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A jelenlegi belváros nem méltó 

hozzánk! 
Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának 

megújulásáért 

 

HÍRLEVÉL 3. szám / 2014. május 

 

 

Közösségi Tervezés Budafok belvárosában címmel egy 

éves programot valósít meg a Promontorium Polgári 

Casino az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 

támogatásával. Célkitűzésünknek megfelelően 

folytatjuk tematikus fórumainkat, ahol a belváros egy-

egy részét járjuk körbe részletesen, és vitatjuk meg az 

adott rész jövőjére vonatkozó javaslatokat. 

Február és április hónapokban a Kossuth Lajos utca 

jövőjének lehetésgel forgatókönyveivel foglalkoztunk, 

miközben a 10-18 éves korosztályt, SzÉpítészek – 

Budafok belvárosa diákszemmel címmel épített 

környezeti nevelési foglalkozásokon vettek részt.  

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. Arra kerestünk választ, hogy a 

résztvevők szerint szükséges-e a Kossuth Lajos utca 

sétáló utcává alakítása, az milyen hatással lehet az ott 

működő vállalkozásokra, 

hogyan járul hozzá az ott 

élők életminőségének 

javulásához. 

 
 

A Kossuth Lajos utca csak a gyalogosoké? 
 

 

A tematikus fórumok egy gerincét képezte a Kossuth 

Lajos utca jövője. Két alkalommal találkoztunk, 

elsőként a Lics Pincészet adott otthont a kerekasztal 

beszélgetésnek 2014. február 25-én, második 

alkalommal a Soós István Borászati Szakközépiskola 

2014. március 25-én.  

A 

Az első alkalommal elsősorban a Kossuth Lajos utca 

arculatára, történelmi szerepére, funkcióira, 

szolgáltatásaira helyeztük a hangsúlyt, míg a második 

alkalom a belvárosi forgalomszervezéssel foglalkozott, 

ahol a Vágóhíd utcától a Leányka utcáig terjedő 

területet kell egységben szemlélni.  

 

Pálfy Sándor a BME Urbanisztikai Tanszéke tanára, 

aki tervezőként jó húsz éve foglalkozott a Kossuth 

Lajos utcával, beszélt Budafok belvárosa történeti 

kontextusairól. A Duna és a domboldal közötti 

területet a város fokozatosan foglalta el, amikor a 

Kossuth Lajos utca, mint főutca kialakult, a Duna felé 

hátsó udvarokkal, majd a további feltöltések után a 

mai Mária Terézia utca kiépülésével. Ekkor alakult ki 
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annak Duna felőli oldalán egy ma is zöld, és 

intézményi zóna. Kisvárosias, polgári jellegű volt ez a 

terület, alapjában átmenő forgalommal a Kossuth 

Lajos utcán. Nagyon találó a kisváros a nagyvárosban 

szlogen, és itt a gyalogos jelleg, az élet visszatérése, a 

zöld felületek, az üzletek, szolgáltatások jelenthetik 

annak megvalósulását. Kitért a húsz év előtti térfalas 

javaslatukra, mely a lakótelepi oldalon kezelné a 

városi teret, a Mária Terézia utca felől földrézsűvel, 

alatta parkolókkal, a Kossuth L. utcára néző 

üzletsorral. Az elmúlt húsz évben megmaradt a 

lehetőség, bár néhány nem szerencsés épület 

bekerült, mások lebontásra kerültek, így a legutóbb 

lebontott, jó építészeti értékeket képviselő 

„szellemház” a Kossuth Lajos utca végében. Kitűnő 

lehetőségeket nyújt a borászati iskolával szemben 

lévő épület együttes. 

 

Csizmár Gyula helyben lakó építészként, helyi 

tervtanácsi tagként beszélt a Kossuth Lajos utca 

gyalogos koncepciója lehetőségeiről. Hangsúlyozta a 

kisvárosi életstílus fontosságát, a terület festői 

jellegét, a mögöttes domb báját, amit nem veszünk 

észre. Valóságos csoda, hogy a két pláza közé 

ékelődve még él a belváros. Utalt a képletszerű 

várostervezés negatívumaira, melynek 

eredményeként nem telik meg élettel az adott terület. 

A Főutca nem lehet csak gyalogos utca, miközben a 

Mária Terézia utcai átmenő forgalmat is el kell terelni. 

A település súlya a hegyen van, erősen autós jellegű, s 

ezt a problémát kezelni kell, különben a megmaradt 

szolgáltatások is meghalnak. Utalt a már becsukott 

borospincékre a térségben, és az itteni számos halódó 

ingatlanra. A célforgalmon túli forgalmat a Pécsi 

utcára, és a 6-os útra kell terelni. Lehetőség a 

vasútvonalaink SBahn jellegűvé tétele. A belváros 

terek hálózata, ahol szövet alakul ki, csökkentett 

sebességű zónák közepette. A csak gyalogos jelleg 

nem megoldás. Utalt arra, hogy a közösségi tervezés 

nehézkes ügy, ugyanakkor szükség van rá, az 

önkormányzat önmagában nem képes integrálni a 

várost használók véleményét, igényeit. 

Földesi Gyula a Borászati Technikum igazgatója, 

negyven éve van jelen a területen, ő is aláhúzta, hogy 

húsz éve itt tartunk, ahol most a belvárossal. A sétáló 

utca jelleg mellett a szolgáltatási, kereskedelmi, 

vendéglátási funkciónak meg kell jelennie. Lics 

Lászlóné a házigazda borászati vállalkozás részéről 

szólt a problémákról, javaslatokról. Huszonöt éve 

vannak itt a 300 éves pincében, ez kereskedelmi, 

tároló pince, így betárolásra van szükség a termő 

területekről. Alapvető gond az igen magas helyi adó, a 

pincékre vonatkozóan, ami itt és Sopronban a 

legmagasabb az országban, ők évente 2,4 milliót 

fizetnek csak erre. Ennek is következménye, hogy a 

König és a Promontorbor pincék bezártak, és nem 

tudják eladni azokat. Száz km pincénkből mintegy 40 

km a borászat, ha azokat felhagyják, nem lesz 

karbantartás, súlyos következményei lesznek a 

városra.  

 

Mészáros Péter a bevezetésként ismertette a 
forgalomcsillapítás fogalmát, céljait, eszközeit, és azt, 
hogy a nagyobb települések forgalmi útjain milyen 
forgalomszervezési és építési eszközök jöhetnek 
szóba. Felvetette annak kérdését, hogy miként 
definiálhatjuk a mobilitási igényt, abból mi a 
szükségszerű, az indokolt, és mi a fenntarthatóság, az 
élhetőség kritériuma ebben a körben, különösen 
annak kapcsán, hogy a város szerkezeti rendszer igen 
komplex jellegű. Illusztrációként bemutatta Budafok 
belvárosa stratégiai zajtérképe részletét, a nappali 
közúti zaj egyenérték terhelést, ami itt a Kossuth Lajos 
és Mária T. utcában, talán éppen a kettéválasztottság 
miatt, nem kiemelkedő, 60-65, esetenként 70 dB, míg 
pl. a Tóth József utca alsó szakaszán és a 
csomópontjában, majd a Leányka utcában 75-80 dB-
es értékek jelennek meg. A forgalomcsillapított 
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Kossuth Lajos utca a Mihalik Sándor u. és a Kuruc köz 
felől lenne megközelíthető, középen egy ún. mozgó 
sávval, kétoldalt leállási lehetőségekkel. A Mária 
Terézia utca esetében a szűk keresztmetszet a 
Tűzoltó utca és a Városház tér közötti rész jelenti. 
Innen délre már maradna hely a 2x2 sávnak, ill. akár 
végig buszsávnak a teljes területen, egészen a Donszky 
Árpád utcai körforgalomig. 

 

Kiss András közlekedésmérnök, a COWI-Trenecon 
közlekedéstervezője, helyi lakos utalt arra, hogy a 
Kossuth Lajos utca tervezett átalakítása mellett a 
Mária Terézia utca helyzete romlik, miközben a város 
két oldala szorosan összetartozik. A zömmel négy sáv, 
+ 2 villamos pálya jelentős elválasztó hatást jelent. A 
gyalogos közlekedés helyzete romolhat, több 
keresztezési kapcsolat, átjáró kellene lehetőleg 
jelzőlámpák nélkül. Számos negatívum vetődik fel, a 
tervezett körforgalom visszaduzzasztó hatású, a közös 
villamos és busz megálló működése erősen kérdéses, 
a gyakori fekvés váltások, középsőből szélsőbe is szűk 
keresztmetszetek lesznek. Javasolja a buszsávot végig, 
a Leányka ill. a Tóth József utcáig, valamint az 
elkülönített villamos és buszmegállókat, esetleg még 
egy villamos megállót dél felé a vasúti megálló, Soós 
technikum térségében. Fontos, hogy a terv része 
legyen a kerékpár utak meghatározása, pl. kétirányú 
kerékpározás lehetősége a Kossuth Lajos utcán, 
Leányka utcai kerékpársáv, átkötés Albertfalva 
megállóhely alatt, ill. a Savoya park felé. Szűk 
keresztmetszetnek tekinthető a Leányka utcai 
felüljáró, a Vágóhíd utcai aluljáró, ahol nagyon 
kellene a kétsávos kiépítés és a 6-osra való ki ill. 
visszajutás lehetősége, de makro értelemben szűk 
keresztmeszet a Balatoni út maga is. A kereszt 
völgyek adottságai, a lejövő forgalom is nehéz 
adottság. 

Pongrácz Gergely a VEKE képviseletében, aki szintén 
kerületi lakos, távolabbra mutató kérdéseket vetett 
fel, így a vasúti megállóhely lehetőségeit, a 
láthatatlan intermodális csomópont kérdését (van itt 

két elővárosi vonal, ahol nem, vagy alig állnak meg a 
vonatok, pl. a KÖKI felé menő új vonat sem). 

 

Hangsúlyozta a jelentős átmenő busz forgalmat, 100 
db busz/óra, ami építéssel nehezen kezelhető. A 
körforgalomtól délre lényegében semmi nem 
változna, a 6-osra való átjárás nem megoldott, marad 
az átmenő forgalom. Ő is felvetette a Kossuth Lajos 
utcai behajtás kérdését. Kérdés a 4-es metró hatása, 
esetleg a buszok egy része „odafent” elvihető. A vasút 
szerepe felértékelendő, a vasút már Budatéténytől 
egyértelműen előnyös, de Budafok belváros is jó 
helyzetben lehet egy erős vasúti kapcsolattal. 

 

A vitában részt vevők konklúziója, hogy a Mária 
Terézia utca kétirányúsításával és a Kossuth Lajos utca 
csillapításával a belvárosi övezet rehabilitációjáról, 
élhetőségéről, a város szerkezet alakításáról 
beszélünk, a most hozott döntések, elkészülő tervek 
igen hosszú távra szólnak. A Mária Terézia utca 
kétirányúsítása csak a Vágóhíd utca és Duna utca 
közötti nyomvonal teljes szakaszának koncepcionális 
döntéseivel egységesen értelmezhető. 

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, áruellátását is 
bizonytalannak érezték. Komplexebb közlekedés és 
várostervezési megközelítést igényel ez a kérdés, így a 
tranzit forgalom távol tartását a belvárostól, a Pécsi 
utca, Duna utca, ill. a Vágóhíd u. 6-os út 
nyomvonalakon. Markánsabb szerepet kellene 
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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 Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása 
pedig a szolgáltató funkció gyengülését, üzletek 
bezárását vonhatja maga után. 

 
 

SzÉpítészek – Budafok belvárosa diákszemmel 
 

 

SzÉpítészek – Budafok belvárosa diákszemmel 
címmel egy háromhónapos programsorozat valósult 
meg négy XXII. kerületi iskola részvételével. A 
gondolatot Darvas Kata pedagógus és Döbrönte 
Katalin, a Promontorium Polgári Casino részéről 
álmodta meg. 

A két együttműködő egyesület szakemberei, Darvas 

Kata pedagógus az MKNE, és Szolga Zsófi, Zöldi Anna, 

Gyárfás Eszter és Tóth Nikoletta a KultúrAktív 

Egyesület részéről épített környezeti nevelési 

foglalkozásokat tartottak a Kossuth, Hermann, Gádor 

általános iskolákban és a Budai Gimnáziumban. 

Fontos, hogy a belvárosról szóló közösségi 

gondolkozásba az ifjúsági korosztályt is bevonjuk, 

hiszen a fiatalok, és a családok számára is fontos 

szempont, hogy a város használata során a korosztályi 

igényeknek megfelelő funkciókat találjanak.  

A részvételi tervezési folyamatot ha már diákkorban 

megtanulják a gyerekek, ezzel egy szemléletet is 

elsajátítanak, és környezetüket, városukat egy sokkal 

tudatosabb, felelősebb szemlélettel közelítik meg. Mik 

azok az igények, elvárások, melyeket a 10-18 éves 

korosztály támaszthat egy várossal szemben? – erre a 

kérdésre keresték a pedagógus és építész kollégák a 

választ. Ennek érdekében a város értő szemmel való 

bejárását követően elkészítették saját öröm – bánat 

térképüket, és makketteket készítettek arról, hogy 

milyen városban is szeretnének élni. 

A gyerekek az öröm-bánat térképen mutatták be, 

hogy Budafok belvárosában melyek azok a tér 

részletek, amelyek nem tetszenek nekik, amelyeket 

nem találnak jól működőnek (ezeket szomorú arccal 

jelölik meg), illetve azokat a tereket is, amelyeket 

jónak, működőnek találnak, amelyek tetszenek nekik 

(ezeket mosolygós arccal jelölik meg). A megjelölt 

helyszíneket jegyzetekkel, kommentárokkal 

egészítették ki. Az öröm-bánat térkép célja a 

probléma feltárás, a helyszín megfigyelése. 

A maketteket csoportos munkában készítették el. A 

makettek anyaga szelektív hulladék, faág, kavics, 

kreatív papír, stb., témája a bejárt terület egésze vagy 

egy lehatárolt, kisebb terület. A tervezésnél a 

megadottak közül minimum kettőt kellett figyelembe 

venni: 

Célcsoportok, igények: akadálymentesség 

(mozgássérültek, rolleresek, babakocsisok, bevásárló 

táskások, törött lábbal közlekedők, bőröndöt húzók 

stb.), gyerekek/diákok, gyerekes családok (gyerekek, 

szülők, nagyszülők). 

Tematikák: Budafok helytörténete/helyi hírességek, 
sportolás, állatbarát, zöld, víz (Duna!), közlekedés 
rendezés (gyalog!, biciklivel, busz és villamos 
megállók, stb.). 
Extrák: wc, szemetes, ivó víz, csendes/zaj mentes, 

pihenő helyek (ülőalkalmatosságok), bicikliparkolók, 
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szolgáltatások (kávézó, étterem, stb.), utca burkolat, 

világítás. 

A projekt lezárásaként a Budai Gimnáziumban április 

16-án a gyerekekkel és pedagógusokkal egy előzetes 

bemutaásra és véleményformálásra került sor, majd 

április 24-én a helyi civil közösségnek mutatták be a 

fiatalok az elkészült munkákat. 

A makettek bemutatásánál iskolánként három, 
esetenként négy csoport mutatta be munkáit, melyek 
egy-egy belvárosi területrésszel foglalkoztak, a tízéves, 
negyedikes korosztálytól a gimnazistákig bezárólag. 
Megfogalmazták azokat a javaslatokat, prioritásokat, 
melyek az ő szempontjukból fontosak lehetnének a 
belváros rendezése során. Néhány elem ezekből: 

Első helyre tették ennek a korosztálynak a mozgását 
támogató felszereléseket, gördeszka, BMX-pálya 
formájában. Emellett nem felejtették el a fiatalabb és 
idősebb korosztály igényeit, amit csúszdával és 
padokkal igyekeztek kielégíteni. A második helyre a 
ma megoldatlan WC-mosdó helyzet került, amit több 
helyen még álcázni is próbáltak. A harmadik helyen 
szerepelt a szoborhiány, amit lószoborral igyekeztek 
orvosolni, ami általános tetszést váltott ki még a 
szakértők körében is. A vízfelület hiánya sok terven 
szerepelt. Ezt általában szökőkút formájában 
ábrázolták, de kisebb tavat is bemutattak. Hiányolták 
a frissítési lehetőségeket, azaz a fagyizót és a 
palacsinta árusító helyet. A korosztály mozgás 
igényeihez tartozik a futópálya is, amit 
versenypályaként, körfutópályaként vagy hosszabb 
útszakaszként is ki lehetne alakítani. Több terv 
foglalkozott az üresen álló mozi épülettel. 
Kirajzolódott az igény a fitness-center kialakítására, 
amit büfé-fagylaltozóval és téli kerttel lehetne 
kiegészíteni. Néhány javaslat foglalkozott a 
megoldatlan kutyafuttatással, és erre külön pályát 
vagy sarkot alakítanának ki. Több helyen említették a 
vendéglátás hiányát kávézó és étterem formájában. 

Izgalmas motívumként jelent meg néhány maketten a 
borvárost jelképező szőlőmotívum, amit a parkokban 
jelzésértékű szőlőültetéssel, vagy egyes épületeken 
szőlőmotívum megjelenítésével gondoltak 
megvalósítani. Az egyik munkán a mozi tetejére 
elképzelt terasz – pihenő kialakítását láthattuk. A 
gyerekek többségében a parkokkal, azok között is 
főleg a Szent István parkkal foglalkoztak, de 
megjelent néhány munkában a jelenlegi piac területe, 
a Kossuth Lajos utcai fabódé elbontását követően 
keletkezett közterületi rész és a mozi épület is. A 
diákok munkájából kirajzolódott, hogy a 
középiskolások számára teljes mértékben hiányzik a 
belvárosból a számukra alternatívákat kívánó 
találkozóhely, de a nagyobb iskolások is nehezen 
találják meg az őket hívogató helyeket. 

A második részben a csoportok feladatokat, 
kérdéseket kaptak, melyekre rövid felkészülés után 
reflektálhattak. Ezek konklúziói: 

- Nepomuki szobor parkja kevésbé szemetes és 

füvesebb, virágosabb legyen. 

- Görkoripálya a Duna mentén sok ülőhellyel 

- A városhatáron „Budafok borváros” tábla, erre 

utaló szimbólumok (szőlő stb.) 

- Duna-parton borkóstoló helyek, zajvédő falakon a 

borászattal kapcsolatos képek 

- Kültéri színpad és kiállító paravánok 

- Mozit felújítani és működtetni, időszakos 

kiállításoknak helyet adni az előtérben 

- Szebb Duna-part, szórakozóhellyel 

- Mozi helyén palacsintázó, közösségi hely 

- Játszótér nagyoknak, szabadtéri „edzőterem” 

- Bicikliút – ami a boltok felé is vezeti a látogatókat 

- Forgalmas utakat el lehessen kerülni, legyenek 

ezeket elkerülő gyalogos útvonalak 

- Olyan játszótér, ahol iskola után mozogni is lehet, 

gördeszka/BMX-pálya 
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A harmadik részben Sain Mátyás, a Közösség 
Fejlesztők Egyesülete képviselője moderálásával, 
elsősorban a gimnazistákat célozva, két körkérdés 
körül folyt vélemény, javaslat gyűjtés, így, mit hiányol 
a belvárosból, mi az, amit javasol létrehozni, 
fejleszteni, ami ide vonzaná őt és korosztályát. Ennek 
konklúziója: 

- kerékpárral szeretek iskolába járni, kerékpárút 

hálózat épüljön ki jobban a belvárosban 

- leülni beszélgetni, sok pad és park 

- egy jó park: sok virág, fa, legyen fedett rész, kis 

pavilon 

 
- több zöld terület, nagyobb kiterjedésű parkok 

- meglévő parkban nincs esőbeálló, nincs elég pad 

- egyik parkból nem mindig lehet átjutni másikba, 

sokszor koszos, nagy a fű, ami akadályozza a 

használatot 

- kevés hely van a nagyobbaknak, játszóterek 

kicsiknek szólnak, nagyobbak ezt már nem tudják 

használni 

- hiányzik gördeszka, bmx, foci, kosárlabda 

- piac helyén legyen park, ott tó, télen jégkorcsolya 

- kevés a kulturált mosdó, játszótér is lehetne több 

- játszóterek mellett nincs fagyizó, büfé, ahol le is 

lehet ülni 

- sportlétesítményt szeretnénk a mozi épületébe 

- elérhető színház, pl. mozi épületébe 

- kevesebb buszjárat  kellene, és több növény 

- túl nagy a busz kipufogógáza, rossz a levegő 

- futóhely, szabadtéri futópálya hiányzik, 

futóösvények, szabadtéri edzőterem 

- szórakozásra alkalmas híd, körülötte virágok 

- nehéz lejutni a Duna partra, például jó lenne egy 
gyalogos híd a vasút felett, 

Az értékelésekben a ”Bölcsek Tanácsa” részéről 
Csizmár Gyula helyi építész, a Tervtanács tagja, Janzsó 
János, aki korábban két cikluson át az önkormányzat 
városfejlesztési bizottságát vezette, és Karsay Ferenc 
alpolgármester reflektált, értékelte a válaszokat, a 
javaslatokat és a maketteket. 

 
A diákok makettjei fontos üzeneteket közvetítenek a 

városról mindazoknak, akik döntési jogkörrel 

rendelkeznek a város jövőjét illetően. A gyerekek 

megtalálták azokat a belvárosi közegeket, tereket, 

amelyeken változtatni kell, mert esztétikailag, és 

funkcionálisan sem fogadhatóak el. 

 

 

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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