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Tisztelt Stumpf Éda Anna!
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 Liget külső tárgyalójában (1068 Budapest, Benczúr u. 47. 1. emelet) tartott
személyes egyeztetésen 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 kormánynak célja, hogy erősödjön a turisztikai ágazat, ez megnövekvő fogyasztást és bevételeket fog majd
eredményezni. A külföldi turisták a meghatározók egyértelműen, és velük kapcsolatban néhány számot meg is
említ: 30-50 fős buszokkal érkeznek a Városligetbe és a környékére a turisták, amelyekből egy adott napon
250-300 is megfordul, ez pedig 10-15 000 embert jelent naponta.
Másik szempont, sok az idős, 70 év feletti turisták is nagy számban – a csoportok 80-85% ilyen emberekkel
van tele. A Galéria még több utast, turistát fog ide vonzani. Ezeknek az embereknek együtt kell mozogniuk,
nem lehet szétszedni őket, egy buszon kell maradniuk.
Kérdés, hol fognak parkolni a buszok?
Válasz:
A Műcsarnoknál jelenleg meglévő 25 db buszparkoló a Szabolcs utcában létesülő ideiglenes 37
férőhelyes parkoló elkészülését követően szűnik meg, így mindig biztosítva lesz a turistabuszok
közelben történő parkolásának lehetősége. A Városliget körüli megállók (utasleszállító és felvételi
pontok) pontos helye és száma még tervezés alatt van, de az előzetes koncepciót bemutató
tájékoztató ábrát lent csatoljuk. Célunk, az intézményekhez lehető legközelebbi megállóhelyek
kialakítása a környező utakon. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően turistabuszokkal nem lehet
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majd behajtani a Városligetbe, csak a Hősök tere mögött (Műjégpálya – Gundel) haladhatnak el,
utascserére és rövid ideig tartó várakozásra az alábbi ábrán látható pontokon lesz lehetőség.

„nagy kör”
„kis kör”

Javaslat:
„Ha lesz Dózsa György úton busz-sáv, hol lesznek majd a fel – leszálló pontok?
Van egy úgynevezett Ligetkör a buszok utasai számára, és nekik fontos a Kós Károly sétány, mert azon
utazva lehet csak sokszor megmutatni a Vajdahunyad várat és a Széchenyi-fürdőt.”
Válasz:
A buszmegállók a főbb létesítmények közelében lesznek. Pontos helykijelölésük még
folyamatban van. A Kós Károly sétány lezárása után a Vajdahunyad várát a javasolt "kis
körön" keresztül lehet elérni.
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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