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Tisztelt Nagyné Hirbek Edina!
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. 10. 27-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:
„Köszöni, hogy a kollégák számokat, adatokat is hoztak az előadásaikban, de kritizálja azt, hogy az adott
téma prezentálásakor nem lehet kérdezni.
Azt kéri a Garten Studio Kft-től: hadd legyenek ott ők is, legalább hallgatóságként a más csoportokkal, más
szervezetekkel zajló kiscsoportos egyeztetéseken. Szerinte sok az átfedés és hasznos lenne tudni, látni, kinek
mik a szempontjai, érdekei, elképzelései.”
Válasz:
Sajnos minden tematikus egyeztetésen nem tudtuk biztosítani a részvételüket, mert ez
kezelhetetlenné tette volna az egyeztetési folyamatot. Az, hogy a különböző egyeztetéseken
elhangzott, sokszor egymásnak ellentmondó felvetések megfelelő súllyal jelenjenek meg a
tervekben, a beruházó és a tervező közös felelőssége. Bízunk benne, hogy ennek a kihívásnak
– az összes elhangzott információ birtokában - meg is tudunk majd felelni!
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Javaslat:
„Újabb kérdés: mennyi ideig tart egy csőfal kialakulása egy fánál? Szerinte nem 3 évente kellene megvizsgálni
a fák állapotát. Szerinte sokáig nem voltak a fák megfelelően ápolva, kezelve. A park szerinte nem volt
megfelelően karbantartva.
Kérdés a jövőt illetően: mi garantálja, hogy a jövőben megfelelően lesznek a parkban a fák karbantartva?”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
A Városliget növényállományának és a lombosfáinak az állapota az elmúlt évtizedekben valóban
leromlott, mert nem állt rendelkezésre az a fenntartási keret, mely lehetővé tette volna a szakszerű
idősfa-ápolást. A Városliget Zrt. 2014-óta megnövelte a park fenntartására szánt keretösszeget,
így lehetőség nyílt az elmaradt munkák pótlására. 2016-ban elindítottuk az idősfa-ápolási
programunkat, mely kifejezetten az idősebb, rosszabb egészségi állapotú fák megóvására indult el.
A munkálatokat a Főkert Zrt. végzi a Liget Budapest Projekt megbízásából, a programra
elkülönített éves kb. tízmillió forintos keretből. A szakszerű ápolás az alapos állapotfelmérést
követően olyan tevékenységeket foglal magába, mint a kúszónövények eltávolítása a fatörzsről, a
hajtásválogatás és koronaalakító metszés, a seb- és odúkezelési fasebészeti szakmunkák elvégzése,
szükség esetén az eltolódott súlypontú nagyobb oldalágak statikus rögzítése. A programnak
köszönhetően javul az évszázados faóriások egészségi állapota, csökken a balesetveszélyes fák
száma, és növekszik a park biológiai értéke is. A csőfalpótlás kialakulása hosszú éveket vesz
igénybe, de ez fajtól és termőhelyi adottságoktól is függ. Az előadásban elhangzott 3 éves
felülvizsgálati idő egy átlagos értéket jelent, mert van olyan idős fa, melyet évente felül kell
vizsgálni, és van olyan, amelyet 5 évente.
Javaslat:
„Végezetül elmondja, hogy a bontásokkal egyetértenek, a parkosítással egyetértenek, az épületekről viszont
még meg kell győzni őket. Úgy érzi, hogy eddig a civilekkel nem kommunikáltak megfelelően, jó lesz, ha ez
változik majd.”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válasz a következő:
Reméljük, hogy a társadalmi egyeztetések és tematikus egyeztetések megfelelőek voltak Önnek
is. Biztosítjuk arról, hogy minden felvetést megvizsgálunk, és amennyiben módunkban áll,
beépítjük a terveinkbe.
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.
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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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