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a sétány megközelítési pontjai
gyalogos és kerékpáros sétány

gyalogos és futó út hangsúlyok / csomópontok

víz fölé vízhez vízen

sportüdülők, csónakházak új funkciók megközelíthetőség mindenki számára
(lift, lépcső, rámpa, kerékpár út, futóút)

kerékpártárolók

parkolóhelyek

víz kapcsolatok

kilátópont

BKV kikötő

kalandpark játszótér

outdoor fitness

piknik hely

szabadtéri alkotóműhelyek

múzeum, kiállító tér

camping

megmaradó, régi funkciók

rendezetlen parti sáv, elhanyagolt növényzet, rossz állagú partfal

rendezetlen parti sáv, földút, hiányos gyepfelület, sportüdülő, vízmű építmény

Újpesti vasúti híd és környezete, északi “fogadótér”

A tervezési terület a félsziget Duna felőli, mintegy 1,5 

km hosszú partszakasza, mely jelenleg közterületi 

sétányként funkcionál. A déli közmű-gyalogos hídtól 

az Újpesti vasúti hídig húzódik a terület XIII. kerületi 

része, magába foglalja a híd környezetét (XIII. és IV. 

kerület), területe összességében körülbelül 8,7 ha.

A tervezendő terület Déltől Észak felé haladva 

növekvő szélességű, a Duna-parttól a telkek határáig 

tartó sávot tartalmazza. A kiépített partfal tetején 

vezető sétánytól 2-30 méterre a sziget belseje felé 

egy kb. 2 méter magas töltés húzódik a tervezési 

területen belül.

A Duna-parti sétány több helyről elérhető a félsziget belső útjáról is, miáltal a sétány és a sziget egésze – annak rekreációs funkcióival 

– együtt működik. A tervezési területen – követve az adottságot – két párhuzamos, azonban szintben eltérő nyomvonalat alakítok 

ki, melyek összekapcsolják a csomópontokat. A Palotai-szigetre az alsó sétányról egy pontonhíd vezet át, új kapcsolatot teremtve 

a két félsziget között. A part menti sétányt, közparkot különböző funkciókkal bővítem, a víz közelségét kihasználva változatos 

partkialakításokat hozok létre.

A tervezési területet négy zónára 

osztottam fel. A zónákon belül 

kijelöltem egy-egy csomópontot, 

melyek többnyire a Dunával való 

különféle kapcsolati kialakításokat 

mutatják be.
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KAPCSOLAT A DUNÁVAL, PARTKIALAKÍTÁSOK
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A DUNA-PARTI SÉTÁNY ÁTFOGÓ KONCEPCIÓJA

A Népsziget megközelíthetőségét egy új közúti-kerékpáros-gyalogos híd létrehozása segíti elő. Az új híd félszigeti oldalán az egykori hajógyár csarnoképülete áll, ami felújítása után új funkciót 

kap, mellette egy nagyobb sportterületet alakítok ki.  A félsziget akadálymentes megközelíthetőségét északon rámpa, délen lift segítségével biztosítom. A déli részen elérhetővé teszem a 

tervezési területet hajóval érkezőknek is, egy kikötő elhelyezésével. A félsziget déli és nyugati részén funkciójában változatlanul hagyom a meglévő csónakházak, vízi sport üdülők területét, 

melyek nagy mértékben meghatározzák a Népsziget hangulatát.

átfogó koncepció

A NÉPSZIGET ÉS A DUNA-PART
DUNA-PARTI SÉTÁNY SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERVE

készítette | városy dóra marianna konzulens | dr. fekete albert2015 Budapesti Corvinus Egyetem | Táj- és Kertművész MA II


