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Egyesületünk az elmúlt hónapokban egy Norvég Civil Alap támogatta kisprojekt keretében foglalkozik 
a budafoki belváros rekonstrukciója lehetőségeivel, mindenekelőtt a közösségi tervezés, a közösségi 
részvétel szempontjait kiemelve. A tavasz folyamán futó tematikus kerekasztalok két alkalommal is a 
Kossuth Lajos utca és térsége revitalizációjával, és a közlekedési problémákkal, a megoldási 
lehetőségekkel foglalkozott, szakértők, itt élők, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek 
képviselői bevonásával. Ezek összefoglalóit tájékoztatásukra csatoljuk, a kapcsolódó anyagok, 
beszámolók a honlapunkon érhetőek el. 

Értesültünk róla, hogy a BKK-nál újra indult a Mária Terézia, Kossuth Lajos utcai térség közlekedés 
tervezése. Úgy gondoljuk, hogy most, viszonylag korai fázisban lenne szükséges a helyben érintettek, 
elsősorban az itt működő vállalkozások, üzletek, a téma iránt érdeklődő civil szervezetek képviselői 
bevonása, a velük való konzultáció. Ez a fázis a 2009-es előző terv készítésekor elmaradt. Az a 
véleményünk, és itt nemcsak egyesületünk, hanem a kerekasztalokon részt vett szakértők, itt érintett 
vállalkozások véleményét is tolmácsoljuk, ebben az esetben jóval többről van szó, mint egy 
forgalomtechnikai tervezésről, a Mária Terézia utca kétirányúsításáról, a Kossuth Lajos utca 
csillapításáról. Alapjában a belvárosi övezet rehabilitációjáról, élhetőségéről, a város szerkezet 
alakításáról beszélünk, ezért a most hozott döntések, elkészülő tervek igen hosszú távra szólnak, és 
ennek megfelelő körültekintést, szemléletet igényelnek. A kerekasztalok során egyértelműen 
megfogalmazódott, hogy a Mária Terézia utca kétirányúsítása, forgalomterhelésének megnövelése 
nem tekinthető csupán közlekedésszervezési kérdésnek. Ez a szerkezetátalakítás alapvetően 
határozza meg a belváros következő többévtizedes szerepkörét, betöltendő funkcióit. A Mária 
Terézia utca kétirányúsítása csak a Vágóhíd utca és Duna utca közötti nyomvonal teljes szakaszának 
koncepcionális döntéseivel egységesen értelmezhető. 

Az az összefoglalókból is kitűnik, hogy a résztvevők nem tartják szerencsésnek a belvárost egy Mária 
Terézia utcai ún. tranzit tengellyel kettévágni, míg a vállalkozások képviselői a csillapított Kossuth 
Lajos utca megközelítését, áru ellátását is bizonytalannak érezték. Komplexebb közlekedés és 
várostervezési megközelítést igényelnek, így a tranzit forgalom távol tartását a belvárostól, a Pécsi 
utca, Duna utca, ill. a Vágóhíd u. 6-os út nyomvonalakon. Markánsabb szerepet kellene szánjunk a 
vasútnak, az itt lévő két, kétvágányú vonalnak, és erőteljesebben kellene támogatnunk a kerékpáros 
közlekedést. A Mária Terézia utca kétirányúsítása a kisvárosias belvárosi jelleget tovább gyengíti, a 
Mária Terézia utcától a Duna felé eső parkokat, közterületeket elvágja a történelmi városmagtól. A 
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Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása pedig a szolgáltató funkció gyengülését, üzletek bezárását 
vonhatja maga után. 

Mivel a belváros további fejlődésének lehetőségeit alapvetően meghatározza a jelenlegi tervezett 
fejlesztés, ezért szükségesnek tartjuk a projekt tartalmát meghaladó koncepcionális kérdések, 
összefüggések megvizsgálását, egyeztetését. Alapkérdés a belvárosi térség revitalizációja, az itt lévő 
vállalkozások, üzletek, szolgáltatások elérhetősége, a terület versenyképessége, attraktivitása. Ezek 
érdekében partnerséget, együttműködést ajánlunk, és kérünk a következő időszakra. 

 


