
1. Bük város zöldfelületi rendszerének tervei 

Több mint egy évtizede lehetőségem adódott Bük város zöldfelületeinek tervezésében részt venni 

kisléptéktől a nagyobb léptékű tervekig. Utcafásításokkal, kisebb terek, zöldfelületek (pl. Répce menti 

tanösvény, virágágyak) tervezésével kezdődött, majd elkészült a város zöldfelület-fejlesztési 

tanulmányterve, amelyben az adottságokat és a lehetőségeket figyelembe véve a főbb feladatok, 

fejlesztési irányvonalak meghatározásra kerültek. Ennek alapján további tervek születtek 

megvalósításra várva (óvoda udvar bővítésének terve, bölcsőde kert, Mesejátszótér), illetve jópár 

meg is valósult (Széchenyi park felújításának terve, iskolaudvar fásítása, további utcák fásítása), 

illetve kivitelezés alatt áll (Templompark felújítási terve). A fejlesztési terv beépült a 

településrendezési tervbe, amelynek szakági tervezője voltam. Tervezőként nagyon jó volt részt venni 

ebben a folyamatos munkában, amely a napjainkban is tart (Temető felújításának tervezése). 
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1. Plans of the green space system of Bük 

For more than a decade, I’ve had the opportunity to participate in the planning of Bük’s green spaces 

from smaller-scale to larger-scale plans. Planning has started with the afforestation of streets and the 

plans of small squares, (nature trail of Répce), then a study plan of the town’s green space’s 

development has been completed. In it, the main tasks and development directions had been 

defined considering the possibilities. Based on it, further plans have been created (the plan of the 

kindergarten yard’s enlargement; plan of the nursery garden, Fairytale playground). These plans are 

waiting for implementation. Among others implemented plans are the following: Széchenyi-park, 

plans of the school yard and the streets’ afforestations. The renovation plan of the church park is in 

process.  As an architect, it was very good to be involved in this continuous work, that is proceed 

nowadays too (renovation plan of the cemetery). 
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