
lesüllyesztett funkcióköztes téralapsíkon hagyott funkciómegemelt funkció

álló kandelláberek
padok mellett, forgalmas csomópontokon

gombaszerű lámpás
köztes területeken, szerteszét

padkafény
futópálya mentén

A Városmajor park 
          pozitív jellemzői: központi elhelyezkedés, zöldterületek, 
funkciógazdagság

          negatív jellemzői: rossz közbiztonság, széttagoltság, 
különböző tulajdonviszonyok miatti leválasztás, az infrastruktúra hiánya, 
rossz minőségű növényállomány

AA legégetőbb probléma, hogy a legtöbb funkciót minimálisan kiszolgáló 
építmény/épület hiányzik. 

A helyzet orvoslására egy olyan rendszer jelenthetné a választ, mely 
összefogja a különböző típusú, fenntartású, használójú területeket és 
amellett, hogy javítja a közbiztonságot, biztosítja a funkciók jellegéből 
adódó szükséges elkülönülést, egyben törekszik a meglévő értékek és 
értékes elemek megőrzésére is.

meglévő utcahálózat 
megszüntetése

a park 0,00 szintjén azonos 
minőségű járófelület jön létre, 
fűben megbújó fakockákkal

aa park alaprendszere a 
megtartandó épületek szerint 
alakul ki:

legnagyobb részt a sportcsarnok által 
a Maros utcára merőlegesen 
meghatározott raszter 

a templomok a kitérő tengelyei 
maguk körül felülírják a 
merőleges rendszert

a múzeum körül enyhébb igazodás

funkciók elhatárolása az 
alapsíkon különböző elemek 
segítségével:

a megtartandó épületek típusának 
formai előképeit használhatjuk, 
felemelés, lesüllyesztés, körülhatárolás 
(amfiteátrum, színház, kerengő)

lépcső lépcső

árkádsor

Városmajori Szabadtéri Színpad - elem: árkád

Új helyen. A parkban helyet kapó régi és új funkciók 
egyenletesebb elosztása érdekében.

Szeptembertől májusig

Nyitott belső udvar, átjárás 
a tér és a park között.
Csendesebb, zártabb zug.

Júniustól augusztusig

Bezáruló udvar. Színpad és 
nézőtér beépítése, színházi 
rendezvények

Játszótér - elem: lépcső, lesüllyesztés

Határán teraszos kialakítású lépcsőkkel.

0,00
-0,60

Szabadon kerülgeti a 
lehelyezett elemeket.
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padkavilágítás

0,00
0,10

Futópálya

Villamosmegálló a Szilágyi Erzsébet fasoron - elem: lépcső

a terep jelenlegi szintkülönbségét követi le az emelkedés
teraszos jelleggel, központi lépcsősorokkal a megálló irányába 

Kutyafuttató 
- elem: 
lépcső, 

lesüllyesztés

0,00

-1,20

Fogaskerekű járműmúzeum

hurokvágány: fent - 
bejárat: lent a park síkján

3,00

0,00

“Kultúra” tér

A Városmajor északkeleti 
részének hangsúlyozása. A 
gimnázium és a múzeum is 
új térkapcsolattal 
csatlakozik a parkhoz. gimnázium

sportcsarnok és teniszpályák

múzeum

színház

Liget - elem: lépcső, felemelés

A jelenlegi színház helyén, a fő csapásirányok 
mentén. Határán leülési lehetőséggel, 
kisebb-nagyob beugrásokban elvonultabb időtöltés 
lehetséges. Fent/bent: fákkal körülvett piknikező rét.

Olvasópark - elem: 
lépcső, felemelés

Elkülönített csendes Elkülönített csendes 
tér a templomhoz és 
kerengőhöz közel, 

ahol a 
vásárolt/kölcsönzött 
könyveket kényelmes 

padokon ülve 
olvasgathatjuk.olvasgathatjuk. 0,00

0,75

Templomkert és kerengő - elem: 
lépcső és árkád

Benne: piac, könyvesház
Zártabb, csendesebb 
templomkert. A parkba vezető 
útvonalak a kerengő oldala útvonalak a kerengő oldala 
mentén a zárt udvartól 
elkülönítve futnak.

központi tér

nyitás a templomok 
tengelyében

MTK Röplabda és ritmikus gimnasztika 
carnoka  Fogadó- és kiszolgálóépület

Héjszerkezetű csarnok környezetének 
letisztítása, a formai különlegességre 
való figyelemfelhívás.

Föld alatti beépítés.

A csarnok megnyitása az északkeleti és A csarnok megnyitása az északkeleti és 
délnyugati oldalon a park felé.

Szabadtéri kosárlabdapálya - 
elem: lépcső, lesüllyesztés

A lépcső lelátóként is 
funkcionálhat.

Szabadtéri edzőterem - 
elem: lépcső, felemelés

Teraszos kialakítás, az 
edzéshez szükséges 
eszközök különböző 

szinteken találhatóak.

Dísznövény- és 
virágoskert: felemelés

Változó magasságú 
növényládák 
labirintusa.

0,00
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