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MEGHÍVÓ 

a Promontorium Polgári Casino  

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért! 

városfejlesztési kerekasztalsorozat záró fórumára 

Budafok belvárosának jövőképe a közösségi tervezés eredményeképpen 

 

címmel tartandó 2014. június 26-án, csütörtökön, 18-órakor kezdődő rendezvényére.  

Helyszín: Soós István Borászati Szakközépiskola, 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83. 

Egy éves közösségi tervezési munkát valósítottunk meg Budafok belvárosának jövőjére vonatkozóan. Nyitó 

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

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?” 2013. novembere és 2014. júniusa között tematikus kerekasztalokat 

szerveztünk, megvizsgáltuk, hogyan jelenhetne meg Budafok belvárosában egy minőségi kulturális – 

művészeti funkció a jelenleg bútorraktárként működő volt moziépületben, választ kerestünk arra, hogy a 

Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása hogyan szolgálhatná a történelmi belváros újjáéledését, a belváros 

hogyan tehető zöldebbé, élhetőbbé. Milyen adottságai vannak a belvárosnak egy városi zöldfolyosó 

megvalósításához, hogyan csábíthatóak be az emberek az ügyintézésen túl a belvárosba. Az Oroszlános 

udvar és a kastélyok környéke különleges, egyedi adottságokat biztosít a városnak, mellyel jelenleg Budafok 

nem tud élni. Vajon milyen megoldásokkal tudna a történelmi negyed a belvárosi szövet szerves részévé 

válni.  

Ezt a munkát foglalja keretbe a Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztal, ahol bemutatjuk az egyéves 

közösségi tervezési munka során megfogalmazott téziseket, és azt vitára, konzultációra bocsátjuk, valamint 

javaslatot teszünk arra, hogyan folytatható a strukturált párbeszéd és a közösségi tervezés gyakorlata a 

jövőben is. 

A munkánk során Jan Gehl, a neves dán építész által megfogalmazottakat tartjuk végig iránymutatónak: „A 

jövő fő feladatának a várost használók célirányos kiszolgálását kell tekinteni.” 

Tervezett program: 

Dr. Mészáros Péter, Promontorium Polgári Casino elnöke: Civil részvétel a városfejlesztésben 



 

 
 

Karsay Ferenc, alpolgármester: Az Önkormányzat Budafok belvárosáról alkotott jövőképe 

A Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály képviselője: Budafok-Tétény szerepe Budapest 

városfejlesztési megközelítésében, a közösségi tervezés tapasztalatai a fővárosi fejlesztésekben. 

Csizmár Gyula, építész: A közösségi tervezés tapasztalatai az építész szemével, Budafok lehetőségei a XXI. 

században 

Sain Mátyás, Közösségfejlesztők Egyesülete: Részvételi városmegújítás tapasztalatai Budafokon 

Döbrönte Katalin, Promontorium Polgári Casino, elnökségi tag: Budafok belvárosának megújulási lehetőségei, a 

közösségi tervezési munka tézistervezetei 

Moderátor támogatásával a Budafok belvárosának jövőjére vonatkozó közösségi tervezési munka 

tézistervezeteinek megvitatása 

A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Szabolcs Attila polgármester, országgyűlési képviselő és Rumi 

Imre, a kerület főépítésze. 

 

Célul tűztük ki, hogy fogalmazzuk meg véleményünket közösen Budafok belvárosának jövőjére 

vonatkozóan. Minél több szemmel, minél több oldalról megnéztük, hogyan lehet élővé tenni a várost, hogyan 

tudna többeket megszólítani, behívni, és időtöltésre ösztönözni. 

Felelősségünk, hogy belvárosunk jövőjének alakításában segítsük a város vezetését, és a várost használók 

érdekeiről, igényeiről tájékoztassuk. Ezzel tud a városi közösség hozzájárulni ahhoz, hogy a belváros jövője 

a várost használók szempontjainak figyelembe vételével alakuljon. 

A Városfejlesztési Kerekasztal meghívottai: a belváros megújulásában területi kötődésük révén közvetlenül 

érintett intézmények, civil szervezetek, vállalkozások vezetői, a kerületi közélet egyes meghatározó szereplői, 

helyi kötődésű városmegújítási szakemberek. 

A közösségi városmegújítási tevékenységünket minden esetben az Önkormányzattal párbeszédben és 

együttműködésben folytatjuk. 

Rendezvényünk előkészítése és sikere érdekében (a csatoltan elküldött, illetve a honlapunkról letölthető 

űrlap visszaküldésével vagy E-mailes visszaigazolással) előzetes regisztrációt kérünk az 

info@promontoriumcasino.hu címre. 

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

További információ: www.norvegcivilalap.hu. 

Budafok-Tétény, 2014. június 

 

Mészáros Péter      Döbrönte Katalin 

elnök        elnökségi tag 
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Részvételi szándék visszaigazolása: 

Részt kívánok venni a Promontorium Polgári Casino által szervezett  

„Budafok belvárosának jövőképe a közösségi tervezés eredményeképpen” című 

Vezetői Városfejlesztési Kerekasztal beszélgetésen 2014. június 26-án, csütörtökön, 18 órakor. 

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

Név:......................................................................................................................................................... 

Képviselt intézmény, szervezet:.............................................................................................................. 

Képviselt intézmény, szervezet címe:..................................................................................................... 

E-mail cím:.............................................................................................................................................. 

 

Budafok-Tétény, 2014. június 

 

 

      ............................................................ 

        aláírás 


