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ferenc tér
felújítási

javaslat

A Ferenc téren és környékén jó élni. 
Az elmúlt bő évtized során a környék 
sokat fejlődött: a lakókörnyezetben 
megnyilvánuló pozitív változás a Tompa 
utca forgalomcsökkentésének, a Ferenc 
tér felújításának és a háztömbök keretes 
beépítéssé alakításának közös eredménye. 
A közterületi zöldítések, az összenyitott 
belső udvarok és passzázsok hálózatának 
köszönhetően a Ferenc tér környezete 
belvárosi viszonylatban kiemelkedően zöld 
lakókörnyezet. 

A nemrégiben felújított Ferenc tér ma is 
élhető, barátságos hely. Kis segítséggel, 
ápolással megőrizheted meglévő értékeit. Még 
jobbá, otthonosabbá pedig úgy teheted, ha a 
szükséges változtatások helyét és mértékét 
a hozzá vezető utcák, foghíjak, udvarok és 
passzázsok együttes rendszerében keresed.

Ehhez segítségképp felsoroltuk azokat a 
problémákat, amelyek ma a tér használatában 
megmutatkoznak. Nem kell mindent egyszerre 
megoldanod. Kiválaszthatod, szerinted 
mik a legfontosabb feladatok, elvégzésük 
milyen sorrendben célszerű. A javítások nem 
igényelnek nagy mértékű beavatkozást, a 
ráfordított energia pedig garantáltan megtérül, 
hiszen az eredmény egy tisztább, jól átlátható, 
a mostaninál kevésbé zsúfolt élettér lesz. 



A Tompa utca és a Ferenc 
tér zsúfolt, a túlzott sűrűség 
a kevésbé használt helyek 
belakásával, egyes elemek 
átszervezésével kiegyenlíthető. 
A funkciók helyét a térhez 
vezető utcák, foghíjak, udvarok 
és passzázsok együttes 
rendszerében érdemes kijelölni.

A házak alatti átkötések, belső 
passzázsok veszik fel a Tompa 
utca gyalogos forgalmát, 
a Tompa utca tengelyének 
meghosszabbításában 
fekvő Balázs Béla utca ezért 
alulhasznált. Az emberi jelenlét 
hiánya itt nyomasztó, jó lenne 
ezt az utcát barátságosabbá 
varázsolni.

A Tompa utca folytatásaként 
kihasználjuk az üresen 
álló foghíjakat, ezzel 
tehermentesítjük a Ferenc 
teret (elképzelhető, hogy a 
foghíjakon csak ideiglenes 
területhasználatra van mód, 
de ez sem gond, mert az 
ide tervezett funkciók mobil 
kialakításúak, a felhasznált 
elemek bármikor áthelyezhetőek 
máshová)

A környék udvarai védett 
zöld szigetek, a Ferenc téren 
a használatnak megfelelő 
zöldítést lehet alkalmazni (ha a 
zöldterület növelése indokolt, 
akkor növelni, ha csökkentése 
célszerű, akkor csökkenteni)



alapok
#1 a ferenc tér jó hely
#2 megéri spórolni
#3 szerelni jó
#4 tisztítás indul!
#5 válogass kedvedre!



a ferenc 
tér jó 

hely
Ne dobd ki rögtön elhasználódott köztered, csak hogy újat építs 
helyette. Használd a helyi anyagokat, fedezd fel a problémákat, 

javítsd ki őket. Mi segítünk!

“a tér adottságait 
figyelembe véve 
véleményem szerint 
a kerület egyik 
ékszerdoboza” 
László, Páva utcai lakos

#1



“Az itt megspórolt pénzt 
pedig lehetne a városrész 
egyéb területeire 
elkölteni.”
Zoltán, Ferenc téri lakos

#2

Ha nem költöd el az összes 
pénzed egy alapvetően jól 

működő tér felújítására, marad 
belőle a környező területek 

decentralizált fejlesztésére is. 
Így a rendelkezésre álló keretből 

széleskörűbb beavatkozással, 
jóval hatékonyabban, 

nagyságrendekkel jobb hatást 
érhetsz el.

megéri 
spórolni



“Minden megszerelhető...”

szerelni 
jó!
Ne dobd ki rögtön elhasználódott köztered, csak hogy 
újat építs helyette! Használd a helyi anyagokat, fedezd 
fel a problémákat, javítsd ki őket. Mi segítünk! Egy új tér 
kialakítása 

#3



tisztítás
indul!

A Ferenc téren most minden zsúfolt, túl sok a funkció, túl 
sok az igény. Rendszerezz, válogasd ki a feleslegessé vált 

elemeket, hogy rend legyen a téren.

#4



válogass 
kedvedre!

Katalógusunkban megtalálhatsz mindent, amivel rendbe teheted a 
Ferenc teret. Minden “termék” ára  fel van tüntetve, így kedvedre 

költheted el pénzed.

#5



katalógus
f1-f6 foghíj
b1-b25 basic
p1-p9 eXtrák

foghíj
 basic

 eXtrák



FOGHÍJ
kutyafuttató
Új, bekerített, füvesített kutyafuttató a Balázs 
Béla és Thaly Kálmán utca sarkán. A Tompa 
utcai planténeres fák és a Ferenc téri központi 
tű-pavilon áthelyezhető ide.

5 148 000 ft

f01 “Mindenesetre a legfontosabb a 
magunk mellé társnak választott 

négylábú társaink igényeinek 
kielégítése, mert ezen a téren 

sajnos nagyon el vagyunk maradva, 
inkább ellenségként tekintenek a 

kutyásokra.”
helyi lakos



FOGHÍJ
kÖzÖsségi kert a 

foghíjtelken
Művelhető, bérelhető parcellák a Ferenc tér 

mellett, a Balázs Béla utca elején. Veteményes 
fűszerkert a Ferencvárosban.

9 720 000 ftf02



FOGHÍJ
balázs béla utca 

revitalizáció
Csökkentett forgalmú, revitalizált utca új 

közvilágítással, parkolók közti fasorral. A Tompa utca 
Ferenc téren túli folytatása az új foghíjak egy 

tengelyre való felfűzését segíti.

33 525 000 ft

f03



FOGHÍJ
kÖnyvcsere pont és 
olvasó-kert 
A Balázs Béla utca elejére, a Ferenc térrel 
szomszédos foghíjra az egyik pavilon 
áthelyezhető, melynek kihasználásával 
könyvcserepont létesül.

5 160 000 ft

f04



FOGHÍJ
felnőtt és nyugdíjAs 

játszótér
A Balázs Béla és a Viola utca sarkán lévő foghíj 

az aktív kikapcsolódás helye, nyugdíjas- és 
felnőttsportolási lehetőségekkel.

19 970 000 ftf05



FOGHÍJ
tompa utcai 

rendrakás
a Tompa utcán megnőttek az ültetett fák, a dézsás 

fák feleslegessé váltak, szabadon áthelyezhetők 
 a közeli foghíjtelkekre. Ettől kitisztul a  

jelenleg zsúfolt utca.

384 000 ft

f06



BASIC
központi tű-pAvilon

elbontása
A Tompa utca tengelye újra megnyílik, a lépcsős 

kiemelés nem akadályozza az átközlekedést.

224 000 ft
déli bálna elbontása
Balesetveszélyes, értékes teret elfoglaló installáció 

megszűntetése.

732 000 ft

b01

b03



BASIC
északi bálna bontás
Balesetveszélyes, értékes teret elfoglaló installáció 
megszűntetése.

972 500 ft
BASIC
nagy rendezvénytér
További zöldfelületi folt elvételével és burkolásával 
szabadon használható nagy rendezvénytér létesül.

6 050 000 ft

b02



BASIC
felesleges utak 

zÖldítése
Egyes kanyargós utak kevéssé használtak, 

feleslegesen veszik el az értékes zöldterületet.

A kibontott burkolat a tér más területein 
újrahasználható.

1 359 000 ft

b04

“több zöldet szeretnénk a 
ferenc-téren!”
számos helyi lakos



BASIC
zÖldfelületek
pótlása
Az elbontott burkolatok helyén és a kikopott 
területeken fűtelepítés javasolt. Ez a tér 
zöldterületeit 4%-kal növeli. Az elbontott 
burkolat a tér más részein újrahasznosítható.

480 000 ft
gondnok
A tér gondnoka biztosítja a rendet és a tér 
hosszú távú ápoltságát.

b17

b05 “az így megspórolt 
pénzből pedig 

valószínűleg jó időre 
finanszírozható lenne a 

parkőrség”
B. László, helyi lakos



BASIC
játszótér áthelyezése

A tér dél-nyugati, védett részén kerítéssel 
kialakítva, a meglévő játékok felújításával és 

áthelyezésével létesül.

1 500 000 ft
játszótér bővítése

 új eszöközzel felszerelt, nagyobb, megújult 
játszótér kicsi és nagy gyerekek számára, az 

áthelyezett játszótér területén készül.

3 132 000 ft

b07

b23



BASIC
felesleges 
virágágyások 
elbontása
A tér rövid oldalain az útban lévő, 
közlekedést akadályozó ágyások 
megszűntetése. Az elbontott burkolat a tér 
más részein újrahasznosítható.

316 800 ft b08

“nagyon hiányzik a teret 
körbefogó járda”

P. J.Erzsébet, helyi lakos



BASIC
padok a pavilonban

Az északi pavilon átjárhatóvá tétele, korábbi 
kerítés helyett ülőfelületek biztosítása

336 000 ft

b09



BASIC
wc felújítás
Akadálymentesített, meghosszabbított 
nyitvatartású nyilvános wc állandó takarítási 
renddel.

997 500 ft
premIum
raktár
Kerti játék és szerszám raktár a meglévő épület 
mellett.

3 600 000 ft

b10 p03



BASIC
burkolat

javítások
Sérült térburkolatok javítása a tér 5%-án.

960 000 ft

b11

“... azt gondolom, hogy lehetne 
spórolni ha az egész teret nem 
rombolják le csak egységes képpé 
alakítják, illetve kiegészítenék 
a meglévőt, azaz felújítanák, 
megjavítanák, és aztán felügyelnék 
és gondoznák.”
Á. Éva, helyi lakos



BASIC
kerékpárút
A téren átvezető kijelölt biztonságos bicikliút 
felfestése a gyalogos- és kerékpárforgalom 
összebékítésére a Tompa utca tengelyében. 
Vigyázzunk egymásra!

117 000 ft

b12 b12

“A meginduló közbringa 
rendszer és a biciklisek 

számának folyamatos 
növekedése miatt valószínűleg 

a már most is nagy számú 
bringásnál még többen fognak 
ezen a környéken kerekezni.”

D. Gyula, helyi lakos



BASIC
muskátli minden 
ablakba
A tér látványát meghatározó homlokzatok 
kivirágoztatása. Az ablakokba ültetett virágok a 
teret is díszítik.

372 000 ft

b13



BASIC
bubi állomás

Bekapcsolódás a közösségi kerékpár-hálózatba.

0 ft
kerékpár tárolók

A Tompa utca tengelyében két ponton 22 
férőhelyes kerékpártároló létesítése.

330 000 ft

b14

b15



BASIC
kitisztítás
Feleslegessé vált, zavaró, idegen, térbeálló 
elemek (hirdetőoszlop, planténerek) eltávolítása.

96 000 ft

b16



BASIC
fekvőrendőr
Az átmenő forgalom lassítására fekvőrendőrök 
eljhelyezése a megfelelő helyeken.

480 000 ft b18 b18



BASIC
kávézók előtti  

burkolt teraszok
A meglévő növénykazetták megőrzésével, a 

téren elbontott burkolat újrahasznosításával új 
burkolt sáv a tér szélén kialakítva,  

a körbejárást is biztosítva.

9 330 000 ft

b19



BASIC
déli pavilon 
áthelyezése
Zsúfoltságot okozó pavilon áttelepítése üres 
foghíjtelekre.

606 000 ft b20



BASIC
 tó

A déli bálna helyén enyhén mélyülő vízfelület a 
meglévő vízvezeték felhasználásával. Burkolata a 
bálna kerámiaburkolatának örleményéből készült 

adalékanyaggal kevert műgyanta burkolat.

5 010 000 ftb21



BASIC
lilliputi zebra

Zebra felfestése az új családi napközi és a 
tervezett játszótér között.

 

33 600 ft
premIum

forgalmi rend  
Ferenc tér két rövidebb oldalán az átmenő 

forgalom lezárása, behajtás csak engedéllyel 
rendelkező célforgalom számára. 

b22

k07



BASIC
pollerek bontása
120 db poller bontása a téren.
 

480 000 ft

b24



premIum
búzAvirág Mező

Rét a megtartott központi zöldfelületen, amelyet 
minden évszakban más vadvirágok színesítenek.

880 000 ftp01



premIum
ünnep
Tartalék keretösszeg éves  
Ferenc-téri ünnepség rendezésére 
évenként kétszer, tíz éven keresztül.

24 000 000 ft

p04

“a park legyen alkalmas 
... rendezvényeknek 

csak időszakos jelleggel, 
nem szükséges állandó 

kialakítás hozzá”
K. Gergely Phd, helyi lakos



premIum
új padok

50 db kényelmes új pad, különálló székek és 
csoportos padok kombinációjában a pihenni 

vágyók számára.

5 000 000 ft

p06

“A teret minden korosztály 
használja, kicsik futkározásra, 
játszásra, az idősebbek 
beszélgetésre, találkozásra, és 
remélhetőleg továbbra is jól 
elférnek egymás mellett.”
Cs. Gáborné Kmecs Viktória, helyi lakos



kÖltségvetés



KÓD CSOM. TÉTEL ÁR

F01 foghíj kutyafuttató foghíj telken 1144 m2 4500 Ft/m2 5148000

F02 foghíj közösségi kert foghíj telken 1080 m2 8000 Ft/m2 8640000

F03 foghíj balázs b. utca rehabilitáció Thaly K.-ig 2235 m2 15000 Ft/m2 33525000

F04 foghíj könyvcsere, olvasó-kert foghíj telken 860 m2 6000 Ft/m2 5160000

F05 foghíj sport, felnőtt és nyugdíjas játszótér 2496 m2 8000 Ft/m2 19968000

F06 foghíj Tompa utca tisztítása 48 db 8000 Ft/db 384000

B01 basic központi tű bontása 28 m2 8000 Ft/m2 224000

B02 basic északi bálna bontása 194,5 m2 5000 Ft/m2 972500

B03 basic déli bálna bontása 146,4 m2 5000 Ft/m2 732000

B04 basic felesleges utak bontása, zöldítése 302 m2 4500 Ft/m2 1359000

B05 basic gondnok alkalmazása 10 év 0 Ft/év 0

B07 basic játszótér áthelyezése 125 m2 12000 Ft/m2 1500000

B08 basic növénytartók bontása a tér szélén 105,6 m2 3000 Ft/m2 316800

B09 basic pavilonban kerítés helyett padok 24 db 14000 Ft/db 336000

B10 basic köztéri wc felújítás 28,5 m2 35000 Ft/m2 997500

B11 basic burkolatjavítások a téren 160 m2 6000 Ft/m2 960000

B12 basic kerékpárút felfestés 65 fm 1800 Ft/fm 117000

B13 basic muskátli minden ablakba 620 db 600 Ft/db 372000

B14 basic bubi állomás 1 db 0 Ft/db 0

B15 basic kerékpár tároló 11 db 30000 Ft/db 330000

B16 basic tisztítás - felesleges elemek elbontása 12 db 8000 Ft/db 96000

MENNYISÉG EGYSÉGÁR B17 basic zöldítés, kikopott felületek 320 m2 1500 Ft/m2 480000

B18 basic fekvőrendőrök 6 db 80000 Ft/db 480000

B19 basic burkolás a kávézók előtt 622 m2 12000 Ft/m2 7464000

B20 basic déli pavilon bontása 101 m2 6000 Ft/m2 606000

B21 basic tó - köztéri vízfelület 334 m2 14000 Ft/m2 4676000

B22 basic zebra a lilliputhoz 28 m2 1200 Ft/m2 33600

B23 basic játszótér bővítés, korszerűsítés 261 m2 12000 Ft/m2 3132000

B24 basic pollerek bontása 120 db 4000 Ft/db 480000

K01 prem. búzavirág mező 440 m2 2000 Ft/m2 880000

K02 prem. nagyobb rendezvénytér 605 m2 10000 Ft/m2 6050000

K03 prem. raktárépület (karbantartás, játékok) 20 m2 180000 Ft/m2 3600000

K04 prem. Ferenc téri ünnep, tartalékalap, 10 év 10 alk. 2400000 Ft/alk. 24000000

K05 prem. kommunikációs felület, hirdetőfal 8 fm 70000 Ft/m2 560000

K06 prem. padok cseréje 50 db 100000 Ft/db 5000000

K07 prem. forgalomelterelés, két utca lezárás 1 db 0 Ft/db 0

138579400

PREMIUM ÖSSZESEN

MINDHÁROM CSOMAG ÖSSZESEN

BASIC ÉS FOGHÍJ CSOMAG ÖSSZESEN

FOGHÍJ ÖSSZESEN
BASIC ÖSSZESEN

72825000
25664400

98489400

40090000

p01

p02

p03

p04

p05

p06

p07

Összesen

Összesen
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B19 
a tér szélén kialakított burkolat lehetővé teszi, hogy a 
kávézók kitelepüljenek és megoldja a tér körüljárását

B10, P03
a wc felújítása és egész napos nyitvatartása szolgálja 

a tér használóit, a zölddel befutott raktárban a 
karbantartók eszközei, párnák és játékok tárolhatók

B09 
az északi pavilont jobban lehet használni, 

ha a kerítés helyett padok kerülnek a szélére

B04, B05, B17
az elbontott burkolatok helyén és a kikopott területeken 

füvet kell telepíteni, a tér gondnoka biztosítja a rendet 
és a tér hosszútávú fenntartását

B12
a téren átvezető, kijelölt bicikliút biztonságossá teszi 

mindenkinek a közlekedést, vigyázzunk egymásra!

B01, B02, B03
a balesetveszélyes bálnák és a középső pavilon bontása 

felszabadítja a tér fő gyalogos közlekedőútját

B07, B23 
a tér védett részén kialakított, a meglévő játékok 

felújításával és új eszközökkel felszerelt új játszótér a 
kicsi és nagy gyerekek számára készül

P06
új, kényelmesebb padok és különálló székek 

elhelyezésével a pihenni vágyók is megtalálják a 
helyüket a téren 

B13
a Ferenc tér látványának meghatározó elemei a térre 

néző házak, az ablakokba ültett virágok a teret is 
díszítik

P01 
a megtartott központi zöldfelületen kialakítható egy 
olyan rét, amin minden évszakban más vadvirágok 

szinesítik a tér életét

B21
a déli bálna helyén, a meglévő vízvezetékek 

felújításával új vízfelületet lehet kialakítani, mely hűti a 
tér levegőjét a nyári hónapokban

P02, P04
a tér középső része alkalmassá válik időszakos 

rendezvények, vásárok tartására anélkül, 
hogy az átmenő gyalogos forgalmat zavarja

B01

B02

B03

B04

B04

B04

B04

B04

B07

B08

B09

B10

B12

B14

B15

B15

B16

B18

B18

B18

B18

B18

B18

B18

B18

B18

B19

B19

B19

B20

B21

B22

B23

P03

P01

P05

P02

P04

P07

P07

P06

helyszínrajz 1:200
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Balázs Béla utca

a Tompa utca folytatásaként kihasználjuk az üresen álló foghíjakat, ez-
zel tehermentesítjük a Ferenc teret (elképzelhető, hogy a foghíjakon 
csak ideiglenes területhasználatra van mód, de ez sem gond, mert az 
ide tervezett funkciók mobil kialakításúak, a felhasznált elemek bár-
mikor áthelyezhetőek máshová)

Tompa utca

Balázs Béla utca

a házak alatti átkötések, belső passzázsok veszik fel a Tompa utca 
gyalogos forgalmát, a Tompa utca tengelyének meghosszabbításában 
fekvő Balázs Béla utca ezért alulhasznált. Az emberi jelenlét hiánya itt 
nyomasztó, jó lenne ezt az utcát barátságosabbá varázsolni

Tompa utca

Balázs Béla utca

a környék udvarai védett zöld szigetek, a Ferenc téren a használatnak 
megfelelő zöldítést lehet alkalmazni (ha a zöldterület növelése indokolt, 
akkor növelni, ha csökkentése célszerű, akkor csökkenteni)

Tompa utca

Balázs Béla utca

a Tompa utca és a Ferenc tér zsúfolt, a túlzott sűrűség a kevésbé használt 
helyek belakásával, egyes elemek átszervezésével kiegyenlíthető. 
A funkciók helyét a térhez vezető utcák, foghíjak, udvarok és passzázsok 
együttes rendszerében érdemes kijelölni

Tompa utca

F05
a Balázs Béla utca és a Viola utca sarkán lévő foghíj az 

aktív kikapcsolódás helye, nyugdíjas és felnőtt sport 
lehetőségekkel

F02
a közösségi kert helye a Balázs Béla utca elején 

található védett foghíj lehet

F01
a Balázs Béla utca és a Thaly Kálmán utca sarkán lévő 

foghíj kutyafuttatóként hasznosítható a Tompa utcán 
feleslegessé vált dézsás fákkal 

F03
a Balázs Béla utca revitalizációja a Tompa utca 

Ferenc téren túli folytatásának első állomása

F04
a Balázs Béla utca elején található foghíj kihasználható 

az egyik pavilon áthelyezésével, melyben könyvcsere 
pont létesül

F06
a Tompa utcán megnőttek a fák, így a dézsás fák 

szabadon áthelyezhetők, amitől kitisztul a jelenleg 
zsúfolt útszakasz

Gondolatok

A Ferenc téren és környékén jó élni. Az elmúlt bő évtized során a környék sokat fejlődött: a lakókörnyezetben megnyilvánuló pozitív változás a Tompa 
utca forgalomcsökkentésének, a Ferenc tér felújításának és a háztömbök keretes beépítéssé alakításának közös eredménye. A közterületi zöldítések, az 
összenyitott belső udvarok és passzázsok hálózatának köszönhetően a Ferenc tér környezete belvárosi viszonylatban kiemelkedően zöld lakókörnyezet. 

A nemrégiben felújított Ferenc tér ma is élhető, barátságos hely. Kis segítséggel, ápolással megőrizheted meglévő értékeit. Még jobbá, otthonosabbá pedig 
úgy teheted, ha a szükséges változtatások helyét és mértékét a hozzá vezető utcák, foghíjak, udvarok és passzázsok együttes rendszerében keresed.

Ehhez segítségképp felsoroltuk azokat a problémákat, amelyek ma a tér használatában megmutatkoznak. Nem kell mindent egyszerre megoldanod. 
Kiválaszthatod, szerinted mik a legfontosabb feladatok, elvégzésük milyen sorrendben célszerű. A javítások nem igényelnek nagy mértékű beavatkozást, 
a ráfordított energia pedig garantáltan megtérül, hiszen az eredmény egy tisztább, jól átlátható, a mostaninál kevésbé zsúfolt élettér lesz.

Az alapos tervezéshez pénzügyi tervezés is hozzátartozik. Az elsődlegesnek gondolt feladatokat egy Basic csomagba állítottuk össze, ezek tartalmazzák a 
legszükségesebb javításokat és bontásokat, valamint a tér rendezett működéséhez szükséges új elemeket. Ezek bescsült összege 25,6 millió Forint. 

Alapvetőnek gondoljuk, hogy a tervezésben átfogóan gondolkodva a környék foghíjait is figyelembe kell venni, ezek hasznosítására tett javaslataink 
összege 72,8 millió Forintra rúgnak. 

A javaslatok harmadik csomagja azokat az átalakításokat tartalmazza, melyek szükségesek lehetnek, de nem alapvetőek, ezek összege 40,1 millió Forint.

A csomagok elemeit szabadon lehet variálni, összeállítva azt a kombinációt, ami a lehető legtöbb helyi lakó igényeinek és álmainak megfelelő.
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