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Helyszínelemzés
AA főváros szívében elhelyezkedő Vörösmarty tér általában nagy forgalmú a hétköznapokban is, 
ám az itt rendezett vásárok idején tömeges érdeklődésre tart számot. Az itt megrendezett ese-
mények méltán híresek nemcsak itthon, Magyarországon, hanem külföldön is: jelentős mennyi-
ségű turista érkezik ezen alkalmak megtekintésére.  Pályázatunkban megkísérlünk ehhez méltó 
keretet adni, figyelve a tömegek áramlására, a kereskedlemre, a térképzésekre és arra, hogy 
minden fizikai elvárás mellett megadjuk a megfelelő hangulatot és a tökéletes élményt. A tér 
adottságaival és az építészeti eszközökkel operálva, valamint az eddigi itt megrendezett ese
mények tapasztalataiból kiindulva vizsgáltuk meg a helyszínt madj alakítottuk ki koncepciónkat.

Problématérkép
AA tér önmagában egy igen nagy terület, ám az emberi tömegek jelenlé-
te miatt a felhasználható terület erősen lecsökken.  Mindamellett, hogy 
figyelembe vesszük a biztonsági és távolsági előírásokat, arra is kell 
ügyelni, hogy a sétálgató nézelődők ne zavarják se egymást, se az át-
haladó forgalmat, se az éppen a tér szépségében vagy az azon meg-
rendezett eseményekben gyönyörödőket és megpihenni vágyókat.  Meg 
kell hagyni a teret a történelmi épületek megcsodálására, valamint a 
mindennapos felhasználók életére, hogy a kiemelt program és a hét-
köznap megférhessen egymás melett és ne szítson ellenérzéseket az 
ottlakók és dolgozók valamint a látogatóba ide érkezők között..

Koncepció
OlyanOlyan megoldást kerestünk, ami szakít a konvenciókkal,  keretet biztosít az ünnepeknek,  valamint egyszerre hasznos, használható, érdekes és egy 
újszerű megközelítése az ilyen eseményeknek. Kétszintű struktúrát találtunk ki, mely a legalkalmasabb tömegképzés arra, hogy az átjárhatóságot 
akadályozó étkező álló- illetve ülőhelyek ne zavarják a vásárló tömeget. A felső szinteken tartózkodóknak hangulatos rálátása nyílik ezáltal az alul 
örvénylő sokadalomra. Az építészeti megformálás során törekedtünk arra, hogy a boxok megnyitásai és orientációja kihasználja a tér kapcsolati 
adottságait,adottságait, a pavilonok és teraszok épp úgy nyílnak a nagyobb tömeget vonzó utcákra, mint a téren lévő közösségi funkciókra  így vonzóvá téve 
azokat. A közösségformálást interaktív módon alakítja ki, mozgással, dinamikus lendülettel: az anyagválasztás egyszerűsége, kis anyagi vonzata és 
könnyen pótolhatósága lehetővé teszi a dekorálás társadalmi programmá alakítását. Szezonálisan, évente vagy akár több évente bármilyen közös-
ség által újra festhető, így bekapcsolva az embereket az ünnepi készülődésbe. Az átjárhatóság és átláthatóság igen fontos elemét képzik az elkép
zelésünknek, így kerültek bele áttetsző transzparens részek, az átlátást segítő kapuelemek. A boxok természetes szerkezete hívogató, valamint az 
egész berendezés fent-lent játéka igazi felfedező útra hívja az idelátogatókat.

Látogatói létszámok az elmúlt években rendezett 
eseményeken:
Karácsonyi vásár 2013:      ~  500.000 fő
Karácsonyi vásár 2014:      ~  500.000 fő
Tavaszi Vásár 2013:        ~  250.000 fő
Tavaszi Vásár 2014:        ~  300.000 fő
Útvonalak terheltsége:
Váci utcaVáci utca
Deák Ferenc utca (Deák tér felől)
Harmicad utca felől
Dorottya utca
Vígadó utca
Deak Ferenc utca (Dunapart felől)

A tér összterülete:      ~ 8800 m2
Biztonsági távolságokból keletkező területveszteség:  -  1600 m2
Meglevő tereptárgyak és azok védelme miatt keletkező területveszet-
ség:                           -  1200 m2
Kisföldalatti feljárója és az előtte levő biztonsági zóna:    -   100 m2
Kiírásban szereplő, de nem betervezendő elemek:   -  200 m2

Maradó terület:           5700 m2
Boxokhoz és eléjük biztonsági zónaként szükséges terület:    1200 m2
Éttermi pavilonokhoz (10 db) és biztonsági szónájukhoz szükséges te-
rület:                                250 m2
Éttermi pavilonokhoz kapcsolódó kiszolgáló területek mérete:   400 m2
Egyéb kiírásban szereplő és betervezendő elemek szükséges 
alapterülete:                         200 m2

Szükséges terület:        2200 m2
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Alapbeállítás:
A kereskedelmi alapegységeket, a boxokat csoportonként helyezzük le, mindegyik csoport két irányba nyit. Az egyA kereskedelmi alapegységeket, a boxokat csoportonként helyezzük le, mindegyik csoport két irányba nyit. Az egy-
ségek elhelyezésekor figyelembe vettük a biztonsági előírásokat, melyek egyaránt meghatározzák a minimum tá-
volságot a térfalat alkotó épületektől (6 m), de egymástól is (min. 6 m, mi ez általában többnek vettük, hogy az 
embertömeg kényelmesen elférjen). A boxok hosszanti hátfaluknál vannak összekapcsolva. Ilyen csoportok tetejé-
re illeszkednek az éttermi pavilonok, melyek szintén két irányba nyilnak és mindegyiknek van terasza. A teraszok-
ra felvezető lépcsők igen biztonságosak mind kialakításukban, mind elhelyezkedésükben.  A teraszok szervezése 
mindig valami igényes látnivalóhoz kapcsolódik: a Váci utcához, a tér közepéhez, a Gerbeaud-házhoz, stb. Az étter-
mi pavilonok elhelyezése pedig hívogató kapuzatokat alakít ki, melyek a kétszintes rendszer miatt egy igen védett 
érzést keltő és bensőséges „belső udvarokhoz” vezetnek. Ezek a belső udvarok nyitnak a tér közösségi részei felé: 
védettségük nem elzárja, hanem megnyitja a közönség útját és kilátását a a középső részek felé. A legforgalma-
sabb útszakaszok felől érkezőket egy-egy információs pavilon fogadja, mely segíti a tájékozódást a területen. A ki-
szolgáló egységek a tér északi sarkán kapnak helyet, ahol a legkönnyebben megoldható a szállítás, illetve a műkö
déshez szükséges további egységek elhelyezése.

Nyári verzió a Gerbeaud-ház emeletének sarkáról
A ponyvák kellemes árnyékot biztosítanaka napos jó időben

Nyári verzió éjjeli „belső udvara” a tér közepéről       
A ponyván és áttetsző polikarbonát lapok fényjátéka felfedezendő világot teremt

Nyári verzió „belső udvara” a tér közepéről
Könnyen átjárható - átlátható terek és a tömeg szabad áramlásának lehetősége

Nyári verzió az Erzsébet tér irányából       
A boxok kalandra hívják mind a gyerekeket, mind a felnőtteket

Téli verzió kilátása a fölső teraszokról
A jégpálya (opcionális) és a színpad mindig szórakoztató képet nyújtanak

Téli verzió éjjeli látképe a jégpályáról       
A boxok és a közöttük áramló fénypontok játéka ünnepi hangulatot teremt

Téli verzió kilátása a Váci utca felől emelet magasságban
A vásár ideje alatt is működtethető korcsolyapálya a szobor körül kiemelt helyzetbe kerül

Téli verzió látképe a Gerbeaud-ház első emeletéről  
A boxok téri elhelyezése igen laza lehet a kétszintű struktúra miatt- kényelmesen elfér minden

Nyári verzió helyszínrajza - M=1:500
Kötelező komplexumok:
min 62 db box        (8,5 m2)
3 db információs box    (8,5 m2)
6 db kettős éttermi pavilon (50 m2)
      éttermenként  (25 m2)
1 db színpad 1 db színpad         (25 m2)
Opcionális komplexumok:
játszóház          (25 m2)
körhinta           (60 m2)
karácsonyfa         (70 m2)
Egyéb lehelyezett komplexumok:
előkészítő konyha      (70 m2)
hűtőkonténerek hűtőkonténerek       (45 m2)
mosdó, iroda raktár     (85 m2)
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