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A jelenlegi belváros nem méltó 

hozzánk! 
Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának 

megújulásáért 

 

HÍRLEVÉL 2. szám / 2014. február 

 

 

Közösségi Tervezés Budafokon címmel nyújtott be 

sikeres pályázatot a Promontorium Polgári Casino a 

EGT/Norvég Civil Támogatási Alaphoz. A rangos 

alapítvány, amelynek átfogó célja, hogy segítse a civil 

társadalom fejlődését, erősítse részvételét a 

társadalmi igazságosság, a demokrácia és a 

fenntartható fejlődés alakításában, 7700 euroval 

támogatja projektünket.  

Célkitűzésünknek megfelelően az elmúlt két hónapban 

megkezdtük tematikus fórumainkat, ahol a belváros 

egy-egy részét jártuk körbe részletesen, és vitattuk 

meg az adott rész jövőjére vonatkozó javaslatokat. 

Megvizsgáltuk, hogy az egykori mozi épület a piac és a 

Szent István tér között milyen szerepet tölthetne be a 

belvárosban, hogyan tudnánk ott megjeleníteni a 

kerület kiemelkedő értékeit, a művészeket és 

művészeti áagakat, közösségünket és 

hagyományainkat.  

Budafok belvárosának kiváló zöldfelületi adottságai 

vannak, a Tóth József 

utcától a Leányka utcáig 

zöld tengely kilakaítására, 

érvényesítésére van 

lehetőségünk. 

 

A kerület értékeinek megjelenése a belvárosban: művészet, kultúra és 

közösség: a volt mozi épület hasznosítása 
 

Első tematikus fórumunkon a belváros központi 

részén elhelyezkedő, kiváló akkusztikai adottságokkal 

rendelkező volt mozi épület művészeti – közösségi 

hasznosítását vitattuk meg 2013. december 11-én, 

majd ezt követően 2014. január 25-én.  

A fórumon részt vett a Kertész Építész Stúdió 

képviselője, aki tájékoztatást adott a folyamatban levő 

piac projekt tervezési munkáiról. Klopp András 

kiemelte, hogy a piac épülete esetében a piacosok 

igényei kielégítése fontos elem, törekszenek a 

kisvárosi léptékre. A közösségi tér, a mai piac helyén 

többfunkciós tagolt városi tér lesz, zöldterületi, 

rendezvény, karácsonyi vásár, fotó kiállítás, és más 

közösségi funkciókkal, azokat szolgáló elemekkel, a 

későbbiekben tovább fejleszthetően.  

A fórum összegzéseként megállapíthatjuk, hogy egy 

város akkor tud sikeres lenni, ha az alapvető 

mindennapi élethez kapcsolódó szolgáltatásoknál 

többet ajánl lakosainak, és az értékes társadalmi-

kulturális tevékenységek nagyobb hangsúllyal esnek 

latba a belváros tervezésekor, mint a fogyasztás-alapú 

tevékenységek. 

Egy kisváros életében 100-200 évente történnek olyan 

folyamatok, melyek belvárosára meghatározó módon 

hatnak. Jelenleg ebben a fázisban tartunk. A belvárosi 

tér közösségi tulajdonban tud csak a város méltó 

központjává válni. A város kulturális – művészeti 

identitásának meghatározása csak a helyi közösségek 

bevonásával lehetséges. 

Budafok-Tétény számára kitörési pontot, és 

identitáserősítő lehetőséget kínál a magas minőségű 

művészeti tevékenység megjelenítése a belvárosban. 

A volt mozi épület lehetséges funkciói 

1.) Kodály központ – Lázár Imre, a Rózsavölgy 

Egyesület elnöke 

Nemzetközi Kodály módszertni központ alakítható ki 

Budafokon. Egy ilyen intézmény jelenleg keresi a 
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helyét, ami nagy lehetőség Budafok számára. Jelentős 

intézményi és személyi támogatottságot élvez a 

koncepció. A kerületben 3 általános iskolával és 3 

felekezettel való együttműködésre építhet. 2014-ben 

a Kodály-módszer UNESCO védelemben részesülhet. 

A Kodály módszertani központ helyet adhat 

képzéseknek, módszertani kutatásoknak a néprajz, 

táncművészet, segítő terápiás szakterületeken. 

Kísérleti zenei műhelynek, alternatív 

mozgásműhelynek, nyári egyetemeknek adhat 

otthont. Nyitott posztgraduális oktatási műhellyé 

válhat. Nemzetközi pedagógiai életben neves 

szereplővé válhat. 

 

2.) Művészeti központ – Kaintz Regina, Ártér 

Művészeti Egyesület elnöke 

Képzőművészet, kortárs művészet kiemelt műhelyévé 

válhat. Sok híres művész kapcsolódik a kerülethez, ők 

az intézmény emblematikus arcaivá válhatnak. Egy 

igényes, magas minőségű szakember gárdával, 

országos és regionális szerepvállalással létrejövő 

intézménynek lenne létjogosultsága, valódi komoly 

infrastruktúrával pl. a kiállítások vonatkozásában.  

Országos rangos képzőművészeti esemény(ek) 

honosíthatóak meg itt. 

Szükséges, hogy az országos művészeti jelleget helyi 

jelleggel egészítsük ki, amelytől az itt élők is 

magukénak érezhetik az intézményt. Pl. egy 

Művészetek Palotája nem illeszkedne Budafok 

belvárosába.  

 

3.) Közösségi, művészeti tér – Fehérváry Lilla, 

előadóművész 

Budafok központjában a mozi mindig is közösségi tér 

volt, ezt a szerepét érdemes újraéleszteni. 3 különálló 

tér áll rendelkezésre: egy összművészeti bázis, egy 

igényes étterem, ami lehetőséget ad a művészek és 

művészetek találkozására, és egy színházi, mely a 

képzőművészek nyílt műhelyévé válhat (jelenlegi 

bútorraktár), mozi terem: bábszínházi rész, ami több 

művészeti ágnak, pl. jazz koncerteknek is helyet ad. A 

mozi épületet iskolák veszik körül, gyerekek számára 

művészeti képzések, és művészeti élmények 

lehetősége. A Szent István térrel erős kapcsolat 

szükséges: sváb történeti interaktív játszótér 

alakítható ki itt.  

 

4.) Székelyház – Farkas Balázs, Promontorium 

Polgári Casino 

Székelyek Háza a székelyföldi civilekkel 

együttműködésben alakítható ki. Elsősorban a 

nemzetpolitikai-kulturális misszió teljesítése: a 

„székelység fővárosi hídfőállása” megszervezése a 

feladat. Helyet kaphat a turisztika, a gazdaság, 

vállalkozások: például termékbemutatók, kiállítások, 

szolgáltatások, tárgyalások helyszíne, találkozási pont 
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jöhet létre.. Budafoki civil szervezetek használatában 

széleskörű, és folyamatosan megújuló események, 

rendezvények, kiállítások helyszíneként jelenhet meg. 

A példa kedvéért: fotókiállítások, helytörténet. 

Budafoki németség múltja, kisebb előadások is 

tarthatók a nagy helyiségben..  

 

5.) Művészeti előadóközpont - Wolfgang 

Bartesch – Art Quarter Művészeti Központ vezetője 

 

 

 

 

 

 

Az Art Quarter Művészeti Központba rendszeresen 

érkeznek külföldi művészek, akik pár hónapot itt 

dolgoznak Budafokon. Számukra szükséges 

bemutatkozási lehetőség, előadó lehetőség 

biztosítása. Eddig főleg képzőművészek érkeztek, de 

bővül a skála, következő évtől előadóművészek is 

érkeznek. Az ő számukra a mozi épületben kiváló 

lehetőség lenne kiállításokra, színházas, táncos 

bemutatókra. 

A fórum megállapításai: A belváros a minőségi 

közösségi – művészeti funkció belvárosban való 

megjelenésével tud élővé válni. Ehhez a város 

rendelkezik az adottságokkal, a művészeti szakma 

jelenlétével, és közösségépítő szándékával, 

együttműködési készségével. A kerületi 

közművelődési intézmények kiegészítőjeként és nem 

versenytársaként szabad csak újabb művészeti és 

közösségi helyszínt létrehozni. Itt a művelődési házak 

színvonalán túlmutató összművészeti, magas 

minőségű művészeti központ kialakítására van 

lehetőség. A művészeti központ olyan művészeti 

ágaknak ad otthont, melyek jelenleg nem 

rendelkeznek kellő képviseleti, megjelenési 

lehetőséggel. 

A művészeti központ sikerességének kulcsa, hogy 

teret biztosítson a helyi közösségi 

kezdeményezéseknek, céloknak is, a helyi közösségi 

élet színtere, találkozó helye legyen. A művészeti 

központ egyik oldalról nemzetközi színvonalú és 

kapcsolatrendeszerű tevékenységet folytat, 

másrészről a helyi lakosság, helyi közösség 

befogadójává válik. 

 

Belvárosi zöldtengely: közterületek és zöldfelületek láncolata a 

belvárosban 
 

Második tematikus fórumunkon a belvárosi 

zöldtengely lehetőségét vizsgáltuk meg 2014. február 

6-án. Mészáros Péter köszöntötte a résztvevőket, 

majd Döbrönte Katalin, a Promontorium Polgári 

Casino képviseletében bemutatta az Egyesület 

koncepcióját.  

Szohr Gábor, az Újirány Csoport képviseletében 

bemutatta a 8. kerületi Teleki tér tervezése során 

megvalósított közösségi tervezési folyamatot, és a 

résztvevők kérdéseire válaszolva osztotta meg 

módszertani javaslatait a közösség bevonásának 

lehetőségére vonatkozóan közösségi tereink alakítása 

során. Az itteninél lényegesen leromlottabb fizikai és 

szociális környezetben választották a közösségi 

tervezést, ami lényegében az ott élők bevonását 

jelentette, jelenti a folyamatokba, egyfajta közösséget 

képezve a helyben lakókból. mi hova, milyen 

funkciókkal. A Kesztyűgyárban műhelymunkákat 

szerveztek folytak, az Új Irány csoport, Kirstin Forest 

vezetésével, közösen alakították ki, hogy nézzen ki a 

tér, padok, kerítések, játszótér, rendezvény tér, 

ugrálórét, virágoskert, nyugdíjas park, játszókert, 

izgalom, felfedezés, tini sarok, kutya futtató elemekkel 

kaptak benne helyet az ott élők javaslatai nyomán. 
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Sain Mátyás terület- és vidékfejlesztési szakértő a 
zöldfelületek városok életében betöltött szerepéről, 
lehetőségeiről beszél. Kiemelte a közösségi hatás, 
találkozóhely, mobilitási lehetőség, gyaloglás, 
kerékpár, és a helyi gazdaság élénkítése fontosságát. 
Jelentős a városképi, városszervező szerep, esztétika, 
hálózatosítás, a városrész specifikus jelleg lehetősége. 
Megemlítette a zöldfelületi rendszerek térbeli típusait, 
szigetszerű, gyűrűs, sávos, sugaras jelleg. Majd 
képeket mutatott be a különböző külföldi példákból. 

Ezt követően közösségi tervezési módszerekkel 

alakították ki javaslataikat a résztvevők. 

A budafoki belváros zöldtengelyének koncepcionális 

megközelítése:  

A Kossuth Lajos utca és a vasút közötti terület a 

Savoyai tértől/ református templomtól a régi Budafok 

MÁV állomásig/ Tóth József utcáig egy zöld tengely, a 

közterek, parkok láncolatának szerves illeszkedésével 

és szerveződésével, a különböző közterületi funkciók 

optimális eloszlásával. 

 

A zöldtengely meghatározó szerepe: 

 A belváros szerves összeköttetése a város 

többi részével 

 A belvárosi szövet élő tereinek lehetősége 

 A belvárosi tér egységes, szerves felfűzése 

 
A zöld tengely hármas tagolása: 

 A Kossuth Lajos utca és a vasút közötti terület a 

Református templomtól a régi Budafok MÁV 

állomásig hasznos zöld tengellyé alakul. 

 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. 

 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 belvárosi zöldtengely városközpont szervező 

szerepe 

 belvárosi funkciót erősítő szerepe  

 Szerep a városi térben való tartózkodásra való 

ösztönzésben, a belváros élővé alakításában 

 Közösségi tér biztosítása az itt élők számára 

 Turisták fogadása, a belváros bemutatása, és 

átvezetés a borpincék irányába, a történelmi 

negyed, Péter-Pál utca és a Nagytétényi úti 

pincék összekapcsolása 

 Budafok-Tétény a főváros déli kapuja: a 

városba érkezők méltó fogadása 

 

A belvárosi zöldtengely adottságai és lehetőségei: 

Gyengeségek: 

 iparosított technológiával készült 

lakóépületek,  

 a Duna parttal való kapcsolatok elvesztése 

 Minőségileg leromlott közterületek és 

zöldfelületek 

 Élettelen terek, melyek nem töltik be 

funkciójukat  

 Városi funkciókat nem köti össze, inkább 

elszigeteli 

Erősségek: 

 A zöld felületek és közterek nagy száma, 

optimális elhelyezkedése, nagy felülete 

 Kisebb mértékű beruházásokkal élővé 

változtatható terek 
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A vitában számos szempont felvetődött, így az érdemes legyen idejönni alapelve, vonzó belvárosi, közösségi terek, 
létesítmények, kisvendéglők. Fontos a zöldterületi elemek, zónák, szigetek összenyitása, együtt kezelése, nagy 
közösségi felületek lehetősége a Mária Terézia u. mentén, azok összehangolása, a rendezvény tér és a mozi menti 
zóna. Ugyanakkor hangsúlyt kapott a Duna parti sáv kedvező adottságai kihasználása, szabadidő, turizmus. 

 

 

A projekt keretében megkérdezzük a 10-18 éves korosztályt is, szerintük mitől szerethető a belváros, ők hogyan 

használják a közösségi tereket, milyen elképzeléseik vannak épített környezetük jövőjéről. Ennek keretében a 

Promontorium Polgári Casino együttműködik a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel és a KultúrAktív 

Egyesülettel. A gyerekek és fiatalok épített környezeti nevelési foglalkozásokon vesznek részt, majd közösen 

makettet készítenek, és felvázolják a belváros öröm-bánat térképét. 

 

 

 

A TE véleményed is számít! 

Budafok Belváros diákszemmel –  SzÉpítészek  

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért 

címmel meghívjuk a kerület iskoláit egy versenyre és a tervezésben való részvételre! 

10 éves kortól bárki pályázhat a belváros megújításának tervével, tetszőleges technikával készült rajzzal, makettel, számítógépes 

tervezéssel vagy akár verssel. A beküldött munkákat kiállítás és vitafórum keretében mutatjuk be. A legizgalmasabb munkákat 

díjazzuk is. Kapcsolat: kata.darvas@gmail.com 
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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 

részeseivé váljanak és megfogalmazzák véleményüket; 

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

támogatva 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 

honlapon található kérdőív kitöltésére, 

 minden a közösségi tervezés iránt érdeklődőt. 

 

 

Továbbra is várjuk véleményét, javaslatait tematikus fórumaink témáihoz! 

 

 Szükségesnek tart-e további művészeti, kulturális, közösségi funkciót a belvárosban? 

 Mit tenne a belváros turisztikai szempontú fejlesztéséért? Mi a feltétele annak Ön szerint, hogy a kerület fővárosi 

(ezzel együtt országos, nemzetközi) szinten is turisztikai célponttá váljon? 

 Hogyan tenné élővé a Városház tér parkját, hogyan kapcsolná össze a teret a Városházától délre fekvő területtel? 

 Hogyan használná a piac mellett megépülő rendezvényteret? 

 Hogyan tenné szerethetővé a Szent István teret? 

 

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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