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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. 23-án, a Lurdy-házban (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) 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 Megjegyzés:
„Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK):
fogyatékos szervezetek tanácsával is kapcsolatban álnak, megpróbálják képviselni az ő érdekeiket is.”
2.2 Javaslat:
„ETIKK: illemhelyekkel kapcsolatban javasolják az OTÉK "értelmes" alkalmazását (pl.: kapaszkodók
minőségi kiválasztása, kerekesszék körbefordulhatósága). Javaslatokat tudnak küldeni. Garten Studio (GS):
ezt örömmel vesszük, várjuk.”
Válasz:
Nekünk is célunk, hogy olyan illemhelyeket alakítsunk ki, melyek nemcsak az OTÉK
követelményeinek felelnek meg, hanem a használóknak is megfelelő szolgáltatásokat
nyújtanak. Éppen ezért igyekszünk majd a jogszabályok gyakorlatban is használható
alkalmazására, ugyanakkor az illemhelyeket a Városliget Zrt. megbízásából a LIGET
MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési Koncepcióban lefektetett
szempontrendszert is szem előtt tartva fogjuk kialakítani.

1/7

Hiv: PAR_JK_TE-Mozgasserultek_R00_20161123

2.3 Javaslat:
„ETIKK: stabilizált burkolat alatt mit kell érteni?”
Válasz:
A felújított Városligetben megjelenő útvonalak és azok burkolatainak kialakításánál arra
fogunk törekedni, hogy azok nagy része akadálymentes legyen. Ennek következtében a park
területén a gyalogosútvonalakat több típusra osztjuk. A besorolás egyrészt a
mozgáskorlátozottak, babakocsit tolók, idősek, másrészt a vakok és gyengénlátók
szemszögéből rendszerezi az útvonalakat. A mozgáskorlátozott, idős, nehezen mozgó, vagy
gyermekekkel, babakocsival közlekedő személyek szempontjából a burkolatok és a
terepviszonyok alkalmassága szerint soroljuk be gyalogos közlekedés felületeit. A kialakítandó
akadálymentes felületek egyik típusa a tömörített vízáteresztő alépítményre készített stabilizált
burkolat, mely mechanikai stabilizálás, vagy adalékanyag felhasználásával kerülnek
stabilizálására. Ezen burkoltok nagy előnye a lélegző és vízáteresztő képesség, mely a Liget
vízháztartásának és ökoszisztémájának megfelelő kialakításához hozzájárul.

2.4 Javaslat:
„ETIKK: javasolt lenne, hogy az aktív játszóterek, sporteszközök, erősítő eszközök kerekesszékes
használatának - legalább egy részének - megteremtése. Főleg helyigény kérdése. A speciális futópálya
számukra nem vonzó, inkább aszfaltos burkolatot használnak.”
Válasz:
A Városliget parkrehabilitációja során a park összes játszóterének és sportpályájának
tekintetében az integrációt, mint legfontosabb célkitűzést fogjuk szem előtt tartani. Minden
játék és sporteszköz esetén megvizsgáljuk az akadálymentes használat lehetőségét, és
törekszünk arra, hogy a fogyatékossággal élők is minél több élményben vehessenek részt.
Amennyiben maga az eszköz akadálymentes használatra nem alkalmas, a közelében a
fogyatékossággal élők számára, alternatív játék- és sportolási lehetőségeket biztosítunk.

2.5 Javaslat:
„Mozgásjavító Általános Iskola (MÁI): illemhelyek nyitva tartása? GS: három csoport lesz, attól függően,
hogy önálló, vagy valamilyen más létesítménnyel együtt lesz. Üzemeltetése még nincs pontosítva, kidolgozás alatt
áll. MÁI.: Javasolt lenne, ha MÁK-kártyával is nyitható lenne.”
Válasz:
Magas színvonalú, tisztán tartott új nyilvános illemhelyek lesznek a Ligetben, melynek műszaki
kialakításánál mind külsőre, mind belsőre az egységesítésre törekszünk. Megvizsgáljuk annak
az üzemeltetési lehetőségét, hogy ingyenesek legyenek és akár MÁK-kártyával is használhatóak
legyenek. A nyitva tartási renddel együtt a pontos üzemeltetési kérdések még kidolgozás alatt
vannak. A nyilvános, akadálymentes illemhelyek folyamatos elérhetőségének biztosítása
kiemelt cél.
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2.6 Javaslat:
„ETIKK: javasolt megvizsgálni az egységesített kulcsrendszert, ami NyE-ban már üzemel (x EUR-ért
kiváltható és egész Európában használható)”
Válasz:
A tervezés során megvizsgáljuk ennek a rendszernek a beépíthetőségét és műszaki megoldását.
Annyi azonban bizonyos, hogy olyan egységes, könnyen használható SMART-rendszert
szeretnénk létrehozni, melynek a javaslatban említett zárak is elemei lesznek. A pontos
üzemeltetési kérdések további egyeztetést követően válaszolhatók meg.
2.7 Javaslat:
„MÁI: minden helység akadálymentesen legyen kialakítva a Liget területén.”
Válasz:
A Városligetben minden épület és a legtöbb helyiség akadálymentes lesz. Minden olyan
területhez, ahol valamiféle szolgáltatást lehet találni, vezet majd legalább egy olyan útvonal,
mely minden tekintetben megfelel az akadálymentesség követelményeinek. A szolgáltatások
minden esetben mindenki számára elérhetőek lesznek, ez viszont a park, mint objektum
jellegéből és terepadottságaiból adódóan sajnos nem jelentheti azt, hogy a teljes terület minden
úthálózata bejárható lesz akadálymentesen.
2.8 Javaslat:
„MÁI, ETIKK: játszóterek kialakítása: legyenek integráltak, erre példákat tudnak küldeni (pl.: homokozó
asztal, kerekesszékes hinták elkerítése balesetvédelmi okok miatt).”
Válasz:
A park összes játszóterének és sportpályájának tekintetében az integráció az, amit a Városliget
Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési
Koncepcióval összhangban, mint legfontosabb célkitűzést, szem előtt fogunk tartani. Továbbá
játszóterek tervezésekor nem csupán a fogyatékossággal élő gyermekek, hanem a
fogyatékossággal élő szülők igényeire is figyelemmel leszünk, mind a fizikai, mind az
infokommunikációs akadálymentesség területén. Jó példákat szívesen veszünk!
2.9 Javaslat:
„ETIKK: Tó körüli közlekedési útvonalak.”
Válasz:
Az akadálymentes sétányok jellemzően nem közvetlenül a vízpartokon fognak haladni, így
lehet elkerülni azt, hogy a látogatók váratlanul, a vízfelület közvetlen közelébe érjenek, a
szülőktől esetleg leszakadó gyermekek, a fogyatékossággal élő – látássérült, mozgáskorlátozott
- személyek a vízbe essenek. Természetesen lesznek olyan védett partszakaszok, ahova
kifejezetten levezetjük a fogyatékossággal élő látogatókat is. Ezeken a szakaszokon olyan
helyzetet szeretnénk teremteni, hogy kisgyermekes családok, fogyatékossággal élők – különös
tekintettel a látássérültekre – biztonságosan mozoghassanak.
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2.10 Javaslat:
„Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ): tó átépítése során a jelenleg
meglévő csónakázási lehetőségek elérhetővé tétele mozgáskorlátozottak számára is.”
Válasz:
A csónakázási lehetőséget idáig a Műjégpálya üzemeltetője biztosította, és vélhetően a jövőben
is ő fogja biztosítani. A továbbiakban a csónakázási lehetőséggel kapcsolatban a Városliget Zrt.
a megfelelő illetékessel egyeztetni fog.
2.11 Javaslat:
„FODISZ: egyéb sportok pl.: kosárpálya, ülő röplabdapálya létesítése, megközelíthetősége. Jelenleg nem
megközelíthetőek ezek a pályák, ez a fő probléma. Ha már van ép gyerekek számára megfelelő magasságú
kosárlabda palánk, az kerekesszékesek számára is megfelelő. GS: ha van javaslat, milyen sportágakat
űznének a Ligetben, azt kéri megküldeni. FODISZ: megküldik a javaslatukat”
Válasz:
Célunk a Városliget felújításával, hogy a különböző szolgáltatások, létesítmények
akadálymentesen is megközelíthetőek legyenek, ennek következtében a sportpályák
megközelítésénél akadálymentes útvonalak alakítanak ki. A pályák többségében is szeretnénk
sportolási lehetőséget teremteni a fogyatékkal élők számára is. Megköszönjük, ha küldenek
számunkra javaslatot, hogy leginkább mely sportágak esetében számoljuk ezen kialakítással.
2.12 Javaslat:
„Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOSZ): kommunikáció,
könnyen érthetővé kellene tenni a Ligetet. Ez a" KÖNNYEN ÉRTHETŐ"-ség a lényeg. GS: készült a
Ligetre vonatkozóan Akadálymentesítési koncepció, amiben ez tárgyalásra kerül. Ennek véleményezése
folyamatban van. Amennyiben nem kapták meg, akkor a Városliget Zrt. (VL) megküldi a jelenléti íven
szereplő elérhetőségre. Ha van ilyen segédanyag, akkor azt szívesen vennénk, ha megküldenék. ÉFOSZ:
természetesen megküldik.”
Válasz:
Annak érdekében, hogy a felújított Városliget „könnyen érthetővé” váljon, egyeztetni fogunk a
továbbiakban az ÉFOSZ-szal, továbbá a kialakítás során figyelembe fogjuk venni a Városliget
Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési
Koncepciót.
2.13 Javaslat:
„FODISZ: Liget megközelíthetőségének is akadálymentesnek kellene lennie, különös tekintettel a
kisföldalattira.”
Válasz:
Tekintettel arra, hogy ezen felvetés a Park tájépítészeti tervezésén túlmutat, ezért a Városliget
Zrt.-vel egyeztetetten a válaszok a következők:
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A Liget Budapest Projektnek köszönhetően megújítandó utak, megállók akadálymentesek
lesznek, de a meglévő, BKV által üzemeltetett MILLFAV állomások tekintetében csak
javasolni tudjuk a módosításokat a BKK felé.
2.14 Javaslat:
„MÁI: a Liget teljes területét használják. Az egyes létesítmények, játszóterek akadálymentes
megközelíthetősége a fő, nem annyira az elhelyezkedése.”
Válasz:
Minden olyan területhez, ahol valamiféle szolgáltatást, funkciót lehet találni, vezet majd
legalább egy olyan útvonal, mely minden tekintetben megfelel az akadálymentesség
követelményeinek. A szolgáltatások minden esetben mindenki számára elérhetőek lesznek, ez
viszont a park, mint objektum jellegéből és terepadottságaiból adódóan, sajnos nem jelentheti
azt, hogy a teljes terület bejárható lesz akadálymentesen, de igyekszünk ezen útvonalak számát
minimalizálni.
2.15 Javaslat:
„MÁI: KRESZ-park marad?”
Válasz:
A KRESZ-park átépítésre, felújításra kerül, ugyanakkor megtartja jelenlegi helyét. A KRESZpark üzemeltetésének, irányításának kérdése még kidolgozás alatt van, éppen ezért ennek
körvonalazódása a közeljövőben várható.
2.16 Javaslat:
„MÁI, FODISZ: Vakok kertjének a sorsa, nyilvánossága. GS: egyeztettünk a látássérültekkel, akik
ragaszkodnának továbbra is a "zártságához". A Vakok kertje felújításra kerül.”
Válasz:
A Vakok kertje átépítésre, felújításra kerül a közeljövőben. A jelenlegihez hasonló módon
továbbra is megmarad a kerítés, és a zárható kapu is. Fontosnak tartjuk, hogy a kert
használóinak továbbra is biztosítsuk a megfelelő biztonságérzetet. A kert elkerítettsége egyfelől
a látássérült embereknek intimitást biztosítja; másfelől így biztonságban tudhatják az
értékeiket, míg szabadidős tevékenységet végeznek; harmadrészt a látássérült szülők itt
nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket játszani, mert biztos, hogy a nem kóborolnak el. A kapu
nyitásához szükséges „jogosultság” a későbbiekben kerül meghatározásra.
Ugyanakkor a jövőbeli kiépítés lehetőséget fog arra adni, hogy más fogyatékossággal élők is
látogathassák a Vakok kertjét, mindezt úgy, hogy ne zavarja a kert állandó látogatóit és ne
rontsa biztonságérzetüket. A kert üzemeltetésével kapcsolatos további felvetések üzemeltetési
megállapodás kérdése, melyet a Városliget. Zrt. fog kezdeményezni.
2.17 Javaslat:
„Javasolt lenne több helyen csomagmegőrző létesítése a játszóterek körül.”
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Válasz:
A nagy játszótér közelében tervezünk csomagmegőrzőt létesíteni, ezzel is biztosítva a szülők és
gyerekek gondtalan szabadidős tevékenységét.
2.18 Javaslat:
„GS: játszóterek körülkerítése igény-e, illetve mi a véleményük róla? Jelenlévők: igen, esztétikus, átlátható
kerítéssel”
Válasz:
Elképzelésünk szerint kialakításra kerül olyan bekerített játszótér, ahol a látássérült szülő gond
nélkül „szabadjára” engedheti gyerekét. A további tervezés során részletesebben
körvonalazódni fog a bekerített játszóterek helye és száma.
2.19 Javaslat:
„FODISZ: vidékről érkezők tájékozódási lehetőségei? GS: egyrészt az ún. SMART-ligeteken keresztül,
illetve a nagyobb belépési pontoknál tájékoztató, információs táblák lesznek. Pontos tartalmuk fejlesztés
alatt.”
Válasz:
A felújított Városligetben a tájékozódást egyrészt az úgynevezett SMART-pontokon keresztül,
illetve a nagyobb belépési pontoknál tájékoztató és információs táblák segítségével fogjuk
megvalósítani. Ezeknek pontos tartalma fejlesztés alatt van és további tervezés kérdése.
2.20 Javaslat:
„ETIKK: sörsátor (akadálymentes volt) marad?”
Válasz:
A sörsátort már elbontották, de helyette a felújított Városligetben több kisebb vendéglátóhely,
piknikezésre alkalmas terület létesül. Ugyanakkor a Magyar Zene Házánál lesz egy külső
vendéglátóhely is. Ezen helyiségek megközelítésére lesz akadálymentesített megoldás.
2.21 Javaslat:
„GS: mozgássérült WC pelenkázóval együttes kialakítása mennyire elfogadott? ETIKK: nem támogatott,
mivel a mozgássérült számára a rákészülés miatt lényegesen nagyobb az időigény, és a Ligetben várhatóan
nagy lesz a pelenkázóra való igény amúgy is. Viszont javasolt a "családi" mosdók kialakítása.”
Válasz:
Az illemhelyek további tervezési fázisa során figyelembe vesszük a javaslatot. Továbbá családi
mosdók kialakítását tervezzük a ligetben. Ugyanakkor az illemhelyek kialakításánál a Városliget
Zrt. megbízásából a LIGET MÉRNÖK Konzorcium által készített Liget Akadálymentesítési
Koncepciót is figyelembe vesszük.
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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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