
JEGYZET
a Promontorium Polgári Casino Egyesület által 2013. november 7-én tartott

közösségi tervezési fórumon elhangzottakról

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 említették az adott témát. A fórum egy egyéves, Budafok belváros
fejlesztési lehetőségeit feltárni szándékozó közösségi tervezési folyamat első lépése.

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

természet-
közeliség

• Duna közelsége!!!!
• természetközeliség !, jó természeti adottságok; jó levegő !
• sok zöldterület !
• kerékpározási, lovaglási lehetőség
• földrajzi változatosság

gyerekbarát • gyerekekkel ideális !!
• sok és változatos iskola, zeneiskola
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• áttekinthető méret és városszerkezet, emberléptékű
• nyugodt, családias !

idegen-
forgalmi 
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 tömegközlekedés 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 kapcsolatban; magasabb elvárások

az épített környezet színvonalát illetően
• ne legyen széttöredezett, legyen egy egységes belváros
• a Városháza magasságában a vasút és a Duna-parti térség 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 „bódé” ellehetetlenítése, lebontása)

• Pécsi út kitalálása
• a nagyobb, idegenforgalom szempontjából is jelentős épületek önkormányzati

tulajdonban vagy kezelésben vannak, az önkormányzatnak kell pályáznia ezek 
megújítására

• 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 közterületek választéka,
• legyenek tiszta, minőségi WC-k, pelenkázók (hogy ne a plázákban lehessen 

csak gyerekekkel hosszabb időt eltölteni)
• 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
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vonzó 
szolgáltatások

• miért jöjjön valaki ide? legyenek vonzó szolgáltatások, vendéglátás, 
vendéglők

• legyen Budafok egy „nyüzsgő” város; vitalizálódó városközpont, élő földszinti 
funkciók; ne alvóváros 

• a Péter-Pál utca egyfajta „mulatónegyed” lehet; Budapest „Grinzing-je”
• Duna-parti élet visszaállítása, csárdák, stégek, hajóállomás
• régi pályaudvarnak új funkció – múzeum?
• legyen minden korosztály számára vonzó, sport és szórakozási lehetőségek; az 

iskolások, egyetemisták számára is vonzó funkciók kellenek (fiatalos parkok, 
akár kocsmák stb.)

rend • rend, tisztaság !!
• közbiztonság !

összefogás • fontos a fejlesztésben a szemléletváltás; közösségi tervezés 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, hagyományok feltárása, 

hasznosítása, legyen helytörténeti oktatás az iskolákban
• legyen kiemelt művészeti terület a zene; Dohnányi-zenekar számára 

megfelelő koncertterem; a mozi híres akusztikájának kihasználása; „Kodály-
műhely” – hagyománypedagógia 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 (önkormányzati segítség)
• pincék fölötti hegyoldal rendezése

A fórumot moderálta és a jegyzeteket leírta Sain Mátyás
Budapest, 2013. november 8.
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