
 
A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának 
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Belvárosi zöldtengely  
a Savoyai tértől a Tóth József utcáig 

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 

 
Jan Gehl: „A jövő fő feladatának a várost használók célirányos 

kiszolgálását kell tekinteni.” 



A belvárosi zöldtengely 

Hármas tagolódás: 

 

• Hegyfok sétány: A Savoyai Jenő tértől a Sörház utcáig a Kossuth Lajos 
utcai borpincéket is magában foglaló hegyoldali részen, a pincék felett 
egy Dunára néző, Dunával párhuzamos sétálós panoráma út. 

 

• A belvároson átvezető zöldsáv: a Kossuth Lajos utca és a vasút közötti 
terület a Savoyai tértől/ református templomtól a régi Budafok MÁV 
állomásig/ Tóth József utcáig 

 

• A Duna-parti zöld sáv: 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 

 

 



Hegyfok sétány 

A Savoyai Jenő tértől a Sörház utcáig a Kossuth Lajos utcai borpincéket is magában foglaló 
hegyoldali részen, a pincék felett egy Dunára néző, Dunával párhuzamos sétálós panoráma út. 



Belvárosi zöldsáv 

A Savoyai tértől/ református templomtól a régi Budafok MÁV állomásig/ Tóth József utcáig a 
Kossuth Lajos utca és a vasút közötti területen 



Duna-parti sáv 
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 

 A III. kerülettől kezdődő, a XXII. kerületéig húzódó fővárosi 
nyugati Duna-part lehetőségeinek kiteljesítése 

 Budafok-Tétény a főváros déli kapuja: a városba érkezők 
méltó fogadása 

 

 

 



A belvárosi zöldsáv gyengeségei és erősségei 

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, 
 kerületi és fővárosi kapcsolódási, felfűzési lehetőségek. 

 



A belvároson átvezető zöldsáv adottságai és 
lehetőségei I. 

Református templom, Savoyai tér környezete 

 

A Savoyai tér összekapcsolása a zöldtengellyel, 

központi tér szerepének kiemelése 

 

Leányka utca mentén bódésorok újragondolása, méltó arculat 
kialakítása 

 

Hasonló térfal megoldás, mint a Kossuth Lajos utcánál 



A Városháza és a Savoyai tér/ református templom közötti zöldsáv – a 
belvárosi tér lelke 
 
A jelenlevő közösségi célú intézmények, és a körülvevő közterületek 
egységbe szervezése kívánatos: ld. Evangélikus templom, volt mozi épület 
mint közösségi – művészeti központ, Nádasdy iskola, orvosi rendelő 
 
Mozi épület környezetének közösségi – művészeti funkcióhoz igazítása, 
piaci rendezvénytér hátterének biztosítása, két térrész szerves 
összeköttetésének biztosítása 
 
Szent István tér – közösségi funkció visszaadása, sváb játszótér?  
 
Országzászló kihelyezése – mennyiben alakítja át a teret funkcionálisan? 

A belvároson átvezető zöldsáv adottságai és 
lehetőségei II. 



A Városháza és a Savoyai tér/ református templom közötti zöldsáv – a belvárosi 
tér lelke 

 
Városháza hátuljánál levő zöldfelület kihasználatlan 
 
Városház tér: polgármesteri Hivatal előtti térrész minőségi, önkormányzati 
rendezvények, ünnepségek, Mária Terézia felöli két térrész szétszabdalt, 
minőségileg leromlott 
 
Szükséges a villamosmegálló, és kiszolgáló bódék elbontása, két térrész 
egységgé szervezése 
 
Piac helyén rendezvénytér – funkciói? 
 
DM – kínai üzlet elbontása 
 

 

A belvároson átvezető zöldsáv adottságai és 
lehetőségei III. 



A Kossuth Lajos utca és a vasút közötti terület a Tóth József utca és a 
Városháza között: 

 

Jellemzően paneles beépítettségű, zöldfelületek a lakóépületek között. 

 

Pálfy Sándor által készített értékkataszter alapján – térfal kialakítási 
lehetőség, egységes utcakép, zöldfelületek növelése, minőségi javítása 

 

A belvároson átvezető zöldsáv adottságai és 
lehetőségei IV. 



A Savoyai Jenő tértől a Sörház utcáig a Kossuth Lajos utcai borpincéket is magában 
foglaló hegyoldali részen, a pincék felett egy Dunára néző, Dunával párhuzamos 
sétálós panoráma út. 

 

   
A Péter-Pál utcával és a Tóth József utcától a Vágóhíd utcáig terjedő szakaszon 
meglévő pincerendszerrel, a Borvárossal szerves egységet képező  lehetséges 
Grinzing”.  
 
Hegyfoki elhelyezkedéssel, a kastélyoktól, a kálvárián át a  belvárosi magra és a 
Dunára néző panoráma az összekötő lépcsősorokkal, a régi Budafokot idéző 
megmaradt házak együttesével, hangulatával. 
 
A lényegében már meglévő sétáló útvonal viszonylag egyszerűen, koncepcionális 
módon kialakítható, virágos, teraszos, „kiskocsmás” pihenőhelyek megnyitásának, 
kiadható szobák rendszerének  lehetőségével.  

A Hegyfok sétány adottságai és lehetőségei 



Még mindig megvan a lehetőség arra, hogy a Római-parttól kezdődően a 
Nagytétényi kastély előtti szakaszig egy olyan egységes Duna-part jellemezze a 
fővárost, amely egyik legvonzóbb része, egyben a nemzetközi vízi és 
kerekpáros turizmus egyik kiemelt célpontja lehet.  

 

A Hosszúréti patak torkolatánál kezdődő, a Duna utca, a Hajó utca térségében 
lévő egybefüggő nagy terület lényegében a belváros természetes 
partszakasza.  

 

Az átjárhatóság további megkönnyítésével az utasforgalmi és sportcélú kikötői 
funkciók, a Kopaszi-gát mintájú teraszos vendéglátói, kulturális, fedett és 
szabadtéri szabadidős sportolási lehetőségek együttesét kínálja úgy, hogy 
egyben első állomása a nagytétényi kastély előtti partig húzódó hasonló 
funkciókat nyújtó szolgáltatási láncnak. 

A Duna-parti zöld sáv adottságai és 
lehetőségei 



 
 

 
Köszönöm a figyelmet! 

 

Véleményét, javaslatait ossza meg velünk! 
 Tegyünk Budafok-Tétény belvárosának megújításáért közösen! 

  

info@promontoriumcasino.hu   
 www.promontoriumcasino.hu  

 Facebook: Promontorium Polgári Casino 
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