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TERVEZETT ÁLLAPOT

SZIMMETRIA, TÖRTÉNETI KERT

HŐSÖK A HAZA
VÉDELMÉBEN

PATINÁS TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK,
MAGAS MINŐSÉGŰ OKTATÁS

NKE FŐÉPÜLET
DÍSZKERT

LUDOVIKA TÉR

MEGLÉVŐ KÖRNYEZŐ ÉPÜLETEK

KÖRNYEZŐ TÉRFAL MEGÚJÍTÁSA

TERVEZETT ÉPÜLET

ZÖLDTETŐ

ZÚZOTT KŐ

HOMOKÁGY-LOVASÚT

DÍSZBURKOLAT

TÉRKŐ

FABURKOLAT

FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÚT

VÍZFELÜLET

GYEPFELÜLET

2 IRÁNYBAN NYÍRT GYEPFELÜLET

VRÁGOS FELÜLET

CSOPORTOS FAÁLLOMÁNY/CSERJÉS

MAGÁNYOS FA

MŰALKOTÁS

VÍZFELÜLET - SZÖKŐKÚT

KÖZTÉRI LÁMPA
(Egyállású ill. háromállású)

INFORMÁCIÓS FELÜLET

PARKOLÁS ÁTRENDEZÉS

LUDOVIKA TÉR KONCEPCIÓ LUDOVIKA TÉR FEJLŐDÉSE

LUDOVIKA TÉR

A reprezentatív felvezetést biztosító Ludovika tér revitalizációjához az 1794-1797 között Petri Bernhard
által szentimentális stílusban megépített kert többször kiegészített és módosított változatai közül
kiindulási alapnak az 1870-ben és az 1910 évi térképen ábrázolt formát tekintettük, különösen a
főépület előtti tér tengelyének visszaállításakor. A szerkesztés során az aktuális szövetbe való illesztést
helyeztük előtérbe - kerttörténeti forma új, hangsúlyos pontokhoz alakítva. A kert főtengelyének
szerkesztése - a régi térképi ábrázolások szerint is együtt kezelt terület - kapcsolódik a tervezési
területen kívül elhelyezkedő SOTE szülészeti egységével, közös rendszerbe foglalva a haza számára
nélkülözhetetlen, gyereket szülő anyák, illetve a honvédek kertjét. A gépjárművek főtengelyen való
jelenlegi parkolását megszűntetve egy reprezentatív szökőkút sort helyeztünk el a téren, melynek
játékosan vezérelt rendszere a Ludovika főbejáratára, ill. az előtte kialakított teresedés magjában álló
Névtelen Hősök emlékművére mutat. A főtengelyen lévő parkolók a Korányi Sándor utcáról nyílóan
lettek újrafogalmazva. A főtengelyre épülő sugárutas szimmetria a leválasztott zöld tömbökben, a
meglévő fás növényzethez igazodva feloldódik és különálló kisebb dísztereket hoz létre a már
meglévő, ill. a későbbiekben felállítandó emlékművek körül. A mellékutak a Ludovika egyéb funkciót
kötik össze (múzeum, belső dísztér, gyalogátkelők, pihenőkertek). A kertek szögletes külső, és íves belső
vonalvezetéssel egyszerre történelmi és kortárs jegyekkel is rendelkezik- Kívül tradíció, belülről új, kortárs
formálás. A park így nemcsak reprezentációs célt szolgál, hanem az emlékezés, a társadalmi identitás
tereit is biztosítja. A gyalogutakkal szabdalt zöldfelületek szélső mezői a Ludovika teret határoló utak
felé emelkednek, természetes térfalat adva a kertnek. Egyfelől érzékeltetik történelmi kert
vonalvezetését, másfelől megszűrik a külső környezeti zajterheléseket. A Ludovika kert főtengelye
díszburkolattal kialakított, egyéb felületeket zúzott mészkővel burkoltunk. A pihenőkertekben kisebb
vízfelületet hoztunk létre.Az NKE főépülete és a Raoul Wallenberg Humán Szakképző iskola közötti teret
feloldottuk a gépjárműparkolás alól és helyette a szakképző iskola bejáratának és az Orczy Parknak a
fogadó terét alakítottuk ki. A parkolókat átsoroltuk a Ludovika tér és az épületek között végighúzódó
egyirányú gépjármű forgalmi tengelyre.

NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI

EGYETEM
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI
TERVPÁLYÁZATA 2012

LUDOVIKA TÉR BEÉPÍTÉSI ÉS
KÖRNYEZETALAKITÁSI TERVE

M=1:750

02EGYETEMI SZÍNHÁZ
netto szintterület: 3.040 m2
brutó beépített szintterület: 700 m2
szintszám: A + F

RAOUL WALLENBERG HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
netto szintterület: 10.900 m2
brutó beépített szintterület: 2.800 m2
szintszám: A + F + 2

LUDOVIKA FŐÉPÜLETE
netto szintterület: 16.600 m2
brutó beépített szintterület: 5.700 m2
szintszám: A + F + 2 + T

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
netto szintterület: 2.650 m2
brutó beépített szintterület: 1.390 m2
szintszám: A + F + 2

TÜDŐGONDOZÓ
netto szintterület: 1.655 m2
brutó beépített szintterület: 560 m2
szintszám: F + 2

KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET
netto szintterület: 1.850 m2
brutó beépített szintterület: 1.700 m2
szintszám: F + 2

VÍZFELVEZETÉS

ANYÁK TERE

TÁVLATI FEJLESZTÉS

tervezett főtengely burkolatába süllyesztett vízjáték

INFORMÁCIÓS FELÜLET
hangulatképet lásd: műszaki leírás

TERVEZETT DÍSZTÉR
összekötve a szülészet előtti teresedéssel

ZÚZOTTKÖVES ÚT
talajrézsük közé bevágva

újonnan kialakított
szervízút

DÍSZKÚT

DÍSZKERT - PIHENŐKERT
zúzott kőterítéssel, a pihenőkert belső terek, organikus vonalvezetésű
butorokkal, vízfelülettel és szobrokkal

újonnan kialakított párhuzamos parkolóhelyek
a meglévő fásításhoz és zöldefelülethez igazítva

TERVEZETT FŐTENGELY
a Ludovika épület tengelyére rendezve,a tengely háromosztású  burkolattal,
rejtett szökőkúttal kialakítva,fákkal és padokkal szegélyezve

burkolatba süllyesztett vízjáték

főtengely mentén
FORGALOMCSILLAPÍTÁS

Ludovika tér oldalsó tengelye

MÉLYGARÁZS LEJÁRÓ
a természettudományi múzeumhoz

ÚJONNAN KIALAKÍTOTT ZÖLDTETŐ
múzeumi atrakcióval

újonnan megnyitott múzeumi kijárat

ORGANIKUS VONALVEZETÉSSEL MEGEMELT TALAJ
hullámzó gyepfelület, történelmi kert tengelyeinek hangsúlyozása" zöld" térfallal

talajrézsübe süllyesztett
metroszellőző

kültéri szinházkaréj

átalakított
metroszellőző

új díszkapu a belső
kert lezárásához

információs felület

új dísztér az iskola
bejáratához

országzászló

Illés kút

Hun Ijász
szobor

Névtelen hősök emléke
szobor

szobor

a tér friss virágokkal tele, az anyák megünneplésére kialakítva

részletrajz lásd:
műszaki leírás
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