
Margitsziget, Szökőkút környezete, Budapest 

A Főváros egyik legkiemelkedőbb városi szintű közparkja fejlesztésével, arculati irányaival évek óta 

foglalkozunk. A hosszú távú munka első lépései egyikeként terveztük meg a Margitsziget déli 

fogadóterületét, az 1963-ban években épült zenélő szökőkút átalakításával. 

A tervezés során reprezentatív, a Margitsziget múltjához és jelentőségéhez méltó koncepció 

létrehozására törekedtünk. A terület az egész park szempontjából fontos szerkezeti elem, a Margit 

híd lehajtójának tengelyében, a park kiszélesedésében jelentős parkhasználatot generálva. A 

gyepfelület közepén elhelyezkedő mintegy 1000 m2 alapterületű vízarchitektúra azonban nem volt 

elegendő a térszervezéshez, a fellépő parkhasználati igények kielégítésére. Az újraértelmezett térben 

az épített elemek egységes arculatot tükrözve, a park történeti hangulatába illeszkedve, mégis a kor 

parkhasználati követelményeinek megfelelően lettek kialakítva. 

A Szökőkút környezete az átalakítás során egységes formavilágot nyert, mely klasszikus alapokon 

nyugszik, azonban kortárs átértelmezésben. A sugaras tengelyek biztosítják a szökőkút 

megközelítését, a központi térrész helyet biztosít nagyszámú látogató számára is. A meglévő, védett 

platánfák alatt lévő területen néhány lépcsőnyi magasságban kiemelt faburkolat került kialakításra, 

használható térré alakítva azt. Az így kialakult pihenőtér nemcsak beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket, de jóval nagyobb látogatottságot is ért el, mint azzal kalkuláltunk: nappali és esti 

attrakcióként került vissza a fővárosi életbe. 
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Margaret-Island, Surrounding of the Fountain, Budapest 

We have been working with the development and the design of its face’s trends for years with one of 

the more outstanding large urban parks of the capital city. As one of the first steps of the long-range 

work we planned the southern departure site with the change of the sing fountain which was built in 

1963. 

During the planning we tried to make a conception which is deserving to the past and the meaning of 

the Margaret-Island. The site is a very important structural element of the whole park, in the axis of 

the exit lane of the Margate Bridge, generating an intensive use of the park in its widening.  The 

water architecture with its nearly 1000 m2 floor space in the middle of the lawn was not enough for 

the planning and to satisfice the needs of the park-use. In the redefined space the building by 

showing a uniform face which fits into the park’s historical feeling but built by according to the claims 

of the park-use in our days. 

The surrounding of the Fountain got a uniform face during the reforming, which well-founded on 

classical bases but in a contemporary interpretation. The radial axis ensures the approach of the 

fountain, the central part of the site gives enough place for many visitors too. On the area under the 

available and defended plane trees in the high of a few pair of steps stressed wooden cover was built 

and made this to a usable area. The relaxing area which was made this way not only gave our hopes 

but got a much bigger attendance than we calculated: it retuned as a day and evening attraction to 

the capitals life. 
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