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NÉGY FÓRUM, SOK SZÁZ ÓRÁNYI EGYEZTETÉS, TÍZEZER ÚJ FA 
Négy hónapja dolgozik a parkfejlesztés miniszteri biztosa 
 

Budapest, 2016. december 20. (kedd) – Társadalmi egyeztetések egész sora, hozzáférhető 

információk a park tervezett fejlesztéséről, a Liget „zöld csápjainak” megerősítése. Többek között ezek a 

sarokpontjai a Liget Budapest Projekt kert- és tájépítészeti feladataiért felelős miniszteri biztos 

működésének augusztus közepén történt hivatalba lépése óta. 

 

Augusztus közepe óta, azaz már bő négy hónapja tölti be prof. dr. Persányi Miklós a Liget 

Budapest Projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok biztosának feladatkörét. Az azóta 

eltelt időben életre hívott Liget Park Fórum nevű társadalmi egyeztetés-sorozat keretében eddig 

már négy eszmecserére került sor a Városliget parkjának fejlesztésével kapcsolatban. Emellett a 

biztos elindította a www.varosligetpark.hu honlapot, amelyen nemcsak a fórumok anyaga 

hozzáférhető bárki számára, hanem az összes fontos, a miniszteri biztos tevékenységével, illetve 

a park megújításával kapcsolatos dokumentum is. További sikerült tető alá hoznia „10.000 új fát 

Budapestre” kezdeményezést is, aminek első lépéseként a FŐKERT Zrt. már az ősz folyamán 

több mint 1500 facsemetével járult hozzá Budapest zöldítéséhez. 

 

Vita és egyetértés 

Bár a Városliget ügyeivel kapcsolatban sokak számára úgy tűnik, mintha csak egymással 

végletesen szembenálló álláspontok léteznének, a Liget Budapest Projekt kert- és tájépítészeti 

feladatai körül a miniszteri biztos elég sok egyetértési pontot lát. Nemcsak a szakma, hanem a 

közvélemény jó része sem vitatja, hogy a Ligetben a park jelenlegi állapota távolról sem ideális. 

Abban, hogy a parkot, a növényzetet, a sétautakat, a közvilágítást, a padokat, az illemhelyeket, a 

sportpályákat és a játszótereket fejleszteni kellene, nagyjából egyetértés van. Mint ahogy talán 

már abban is, hogy a Ligeten áthömpölygő gépkocsiforgalom és az egyre több teret elfoglaló 

parkolás sem maradhat így. 

A különbségek inkább abban érzékelhetők, hogy pontosan milyen irányú és tartalmú 

parkfejlesztésre van szükség. A miniszteri biztos egyáltalán nem gondolja bajnak, ha ebben 

véleménykülönbségek és viták vannak. Sőt, a Liget Park Fórumot is épp azért hívta életre, hogy a 

különböző igények és álláspontok a felszínre kerülhessenek. 

 

Tiszta vizet a pohárba! 

Persányi professzor már nem sokkal kinevezése után hangot adott annak a véleményének, hogy a 

Városliget megújítása körül zajló áldatlan vitákkal az a legfőbb baj, hogy ezek sokszor nem a 

lényegről szólnak, messze csúsznak a tényektől, s közben alig hoznak érdemi eredményt. Éppen 



ezért kezdettől fogva kiemelten fontosnak tartotta és tartja ma is, hogy a diskurzus minél inkább 

a tények talaján folytatódjék, és ne érzelmi alapon ütközzenek egymással a vélemények. Ennek az 

alapelvnek a nyomán állt össze a fórumokon megtartott előadások tematikája. A Liget parkjának 

fejlesztése szempontjából fontos témaköröket azok legavatottabb ismerői mutatták be. 

A szeptemberi fórumon például részletesen ismertették, hogyan változnak a Városliget 

zöldfelületeinek, vízfelületeinek, illetve beépített felületeinek egymáshoz viszonyított arányai, 

kimutatva, hogy nemcsak a Városliget „beépítéséről” nincsen szó, de még arra is van mód, hogy 

a zöldfelületek – méghozzá a teljes értékű zöldfelületek – aránya is növekedjék. Ehhez a témához 

kapcsolódóan külön előadást szenteltek a számítások módszertanának is. 

Az októberi fórum alkalmával részletesen bemutatták a területen alkalmazni kívánt faátültetési 

módot is, amely egyébként a ma elérhető legkorszerűbb eljárásnak számít. Részletesen 

ismertették a kisebb fákkal kapcsolatos körásógépes, illetve a nagyobb fáknál alkalmazandó, 

komolyabb előkészítést igénylő körülárkolásos megoldást. Az előadásban szó esett az 

úgynevezett mikorrhiza kapcsolatról, azaz az egyes növények gyökérzete és a velük összefonódó 

gombák között fennálló, mindkét fél számára előnyös együttélésről, illetve arról is, hogy az 

átültetések során hogyan gondoskodnak e kapcsolat fenntartásáról a megfelelő mikorrhiza 

adalékok alkalmazásával. Emellett ismertették az átültetett fák esetében szükséges utógondozási 

munkálatokat is. 

Ugyancsak az októberi fórumon ismertették a fakataszterrel kapcsolatos tudnivalókat. A 

FŐKERT Zrt. szakembere az elkészült fakataszter alapján részletesen bemutatta Városliget 

telkének területén található faállomány legfőbb jellemzőit. A fórumon ismertetett, és az 

interneten is közzétett fakataszterrel kapcsolatban a miniszteri biztos már szeptemberben 

meghirdette, hogy az elkészült kataszterhez október végéig várja a kiegészítéseket, 

észrevételeket. 

Annak érdekében, hogy az elhangzott információk ne csak a fórum résztvevői, hanem minden 

érdeklődő számára hozzáférhetők legyenek, valamennyi előadás anyaga elérhető a miniszteri 

biztos honlapján is.  

 

Minden vélemény számít 

A Liget Park Fórumnak nemcsak az a célja, hogy minden érdeklődő megismerkedhessen a Liget 

parkjának fejlesztésére vonatkozó elképzelésekkel, tényekkel és információkkal, hanem legalább 

ennyire fontos, hogy értelmes párbeszédnek adjon színteret. A szervezők ezért összesen 144 

érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezetet, intézményt és parkhasználó közösséget hívtak meg, 

és kértek fel álláspontjuk kifejtésére. Emellett sok-sok órában, tizenöt alkalommal zajlottak 

további egyeztetések a tervek részleteiről a parktervezők és az egyes érdekcsoportok között. 

Akik ebben a folyamatban részt vettek, igazolhatják, hogy tiszta beszéddel találkoztak, a 

tényeken alapuló, korrekt szakmai eszmecsere zajlott, amelynek keretében sok értékes, értelmes 

gondolat merült fel. Ezeket a park terveit készítő Garten Studio szakemberei nagyon komolyan 

veszik, pontról-pontra mérlegre teszik, és igyekeznek minél többet beépíteni közülük a tervezési 

folyamatba. A miniszteri biztos bízik abban, hogy az emberek jó része talán nem vonja kétségbe 

azoknak a kertészeti, tájépítészeti szakembereknek a szakmai tudását és elkötelezettségét, akik 

egy nagyszerű pályázattal nyertek, és most már a park megújításának konkrét tervein dolgoznak. 

 

Tízezer új fát Budapestre! 

Az elmúlt négy hónap eredményei közül megemlítésre érdemes a „10.000 új fát Budapestre” 

faültetési program, amelyet októberben jelentett be Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A 



program első lépéseként – a Terézváros és az Erzsébetváros programhoz való csatlakozásának is 

köszönhetően – a Városligeti fasor hiányzó fáinak pótlását végezték el. Persányi professzor, aki 

miniszteri biztosként a program kezdeményezője volt, annak meghirdetésekor elmondta, hogy a 

Városligeti fasor hiányzó fáinak pótlásával a Liget egyik fontos, a lakónegyedek közé nyúló „zöld 

csápja” erősödött meg. A következő két-három éves időszakban Budapest – az elültetett mintegy 

ezerötszáz példány mellett – további körülbelül nyolcezer-ötszáz életerős, új, fiatal fával 

gazdagodik. 

 


