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ABSZTRAKT 
A városi folyópartok rehabilitációja bő két évtizede kurrens téma az 
európai városépítészetben. A folyópartok hasznosítása, városi 
vérkeringésbe kapcsolásuk összekapcsolódik a közlekedési rendszerek 
megújításával és városi köztérrehabilitációs törekvésekkel. A városi 
vízpartok felé támasztott követelmények sokrétűek. Egyszerre 
igényeljük, hogy legyen attraktív, csábítson aktivitásra, a partján zöld 
természeti környezet segítse a kikapcsolódást, legyen mindenki 
számára elérhető, átlátható és biztonságos, egyszerre legyen 
funkcionális és otthonos. A hazai települések folyópartjai aligha tudják 
teljesíteni az igények többségét. Az értekezés célja, hogy a 
folyórehabilitáció során felállított tervezési program és a beavatkozás 
mértéke megtalálja arányos helyét a folyó léptékéhez és a város 
léptékéhez mérten is.  


A folyópartok és épített környezetének városon belül betöltött szerepe 
folytonos átalakuláson megy keresztül, napjainkban sincs 
nyugvóponton. A dolgozat számba veszi azokat a használati módokat, 
melyek a városi vízhasználathoz kapcsolódnak, elemzi a használatok 
történeti előzményeit, városszerkezetre gyakorolt hatását.


Egyes építészeti megoldások átminősítik a vízfelszínt. Látványos díszlet 
helyett a város aktív köztereként értelmezik azt. Fizikailag is 
kapcsolatot teremtenek, mintegy "hidakat" hoznak létre az ember és a 
víz között; használóvá alakítva az embert, partnerré a vizet. Az 
építmények célja sokszor a víz jelenlétének tudomásul vétele. 
Megteremtik a fizikai kapcsolatot is a folyóval, mint természeti 
elemmel, több jelentést, töbféle használatot biztosítva ezzel.


Szabályozott és ciklikusan változó vízszintek esetén a két különböző 
természetű vízfelület építészete is eltér. Anyaghasználatban, formai 
megjelenésben és a közvetíteni kívánt narratíva alapján is. Városi 
viszonylatban az állandóság és kiszámíthatóság nagy mértékben 
befolyásolja a használatot. A szabályozott vízfelületek 
megközelíthetősége, annak építészeti eszközei eltérnek az időszakosan 
áradó vagy sebes sodrású folyókétól. A kapcsolatok kialakítása is 
ennek megfelelően sokszínű.


A folyórehabilitáció rétegzettsége megkívánja a folyó többféle 
minőségének tervezési folyamatba integrálását. E célból kidolgozott 
hármas tagolású vizsgálati kategóriák a hálózat–felület–matéria, mely a 
vízfolyás urbanisztikai, fizikai tulajdonságait, térképző képességét, 
anyagszerűségét és metafizikai jelentéstartalmait is képes integrálni a 
tervezés folyamatába.


Az értekezés közepes és kis vízfolyások településen belül betöltött 
szerepét vizsgálja. A kutatás fő vizsgálati helyszíne és elsődleges 
esettanulmánya Mosonmagyaróvár épített környezetének és folyóinak 
kapcsolata. A városi Lajta-ágak és a Mosoni-Duna zsinórmértékként 
szolgál a hazai és nemzetközi példák esetében. A Malom-ági Lajta 
megvalósult meder- és partrehabilitációja a DLA értekezés 
mestermunkája is egyben.




TÉZISEK 
TÉZIS: 1  

A városi csatornáknak, a természetes folyóvizekkel ellentétben, 
nincs eredendően reprezentatív szerepük. Identitásuk összefügg 
az ipari örökséggel és a helyi várostörténet lenyomataival. Új 
funkciók telepítése során célszerű a lokális használatot erősíteni. 

TÉZIS 2:  

A vízpartra reagáló magántelkek száma és a kapcsolatok jellege 
összefügg a vízfolyás városban betöltött használati szerepével.  

A kapcsolódások száma jelzi a folyó város életébe ágyazottságát, 
a kapcsolatok sokfélesége pedig tekinthető a település 
alkalmazkodóképességének egyik fokmérőjeként. 

TÉZIS 3:  

Az emberi képességek, úgy mint a látás távolsága, gyalogos 
haladási sebesség, tervezési támpontként szolgálhatnak a 
városépítészeti elemek optimális part menti eloszlására.  

Az épített környezeti elemek sűrűsége és típusa választ adhat arra, 
hogy az adott folyópart szakaszon mik a valószínűsíthető 
közlekedési eszközök és parthasználati módok. 

TÉZIS 4:  

Tervezés során a HÁLÓZAT - FELÜLET - MATÉRIA hármas 
rétegzettségű szempontrendszere segít arányosan meghatározni a 
beavatkozás mértékét a folyó, város és ember viszonylatában. 
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