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A múlt héten nyilvánosságra hozott Liget Budapest Projekt tájépítészeti pályázatainak 7-es 

sorszámú tervlapjai [1] bizonyítják: felújítható a Városliget úgy, hogy a Liget valóban élhetőbb, 

nagyobb zöld területet adó parkként tudjon tovább élni, új épületek építése, valamint a 

biológiai aktivitási érték és a park szén-dioxid-elnyelő képességének csökkenése nélkül 

is, megőrizve a park rekreációs funkcióját. 

 

A Liget Budapest Projekt tájépítészeti tervpályázatainak elbírálásánál a Városliget 

Ingatlanfejlesztő Zrt. figyelmen kívül hagyta a budapestiek 75%-ának az akaratát, akik 

elutasítják, hogy új épületek kerüljenek a Városligetbe. [2] Az ingatlanfejlesztő zrt. az egyik 

legnagyobb fővárosi közpark megújításának előkészítése során nem vizsgált érdemben olyan 

alternatív terveket, melyek új épületek létesítése helyett kizárólag a zöldterület fejlesztésére 

összepontosítanának. A beépítéseket tartalmazó tervek megvalósulása tovább csökkentené a 

park levegőminőséget és városklímát javító képességét. Hazánk már amúgy is súlyos 

légszennyezettségi értékeit nézve [3] ez még tovább rontaná a városlakók egészségét.  

 

A Magyar Tájépítészek Szövetségének álláspontja sem változott a tervpályázatok 

eredményhirdetésével. A szakmai szervezet továbbra is időszerűnek és szükségesnek tartja a 

Városliget felújítását, de nem ért egyet azzal, hogy a Városligetbe új múzeumépületek 

kerüljenek, és aggodalmát fejezi ki a történeti kert további torzulásának veszélye miatt. 

 

Alulírott szervezetek és magánszemélyek, a tájépítész szakma képviselői ezért arra kérjük 

Önt, hogy állítsa le a nagymértékű társadalmi ellenállást kiváltó Liget Budapest Projektet, 

és garantálja, hogy a Liget közpark marad, új épületek megjelenése nélkül, a Hungexpo 

és a Petőfi Csarnok épületeinek bontásával. Továbbá szorgalmazzuk, hogy a heti 

kormányülés döntsön arról, hogy a tervezett épületeket olyan helyszínre helyezik át, ahol a 

beruházás nem csökkenti az értékes zöldterületeket – erre például alkalmas lehet a korábban 

már felmerült Nyugati pályaudvar mögötti terület. Így a Városliget nem múzeumi negyedként, 

hanem valódi közparkként újulhatna meg, jóval kevesebb pénzből, a budapestiek túlnyomó 

többségének akaratával összhangban. 

 

Együttműködését, visszajelzését, és a Városliget közparki funkciójának megóvása kapcsán 

végzett munkáját köszönjük. 

 

Budapest, 2016. május 23. 
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Jegyzetek: 

[1] Lásd a benyújtott tájépítészeti pályázatok 7-es tervlapjait: 

http://www.ligetbudapest.org/park/index.php?page=page&id=35 

[2] Közvélemény-kutatás a Városligetről: 

https://www.levego.hu/sites/default/files/liget_ipsos_levego_2016_januar.pdf 

[3] A súlyos légszennyezettségi adatok alapján Magyarország gyakorlatilag utolérte Kínát az idő 

előtt elhalálozók lakosságarányos számát tekintve. 

http://www.legszennyezes.hu/wp-content/uploads/2016/05/legszennyezes.jpg 
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