
Nagycsarnok
Az M-jelű csarnok tervünkben fedett- nyitott 
park, melyben egy étterem, valamint egy 
könyvespolcokból álló, a darupályán függő test 
is helyet kap. Ez a nyitott, bárki számára elérhető 
könyves dobozban egyesül a Millenáris Park 
két fő funkciója: a kultúra és a park. Nyugodt 
kikapcsolódásra, olvasgatásra van lehetőség 
a könyvespolcok mellett elhelyezett padoknál, 
illetve a csarnok hátsó részén kialakított privátabb, 
intimebb kertben. Az étterem az előtte lévő 
nyüzsgőbb, és a mögötte lévő nyugodtabb terek felé 
kiülős területtel bővülhet.

1.5. Bejárati elem
A park bejáratát jelző elem, mely a Margit 
körút, Széna tér (Várfok utca) felől érkezők 
számára is figyelemfelkeltő. Formájával a 
Millenáris tengelyére mutat.

Melegpörgető
A Melegpörgető mellé a terület észak-
nyugati sarkába új épületrészt helyeztünk le, 
melyben kiadható egységek kapnak helyet. 
A régi épületrész hasznosítása sokrétű, 
akár a bővítéssel összefüggően kiadható, 
vagy akciótérként, építészeti múzeumként, 
műteremházként… is működhet. A két 
épületrész közötti nagy belmagasságú térbe 
érkezünk meg, ezt a teret csupán a két 
épületrészt összekötő hidak osztják. A hidak 
az átközlekedés biztosításán túl, közösségi 
terekként funkcionálnak. 

1.4. Melegpörgető a csarnok felől

1.2. Keresztmetszet a melegpörgetőn és a nagycsarnokon keresztül  1:500

 1.3.  Melegpörgető emeleti alaprajz 1:500

1.1. Helyszínrajz 1:500

A terület rendezésénél a Millenáris Park 
meghatározó volt számunkra. Funkcióban, 
és belső működésében, közlekedésében arra 
törekedtünk, hogy a park jelenlegi arculatát 
folytassuk és egészítsük ki. A területen lévő 
épületek közül, a Melegpörgetőt, és az 
M-jelű csarnokot megtartanánk. A Kis Rókus 
utcai irodaépület és a minisztériumi épület 
bontásával számolunk. 
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2.3. Autóforgalom
A Melegpörgető előtti füves terület alá 
mélygarázst építenénk és a Fény utca 
forgalmát a föld alá vezetnénk. Erről a 
levezetett útról lehetne megközelíteni a 
Millenáris Park Fény utcai irodaházának 
parkolóját, a Mammut parkolóját, valamint az 
általunk tervezett mélygarázst is.

2.1. Irányok
A Marczibányi tér felől induló, a Fény utca 
felé kifutó nyílegyenes utat a Margit körútig 
meghosszabbítottuk, erre vannak fölfűzve az 
általunk tervezett, hasznosított épületek is.
A másik jelentős út szabadabb formát vesz föl, 
kisebb nagyobb teresedések tagolják. 

2.2. Irányultságok
Az épületek 
megnyitása a 
főtengely felé irányul, 
szintén jelentős 
a parktengelyre 
merőleges tagolás.

2.5. Melegpörgető előtti zöld felület

2.6. Nagycsarnok 

2.7. Funkciók
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2.4.Zöldfelületek
Az új területen a Millenáris változatos felületeit  
egészíti ki különböző, a park jelenlegi 
területétől eltérő jellegű zöldfelületekkel: 
nagy egybefüggő szabadtéri zöldfelület és 
fedett-nyitott park.
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