
Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino Ünnepi Városfejlesztési kerekasztaláról a Budafok 300 évforduló 
alkalmából, Haggenmacher udvar, 2012. április 24. 

 

Budafok 1712-ben kezdődő német betelepülése egyben a várossá fejlődés első lépése is volt, ez adta az 
aktualitását a téma 2012-es jubileumi program sorozatba bekerülésének és a kerekasztal 
megszervezésének, melynek ötletgazdája, és előkészítője Döbrönte Katalin, urbanista, a Casino 
elnökségi tagja volt. A helyszín is szimbolikus, utalt bevezetőjében Mészáros Péter a Casino elnöke, a 
Haggenmacher udvar is egy város-rehabilitációs terület, és itt a negyedik emeleten jó a rálátás a 
Dunára, míg Budafok belvárosa és a kerület sok más részei jelentős részben elzártak a Dunától. Utalt a 
korábbi kerekasztalokra, a városrehabilitációs törekvésekre, a városi környezetünk romlására, a 
kommunikáció, a párbeszéd szükségességére. 

Rumi Imre főépítész előadásában kitért a XIX. századi, kora XX. századi városiasodási folyamatokra, a 
vasútvonalak korai megjelenésére, melyek sok mindent meghatároznak, és az 1950-es városegyesítésre, 
amikor három markánsan elkülönülő településrészből állt össze a kerület. 1930 és 2000 között a három 
településrész eltérő karaktere megmaradt, ugyanakkor a vegyes területhasználat volt a jellemző a 
kerület egészében. Kiemelte a 10 km-es kerületi Duna szakaszt, ami páratlan érték, egyben annak 
alulhasznált jellegét, a szomszéd településekkel, elsősorban Pest megye felé való kapcsolódást. 
Képekkel utalt a föld alatti világra, az ugyancsak alulhasznált pince rendszerre, az örökségvédelmi 
helyzetre, értékeinkre, melyek különösen egy peremkerületi helyzethez képest kiemelkedőek. Az 
identitás tekintetében a főváros mellett az agglomerációs kapcsolatok is jelentősek, korábban közös 
tervezés is indult a szomszéd településekkel, ami később leállt. Kitért a korábbi város marketing 
stratégia elemeire, a hat kiemelt területfejlesztési területre, Budafok Duna part, mely jelentős 
fejlesztési terület lehet, ennek kapcsán Budafok belvárosára, a kerület központra, az itteni ingatlan 
hasznosítási programokra. Majd a Borhegyre, a most záruló Borváros projektre, a Hunyadi laktanya 
térségére, az M0 városkapu övezetre, a volt Sasad területekre, és a kapcsolódó Növény utcai 
csomópontra, és a Duna part II.-re, ahol lassan haladnak a folyamatok, a nagytétényi városközpont 
rehabilitációs projektjére, továbbá a nagytétényi déli kapura, a volt szennyvíz tisztító övezetére, 
melynek átsorolása elakadt az agglomerációs szabályozási ellentmondások okán. Kiemelte még a római 
Limest és a kapcsolódó táborok vonalát, ami világörökség is lehet, bár annak folyamata is elakadt, a 
vonatkozó hallgatói pályázatokat, így a nagytétényi egykori parti szűrésű kutak kapcsán, és más kerületi 
témákban. Megemlítette egy portugál befektető 2010-es tervét Budafok és Csepel összekapcsolására, 
és végül a Magyar Zarándokút útvonalát, mely 6-7 km-el érinti kerületünket is. 

Pálfy Sándor a BME Urbanisztika Tanszék vezetője utalt az ipar megszűnése, visszaszorulása 
folyamatára, mely európai jelenség, a part menti területek felszabadítására, a szabályozatlanság okozta 
zavaros helyzetekre, a szerencsésebb sorsú országok ilyen eredményeire, a korábbi állami, vállalati 
területek ingatlan fejlesztéseire. Beszélt ennek kapcsán a fővárosi városfejlesztési koncepcióról, ami 
gazdag és jó anyag. Kitért a Duna partot érintő országos tervpályázatra, mely a BKK közreműködésével 
lekerült a napirendről. 92-ben került kapcsolatba Budafokkal, a városközpont értékvizsgálata kapcsán, 
az un szilvamag ügyében is. A Duna parti értékeket, a rálátás fontosságát ő is kiemelte, egy megelőző 
bejáráson szembesült az elzártsággal és az értékekkel, pl. Hunyadi laktanya. Ő is utalt a Limesre, amely 
mai főutcákon haladt végig, és a vízre, mint éltető elemre a Duna fontosságára a kerület 
szempontjából. 

Németh Zoltán országgyűlési képviselő a Nagytétényi Kastély helyzetről, lehetőségeiről, a kapcsolódó 
tervekről beszélt. Előtte azonban megjegyezte, hogy a Pálfy Sándor említette Duna parti tervpályázat 
nem marad el. A Kastélymúzeum emblematikus értéke a kerületnek, ennek kapcsán egy aktuális 
publikációt emelt ki a Múzeum Café című szaklapból http://hg.hu/cikk/epiteszet/14276-nagyteteny-es-
kastelya-egyutt-varja-jobb-sorat majd ebből idézett néhány gondolatot. A kastély kapcsán kiemelte, 
hogy nem elrugaszkodott elképzelések vannak, annak fejlesztésére, melyet gazdasági szempontok és a 
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fenntarthatóság is alátámasztanak. Az Iparművészeti Múzeum filiáléjaként működő intézmény hátsó 
szárnyának bevonására, felújítására készültek tervek. A bútor kiállítást lehetne teljessé tenni, a XIX. 
század közepétől napjainkig, e bútorok jelenleg az Iparművészeti bútorraktárában vannak, elég rossz 
körülmények között. Bemutatta a kastély két szintje tervezett elrendezését, funkcióit, a hátsó szárnnyal 
kiegészülve, fogadó térrel, tájékoztató résszel, időszakos kiállításokkal, bútorkiállítással, majd 
kályhacsempe kiállítással, hátul bútor restauráló műhelyekkel, kópia készítéssel. Őszig 
megvalósíthatósági tanulmány készül, és keresik majd az EU pályázás lehetőségeit, munkahely teremtő 
program is lesz ez, mely 6-700 milliós nagyságrendű. 

Ledniczky Sándor a Városfejlesztési Bizottság elnöke, a budafoki városközpont kapcsán a piac 
meghatározó szerepéről beszélt, mely a környékbeli nagy bevásárló központok ellenére megőrizte 
helyzetét, a vásárlók igénylik, ugyanakkor állapota méltatlan. A három része a területnek a régi piaci 
terület, a kapcsolódó volt Budafok mozi, és a vasút felé terjedő fejlesztési övezet. Ennek kapcsán most 
van egy hasznosítási pályázat, egy lehetőségként említette, hogy a mozi helyén élelmiszer áruház 
épülhetne. A közlekedés itt a Pécsi utcára tevődne át, annak megnyitásával, a Játék u. sétáló utcává 
válna. 

Somfai Ágnes fővárosi képviselő, urbanista, a társadalmi részvétel témáját emelte ki, Pallay Katalin 
oktatási anyag kapcsán, abból példákat felolvasva. A helyi közügyekben való aktív részvétel, a 
kommunikáció, a civil önkormányzati együttműködés, a közös megoldás keresés jelentőségére utalt. 
Ennek fokozatai: tájékoztatás - ez egyoldalú és passzív -, a részvétel, mely az elfogadottságot segíti elő, 
a konzultáció – együttműködő jelleggel - és az átruházott döntés. A közszolgálat átláthatóságát korábbi 
kérdőíves felmérések vizsgálták, példaként a közterületek kezelését említette. Kitért a rosszul 
menedzselt fórumokra, melyeknek az érdemi döntésekhez semmi közük. Őszinte szándék, nyitottság és 
alázat szükséges ezekhez. A piac kapcsán megjegyezte, hogy a piacon dolgozók, árulók nagy része nem 
tud a tervekről. 

Simon Viktória építész, kiemelte, hogy ő helyi civil, a városközpont kapcsán pozitívumként említette 
annak értékeit, elérhetőségét, ellátottságát, a közlekedés fejlesztési tervek fontosságát, ugyanakkor 
szerinte többet is tudna a város adni. A Duna part új közfunkciókat adhatna. A főtér közlekedési 
átrendezése közösségi előnyöket hozhat, a szabadon választás lehetőségével, hova menjünk. 
Nagytétény központja kapcsán megjegyezte a régi lakóházak megőrzése jelentőségét. 

A beszélgetés során Janzsó János kiemelte, a preferenciák meghatározását, mire van lehetőség, pénz, 
szándék, a civil támogatás szükségességét, az un. szilvamag térsége fejlesztését, a közpénzek és a 
magántőke összefogása fontosságát. Dietrich Diebel a borváros projektről beszélt, példaként a 
Kötschenbroda-i borász kisváros rehabilitációját, jelentős társadalmi összefogással. Nagytétényben a 
parkoló kérdésére utalt, Budafokon a közlekedés meghatározó jellegére. Kitért a föld alatti borváros 
programra, a föld alatti séta lehetőségére, a későbbiekben a Péter Pál utcától a Borkő utcáig, ill. a 
felszínen a Hegyfok térségében a Magdolna utcáról, áthidalással a Tóth József utcánál. A Borvárosnál 
fontos a Duna parti megközelítés, amit a Tóth József utcánál megoldanak majd, a jelenlegi Promontor 
Bor pincén, és az aluljáró rámpán a vasút alatt, majd a 6-os lámpájánál át. Itt létesül majd egy kikötő a 
turista hajóknak. Zatykó Zsóka, az egy központ, három város aspektust emelte, ki a szabadidős 
programokat, a közösségi házak révén is, és a Kastély kapcsán a kora 90-es évek törekvéseit, a kastély 
közalapítványt, annak szerepét az újra nyitásban, felújításban.  

A társadalmi részvétel témában Rumi Imre és Németh Zoltán is reagált, itt a gond a fázis késésekkel van, 
a lakosságnak a korai, tervezési fázisban kellene aktívabban részt venni, ehelyett gyakran a későbbi, 
szakmai fázisokban lép be. Kifejeződött a remény, hogy 2013-ra elkészül a nagytétényi városközpont 
rekonstrukció, a piac ügyében nagyszámú tervező csoport érdeklődött, szó esett a közlekedési témától 
is, így a Kossuth Lajos utcai csillapításról, ami részben a Mária Terézia utcára is kiterjedhet, a Duna parti 
kijárás fontosságáról, a Hajó utcai terület értékéről, potenciáljáról. 

 

Mészáros Péter 



  

Rumi Imre előadása     A résztvevők és előadók egy része 

  

Németh Zoltán előadása    Kerekasztal vita, Simon Viktória 

 

Dietrich Diebel hozzászól    Pálfy Sándor a kerekasztalon 


