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Középtávon a Slachta Margit rakparton a 
kerékpáros út a HÉV-vonal mellé kerül, így 
alakítható ki a legkevesebb közúti kereszteződés, 
és így előzhetőek meg a gyalogos közlekedéssel 
való konfliktusok a parton. 

A Slachta Margit rakparton a vízparti rézsű 
mentén jön létre az új sétány, amely sportolásra 
is alkalmas. A közút és a sétány között széles, 
fákkal telepített zöldsáv jön létre a zaj mérséklése 
érdekében. A városlakók így a legértékesebb, 

vízparti területet használhatják.

Eredeti struktúra mai szövethez 
igazodó leképzése.

A Lukács Gyógyfürdő előtti 
park történelmi struktúrája. 

A tartózkodási helyeket és 
új funkciókat kijelölő hullám 
formájú modern réteg.

Rétegek egyesítésével a mai 
elvárásoknak megfelelő, történeti 
szerkezetre épülő új parkstruktúra.

A gyalogos sétány a legértékesebb parti zónán jön 
létre, amely sportolásra is alkalmas. A város felől 
a Komjádi uszoda és az Óbuda Gate térségében 
adtunk lehetőséget a parti sétány szintbeli gyalogos 
megközelítésére.

Császárfürdő előtt új díszmedence létesül.

A történelmi sétány mentére 
növényritkaságokból álló növénykiültetés 
kerül

A főrizalit tengelyében két 
medence készül, a nagyobbik 
„tükörmedence”, a kisebbik 
tavirózsás medence. 

A park átalakításakor olyan új 
funkciók jönnek létre, amelyk növelik 
vonzáskörzetét.

A park déli részén új, vizes 
játszótér készül, amely számos 
családot csábít a parkba.  

A Komjádi Béla utcától északra mélygarázs 
megépítésével új, magas minőségű szabadtér 
jön létre, amely lehetővé teszi a Margit hídtól 
indulva a Zsigmond térig egybefüggő, mai 
igényeknek megfelelő sétány létrejöttét. 

-A Lukács fürdő előtti területen attraktív, sokrétű vízhasználattal növeljük 
a terület vonzáskörzetét. A meglévő játszótér helyén új vizes játszóteret 
hozunk létre, amelyhez kiszolgáló büfé és elsősegélynyújtó helyiség készül.
-Az Elvis Presley park sétányrendszerét a századelő parterosztása adja, az 
új funkciók helyét új keresztező osztás jelöli ki, melyek a víz hullálmzását 
jelképezik. 
-A fürdő fő rizalitja helyreállításra kerül az újkori bővítés bontásával. 
A rizalit tengelyében hangsúlyos díszes térrész jön létre, amelynek fő 
szervezője két medence. A nagyobb méretű medence tükörfelületként 
is funkcionál, melyben a homlokzat tükröződik. A kisebbik medence 
díszét vízinövények adják.
-A főrizalit déli oldalán párakert teremt egyedi hangulatot.
-A parkba szintén a századelő szolgáltató funkcióját megidézve 
(Lukács Kiosk) a Partifecske Atlasznak megfelelő mobil 
vendéglátóhely kerül. A Császárfürdő bejárata elé új interaktív 
vízjáték épül.
-A parkban változatos ülő- és találkozóhelyek (ülőkockák, 
ülőlépcsők, ülőfalak, klasszikus padok, asztalok) jönnek létre, 
hogy minden korosztály megtalálja a maga számára kedves 
helyszínt.
-Az Árpád fejedelem útja felé a zöldfelület az épület 
irányába dől, hogy a forgalmi zaj ne zavarja a park 
látogatóit.
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