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Budafok belváros 

• Földrajzi adottságok, szűk Duna parti zóna, 

• Intenzív beépítés, izoláció a Dunától – két 
vasútvonal, majd 6-os út – 

• Ugyanakkor tranzit jelleg, + helyi forgalom, 

• Közigazgatás, intézmények, kereskedelem, 
borászat, műemlékek együttese, + intenzív 
lakóterület, 

• A fejlesztés, karbantartás, és az értékvédelem 
hosszú távú hiánya, leromlási folyamat. 
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Budafok belváros 
- a hagyományos kisvárosias 

szerkezet korábbi roncsolása, 
- lakótelepesítés, Leányka u. - 
Mária T. u.  
- Duna part zöldterületek, 
korábban hobby telkek, vizisport, 
majd felszámolás, és hasznosítási 
tervek, 
- a hagyományos városmag – 
Péter-Pál utca térsége, kastélyok, 
templom, kápolna, stáció, 
- pince rendszerek, pezsgőgyárak, 
borászatok, 
- beépítés, terjeszkedés a 
mellékvölgyek mentén. 
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A déli zóna 
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A rekonstrukció igénye 

• 90-es évek eleje, rendezési terv a belvárosra – 
Pálfy Sándor stúdiója, 

• Duna parti fejlesztési és ötlet tervek, 
• Beépítési tervek a roncsolt „szilvamagra” – 

részleges megvalósulás a 2000-es évek elején – 
Promontor udvar, 

• További romlás, ad hoc gondolkodás és cselekvés, 
a borászatok visszaszorulása – drasztikus 
pinceadó, 

• A környező plázák, bevásárló központok, elszívó 
hatásai  - Campona, Savoya Park -. 
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Változtatás nélkül megmaradó 
Változtatással megmaradó 
Építés üres telken 

Építés bontás után 





Kossuth Lajos utca 
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Mária Terézia u. 

Corvinus Egyetem 2015.11.23. 9 



Leányka utca 
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A rekonstrukció, egyben a közösségi 
részvétel feszítő igénye 

• 2012-13 piac fejlesztési tervek – önkormányzat 
„magánpiaci” elképzelései. Befektető, piac építés 
- a piacosokkal megfinanszíroztatva – a mozi 
helyére diszkont élelmiszer áruház, a telkek 
tulajdonba adásával. 

• Élénk tiltakozás, piacosok, és a Casino részéről, 
nyilatkozatok, egyeztetések, majd a józan piaci 
racionalitás döntött. 

• KÖZTÉR pályázat a fővárosnál, az új piac 
építésére és a régi helyére közpark, közösségi tér 
létesítésére. 
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Igény a közös gondolkodásra, a 
részvételre 

• A fővárosi piac projekt önkormányzati civil véleményeztetése. 

• Előzmény, a Casino városfejlesztési és rehabilitációs kerekasztalai 
már 2008-tól kezdődően, indító elem az IVS volt, majd területi, 
tematikus összejövetelek sorozata, külső szakértők, pl. VIII. IX. ker. 
helyi tervtanácsi tagok, civilek bevonása. 

• Helyi munkacsoport indítása, építészek, urbanisták, civilek, más 
szakértők, érintettek. 

• Reakció I.: Társadalmi részvétel, civil szerep- és felelősségvállalás a 
városrehabilitációban, 2013. július 10. Budafoki Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti terme. 

• Reakció II: NCTA Kisprojekt pályázat, Közösségi tervezés Budafokon 
címmel, Közösség és szervezet fejlesztés, 2013 őszétől 2014 végéig. 
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A közösségi tervezési projekt 

• A részvétel, a közös gondolkodás igénye, egy év,  
tíz alkalom, több száz ember megszólítása, 
bevonása, benne különböző területek 
szakértőivel és az érintettekkel (lakók, vállalkozók, 
iskolások, civilek). A város, a belváros egészként 
kezelése, a benne élők szempontjai, igényei 
kiszolgálásával, Jan Gehl gondolatai. Az 
önkormányzat részvétele, tézisek 
megfogalmazódása, a kisváros a nagyvárosban 
koncepció élettel megtöltése. 
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A közösségi tervezési projekt 

• Nyitó kerekasztal, ötlet és probléma börze, az 
együttműködés lehetőségei, önkormányzat, civil 
szektor, helyi vállalkozók, művészek, intézmények, 
egyházak. A részvétel, és a komplex gondolkodás 
igénye. 

• A Közösségfejlesztők Egyesülete – Péterfi Ferenc, 
Sain Mátyás – bevonása a projektbe. 

• Szakértőként Pálfy Sándor egyetemi tanár, 
Urbanisztika tanszék, és más helyi építészek 
részvétele a projektben. 
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Eredmény 

• A helyzet komplex, sok szempontú 
megismerése 

• A szükségletek mélyebb be- és átlátása 

• Vélemények helyett konkrét ötletek, javaslatok 

 

 

 



Kiinduló pontok: a közösségi tervezés 
szükségessége 

 Budafok belváros fejlesztésének kemény peremfeltételei 
adottságok - Ld. iparosított technológiával készült 
lakóépületek, a 9-es tömb, a Duna parttal való kapcsolatok 
elvesztése, 

 A megmaradt esélyeket és lehetőségeket felhasználva 
határozzuk meg a belváros arculatát, funkcióit és ezzel 
jövőjét, 

 Csak tudatos, stratégiai koncepció megalkotásával és 
társadalmi elfogadottságának biztosításával ragadhatóak 
meg az esélyek, 

 Jan Gehl: „A jövő fő feladatának a várost használók 
célirányos kiszolgálását kell tekinteni.” 



 
A központi mag az, amely az egész kerület 
identitásának, önképének alapját képezi 

 

 

  



További alkalmak, fórumok, 
kerekasztalok, bejárások 

• A mozi és térsége, két alkalom, Könyvtár, és 
Haggenmacher udvar. A kultúra, a művészet 
megjelenítése, és a közösségi tér jelentősége. A 
Kodály Központ ötlete, többszintű kihasználás, 
oktatás, továbbképzés, művészeti, közösségi 
programok, helyi művészek és civil szervezetek 
lehetőségei. 

• Zöld tengely és közösségi tervezés, Evangélikus 
gyülekezet. Zöld tengelyek lehetősége több vonalon, 
+ városi térfal, Teleki téri közösségi tervezési példa, a 
városi zöldterületek jelentősége. 
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További alkalmak, fórumok, 
kerekasztalok, bejárások 

• Kossuth Lajos utca, két alkalom, Lics pince és Soós 
Technikum. A forgalomcsillapítás, az intermodalitás 
igénye, a vállalkozások szempontjai, a kisvárosias 
környezet helyreállítása, a fenntartható város 
fogalma, a kihaló pincék, pincészetek kérdése. Levél a 
BKK-nak, kevéssé szívderítő válasz. 

• SzÉpítészek, makettek, öröm-bánat térképek, a 
fiatalok igényei megjelenítése, mozgás, szabadidő, 
programok, víz, Duna part, a szőlő motívuma, a 
borászat arculata és tartalma, közösségi helyek, terek 
igénye. Iskolai program, majd kiállítás. 
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További alkalmak, fórumok, 
kerekasztalok, bejárások 

• Kastélyok térsége. Dévényi Tamás: 
összefüggéseiben kell a várost tekinteni, érték 
megfogalmazás igénye, közös értékek, a civilség 
szerepe. 

• Lakossági konzultáció. Az itt lakókkal való 
párbeszéd igénye, konszenzus abban, hogy 
forgalom csillapításra van szükség. 

• Vezetői kerekasztal. A komplex gondolkodás 
igénye, a rögtönzések, az egyedi projektek, a 
patch work jelleg helyett. 
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A konklúzióhoz: 

• Három hírlevél a belvárosi lakók körében 
terjesztve, 

• Közvélemény kutatás, a Tomori Pál Főiskola 
részvételével, a belvárosban, 

• Szakértői anyagok, urbanisztika, városi értékek 
számba vétele, védelem, közlekedés, csillapítás, 
turizmus, borturizmus, zöldterületek, gazdasági 
szempontok. 

• Összefoglaló tanulmány: http://belvaros-
arch.promontoriumcasino.hu/  
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Lehetséges jövőképek  

Promontorium Polgári 
Casino 

 
 

 

 

•A belváros jelenlegi leromlott állapotának hosszú 
távú konzerválódása, további kiüresedése 

A jelenlegi ad hoc, 
koncepció nélküli 

kollázsszerű 
beavatkozások 
folytatódása 

•Fejlődni képes, magára találó (bel)város, mely 
egyszerre valósítja meg a kisváros két jellemzőjét: 

•Folyamatossághoz való ragaszkodás és az ezzel 
párosuló igényes megújuló képesség, a turizmus, a 
kultúra, a művészet révén való nyitás a vendégek,  a 
látogatók felé 

Átfogó, társadalmi 
támogatottsággal 
bíró koncepció (ld. 

IVS), ütemezett 
megvalósítással 



Vonzó városi tér 

Promontorium Polgári 
Casino 

Szoros az összefüggés az  
alábbi tényezők között: 

- Lakók 
városhasználata 

- A városi tér 
minősége 

- És az emberi 
dimenzió 
figyelembe vétele a 
városi tér 
szervezésében, 
alakításában 



Az itt lakók belvárost érintő igényei, szükségletei 

Promontorium Polgári 
Casino 

Kisvárosias légkör, vonzó régi városmag, a történelmi 
örökség megbecsülése,  
a bennük rejlő lehetőségek kihasználása, 
Jó közlekedés, 
Természetközeliség, 
Gyerek- és ifjúságbarát környezet, 
Igényesség, szemlélet, „ennek a városnak gazdája van” érzet 
felmutatása, 
A bel- és külföldi turizmus számára vonzó lehetőség, 
Folyamatos és intézményesített társadalmi párbeszéd a 
városfejlesztési döntés- előkészítésben és a végrehajtás 
ellenőrzésében. 



Eredmények, következmények 
• Az önkormányzat kezdeti elzárkózó magatartása, 

oldódása – korlátozott, irányított részvétel, 
• Egyes program elemek, jelszavak átvétele, 

megjelenése a kommunikációban, 
programokban, mint: 

• „Közösség”, „közösséget építünk”, hivatkozás egy-
egy elemre, mint a gyermek program javaslatai, 

• A mozi közösségi és sport funkciói kilátásba 
helyezése, 

• Homlokzat rekonstrukciós program indulása a 
belvárosban – pályázati alap, ill. önkormányzati 
ingatlanok. 
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Megújuló homlokzatok – Kossuth L. u. 
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Foghíj beépítés – Kossuth L. u. 
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A korábbi „kispiszkos” – Kossuth L. u. 
60. a Dietzl lépcsővel 
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A megújuló Promontor vendéglő 
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Az elkészült budafoki piac 
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Készülő közösségi tér a régi piac helyén 
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Ugyanakkor változatlan lepusztulás a 
déli övezetben – Kossuth L. u. 
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Bezárt borászat és jazz galéria 
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Borárverési csarnok – felszámolási eljárás 
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Kihasználatlan Promontor udvar 
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és ha értékvédelem, kastélyaink - 
Sacelláry 
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Törley kastély – Sugárbiológiai Intézet 
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Czuba Durozier kastély 
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Köszönöm a figyelmet 
meszaros@kku.bme.hu  
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Kerekasztal az egykor Savoyai kastélyban – ma Oroszlános udvar – Álomautó 
Múzeum 
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