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Tisztelt Bartha Ferenc! 
 
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: 

„Ő is úgy ítéli meg, hogy a tömegrendezvények nem illenek a Ligetbe. Véleménye szerint használhatatlanná 
válik olyankor a terület és a létesítmények.” 
 

Válasz:  
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park Tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a beruházó 
Városliget Zrt-vel egyeztetetten a válaszok a következők: 

 
A Városliget Zrt. célja, hogy a Liget Budapest Projekt keretén belül olyan európai szintű, 
modern parkot hozzon létre, melyben a tervezett promenádon, Kós Károly sétányon és a 
létrejövő szigeteken olyan előre kialakított, nagyrészt burkolt rendezvényterek jöjjenek létre, 
melyek a programoknak úgy tudnak otthont adni, hogy közben a környezetterhelés nem nő.  
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2. Javaslat: 
„Kérdés az Ipsoshoz: a környező lakók, iskolák meg lettek-e szólítva a felmérés során?” 
 

Válasz:  
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park Tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a beruházó 
Városliget Zrt-vel egyeztetetten a válaszok a következők: 
 
A környező lakók és iskolák a Liget Park Fórumokon és a célzott, kiscsoportos szakmai 
egyeztetéseken nyilváníthatták ki véleményüket. Az Ipsos felmérés során külön a budapesti és 
külön a Városliget használókat kérdezték meg véletlenszerű mintavételezéssel.  
 
 

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 

http://www.varosligetpark.hu/



