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Képzeletbeli mesés ünnepi kisváros, Budapest varázslatos ékszerdoboza.  

Egy hely, ahol éjszakánként felnézhetünk a csillagokra.  
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Karácsonyfa

A téren kívüli pavilon

Kereskedelmi pavilon

Vendéglátó pavilon

Álló fogyasztópult

Fák

Körhinta

Háttérkiszolgálás
felvonulási épületei

Illemhelyek

Épület bejárat

Közvilágítás

A vásár berendezése
Elve: a jelenleg is jól működő elemek és elvek megtartása, a vásári hangulat 
artikulálása.
Séma: kisváros a nagyvárosban. A vásár épített elemeinek rendszerbe foglalása, 
melynek alapegységei az utca és a tér. Ezek ritmusát pedig a rendelkezésre álló tér 
és annak adottságai alakítják.
Az utcák követik a Vörösmarty tér körüljárását zárt karakterrel, helyenként 
felszakadozó sorokban (épületek bejáratánál, surranók kialakításakor). Ettől 
eltérő az északi telepítési vonal, ahol a telepítés az előbbitől eltérő-pontszerű jel-
leget ölt, körbejárhatóvá téve a pavilonokat.
Két súlypontot jelölünk ki, ezek a képzeletbeli városunk terei. Ezek funkció-
jukat tekintve is különbözőek.  Az egyik a szórakozás és kultúra színtere, szín-
pad előtér illetve gyülekező- közvetlen kapcsolatban a földalatti érkező és távozó 
pontjaival. Nevezzük ezt ünnepi főtérnek, melynek középpontja a város karácson-
yfája.
A park az eddigi zárt, másodlagos belső zárvány karaktere helyett kinyílik, 
ételudvarként karakterében statikusabb, álló pultokkal tagolt területté változik. 
Pavilonjaival U-alakban fordul a tükröződő üveghomlokzatos épület felé.
A színpadot a 2014-es vásár telepítési képével egyetértésben a tér északi sa-
rokpontján lerekesztésként alkalmazva telepítjük. Ez a kiszolgáló és illemhely 

funkciókat praktikusan különíti el a tér belső részeitől.
A karácsonyfa a nyüzsgő tér origójában található kutat magába foglalva hely-
ezkedik el, betöltve a teresedés középpontjában a súlyponti elem szerepét. Meg-
oldásunk a kút téli védműveként is funkcionálhat. 
Új elem a karácsonyi vásáron a betlehem, mely szintén erre a térrészre néz, vizuá-
lis kapcsolatot tartva a színpaddal, így az időnként aktívan bevonható elemmé 
válhat.
Körhinta. A korábbi vásárokban bizonyítottan hangulatos színfoltként volt jelen 
a téren, ezért színpompás felütésként kiemelt helyen a Váci utca felől érkezőket 
köszönti.

Vásári működése
Ez a rendrakó hozzáállás folytatódik az emberi perspektíva szintjén is, hangsúlyos 
előtető konzolt alkalmazunk annak érdekében, hogy rendezetten megjelenő áru-
standok alakuljanak ki, és a kínáló felületek ne hódítsanak el random felületeket 
a téren. Az áruválaszték bőséges, összességében ez a kavalkád adja a vásárok bá-
ját, de területileg a nagyobb tetőkinyúlás adhat egy olyan rendszert, ami befog-
adhatóvá teszi az utcaképet.
A tető vastagsávú homlokfala a cégéreket és feliratokat szintén egységesen kezeli, 
ezzel növelve az igényes felirat kihelyezések lehetőségét mely módjáról a minden-
kori üzemeltető dönt szem előtt tartva az egységesség alapelvét (egységes feliratok, 
betűk, színek).
A belsejében és a pult homloklapján kialakított rögzítési helyek ( függőleges per-
forációk)  garantálják az áru kihelyezésének sokféle variációját. A bérlő a neki 
megfelelő tárolókkal, akasztókkal és tálalópultokkal szerelheti ki pavilonegységét, 
esetlegesen előrendelve a bérbeadótól.
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Telepítési variációk
Az alapegység a kiírásban elvárt 8m2, ezt kettéosztva egy 4m2-es feles egység 
alakítható ki. Ennek érdekében külön bejárat képezhető egy oldal elem cseré-
jével. A pult felett két oldalra eltolható harmonikaablak optikailag kívülről 

osztja az árusokat, de a pavilon belterében nem feltétlenül választja el azokat. 
(Igény szerint a szeparálás megoldható). A rendszer kialakítása lehetővé teszi 

az elülső fal teljes elhagyását, és felváltását mobil vagy más egyedi pulttal.
Párban is lehelyezhető, de kialakítható négyes elrendezés, melynél a 

vízelvezetés szintén megoldott. Az így kialakítható tetőfelülnézet a leg erősebb 
karakterelem lehet az ünnepi téren.

Megvalósítható a sor-elrendezés, de az oldal elemek elhagyásával létrejöhet 
egybefüggő 16m2 – es nagyobb kiszolgáló egység is, továbbá egy módosított 
padozati elem sorolásával mezőben bármekkora területű egység képezhető.
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1. Falmodul 750x2240x90 mm

2. Élerősítés 2mm fémprofil

3. Fa padozat / 3db 3800x730 mm

4. Natúr fa burkolatú pultfelsőlap

5. Zárható zsaluzia,

    pultlap mélység széles táblákkal

6. Perforálat beltéri burkolat,

    natúr fa, fehér lakkbevonatú festés

7. Fémlemez-kasírozott OSB építőlemez,

    pontra lejtetés

8. tetőkonzol 1500mm

9. Külső ütésálló burkolat 845 mm magasságig

10. 845-1395 mm ig műanyag alapú kültéri

     festékbevonat

 Alaprajz 1:25 Tetőfelülnézet
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11. Perforált rögzítőnyílásba akasztható

      tároló és tartó-rendszerelemek

12. Emelési és rögzítési pont

13. Rögzítő káva

H2 nézet B metszet
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H3 nézet A metszet
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A rendszer elemei
A tartós használhatóság és gyors szerelhetőség érdekében alapszabály, hogy a szerelés rendszerben 
történjen, ne kelljen hozzá különleges szerszám, új furat, csavar és egyéb olyan apró elemek, amik elko-
pnak, eltörnek, idővel gyengítik a szerkezet állékonyságát. 
Pódium: merev acélkeret, üreges szerkezet és fa padozatú vázkitöltés.
Oldalfal: Előszerelt élvédelemmel ellátott fém hord.vázas szendvicsszerkezet . Kézi erővel fogási és rög-
zítési pontokon emelhető. Belső oldalán fehér lakkal kezelt faburkolat gyorsrögzítő nyílásokkal per-
forálva. Külső burkolata lábazat felett festett rétegelt lemez, lábazat alatt erősített kivitelben (sötét sáv).
Tető: Tört geometriájú pontra lejtő, daruzási pontokkal ellátott építő lemez szendvicsszerkezet.Felső 
síkon fémlemez burkolattal és a szegélyeknél vízorros kialakítással. Két pavilon összeforgatásánál a 
kialakuló nútokban ereszcsatornás vízelvezetés is kialakítható.
Pult: igény esetén kivehető, nem merevítő szerkezeti elem. Az építési rendszerből származtatott mérete 
miatt jól rakatolható pavilon elem. Részei: támasz könyökök és rakodólap. A homlokzati lapok sávok-
ban perforáltak (árukihelyezés miatt).
Zárás: két oldalról harmonika-szerűen félretolható fémlamellás zárószerkezet. A lamellák szélessége  
egységnyi, a pultmélységével megegyező méretű- nyitott állapotában hordozó felületként funkcionál. 

Építés-bontás-szállítás-tárolás
A pavilon három fő részből áll. Pódium, oldalfal és tető. 
A pódium kerete hegesztett acélváz, mely állítható színpad-állvány lábakkal szintezhető. A szintezés 
után az előreszerelt oldalfal-elemek kézi erővel felállíthatók a padozat keretében kialakított nútba il-
lesztve. Egymást merevítő rendszerben stiftekkel rögzülnek. A beltér körbezárása után az előre szerelt 
tetőelem kerül fel gépi daruzással mely koszorú szerepet tölt be a szerkezet merevítésében. A fal elemek 
a daruzás metódusára kalibrált rögzítési csomópontokkal rendelkeznek (kiszélesedő nyílás), segítve az 
illesztésüket. A bontás ezen sorrend megfordításával zajlik a tető leemelése után a fal mezőben elhely-
ezkedő elemeinek eltávolításával kezdve.
A fal elemek kivitele élvédett, ezáltal sérülésmentesen mozgathatóak ill. rakatolhatóak.  A pódium 
kerete szintén rakatolható, padozati elemei (egységenként 3db) megegyező méretben készülnek a pult 
előlapjával. A tetőelemek géppel emelhetőek. Pódiumból két fajta kivitel készül annak érdekében, hogy 
az egyes pavilonok sorolással összenyithatóak legyenek.
Az ideiglenes tárolás az elemes rendszer miatt nagyon helytakarékos. Elmondható, hogy egy 8m2-es 
felállított alapegység helyén 10 db elemeire bontott pavilon tárolható. 60 pavilon tárolása ez alapján 
90m2-en megoldható.  

Pavilon arculata
Analízisünk rámutatott arra, 
hogy az ünnepi vásárok jel-
lemzően felülnézetből ítél-
hetőek meg hangulatilag. Ez 
pavilontervünk alapfelvetése. 
Az ízléses tetőmegoldás, formá-
jában, rajzolatában ill. an-
yaghasználatában pozitívan be-
folyásolja a tér felülnézeti képét 
abból adódóan, hogy felületi 
megjelenése meghatározó.


