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A Zsolnay tömb keleti vége Budapest felöl érkezve az első
jellemes pont, az EKF városrész egyik kapuja.

A gyár bütüje építészetileg rendezetlen, ugyanakkor frekventált
helyzete miatt kezelni érdemes. Javasoljuk a bütü képzőművészeti
alkotással való letakarását ( a látványterveken EKF logo val jelöltük ),
amely a Zsolnay gyár innen jól látható egyik kéményével  helyzetük és
egymással való viszonyuk miatt  emblematikus elem lehet.

A gyár északi oldalán futó út és a parkolók közötti ék alakú területen teresedés alakítottunk ki,
amely az EKF negyed egyik előszobája. A 6oson kelet felöl érkezők itt tehetik le autóikat, felszállhatnak
az EKFBUSZ ra, vagy gyalogosan elérhetik a Zsolnay északi bejáratát, ahonnan
továbbhaladhatnak a belváros felé az EKFBUSZ szal.

10 db buszparkolót térszínen, míg a gépkocsikat a terepbe illesztett kétszintes parkolóházban
helyeztük el.
A kiírás szerinti fennsíkon kialakítandó parkoló ellen szól, hogy közel 6 m magasságra kellene
az autókat felvinni, ami jelentős rámparendszert igényel, továbbá a Zsolnay mauzóleumtól nyíló
panorámát is zavarja. A parkolóhátat a tervezési területen helyeztük el, a közel 6m magas
rézsübe vájva. Teteje zöldtető, így a mauzóleumtól nyíló panorámát nem zavarja.

A parkolóház déli ( és egyben egyetlen ) homlokzatán a térhez csatlakozóan egy kávézót javaslunk elhelyezni,
ami alapvetően a busszal érkező csoportok kényelmét szolgálja.

Meglévő és új telepítésű fákkal az úttal szöget bezáró térfalat alakítottunk ki, amely tölcsérszerű,
a 6os út felé nyíló teret hoz létre. Ebbe a térfalba símul a parkolóházkávézó homlokzati síkja is.

A Diósi út becsatlakozását is megoldottuk a csomópontban, ugyanakkor javasoljuk,
hogy a Diósi út és a 6os út csatlakozásáta tervezési területtől keletre célszerű kialakítni,
csökkentendő az itt kialakítandó csomópont komplexitását.
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Látvány a Zsolnay gyár felé

Látvány a parkoló felé

járda kétsávos út zöld sávkiforduló sáv és
EKFBusz megálló szélesedő burkolt felület
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Keresztmetszet a Zsolnay gyár előtti
teresedésnél 1:200
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