
 
Év Tájépítésze pályázat 
Wallner Krisztina 

1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon  

 
A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján több ütemben került sor  
a vízparti sétányok felújítására és kiépítésére. A városban kiépíthető teljes sétányrendszer mintegy  3,5 km hosszú, melyből 2015 végéig  
összesen kb. 3 km sétány kiépítése vagy felújítása készült el.  
2015-ben újult meg a Tagore sétány és környezete, valamint kiépült a Kagyló köz a sétányrendszer keleti részén.  
A tervek egységes koncepció szerint készültek, természetes kőburkolatokkal, hullámvonalú raszterek és vertikális elemek,  
egyedi utcabútorok alkalmazásával.  A vízparti látványok kitisztításával, az oda nem illő építmények elbontásával erősödött a vízparti kapcsolat,  
egy tájseb begyógyításával és a városi léptékű fasorok és vonalas zöldsávok kialakításával (és igényes fenntartásával) pedig nemcsak egy  
kivételesen hosszú és változatos vízparti séta lehetősége teremtődött meg, de a város zöldfelülete, annak lombtömege és biodiverzitása is nőtt. 
 
munka neve / project name:   Balatonfüreden 3 km hosszú egybefüggő vízparti  sétány kiépítése / Balatonfüred, 3 km waterside promenade 
tájépítész tervező / landscape architect:  Wallner Krisztina felelős tervező / leader designer 
tervezés éve / date of planning:  2004-2014 
megvalósulás / date of building: 2006-2015 
megrendelő / client:   Balatonfüred Város Önkormányzata / Municipliality of Town Balatonfüred 
generál tervező / general designer:Tilia Kertépítészeti Bt. 
területnagyság / area:   11,8 ha 
helyszín / location:    Balatonfüred 
díj/award:     Hild János díj / award, 2008 
szerzők / authors:   Wallner Krisztina, Neruda Krisztina, Herczeg Ágnes, Lukács Katalin, Kovács Györgyi tájépítészek / landscape 

architects,  
Balogh Ferenc, B.Szabó Veronika, Kvadrát Kft építészek / architects,  
Céh ZRT. és Technoconsult Kft. szakági tervezők / speciality designers 

  



 Competition – Landscape designer of the Year 
WALLNER, Krisztina 

1. Balatonfüred, 3 km waterside promenade 

During the consequent urban rehabilitation process carried out in the spa-town part of Balatonfüred between 2004-2014, the waterside promenades 
have been renovated and built out in several steps based on our design. The whole promenade system can reach as much as 3.5 km and about 3 
kilometres will be already finished until the Summer of 2015.  
The renovation of Tagore Promenade and the construction of Kagyló Alley have been become in last Year (2015). The design plans are based on 
uniform concept including natural stone pavements, winding curved pavement shapes and vertical elements, and unique design street furniture. 
Cleaning waterside views by demolishing out of place buildings has strengthened the connection to the water. Healing of a landscape wound and 
creation (and maintenance) of tree alleys and green lines throughout the city offer the possibility of a unique long and diverse waterside walk, while 
the green surface, foliage mass and biodiversity of the town have also expanded. 

 

képek / photos: 
 
1. Átnézeti terv a felújított füredi vízparti sétányokról – General plan of Promenades at Balatonfüred 
2. Légifotó a Vitorlás térről (forrás: balatonfured.hu) – Aerial photo from Vitorlás Square 
3. A sétány szíve: a Vitorlás tér (felújítva:2009)   - Heart of the Promenade: Vitorlás (Sailors’) Square (renovated: 2009) 
4. Tájseb begyógyítása a Kerek templom előtt: korábbi támfal helyén gyepes lanka (elkészült: 2013) - Healed landscape wound in front of  

Round Temple: grassy slope instead of the former supporting wall 
5.  Hullámvonalú esőház az új Széchenyi sétányon (kiépítve:2014) - Rain House on the new Széchenyi Promenade (built: 2014) 
6.  Kagyló köz vízjáték látványterve és a valóságban (kiépítve: 2015) – Plan and pfoto of Kagyló (Shell) waterworks 

   7-9.  Tagore sétány részletek a felújítás után (2015) – Particular photos of Tagore Promenade, after renovating (2015) 
10. Hullámvonalú részletek a sétány különböző szakaszain – Details with winding-curve  
 
 
Fotó: / Photo: Karlócai Péter, Wallner Krisztina 
Látványtervek, grafika / Graphics: B.Szabó Veronika, Csömöre Emese, Magyar Csilla 
  





 
1. Átnézeti terv a felújított füredi vízparti sétányokról 

 
 

2. Légifotó a Vitorlás térről (forrás: balatonfured.hu) 

 
  
  



 
3. A sétány szíve: a Vitorlás tér (felújítva:2009)    

       
 

 
  



 
4. Tájseb begyógyítása a Kerek templom előtt: korábbi támfal helyén gyepes lanka (elkészült: 2013) 

 
 



 
 

5. Hullámvonalú esőház az új Széchenyi sétányon (kiépítve:2014)  

    



  
6. Kagyló köz kagylós vízjáték látványterve és megépülve (2015)           



 

7-9.  Tagore sétány részletek a felújítás után (2015)  

    
 

 
10. Hullámvonalú részletek a sétány különböző szakaszain  

 

 


