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A z elmúlt évtizedekben a váro- 
/  \  si terek sora esett áldozatul a 

JL j L  közlekedés-orientált városfej
lesztésnek, elveszítették vonzó közös
ségi funkcióikat, és gyakran forgalmas 
közlekedési csomóponttá, átszállóhel
lyé, vagy épp autóbusz-végállomássá 
degradálódtak. A székesfehérvári Piac 
tér valaha a város életének egyik fon
tos helyszíne volt, a szokásos keres
kedelmi funkciókon túl a társadalmi

érintkezés helye, városi szabadtér, 
ahol mindig történt valami, ahová 
nem csak piacozni járhattak az embe
rek. A tér ma városszerkezeti adottsá
gaihoz és történeti értékeihez képest is 
méltatlan állapotot mutat. Meggyőző
désem, hogy a gyorsan fejlődő megye- 
székhely egy átgondolt, a tágabb 
térségre is kiterjedő szabadtér-építé
szeti tervvel a helyi lakosság rekreáci
ós igényeit kielégítő, a város arculatát
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javító, s ezzel a turizmus számára is új 
vonzerőt jelentő programot valósíthat
na meg. Diplomatervemben a Piac tér 
kert- és szabadtér-építészeti tervével 
Székesfehérvár belvárosának rehabili
tációjára kívántam javaslatot tenni.

A Székesfehérvár történelmi belvá
rosának közvetlen közelében találha
tó tervezési területet Északról a Liszt 
Ferenc utca és az Álba Plaza, keletről 
a belváros, dél felől a Vörösmarty tér, 
nyugatról a nagy forgalmú Palotai út 
határolja.

A területet építészeti szempontból 
stíluspluralizmus jellemzi, itt találkoz
nak a történelmi belváros, az új keres
kedelmi- és szolgáltató létesítmények 
épületei, valamint a hetvenes-nyolc
vanas évek társasházas lakóterületei. 
A tér alapvetően két részre bontha
tó: a várfal előtti parkra (Várfal park), 
és a Piac térre. A területet tagolja a 
Mátyás király körút meghosszabbí
tásának csökkentett forgalmú szaka
sza. A Piac téren található a városi 
autóbusz-pályaudvar, amely már nem 
felel meg a forgalmi igényeknek és a 
minőségi elvárásoknak. A most épülő 
ideiglenes pályaudvar lényegében a 
meglévő rekonstrukciója és bővítése, 
de a hosszú távú elképzelések szerint a 
vasútállomás közelében épülne fel egy 
új közlekedési központ, mely teher

mentesíti ezt a területet, és városképi- 
leg is kedvezőbb megoldást adhat. A 
terület tehát jelenleg a buszpályaud
var közvetlen környezeteként funkci
onál, zöldfelületként, szabadtérként 
nincs jelentős szerepe. A városszerke
zeti pozíció miatt azonban igen fontos 
a tér, részben mert lehatárolja a Palo
tai út forgalmát a védett műemléki 
Belvárostól, részben mert elválaszt
ja a Belváros történeti egységét az 
XX. században épült lakótelepektől, s 
ugyanakkor ez a tér tud csak megfe
lelő kapcsolatot nyújtani a két eltérő 
jellegű városszerkezeti egység között.

A vizsgálati munkarész kiterjedt a 
természeti adottságokra, a történeti 
elemzésekre, a térségre készített tele
pülésfejlesztési koncepciókra, tervek
re, a városszerkezeti elemzésekre, az 
épületállomány és a növényállomány 
vizsgálatára, funkcióelemzésre, a köz
lekedési és forgalmi kapcsolatok, illet
ve a vizuális kapcsolatok vizsgálatára.

CÉLKITŰZÉSEK

A terv alapvető célja egy olyan 
élhető, emberi léptékű, multifunk
cionális városi szabadtér víziójának 
megfogalmazása, mely minőségében 
és használati struktúrájában is meg
felel a XXI. századi környezetkultúra
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elvárásainak. A terv harmóniát kíván 
teremteni a szűk települési környezet 
építészeti sokszínűségében, így város
képi szerepe inkább szintetizáló, mint 
hangsúlyképző. A tér elhelyezkedé
séből adódik, hogy a történeti belvá
ros előterének szerepét töltse be; ezt 
a javaslat a vizuális és fizikai kapcso
latok megteremtésével, erősítésével, 
meghatározó funkcióként kezeli.

A terv célja emellett olyan speciális 
vonzerejű tér kialakítása, amely akár 
hosszabb itt tartózkodásra is alkal
mas, tehát nemcsak átvezető, irányító, 
szűrő zónaként funkcionál a belváros 
felé, hanem mind a helyiek, mind a 
turisták számára célpontként jelenik 
meg. A tér ma is jól ismert találkozási, 
tájékozódási, információs pont, amely 
a gyalogosfelület növelésével, a forga
lom átszervezésével tovább erősödő, 
alapvető funkció lehet. A fiziológi
ai komfortérzet megteremtése, ked
vező mikro- ill. helyi klímaviszonyok 
kialakítása a városi terek megkerül
hetetlen kérdése. Erre jelent választ 
a Gaja-Malom-csatorna egy szakaszá
nak kibontása, s ezzel egy klimatikus 
szempontból is értékes vízfelület meg
jelenése a téren, valamint a zöldfelü
letek arányának ésszerű növelése és 
jól szervezett téralakítása. A Piac tér 
forgalma, intenzív városi használata

miatt a terv a biztonság, a közbizton
ság szempontjait a növénytelepítésnél, 
a világításnál, a burkolat-architektúra 
kialakításánál, a térszervezésnél és a 
forgalomszervezésnél egyaránt előtér
be helyezi.

A PIAC TÉR
MEGÚJÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA

A vizsgálatok alapján a koncep
ció a város - szándékaihoz és hosszú 
távú terveihez igazodva számol a 
helyi gépjárműforgalom csökkené
sével, a buszpályaudvar a tervezési 
területen kívülre való helyezésével és 
a belváros-peremi helyzetből adódó 
megújítási szándékkal. Ezek fényében 
a jelenlegi gyalogosfelület minőségé
nek emelése mellett a terv annak terü
letét is növeli a Palotai út egy sávjának 
hozzáfűzésével.

A tervezési terület alapvetően két 
jól elkülöníthető részből áll: a Vár
fal-parkból és a Piac térből. Az utób
bit a koncepció kialakításánál további 
három nagyobb egységre bontottam: 
Az Álba Plaza előtti részen kapott 
helyet egy többfunkciós tér, mely jelen
leg is találkozási pontként működik. A 
terv egyik legfontosabb koncepcionális 
eleme a Gaja-Malom-csatorna, mely
nek felújítása egyébként is időszerű

lenne. A vízfolyás kibontásra, bemuta
tásra érdemes, hiszen a város történeti 
fejlődésében is fontos szerepet ját
szott. A megjelenő vízfelület a szabad
tér értékes vizuális eleme lehet, ezért 
javasoltam a csatorna Piac téri szaka
szának kibontását, mely a multifunk
cionális tér és az átmeneti zóna egy 
részén teljesen nyitott vízfelületként 
jelenik meg. A tér jellegzetes, hangsúly 
képző eleme a leendő kávézó épüle
te, mely a jelenlegi jegyárusító bódé 
átépítésével alakítható ki. Az épület
tömb tengely-meghatározó szereppel 
is bír: a tér középtengelyét jelöli ki, 
ellenpontja pedig egy kiemelt egynyá
ri virágágy. A két tömb között közép- 
tengely húzódik, mely kapcsolatot egy 
raszteres rendbe ültetett, oszlopos 
fákból álló liget erősít. Szintén fontos 
térszervező elem a barokk Szűz Mária 
szobor, mely eddig is a téren állt. A 
szobor a Liszt Ferenc utca tengelylezá
ró elemeként bekapcsolja a Piac teret a 
Belváros városi tengelyébe.

A többfunkciós tértől délre egy 
átmeneti zóna található, mely a busz
megállók és a parkolók felől tereli a 
forgalmat a központ felé. A harmadik 
nagyobb egység a környező irodák, 
a belvárosba igyekvők és a turisták 
kiszolgálását is megcélzó gépkocsi- és 
turistabusz parkoló. Ezeket a részeket
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és a parkot egy árnyas sétány kapcsolja 
össze, fűzi egy tengelyre a belvárosba 
tartó utcákkal.

A Palotai út felől létrehoztam egy 
puffer zónát a tervezési terület teljes 
hosszában, ami optikai határt jelent, 
és így kialakulhat egy befelé forduló 
világ, melyet néha átcsapások, lyukak 
bontanak meg, hogy mégis betekintést 
nyújtsanak az arra elhaladóknak.

A terv koncepcióját, geometriai 
elrendezését és a szerkesztés alapvető 
elemeit a tervben elsődlegesen a bur
kolatok, valamint a támfalak mutat
ják, ezek adják az alapvető szerkezeti 
és funkcionális elemek elkülönítését, 
illetve összekapcsolását.

A burkolatok minőségének megvá
lasztásakor fontos szempont volt a tör
téneti környezethez való illeszkedés, a 
területre jellemző kőanyagok haszná
lata, valamint a hangulatok megjelení
tése szempontjából az egyes választott 
anyagok színe is. A Belváros közvetlen 
környezetében a terméskő használata 
véleményem szerint kiemelt fontossá
gú, részben esztétikai okok, részben 
a történeti környezet tiszteletben tar
tása miatt. A történeti környezethez 
kevésbé csatlakozó, gépkocsi és autó
buszforgalmat kiszolgáló területeken 
már térkő használatát javasolom. A fa 
burkolat megjelenése növeli az újra fel

tárt csatorna városszerkezeti jelentősé
gét, kiemeli annak vonalát.

Ö s s z e g z é s

A városszerkezeti adottságok miatt 
a Piac tér a székesfehérvári Belvá
ros fogadóterének tekinthető, s ezt a 
funkciót vizuális és fizikai kapcsola
tok megteremtésével kívántam hang
súlyozni. A két településrész között 
átmenetet képez, valamint összefogja a 
különböző korú épületállományokat.

A városi mikroklíma javítása szin
tén célom volt, mely véleményem 
szerint a nagyobb zöldfelületek és a 
jelentősebb méretű vízfelület kialakí
tásával megvalósult.

A növényfajok kiválasztásánál 
elsődleges szempont volt, hogy azok 
várostűrők legyenek. A fasorok fajtái
nak kiválasztásánál figyelembe vettem 
a fák habitusát, valamint a lombszí
neződést is, a parkban ezen szem
pontok mellett a reprezentativitás is 
előtérbe került. A területen a cserjefe
lületek a díszítőérték mellett elválasz
tó szerepet is betöltenek. A Palotai út 
forgalmától szükséges volt támfalakkal 
tagolt széles növénysávval lehatárolni 
a Piac teret, ahol középmagas és ala
csony cserjék kaptak helyet. Különböző 
díszfűfajtákat alkalmaztam a Várfal

parkban és a csatorna környezetében, 
melyek vízimitátorként is szolgál
nak. A többfunkciós téren megjelenő 
egynyári kiültetés során a növények 
kiválasztásánál nagy hangsúlyt fek
tettem arra, hogy elsősorban magyar 
nemesítésű fajtákat alkalmazzak.

A tervezés során fontos volt a biz
tonságérzet megteremtése, és az éjsza
kai használat lehetővé tétele is. Emiatt 
a növénytelepítésnél, a térszervezés
nél, és a világítás tervezésénél ezt tar
tottam szem előtt.

A diplomamunkámban kidolgo
zott szabadtér-építészeti koncepció 
iránymutatás, példa kíván lenni Szé
kesfehérvár döntéshozói számára, 
hogy kertépítészeti, szabadtér-építé
szeti, zöldfelület- és környezetrende
zési eszközökkel mind a város lakói, 
mind a külhoni és hazai turisták szá
mára vonzó, élhető városi tereket lehet 
létrehozni.
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