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Közlekedés

Az „Ecseri úti metrómegálló és környezete” olyan tipikus külvárosi közlekedési csomópont, amely névtelenségével
és fizikai elhanyagoltságával együtt, vagy éppen ezen hiányosságok ellenében is élénk város térként működik és
így jelenik meg a városrész lakóinak és vendégeinek tudatában is. Tervünk arra vállalkozik, hogy néhány egyszerű
térépítészeti döntéssel, a helyszínen talált térbeli lehetőségek megerősítésével, bizonyos pontokon új hangsúlyok
kijelölésével lehetővé tegye ennek a markáns, ugyanakkor - jellegzetesen átmeneti pozíciója miatt - bizonytalan,
kontúr nélküli nagyvárosi térhasználatnak és várostudatnak egy gazdagabb és élményszerűbb kibontakozását. Ha
komolyan vesszük, hogy Budapest jövőbeni fenntartható fejlődésének egyik legfontosabb topográfiai erőforrása a
„rozsdaövezet” értelmezésre és megújításra váró térrendszere, akkor ezt a korszakos tervezési és építési munkát érdemes az övezet feltárásának kulcspontjaiként felfogható, hosszú ideje elhanyagolt és városépítészetileg definiálatlan csomópontok láncolatának felmérésével és kiépítésével kezdeni. Az Ecseri úti megálló környéke ennek a térláncnak már most is fontos eleme, jelentőségét pedig tovább növeli a stadionok és irodaházak közelsége, a Népliget
várható megújítása, az új körvasúti állomás megépítése és végül a környező területeken elképzelt és elképzelhető
új városnegyedek dinamikája. Ebből a városi összefüggésrendszerből kiindulva gondoltuk újra az Ecseri úti megálló
környékét, hogy infrastrukturális jelentőségének megőrzésével – sőt fokozódásával – együtt is vonzóbb és marasztalóbb kaputérré változzon.
A kapuszerep jelenleg elsősorban a József Attila Lakótelep főbejárataként érvényesül, amely szerep kiemelése és
helyzetbe hozása a munka egyik alapvetése. Ugyanakkor a névtelen tér előnyeként tekintettünk a sokirányúságra,
amelyet a terv nem csak megőriz, de tovább erősít arra a várakozásra építve, hogy a jövőben az itt összeérő eltérő
jellegű, formájú és társadalmi összetételű – már létező, épülőfélben lévő és a még csak elképzelt – városrészek
élénk és integratív közvetítő közege lehessen.
A terv ezen célok érvényesítéséhez öt párhuzamos téri mozzanatban foglalható össze.
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1. Tervlap

Az első a meglévő főbb gyalogos tengelyek és csapások tisztázása, kiemelése és átláthatóvá tétele és meghosszabbítása a tér pereme felé. Ezeket az átlós sétányokat a burkolatok mintázata és textúrája, a térépítészeti elemek
és az intenzívebbé tett növényzet együttesen határozza meg a térben. A cél a gyalogos kapcsolatok érthetőbbé és
kényelmesebbé tétele, a közösségi közlekedés különböző módjai illetve a téren elérhető szolgáltatások közötti forgalom gyorsítása. Ehhez kapcsolódik a buszmegállók és egyéb mobilitási pontok újrakalibrálása, a tér jelentős részét
elfoglaló parkoló felszámolása.

Nagyelemes betonlap

Nagyelemes betonlap

A második ehhez szorosan kapcsolódva a gyalogos hálózat sűrűsödési pontjaiban, illetve a metrólejáratok és a tér
bejáratai mentén eltérő formájú, atmoszférájú és felületű kisebb teresedéseket, „piazzettákat” hoz létre. Ezek szerepe az első mozzanattal ellentétben éppen a lassítás, a téren való közösségi időtöltés feltételeinek és felületeinek
bővítése, eltérő adottságú és intimitású találkozóhelyek létrehozása.

Városi kapcsolat

A harmadik elem létrehozása jelenti a legnagyobb beavatkozást a tér meglévő rendszerébe. A teret hosszában
felező autóutat megszüntetve egy széles, az egész teret átfogó árnyas sétányt hozunk létre, amelynek
markáns, a kapuszerepet hangsúlyozó térfalat ad a zöld tömegként telepített kettős fasor. A sétány feltárja és
összefűzi a gyalogostengelyeket, a piazzettákat, és a tértudatot, koherens térélményt erősítve átlátást biztosít az áruháztól a templomig a tér teljes hossztengelyében. A sétány középvonalában az esővizet áteresztő
és megtartó-hasznosító zöldrendszer fontos részét képező esőkert húzódik, amelyet a burkolat ritmusának
megfelelően tipegők tagolnak. A sétányhoz az áruházzal szemben a metróalagút által meghatározott szintkülönbség kihasználásával lépcsőzetes tér kapcsolódik, amely a hétköznapi ücsörgés mellett rendezvényhelyszínnek is alkalmas.
A negyedik mozzanat a burkolt felületek rendszerén elszórt építészeti „konfetti”, azaz a térbútorok, a pavilonok és egyéb kisméretű épített elemek hálózata. A legnagyobb elem a sétányhoz kapcsolódó rögzített
funkció nélküli fedett-nyitott tér, egy oszlopokon álló monolit tető, amely a piacozástól a lakossági fórumon
át az utcabálig bármilyen eseményt befogadhat, védve az esőtől és a napfénytől. A konfetti fontos elemei a
pavilonok, amelyek két méretben (11 és 17 négyzetméter) telepíthetőek, előregyártott fapaneles elemekből
könnyen és gazdaságosan felállíthatóak. Centrális alaprajzi elrendezésük és formájuk a hagyományos városi
kioszkok Budapesten is jelentős hagyományát folytatják. A kioszkok szerkezeti rendszerükből következően
párosíthatóak is, működtethetőek vendégtérrel, de elviteles üzemben is.
Végül a térkompozíció egyes elemeit és különböző rétegeit a kék-zöld infrastruktúra szövi szintetikus egésszé.
Az ökológiai és kertészeti szempontokkal szoros egységben a jövőben kibontakozó „zöld tömeg” elsődleges
téralkotó elemként is működik; keretezi, differenciálja, modulálja a térkompozíció jellegzetes elemeit, orientál
és felismerhetővé tesz. Fontos közlekedési csomópontként a szabad, zavartalan közlekedés biztosítása mellett kell intenzív zöld szövet létrehozására törekedni. Fő szerkesztőelv így az épített elemek és zöldfelületek
működésének összehangolása, mindkét alkotó számára biztosítva a hosszútávú fenntarthatóságot. A terület
csapadékvíz managementjének pólusait a meglévő terepviszonyok határozzák meg. A terület mélypontja az
áruháztól nyugatra fekvő területen meglévő parkolónál található. Ez a terület közművekkel kevésbé átszőtt,
így alkalmas esőkert kialakítására és fák telepítésére. A nagy felületű fákkal sűrűn borított terület klímajavító
’hűtőerdő’-ként a hősziget hatás csökkentésének hatásos eszköze. Az esőkert az ide lejtő zöldfelületek
burkolatok vizén kívül az áruház és a tervezett pavilonok tetővizeit is gyűjti és tárolja. Fontos a minél nagyobb
zöldfelületek egybentartása ezen a területen, és a bolygatás minimalizálása. A területhasználók alternatív
tanösvényen juthatnak csak át rajta. A terület az Attila a lakótelep felé vezető tanösvény induló tere egyben,
ahol a lakosság számára bemutatható a kortárs urbánus tájtervezés, illetve a kortárs zöldtechnológiák nyomán létrehozható változatos növény- illetve állatvilág.
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Szobor és Pavilonok környezetrendezési terve, 1:250

Környezetrendezési terv, 1:500

Sétány fasorral

Esőkert

4 cm vastag 2/4 kőzúzalék fektetőréteg
25 cm vtg. 0/32 zúzottkő alapréteg tömörítéssel
150 g/m2 nem szőtt geotextília
20 cm vtg. drénkavics réteg, 22/56 zúzottkő

Sétány fasorral

Esőkert klímaerdővel

5 cm vtg. ásványi mulcs
20 cm vtg. termőközeg
20 cm vtg. drénkavics vízszűrő
GSPublisherVersion 0.0.100.100
40 cm vtg. vízmegtartó drénkavics réteg
perforált dréncső D150, csatornába bekötve
150 g/m2 geotextília

60 cm vtg. szerkezeti talaj zúzottkőből

Zajvédő domb örökzöldekkel

Tanösvény pihenőkkel

5 cm vtg. ásványi mulcs
20 cm vtg. termőközeg
30 cm vtg. drénkavics vízszűrő
30 cm vtg. vízmegtartó drénkavics réteg
perforált dréncső D150, csatornába bekötve
150 g/m2 geotextília

faveremrács
1000x1000x700 mm betonkáva
komposzttal kevert termőföld
ültetőközeg

Keresztmetszet, 1:50

Környezetalakítás
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Sivatagi kert

Épített ültető domb

Ecseri úti metrómegálló környezetének felszíni térrendezése

Üde, árnyékos

Száraz

Száraz, napos

Napos

Nedves, félárnyékos

AA metszet, 1:250

BB metszet, 1:250

Madártávlati képek

CC metszet, 1:250
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Térmetszetek
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Zöldfelületek
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Gymnocladus, Acer campestre

Fák

4 cm vastag 2/4 kőzúzalék fektetőréteg
25 cm vtg. 0/32 zúzottkő alapréteg tömörítéssel
150 g/m2 nem szőtt geotextília
20 cm vtg. drénkavics réteg, 22/56 zúzottkő

Tájépítészeti helylszínrajz, 1:500

5 cm vtg. ásványi mulcs
20 cm vtg. termőközeg
20 cm vtg. drénkavics vízszűrő
40 cm vtg. vízmegtartó drénkavics réteg
perforált dréncső D150, csatornába bekötve
150 g/m2 geotextília

60 cm vtg. szerkezeti talaj zúzottkőből
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Építés- bontás

Alap szerkezet

Pinus nigra

tetőkerti diﬀerenciált élőhely

erdei aljnövényzet

rőzsefonat vízmegtartó elem

vízcsapda a mélypontban

Gleditsia triacanthos

vonalas esőkert

esőkert

csapadékvíz iránya

terepdomb

Ulmus hollandica

'Skyline'

sivatagkert

örökzöld sövény

faveremrács
1000x1000x700 mm betonkáva
komposzttal kevert termőföld
ültetőközeg

Építés- bontás

térhatároló vegyes cserjesáv

Kék infrastruktúra

Alap szerkezet

Terek - Tárgyak

Acer tataricum

Pinus nigra

tetőkerti diﬀerenciált élőhely

erdei aljnövényzet

rőzsefonat vízmegtartó elem

vízcsapda a mélypontban

Ginkgo biloba

Gleditsia triacanthos

vonalas esőkert

esőkert

csapadékvíz iránya

terepdomb

Ulmus hollandica

'Skyline'

sivatagkert

örökzöld sövény

csapadékvíz gyüjtőterület

Gymnocladus, Acer campestre

terepdomb

Utak

gyüjtőterület
5 cm vtg.csapadékvíz
ásványi mulcs
20 cm vtg. termőközeg
30 cm vtg. drénkavics vízszűrő
30 cm vtg. vízmegtartó drénkavics réteg
perforált dréncső D150, csatornába bekötve
150 g/m2 geotextília

Tér hierarchia

Utak

Világítás

Burkolatok

Közlekedés

térhatároló vegyes cserjesáv

Tér részletek

Csapadékvíz kezelés

Sivatagi kert

Épített ültető domb

Építés- bontás

Alap szerkezet
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Terek - Tárgyak

8 cm vtg ásványi mulcs
20 cm vastagságban termőközeg
termett talaj

Terek - Tárgyak

vízcsapda a mélypontban
Zajvédő
domb örökzöldekkel

Tér hierarchia

Ginkgo biloba

Gymnocladus, Acer campestre

Tanösvény pihenőkkelrőzsefonat vízmegtartó elem

térhatároló vegyes cserjesáv

Acer tataricum

Zöldfelületek

Az Ecseri tér kialakítását több fontos tényező szervezi. Ökologikusan tervezett, humanizált tér kialakítása a cél, ahol a modern kékzöld infrastruktúra tervezés és zöldfelületi technológiák támogatják
a városi környezetben kialakított zöld elemeket. Fontos közlekedési
csomópontként a szabad, zavartalan közlekedést biztosítani kell, így
az épített elemek és zöldfelületek működésének összehangolása a
legfőbb szerkesztő erő, mely lehetővé teszi, hogy mindkét alkotó jól
működő, hosszútávon fenntartható és használható legyen.

Kék infrastruktúra
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Nagyelemes betonlap
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Metro kijárat
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Kerékpár út
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Gyalogos átkelő

Keresztmetszet, 1:50

Növényalkalmazási koncepció, csapadékvíz-gazdálkodás
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107 acéltalpakkal
5,387magasságú
alaptárcsa állítható magasságú
alaptárcsa
állítható
acéltalpakkal

0,295

0,540

2.

3.

2.
tetszőleges padlóburkolat
szerkezeti CLT- panel 190mm
kőzetgyapot hőszigetelő lemezek 12,5mm
párazáró fólia
alaptárcsa állítható magasságú acéltalpakkal

270

270

270

270

1.
Lemezfedés - rejtett ereszcsatornával
közetgyapot hőszigetelő lemezek 25mm
födém: szerkezeti CLT- panel 190mm

3.

3.

3.

270 215

2.

215

2.
215

2.
215

2.

3.
eladótér:
17 m2

eladótér:
17 m2

eladótér:
17 m2
215

2.

1.

AXOKHOZ SZÖVEG

1.

267
0,335

eladótér:
17 m2

0,335

0,335

1.

AXOKHOZ
AXOKHOZ
SZÖVEG
AXOKHOZ
SZÖVEG
SZÖVEG
AXOKHOZ SZÖVEG

267

1.

0,335 267

1.

267

267

eladótér:
17 m2

175

175

353

353

353

700

700

175

700

0,335

2.1.
3.
2.
1.
3.
2.
3.
Pavilon - "A" típus
175
éri festett gipszkarton burkolat 30mm Alumínium
Vízálló/kültéri
nyílászárók
festett gipszkarton
lehajtható pultokkal
burkolat 30mm
előregyártott,
Alumínium
helyszínen
nyílászárók
Vízálló/kültéri
szerelhető
lehajtható
festett
vizesblokk
pultokkal
gipszkarton
előregyártott,
burkolat 30mm
helyszínen
Alumínium
szerelhető
nyílászárók
vizesblokk
lehajtható pultokkal előregyártott, helyszínen szerelhető vizesblokk
alapterület: 11m2
ot hőszigetelő lemezek 50mm
függőleges
közetgyapot
tolóablakok
hőszigetelő
árukiadáshoz
lemezek 50mm
függőleges tolóablakok
közetgyapot
árukiadáshoz
hőszigetelő353
lemezek 50mm
függőleges tolóablakok árukiadáshoz
használati
opciók: bár, kioszk,
CLT- panel 190mm
szerkezeti CLT- panel 190mm
szerkezeti CLT- panel 190mm
700
vendégtér nélkül
an belső giszpkarton
opcionálisan belső giszpkarton
opcionálisan belső giszpkarton

1.
2.
3.
Vízálló/kültéri festett gipszkarton burkolat 30mm Alumínium nyílászárók lehajtható pultokkal előregyártott, helyszínen szerelhető vizesblokk
közetgyapot hőszigetelő lemezek 50mm
függőleges tolóablakok árukiadáshoz
175
szerkezeti CLT- panel 190mm
353
opcionálisan belső giszpkarton

Pavilon - "A" típus
alapterület: 11m2

Pavilon - "B" típus
alapterület: 17m2

Pavilon - Pavilon
"A" típus- "B" típus
alapterület:
alapterület:
11m2
17m2

Pavilon - "B" típus - ikerváltozat
alapterület: 34m2

PavilonPavilon
- "B" típus
- "B" típus - ikerváltozat
2
alapterület: 17m
alapterület:
34m2

használati
használati
opciók:opciók:
bár, kioszk,
virágos, kávézó, zöldséges, kulcsmásoló,
használati
használati
stb.
opciók: virágos,
opciók: bár,
kávézó,
kioszk,
zöldséges, kulcsmásoló,
használati
stb.
opciók:
használati opciók: virágos, kávézó, zöldséges,
használatikulcsmásoló,
opciók:
stb.
vendégtér nélkül
vendégtérrel
vendégtér nélkül
vendégtérrel gyorsétkezde, lángosos, pékség, söröző
vendégtérrel
gyorsétkezde, lángosos, pékség, söröző

Pavilon - "B" típus - ikerváltozat
alapterület: 34m2
használati opciók:
gyorsétkezde, lángosos, pékség, söröző

Pavilon - "A" típus
alapterület: 11m2

Pavilon - "B" típus
alapterület: 17m2

Pavilon - "B" típus - ikerváltozat
alapterület: 34m2

használati opciók: bár, kioszk,
vendégtér nélkül

használati opciók: virágos, kávézó, zöldséges, kulcsmásoló, stb.
vendégtérrel

használati opciók:
gyorsétkezde, lángosos, pékség, söröző

Pavilon - "A" típus
alapterület: 11m2

Pavilon - "B" típus
alapterület: 17m2

Pavilon - "B" típus - ikerváltozat
alapterület: 34m2

használati opciók: bár, kioszk,
vendégtér nélkül

használati opciók: virágos, kávézó, zöldséges, kulcsmásoló, stb.
vendégtérrel

700

Pavilon tervek, 1:50
1.
GSPublisherVersion 0.41.100.100

5. Tervlap
GSPublisherVersion 0.41.100.100

2.
3.
Vízálló/kültéri festett gipszkarton burkolat 30mm Alumínium nyílászárók lehajtható pultokkal előregyártott, helyszínen szerelhető vizesblokk
közetgyapot hőszigetelő lemezek
50mm
függőleges tolóablakok árukiadáshoz
GSPublisherVersion 0.41.100.100
szerkezeti CLT- panel 190mm
opcionálisan belső giszpkarton

Pavilonok tervei

használati opciók:
gyorsétkezde, lángosos, pékség, söröző

Ecseri úti metrómegálló környezetének felszíni térrendezése

