
A belső utak javasolt kialakítása

Burkolt út
Elválasztó sövény

Lovas út
Fasor

Jártatógép

Fedett lovarda belső tereFedett lovarda

FEJLESZTÉS

FELTÉTELEK, VIZSGÁLATOK

ÉRTÉKELÉS

JAVASLATOK

1. Parcella (Derby nyerők parkaja) 2. Parcella (I. Telep) 3. Parcella (II. Telep) 4. Parcella (III. Telep)

5. Parcella (Karámok I.) 6.Parcella 7. Parcella 8. Parcella (Hársfasor)

21. Parcella (Versenypálya)

13. Parcella (VI. Telep)

12. Parcella (Tóbiás-kör)11. Parcella (Karámok II.)10. Parcella (V. Telep)

17. Parcella16. Parcella (Petőfi-telep)15. Parcella (VII. Telep)14. Parcella

9. Parcella (IV. Telep)

18/A Parcella (Homokpusztagyep) 18/B Parcella (Homokpusztgyep) 19. Parcella 20. Parcella

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK

NÖVÉNYZET

TALAJ

EGYÉB ELEMEK

ADOTTSÁGOK FELMÉRÉSE

A parcellák értéke és a funkció nélküli területek aránya
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AZ EGYES PARCELLÁKAT ILLUSZT-
RÁLÓ FOTÓK

Egyéb elemek átlagértékei
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Kapu Karám Kerítés Lóidomítás
elemei

Díszelemek Trágyagyűjtő Összesített
átlagérték

Állapot

Használat

Kihasználtság

Arculat

Érzékenység

A felmért elemek összesített átlagértékei 
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Nagy kiterjedésű árvalányhaj 
foltok 

Műemléki épületek
Homokos talaj

Inváziós fajok ter-
jedése

‚Bódé’ építmények

Rossz állapotú kerítés

A felmért elemek területe (m2) a 
tréningközpontban
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Kültéri, homokos versenypálya 

Fedett futószárazó csarnok 

Új funkciók elhelyezése, a tréningközpont 
szerkezetének újragonolása 

Tereppálya a lovastusa versenyben

A központ egyik belső útja

A TRÉNINGKÖZPONT TÖRTÉNETI SZERKEZETE

A tréningközpont elhelyezkedése 
Dunakeszi városában

Kanca és csikója (1938)

Csikóárverés 1938-ban

Imperiál bemelgítés közben 
Németh Ferenccel

http://www.fortepan.hu

http://www.fortepan.hu

http://www.lovasok.hu

A TRÉNINKÖZPONT MAI SZERKEZETE

A telepek beépítési sémája

PÉLDÁK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LOVASLÉTESÍTMÉNYEKRE

Vizsgált példák, helyszínek Newmarket célegyenes és lelátók Az ebreichsdorfi Magna Racino fel-
építése. Előtérben a lovassport lé-
tesítményei, háttérben a lósport ver-
senypályái

Aachen, a lovas világjátékok stadionja Kaposvár, military or-
szágos bajnokság

Kincsem Park területe

Tréining kezdete a III. Telepen

A versenypálya keleti egyenese

Lakássor a Petőfi-telepen

Látvány a sportrepülőtér felé

http://www.em-magnaracino.at/http://www.webbaviation.co.uk/gallery/v/suffolk/newmarket/ http://www.360pixel.de/archives/typisch-aachen-chio-im-regen http://www.eventing.hu http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/sportletesitmeny-legi-felvete-
lek-a-bs-rol-es-a-lovirol-2288327

http://195.228.135.95/web/index.php/apark

http://www.magnaracino.at/reithallen-longierhalle.html

http://www.muellers-pferdeparadies.de/reitanlage/
fuehrmaschine.html

http://www.em-magnaracino.at/facilities.html l

http://www.reitstall-pollhammer.at/anlage/hallen/

http://www.aspire-equestrian.com

AZ ALAG VERSENYLÓ TRÉNINGKÖZPONT TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉSI TERVE

Dunakeszin található Magyarország 
egyetlen versenyló tréningtelepe, mely 
immár 120 éve szolgálja a magyar ló-
versenysportot, és létesítésekor ko-
rának egyik legmodernebb lovas léte-
sítménye volt. Innét indult útjára anno 
Kincsem, Imperiál és a közelmúlt hí-
ressége Overdose is. De nemcsak a 
versenylovak teljesítménye révén vált 
értékessé a tréningközpont, hanem or-
szágos jelentőségű műemléki és ter-
mészeti értékei által.
 A 111 hektáros zöldfelület felét a nyílt 
homokpusztagyep természetes vegetá-
ciója adja, a másik felét a homok meg-
kötése céljából kialakított parkosított 
terület. A műemléki védettség alatt álló 
épületek ezen a parkosított területen 
találhatóak. Kiterjedésének, flórájának 
és faunájának köszönhetően a tréning-
telep jelentős eleme a budapesti agg-
lomeráció zöldfelületi rendszerének is. 
A diplomaterv célja a tréningközpont 
fejlesztése elsősorban a lovastusa sza-
kág bevonásával a területre, valamint a 
zöldfelület nyújtotta rekreációs lehető-
ségek megteremtése a környékbeli la-
kosok számára.
A diplomamunka módszertanát megha-
tározta a védett értékek megóvásának 
biztosítása, az értékek növelése a fej-
lesztés által. Így a tréningtelep részletes 
vizsgálata és felmérése, majd egy sajá-
tos értékelési módszer elvégzése után 
fejlesztési célú javaslatokat dolgoztam 
ki. A tréningtelep így az ország „lovas” 
életének egyik centrumává válhat, illet-
ve az új rekreációs funkciók elősegíthe-
tik a terület integrálódását Dunakeszi 
lakosainak mindennapi életébe is.

The only racehorse training center of 
Hungary, the Alag Racehorse Course and 
Training Center is located in Dunakeszi, 
for 120 years. It was one of the most mo-
dern establishments of its time. Famous 
racehorses, such as Kincsem, Imperiál 
and Overdose, have started their carre-
er in Alag. The training center became 
famous not only because of the success 
of the racehorses, but also thanks to its 
national monuments and natural heritage. 
Half of the 111 hectares large green surfa-
ce consists of natural vegetation of open 
sand steppe grassland, the other half of 
the territory is a landscaped area which 
was created to fix the sand. The natio-
nal monuments under protection can be 
found on this landscaped area. Thanks 
to its large extension, flora and fauna, the 
training center is an important element 
of the green surface system in the agg-
lomeration of Budapest. 
The plan aims to develop the training cen-
ter primarily by involving eventing discipli-
nes, as well as exploiting the possibilities 
of the green surface for the use of local 
people. 
The research method was determined by 
the protection and improvement of na-
tural resources. The detailed study and 
measurement of the training center was 
followed by development proposals. The 
training center could serve as a complex 
and multi-functional establishment of the 
racehorse-life in the country, and it could 
promote a deeper involvement of the area 
in the everyday lives of the inhabitants of 
Dunakeszi.

DEVELOPMENT PLAN OF THE ALAG RACEHORSE TRAINING CENTER FROM THE ASPECT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE


