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Budafok, 2013. március 

Varga Mihály miniszter részére 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Tisztelt Miniszter Úr!  

 

Budafok történelmi városközpontjának megőrzése vezérel bennünket abban, hogy a tisztelt 

Miniszter Úrhoz forduljunk segítségért. A rendszerváltozást megelőző évtizedekben itt már 

jelentős építészeti értékek estek áldozatul a nem kellően átgondolt építkezésnek és 

városrehabilitációnak. A mai helyzetben úgy véljük, hogy olyan tervek állnak megvalósulás 

előtt, melyek megakadályozzák, ellehetetlenítik azt a kerületi szándékot, mely fő céljának a 

turizmust és szlogenjének a „kisváros a nagyvárosban”-t választotta. 

Budapest XXII. ker. Budafok-Tétény Önkormányzata pályázatban hirdette meg a jelenlegi 

piac felújítására vonatkozó elképzeléseit. Előzetesen ehhez több tervmódosítás, KÉSZ 

módosítás került meghirdetésre, azonban mindegyik anyagban elrejtve maradt az az alapvető 

szándék, hogy a kerület központjában 900 m2-es bevásárló központ is létesüljön, a tervezett 

újjáépítendő piac közelében! 

Önkormányzatunk a döntése meghozatala során – talán a 2/3-os többségének köszönhetően – 

nem tartotta szükségesnek, hogy a lakossággal, a helyi civil szervezetekkel és a helyben 

működő pártokkal a kerület központjának fejlesztése kérdésében egyeztessen. A pályázatot 

egy 500.000 Ft összegű törzstőkével rendelkező cég, a Buono Mercato Kft. nyerte el, amely a 

T. Minisztériumhoz fordult a plaza stop, az Étv. 53/F. § sz. rendelet alóli felmentés 

érdekében! 

Tisztelettel kérjük a Miniszter urat, hogy a feloldás megadásának mérlegelése során vegye 

figyelembe azt, hogy a kerületünk és környéke már így is tele van bevásárló központokkal (a 

kerület határán van a Savoya Park, ahol Aldi és Auchan található, aztán a kerületben lévő 

Campona a Tescoval, valamint, Lidl és Aldi áruházak). Budafok civil szervezetei nem tartják 

kívánatosnak, hogy a kerület központjában diszkont áruház, illetve plaza épüljön! A 

lakosságot az újabb bevásárlóközpont létesítésére vonatkozóan széles körben nem 

tájékoztatták, akik ismerettel bírnak, azok viszont jelentős részben nem értenek egyet a 

diszkont létesítésével! Kérjük, hogy feloldás iránti kérelem elbírálása során vegyék 

figyelembe, hogy az itt lakók kifejezetten ellenzik, hogy a városközpontban újabb multi 

települjön! Mi úgy gondoljuk, hogy az új kormány a plázastopot kifejezetten az ilyen 

helyzetekre hozta meg, vagyis a helyi kiskereskedelem, az őstermelők, piacosok 

védelmére, és esetünkben a történelmi belváros megóvására. 

 

Tisztelettel, 

 

Mészáros Péter 
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