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Tisztelt Címzettek! 
 
Fontos állomásához érkezett az a társadalmi egyeztetés-sorozat, amelynek célja, hogy a Liget 
Budapest Projekt részét képező tájépítészeti feladatok megvalósítása, a Városliget parkrészeinek 
megújítása során figyelembe vehessük a Liget-használók javaslatait. 
 
Az egyeztetések során számos, a Liget használatában érintett, vagy azzal kapcsolatos 
szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezet, 
intézmény, szakmai közösség fejtette ki véleményét és fogalmazta meg javaslatait. A társadalmi 
párbeszéd fórumain – köztük a prof. dr. Persányi Miklós miniszteri biztos által életre hívott Liget 
Park Fórumokon, az ezekhez kapcsolódó tematikus találkozókon, és a Garten Studio által 
lefolytatott egyeztetéseken – sokan éltek a lehetőséggel, így nagyszámú, összesen 558 észrevétel, 
javaslat, kívánság érkezett a Városliget parkjának fejlesztésével kapcsolatban.  
 
A társadalmi párbeszédben való aktív részvételét, javaslatait ezúton is köszönjük; biztosak 
vagyunk benne, hogy a Városliget ezek által is jobb, kellemesebb, többeknek tetsző, többeket 
szolgáló hely lehet majd. 
 
Az elmúlt hetekben a végleges tervek elkészítéséért felelős szakemberek minden egyes javaslatot – 
köztük az Önökét is – alaposan áttanulmányoztak, megfontoltak és megvizsgáltak, és minden 
esetben igyekeztek lehetőséget találni arra, hogyan lehetne azt beilleszteni a végleges tervekbe. Ez 
természetesen nem mindig sikerülhetett, tekintettel az egyes Liget-használó csoportok gyakran 
egymással ellentétes, vagy egymást kizáró ötleteire, elképzeléseire, és a terület fizikai korlátaira. 
 
A munka a napokban zárult le, így eljött az ideje annak, hogy mindenkinek, aki az egyeztetések 
során megtisztelt bennünket a véleményével, érdemben választ adjunk arra, javaslatait bele 
tudjuk-e illeszteni a végleges tervekbe, és ha igen, milyen módon. 
 
A 2016.10.26-án, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
székhelyén (1146. Budapest, Hermina út 57.) tartott személyes egyeztetésen az alábbi javaslatok és 
észrevételek hangzottak el, melyekre a Városliget Zrt.-vel egyeztetett válaszunkat alább 
közvetlenül a felvetéseket követően olvashatja: 
 
2.1 Javaslat: 

„Maradjon zárt, elhatárolt kert a vakok kertje. (biztonságérzet miatt)” 
 
Válasz: 

A jelenlegihez hasonló módon továbbra is marad kerítés a terület körül, és a zárható kapu is, 
de a jelenleginél modernebb SMART rendszer működtetésével. Fontosnak tartjuk, hogy a kert 
használóinak továbbra is biztosítsuk a megfelelő biztonságérzetet. A kert elkerítettsége egyfelől 
a látássérült embereknek az intimitást biztosítja; másfelől így biztonságban tudhatják az 
értékeiket, míg szabadidős tevékenységet végeznek; harmadrészt a látássérült szülők itt 
nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket játszani, mert biztos, hogy a nem kóborolnak el. A kapu 
nyitásához szükséges beléptetési rendszer a későbbiekben kerül meghatározásra, ennek 
üzemeltetési koncepciója még kidolgozás alatt áll, melynek pontos műszaki kialakításhoz 
egyeztetéseket fog kezdeményezni a Városliget Zrt.  
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2.2 Javaslat: 
„Ne zárják ki más fogyatékossággal élők látogatását. Önálló személy, turista is (fehér bottal) bemehet. Nyitva 
tartás a honlapon elérhető.” 

 
Válasz:  

A jövőbeli kiépítés lehetőséget fog arra adni, hogy más fogyatékossággal élők is látogathassák a 
vakok kertjét, mindezt úgy lehetővé téve, hogy ne zavarja a kert állandó látogatóit, és ne rontsa 
biztonságérzetüket. A kert üzemeltetésével kapcsolatos további felvetések üzemeltetési 
megállapodás kérdései, melyet a Városliget. Zrt. fog egyeztetni. 
 
 

2.3 Javaslat: 
„Vakok kertjének elektromos ellátása jelenleg nem megoldott. Kérik ezen változtatni.” 
 

Válasz:  
A kert felújítása és átépítése során új, önálló elektromos bekötést fog kapni, így biztosítva a 
folyamatos elektromos ellátást. Ezáltal a vakok kertje sem lesz kivétel a korszerű kertek 
soraiból és megfelelő áramellátással biztosítjuk a kert gondtalan használatát. 

 
 
2.4 Javaslat: 

„Vezetősáv alkalmazásával változhatnak a jelenleg megszokott útvonalak.” 
 

Válasz:  
A vakok és gyengénlátók szempontjából az úthálózatra, mint egy hierarchikus rendszerre kell 
tekintenünk, éppen ezért a középületek és más látnivalók megközelítésének nem az összes, 
hanem a legegyértelműbben jelezhető megközelítési útvonalát, vagy útvonalait jelezzük 
azokkal a vakok és gyengénlátók számára már ismert jelzésekkel, melyekkel a városi közlekedés 
során is találkoznak. Ezeket a jelzéseket a vakok és gyengénlátók számára ismert és könnyen 
értelmezhető, a haladás irányára merőlegesen elhelyezett bordás kialakítású vakvezető 
kövekből, illetve ahol ez szükséges, pogácsás elemekből alakítjuk ki, a Liget Budapest 
Akadálymentes Koncepciójában lefektetett elvek alapján. Célunk, hogy a vakok és 
gyengénlátók számára a biztonságos, akadályok nélküli útvonalat folyamatosan jelezzük.  
  
A fent említett hálózaton kívül eső útvonalakon való biztonságos közlekedés és tájékozódás 
lehetősége természetesen fennáll, a szegélyek és az esetleges burkolati felületváltások, a „tiszta” 
közlekedési sávok, segíteni fogják a látássérülteket.  

 
 
2.5 Javaslat: 

„A vakok kertjére vonatkozóan javaslatot várunk - szervezetek belső egyeztetése után: Mi marad? Mi megy? 
Mi modernizálódik? Rövid indoklással.” 
 

Válasz:  
Az Önök által megküldött részletes javaslatokat a tervezés folyamán előtérbe helyezzük és 
figyelembe vesszük. A vázlatterv részletes bemutatására a júniusban rendezendő Liget Park 
Fórumon kerül sor, melyen a megújult Vakok kertjét is bemutatjuk. 
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2.6 Javaslat: 
„Mintaprojekt: Integrált játszótér Zuglóban, fejlesztő eszközökkel.” 
 

Válasz:  
A Park tervezése során kiemelt célunk, hogy integrált játszótereket hozzunk létre, melyhez 
természetesen a már megvalósult ilyen jellegű fejlesztések tapasztalatait, így a zuglói integrált 
játszóteret és a társadalmi szervezetek igényeit is felhasználjuk. 
Továbbá a vakok kertjében kialakított hangjáték megtartása szintén speciális igényeket elégít 
ki, éppen ezért ennek felújítása és korszerűsítése is elengedhetetlen és kitűzött cél. 
 
 

2.7 Javaslat: 
„Vakok kertjének bejáratát megoldani, igazolás nélkül is be lehessen jutni a kertbe látássérülteknek. 
Utazási igazolvány mintájára, vagy annak felhasználásával. (info: VL Zrt. finanszírozza az ott dolgozó 
őrt).” 
 

Válasz:  
A SMART megoldások kiépítése lehetőséget fog arra biztosítani, hogy a vakok kertjébe 
speciális igazolás nélkül is be lehessen jutni látássérülteknek. Mindezt úgy kialakítva, hogy a 
kerten belüli biztonságot megőrizze, és ne okozzon esetleges konfliktusokat. Fontosnak tartjuk 
továbbá, hogy monitorozható és „szűrhető” legyen a kertbe való bejutás, így fokozva a 
biztonságérzetet. A pontos üzemeltetési kérdések jelenleg kidolgozás alatt állnak, így a 
részletes műszaki megoldások tervezése jelenleg is zajlik, mint például elektromos beléptető 
kártya rendszere. A koncepció egyeztetésére a Városliget. Zrt. egyeztetéseket fog 
kezdeményezni az érintett szervezetekkel. 
 
 

2.8 Javaslat: 
„Mini makett formájában 1 db Liget-térkép (nem tapintható térkép, fő elemekkel rajta) a vakok kertjének 
bejárata közelében, épületek mellett makett az épületről javasolt. Értelmezhető legyen számukra is a megújult 
Liget. Ezek telepítési helye még egyeztetendő.” 
 

Válasz:  
A javaslatnak megfelelően tervezzük 1 db mini makett elhelyezését a Vakok kertjének bejárata 
közelében, így biztosítva a könnyebb megértését a felújított Városligetnek. Célunk ezzel a 
makettel az, hogy a Városliget teljes területe letapogatható legyen. Továbbá a nagyobb 
középületekről is szeretnének egy-egy makettet az épületek közelében elhelyezni, ezzel segítve 
az épületek és azok környezetének egyszerűbb értelmezhetőségét, a könnyebb orientációt. 
 
 

2.9 Javaslat: 
„Vakok kertjében a faépület felújítása javasolt, erre vonatkozó javaslatot ismét megküldik Tervező 
számára.” 
 

Válasz:  
A vakok kertjében található jelenlegi épület 30 ember befogadására képes, továbbá egy férfi és 
egy női mosdó is található az épületben. Mindezeket a Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége üzemelteti. A kert bejárati szintjétől mért 1,35 m-es szintkülönbséget egy lépcsősor 
köti össze, mely akadálymentes megközelítés szempontjából alkalmatlanná teszi az épületet, 
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ami felméréseink és szakvélemények alapján nem képvisel építészeti értékeket. Mind a 
burkolati anyagok, mind a nyílászárók elhasználódtak, ennek következtében az épület teljes 
felújítását, átépítését tervezzük. Célunk, hogy a jövőben az épület egykori funkcióját megtartva 
egy új, korszerű, minden igényt kielégítő épület legyen. A vizesblokkban egy női, egy férfi és 
egy nemektől független akadálymentes mellékhelyiséget tervezünk, illetve egy pelenkázó-
szoptatóhelységet kézmosóval.  
 
 

2.10 Javaslat: 
„Smart Liget fejlesztésében segítséget nyújtanak. Elvárás, hogy segítsen az akadálymentes közlekedésben is. 
Ezzel kapcsolatos novemberi konferenciára meghívót küldenek.” 
 

Válasz:  
Parkrehabilitáció eredményeként a Liget teljes burkolata megújul, a mozgáskorlátozottak a 
vakok és a gyengénlátók számára is jól bejárható felületeket hozunk létre. A tervezés során 
természetesen az összes fogyatékossággal élő csoportra figyelemmel leszünk és az egyetemes 
tervezés elvei szerinti megoldásokban gondolkodunk. Törekedni fogunk arra, hogy a park a 
lehető legszélesebb felhasználói kör igényeit ki tudja elégíteni, mindezt úgy, hogy akár a 
legújabb technológiákat is igénybe vegyük (pl.: IT-alapú navigációs rendszer kialakítására, mely 
mobil eszközön keresztül GPS-el, digitális vezetősávval segítheti a látássérülteket). 
 
 

2.11 Javaslat: 
„Vezetősáv megtartása a technológia fejlődése mellett is indokolt. Ne csak okostelefonnal lehessen közlekedni.” 
 

Válasz:  
Fontosnak tartjuk, hogy a Ligeten belül ne csak okos technológia segítségével legyen 
megoldott a közlekedés, hiszen ezt nem tudja mindenki használni, igénybe venni. Ugyanakkor 
fontos a mindennapokban az új útvonal megértése, hiszen az elmondottak szerint 
elengedhetetlen az önállóságra való nevelés is. Vezetősávok és figyelmeztető jelzések, úgy 
gondoljuk, a „veszélyes” helyeken elengedhetetlenek, illetve az épületek leginkább 
egyértelműen jelezhető megközelítési útvonalát, vagy útvonalait jelezzük. A fennmaradó 
útvonalakon tapintható szegély segítségével szeretnénk vezetni az arra járókat.  
 
 

2.12 Javaslat: 
„Nem szükséges, hogy mindenhol taktilis burkolati jelek vezessék a látássérülteket. Megfelelő szegély 
használata is nagy segítség.” 
 

Válasz:  
A park használatakor elsősorban a logikus útvonalvezetésre, a valamiféle tapintható szegéllyel 
kísért „tiszta” közlekedési sávokra szeretnének fektetni a hangsúlyt. Vezetősávok és 
figyelmeztető jelzések elengedhetetlenek a veszélyforrást jelentő csomópontokon, 
útszakaszokon illetve az épületek leginkább egyértelműen jelezhető megközelítési útvonalán, 
vagy útvonalain. 
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2.13 Javaslat: 
„Alsó átkötése legyen a korlátnak max. 15 cm magasban, hogy vezesse a fehér bottal közlekedőket.” 
 

Válasz:  
A korláttervezés során ügyelni fogunk arra, hogy az alsó átkötése megfelelő magasságban 
legyen, így segítve a látássérültek fehér bottal való közlekedését.  
 
 

2.14 Javaslat: 
„A tó körüli járda akadálymentesítéséről további egyeztetés szükséges.” 
 

Válasz:  
Az akadálymentes sétányok jellemzően nem közvetlenül a vízpartokon fognak haladni, így 
lehet elkerülni azt, hogy a látogatók váratlanul, a vízfelület közvetlen közelébe érjenek, a 
szülőktől esetleg leszakadó gyermekek, a fogyatékossággal élő – látássérült, mozgáskorlátozott 
- személyek a vízbe essenek. Természetesen lesznek olyan védett partszakaszok, ahova 
kifejezetten levezetjük a fogyatékossággal élő látogatókat. Ezeken a szakaszokon olyan 
helyzetet szeretnénk teremteni, hogy kisgyermekes családok, fogyatékossággal élők – különös 
tekintettel a látássérültekre – bátran mozoghassanak.  
 
 

2.15 Javaslat: 
„Lépcső tervezésénél odafigyelni, megfelelő méretek legyenek a váltólábas közlekedéshez. Jelezni, ha a lépcső 
tóba, vagy egyéb veszélyforráshoz vezet.” 
 

Válasz:  
A Ligetben megjelenő lépcsőket mindenképpen figyelmeztető jelzéssel látjuk el. Ahol lehet és 
ahol erre lehetőség van, igyekszünk a kérésnek eleget tenni.  Ugyanakkor a lépcsőket is a 
Városliget Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget 
Akadálymentesítési Koncepcióban lefektetett elvek szerint valósítjuk meg. 

 
 
2.16 Javaslat: 

„Troli megállók akadálymentesítése, valamint az oda vezető utak megfelelő szélességgel való tervezése elvárt.” 
 

Válasz:  
A Liget Budapest keretében megújuló tömegközlekedési útvonalak, megállók tervezésekor a 
tervezők a hatályos jogszabályi, szabványügyi előírásoknak és a Városliget Zrt. megbízásából 
készített Liget Akadálymentesítési Koncepcióban lefektetett elveknek megfelelően terveznek 
(pl.: burkolati jelzések, peronberendezés, utastájékoztatás, utasvárók, bútorok elhelyezése, 
peronvilágítás).  
 
 

2.17 Javaslat: 
„Vakok kertjén kívüli játszótér felszerelésére javaslatot küldenek. Felnőtt játszóteret szívesen használnak.” 
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Válasz:  
A jövőben néhány szabadtéri fitnesz-eszköz, és látássérültek által használható játék és 
sporteszköz telepítését tervezzük a Városligetben, így biztosítva a felmerülő igények 
kielégítését. 
 
 

2.18 Javaslat: 
„Futósáv kialakítása során kérik figyelembe venni, hogy a látássérültek segítővel futnak.” 
 

Válasz:  
A futókör szélessége lehetővé teszi majd, hogy a látássérült futó és a vele haladó guide is 
kényelmesen elférjen egymás mellett. Célunk, hogy a sport népszerűsítésével minden csoportot 
elérjünk és a kikapcsolódásra, sportolásra vágyó látássérülteknek is teret adjunk ezek 
megvalósítására. 
 
 

2.19 Javaslat: 
„Vakvezető kutyák számára elkerített kutyafuttató. Lehet ez mindenki által használt.” 
 

Válasz:  
A felújított Városligetben a tervek szerint két helyen lenne lehetőség zárt kutyafuttatót 
használni. Mindkét kutyafuttató terület kialakításánál cél, hogy mind méreteiben, mind 
felszereltségében, kialakításában és biztonságában kielégítse a kutyák mozgásigényét. A 
futtatók agility eszközökkel, itatókkal, ”kutyazuhannyal”, szemetesekkel, padokkal lesznek 
ellátva, megfelelő infrastruktúra és felszereltség biztosítása mellett.  
 
 

2.20 Javaslat: 
„Legyenek bekerített játszóterek kiegészítő funkciókkal, ami fogyatékos gyerekek számára is élvezhető.” 
 

Válasz:  
A játszóterek esetében elvárás, hogy a fogyatékkal élők is megfelelően tudják használni a 
játszótereket, így akadálymentes játszóeszközök elhelyezése, integrálása elvárás a kialakításuk 
során. Ugyanakkor készült olyan bekerített játszótér is, ahol a látássérült szülő gond nélkül 
„szabadjára” engedheti kicsinyét. 

 
 
2.21 Javaslat: 

„Illatkertek alkalmazása tájékozódás szempontjából, szélcsengő, csobogó….” 
 

Válasz:  
Vakok és gyengénlátók kertjében illatos gyógy- és fűszernövények alkalmazása továbbra is cél, 
hiszen az illat segítségével a fogyatékkal élők könnyebben tájékozódnak a kertben, továbbá ez 
által stimulálhatóak más érzékszervi funkciók is. A központi téren található csobogó, a kert 
keleti részében megjelenő ivókút és a kert déli részében a pergola előtt csobogóval kombinált 
vízmedence felújításával is segítjük a jövőben is a területi orientációt. 
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2.22 Javaslat: 
„Illemhelyek: egységes belső kialakítása. Eltérő színek használata (kontrasztos). Ajtókeret és ajtó eltérő színű 
legyen. Üzemeltetési kérdések tisztázandóak: fizetős/nem fizetős?” 
 

Válasz:  
Magas színvonalú, tisztán tartott új illemhelyek lesznek a Ligetben, melynek műszaki 
kialakításánál mind külsőre, mind belsőre az egységesítésre, könnyű használatra törekszünk. A 
belsőépítészeti kialakításnál figyelemmel leszünk a kontrasztos színhasználati igényekre is. Az 
üzemeltetési koncepció még kidolgozás alatt áll, így ezen kérdések tisztázására később kerülhet 
sor. 
 
 

2.23 Javaslat: 
„Látássérültek inkább a normál illemhelyeket használják. Piszoárok között elválasztó fal javasolt 
tájékozódás szempontjából.” 
 

Válasz:  
Tervezés során figyelemmel leszünk arra, hogy a piszoárok között elválasztó fal legyen. Az 
illemhelyek végső kialakítása a későbbi tervfázisokban kerül véglegesítésre. 
 
 

2.24 Javaslat: 
„A park területén nincs szükség tapintható térképre.” 
 

Válasz:  
A javaslatnak megfelelően a Városliget területén nem lesz tapintható térkép, helyette makettek 
segítik majd a park és az épületetek működését, környezetének megértését, megismerését. 

 
 
 
A tervek elkészültét követően egy olyan nyilvános eseményt is szervezünk, amelyen áttekintő 
módon fogjuk bemutatni, hogy a sok-sok javaslat nyomán milyen végleges, reményeink szerint a 
lehető legtöbb csoport számára kedvező változásokat hozó tervek születtek a Városliget 
parkjának megújítására. Erre a nyilvános bemutatóra várhatóan 2017 júniusában kerül sor, 
amelyre a miniszteri biztos stábjától Önök is meghívást fognak kapni.  
 
Bízunk abban, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri a Városliget parkrészeinek fejlesztését. Az 
illetékes miniszteri biztos honlapján ( www.varosligetpark.hu ) továbbra is rendelkezésre fog állni 
minden fontos, a témához kapcsolódó információ.  
 
 
 
Budapest, 2017.03.30. 
 
 
 Szloszjár György 
 tájépítész vezető tervező 
 Garten Studio Kft 

http://www.varosligetpark.hu/



