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Tisztelt Nagyné Hirbek Edina!
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 Önét 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. 09. 21-én, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége székházában megrendezett (1068 Budapest, Benczúr u. 45. 4. emelet)
Liget Park Fórumon az alábbi javaslatok és észrevételek hangzottak el az Ön részéről, melyekre a
Városliget Zrt.-vel egyeztetett válaszunkat alább közvetlenül a felvetést követően olvashatja:
Javaslat:
„Nem esett szó a kutyafuttatókról. Mindenki tudja, hogy a kutyák és a kutyások mindenhol ott vannak a
Ligetben, ami nem kimondottan turisztikai vagy családi helyszín. Ha a fejlesztők szabályozni szeretnék a
kutyák Ligetben való jelenlétét, akkor azt örömmel fogadják, sok kutyatartó tapasztalata használható fel.”
Válasz:
A park területén belül két helyen jelöltünk ki kutyafuttatót a park könnyen megközelíthető,
szélső zónájában. A kutyafuttatók kialakításánál igyekszünk azokat a határoló utcáktól minél
nagyobb távolságra (lehetőség szerint legalább tíz méter távolságra) elhúzni. A futtatók kerítése
és az utca közti sávban sűrűbb növényállomány létrehozását tervezzük. Az egyik futtató közel
3.000 m2 nagyságú (Hermina út felöli oldal), míg a másik kb. 2.000 m2 (az Ajtósi Dürer sor
mentén). Mindkét területen a meglévő fás állomány biztosít árnyékolást a nyári hőségben. A
meleg időszakokban a kutyák hűsülésére vizes elemek elhelyezését is tervezzük, melyek még
kellemesebb környezetet biztosítanak számukra.
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Bár jelenleg a turisztikai, családi programok a park bizonyos területeire korlátozódnak, a teljes
megújítás után abban bízunk, hogy a Városliget egésze vonzó helyszín a családosok számára
éppúgy, mint a turistáknak. Ezért is fontos a megfelelő szabályozás, ami a szabad
kutyafuttatást területileg korlátozva ugyan, de lehetővé teszi a zárt kutyafuttatókon kívül is. A
részletek kidolgozásakor a jövőben is számítunk a kutyatartók tapasztalatára.
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
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