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LIGET PARK FÓRUM: NAGY ÉRDEKLŐDÉS, MEGFONTOLANDÓ
JAVASLATOK
Budapest, 2016. szeptember 22. (csütörtök) – Félszáz szervezet képviselői vettek részt az első
Liget Park Fórumon, ahol ismertették a park megújítására vonatkozó tájépítészeti terveket, s
meghallgatták az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit is. A fórum a továbbiakban tematikus
egyeztetésekkel folytatódik.
Szerda délután tartották az első Liget Park Fórumot, amelyet prof. dr. Persányi Miklós, a Liget
Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok miniszteri biztosa a múlt héten
hirdetett meg. Az első fórumon a meghívottak közül mintegy félszáz, a Városliget használatában
érintett, vagy azzal kapcsolatos szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró szervezet
képviseltette magát: érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezetek, intézmények, szakmai
közösségek.
A fórum elsődleges célja a Városliget parkrészeinek megújítására kiírt tájépítészeti pályázat
nyertes koncepciójának bemutatása, valamint a meghívott szervezetek ezzel kapcsolatos
javaslatainak megismerése volt. A nyertes Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Irodának egy éve
van arra, hogy a koncepcióból végleges terv legyen. Ez a fórum, és a tervezett továbbiak azt a célt
szolgálják, hogy az érintettek javaslataiból minél többet be lehessen építeni a végleges kiviteli
tervekbe, és a majdani park a ligethasználók – egymással olykor ellentétes – igényeinek minél
inkább megfeleljen, minél többeket szolgálhasson.
Minden fa, minden talpalatnyi zöldfelület fontos
A miniszteri biztos bevezetőjében világossá tette: illetékessége a projekten belül a kert- és
tájépítészeti feladatokra terjed ki, a jelenleg épületek által elfoglalt, illetve épületek számára
kijelölt területekre nem. Ugyanakkor rámutatott, hogy a Városligetbe költöző új funkciók mind
olyan helyekre kerülnek, ahol jelenleg is épületek vagy burkolt felületek vannak, tehát nincs szó
sem beépítésről, sem a zöldfelületek csökkenéséről. Mindenkit megnyugtatott, aki a zöldfelületek
csökkenésétől tart: a projekt keretében a Liget teljes értékű zöldfelülete négyzetméterekben mérve
is növekedni fog.
A miniszteri biztos a Városliget fáival kapcsolatban elmondta, hogy minden ezzel kapcsolatos
érzelmet megért, és számára is minden egyes fa és talpalatnyi zöldfelület fontos. Ugyanakkor
nyilvánvalóvá tette, hogy a parkfenntartás része egyes fák szakmai alapon történő kivágása. A
lényeg, hogy erre csak indokolt esetben, alapos, többoldalú vizsgálatot követően, a vonatkozó
jogszabályok maradéktalan betartásával kerülhet sor, a pótlásról pedig a várható biológiai
aktivitás alapján kell dönteni.

Jogos igényként fogalmazta meg azt is, hogy rendelkezésre álljon egy nagy pontosságú
fakataszter a ligeti fákról. A korábbi felmérésekkel kapcsolatos kritikákra is válaszul a projekt
keretében nemrégiben új fakataszter készült, amely a 2016. május 17-i állapotokat tükrözi és
minden érdeklődő rendelkezésére áll.
(http://www.ligetbudapest.org/media/doc/liget_fakatasztere.pdf)
A miniszteri biztos – az általa kezdeményezett széleskörű egyeztetés keretében – arra bátorított
mindenkit, hogy aki az új kataszterben hibát, hiányosságot talál, az október végéig juttassa el a
ligetparkforum@ligetbudapest.org e-mail címre.
Helyreállított cserjeszint, egész évben víz a tóban
A miniszteri biztos bevezetője után Szloszjár György, okleveles táj- és kertépítész mérnök,
környezetvédelmi szakmérnök, a Garten Studio vezető tervezője ismertette a győztes
pályamunkát. Mindenekelőtt a Városliget múltjára emlékeztetett, már csak azért is, mert a tervek
elkészítésekor Nebbien Henriknek az 1810-es években készült városligeti terveiből indultak ki.
Nebbien annak idején szintén egy pályázat nyertese volt, s a Városliget XIX. századi
parkosítására, a tó és a rajta lévő szigetek kialakítása is az ő elképzelései alapján került sor. A
Liget történeti parkjának megőrzése, értékeinek ápolása tekintetében Nebbiennek a kertépítészet
egyetemes történetében is kiemelkedő alkotása adta a zsinórmértéket a mai tervezőknek.
A vezető tervező ismertette a növényalkalmazásra, a hiányos cserjeszint helyreállítására, a szélső
részek növényállományának sűrítésére vonatkozó elképzeléseket. Külön kitért a vízfelületekre,
amelyek az egykori állapotok helyreállításával nemcsak növekedni fognak, hanem ezeket
betonszegély helyett sok helyen vízparti növényzet övezi majd. A Széchenyi-sziget mellett ismét
testet ölt a Páva-sziget (más néven Nádor-sziget), a tó medrében pedig az év minden hónapjában
lenne víz (kivéve a műjégpályát a korcsolyaszezon idején).
Szó esett a Városligeten átvezető burkolt sétányok sok helyen eltúlzott szélességéről (ezek még
abból az időből maradtak, amikor a Liget volt a Budapesti Nemzetközi Vásárok helyszíne, illetve
autó- és motorversenyeket is tartottak itt); csökkentésével is növekedhet a zöldfelület. A vezető
tervező emellett kitért az új nagyjátszótér, a sportpályák, az újonnan létesítendő, rekortán
burkolatú futókör ügyére, és más olyan fejlesztésekre, amelyek a Városliget családi
programkínálatával, a rekreációs és sportolási lehetőségekkel és a park egyéb funkcióival
függenek össze.
Sok megfontolandó javaslat, értékes észrevételek
A fórum résztvevői közül sokan fogalmaztak meg nagy számú javaslatot, igényt a parkkal
kapcsolatban. Például a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének képviselője a
kifejezetten látássérültek rendelkezésére álló védett kertrész fontosságára hívta fel a figyelmet. A
Magyar Kerékpárosklub a bicikliutak kialakításával kapcsolatban fogalmazott meg
észrevételeket, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület képviselője madárvédelmi
szempontokat vetett fel, a Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola részéről a majdani
fenntartási munkák megkönnyítését segítő javaslat hangzott el. A Magyar Díszkertészek
Szövetségének képviselője a várostűrő fákkal kapcsolatos kutatásaik eredményét – az általuk
telepíteni javasolt fajokat – ajánlotta a tervezők figyelmébe.
Megszólat a Magyar Deszkások Országos Egyesülete, az „Eb Ovo” Felelősségteljes Kutyatartók
Egyesülete és több más szabadidős szervezet is. A Városliget Café vezetője a turisztikai használat
változásaira és az idősek közlekedésének megoldására hívta fel a figyelmet az átalakuló
útszerkezet tervezésében. Kifejtette javaslatait a Civil Zugló Egyesület is, egyebek között a
gépjármű és kerékpáros közlekedés, a turistabuszok parkolása, a tömegrendezvények, a tó és a

talajvizek állapota, a növekvő látogatóforgalom, a Liget környezetének fásítása, a sportpályák és
a KRESZ-park jövőjének problémáit érintő kérdésekben, valamint rámutattak a műjégpálya
területének a korcsolyaszezonon kívüli időben tó helyett rendezvénycélú felhasználásának
ellentmondásaira is. A Gundel étterem vezetője javasolta, hogy a Szépművészeti Múzeum
mögötti Gundel Károly utat parkosítsák. A Liget Köztársaság főtitkára – aki egyben a zuglói
képviselő-testületnek is tagja – a Városligeten átmenő autóforgalom és a felszíni parkolás
megszűntetésének szükségességét hangsúlyozta.
A közel félszáz jelen lévő szervezet közül három olyan akadt – köztük az ugyancsak meghívott
Ligetvédők – , amelynek képviselői, miután a miniszteri biztos bevezetőjét követően a helyszínen
is világossá vált, hogy a fórum nem érinti az őket kizárólagosan érdeklő múzeumi épületek
kérdését, hozzászólás nélkül távoztak.
A fórum folytatódik
A társadalmi párbeszéd a Liget Park Fórum keretében – az első alkalom kedvező tapasztalataira
és a nagyszámú érdemi javaslatra építve – további, immár tematikus fórumokkal folytatódik,
amelyekre ugyancsak meghívást kap minden érintett szervezet. Tőlük a miniszteri biztos – akár
jelen voltak a fórumon, akár nem – szeptember 30-ig várja az írásba foglalt javaslatokat,
észrevételeket, amelyeket a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérnek.

