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Egy helyszín nem csak az építészeti értéke miatt lehet jelentős. 
Használata révén, vagyis attól függően, hogy mire és hogyan hasz-
náljuk, szintén értékké, megőrzendővé válhat. A Hősök tere pél-
dául nemzeti emlékhely, és időről-időre fontos történeti esemé-
nyeknek adott helyet. A Városliget, Budapest első közparkja pedig 
a lakosok kikapcsolódását szolgálja, és ez adja az értékét a sűrűn 
beépített fővárosban. 

REPREZENTATÍV TÉRHASZNÁLAT

A reprezentatív terek – mint például a Hősök tere – szimbolikus 
értékkel bírnak. Emiatt ezeket gyakran értelmezi át vagy sajátítja ki  
a mindenkori hatalom. A Hősök tere és a Városliget szomszédsá-
gában található egykori Felvonulási tér (ma 56-osok tere) például  
a rendszerváltás előtt a legnagyobb kommunista állampárti tö-
megrendezvényeknek, katonai díszszemléknek és felvonulásoknak 
adott helyet. Az elbontott Regnum Marianum templom területén állt 
a Sztálin szobor, amelynek a helyén ma az 56-os emlékmű áll.

Milyen történelmi eseményeknek és rendezvényeknek adott 

helyet a Városliget, a Hősök tere és a mai 56-osok tere? Milyen 

események zajlanak itt ma, és milyen emlékművek, emlékhelyek 

vannak itt? Mi lesz itt a közeljövőben? Nézz utána! 

KÖZÖSSÉGI TÉRHASZNÁLAT

A budapesti Duna-part belvárosi szakasza világörökségi helyszín, 
az ország egyik legfontosabb jelképe. Hétköznapi, közösségi hasz-
nálatra azonban szinte teljesen alkalmatlan. A rakpartokon mind-
két oldalon végig húzódó forgalmas autóutak ugyanis lehetetlenné 
teszik a partokhoz és a folyóhoz való hozzáférést. A Kopaszi gát, 

a Szabadság híd időszakos lezárása vagy a Római part viszont jó 
példái annak, hogy a folyópart a lakosság kikapcsolódását is szol-
gálhatja.

A lakókörnyezetben milyen jó és rossz példákat ismersz? Mely kö-

zösségi terek működnek jól, és miért? Kik és mire használják eze-

ket? Nézz utána hogy alakul át a Római part hamarosan!

FENNTARTHATÓSÁG

Egy adott tér használata az idők során gyakran változik. Ennek kö-
szönhetően növekedhet vagy csökkenhet is az értéke. Kulturális je-
lentőségét csak akkor tudja megőrizni, ha azt fenntarthatóan tudja 
használni a közösség. 

Az 56-osok tere beépítésének terve a Városligetet is érinti, így a liget 
eredeti szerepe veszélybe kerülhet. A budapestiek kikapcsolódását 
szolgáló zöld felület mérete jelentősen csökkenhet. 

A Rákóczi út régen a város egyik legelegánsabb sugárútja és bevá-
sárló utcája volt. A villamosvonal megszüntetésével azonban négy-
sávos belvárosi autópályává vált, a sétálók elmaradtak, a plázák 
megjelenésével pedig az elegáns üzletek tönkrementek.

Megfelelő tervezéssel és odafigyeléssel viszont a megváltozott hasz-
nálat értékes közösségi tereket is teremthet. Az egykori Ganz Villa-
mossági Művek épületegyüttesében és parkjában került alakították 
ki a Millenáris kultúrparkot, az ipari funkciót felváltották a kulturális 
és szabadidős tevékenységek és a közösségi rendezvények.

Mik a legnépszerűbb közösségi terek manapság? Milyen, a Mille-

nárishoz hasonló példákat ismersz, ahol a térhasználat megválto-

zása növelte a közösségi terek értékét? Ismersz ellenpéldákat is?
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Ipartelep? Közösségi tér? Megközelíthető?

Jövő? Rekreatív térhasználat? Autóút?

Múlt? Reprezentatív térhasználat? Bevásárló utca? Megközelíthetetlen?


