszervezetek Háza) 

VI. Benczúr utca 45.  
kerül sor. 

 
Ez alkalommal a Garten Studio rövid összegzést nyújt azokról a javaslatokról, kérésekről, melyek 

az elmúlt két hónap során megrendezett egyeztető tárgyalásokon felmerültek. Ezeket a 

javaslatokat a szervezetek megerősíthetik, kiegészíthetik, illetve megvitathatják egymással. Ezen 

kívül egyebek között szeretnénk szót váltani a Városligetbe tervezett kényelmi szolgáltatásokról, 

kutyás ügyekről, a nagyrendezvényekkel kapcsolatos elképzelésekről, illetve a várható szabadidős 

és sportolási lehetőségekről.  

Szervezetenként 2 delegált személyt tudunk fogadni, előzetes írásbeli regisztráció alapján. 

Amennyiben a rendezvényen részt kívánnak venni, kérjük, hogy a mellékelt regisztrációs lapot a 

ligetparkforum@ligetbudapest.org e-mail címre legkésőbb 2016. december 7-én 12.00 óráig 

szíveskedjenek kitöltve visszaküldeni. 

Tájékoztatom, hogy a rendezvényre a beléptetés 14.30 órakor kezdődik. 
 
Budapest, 2016. november 25. 
 
 

Prof. Dr. Persányi Miklós 
a Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatokat 

felügyelő miniszteri biztos 


