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MEGHÍVÓ 

a Promontorium Polgári Casino  

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért! 

városfejlesztési kerekasztalsorozata következő fórumára 

A Kossuth Lajos utca és környéke a gyalogosoké II. 

 

címmel tartandó 2014. március 25-én, kedden, 17-órakor kezdődő rendezvényére.  

Helyszín: Soós István Borászati technikum, Kossuth Lajos u. 83. 

2013. november 7-én tartottuk Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalunkat, melyen mintegy 50 fő jelenlétében 

megkezdtük a belvárosra vonatkozó közösségi tervezési munkánkat. Olyan alapvető kérdéseket jártunk 

körbe, mint „Miért szereti Budafokot, melyek a városnak azok a jellemzői, melyek miatt lakóhelyéül, 

munkahelyéül választotta?” és “Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy a belváros szebbé és vonzóbbá 

váljon?” Kiindulási pontunknak Jan Gehl, a neves dán építész által megfogalmazottakat tartjuk: „A jövő fő 

feladatának a várost használók célirányos kiszolgálását kell tekinteni.” 

A Kossuth Lajos utca a történelmi belváros szerves része, jelenlegi arculata és szerepköre azonban ezt nem 

tükrözi vissza. Az utca arculata többek között a paneles beépítés miatt nem egységes, és csak részben tükrözi 

a kisvárosias hangulatot. Ezt tovább gyengíti az utca forgalomterhelése. A fórumon a résztvevők véleményét, 

javaslatait kívánjuk meghallgatni, hogy Ön szerint szükséges-e a Kossuth Lajos utca sétáló utcává alakítása, 

milyen átalakítások szükségesek ennek érdekében. Véleménye szerint az önkormányzat által elindított 

felújítás, ennek részeként a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása és térkövesítése milyen konkrét módon 

fogja majd elősegíteni hogy: 

- a Kossuth Lajos utcában lévő vállalkozások ebből belátható módon profitálhassanak; 

- a Kossuth Lajos utcában és környékén élők életminősége érzékelhetően javuljon; 

- Budafok tágabb értelemben vett belvárosának kimagasló adottságai fővárosi (ezzel együtt országos, 

nemzetközi) szinten is turisztikai célponttá váljanak, ennek révén az egész kerület prosperálása lendületet 

kaphasson? 

Az előzővel összefüggésben a felújítás megkezdésének ismeretében a maga részéről milyen lehetőséget lát 

arra, mit tervez tenni, hogy saját és a belváros érdekeinek érvényesülését elősegítse? 

A fórum során a fenti kérdéseket kívánjuk körbejárni. 

Az előző, már a Kossuth Lajos utca revitalizációs lehetőségeivel foglalkozó kerekasztal összefoglalója 

látható honlapunkon: http://www.promontoriumcasino.hu/a-kossuth-lajos-utca-es-kornyeke-a-gyalogosoke/  

http://www.promontoriumcasino.hu/a-kossuth-lajos-utca-es-kornyeke-a-gyalogosoke/


 
 

Felkért hozzászólók: 

Pongrácz Gergely a VEKE – Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület – közlekedési szakértője, aki 

kerületünkben is lakik. Az átmenő forgalom, és a térség közösségi közlekedése lehetőségei. 

Kiss András okl. közlekedésmérnök, a COWI-Trenecon közlekedéstervező cég munkatársa, aki az 

agglomerációban lakva jó rálátással bír közlekedésünkre. Megoldások a belvárosi forgalom csillapítására, 

Budafok belvárosi lehetőségek. 

Mészáros Péter, Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Közlekedési Klub. Fenntarthatósági 

törekvések történelmi belvárosok forgalom mentesítésével.  

Ezen túl tervezzünk megnézni a Bogota belváros rekonstrukciójáról és forgalom mentesítéséről készült kis 

filmet, és beszélni a tapasztalatokról. 

Moderátor támogatásával javaslatok megfogalmazása a Kossuth Lajos utca jövőjére vonatkozóan. 

Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@promontoriumcasino.hu címen. 

A rendezvényre az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében kerül 

sor. További információ: www.norvegcivilalap.hu., www.promontoriumcasino.hu  

Budafok-Tétény, 2014. március 

 

Mészáros Péter      Döbrönte Katalin 
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