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Tisztelt Horváth Zsolt!
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:
„A tó bővítése fontos, előremutató dolog, de szeretnék tudni, hogy a tervezett 44 fa kivágása mennyiben érinti a
tervezett városligeti tó környékét. Érint-e át nem ültethető fákat, és ha igen, akkor kerülhet-e máshova a tó?”
Válasz:
A pályaműhöz képest folyamatosan fejlődik a terv, így a tó bővítésének nyomvonala is
változik, pontosan az érintett fák védelme miatt. Igyekszünk olyan kompromisszumokat kötni,
melyek a lehető legkevesebb fa érintettségével járnak.
Javaslat:
„Úgy tudja, a Liget az esetleges nyertes olimpia egyik helyszíne is lehet. Kéri, hangozzon el, hogy
elhatárolódnak ettől a Fórum résztvevői.”
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Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
Magyarország visszavonta az olimpiai pályázatát, így a kérdés aktualitását vesztette.
Javaslat:
„Másik kérdés: a mélygarázzsal kapcsolatosan kérdezi, hogy mennyi, az altalajjal közvetlen kapcsolatban
lévő fa ültetését tervezik?”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A Liget Budapest Projekt egyik fontos célja, hogy a parkrehabilitáció során a felszíni parkolást
megszüntesse. Annak kiváltására mélygarázsok épülnek, melyeknek a zárófödémén új
zöldtetők létesülnek. Sajnos a zöldtetők, mint ahogy a nevük is mutatja, nincsenek közvetlen
kapcsolatban az altalajjal. Ezzel szemben hasznos és új zöldfelületek képeznek a Liget
területén belül.
Javaslat:
„Milyen növényzetet terveznek a mélygarázs födém-szerkezete fölé? Ha kevés földborítással volt tervezve a
födémszerkezet, akkor van-e arra mód, hogy valamilyen műszaki megoldások révén akár nagyobb
lombkoronájú fák is kerüljenek oda?”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A Liget Budapest Projekt keretében épülő Dózsa György úti mélygarázs tervezése során a
zárófödémen 2 méteres földtakarást tudunk biztosítani, mely elegendő nagyobb lombos fák
telepítésére és új teljes értékű zöldfelület kialakítására.
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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