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A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 
Közösségi tervezéssel  

Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért 

 

HÍRLEVÉL 1. szám / 2013. november 

 

 

Közösségi Tervezés Budafokon címmel nyújtott be 

sikeres pályázatot a Promontorium Polgári Casino a 

EGT/Norvég Civil Támogatási Alaphoz. A rangos ala-

pítvány, amelynek átfogó célja, hogy segítse a civil 

társadalom fejlődését, erősítse részvételét a társa-

dalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható 

fejlődés alakításában, 7700 euroval támogatja projek-

tünket. 

Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény városa renge-

teg építészeti, kulturális értékkel rendelkezik, belváro-

sa ugyanakkor rendkívül leromlott állapotban van, 

már nem tudja városközponti funkcióit teljes mérték-

ben betölteni. Az elmúlt 20 év nem tudott ebben ér-

demi változást hozni. Több kisebb beruházás történt, 

de ezek a belváros arculatát, szerepkörét összességé-

ben nem tudták átfogóan orvosolni. A legnagyobb 

probléma, hogy valójában nincs kitalálva, hogyan is 

tudna élővé válni a belváros. A budafok-tétényi sok-

színű civil társadalom saját eszközei mértékében 

ugyancsak felelősséggel tartozik, hogy hallassa hang-

ját, és tegyen építő jellegű javaslatokat annak érdeké-

ben, hogy a belváros megújulhasson. 

A projekt célja, hogy városunk jövője az itt élők igé-

nyeire és szükségleteire épülhessen, hogy a 

Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Kerek-

asztala minél többek véleményére alapozva fogalmaz-

hassa meg a belváros jövőjére vonatkozó alternatív 

javaslatait a városvezetéssel folytatandó partneri 

egyeztetéseken. Célunk, hogy a projekt keretében 

minél többen ismerjék meg és sajátítsák el a közösségi 

tervezés módszereit. Szélesedjék a közösség tervezés 

eszköztárát használó, azzal bánni tudó, az önkormány-

zat döntéshozó munkáját támogatni, a városfejlesztési 

munkát folyamatosan figyelemmel kísérni képes civil 

bázis. 

A projekt megvalósítása 

2013. szeptember – 2014. 

augusztusa között zajlik. 

 

Vezetői kerekasztal 
 

“Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának 

megújulásáért!” címmel indított projektjének nyitó 

rendezvényeként 2013. november 7-én vezetői kerek-

asztalt szervezett a Casino. 

 A témának és az alapos előkészítésnek is köszönhető-

en (Karsay Ferenc alpolgármester pl. már október 15-

én írásban visszajelzett az előzetesen megküldött, az 

előzetesen egyeztetett időpontot tartalmazó meghí-

vóra, hogy szeretne részt venni) a résztvevők száma 

elérte az ötven főt, és az érdeklődés a két órás időtar-

tam alatt végig kitartott. 
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Mészáros Péter a Casino elnöke nyitotta meg az estét, 

ismertette az előzményeket, és a projekt logoja értel-

mezésével emelte ki az egyesület egyik legfőbb törek-

vését, a partneri együttműködés, a társadalmi részvé-

tel megerősítését. 

 

A meghívóban rögzített programnak megfelelően 

elsőként Karsay Ferenc alpolgármester adott átfogó, 

sok konkrétumot tartalmazó, a jelenlévők egyetérté-

sével sok esetben találkozó képet az önkormányzat 

városfejlesztési törekvéseiről és munkájáról, ezen 

belül kiemelt figyelmet fordítva a budafoki belváros 

megújítására. 

 

Ezt követően Péterfi Ferenc szakértő, a Közösségfej-

lesztők Egyesületének elnöke prezentációval kísért 

előadásban ismertette a részvételi városmegújítás, a 

közösségi tervezés elvi, gyakorlati, módszertani kérdé-

seit, majd 

Döbrönte Katalin terület- és településfejlesztési szak-

értő, a Casino városfejlesztési munkacsoportja és a 

meginduló projekt vezetője mutatta be prezentációját 

és ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a munkacsoport 

több éves műhelymunkájának eredményeképpen 

formálódó koncepciót jelenlegi készültségi állapotá-

ban, mint a közösségi tervezési folyamat egyik lehet-

séges munkaanyagát. 

 

Az előadásokat követően Sain Mátyás tervező-elemző 

moderálásában egy fórumra került sor, ahol a résztve-

vők az ötletbörze módszerével két konkrét kérdésre 

reagálva fogalmazták meg javaslataikat, hasznosítha-

tónak gondolt tapasztalataikat Budafok belvárosának 

jövőjéről. 

 

A rendezvény végén jól érzékelhető volt, hogy a kü-

lönböző “sapkát viselő” (városvezetői, civil, intéz-

ményvezetői, vállalkozói, egyházi) részvevők egymásra 

figyelve, a lényegi koncepcionális elemekben, így na-

gyon jól kitapinthatóan a „Kisváros a nagyvárosban”, a 

“tegyük élővé Budafok-Tétény belvárosát közösen”, az 

“erősítsük meg a kisvárosias polgárváros szerepkörét” 

kérdésekben azonosan, de mindenképpen egymáshoz 

közel állóan gondolkozva, kifejezetten aktív, partneri 

módon élték meg az estét, és ez biztató alapot jelent-

het a projekt egyéves munkájához. 
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A vezetői kerekasztalon elhangzott ötletek 
 

A jegyzet a fórumon megjelent mintegy 50 fő két kérdéssel kapcsolatban, az ötletbörze módszerével összegyűjtött 

ötleteit tartalmazza. A felsorolásszerű ötletek mellett felkiáltójelekkel, illetve kiemeléssel jelezzük, ha többen is emlí-

tették az adott témát. 

 

1. kérdés: Miért szereti Budafokot, melyek a városnak 

azok a jellemzői, melyek miatt lakóhelyéül, munkahelyéül 

választotta? 

 

„kisvárosias légkör” 

 A „Kisváros a nagyvárosban” szlogen érvényességét a 

válaszok megerősítik 

 Kisvárosias légkör !!!!!!! 

 falusias; Budapest 2. legritkábban lakott városrésze; 

girbe-gurba utcák, emberléptékű, Krudy-hangulatú 

 komoly múlttal rendelkezik !; volt egy fénykora, amiből 

ki lehet indulni; erős történelmi hagyományok 

 vonzó régi városmag; festőiség, inspiratív környezet 

 a „lapos” rész hangulata 

 megfizethető ingatlanárak 

 élénk piac 

„kultúra, művészet” 

 erős kulturális hagyományok; kultúra, művészet élő 

jelenléte ! 

 sok műemlék 

 sok műalkotás kötődik a városrészhez 

 templom, templomhoz kapcsolódó park 

 Oroszlános udvar, szecessziós városháza, Péter-Pál utca, 

mozi és környéke 

„társas, közösségi lét” 

 erős társas közösségek, barátságok !, közösség ! 

 otthon-gyerekkor 

 hagyománytisztelet !; lokálpatriotizmus !! 

 erős civil élet, aktivitás 

 kedves, nyüzsgő városrész 

„jó közlekedés” 

 Budapest belváros közelsége!!!! 

 jó közlekedés a Balaton felé 

 jó vonalas infrastruktúra, tömegközlekedés 

„természetközeliség” 

 Duna közelsége!!!! 

 természetközeliség !, jó természeti adottságok; jó leve-

gő ! 

 sok zöldterület ! 

 kerékpározási, lovaglási lehetőség 

 földrajzi változatosság 

gyerekbarát 

 gyerekekkel ideális !! 

 sok és változatos iskola, zeneiskola 

 áttekinthető méret és városszerkezet, emberléptékű 

 nyugodt, családias ! 

„idegenforgalmi lehetőség” 

 sok idegenforgalmi lehetőség 

 sok, az idegenforgalomba is bekapcsolható műemlék, 

műalkotás 

 borászati hagyomány !!, borturizmus 

 

2. kérdés: Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy a 

belváros szebbé és vonzóbbá váljon?  

 

„harmonizált közlekedés” 

 forgalomcsillapítás !!;  

 ne egy közlekedési csomópont legyen a belváros; a 

közlekedési vonalak egy része a föld alatt legyen 

 fenntartható közlekedés a belvárosban; a tömegközle-

kedés harmonizálása !; átgondolt közlekedési rendszer 

 villamosvonal meghosszabbítása a Camponáig; „zöld” 

(füvesített) villamospályák 

 jobb vasúti átszállási lehetőségek 

 jobb éjszakai közlekedés 

 az idegenforgalmi igényeknek is megfelelő közlekedési 

struktúra kialakítása (buszparkolók, tömegközlekedés) 

„építészeti értékek, épített környezeti minőség” 

 szép épületek megőrzése; meglévő értékek feltárása 

 legyünk büszkék és igényesek a belvárossal kapcsolat-

ban; magasabb elvárások az épített környezet színvona-

lát illetően 

 ne legyen széttöredezett, legyen egy egységes belváros 

 a Városháza magasságában a vasút és a Duna-parti tér-

ség megújulása 

 „menő” városfejlesztés – ne csak az átlagos, szokványos 

megoldások, hanem valami egyedi, különleges 

 különleges értékeink kezelése, megújítása, legjobb 

funkcióinak megtalálása – Oroszlános udva, Péter-Pál 

utca, Törley terület, mozi megtartása, átstrukturálása, 

felhasználása, mint „játéktér” (multifunkcionális tér), 

stációlépcső (mellette a volt ÁFÉSZ ABC lebontása) 
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 Pécsi út kitalálása 

 a nagyobb, idegenforgalom szempontjából is jelentős 

épületek önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben 

vannak, az önkormányzatnak kell pályáznia ezek meg-

újítására 

 lepukkant épületek elbontása vagy megújítása 

 Kossuth utca és a Mária Terézia utca közötti minőségi 

kapcsolat kialakítása 

 lakótelepek lebontása (??) 

„minőségi közterületek” 

 minőségi közterületek és parkok; bővüljön a közterüle-

tek választéka, 

 legyenek tiszta, minőségi WC-k, pelenkázók (hogy ne a 

plázákban lehessen csak gyerekekkel hosszabb időt el-

tölteni) 

 legyen egy központi hely (közösségi tér, közterület), 

ahová a panelekből érdemes lejönni; „zenepavilon”, 

élőzene közterületen 

 az itt elők váljanak közösséggé 

 minőségi kapcsolat a Duna-parttal 

„vonzó szolgáltatások” 

 miért jöjjön valaki ide? legyenek vonzó szolgáltatások, 

vendéglátás, vendéglők 

 legyen Budafok egy „nyüzsgő” város; vitalizálódó város-

központ, élő földszinti funkciók; ne alvóváros  

 a Péter-Pál utca egyfajta „mulatónegyed” lehet; Buda-

pest „Grinzing-je” 

 Duna-parti élet visszaállítása, csárdák, stégek, hajóállo-

más 

 régi pályaudvarnak új funkció – múzeum? 

 legyen minden korosztály számára vonzó, sport és szó-

rakozási lehetőségek; az iskolások, egyetemisták számá-

ra is vonzó funkciók kellenek (fiatalos parkok, akár 

kocsmák stb.) 

„rend” 

 rend, tisztaság !! 

 közbiztonság ! 

„összefogás” 

 fontos a fejlesztésben a szemléletváltás; közösségi ter-

vezés térnyerése 

 együttműködés, összefogás !! 

 nagyobb civil részvétel, ha a civilek beleszólhatnak a 

fejlesztésekbe, motiváltak és aktívak, konstruktívak 

tudnak lenni 

 IVS megújításához mindez egy jó lehetőség 

„művészváros” 

 legyen Budafok „művészváros”, mint Szentendre 

 helyi képzőművészeti, tudományos értékek, hagyomá-

nyok feltárása, hasznosítása, legyen helytörténeti okta-

tás az iskolákban 

 legyen kiemelt művészeti terület a zene; Dohnányi-

zenekar számára megfelelő koncertterem; a mozi híres 

akusztikájának kihasználása; „Kodály-műhely” – hagyo-

mánypedagógia kialakítása 

 „Székely-ház” 

„borváros” 

 borhagyományok fontossága, „borváros”; borturizmus 

fejlesztése 

 földalatti pincerendszerek hasznosítása a turizmusban 

 „bor-szökőkút” (bor tematikájú szökőkút) létesítése 

 bor és zene összekapcsolása 

 a pincék működőképességének biztosítása (önkormány-

zati segítség) 

 pincék fölötti hegyoldal rendezése 
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Az egy éves közösségi tervezési folyamat célja, hogy 

 városunk jövője az itt élők igényeire épülhessen; 

 minél többek véleményére alapozva fogalmazhassuk meg a belváros jövőjére vonatkozó alternatívákat; 

 a várost aktívan használók bekapcsolódjanak a városfejlesztési gondolkodásba, folyamatokba, annak részese-

ivé váljanak és megfogalmazzák véleményüket; 

 folyamatosan figyelemmel kísérhessük a városban zajló fejlesztési folyamatokat, ezáltal visszacsatolva és tá-

mogatva az önkormányzat döntéshozói munkáját; 

 a belváros fejlesztése során az emberi dimenzió, az emberi lépték, használat legyen a szervező elv. 

 

Az egy éves közösségi tervezési munkába folyamatosan várjuk azokat,  

 akik szívesen bekapcsolódnak a közös műhelymunkákba, 

 akik megosztják a belvárossal kapcsolatos véleményüket, javaslataikat akár weblapunkon keresztül, akár 

személyesen, 

 akiknek kevés az idejük, de felelősséget éreznek a város jövőjéért, és szívesen fordítanak pár percet a honla-

pon található kérdőív kitöltésére, 

 minden a közösségi tervezés iránt érdeklődőt. 

 

A következő időszakban a belváros egy-egy részét fogjuk részletesen körüljárni, jövőjére javaslatokat gyűjteni: 

 A Kossuth Lajos utca és környéke a gyalogosoké. 

 A Kossuth Lajos utca és a vasút közötti terület a Református templomtól a régi Budafok MÁV állomásig hasz-

nos zöld tengellyé alakul. 

 A kerület értékeinek megjelenése a belvárosban: művészet, kultúra és közösség: a volt mozi épület hasznosí-

tása. 

 A Kossuth Lajos utca és a borpincéket is magában foglaló hegyoldali részen, a pincék felett a Savoyai Jenő 

tértől a Sörház utcáig egy Dunára néző, Dunával párhuzamos sétálós panoráma út. 

 Az Oroszlános udvar és környéke, a város történelmi magja élő múzeumi negyeddé válik. 

 A Duna utcától a Vágóhíd utcáig terjedő szakaszon minél több, a gyalogosok és kerékpárosok számára is 

könnyen és jól használható lejutási lehetőség a kikötőkkel, teraszokkal, sétányokkal jól ellátott Duna-partra. 

 

A fenti fórumokon túl tavasszal lakossági kérdőíves felmérést, lakossági fórumot tervezünk. A folyamatot a novem-

ber 7-i kerekasztalhoz hasonlatos zárórendezvénnyel tesszük kerekké, ahol megvitatjuk az egy éves munka során a 

belvárosra kialakított közösségi koncepciót, melyet ezt követően bemutatunk a Civil Konzultációs Testületnek, az 

Önkormányzatnak és más fórumoknak. 

  

Mottónk: „A jövő fő feladatának a várost használók célirányos kiszolgálását kell tekinteni.” (Jan Gehl) 

 

Kérjük, hogy folyamatos kommunikáció és együttműködés révén alakítsuk ki javaslatainkat  

Budafok belvárosának jövőjéről! 

 

Véleményét, javaslatait ossza meg velünk! 

Tegyünk Budafok-Tétény belvárosának megújításáért közösen! 

 

info@promontoriumcasino.hu 

www.promontoriumcasino.hu 

www.promontoriumcasino.hu/kozossegi-tervezes-belvarosi-ter 

Facebook: Promontorium Polgári Casino 
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