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Helytörténet
Móricz Zsigmond körtér - A XX. 
század elején csak a Fehérvári út 
és a Budai körút elágazásaként 
jelölték. Egyetlen épülete a 
Fehérvári Fogadó volt. Kiépítése 
Lágymányos fejlődéséhez köthető. 
A teret 1929-től Horthy Miklós 
körtérnek nevezték és csak 1945-
től viseli a tér Móricz Zsigmond 
nevét.

Bartók Béla út - A Szent Gellért 
tér és a Kelenföldi utat összekötő 
ú t a X I . k e r ü l e t e g y i k 
legforgalmasabb útja. Eredetileg a 
Fehérvári út része volt.

Szent Gellért tér - A Duna partján 
található tér, névadója Gellért 
püspök. A felszín alatt hőforrások 
nyílnak, amelyekből a Gellért Szálló 
fürdőjét látják el  gyógyvízzel. A 
térre nyí l ik a Gel lérthegyi 
Sziklakápolna. 
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Dicső múlt

Gárdonyi Géza elmeséli ...
A XIX. század legutolsó éveiben robbant 
be hazánkba a kerékpározás nagy 
divatja. Gárdonyi Géza elmeséli, 
idegenkedését legyőzve hogyan tanult 
meg biciklizni. "A csúszó-mászó hernyó 
érezheti így magát, mikor egy napon 
arra ébred, hogy szárnya van. 
Megélénkül, és vidámmá válik az élete."

Karinthy Frigyes egykori törzshelye, a Hadik kávéház 
újra megnyílik a Bartók Béla út 36-ban, ahol ismét 
színteret kapnak az egykori játékos hétköznapok.
Csupán néhány az egykori közkedvelt játékokból: 
biliárd, rex, sakk, darts és az elmaradhatatlan blattolás



Kultúrtörténet,
 híres lakók, tevékenykedők 

a Bartók Béla úton

Szent Gellért Tér

Móricz Zsigmond körtér



bARTók bélA JÖVŐ ÚTJAHelyszín  közlekedés

“A főváros egyik lüktető artériája, Budapest főútvonalainak egyik legfontosabbika. 
Egy út a budai oldalon, közel a Dunához, közel az egyetemekhez, közel a kultúrához, közel a művészetekhez és közel Hozzád. 

Ez az út, melyen nap, mint nap megfordulsz, vásárolsz, eszel-iszol, sétálsz, tekersz, rohansz - élsz.”



elsődleges szempont: gyalogos és kerékpárbarát környezet,           
egy sétálóutca kialakítása
személygépkocsik “elterelése” alagútrendszerben az adott 
útszakaszon
 villamos forgalom megtartása a felszínen
 szabadtéri kultúra és a sport előtérbe helyezése
a Móricz Zsigmond körtéren egy kerékpárközpont kialakítása, 
kávézóval, elsősegélynyújtó állomással, kerékpár parkolóval és 
szervizzel
kerékpársáv kialakítása a villamossín északi oldalán
a Szent Gellért téren a kerékpár forgalom átvezetése a külön 
erre a célra kialakított alagútban (vonzó megjelenés, különböző 
színű fényekkel és zenével)
a Gárdonyi tér átformálása - Hadik kávéházzal, játszótérrel
Bartók Béla út két köztes szakaszán (villamos sín déli oldalán) 
szobrok elhelyezése, “Walk of fame” szobrokkal
design utcabútorok használata
reklámfelületek és díszítések kizárólag a kultúra jegyében

Alapkoncepció



Átnézeti helyszínrajz bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Részletrajz  Móricz Zsigmond körtér

Az autós forgalomtól mentesített tér kibővülése további zöld felületek létrehozását tették lehetővé. Pihenésre, sportolásra és 
rendezvények lebonyolítására alkalmas szabadteret alakítottunk ki! Mindezeknek köszönhetően a jelenlegi állapottól eltérő, 
aktív és kulturális nyüzsgésnek adunk teret. A meglévő térelemek kiemelésével és új utcabútorok, valamint vízarchitektúra 

létesítésével fokozzuk a tér megjelenését és a látogatók kényelmét. 



Esti fények  Móricz Zsigmond körtér

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Látványterv  Móricz Zsigmond körtér
A körtér közlekedési csomópont 

jellegét megtartottuk, de a hangsúlyt a 
kerékpárosokra és a gyalogosokra 

helyeztük át!



kizárólag a kultúra jegyében

Villamosmegálló

Villamos, mint mozgó 
kultúr-információs 

közeg

Reklámfelületek - díszítések



Részletrajz  Bartók Béla út 1. szakasz
           (Móricz Zsigmond körtér és Gárdonyi Tér közötti szakasz)

Északi oldal: dinamikusabb színtér, kerékpárosok, görkorcsolyázók és kutyasétáltatók számára, 
továbbá olvasni, pihenni és étkezni vágyók részére

Déli oldal: kulturálisabb színtér, gyerekek és művészetbarátok számára (zene, festészet, szobrászat, irodalom, fényképészet)



Esti fények  Bartók Béla út 1. szakasz
                (Móricz Zsigmond körtér és Gárdonyi Tér közötti szakasz)

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



A kultúra határkövei a sétálóutca 
két végpontján (megfelelő 

szögből szemlélve a szobrokról 
leolvasható az új kultúrális 

terület mottója).

Jégszobor hatású plexi üveg 
szobrok a XI. kerület híres 
szülötteiről. (“Walk of Fame” 
analógiájára)

Művészek sétánya  a Bartók Béla úton



KultúrART bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Részletrajz  Gárdonyi Tér

A sokat emlegetett Hadik kávéház színtere ... de természetesen ennél még sokkal több is! Szabadtéri bábszínháznak és 
játszótérnek,  valamint piknikhelynek, szabadtéri mozinak, színháznak, kiállításoknak és divatbemutatóknak adhat otthont.
Ezen a területen is erősen megnöveltük a zöldfelület arányát a beépítettel szemben, a családbarát környezet érdekében.



Esti fények  Gárdonyi Tér

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Látványterv  Gárdonyi Tér Az új Gárdonyi tér ismét 
pezsegni fog a Hadik Kávéház 

megnyitásának köszönhetően. Oázis, ahol 
mindenki jól érezheti magát! Kultúra 

és sport egymásra talál!



Részletrajz  Bartók Béla út 2. szakasz
           (Gárdonyi Tér és Szent Gellért Tér közötti szakasz)

Északi oldal: dinamikusabb színtér, kerékpárosok, görkorcsolyázók és kutyasétáltatók számára, 
továbbá olvasni és pihenni vágyók részére (ivókutak sportolóknak és kutyáknak)

Déli oldal: kulturálisabb színtér, sétálók és művészetbarátok számára (zene, festészet, szobrászat, irodalom, fényképészet)



Éjszakai kép  Bartók Béla út 2. szakasz
                       (Gárdonyi Tér és Szent Gellért Tér közötti szakasz)

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



SportART

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Részletrajz  Szent Gellért Tér

A lenyűgöző Panorámát zavartalanabbul élvezhetik a itt átutazók és megpihenők, a forgalom átszervezésének és a kényelmes 
utcabútoroknak köszönhetően. Zöldfelületek növelése és vízarchitektúra beillesztésével felüdítettük ezt a forgalmas 
csomópontot! A rakparti kerékpáros gyorsforgalmi út egy szórakoztató és színes alagúttal kapcsolódik a Bartók Béla úthoz!



Éjszakai kép  Szent Gellért Tér

bARTók bélA JÖVŐ ÚTJA



Látványterv  Szent Gellért Tér A rakpart és a körtér 
közötti közlekedés alagút 

rendszerben történik, mely a Bartók Béla 
út teljes autómentesítése céljából lett 

megépítve. 



Kerékpár és gyalogos alagút fényei



Burkolatok   Semmelrock



Utcabútorok
Thylia kollekció - Schreder

Támlás és támla nélküli padok
Hulladéktároló
Világítástechnika
Elválasztó kordon



Utcabútorok



Utcabútorok Világítástechnika
Színes világító gömbök - Gárdonyi tér
Thylia lámpa család



Növényzet
Lombos fák

 Platanus x acerifolia - Platán (meglévő platán 
fasor megtartása, hiányzó  illetve beteg 
egyedek pótlása többszörösen iskolázott                   
sorfákkal)
Acer platanoides ‘Globosum’ - Gömbakác
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ - Virágos kőris

Lombhullató cserjék
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ - Borbolya fajta
Spiraea x vanhouttei - Közönséges gyöngyvessző
Hydrangea arborescens - Hortenzia fajta



Örökzöld cserjék
Hypericum calycinum - Örökzöld orbáncfű
Prunus laurocerasus - Közönséges babérmeggy
Lonicera pileata - Örökzöld lonc
Berberis julianae - Júlia borbolya (sövénynek)

Lavandula angustifolia - Levendula
Potentilla fruticosa - Pimpó fajták
Viburnum opulus ‘Roseum’ - Labdarózsa

Lombhullató cserjék



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


