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Tisztelt Orlóczi László!
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 2016.10.27-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 felvetéseket követően olvashatja:
Javaslat:
„Szakmai pontosítást kér. Őshonos fafajok telepítése egy pontatlan megfogalmazás, egyfajta szlogennek
tekinthető. A városi fák esetében az őshonosnak mondott fák nem érzik jól magukat a városban és
pusztulnak. Szakmai megközelítés alapján az őshonos fa az, amely eleve itt honos a Kárpát-medencében.
Mellettük vannak nem őshonos fák is (pl. platán, akác), amelyek máshonnan kerültek ide és honosodtak az
évszázadok során. A fák hosszútávú fenntarthatósága fontos szempont, mint ahogyan az is, ez a fenntartás
gazdaságos legyen, azaz nagyon fontos, hogy olyan fákat kell telepíteni, amelyek jól bírják a városi
környezetet.
A szakmai szervezetek összeállítottak egy listát, ami a városokban alkalmazható fák jegyzéke, ez a fák
érzékenységét és alkalmazhatóságát vizsgálja. Ebben szerepelnek az egészségvédelmi szempontok is, azaz
olyan fák kellenek, amelyek nem okoznak allergiát, és az invazív fajokkal szemben is fel kell lépni. A
szakmai ajánlásban az itt, Magyarországon nemesített fák is megjelennek, azaz konkrét javaslatuk lenne
arra, hogy ezek az új fajták is bemutatásra kerüljenek, és élőben derüljön ki az alkalmazhatóságuk.
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Nagyon köszöni a rendezvénysorozat létrehozását. Járulékos haszna: szakmai értékek, szakmai tények
kerülnek a nyilvánosság elé, és ez alapján lehet dönteni majd.”
Válasz:
A felsorolt szempontokkal egyetértünk, az új fák kiválasztása során elsődleges szempont a
várostűrő fajok alkalmazása. Örömmel fogadjuk az említett listát, amelyet a tervezés során fel
fogunk használni.
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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