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Tisztelt Ignéczi Tibor!
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 2016.12.08-án, 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:
1. Javaslat:
„Úgy véli, a Ligettel bármi is történik, az előbbre lépés lesz, majd idővel kiderül, hogy mi sikerül jól vagy
éppen rosszul.
Jó lenne, ha a lombmennyiség megmaradna. 500 méteres körben jó lenne további fákat telepíteni a Liget körül.
Kevés a zöldfelület, sok a klímaberendezés, egy katlanszerű környezet jött létre az elmúlt években és, ez hatni
fog a Liget klímájára.”
Válasz:
A Városliget faállománya sajnos a több évtizedes elhanyagoltsága miatt (pl.: a magoncok
elszaporodásával, a gyomfák elhatalmasodásával) elérte azt az állapotot, amikor az értékes,
egészséges fák is veszélybe kerültek a túlerdősülés miatti élettércsökkenés következtében.
Természetesen kiemelkedően fontosnak tartjuk az ökológiai funkciók társadalmi értékét, mint
pl. az asszimiláció révén fellépő oxigéntermelést, éghajlat-alakító vagy zajvédelmi hatásukat is,
mely a lombegyenértékkel szoros összefüggésben van. Azonban fontos leszögezni, hogy ezen
ökológiai értékeket nem csak a lombos fák, hanem a cserjék és évelők is növelik, melyek
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állománya jelenleg nagyon szegényes a Városligetben. Ennek javítására a parkrehabititáció
kapcsán új biodiverz kiültetéseket, a természetes aljnövényzet visszatelepítését tervezzük.
Természetesen az értékes és ökológiailag is fontos szerepet betöltő fák a Liget egész területén
kiemelt kezelés alá esnek, megőrzésüket prioritásként kezeljük, illetve új fatelepítések is fognak
történni. A fatelepítés feladatai között a hiányos fasorok kiegészítése, valamint a Dózsa
György úttal párhuzamosan futó, újonnan kialakított promenád felületeinek fásítása is
szerepel. A Liget környezetében lévő utakon való fák telepítését szintén támogatjuk.
2. Javaslat:
„Kéri, hogy a mostani holt talajnak is legyen revitalizációja.”
Válasz:
A javaslatot támogatjuk, a kitűzött célok között szerepel, hogy a teljes Liget területének
zöldfelületein megtörténjen a talaj revitalizációja, a fák védőzónájának figyelembe vételével.
3. Javaslat:
„Támogatni kell, hogy családbarát liget jöjjön létre, és úgy gondolja, hogy nem kellenek nagy népünnepélyek.”
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 célkitűzése, hogy a park rehabilitációs funkcióját
erősíte, egy európai színvonalú parkot hozzon létre úgy, hogy a Városliget zöldfelületeinek
intenzív környezeti terhelése csökkenjen, a zöldfelületek regenerálódása lehetővé váljon. A
rendezvényhelyszínek kijelölése olyan területeken történik, mint pl. a Promenád, a Kós Károly
sétány, és a szigeteken, melyek nagy része burkolt és közművesített terület, így a lehető
legkisebb terhelést okozza majd a Városliget ökoszisztémájának.
4. Javaslat:
„Mozgáskorlátozottak kapcsán úgy vélik, hogy nemcsak a kerekesszékes, hanem a gyalogos
mozgáskorlátozottakra is gondolni kell, azaz több pihenőpadra lesz szükség.”
Válasz:
A Városliget egész területén az elkészült Akadálymentességi Koncepció irányelveit fogjuk
szem előtt tartani, ezzel összhangban a megfelelő infrastrukturális ellátottságra is nagy
hangsúlyt fektetünk. Az egymáshoz és a Városligethez arculatilag is illeszkedő pihenőpadok
megfelelő távolságokra lesznek telepítve a Városligetben.
5. Javaslat:
„Sok víz-érhálózat van a Liget alatt. Ezeket használni lehetne pl. öntözésre. Nem tudni, hogy a talajvíz
mennyire ártalmas. Az viszont tudható, hogy ami 3-5 méteren felül van, az kemény vizet jelent sok esetben,
az pedig ártalmas.”
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Válasz:
A Liget Budapest Projekt során folyó tervezési munkálatok hangsúlyos része a felszín alatti
vizek hidrodinamikai modellezése. A Városliget szintű vízstratégia részeként minden
lehetséges vízbázis felhasználásával és védelmével foglalkozunk, mely során az ön által említett
javaslatot is megvizsgáljuk.
6. Javaslat:
„Szeretnék, hogy minél több csobogó, víz, kiskút, itató legyen a Ligetben.”
Válasz:
Javaslatával összhangban van a kertépítészeti koncepciónk, melynek megfelelően több kis
szökőkút, illetve kis tó (Kis Botanikus Kertben, Vakok kertjében) is létesül, a meglévő
szökőkutak, vízarchitektúrák megújításával egyetemben. Szem előtt tartjuk, hogy az említett
vízarchitektúrák mellett több ivókút, madár- és kutyaitató is helyet kapjon a Városligetben,
melyek pozicionálása és számának meghatározása a további tervezési fázisokban fog
pontosodni. A javaslat ökológiai szempontból is támogatott, hiszen ezek a madarak és rovarok
számára is nagy jelentőséggel bírnak.
7. Javaslat:
„A gyermekjátszóterek kapcsán nem szimpatikus a számukra a hálórendszeres játszótér, veszélyesnek
tarják.”
Válasz:
A kérdést felülvizsgáljuk, de alapvető tervezési elv, hogy csak olyan elemek kerüljenek a
játszótérre, amelyek megfelelő biztonsággal használhatóak, és kellő tapasztalat van már a
forgalmazásukban. Az egyedi játszóelemeknek mindenben meg kell felelniük a játszóterek
tervezésére vonatkozó szabványoknak. Elsődleges fontosságú a játszószereket használók
biztonságos szabadidő-eltöltésének és a sokrétű játékélménynek a biztosítása.
8. Javaslat:
„Az a véleményük, hogy jó lenne külön kisgyermek-játszótér, kissé talán elszeparáltan is, ahol kismamák is
nyugodtabban vigyázhatnak a gyermekeikre.”
Válasz:
A javaslatot figyelembe vesszük: a nagy játszótéren belül külön, ilyen típusú kisgyermekjátszótér is létesül, jelzés értékű elválasztással a nagy játszótérből, ahol a fenti feltételek
teljesülni tudnak.
9. Javaslat:
„valamint olyan illemhelyek legyenek kialakítva, ahol akár szoptatni is lenne lehetőség, gyermeket tisztába
tenni, stb.”
Válasz:
A nyilvános illemhelyek tervezési programja a terület használóinak igényét veszi figyelembe. A
várható kapacitásbeli és extra szolgáltatási igények (pelenkázó, családbarát illemhelyek,
zuhanyzók, öltözők) miatt több különböző típusú nyilvános illemhely létesítését tartják szem
előtt a tervek, így családi mosdók, pelenkázók is kialakításra kerülnek majd.
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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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