
 

 

 

 

LISZT FERENC TÉR ZENEAKADÉMIA ELŐTTI RÉSZÉNEK MEGÚJÍTÁSA 

 

A Zeneakadémia előtti térrész rendezésére a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kérte fel irodánkat. 

A munka egy tanulmányterv készítésével kezdődött, aminek elsődleges célja az volt, hogy 

megvizsgáljuk, mi módon lehetne az épület főbejárata előtti területről a forgalmat és a parkoló 

autókat kitiltani, és egy nyugodt, elsősorban az épülethez igazodó, a homlokzatot érvényesülni hagyó 

sétateret kialakítani. Mindezt természetesen úgy, hogy a Liszt Ferenc tér nem olyan régen felújított 

térrészeihez szervesen kapcsolódjon az új köztér.  

Szerencsére a műemlékvédelem is erősen támogatta a tervet, a kerület is elfogadta a parkolók 

megszüntetését megváltás fejében, és végül a BKK is nagy nehezen beleegyezett a Király utcai 

járdaszakasz kiszélesítésébe. Ezzel megvalósult a fő célkitűzés, hogy a Zeneakadémia gyalogosan is 

kényelmesen és jól megközelíthető legyen. 

A Liszt Ferenc tér már meglévő részeihez anyaghasználatban (azonos kandeláberek) és 

növényalkalmazással (Platánsor a déli homlokzat előtt) igazodtunk, de a nagyméretű padokat és a 

faveremrácsokat egyedi kialakítással terveztük. A tér nagy része természetes kőburkolatot kapott egy 

nagyon visszafogottan megjelenő, de karakteres burkolati mintával díszített szőnyegszerű foltban. 

(átadás: 2013. október) 

 

 

 

 

REDEVELOPMENT OF LISZT FERENC SQUARE IN FRONT OF THE LISZT ACADEMY  

 

We got appointed to redesign the public square in front of the Academy by the Liszt Ferenc Academy 

of Music. The work started with a study by analysing the possibilities of removing the transport and 

the car parking from the square. The goal was to create a relaxed pedestrian area, which acts on the 

building and supports the facade in its dominating role. All these needs to happen with a smooth 

connection between the recently renovated and the new part of Liszt Ferenc square.  

The heritage protection gave a strong support to the project, and the local government accepted the 

removal of the parking lots against a redemption. In the end the BKK (Centre for Budapest Transport) 

also agreed on the widening of the footpath in Király street. Herewith was the most important aim 

achieved: the Academy is easily and well accessible by pedestrians.   

The selected materials and trees went by the existing part of Liszt Ferenc square (same type of 

lighting pole and continuing the row of sycamore trees in the South), but the benches and the tree 

grids were uniquely designed. The main part of the square got a natural stone pavement in with a 

very delicate but characteristic pattern. (completion: October 2013) 

 

 

 

 

 

 






















