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Liget Park Fórum

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS JEGYZŐKÖNYVE

Összefügő ökoszisztémaként kell kezelni a ligetet (sok helyen a sekély gyökérzet összefonódva tartja `talpon` a fákat). Javasolt 

szakértői csapat bevonása Megrendelő részéről.

Egzota növények használata, a városi klímának a javulása érdekében.

Jegyzőkönyv neve: PAR_JK_TE-Novenyek_R00_20161102

Egy mindenki által érthető fakivágási stratégia kidolgozása javasolt.

Látványelemként használni a Széchényi fürdő ivócsarnok környékét.

A talajvíznek magas a klórtartalma. Meg kell találni a Duna rétegvizét az öntözéshez.

Növényalkalmazásnál a hidrogeológiai térképet figyelembe kell venni. 

Az intenzív zöldfelületeken automata öntözőrendszer szükséges.

Régi vezetékek kiiktatása (öntözőrendszernél). 

Záportározók kialakítása. 

Meghagyni trópusi területnek a felső tórészt. 

Domborzat kialakításával záportározóként használni a tó bizonyos részeit.

Talajszint alatt még működik a ´kis patak´. Ez öntözés szempontjából hasznos lehet.

A fenntartáshoz tartozó üzemeltetéi költség lényegesen nő, melyre a megrendelőnek fel kell készülni.

Bevezető, bemutatkozások, általános információk

Ficzere Csaba tájékoztatta 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 pályaművet, és a tervezés menetét.

Egyeztetés során elhangzott észrevételek, javaslatok:

Várostűrő fajokat kell választani. ( erről anyagot kaptunk ami közegészségügyi szempontból bővült )

Ha megbontódik a mikroklíma koronaszáradás, páratartalom csökkenése az aljnövényzet ritkítása miatt lép fel ami évek után 

javul csak. 

Szakember bevonása javasolt aki a talajt tápanyagtartalmát illetve vízviszonyokat vizsgálja.

Ficzere Csaba hangsúlyozta, hogy ezen a megbeszélésen a Ligetbe kerülő új épületekről, illetve azok tervezéséről nincs lehetőség 

az egyeztetésre a jelenlévők kompetencia hiánya miatt. A Garten Studió tervezési feladata egyrészt a meglévő és megmaradó, 

valamint az új épületekhez való zöld és közlekedési felületek csatlakozásáig terjed, másrészt a körülölelő utak Liget felöli kiemelt 

szegélyéig.

Fák kivágása és cseréje nem szabad egy időben történjen. Lépcsőzetesen kell ezzel haladni, ütemesen (5-10 éves idő 

intervallumban). Egyszerre haladva túl nagy mértékű beavatkozás az ökoszisztémába.

Ficzere Csaba a Garten Studio Kft, mint a Városligeti Park Rehabilitáció tájépítész tervezőjének képviseletében köszöntötte a 

megjelenteket, és tájékozatta Őket, hogy jelen megbeszélésről jegyzőkönyv készül, mely a Városliget Zrt honlapjára felkerül. 

Kérte a megjelent szervezetek képviselőinek is rövid bemutatkozását. 

Ficzere Csaba elmondta, hogy jelen egyeztetés a Liget Park Fórum keretein belül zajló tematikus egyeztetés. Célja a tervezés 

jelenlegi kezdeti fázisában a Ligethasználók igényeinek felmérése, illetve az eddig beérkezett igények, javaslatok részletesebb 

egyeztetése, megértése. Hangsúlyozta, hogy jelen fázisban még csak az igények felmérése folyik, így konkrét megállapodásra 

nincs lehetőségük a jelenlévőknek, de arra ígéretet tudnak tenni, hogy miután befejeződtek az egyeztetések az összes civil 

szervezettel, minden jelen jegyzőkönyvben felvetett észrevételre, javaslatra rövid írásos választ fognak adni 2017. I. 

negyedévében. A tervbe beépült javaslatok előszőr 2017. közepén lesznek "kézenfoghatóak".

Önkéntes programok szervezése a liget fenntartásánál

Megvalósult projektek bemutatása a negatív következmények elkerülése érdekében. Nemzetközi csapat bevonása javasolt.
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Garten Studio Kft. aláírása

Minél kisebb beavatkozásra való törekvés.

Fa átültetéseknél fontos a megfelelő előkészítés és utókezelés. Invazív fajok átültetése szakmailag nem javasolt.

Greencity minősítés megcélzása.
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