
Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének
funkcióbôvítô rehabilitációja



Új Magyarország Fejlesztési Terv Része

Az utóbbi évtizedben az egykori Ganz-gyár környezete a térség kereskedelmi és 
kulturális központjává kezdett válni. A kerület vezetése a most induló fejlesztéssel 
szeretné, ha 2010 õszére Budának ezen területe valódi, közösségi terekkel teli, 
élhetõ városrészközponttá válna.

Az önkormányzat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által 2007 decemberében 
kiírt, „Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok 
fejlesztése” címû (kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B) pályázatra benyújtott terveit 
elfogadták. A Kis Rókus utca felújításával már meg is kezdõdött az 1,35 milli-
árdos fejlesztés. A beruházáshoz a II. kerületi Önkormányzat közel egymilliárd 
forintnyi uniós pályázati támogatást nyert el. A fennmaradó összeget a kerület 
saját forrásból biztosítja.

Jövõkép

A nyertes pályázat alapjául egy rövid, közép- és hosszú távú elemekre épülõ 
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) szolgál, amely tizenöt-húsz évre elõre fel-
térképezi a kerület lehetõségeit és a fejlõdés tervezett irányait. A stratégia hat, 
úgynevezett akcióterületet jelölt ki: a volt Ganz-területek és a Marczibányi tér 
környéke (1), a pesthidegkúti régi (2) illetve új (3) városközpont, Törökvész –Zöld-
mál (4), Pasarét (5), valamit Újlak– Felhévíz (6) térsége.
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A Lövõház utca napjainkban és 2010 õszén, a beruházás után.
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A városfejlesztési stratégia lehetõséget kínál arra, hogy a kijelölt területeket a 
magánszférával, nonprofit szervezetekkel, más kerületekkel és a fõvárossal együtt-
mûködve egységesen, egy koncepció mentén fejlessze az önkormányzat. Így pél-
dául a középtávú fejlesztési tervek között szerepel az egykori Ganz-területeken 
a Millenáris köré tervezett zajvédõ fal megépítése vagy a gyárépületek további 
rehabilitációja, amely nem csak kormányzati, uniós vagy helyhatósági pénzekbõl 
valósulhat meg.

Zaj és zsúfoltág helyett átlátható és élhetõ terek

A jelen pályázat az elsõ akcióterület rövid idõn belül megvalósuló fejlesztését 
tûzte ki célul. Az önkormányzat 2008 júniusában, a pályázat elsõ fordulójához 
mintegy 1,8 milliárd forintos átalakítási tervet nyújtott be, amelybõl 1,5 milliárd 
forint lett volna támogatás. A pályázat elsõ fordulós elbírálása során a támoga-
tási összegeket azonban csökkentették, így a kerület a tervezett másfél milliárd 
forint helyett a második fordulóban végül  987 millió forintot nyert el. A támoga-
tási keret szûkülésének eredményeként az eredeti tervek némileg módosultak, de 
az önkormányzat az önerõ mértékének növelésével igyekszik biztosítani a lehetõ 
legtöbb eredeti elképzelés megvalósulását.

Az átalakulás nyomán nagyobb tere lesz a gyalogosoknak, a kerékpárral közle-
kedõknek, a régi típusú kiskereskedelmi boltoknak és vendéglátóegységeknek. Az 
is célja a fejlesztésnek, hogy a területen élõk, ide kikapcsolódni, vásárolni járók 
nagyobb biztonságban érezzék magukat.  
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Átalakuló városkép

A terület arculatát érintõ fejlesztések közé sorolható 
a Mechwart liget teljes felújítása (az új díszburkolat 
kialakítása mellett megújul a szökõkút, a játszóterek 
az EU-szabványok szerint épülnek át, megszépül-
nek a zöldfelületek). A Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtára – amely az önkormányzat egyik konzor-
ciumi partnerszervezete a projektben – kibõvül 
egy olvasó- és rendezvényteremmel, egyúttal 
a lakosság számára is látogathatóvá válik. A 

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ hátsó 
traktusa felújításra kerül, ennek köszönhetõen 
új foglalkoztató szobák és közösségi terek 
jönnek létre. Az akcióterületen új és korszerû 
kandeláberek kihelyezésével megújul a közvi-
lágítás, valamint kilenc új térfigyelõ kamera 
szolgálja majd a környék biztonságát. 

Az örökségvédelem is része a fejlesz-
tésnek, ennek keretében a katolikus 
egyházzal együttmûködve, a pályázat 
részeként újul meg a Keleti Károly utcai 
Krisztus Király Templom lépcsôje, mely 
templomigazgatóság az önkormányzat 
másik konzorciumi partnere. 

A Millenáris Nonprofit Kft. és a Mozgáskor-
látozottak Állami Intézete támogató part-
nerként járul hozzá a projekthez.
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Gyalogosok és kerékpárosok elõnyben

A Lövõház utca a Fény és Káplár utca közötti szakaszon sétálóutcává alakul, 
a Káplár utca és a Marczibányi tér között pedig csillapított forgalmú övezetté. 
Szintén csillapított forgalmúvá válik a Keleti Károly utca és a Marczibányi tér 
déli oldala. Teljes egészében megújul a Kis Rókus utca, és kerékpártároló kerül a 
Mechwart ligetbe, valamint a Lövõház és Pengõ utca sarkára. A környéken élõ, 
vásároló, sétáló, szórakozni, kikapcsolódni vágyó polgárok biztonságát pedig 
kilenc új térfigyelõ kamera vigyázza majd.

A gazdaságfejlesztési célt szolgálja hat önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség 
felújítása, amelyeket kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység céljára 
kerülnek majd bérbeadásra.

Folyamatos tájékoztatás

A beruházás elsõ elemével, a Kis Rókus utca felújításával várhatóan december 
15-ére készülnek el a kivitelezõk. A fejlesztéssel kapcsolatos további munkálatok 
februárig folyamatosan indulnak, és feszített tempóban zajlanak majd, hiszen a 
beruházásért felelõs önkormányzat szándéka az, hogy 2010 õszére lezáruljon a 
projekt: befejezõdjön Bel-Buda átalakulása.

A beruházás ütemezésérõl és elõrehaladásáról, a várható forgalomkorlátozá-
sokról az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a II. kerület lakosságát, külö-
nös tekintettel a környéken élõkre. A fejlesztés saját honlapján, a www.belbuda.hu 
oldalon, valamint az önkormányzat hivatalos oldalán, a www.masodikkerulet.hu-n 
rendszeresen frissülõ információk várják az érdeklõdõket. Az önkormányzat lapja, 
a Budai Polgár, valamint a Millenáris Parkban kihelyezett információs pult is a 
lakók tájékoztatását szolgálja majd.
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Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbôvítô rehabilitációja -

KMOP-5.2.2/B-2008-0011 (II. fordulós azonosító szám:

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0005) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt

„Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése”

(kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B) nyertes pályázata.

Közremûködô szervezet: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Kedvezményezett: Budapest II. Kerületi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár;

Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatóság


