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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

NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI

EGYETEM
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI
TERVPÁLYÁZATA 2012

ORCZY KERT BEÉPÍTÉSI ÉS
KÖRNYEZETALAKITÁSI TERVE

M=1:750

03

OLVASÓKERT
organikus kert talajba integrált, elválasztó bútorokkal,

kellemes közösségi, kültéri tanuláshoz, fa borítással

JÉTSZÓTÉR KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET

színes kreatív, akadálypálya
szerű játékok, megfelelő

minőségben és
biztonságban kialakítva

50 db
FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

átalakított
metroszellőző

INFORMÁCIÓS FELÜÜLET
hangulatképet lásd:

műszaki leírás

metrolejáró

ÚJ OKTATÁSI ÉPÜLET

metrolejáró

mélygarázs
feljáró

tervezett mélygarázs
bejárata - kijárata

belső - felülről
nyitott átrium

külső átrium intenzív
zöldtetővel

MEGLÉVŐ FEÉSZINI PARKOLÓHELYEK FELÚJÍTÁSA
zöldfelületek rendezése, fásításl

JÁTSZÓTÉR

netto szintterület: 16.790 m2
brutto beépített szintterület: 5.500 m2

szintszám: -1 + F  +4

PIHENŐKERT

LOVASFELÜLETEK

DÍSZTÉR
több irányból nyírt füfelület,

állandóan váltakozó megjelenése

TÓ ÉS KERT KAPCSOLATA
a víz felületéhez több ponton

kapcsolati lehetőséget hoztunk létre
- terasz, csónakázás

ÁLTALÁNOS UTCABÚTOROK
homogén butorcsalád (talajmentilámpa, kandelláber,

kuka és információs felület)

JUHAR SZIGET

Tiszti hősi
emlékmű

Hun ijász
szobor

Országzászló

Mária Ludovika
József Nádorral

szobor

Kegyeleti emlékhely

Díszváza

Új rendőr emlékmű

szabadtéri színpad +
nézőtér

kiszolgáló épület

vízlépcső

EGYETEMI 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

kültéri szinházkaréj

átalakított
metroszellőző

oktatási
épületeket
összekötő

sétány

kültéri szinházkaréj

extenzív zöldtető

extenzív zöldtető
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belső - felülről
nyitott átrium

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

újonnan megnyitott múzeumi kijárat

ÚJONNAN KIALAKÍTOTT ZÖLDTETŐ
múzeumi atrakcióval

új díszkapu a belső
kert lezárásához

információs felület

új dísztér az iskola
bejáratához

mobil nézőtér helye

mobil nézőtér helye

wellness terasz

kertüzem épület

sportklub

netto szintterület: 42 m2

brutto beépített szintterület: 50 m2

szintszám:  F

HALLGATÓI KÖZPONT
netto szintterület: 1.652 m2

brutó beépített szintterület: 750 m2

szintszám: A + F + 1

LUDOVIKA FŐÉPÜLETE
netto szintterület: 16.600 m2

brutó beépített szintterület: 5.700 m2

szintszám: A + F + 2 + T 0 5 10 15 20 25 50 100
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