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Tisztelt Bernáth Alex!
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 2016.11.24-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:
„5 pontban fogalmazza meg javaslataikat:
Úgy látják, a természetbarát megközelítést elősegítené, ha a városból jól meg lehetne közelíteni a Ligetet
kerékpárral, ehhez jó kerékpárutak és kerékpártárolók kellenek”
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 a Liget körüli utakon, a meglévő kerékpáros úthálózat
tengelyeihez illeszkedően irányhelyes kerékpársávok, míg a területen belül jó minőségű, új
burkolattal ellátott, vegyes gyalogos-kerékpáros zónák lesznek kialakítva.
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Javaslat:
„Javasolják az egykori Állatkert elnevezésű földalatti megálló újra-nyitását „Városliget megálló” néven. Ezt
a felvetést azzal indokolják, hogy a Biodóm és a többi beruházás miatt megnő a turistaforgalom.”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A kisföldalatti hálózatának működtetése és fejlesztése nem része a fejlesztésnek.
Javaslat:
„Támogatják a Kós Károly sétány lezárását.
Úgy vélik, a mélygarázsok füstgázainak kivezetése fontos feladat, ezért kérik, hogy a legkorszerűbb zaj- és
füstszűrőkkel legyenek azok felszerelve.”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A Dózsa György úti mélygarázs építési engedélyezési tervének véglegesítése folyamatban van.
A füstgázok kivezetése a Városliget Építési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével a
lépcsőházakkal egybefoglalt szellőzőkön keresztül történik. A beszívás a Dózsa-Dvrorák
csomóponthoz legközelebbi lépcsőháznál, a füstgázok kivezetése a Marek József utca
magasságában lévő lépcsőházzal egybeépített szellőzőn keresztül történik. A kibocsátás helyét
és magasságát a tervezők környezetvédelmi szempontból is megvizsgálták.
A mélygarázs használatának függvényében a mélygarázsban képződő terhelt levegő
koncentrációja szerint vezérelt kifúvás jelent környezeti levegőterhelést. A használat elvi
maximumát jelentő vizsgálatban megállapítást nyert, hogy a kürtőn ebben az esetben
kijuttatott terhelésből határérték feletti levegőterhelés nem adódik, a kürtő hatásterületén belül
védendő létesítmény nem található.
A mélygarázs térségében a jelenlegi állapothoz hasonlóan a tervezett állapotban is a közúti
közlekedéstől származó levegőterhelés lesz a meghatározó. A mélygarázs üzembe helyezése a
környező utak levegőterhelését érdemben nem befolyásolja.
Javaslat:
„A Liget Budapest keretén belül egy turisztikai, közlekedési program-út kialakítására tesznek javaslatot.
Egyfajta virtuális kulturális zene-ösvény, amely a Liszt Ferenc Zeneakadémiától a Magyar Zene házát is
érintve vezetne a Hermina műemlékkápolnáig. Az ösvény városligeti szakaszán egy szoborpark kialakítását
javasolják Zenei Nagyjaink Kertje néven.”
Válasz:
A Városliget Zrt. tartalomfejlesztésért felelős csapata megvizsgálja a Ligetbe eső részek
kiépítésének és tartalmi összefüggéseinek kérdését. A Magyar Zene Háza környezetében
tervezzük olyan interaktív, „zenélő” játszóhely kialakítását, ahol a fiatalok és idősebbek is
játékosan ismerkedhetnek a kihelyezett zenélő eszközökkel.
Egy szoborpark elhelyezésének lehetőségét még vizsgáljuk a Vázlatterv elkészítése során.
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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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