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PROLÓGUS 

  2016. október 23-án lesz az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója. A Budapest 2. kerületében 10 
éve átadott és átnevezett emlékhely-emlékpark1, mely az 
események utáni megtorlások legfiatalabb mártírjának, 
Mansfeld Péternek állít emléket, ezen ünnepi alkalomra 
megújulhat. 

A park és környezetének lehetséges rekonstrukciója újra 
fókuszba helyezi az emlékhelyet, kiegészítő funkciókkal ellátva 
pedig, még vonzóbb célpontjává teheti a 2. kerületi sétáknak. 

A kialakítás, az újraértelmezés során nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a helyszín fekvéséből fakadó adottságát sem:  

 

egyedülálló budapesti panoráma tárul az idelátogatók szeme 
elé. A park-rehabilitáció megvalósulásával tehát nem csak a 
szobor környezete, de maga a park, és a kapcsolódó területek 
egy része újulhat meg, -természetesen a költséghatékonyságot  

is szem előtt tartva-, hanem az évforduló kapcsán újra fókuszba 
helyeződik az 1956-os események legfiatalabb mártírjának, 
Mansfeld Péternek az emléke is. 

Az alábbiakban összefoglaló javaslatokat teszünk a park-
rekonstrukció lehetséges irányaira, elemeire, eszközeire, 
természetesen a teljesség igénye nélkül. A felsoroltak szabadon 
kombinálhatóak, a rendelkezésre anyagi erőforrások figyelembe 
vétele mellett. 

 
                     1. A MANSFELD PÉTER PARK ELHELYEZKEDÉSE 

 

TERVEZÉSI TERÜLET 
 HRSZ.: 12992    2 

 Veronika utca: HRSZ. 12993 

 Bolyai utca: HRSZ. 13003 

 Apostol utca: HRSZ. 12991 

 Területe: kb. 1800 m2 

 KVSZ: Z-KK-II-01  3 

 felszínmozgásos, instabil, lejtős felszíntípusok 

 Bolyai utcában (hrsz.: 13003) Fővárosi jelentőségű védett fasor 
(platán fasor) 

 Apostol utca (hrsz.: 12991) városkép szempontjából kiemelt 
terület 

 Veronika utca (hrsz.: 12993) 

 Szobor: Mansfeld Péter (2004, Menasági Péter) 

 Park: 1960-as évekig névtelen köztér, majd Világ-Ifjúsági parknak 
nevezték el, még a 2002-ben kiadott várostérkép is ezen a néven 
említi. A közeli Veronika utca miatt lett Veronika park, majd az 
1956-os forradalom 50. évfordulóján állították fel Mansfeld Péter 
szobrát és nevezték át a parkot. 

 
                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                 

          2. A MANSFELD PÉTER PARK ELHELYEZKEDÉSE (KVSZ) 

  
                   

    3. A MANSFELD PÉTER PARK ELHELYEZKEDÉSE (HRSZ) 
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A PARK TERÜLETÉNEK VÁLTOZÁSA  

     
                                                                       1.  Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)   2. A Második Katonai Felmérése (1806-1869)                    3. A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)                 4. Magyar Királyság (1869-1887)     5. Kataszteri térképek (XIX. század) 

 

MANSFELD PÉTER 

1941. MÁRCIUS 10-1959. MÁRCIUS 21.  

Mansfeld Péter az 1956-os Magyar Forradalom és 
Szabadságharc egyik legtragikusabb hőse. Péter 15 éves diák 
volt, amikor jelentkezett a felkelőkhöz, akiknek ételt, italt hordott, 
üzeneteket közvetített a harcoló csoportok között. 
A szabadságharc leverését követően ő komolyan vette a felnőttek 

üzenetét, hogy „márciusban újra kezdjük”! A fiatal fiú hitt azoknak az 

ígéretekben, hogy az ellenállást folytatni kel és majd jön Nyugatról a 

segítség. A segítség azonban nem jött… 

Mansfeld Pétert alig 16 évesen letartóztatták, majd néhány nappal a 

18. születésnapját követően felakasztották.  Emlékére Budapesten két 

utcát, volt iskolájában a színháztermet neveztek el, illetve 2004-ben 

avatták szobrát 6 a II. kerületi Mansfeld Péter parkban. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

     
6.Mansfeld Péter és az emlékmű 

                      

1. LÉPCSŐK FELÚJÍTÁSA 
(A Bolyai utca és a Veronika utca felőli lépcsők) - Az 
emlékhelyre, a szoborhoz felvezető két –a park cca. déli illetve 
cca. északi feltárását biztosító két lépcsősort, az idő kikezdte. 
Ezek felújítása, újragondolása elengedhetetlen része a 
projektnek. Javasoljuk a korlátok cseréjét is, a biztonság 
növelése érdekében. 

 
7. A BÓLYAI UTCA FELŐLI LÉPCSŐ 

A lépcsőfelújítás során javasoljuk mészkőtömbökből kialakítani a 
lépcsőfokokat (természetesen gondoskodva a 
csúszásmentesítésükről), melyek homlokoldalába rövid 
szövegeket lehet belegravírozni8, amik az 1956-os 
szellemiséget, kiemelten a korabeli fiatalok hozzáállását, 
aktivitását idézik meg, mutatják meg, mint egy átvitt, ugyanakkor 
a szó szoros értelemben is rá- és felvezetve a látogatót a 
Mansfeld Péter szoborhoz. A tervezett lépcső fokok számával 
(56 db) is utalni szeretnénk az 56-os forradalomra. 

(A kísérő korlátot, egy alatta végigfutó támfallábazattal is 
kiegészítenénk, melyben elhelyezhetők lennének 
lépcső(láb)világító lámpatestek9, melyek esti időszakban a 
megvilágítottságot segítenék, egyben azonban kiemelnék a 
gravírozott szövegeket is.) 

 
                                                                                                  8. PÉLDA A LÉPCSŐGRAVÍROZÁSRA 

 
  

 

 

    

                                                                                                   

  

                                                                                                 9. PÉLDA A LÉPCSŐ(LÁB)VILÁGÍTÁSRA  
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1.TÉRBURKOLAT FELÚJÍTÁSA 
A park burkolata jelenleg egyszerű kavicsszórás5, mely 
helyenként kikopott, betömörödött. Ennek cseréje szükséges 
lenne. 

 
5. SZÓRT KAVICS BURKOLAT 

A szobor környezetének rekonstrukciója során, a 
burkolatmegújítást vegyes anyaghasználattal javasoljuk 
elkészíteni. A terület jelentős része stabilizált murvaburkolatot6 
kaphat, a fő közlekedési irányokat térkő7 alkalmazásával 
jelölnénk ki. A szobor környezetében a bontásból megmaradt 
bazalt nagy kockakövek újra beépítésre kerülnek a régmúlt 
eseményeket megidézve.  A vízelvezetést a zöldfelületek felé 
történő lejtetéssel oldanánk meg. 

 
6. STABILIZÁLT MURVA BURKOLAT 

 
7. TÉRKŐ BURKOLAT 

                           
2.KÖZVILÁGÍTÁS CSERÉJE 
A felújítás során szükséges (és esetleg bővítendő) lehet a 
közvilágítási kandelláberek8 cseréje, korszerű, LED-es 
lámpatestekre9. 

 
                                                                               8. MEGLÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS 

 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       9. JAVASOLT VILÁGÍTÓTESTEK 

az új világítás kialakítása, nemcsak a biztonságos megvilágítást 
javítja, de egyedi hangulatot teremt a parkban, a szürkületi, 
milletve esti órákban. A LED-es tehnológiából adódóan akár 
szabályozható fényerősséget is be lehet állítani, időkorlátok 
parametrizálásával, tehát az éjszakai fényszennyezés, valamint 
a környéken lakók zavarása is csökkenthető lehet. 

                                                                                     
3. INFORMÁCIÓS, 
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK  
Javasoljuk az információs és tájékoztató táblák cseréjét, egységes 
arculati rend szerint, illetve helyüket is újra kellene gondolni.10 11 

                                                                                                                                                                                    

 

      

  

 

10. MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓS TÁBLA 

 

 

11. MEGLÉVŐ EMLÉKKŐ 
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4. UTCABÚTOROK, 
BERENDEZÉSI TÁRGYAK  
A tervezési területen az igények kiszolgálása érdekében 
ivókutak kihelyezését javasoljuk, mely jelenleg hiányzik a 
területről. 

A felújítás során a csupa fém kialakítású padok10 helyett új 
utcabútorokat11 helyeznénk ki, melyek formavilága, 
anyaghasználata a park új arculatához illeszkedne, de 
komfortjában is megújulna. A padokat, azok elhelyezését, 
elhelyezkedését újragondolnánk. 

 
10. MEGLÉVŐ PADOK 

        
11. JAVASOLT PADOK 

Kiegészítenénk az ülő lehetőséget egy panoráma pad 
rendszerrel12 (ez a pesti panoráma irányába néző, a rézsű 
oldalába épített támfalra helyezett ülő elem sor lenne, mely akár 
találkozási hellyé is válhat a jövőben. 

 
11. JAVASOLT PANORÁMA PAD 

 

5. VIRÁGÁGYÁS, ZÖLDFELÜLET  
A parkban található növényfelületek, alapvetően a talaj menti 
növényzet, felújításra, felfrissítésre szorul. A virágágyásokat12, 
azok helyét, mennyiségét, formavilágát és anyaghasználatát át 
kell gondolni, és illeszteni kell a kialakítandó új arculathoz. 

 
12. MEGLÉVŐ VIRÁGÁGYÁS 

                                                                                                                                                                                                        
6. PARKOLÁS, PARKOLÓ  
A park alatti parkoló13 kialakult rendezetlenségét is érdemes 
lenne megszüntetni és új szabályozott elhelyezést biztosítani, 
ezzel is csökkentve a zavaró hatásokat. A területre 2  db 
akadálymentes parkoló kiépítését javasoljuk. 

 
13. MEGLÉVŐ PARKOLÓ 

                                                                                                                    
7. SZOBOR KIVILÁGÍTÁS   
Átgondolandó, a világítás felújításával összekapcsolva, a szobor 
kivilágításának kérdése. 

Ugyanakkor az eltelt 10 év megviselte a szobor talapzatát14, 
ennek felújítása is szükségessé vált. 

 
14. A SZOBOR TALAPZATA 

                                                                                                                  
8. AKADÁLYMENTESÍTÉS  
Jelen formájában a park akadálymentesen nem megközelíthető. 
Megoldhatja ezt a helyzetet a déli, átkötő kitaposás15, járdává” 
emelése, és a szobor-térbe való bekötése. Ennek a kialakítás 
során e szakasz, láthatóan erőteljesen jelen lévő, vízelvezetési 
problémája is orvosolható lehet. 

 
15. ÁTKÖTŐ KITAPOSÁS 
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MANSFELD PÉTER PARK 
 

JAVASOLT BERENDEZÉSI TÁRGYAK KONSZIGNÁCIÓJA 
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JAVASOLT BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

KONSZIGNÁCIÓJA I. 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                   

                            

 

 

                                                                                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

 

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

PAD EGYÜLÉSES, KARFÁVAL, FÉM VÁZ, FA                                                               

ÜLŐLAP  ÉS HÁTTÁMLÁVAL | MMCITÉ, MIELA 

(LME157) 

                                                                          

(LME157) 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

HULLADÉKGYŰJTŐ | MMCITÉ, PRAX (PRX115T) 

TETŐVEL, ACÉL TEST, KITÖLTÉS TRÓPUSI 

FÁBÓL, 45 L 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

IVÓKÚT, ACÉL SZERKEZET, TŰZHORGANYZÁS 

UTÁN PORFESTVE, INOX KÖTŐELEMEKKEL, 

IDŐZÍTETT NYOMÓGOMBOS INOX VÍZKÖPŐVEL 

| VÁROSSZÉPÍTŐ KFT, CSONGOR 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

KERÉKPÁRTÁROLÓ, ACÉL KONSTRUKCIÓ | 

MMCITÉ, LOTLIMIT (SL505) 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       
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JAVASOLT BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

KONSZIGNÁCIÓJA II. 

                                                                   

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

                                                                  

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

FORGALOMTERELŐ OSZLOP ACÉL SZERKEZET 

| MMCITÉ, ELIAS (SE100) 

                                                             

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

EGYEDI ÜLŐTÁMFAL | 20 CM SZÉLES, 45 CM 

MAGAS LÁTSZÓBETON SZÜRKE, DESZKÁZOTT, 

PORSZÓRT  ANTRACIT FEKETE  

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

EGYEDI GRAVÍROZOTT LÉPCSŐ 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

EGYEDI EMLÉKTÁBLA  

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       
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JAVASOLT VILÁGÍTÓ ELEMEK 

KONSZIGNÁCIÓJA I. 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                                                               

 

 

                                                                   

 

 

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                                              

 

 

                                                                    

 

                    

                        

 

   

 

 

 

                                  

                               

 

KENDELÁBER, 18 W LED, 4M | HOFEKA 

KORINTHOSZ 

                                                             

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

ÜLŐTÁMFALBA SÜLLYESZTETT VILÁGÍTÁS, 8 W 

LED | TUNGSRAM  SCHRÉDER, BLOCO 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

SZOBORVILÁGÍTÁS | THUNGSRAM  SCHRÉDER, 

TERRA MIDI 70 W 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       

FA MEGVILÁGÍTÁS |THUNGSRAM SCHRÉDER, 

TERRA MIDI 35 W 

 

TÁRGY MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA:       

TÁRGY KÉPE:       


