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KÖRNYEZETRENDEZÉSE 
 
 
 
1. A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE 
 
Tervezési helyszín:   Budapest, III. Békásmegyer,  

Táncsics Mihály u. és Ország út által határolt terület  
Hrsz:     62321/151 
Telek területéből a tervezési terület: kb. 18.540 m2 
 
A tervezési terület egy szabálytalan alaprajzú, tagolt felszínű telekrész, mely a békásmegyeri lakótelep 
hegy felőli részén, a magas házaktól északra fekszik.  
A tervezési helyszín nagyobb része ZKp, kisebb része L7 övezetbe tartozik, a Táncsics u. túloldalán 
családi házas lakóterület épült ki az utóbbi húsz évben. Az övezeti lehatárolásról vázrajzot mellékelünk. 
A tervezési terület így átmenet a magas házas és a családi házas övezet között.  
 
 
2. ELŐZMÉNYEK 
 
Tervezési alapadatok 
Tervezési alapadatként megkaptuk a digitális tervezési alaptérképet és közműgenplánt. 
A területről geodéziai felmérést készíttettünk, melyet mellékelünk. 
 
Tervezési program 
A tervezési szerződés szerinti tervezési program: 
Környezetalakítási javaslat, különös tekintettel a játszótér-pihenőpark, gyalogos, gépkocsi közlekedési 
rend kialakításával, parkolási funkciók figyelembevételével. Az elhelyezendő funkciók és a kialakítandó 
minőség meghatározásával, valamint a kapcsolódó fejlesztési igények tisztázása (út, közmű, elektromos). 
 
Egyeztetések 
A tervezés során több alkalommal történt körű egyeztetés Megbízóval és civil szervezetek képviselőivel. 
Ezek során alakult ki a park koncepciója, a használati és esztétikai igényeknek megfelelő eszközök és 
anyagok listája. 
 
 
3.  MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
 
A tervezési terület jelenleg beépítetlen, nagyrészt füves, részben parkosított terület, néhány facsoporttal.  
A facsoportok kellemesen félárnyékos, hangulatos, de jelenleg alig használt területei a parknak. 
A terület középső részén korábban murva burkolatú őrzött parkoló működött, mely jelenleg ideiglenes 
törmeléklerakóként működik. A terület a lakótelep építésekor feltöltésre került, így a talaj sittel, építési 
törmelékkel szennyezett, emiatt a gyepfelületen beszakadások, kisebb területű mélyedések, lyukak 
találhatók.  
 



 
4. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ 
 
Jelenlegi parkhasználat 
 
A tervezési koncepció kidolgozása előtt vizsgáltuk a jelenlegi és a várható parkhasználatot. 
A tervezési területen elsősorban É-D-i irányban intenzív gyalogos forgalom tapasztalható, nagyrészt 
kitaposott ösvényeken. Ezen kívül elsősorban kutyasétáltatásra használják a közelben élők. A járdákon, 
ösvényeken rendszeresen látunk futókat is. A lakótelepnek ezen a részén nincs játszótér, az egész 
lakótelepen pedig a kamasz (12+ korosztály) számára kevés a szabadidő eltöltésére szolgáló és ösztönző 
eszköz. Sportolásra alkalmas lehetne a tervezési területtől NY-ra, a közelben meglévő aszfaltozott kis 
focipálya, ezt javasoljunk felújítani, amit gumi/rekortán felülettel  ellátva és körbekerítve  viszonylag 
költséghatékonyan meg lehetne valósítani. 
 
Tervezés társadalmasítása a koncepcióterv készítése során 
 
A közterületek fejlesztésénél az utóbbi években egyre jobban felértékelődik a közösségi tervezés.  
Budapesten több különböző, EU által is támogatott projekt szerveződött a környező lakosság igényeinek 
felmérésére és a lakosok aktív közreműködésének ösztönzésére (pl. Madách tér, Ferenc tér, 
Palotanegyed, Országbíró park, stb.). Óbudán is egyre több olyan projektet támogatnak, melynél egy 
helyi közösség kezdeményezi a közterület fejlesztését . A helyi közösségek bevonása nemcsak a valós 
igények felmérése miatt fontos, hanem egyúttal a közösség formálásának következő szintje, melynek 
segítségével reményeink szerint gondos gazdaként óvják a felújított közterületet. 
Korábbi jó tapasztalatok miatt felmerült az igény a városvezetés részéről egy újabb közösségi kert 
kialakítására, ahol a közelben élők egy csoportja saját szükségletre zöldséget tud termelni. 
A tervezési területet délről a református templom kerítése határolja, ezért a koncepció alkotás idején 
egyeztettünk a református közösség képviselőivel.  
Alábbi pontban részletezett módon megkérdeztük a fiatal véleményét is. 
 
Milyen parkot szeretnél? - kérdőív kamaszoknak 
 
A terület nagysága lehetővé teszi, hogy a gyerekek, fiatalok számára nemcsak a szokásos 12 éves korig, 
hanem akár felnőttkorban is használható játszó-sportterületet is tervezzünk. Az okostelefonok és az 
internet robbanásszerű terjedése és fejlődése miatt a gyerekek szinte egész nap a telefonjukat nézik, 
nyomkodják, egymással is gyakran a telefonjukon keresztül, szinte lehajtott fejjel kommunikálnak. Ezért is 
éreztük fontosnak, hogy ezt a  korosztályt megszólítsuk, megpróbáljuk elérni, hogy letegyék a telefont, 
labdát ragadjanak és együtt játsszanak, vagy felüljenek egy mászó-állványra, leheverjenek egy gyepes 
domboldalra és onnan nézzék a többiek játékát. Fontosnak tartjuk a kamaszok, fiatal és idősebb felnőttek 
számára a sokoldalú mozgás lehetőségének biztosítását, az egész napi ülés közben egy nyújtózást, 
mellyel akár későbbi gerincbántalmak esélye csökkenthető.  
Ezért olyan játszó-sporteszközöket és ülőalkalmatosságokat terveztünk, melyeket használatuk, 
formaviláguk alapján fenti célokra alkalmasnak tartunk. Egy új játékot is szeretnénk telepíteni (élő-
csocsó), mely szintén közösségformáló, ezért csapatépítő céllal szokták alkalmazni a mobil változatát. 
A fiatalok igényének felmérése érdekében egy kérdőívet adtunk körbe a Veres Péter Gimnázium diákjai 
között, így felmérve a 11-19 éves korosztálynak egy ideális parkról alkotott elképzelését. 
A kérdőívet 151-en töltötték ki.  
 
A kérdőívet és annak kiértékeléséről készült táblázatot mellékeljük (M-6). 
 



Javasolt parkhasználat 
 
Az előzetes felmérések és korábbi tapasztalataink alapján az eltérő használatú területeket úgy rendeztük 
el hogy a lehető legkevésbé zavarják egymást és a környező lakóépületek nyugalmát. A tervezési terület 
szabálytalan alaprajza és felszíni tagoltsága segíti a parkba tervezett egyes funkciók elkülönítését. 
Az É-D-i irányú gyalogos forgalom kiszolgálására és a park körbejárására térkő járdákat ill. stabilizer 
burkolatú sétányokat javasoltunk. Ezekre fűztük fel a különböző funkciójú parkrészeket: nyugati szélén 
csendes pihenőterületeket, ÉNY-i részén a közösségi kertet, a lakóházaktól legtávolabb eső, de 
forgalomtól védett É-ÉK-i területen a kisebb térigényű sportterületeket és a kamaszok játszóterét, a 
középső részen pedig a gyermekek játszóterét. A magas házakhoz és a református templomhoz 
legközelebb eső részen a meglévő, szép gyepes dombot érintetlenül hagytuk, mert ott új parki funkciók 
konfliktusokat okoznának. 
 
Tervezés társadalmasítása a koncepcióterv elkészítése után  
 
A koncepcióterv széles körű társadalmi támogatása érdekében sor került a tervek ismertetésére, a 
lakossági kérések, javaslatok összegyűjtésére és megvitatására, 2 alkalommal nyilvános lakossági 
fórumon, illetve az emailen érkezett javaslatokat is összegezve. A városvezetés által is támogatott 
javaslatokat beépítettük a módosított koncepciótervbe. 
 
A koncepcióterv társadalmasítása során érkezett észrevételekre reagálva, a műszaki leírást az 
egyes fejezetek végén dőlt betűs szövegrészekkel egészítettük ki. 
 
 
5.   KÖZÖSSÉGI KERT 
 
A városrészben eddig megépült közösségi kertek tapasztalatai:  
Békásmegyer-Ófalu, Iskola u. 
20 család, egyenként 10m2 zöldségágyás +komposztáló, szerszámos, sütőhely, össz. kb. 500-600 m2 
Királyok útja-Juhász Gy.u sarok 
27 parcella, össz. kb. 1.000 m2 
 
Jelen tervezési területen kb. 450 m2-es bekerített területre van lehetőség, de mellette terveztünk egy 
árnyas pihenőhelyet, asztalokkal, székekkel, így a két terület együtt, egymásra hatva, egymást erősítve 
tudna működni. A közösségi kertet észak felől kis dombbal, ráültetett cserjékkel zárnánk le a Táncsics 
utca forgalmától. A kerítésen belül csak egy vízcsap építendő ki, az ágyásokat, komposztálót a 
kertészkedők ki tudják alakítani maguknak. 
 
A jelenleg aktivizált lakosok között nem volt igény közösségi kert kialakítására, ami nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kb. 20 olyan család a környező házakban, aki szívesen megművelne 1-1 parcellát. Mivel a 
közösségi kert kialakítása egy speciálisan erre kidolgozott igényfelmérés alapján, de időben a park 
építésétől függetlenül, korábbi vagy későbbi fázisban is történhet, így a helyét szabadon hagytuk. 
 
 
6.  PIHENŐKERT 
 
Pihenő tereket alakítunk ki a terület keleti részén, a meglévő szép facsoportok alatt-körül, a tervezett 
sétányokra felfűzve. 
Szintén pihenő terület a templomtól észak felé kialakult gyepes domboldal, melyre épp a csendes funkció 
megtartása érdekében nem terveztünk semmilyen új elemet. 



 
7. JÁTSZÓTÉR 
 
A játszóteret ovális alaprajzzal, alacsony kerítéssel körülvett egységben, a tervezési terület középső részén 
javasoljuk kialakítani. A játszótér meghatározott nyitva tartással üzemeltethető, így a közeli lakóépületek 
nyugalmát éjszaka nem zavarja. Akadálymentes megközelítése mind az új parkoló, mind a lakótelepi házak 
felől jól megközelíthető,a kiépülő sétányokról, ezért a fő közlekedési irányok felőli  megfelelően két 
bejáratot terveztünk. A játszóteret ovális zöld szigetek tagolják, melyek egy részén meglévő, máshol 
tervezett fák adják az árnyékot. A játszószereket az életkornak megfelelően rendeztük el, az árnyékos 
helyekre padokat, asztalokat terveztünk. A játszótér burkolata jellemzően gyöngykavics, mely csak az 
esésvédő területeken kell mély rétegű legyen, a többi részen járható, ún. sétány burkolat. Az akadály-
mentesség érdekében a bejáratok közelében térkő burkolatú teresedéseket kell kialakítani, addig a 
babakocsikat el lehet tolni. A kiviteli tervben megvizsgálandó, hogy a játszótéren épüljön-e ki egy térkő 
burkolatú körbejáró út. A játszótér központi eleme egy ovális gyepes kis domb, részben meglévő  fák 
árnyékában, játszó-és pihenődombként is használható, ill. egy másik ovál gyepes felület. Ezek tagolják a 
játszóteret kisebb és nagyobb korosztályos részre ill. és ide kerül egy ivókút is. A játszótér kerítése mentén 
kívülről szakaszonként cserjetelepítést javasolunk, a zavaró hatások (zaj, légszenynezés) mérséklése 
érdekében. A D-i és NY-i oldalon a sövény megszakad vagy alacsonyabb cserjékből készül, a így a park 
átlátható marad.  
A javasolt játszóeszközökről képes összeállítást mellékelünk (M-7). 
A játszótér kerítését sötétedéskor javasoljuk bezárni. 
 
A tervek társadalmasítása során a lakosok egyrészt megerősítették a játszótér szükségességét, másrészt 
felmerült az igény a lakóházaktól minél távolabbi elhelyezésére. A játszóteret ugyanakkor nem célszerű 
sem a forgalmas utakhoz közel, sem magas ház árnyékába elhelyezni, ezért azt kissé északabbra tolva 
helyeztük el, a beérkezett igényeket és a szakmai szempontokat is szem előtt tartva.   
 
 
8. KAMASZ ÉS FELNŐTT JÁTSZÓTÉR ÉS SPORTTERÜLETEK 
 
Az előzményeknél már ismertettük, hogy a közelben van egy felújításra váró sportpálya, így a tervezési 
területre azt nem terveztünk.  
 
Erős lakossági igény jelentkezett a focipálya felújítására, körbekerítésére, a ping-pong asztalok 
áthelyezésére. Ezt – mivel nem e sik a tervezési területre – javasoljuk kacsolódó beruházásként 
megvalósítani, ld. 12. pontban. 
 
Mivel a foci mindig népszerű (ld. kérdőíveket), ezért első változatban egy kisebb helyigényű, ügyességi 
jellegű, vagy lábtengó pályát vázoltunk, de még az is túl sokat vett volna el a zöldfelületből. Helyette most a 
teqballt javasoljuk, mely alig nagyobb térigényű, mint egy ping-pong asztal, bármely burkolaton 
elhelyezhető (ld. M-8), kerülhet az egyik pingpongasztal helyére, vagy a sportterületek mellé.  
A pihenőtérhez közeli részen pingpongasztalokat terveztünk, fölötte karéjban lelátószerű gyepes 
domboldallal. A park közepén javasoljuk elhelyezni az élő csocsót, mely egy új fejlesztés lenne, de az 
előképként használt, csapatépítő rendezvényeken ideiglenesen telepített változatát sikerrel használják (ld. 
szintén M-8). Fa palánkkal körülvett homok vagy gumi burkolatú kis focipálya, melyen csak a rudakba 
kapaszkodó játékosok, együtt mozogva tudnak gólt lőni. Mellette a nézők számára nem szokványos 
ülőhelyeket terveznénk: láncokon billegő csoportos ülőkét, ill. itt is kialakul egy kisebb gyepes domboldal, 
ahonnan jól át lehet látni a pályát. Mivel ezt a játékot csak csoportban és együtt mozogva lehet játszani, 
egy újabb lehetőség a közösségek szerveződésére.  
 



Az élő csocsót – ismertség híján – kevesen támogatták, ezért azt javasoljuk, hogy megépítése előtt a 
közelben egy nyári szabadtéri rendezvény során kerüljön felállításra ennek mobil változata (melyeket a 
fotókon is bemutattunk). Ezután lehet eldönteni, hogy megépüljön-e fix változata, vagy helyette lábtengo 
pályát szeretne a lakóközösség. A két változat térigénye hasonló, így a módosított koncepcióterven 
változatlanul hagytuk. 
 
A park középső részén alakítjuk ki a központi teret, ivókúttal, padokkal, fedett ücsörgővel (esetleg  
szaletlivel), melynek változatairól szintén mellékelünk látványterveket (M-9). E tér köré szerveztük észak 
felől a nagy hintákat, kelet felé pedig a kisebb térigényű sportpályákat: streetball kosárpályát  és a saját 
testsúlyos edzést biztosító street workout eszköz-kombinációt, mely hamar népszerű lett a nemrég 
kialakított Laktanya u-i sportkertben (magyar gyártó: HBH). Mellettük még a nyújtásra, erősítésre is 
alkalmas forgóeszközt és egy mászóhálót javasolunk elhelyezni, utóbbi a mozgásra nehezebben rávehető 
fiatalok beszélgető helye lehet. Szintén erre a központi területre telepíthető a párakapu is. 
A park szélén (a templomdombot már nem érintve) körbevezető futópályát terveztünk gumi burkolattal, 1,4 
m szélességgel, amin két futó biztonsággal elfér egymás mellett. 
 
A lakosok részéről felmerült az igény a területen újabb fitnesszpark kialakítására. Tudjuk, hogy ezek 
népszerűek, de mivel a Csobánka téren és a Templom utcában is van ilyen, itt a Táncsics parkban új 
eszközökkel szeretnénk a lakosokat megismertetni,megmozgatni, a közösséget erősíteni. Azt gondoljuk, 
hogy a lakosok arról tudnak véleményt mondani, amit ismernek, ezért  a tervezők feladata - az ő igényeik 
felmérése után - az innovatív gondolkodás mentén történő tervezés. 
Mivel a városvezetés a fitnesszparkokat a lakóközösségi igényeket felmérve helyezi el, - csakúgy, mint a 
közösségi kerteket -  így ezzel kapcsolatban még lesznek egyeztetések, melyeknek eredményét a kiviteli 
tervbe tudjuk beépíteni. 
 
 
9.  TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 
 
Tereprendezés 
 
A terep nagyjából D-i irányban lejt, a szintkülönbségek áthidalására egyes területeken korábban is 
gyepes rézsűket alakítottak ki. Az egyes térszintek között meglévő szintkülönbségeket felhasználjuk az 
eltérő funkciójú kerti terek lehatárolására, az újonnan kialakított karéjszerű gyepes rézsűk egyúttal 
lelátóként is használhatók. 
A játszóteret, sport- és kamaszjátszó területeket jellemzően sík felületekre terveztük, így emiatt jelentős 
tereprendezésre nem lesz szükség.  
A költséghatékonyság érdekében a tereprendezés során, ill. a burkolatok tükréből kikerülő „altalaj” – ami 
vélhetően nagyrészt korábbi építési hulladék -  nagy részét ezen lelátó-karéjok, ill. a játszókertbe 
tervezett domb és a közösségi kert köré építendő domb kialakításához lehet felhasználni. A nagy 
törmelékeket, autógumi darabokat (esetleg veszélyes hulladékot) stb. el kell szállítani, a többi a 
tereprendezéshez felhasználható.  
A bolygatott területeken a tervezett zöldfelületekre 20 cm humusz terítése szükséges, a tervezett fáknak 
1 m3-es ültetőgödörben kell jó minőségű termőföldet biztosítani. 
Tereprendezési tervet és földtömegszámítást a kiviteli terv során készítünk. 
 
Javasolt burkolatok 
 

- Klinker tégla járólap burkolat (vagy azonos hatású, I.o. térkő burkolólap) – főbb közlekedési 
irányokban és játszótér egy részén 

- Stabilizer (fölső 5 cm Stabilizer, speciális stabilizált murvaburkolattal) – park sétányai 



- Öntött beton burkolat - ping-pong asztalnál 
- Ütéscsillapító gumiburkolat egyes játékok alatt 
- Gumi burkolatú futópálya 
- Ütéscsillapító gyöngykavics burkolat a játszótéren 
- Gyöngykavics burkolat a  játszótér többi részén  
- Homok – óriás csocsónál és a játszótéren 

 
Közművek 
 
A tervezési program szerint szükséges a köz-és térvilágítás kiépítése, ezért erről külön fejezetet 
mellékelünk. A fedett ücsörgőhöz wifi építendő ki. 
Szintén külön fejezetben foglalkozunk a megszűnő parkoló helyett tervezett parkolóval és annak 
vízelvezetésével, ill. a kiépítendő vizi közművekkel. A tervezett ivókutakhoz és a közösségi kert 
vízcsapjához, valamint a zöldfelületek öntözéséhez kiépítendő  földbe süllyesztett öntözőcsaphoz az 
ivóvíz bekötést a kivitelezés előtt engedélyeztetni kell. A csapadékvizeket a zöldfelületeken 
elszikkasztjuk. 
Térfigyelő kamerák kiépítése is javasolt, az egész park területére. 
 
Toilette 
 
Megbízói egyeztetések során felmerült az igény egy - későbbiekben kiépítendő – WC blokk 
elhelyezésére, annak vizsgálatára. Megvizsgáltuk a félig föld alá süllyesztés lehetőségét, de - mivel csak 
a ZKp övezeti részen lehetne elhelyezni, melyen nagy szintkülönbségek nincsenek – ezt a 
terepviszonyok miatt elvetettük. A WC-t a parkoló közelében javasoljuk elhelyezni, ahol mind a kicsik, 
mind a kamaszok játszóteréhez közel lenne és a közművek is rövid úton kiépíthetők.  
A fenntartás racionálása érdekében javasoljuk öntisztító WC blokk elhelyezését, melyről rövid ismertetést 
mellékelünk (M-10). A mellékelt BK31021 (magyar MOME-sok által tervezett design) Magyar Termék 
Nagydíjas köztéri WC. Alapozás, közművek, gépészeti szerelés szükséges még hozzá. 
 
 
10.  PARKBERENDEZÉS, UTCABÚTOROK 
 
Javasolt utcabútorokról ld. M-7 képes mellékletet. 
A sportterületek és a kamaszjátszó területek centrumába terveztünk egy fedett pihenőteret, Óbuda logóját 
formáló ülőhelyekkel, fedéssel, két változatban. 
A javasolt változatokról készült látványterveket ld.  M-9 mellékletben. 
 
 
11. NÖVÉNYTELEPÍTÉS 
 
A meglévő, megtartandó fák szép keretet adnak a parknak és a jelen projekt keretében tervezett 
növényeknek. Meglévő fák közül csak a sarjakat, értéktelen vagy allergén fákat jelöltük kivágandónak. 
A növénytelepítés elsődleges célja a terület aktív zöldfelületeinek növelése, az árnyékos és nyílt 
gyepfelületek megfelelő arányának biztosításával.  
Egyes sétányok mentén egységes fasorokat, csoportba ültetett fákkal néhány liget kialakítását terveztük. 
Magasabb cserjecsoportokat, sövényeket elsősorban térhatárolásra, a környezet zavaró hatásainak  (zaj, 
por, stb.) csökkentése, illetve  a park használóinak a környezetre gyakorolt hatásának mérséklése 
érdekében is terveztünk. 
Telepítéskor a fák és cserjék ültetőgödreiben teljes talajcserét kell végezni, a szükséges 
tápanyagmennyiség (érett marhatrágya ill. fokozatos tápanyag leadású műtrágya) biztosításával.        



A gyepesítendő területeken min. 20 cm humuszterítés szükséges. 
Az ültetett fák megfelelő karózásáról gondoskodni kell, az ültetőgödörbe dréncsövet kell helyezni a 
kiegészítő locsolás érdekében. A gyeptelepítés gyommentes talajra, minőségi fűmagkeverék és starter 
gyeptrágya felhasználásával kell, hogy történjen. A telepített növények öntözéséről az átadás után is 
gondoskodni kell. 
Javasolt fa- és cserjefajokról és fajtákról jegyzéket mellékelünk (M-5) 
 
 
12.  KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK 
 
Kutyafuttató 
 
A lakossági igények felmérése során kérés jelentkezett kutyafuttató terület kialakítására, melyet a kutyások 
és a nem-kutyások egyaránt szeretnének, a békés egymás mellett élés érdekében. A tervezési területre 
elsősorban közösségek erősítését segítő létesítményeket terveztünk, egy erős koncepció mentén felfűzve, 
köztük kutyafuttatásra nem alkalmas méretű szabad gyepfelületekkel. Azt gondoljuk, a békés egymás 
mellett élés záloga a térben jól elkülönített kutyás parkhasználat, ezért javasoljuk a kutyafuttató területet a 
parktól távolabb, a lakótelep ÉNY-i szélén kijelölni. A kutyafuttató területen kellene lekeríteni kutya-
játszóteret a kutyások „szakmai” szempontjait figyelembe véve és az Ezüsthegy u. déli részén meglévő 
futató hibáit már kiküszöbölve. 
  
Kerékpáros ügyességi pálya, gördeszka pálya 
 
Néhányan javasolták egy nagyobb méretű gördeszka pálya és/vagy kerékpáros ügyességi pálya 
kialakítását. Az ötletet jónak tartjuk, javasoljuk számára megfelelő méretű terület kijelölését, figyelembe 
véve a körülötte szükséges szabad területet. A tervezési területen ennek nem tudjuk biztosítani a 
megfelelő méretű teret. 
 
Focipálya felújítása  
 
Az előzményeknél már ismertettük, hogy a közelben van egy felújításra váró sportpálya, így a tervezési 
területre azt nem terveztünk. Erős lakossági igény jelentkezett a focipálya felújítására, körbekerítésére, a 
ping-pong asztalok áthelyezésére. Ezt – mivel nem esik a tervezési területre – javasoljuk kacsolódó 
beruházásként megvalósítani. 
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