


MIT 
CSINÁLTUNK?
Meg akartuk mutatni ennek a 
városnak az értékeit, pozicionálni 
szeretnénk Budapestet, hogy olyan 
legyen, amilyennek leginkább látni 
szeretnénk: egy folyamatosan 
változó, modern és progresszív 
európai fővárosnak.

 



LEHETŐSÉG
Az alsó rakpart Budapest 
szívében autópályaként 
üzemel, ám a Lánchíd és a 
pesti alsó rakpart munkálatai 
miatt zárványterületté vált 
egy szakasza. 

Most adódott a helyzet, hogy 
együtt értelmezzük újra a teret, 
új funkciót adjunk neki, és 
felrakjuk a gyalogosok mentális 
térképére, hogy itt egy új tér, 
ahová lehet jönni.

 

Fotó: Nagy Tamás
http://utadon.hu/ujra-mienk-a-pesti-also-rakpart/



HOL?
Parlament (Garibaldi utca) és 
a Lánchíd között, a helyszín a 
rakpart felújítási munkálatai 
miatt forgalommentes 
köztérré alakult.

Megközelítés: gyalogosan hat 
ponton, két akadálymentesített 
belépési ponton, parkolóhely a 
kiszolgáló járműveknek a 
Garibaldi utcán.

 



MIÉRT 
FONTOS?
Mert a folyópart egy város 
koszorúere. Ez egy próbaüzem 
annak bemutatására, hogy milyen, 
ha autópálya helyett egy élhető, 
használható terület van a 
folyóparton, a világörökségi 
területen. Ugyanakkor ez egy teszt 
egy esetleges későbbi 
beruházásra.
 



KINEK 
SZÓL?
Mindenkinek, aki itt lakik, aki 
erre jár és esetleg mást is el tud 
képzelni azon túl, hogy van egy 
autóút a Duna mellett. 

Ez egy autómentes terület a 
gyalogosoknak, 
bicikliseknek, családoknak, 
az embereknek és persze 
négylábú barátaiknak.



ELMÉLET ÉS 
MÓDSZERTAN
A téralkotás urbanisztikai 
módszert követtük, mely a 
városlakók által korábban nem 
használt területeket hivatott 
felszabadítani, újra rajzolni, 
átértelmezni ideiglenes 
eszközökkel és szabadidős 
tevékenységekkel.



TAKTIKAI 
URBANIZMUS
A taktikai urbanizmus a városlakók által 
nem használt terület újraértelmezése.
A közterület fogalma túlmutat a park, a 
tér és az utca hagyományos 
értelmezésén.

Minimális költségvetésből, ideiglenes 
eszközökkel, egyfajta átmeneti 
térhasználat, kísérlet a területi 
funkcionális elrendezésére, használat 
közbeni megismerésre törekedve.



MI 
TÖRTÉNT?
A pesti forgalommentes 
rakpart szakaszán ideiglenes 
installációkkal, vizuális 
beavatkozásokkal alakítottunk 
ki egy élhetőbb, szerethetőbb 
közteret közel két hónapra. 



MI 
TÖRTÉNT?
A projekt illeszkedett a 
2020-ban indított hétvégi 
rakpart megnyitásához, ám 
ezúttal hétköznap is mindig 
elérhető volt a városlakók 
számára. 



MI 
TÖRTÉNT?
A forgalommentes köztéren 
semmilyen kereskedelmi 
tevékenység nem történt, 
rendezvények nem voltak 
engedélyezettek. A látogatók 
mégis a nyitás napjától kezdve 
tömegesen vették igénybe a 
területet. 



MI 
TÖRTÉNT?
Ideiglenes beavatkozások: 
aszfaltfestés, bútorok, 
installációk, virágládák, 
felfestett sportpályák. 



MI 
TÖRTÉNT?
Parkszerű használat: autók 
helyett növények, leanderek, 
tiszafák, rózsaloncok, 
piknikasztal, napozóágy, ülőke 
a szalagkorlátból (hozhattad a 
függőágyadat), szalagkorlát 
megnyitása, bringatároló, Bubi 
parkoló.



MÁRKÁZÁS
A szakértőkkel való egyeztetés 
után (tájépítészek, urbanisztikai 
tervezők, építészek, a Főkert 
munkatársai stb.) létrehoztuk 
az átmeneti városrész 
identitását. 

A márkaüzenetek között 
szerepelt a szabadság, a 
könnyedség, a kikötői, vízparti 
hangulat. 

Fotó: Csudai Sándor - We Love Budapest



KONCEPCIÓ
Logó és szövegírás terén sem 
maradtunk hagyományos 
módszereknél: egy szabadon 
variálható logó jött létre a 
taktikai urbanizmus 
szellemiségében.



KONCEPCIÓ
A moduláris szöveg kétrétegű 
jelentéssel bír, az összes főbb 
üzenetben elrejtjük a projekt 
nevét.





TONALITÁS
Tonalitását tekintve kedves, 
kicsit pimasz, ugyanakkor 
asszertív hangulatot akartunk 
megvalósítani.



FELÜLETEK
Minden üzenetbe és felületbe 
elrejtettük a projekt nevét. A 
telepített növények védelmére 
külön gondot fordítottunk.











ASZFALT
A közösségi élményt erősítvén 
arculatos ugróiskola, sportpálya 
és szókereső is helyet kapott a 
térben. 



+ BÓNUSZ
PÁLYÁZAT
10 parkolóhely átátalakítása 
közösségi használatra



MERCH
A limitált szériás merchandise 
termékek - a várakozásokat 
felülmúlva - pár nap alatt 
elfogytak. 



VÉGEREDMÉNY 
ÉS TANULSÁGOK
Minimális költségvetésből a vizuális és 
téralkotási beavatkozásokkal egy 
élhetőbb és szerethetőbb köztér jött 
létre közel két hónapra a városlakók 
üdvére. 

A projekt egyfajta próbaüzemként is 
szolgált a későbbi parkosítási tervekhez, 
a visszajelzések és tanulságok a jövő 
munkálataiban első számú 
referenciaként fognak szolgálni. 

A tesztüzem teljes sikerrel zárult.






