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Bevezető, bemutatkozások, általános információk
Ficzere Csaba a Garten Studio Kft, mint a Városligeti Park Rehabílitáció tájépítész tervezőjének képviseletében kószöntötte a

megjelenteket, és tájékozatta Őket, hogy jelen megbeszélésről jegyzőkönyv készÜl, mely a Városligetpark.hu honlapra felkerül.

Kérte a megjelent szervezetek képviselőinek is rövid bemutatkozását.

Ficzere Csaba elmondta, hogyjelen egyeztetés a Liget Park Fórum keretein belÜl zajló tematikus egyeztetés' Célja a tervezés
jelenlegi kezdeti fázisában a Ligethasználók igényeinekfelmérése, illetve az eddig beérkezett igények,jaVaslatok részletesebb
egyeztetése, megértése. Hangsúlyozta, hogy jelen fázisban még csak az igények felmérése folyik, és miután befejeződtek az

egyeztetések az összes civil szervezettel, minden jelen jegyzőkönyvben felvetett észrevételre, javaslatra rövid írásos választ fognak
adni 2oI7 . l. negyedévében. A tervbe beépült javaslatok előszőr 2oI7. közepén lesznek ''kézenfoghatóak".

Ficzere Csaba hangsúlyozta, hogy ezen a megbeszélésen a Ligetbe kerülő új épűletekről, illetve azok tervezéséről nincs |ehetőség az

egyeztetésre a jelenlévők kompetencia hiánya miatt. A Garten Studió tervezési feladata egyrészt a meglévő és megmaradó,
Valamint az új épületekhez való zóld és közlekedési felületek csatlakozásáig terjed, másrészt a körülölelő utak Liget felöli kiemelt
szegélyéig.

Ficzere Csaba tá]ékoztatta a jelenlévőket, hogy a lezárt jegyzőkönyv 48 órán belül megküldésre fog kerülni minden jelenlévő, illetve
meghívott részére egy adatlappal, melynek kitöltése után kéri azt visszaküldeni.

Szloszjár György vezető tervező röviden ismertette a nyertes pá|yaművet, és a tervezés menetét a Liget területén belül.
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2. Egyeztetés során elhangzott észrevételek, javaslatok, megállapítások:
Jégpálya (JP): az említett mobilgátas kirekesztés a jégpálya terűletén hogyan lenne megoldva? Garten Studio (GS): mobilgát víz
alatti felépítése után kerülne leszivattyúzásra a víz. Illeszkedne a jelenlegi üzemeltetési időszakokhoz. JP: a tó.ielenleg gravitációsan

üríthető le. Problémás a tó vízminőségének fenntartása nyáron, ílletve lényeges a műjég víz elleni védelme. Jelenleg az egész
betonnal burkolt. GS: még részletes tervek nincsenek, egyeztetés szÜkséges a mobilgát miatt is. A tó az átalakítás, bővítés után már
nem mindenhol lenne burkolt. Cél a vízminőség javítása, az állandó vízfelület kialakítása. Jelenleg még az adatbeszerzéseknél
ta rtu n k.

JP: későbbi mobil gát Üzemeltetésí kérdése? Gs: ezt még egyeztetni kell a Városliget Zrt-vel (VL).

Műcsarnok (MCS): jelenlegi személyzeti parkolók hol lesznek biztosítva? GS: VL Zrt-vel folytatandó egyeztetés kérdése.

Budapest Gyógyfürdői Zrt (BGYH): a parkolási kérdés a BGYH esetében is érdekes.

BGYH: ivókút megmarad? GS: igen. Van a BGYH által üzemeltetett zöldterület? BGYH: nincs, csak az ivókút, illetve kisebb épület
közeli szögletek. Jellemzően Főkert kezeli a környező területeket.

JP: a komoly gépészeti technológia miatt nehézgépjárműveknek is meg kell közelíteni a jégpálya területét. A két épület között is,

ahol fizikailag le lehet jutni a jégpályához.

GS: mozgáskorlátozottak általi csónakázásnak van lehetősége? JP: igen, megköze|íthetőség biztosítva van, "úszó szigetek''-en
lehetett ba bakocsival, mozgássérülteknek kerekesszékkel csónakázni'

MCS: a műcsarnok mellett lévő füves terület vannak még MCS kezelésében és tulajdonban. A buszparkolóval mifog történni? GS:

megszüntetésre kerül, a Szabolcs utcába kerül át, a Liget körül az egyes épületek közelében lesznek megállók, ahol letehetik az

utasokat, aztán a Szabolcs utcában várakozhatnak, majd visszajonnek a csoportért. MCS: ennek életképessége kétségeket vet fel.

Javasolja átgondolni, a turizmus képviselőivel Való egyeztetést. Gs: továbbítjuk a VL felé.
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2'9 Mcs: támogatja, hogy több nyilvános WC kerÜljön kihelyezésre.

z.1o MCS: az említett Promenád kialakítását a Dózsa Gyorgy út zajterhelése nem befolyásolja, zavarja? G5: figyelembe kell vennÜnk.

Kimondottan zajvédő fal létesítése nem tervezett, de egyéb (térplasztika, növények sűrítése) megoldásokat vizsgálunk. Függ majd a

későbbi egyeztetések során kiderülő használati igényektől is, pont az itt léVő létesítmények igényétól.

2.tL GS: az ivókút ismereteink szerint melegvizes, és a mellette léVő tóban lévő növények is "trópusiak''. Ez hogyan működik? BGYH: jól

működik' ha nincs meghibásodás. Akváriumi halak is élnek benne.

2.12 JP: a jégpálya mellett alépítmény is fut, amiben a gépészeti vezetékek haladnak. Ezt is figyelembe kell venni. A hokipálya mellett
mobil lelátó is felállításra kerÜl, aminek a helyigényét a mobil gátas lehatárolásnál kell figyelembe venni.
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3 Végszó

3'1 A későbbiekben felmerülő javaslatokat mind a Liget zrt, mind a Garten Studio e-mail formájában várja ez év végéig.

Emlékeztetőt összeállította q,- /;/!
Garten Studio Kft. aláírása
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