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Környezeti elemzés, Vörösmarty tér megközelíthetősége
A Vörösmarty tér megközelíthető villamossal a Vigadó tér
valamint a Deák Ferenc tér irányából metróval. A Deák ferenc tér
felől és kisföldalattival a téren található megállóból. A
városközpontban több helyen is találhatóak karácsonyi vásár
kirakodási pontok, ezek közül a Vörösmarty téri a legjelentősebb.
A környező vásárokból, valamint a tömegközlekedési megállókból
gyalogosan érkezők a teret jellemzően a Deák Ferenc utcából, a
Deák Ferenc tér felőli irányából továbbá a Váci utca felől közelítik
meg. Emellett még a Vigadó utca felől is érkeznek látogatók.
A Vigadó tér felől a Deák Ferenc utcán és a Dorottya utcán
kevésbé, a József nádor tér felől pedig nem jellemző a tér
megközelítése.
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Helyszinanalízis
A tér középpontjában található Vörösmarty Mihály szobor
telepítésével meghatározza fő iránytengelyeket északnyugat délkelet valamint északkelet délnyugat irányban. A teret keletről
határoló térfal valamint az erre a térfalra szevezett kút egy
másodlagos erővonalat határoznak meg. Délnyugati irányban a
szoborral szembefordulva tökröző felületű térfal található. A tér fő
megközelítései a Deák Ferenc utca valamint a Váci utca felől
történnek, ezen fő irányokból történő megközelítési irányok
metsződése kiemelt fontosságú, a Vigadó utca valamint a
Dorottya utca felőli érkezések metszete másodlagosan szintén
figyelembe veendő a telepítés szempontjából. A József Nádor tér
valamint a Deák Ferenc tér, Vigadó tér felé eső irányból a
lehetséges
megközelítés
alacsony
potenciájú.
Ezen
megközelítési irányok felé eső térrészek zártabb szegmensei a
térnek a közlekedések szempontjából. A téren található fák
koronája tömegként jelenik meg a tér középpontjában található
Vörösmarty Mihály szobor körül valamint a teret határoló
északknyugati térfalelőtt. A fák koronája lehetőséget nyújt ünnepi
díszvilágítás elhelyezésére.

Telepítési hely
C
Közlekedés
Kiemelt funkció

A

A beépíthető
terület határa
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Térképzés

A telepítés
A téren három fő telepítési zóna alakult ki. A szobor által
meghatározott centrális telepítés, az észak-déli erővonallal
párhuzamos telepítés, valamint a tér északnyugati oldalán
található tömbös telepítés. A kiemelt fontosságú funkciók a
telepítési zónák által meghatározott térrészekben helyezkednek
el.
A tér északi részén a József nádor tér irányában
helyezkednek el a kiszolgáló funkciók, a tér felől vendéglátó
pavilonokkal történik elhatárolásuk. A kiemelt funkciók közül a
színpad telepítésénél fontos szempont annak jobb integrálása a
vásárba, így ez a tér középső telepítési zónájában kapott helyet.
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3 000

Koncepció

PAVILON
szürke gumi padló burkolat
8 m2

B
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+0,15
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A pavilon tervezését a funkciók és azok térigényének
meghatározásával indítottuk. Tehát az egész feladatot a
támasztott igények formába öntésével kezdtük, ami egy dobozt
eredményezett. Természetesen ez a megoldás még semmi
többletet nem jelentett volna a jelenlegihez képest. A doboz
fontos eleme az előtető, ami a helyszíni fotókból is kiderül. Itt
történik az áru bemutatása, értékesítése. A jelenlegi helyzetben
már-már túl is burjánzik ez az elem.
A tetőtúlnyúlás lehetőségeit vizsgálva számtalan variáció után
jutottunk el a végső változathoz. A tömegformálás egy pavilon
esetén is működőképes, de esetünkben a sorolhatóság és az
azáltal létrejövő formálás élvezett prioritást. Az elemek egymás
utániságával létrejövő összképet helyeztük előtérbe.
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A pavilon fő funkciói értékesítés, a portéka ízléses bemutatása
fedett helyen. Így a funkciók elhelyezésénél és kialakításánál az
„áru” lehető legnagyobb felületen való bemutathatóságát tűztük ki
célul. Az építmény két oldala nyílik meg értékesítési céllal. A
belső térben a vásárló irányában, L-alakban egy pult került
elhelyezésre. A pult alatt helyeztünk el egy-egy, a pavilonból
kitolható dobozt, amely az eddig egyedileg megoldott asztalokra
helyezett áru bemutatását váltaná fel, ezzel egységes arculatot
kölcsönözve a vásárnak. A kitolható dobozokban elhelyeztünk
még egy kisebb fiókos tárolórendszert. A pavilon hátfalára
polcrendszert terveztünk, mely szintén az áru bemutatását
szolgálja. Itt került kialakításra még a pult alatti szakaszban egy
kisebb tárolószekrény, a szükséges plusz árukészlet tárolására.
Anyaghasználat

polikarbonát

polikarbonát LED megvilágítással
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fehér faburkolat
Koncepció ábra, pavilon működési elve:

120

héjszerkezet

aluminium élvédő
LED szalag világítással

2 257

felhajtható előtető alsó felületén
perforált fémlemez
(lógatott áru elhelyezése)
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400

polikarbonát burkolat
fa beépített bútorok

variálható polcrendszer
termék bemutatására
alsó tároló szekrények
a többlet áru tárolására
A-A Metszet 1:25

Szerkezet, anyaghasználat
Mind a szerkezet, mind az anyagválasztás terén törekedtünk a könnyedségre, újszerűségre. Célunk egy, a jövőbe
mutató, nem a hagyományokat újra megvalósító vásári környezet létrehozása volt.
A pavilon alumínium vázszerkezetű. A falakat kétoldalról 2cm-es polikarbonát lemezzel burkoltuk, a két tábla közé
pedig transzlucens, fényáteresztő hőszigetelést helyeztünk. Ezzel a megoldással nappal természetes megvilágítást
kap a pavilon, éjszaka pedig a belső mesterséges megvilágítás kiszűrődik a külső környezet felé, ezáltal az egész
pavilon mintegy világítótestként is működik. A pavilon hátfala fehér lazúrozott nyírfa rétegelt lemez burkolatot
kapott, a két réteg közé kőzetgyapot hőszigetelés került. Ugyanebbe az elembe került elhelyezésre az összes
rögzített funkció, elektromos szerelvény, csatlakozás.
A padlólemez szintén szintén 2cm-es rétegelt nyírfalemezből készül. Az alsó, vízzel érintkező felület impregnált fa
beépítését terveztük. A járófelületre nagy kopásállóságú világosszürke gumipadlót alkalmaztunk.
A tetőre és a mennyezetre szintén polikarbonát lemez beépítését terveztük, a rétegek között 10 cm-es transzlucens
hőszigetelés elhelyezésével.
A belső térben alkalmazott bútoroknál a fa építőelemekkel azonos anyagú és felületkezelésű fát alkalmaztunk. A
hátfalba süllyesztett polcrögzítő rendszer többféle áru-bemutatási módot tesz lehetővé (polcos, döntöttpolcos,
akasztós ).

pavilon tömegéből kitolható
doboz az áru prezentálására

aluminium vázszerkezet

tető gerenda

merevítő pillér

talpgerenda
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Világítás
A pavilon áttetszőségének köszönhetően a fényt szinte teljes
mértékben képes átengedni, sőt a polikarbonát falszerkezetének
köszönhetően több irányba reflektálja azt.
A belső térben lokális fényforrásokat helyeztünk el. A
polikarbonát élzárására egy olyan alumínium profilt választottunk,
amelybe elhelyezhető LED-szalag, így este maguk a pavilon
falfelületei is világító felületként működnek.

2,10

Költségbecslés
A főbb anyagok mennyiségét és összköltéségét számítással
határoztuk meg. A munkadíj és egyéb elemek hozzávetőleges
árát pedig százalékos becsléssel állapítottuk meg. Az így kapott
végösszeg 1,6 millió forint, mely egy alapelem bruttó előállítási
költsége. Természetesen becslésünk csupán az előállítás
költségeire terjed ki, nem tartalmazza a szállítási, karbantartási
és egyéb költségeket.
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pavilon alapegység

pontszerű, egymástól elhúzott elrendezés

pontszerű, páros elrendezés

árkádos sorolás
Előképek
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