
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

VAKOK KERTJE, ÚJ KUTYAFUTTATÓ ÉS SPORTPÁLYÁK A 

LIGETI PARKREKONSTURKCIÓ ELSŐ ÜTEMÉBEN 
A Liget Park Fórumon mutatták be a kiviteli terveket 
 

Budapest, 2017. szeptember 26. (kedd) – A Városliget parkrehabilitációjának első lépéseként a 

Szépművészeti Múzeum környezete és a Vakok Kertje születik újjá, valamint új sportpályákat, és egy 

kutyafuttató teret is kialakítanak az első ütem keretében. A kiviteli terveket, amelyekbe beépítették a 

társadalmi egyeztetések során felvetett javaslatokat is, kedden mutatták be a Persányi Miklós miniszteri 

biztos által meghirdetett hetedik Liget Park Fórumon 

 

Kedden délután tartották meg a hetedik fórumot a prof. dr. Persányi Miklós miniszteri biztos által 

életre hívott Liget Park Fórumok sorozatában. Ez alkalommal a Városliget parkrehabilitációjának 

első üteméhez készült kiviteli terveket mutatták be az érdeklődőknek. 

A Városliget parkjának megújításával kapcsolatos tervezési folyamat részeként egy évvel ezelőtt 

széleskörű társadalmi egyeztetés kezdődött, amelynek során 118, a Liget használatában érintett, 

vagy azzal kapcsolatos szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró szervezet, intézmény és 

közösség összesen 558 javaslatot és észrevételt fogalmazott meg. Ezek mintegy 90 %-át be is 

építették a park megújításának terveibe. 

A park rehabilitációja hosszabb folyamat, annak kivitelezése lépésről lépésre, ütemezetten valósul 

meg, hiszen így lehet biztosítani, hogy a Városligetnek a munkálatok ideje alatt is mindig legyenek 

olyan részei, amelyek a ligethasználók rendelkezésére tudnak állni. A társadalmi egyeztetések 

eredményei alapján az első ütemben a park fejlesztésének azon elemeit fogják megvalósítani, 

amelyek a vakok, illetve látássérültek, valamint a Városligetet kutyával, továbbá sportolási céllal 

felkeresők igényeit szolgálják elsősorban. 

Ennek megfelelően az első ütem részeként a Szépművészeti Múzeum környezetének 

rehabilitációjára, a Hermina út felőli oldalon egy kutyafuttató kialakítására, a Vakok Kertjének 

rendbehozatalára, valamint egy új sportpálya komplexum kialakítására kerül sor. Ezek kiviteli 

terveit a fórum keretében Szloszjár György, a Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Iroda vezető 

tervezője, illetve – a tervezett illemhely és a Vakok Kertjének pihenőpavilonja vonatkozásában – 

Kis Péter, a PLANT – Atelier Péter Kis Kft. vezető tervezője mutatta be a résztvevőknek. 

A fórum során Persányi miniszteri biztos kitért a Városligeti faápolási protokollra is. A Liget fáival 

kapcsolatban korábban is létezett egy szakmai eljárásrend. Ennek alapján a Városliget Zrt. egy 

többlépcsős vizsgálati rendszert alakított ki a legkiválóbb kertészeti és dendrológus szakemberek 

segítségével. A protokollban lefektetett döntési mechanizmus a fák védelmét szolgáló hatályos 

jogszabályokon alapul, de azoknál sokkal szigorúbb követelményeket ír elő. A Városligeti 

faápolási protokoll – az átláthatóság jegyében – a Városliget Zrt. honlapján is hozzáférhető 

(ligetbudapest.hu/dokumentumok). 



 

További információk a parkrehabilitáció első ütemének kiviteli terveiről 

 

Előzmények 

A Liget Budapest Program számos eleme közül a legnagyobb területre kiterjedő elem a Városliget 

parkjának rehabilitációja. A parkrészek megújítására tájépítészeti pályázatot írtak ki, amelynek nyertese 

a Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Iroda, illetve az általuk készített koncepció lett. Annak érdekében, 

hogy a koncepcióból olyan tervek születhessenek, amelyek minden ligethasználó igényeit figyelembe 

veszik, széleskörű társadalmi egyeztetés zajlott le az elmúlt bő egy esztendőben. A cél kezdettől fogva 

az volt, hogy a Városliget parkját sokféle célra használó sokféle ember közül lehetőleg mindenkinek 

többet, jobbat lehessen adni, egy minél több embernek minél jobban tetsző fejlesztés valósuljon meg. 

Persányi Miklós, a Liget Budapest Projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok miniszteri 

biztosaként tavaly ősszel hívta életre a Liget Park Fórumokat, amelyekre 144, a Városliget használatában 

érintett, vagy abban érdekelt csoport, érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezetek, intézmények és 

szakmai közösségek képviselői kaptak meghívást. Ezzel párhuzamosan pedig a Garten Studio további 

16 alkalommal tartott részletes, tematikus egyeztetést, összesen 60 szervezet részvételével. 

A párbeszéd során végül 118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg különböző 

észrevételeket, javaslatokat, illetve kérdéseket: összesen 558-at. A statisztika szerint ebből kereken 100-

at a fórumokon, 218-at pedig a „kiscsoportos”, részletes egyeztető tárgyalásokon vetettek fel az 

érintettek, további 240 pedig közvetlenül a Városliget Zrt.-hez érkezett be.  

Az egyeztetéseken megfogalmazott észrevételeket alaposan áttanulmányozták és megvizsgálták a 

programterv elkészítéséért felelős szakemberek, akik minden esetben arra törekedtek, hogy a javaslatok 

minél szélesebb köre legyen beépíthető a tervezési folyamatba – természetesen a realitások, a Városliget 

adottságainak figyelembe vételével. Emellett ésszerű kompromisszumot igyekeztek keresni minden 

olyan esetben, ahol a különböző ligethasználó csoportok érdekei egymással ellentétesek, ezért 

kívánságaik maradéktalan teljesítése kölcsönösen kizárná egymást. Az 558 felvetésből végül mindössze 

57 olyan akadt, amelyet csak részben vagy egyáltalán nem lehetett befogadni. A javaslatok mintegy 90 

%-át azonban be lehetett illeszteni a park megújítására vonatkozó programtervbe. Ezt a programtervet 

a tervezők június 8-án, a VI. Liget Park Fórumon mutatták be a nyilvánosságnak. A következő lépés a 

kiviteli tervek elkészítése volt a parkrészek rehabilitációjának első üteméhez. 

 

Hol kezdődjön a munka? 

A Városliget parkjának megújítása több lépésben, ütemezetten valósul meg: a kivitelezésre úgy kerül 

majd sor, hogy közben a parknak mindig lesznek olyan részei, amelyek a ligethasználók rendelkezésére 

tudnak állni. 

A miniszteri biztos bevezetőjében külön is hangsúlyozta: már a tervezés kezdetétől igyekeztek 

megoldást találni arra, hogy csak azért, mert a Liget egyik felében zajlanak az átalakítások, a másik 

felében az emberek ne legyenek korlátozva a kikapcsolódásban, szabadidős tevékenységben, a 

parkhasználatnak legalább egyes elemeiben, illetve a szolgáltatások elérhetőségében. 

Az első ütem tartalmának meghatározásakor ezért külön megvizsgálták azt is, melyek azok a használói 

csoportok, akik számára a legkevésbé adódik alternatív, helyettesítő lehetőség a munkák időtartamára, 

s kik azok, akik leginkább rászorulnak a park szolgáltatásaira. Emellett szempont volt, hogy a parkon 

belül melyek azok a területek, amelyek a szükséges megújítás elvégzése után a lehető leghamarabb 

komfortossá, használhatóvá és élvezhetővé tehetők használóik számára, mégpedig úgy, hogy az 

elvégzett átalakítási munkák illeszkedjenek a nagy egész később megvalósítandó részeihez, vagyis 

utólag már ne kelljen még egyszer hozzájuk nyúlni. 



A fentiek alapos mérlegelése, illetve a lefolytatott egyeztetések alapján az első ütem tartalma végül úgy 

állt össze, hogy elsőként azok a fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a látássérültek, valamint a 

Városligetet sportolási céllal, illetve kutyával felkeresők igényeit szolgálják elsősorban. Az egyeztetések 

során különösen kiterjedt eszmecsere folyt e ligethasználók képviselőivel, így az elkészült terveket 

nyugodtan lehet velük közösen készített terveknek tekinteni. 

A városligeti park megújításának első ütemében tehát a következők elemek valósulnak meg: 

- a Szépművészeti Múzeum környezetének rehabilitációja; 

- kutyafuttató kialakítása a Hermina út felőli oldalon; 

- a Vakok Kertjének rehabilitációja 

- elsősorban az iskolai és gyermeksportot szolgáló új sportpályák kialakítása. 

 

A tervek bemutatása 

A miniszteri biztos bevezetője után Szloszjár György, a Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Iroda 

vezető tervezője ismertette az első ütem négy tervezési területére vonatkozó kiviteli terveket. Mint 

elmondta, a tervezés során a beérkezett javaslatok integrálása mellett, illetve azokkal összefüggésben a 

parkban háromszintű növényállomány kialakítását, az intenzívebben használt területrészeken nyírt, 

öntözött gyepek létrehozását, a faállomány megújítását, őshonos, várostűrő fajok telepítését 

fogalmazták meg általános célkitűzésként, az akadálymentesítés, az alapvető parkfunkciók erősítése, 

illetve a parki infrastruktúra bővítése mellett. Ez utóbbinak részeként illemhelyek, kerékpártárolók és 

szelektív hulladékgyűjtők létesítése is szerepel a tervek között. 

A Szépművészeti Múzeumot övező park rehabilitációja az épület felújításával párhuzamosan valósul 

meg. Megújítják a rossz állapotú, kiszáradt, több helyen kitaposott gyepfelületet, szoliter örökzöld 

cserjéket és a beállt faállományt. A zöldfelületet és a növénykiültetést kiegészítik, 12 új fát telepítenek. 

Az áttaposások megszüntetése érdekében nyírt sövénnyel kombinált láncos pollereket helyeznek el, és 

kiépítenek egy automata öntözőrendszert is. 

Az első ütemben megvalósuló kutyafuttató tervezett helyének külön története van. A szóban forgó 

terület Hermina úti oldalán ugyanis egy olyan épületegyüttes található, amely eredetileg FŐKERT 

telephelynek épült, az utóbbi időben pedig különböző vállalkozások (műköröm-alapanyag 

nagykereskedés, állategészségügyi szolgáltatás, állateledel-kereskedés) bérelték. A Városliget 

megújítására vonatkozó eredeti tervek szerint az épületek helyén alakították volna ki a Liget 

üzemeltetési központ. Ennek azonban végül sikerült a park területén kívül, a Hermina út túloldalán 

helyet találni. Így a meglévő épületek lebontása után helyükön a zöldfelület tud növekedni. Méghozzá 

a Ligetet négylábú kedvencükkel felkeresők igényei szerinti kivitelben, hiszen a szóban forgó 

építmények helyén és környezetében épp egy nagy kiterjedésű kutyafuttatót alakítanak ki. 

A kutyafuttatót 1,2 méter magas, áttört kialakítású kerítés veszi majd körül, a Hermina út felől 10 méter 

széles zöldfelületi sáv és parkrész, magasra növő cserjék védik a kutyákat és a gazdikat. Az ebek 

számára változatos játszófelületeket (terepalakulatok, ügyességi elemek), a szabad ásás biztosítására 

homokos felületet, kutyapancsolót, valamint futtató és labdázó területeket alakítanak ki. A 

létesítményhez külön kerékpártároló is tartozik majd. 

A Vakok Kertje eredetileg 1972-ben létesült, így – csaknem negyedszázad elteltével – ennek is időszerű 

a rendbehozatala, korszerűsítése. A kert elkerítettsége megmarad, továbbra is a vakok, látássérültek 

számára lesz korlátlanul hozzáférhető. A beléptetés egyedi kártyás rendszerrel, valamint 

kulcsos megoldással fog történni. A  kert meglévő alapstruktúrája megmarad, a tájékozódást és 

orientációt segítő sugárutak és körutak különböző típusú burkolóanyaggal újjáépülnek. A kert 

különböző építményeit (támfal, korlát, pergola, vízarchitektúra) is felújítják, és természetesen a 

növényzet is megújul. 

A Vakok Kertje mellett kialakítandó sportterület elsősorban a közeli oktatási intézményeket szolgálja 

majd ki, így testnevelési órák megtartására is alkalmas lesz. Ehhez 200 méter hosszú futókör, 60 méter 



hosszú egyenes futópálya, két többcélú labdapálya, távolugrópálya és ugrógödör, kültéri fitnesz 

eszközök és pihenőhelyek létesülnek, illetve a sportpályákhoz illemhely is kapcsolódik majd. 

A sportterület szomszédságában kialakítandó illemhely terveit Kis Péter, a PLANT – Atelier Péter Kis 

Kft. vezető tervezője mutatta be, a Vakok Kertjében felépülő pihenőpavilon terveivel együtt. 

 

NB! A fórum anyagai – ide értve az előadásokról készült videofelvételeket is – hamarosan elérhetőek 

lesznek miniszteri biztos honlapján (www.varosligetpark.hu).  Ugyanitt elérhetőek a korábbi fórumok 

anyagai is. 

 

 


