
A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési munkacsoportja menetrendi javaslatai 

Budafok belváros rekonstrukciós folyamatára, különös tekintettel az aktuális piac – mozi 

probléma csoportra: 

 

 

 

A/ ALAPGONDOLATOK 

  

Kirajzolódik, hogy a piac megvalósításával kapcsolatos közösségi célokat csak olyan 

forgatókönyv-változatok felvázolásával közelíthetjük, amelyek alapjául szolgál egyaránt: 

 

1. a belváros fejlesztésének az önkormányzat által való kézbentarthatósága, 

2. a közösségi és valódi vonzó városközpontot megteremtő funkciókat előnyben részesítő 

terület-felhasználás, 

3. a lakosság és a piacosok érdekeinek együttes figyelembevétele, 

4. az önkormányzat pénzügyi érdekeire és korlátaira egyaránt tekintettel lévő stratégia, 

5. a várható (esetleg elmaradó) közlekedésfejlesztésekkel is számoló realista ütemezés, 

6. az önkormányzat által kialakított és az általa néhány éve sikeresen lebonyolított, 

eredményes tervpályázattal dokumentált városépítészeti koncepció, 

7. a térség, ezen belül a piac szakszerű, attraktivitást és építészeti minőséget biztosító 

tervezése, amire garanciát elsősorban a pályázaton első díjas tervező bevonása jelenthet. 

 

B/ PROBLÉMÁK 

 

Az önkormányzat és a Buono Mercato közötti megállapodás nyomán kibontakozódó folyamat 

csaknem valamennyi pontban ellentétes a fenti alapvetésekkel: 

 

ad1. Ha a két tömb magántulajdonba kerül, előbb-utóbb kétségessé válik a közhasznúság 

érvényesíthetősége. 

ad2. A mozi tömbjének áruházra való hasznosítása nem tekinthető közösségi célúnak. 

ad3. A lakosok és a piacosok érdeke, hogy a piac egyrészt a Mária Terézia úthoz közelebb, 

másrészt minél olcsóbb legyen (500-700 ezer Ft helyett 200-250 ezerből is kihozható egy 

igényes piac négyzetmétere). 

ad. 4. Az önkormányzat a piacot a tulajdonában álló három tömb bármelyikén megépíttetheti 

1-1,5 milliárd helyett 3-400 millióból, a piacosok várható (akár 100%-os) hozzájárulásával, 

tehát a mai konstrukció nem szolgálja igazán az érdekét. 

ad.5. A térség közlekedésfejlesztése ígéretek szintjén már megvalósult, de kétséges, hogy a 

Mária Terézia utca költséges rekonstrukciója valóban elkészül a közeljövőben, mert ha 

mégsem, akkor nyilván a Kossuth Lajos utca csillapítása és díszburkolása is elmarad. 

Ugyanakkor a létfontosságú Pécsi utca kiépítésére senki ígéretet sem tesz, miközben ennek 

nagy a jelentősége a belvárosi forgalmi helyzet kezelésében. 

ad.6. Az önkormányzat elgondolását tükröző korábbi tervpályázatnak sem programjában, sem 

eredményében nincsen nyoma annak, hogy a kisváros a nagyvárosban koncepció úgy valósul 

meg, hogy a mozi helyén egy újabb áruház-doboz létesül, amikor inkább a meglévő DM 

doboztól is meg kellene szabadulni. 

ad.7. Az önkormányzat által lebonyolított eredményes tervpályázat első díjas tervezőjének 

bevonása nélkül készített szakszerűtlen, ködös vázlatok illusztrálják a "fejlesztő" 

elképzeléseit, holott a piacépítés problematikáját jól ismerő első díjas Kertész András készen 

állt és áll mindenfajta együttműködésre valamennyi érdekelttel, ideértve az önkormányzatot, a 

fejlesztőt, a piacosokat és a civil szervezeteket is. 



 

C/ MEGOLDÁSI JAVASLATOK-STRATÉGIA 

  

1. A munkacsoport az eddig felmerült, illetve újabb lehetőségek bemutatásával szakmai 

javaslatokat fogalmaz meg, mely során figyelembe veszi,  

- hogy összkerületi szinten mik a város erősségei, lehetőségei, és azok hogyan jelenhetnek 

meg a központban, hogyan tudnak hozzájárulni a városközponti szerepkör megerősítéséhez, 

ide értve a város turisztikai szerepkörét, az élhető kisvárosi hangulatot megjelenítő 

városközpontot, a kisléptékű kereskedelmi funkciók előnyben részesítését, a lakókat 

városközpontba hozó, és ott időtöltésre késztető funkciók megjelenítését; 

- melyek azok a városközponti funkciók, amik teljes egészében hiányoznak, melyek azok a 

városi szinten értelmezett közösségi célok, melyek létjogosultak a városközpontban, és 

hozzájárulnak a kitűzött célokhoz; 

- hogyan finanszírozható a városközpont megújítása, és ezen belül milyen alternatívák 

merülnek fel a kisléptékű, kisvároshoz illeszkedő kereskedelmi funkciók és közösségi tereket 

teremtő funkciók ötvözésére. 

Az alternatívák megfogalmazása során az önkormányzat által lefolytatott, széles nyilvánosság 

előtt lezajlott országos tervpályázat díjazott munkáit kiindulópontnak tekintjük. 

2. A munkacsoport az egyes változatokat az alapvető szempontok összehasonlító 

értékelésével mutatja be, és tárja a szélesebb körű egyeztetés (önkormányzat – piacosok - civil 

szervezetek) elé, és törekszik arra, hogy az egyeztetések ne csak kétoldalúak, hanem 

kerekasztal jellegűek legyenek. 

3. Az egyes jellemző alternatívák lehetnek például: 

a/ a piac megvalósítása a Játék utca és a Pécsi utca közötti tömbben, 

b/ a piac rekonstrukciója lényegében a mai helyén (a gondosan kialakított ütemezés révén 

esetleg az első ütemben a mozi-tömb piac felé eső beépítetlen sávjának felhasználásával).  

c/ a piac kialakítása a Játék utca két oldalán, ütemezett átépítéssel, folyamatos üzemeléssel, 

4. A piac kérdéskörén túlmutatóan a belváros fejlesztésére alternatívák lehetnek: 

a/ Székelyek Háza koncepció a mozi ingatlanhoz kapcsolódóan  

b/ közösségi tér kialakítása a városközpontban, a rendelőintézet és a posta közötti terület 

egységes építészeti megfogalmazása,  

c/ városközponti közösségi térhez illeszkedve a hiányzó funkciók megjelenítése, például 

kávézók, teázók, cukrászdák, 

a kerület erősségének számító művészetekre, művészetekre alapozó lehetőségek, példaként 

szabadtéri rendezvényeknek kialakított tér, kis művészeti boltok, kézműves vásároknak helyet 

adó fedett és/ vagy nyitott térrel, 

összességében optimális ötvözete a kiskereskedelmi és közösségi funkcióknak, mely vizsgálja 

az egymáshoz kapcsolódás lehetőségeit és vizsgálja a funkciók egymásra gyakorolt hatását. 

5. Az igazi önkormányzati érdekeket és szándékokat jelenleg nem igazán tükröző 

megállapodásból való kilépés jogi momentumainak tisztázása annak érdekében, hogy az 

önkormányzatot se anyagi, se erkölcsi kár ne érje. 

 

Budafok, 2013. április 12. 


