
Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino városfejlesztési kerekasztaláról, 2013. november 7. Szt.István Iskola 

A Casino Közösségi tervezés Budafokon című, a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott 
projektje induló, vezető kerekasztalát tartottuk ezen alkalommal. A kerekasztalra a Budafok 
belvárosában érintett civil szervezeteket, vállalkozásokat, intézményeket, egyházakat, építészeket, 
és az önkormányzat képviselőit hívtuk meg, elsősorban azzal a célzattal, hogy áttekintsük a közösségi 
tervezés lehetőségeit, ill. meghallgassuk az érintettek véleményét, javaslatait Budafok belvárosa 
jövőjével kapcsolatban. Az este folyamán mintegy 45 fő jelent meg, a fenti körből. 

Bevezetőjében Mészáros Péter elnök, ismertette a Casino városfejlesztési kerekasztalai ötéves 
múltját, a különböző tematikus ülések tapasztalatait, majd a budafoki belvárossal kapcsolatos 
törekvésekről beszélt, a rendkívül lepusztult állapotokról, melyek valóban nem méltóak hozzánk. 
Ennek is következménye volt a Casino norvég pályázata, majd projektje, melyben megpróbáljuk 
intézményessé tenni a városfejlesztési kerekasztalok munkáját, további, kiscsoportos tematikus 
workshopokat tartunk, szakértői anyagok készülnek, építészeti, urbanisztikai, szociológiai, és 
gazdálkodási témakörökben, s végül egy összegző dokumentumot készítünk, a közösségi tervezés 
helyi lehetőségeivel és a belvárosra vonatkozó ajánlásokkal.  

Az este menetrendjére azt a javaslatot tette, hogy hallgassuk meg Karsay Ferenc alpolgármester 
tájékoztatóját az önkormányzatnak Budafok belvárosával kapcsolatos terveiről, törekvéseiről, majd 
Péterfi Ferenc, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke beszél a részvételi városmegújításról, végül 
Döbrönte Katalin a Casino részéről, a projektről, a belváros megújítási lehetőségeiről. A második 
részben padig Sain Mátyás, ugyancsak a Közösségfejlesztők egyesülete részéről, moderálásával 
összegyűjtjük a megjelentek javaslatait. 

Karsay Ferenc alpolgármester arról beszélt, hogy mintegy húsz éve is ugyanezen problémákkal 
foglalkozott az akkori önkormányzat, majd a követő időszakok, kurzusok, hasonló gondolatokat 
fogalmaztak meg, mint amik ma is forognak a belváros ügyében. Ezzel együtt sok minden történt az 
elmúlt időszakban, három városközpontunk ügyében, Nagytétény, Budatétény, Budafok. Budafokon 
törekvés van az átmenő forgalom alóli tehermentesítésre, a Pécsi utcai nyitásra, a 6-os útra történő 
teherforgalom és tranzit terelésre. Fontos a 6-os úttal való kapcsolatok erősítése, a Duna utca, 
Növény u., Vágóhíd u. alternatíváival. Jelentősek az építészeti, műemléki értékeink, példaként az 
Oroszlános udvarra utalva, az idegenforgalom lehetőségei, és a Duna parti nyitás fontosságát, a vízi 
közlekedés újra indítását is minden kurzus hangsúlyozta. Megemlítette a budafoki SZTK jövőre 
várható felújítását, és a Szomszédok piaca projektet, jelentős önrészből és fővárosi pályázati 
támogatásból újjáépül a piac a Játék u. túloldalán, ill. a régi piac helyen közösségi tér, rendezvény 
terület alakul majd ki, ez a projekt kiemelten leegyeztetett minden szereplővel, így a piacosokkal is, 
akik nem kerülhetnek rosszabb helyzetbe a feltételeiket illetően. A mozi hasznosítása tekintetében 
korábban a magántőkét is igénybevevő elképzelés szerint ide élelmiszer diszkont áruház került volna, 
de ettől a partnerek elálltak. 

Péterfi Ferenc a Közösségfejlesztők egyesülete részéről a közösségi tervezés jelentőségét 
hangsúlyozta. Utalt a korábbi ilyen fórumok tapasztalataira, a tervolvasás képessége nem alapvető 
feltétel, lényeges a bizalom, és az, hogy nem vendégek vagyunk. A közösségi tervezés folyamata 
beleszólás, de egyben beszólás is nem negatív értelemben a város megújításába. Definiálta a 
fogalomkört, azzal, hogy folyamatos beavatkozásról van szó, de nem mindig elölről kezdve, 
építkezésnek kell lennie a városi folyamatokban, a jó és a nem jó folyamatok egyaránt a nyilvánosság 
előtt legyenek. Fontos a másik fél szempontjai, céljai megértése, az együttműködés. A sikeres 
közösségi tervezés alap eleme a beleszólás, a részvétel, ugyanakkor a jó légkör, nem a gáncsoskodás, 
a konszenzus keresése. A helyben lakás státusa egyfajta kompetencia. Az eljárások társadalmi 
nyilvánossága lényeges, melyet jogszabályok, de közös normák is szabályoznak. A folyamat sikeres 
akkor lehet, ha ez nem kivételes, sőt természetes, a kultúra szerves részévé válik. Feltétel az 
egyenrangúság, a jogok biztosítása, az információhoz jutás, melyet egy tanulási folyamat is övez. A 



partnerség fontos eleme a kockázat és a siker megosztása. Végül a kommunikáció eszközeiről is szólt, 
hírlevelek, közösségi felületek fontossága. 

Döbrönte Katalin a projektről, a belváros megújulási lehetőségeiről beszélt. A hangsúlyok nem újak, 
utalva a 93-as Pálfy féle terv elemeire, lakótelep, Duna part, értékek. Kitért Jan Gehl könyve 
vonatkozó kitételére, a városhasználók célirányos kiszolgálása, az itt élők szükségletei, igényei 
lényegesek, ez megmutatkozott a piac és a közlekedés rekonstrukció témái kapcsán is. Fontos az 
érték kataszter, a tárgyi feltételek és a humán dimenzió biztosítása, jelenléte. Az IVS megújítása 
kapcsán kitért a belvárosi és a központi, kerületi szerepekre. Lényeges az identitás, a szerethetőség, 
a kisváros a nagyvárosban szlogen érvényre juttatása. A műhelymunkák során szeretnénk ezt is 
tartalommal megtölteni, fontos a társadalmi elvárások, az élhetőség szempontjai figyelembe vétele, 
a peremkerületi szerep kezelése. Mindenképpen összefogás kell a helyzet kezelésére, ilyen az 
építészeti értékek megőrzése, a turisztikai szerep, a mozi közösségi, közművelődési hasznosítása. A 
belváros definiálása, szűkebb, tágabb, Jan Gehl: „ha szeretünk odamenni”, ügyintézés, szabadidő. 
További tematikus workshopok jönnek, így a Kossuth Lajos utcai gyalogos felület lehetőségeiről, a 
lakótelepi megoldásokról, a zöld tengelyről a városközponton belül, a tér kapcsolatokról, a mozi 
lehetőségeiről, a domboldalon vezető panoráma útról. Oroszlános udvar, élő múzeumi negyed 
lehetősége, a Savoyai tér erősítése, a Duna parti nyitás. Alapvető cél, a hozzájárulás a folyamatokhoz, 
az itt élők igényei, az emberi lépték érvényesítése. 

A program második részében Sain Mátyás, a Közösségfejlesztők egyesülete munkatársa vezetésével, 
két olyan kérdést jártak körül közösen a jelenlévők, melyek az előző prezentáció végén 
fogalmazódtak meg, így: 1. Miért szeret itt élni, miket tart kiemelendő értéknek? majd 2. Milyen 
változtatásokat tart szükségesnek a közös célok elérésére? 

 


