Hiv: PAR_JK_TE-Lakos_R00_20161116

Tisztelt Címzettek!
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 Önökét 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 2016.11.16-án, a Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar ´A´ Épület, II. emelet V. terem)
tartott személyes egyeztetésen az alábbi javaslatok és észrevételek hangzottak el, melyekre a
Városliget Zrt.-vel egyeztetett válaszunkat alább közvetlenül a felvetéseket követően olvashatja:
2.1 Javaslat:
„LAKSZ: Liget természetközeliségének megtartása nagyon fontos”
Válasz:
A javaslattal a park tervezője egyetért, a park egészének tervezésekor a természetközeliség és
az ökológiai szempontok minél nagyobb mértékű érvényesülését tartjuk szem előtt, és ennek
megfelelően kitűzött cél, hogy minél több területrész ezeknek az elveknek megfelelően
kerüljön kialakításra. A természetközeliség megtartásában a térszerkezet jó arányú
megformálása, a Liget értékes fáinak megőrzése és a növényalkalmazás is nagy szerepet fog
játszani, illetve ennek köszönhetően fennmaradnak a természet által dominált belső területek.
2.2 Javaslat:
„LAKSZ: Városligeti tó természetes vizekhez hasonló kialakítása. Partszélek élőhellyé történő kialakítása,
minél több élőlény számára élőhely biztosítása.”
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Válasz:
A felvetéssel egyetértünk, igyekszünk a lehetőségek szerint minél több partszélt ennek
megfelelően kialakítani. A nagyobb vízfelület létrehozása, a tó partvonalának visszaállításabővítése is már ez irányba mutat: a tó egyes részein az egész éves vízborítottság biztosításával,
megfelelő vízi és vízparti növényzet telepítésével és a megfelelő vízminőség fenntartásával egy
élhetőbb vízi környezet alakítható ki.
2.3 Javaslat:
„LAKSZ: Beköltözött madarak, denevérek élőhelyének további biztosítása”
Válasz:
Mind a tervezés, mind a kivitelezés során törekszünk az élőhelyek, az idős, koros, akár
történeti értékként is számon tartott faegyedek megóvására, amelyek sokszor az említett
élőlények fészkelőhelyéül, élőhelyéül szolgálnak. Ezt kiegészítik a már telepített és telepíteni
tervezett mesterséges fészkelőodúk.
2.4 Javaslat:
„LAKSZ: Javasolt a Liget több területein is csobogók, "kerti" kis tavak kialakítása.”
Válasz:
Terveink szerint több kis szökőkút, illetve tó (Kis Botanikus Kertben, Vakok kertjében) kerül
kialakításra, a meglévő szökőkutak, vízarchitektúrák felújításával egyetemben. Szem előtt
tartjuk, hogy az említett vízarchitektúrák mellett több ivókút, madáritató is helyet kapjon a
Városligetben, amelyek pozicionálása és számának meghatározása a további tervezési
fázisokban fog pontosodni.
2.5 Javaslat:
„LAKSZ: Jelenlegi lombegyenérték megtartása, sőt növelése lenne fontos, és nem csak több évtized után.”
Válasz:
A Liget jelenleg is túlerdősödött, a lomkorona-szint jelentős területeken záródott, ami a cserjeés gyepszint sajnálatos elszegényedéséhez, egyben a biodiverzitás csökkenéséhez vezetett.
Ezért ezt a szempontot ilyen kizárólagossággal nem lenne célszerű érvényesíteni. Az értékes és
ökológiailag is fontos szerepet betöltő fák a Liget egész területén kiemelt gondoskodás alá
esnek (lásd a 2016-ban elindult idősfa-ápolási program), megőrzésüket, védelmüket
prioritásként kezeljük. Az új fatelepítések esetében viszont a mennyiségi szemlélet mellett a
biodiverzitás növelésére, valamint a többféle élőhelytípus (erdősödött, ligetes, háromszintes,
gyepes, stb.) kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A fatelepítési célok között a hiányos fasorok
kiegészítése, valamint a Dózsa György úttal párhuzamosan futó, újonnan kialakított promenád
felületeinek fásítása is jelentős szerepet kap.
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2.6 Javaslat:
„LAKSZ: Javasolt a Ligeten kívüli is, a rávezető utak mentén is a fák telepítése, sűrítése.”
Válasz:
Egyetértünk. Javasoltuk a szükséges fapótlások Ligeten kívüli megvalósítását, így a Liget
túlerdősödése is elkerülhető.
2.7 Javaslat:
„LAKSZ: Javasolt, hogy legyenek elkülönített zöldterületek, amik nem "átjárhatóak", nyugodt
természetvédelmi területek, egyedi, értékes növényekkel.”
Válasz:
Erre a célra elkülönített, teljesen elzárt területek nem lesznek a Városligetben, de igyekszünk
néhol a sűrű aljnövényzettel, valamint a cserjeszint gazdagításával biztosítani a zavartalanabb
életteret. A tervezett térszerkezetben létrejönnek olyan, utakkal sokkal kevésbé tagolt, nagy,
egybefüggő zöldfelületek, amelyek jóval kevésbé terheltek, nyugalmasabbak.
2.8 Javaslat:
„LAKSZ: Javasolt a meglévő felszíni termőréteg javítása, jó minőségű humusszal.”
Válasz:
A javítással egyetértünk, annak módja, anyaga még vizsgálat alatt van. A Ligetben jelenleg többek között a túlerdősültség miatt – hiányzik az aktív, természetközeli cserjeszint és az azzal
összefüggő, humuszképződést természetesen elősegítő avarszint. Célunk a cserjeállomány
állapotának javítása, egy differenciáltabb cserjeszint kialakítása. Az újonnan telepített
növényeket, cserjéket a kivitelezéskor jó minőségű, tápanyagban gazdag, humuszos talajba
fogjuk ültetni és rendszeres fenntartással gondozni.
2.9 Javaslat:
„LAKSZ: Véleményük szerint a parkban az extrém sportoknak nincs helye, a Ligeten kívül javasolt
számukra helyet biztosítani.”
Válasz:
A nagyobb szabadtéri sportkapacitási területet igénylő extrém sportoknak (extrém sportok,
skate park, falmászás stb.) külön funkcionális teret mi sem szeretnénk a pihenőparkban
biztosítani.
2.10 Javaslat:
„LAKSZ: Külön figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek áramlására, visszaduzzasztására.”
Válasz:
A kérdés valóban nagy jelentőségű, ezért külön hidrogeológus foglalkozik ezzel a tájépítész
csapatban is. A Liget Budapest Projekt során folyó tervezési munkálatok hangsúlyos része a
felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezése. Jelenleg a modellépítés előkészítése zajlik, mely
során a korábban és a tárgyi munka keretében keletkezett, felszín alatti környezetre vonatkozó
3/4

Hiv: PAR_JK_TE-Lakos_R00_20161116

információk, adatok begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek. A Városliget területére a fenti régi
és új észlelési adatok, valamint a tervezett épületekhez kivitelezés alatt lévő talajvízszint észlelő
kutak mérési adatsorai alapján a teljes beépítés figyelembevételével egy új aktualizált komplex
Hidrogeológiai szakvélemény és hidrológiai hatásvizsgálat készül. Ezen dokumentáció a hidegvizes és a termál-kutak védőterületinek kiterjedésének elégségességét is vizsgálja.
2.11 Javaslat:
„GeoMed: Regnum Marianum további sorsáról kérnek tájékoztatást (előzményeiről a meglévő adatokat
megküldik). A hitélet a szempont, és nem annyira az épület maga.”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A Regnum Marianum egykori romjaira különös gonddal ügyelünk. Az egykori templom
romjainak közelében egy közel 200 m2-es emlékhely létesül. Tervezője még kiválasztás alatt
van. A koncepció kidolgozása során egyeztetést kezdeményezünk az érintett szervezetekkel.
2.12 Javaslat:
„LAKSZ: Mozgáskorlátozottak közlekedése a Ligeten belül.”
Válasz:
A Ligeten belüli közlekedés tervezése során a hatályos jogszabályokat és szabványokat, és az
ezeknél szigorúbb a Liget szintű Akadálymentesítési Koncepciót tartjuk szem előtt. Mindezek
értelmében rendelkezésre fognak állni olyan utak-útvonalak, amelyek a Ligeten belül a
mozgáskorlátozottak zavartalan közlekedését is szolgálják, illetve természetesen az épületek
akadálymentes megközelítése is biztosított lesz.
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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