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gyalogos átjáró

kerékpártárolók
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fedett-nyitott pavilon

parkolók

ÉRKEZÉS a Károly körút felől - nyárzáró konccertre gyűlnek az emberek

vízáteresztő
burkolat

Zöld park
Kossuth tér
Szabadság tér

Alkotótér
Együttműködés
tere

Erzsébet tér
Mikszáth tér

Városháza Park

Liszt Ferenc tér
Hunyadi tér

Mátyás tér
Teleki tér

Klauzál tér
Hősök tere

Népliget

BUDAPEST

Kisközösségekből felépülő városrészek, kerületek
hálózata, amelyeknek szimbiózisa élteti a magyar
fővárost. A Városháza Park egész Budapest főtereként
erősíti a kommunikációt a kerületek közt és elősegíti a
civil hálózatosodást.

Pihenőtér
Egyéni és társas
elvonulás tere

Rendezvénytér
Események tere

Városliget

DEMOKRATIKUS TÉR

Minden városlakó tudja, hogy saját környékének
személyre szabott közterein túl, azok rendszerét
kiegészítve van egy központi otthona, a Városháza Park,
ahol véleménye számít és ahol alakíthatja szűkebb és
tágabb életterét.

VÁROSHÁZA PARK

Minden városlakó tudja, hogy saját környékének
személyre szabott közterein túl, azok rendszerét
kiegészítve van egy központi otthona, a Városháza Park,
ahol véleménye számít és ahol alakíthatja szűkebb és
tágabb életterét.

PARKOLÓ
UDVAR

RENDEZVÉNY
UDVAR

ERDŐ

A terület szabad terein a lehetséges legkomplexebb,
leginkább önfenntartó zöldfelület nő. A tömb
városépítészeti tömegét is ez a zöld térfal határozza
meg.

HASZNÁLAT

A rendezvényekhez minimálisan szükséges burkolt
tér összekapcsolja a Városházát a Kiskörúttal. Erre
merőleges a homlokzat előtti tengely, amely a kisebb
utcahálózatba kapcsolódik. Mindezeket az erdőben
lévő tisztásokat felfűző kisebb csapások kötik össze egy
intenzív, karakteres rendszerré.

WORKSHOP
TÉR

MERLIN

ELŐCSARNOK

RENDEZVÉNYTÉR

KÖNYVTÁR

BUDAPEST INFÓPONT

BUDAPEST GALÉRIA

sétány
szilárd
burkolat

gyalogos átjáró

gyalogos átjáró

Budapest Galéria

Új előcsarnok

Budapest Info

Szomory Dezső tér

lépcsős térsor
kerékpártárolók

gyalogos átjáró
víztározók helye

sétány
szilárd burkolat

víztározók helye

gyalogos átjáró

Semmelweis utca

workshop tér
vízáteresztő
burkolat

autóbehajtó

Erdő
Merlin bejárat

Kávézó

fás pihenő
vízáteresztő
burkolat
fás pihenő
vízáteresztő
burkolat

Bárczy István utca

Gerlóczy utca

gyalogos átjáró

mol bubi

Könyvtár
Rendezvénytér

Merlin

esőkert
pihenő tisztás
vízáteresztő
burkolat

Víztükör / Párafelhő

kerékpártárolók

kerékpártárolók

Erdő

autóbehajtó

Tűzoltóság
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Erdő
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vízáteresztő
burkolat
meglévő fasor

meglévő fasor

kerékpártárolók

ösvény

mol bubi

ösvény

Károly körút

KÁVÉZÓ

Károlyi kert

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M1:500 - fő területi összefüggések, behajtási helyek, gépkocsi, kerékpár, gyalogos útvonalak, kék infrastruktúra
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stabilizált burkolat

Sütő
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Fás burkolt udvar

Díszterem

Rendezvényudvar

PIHENŐTÉR

VÁROSHÁZA PARK

Az épületekben zajló élet fedett-nyitott tereken keresztül
kapcsolódik a parkhoz, a belső funkciók szükséglete
szerint burkolt, burkolt-fás vagy intenzív zöldfelületbe
lépve.
Acer campestre

Crataegus laevigata

Prunus avium

Pyrus pyraster
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Alnus glutinosa

Ulmus laevis

Tilia cordata

Sorbus aucuparia

Fraxinus angustifolia

Carpinus betulus

Quercus robur

Fagus sylvatica
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