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IFK HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE

VÁ ROS T ÖRT É N E T E
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerülete, a főváros délnyugati részén, a Duna jobb partján helyezkedik el. A Budai-hegység déli előterét alkotó Tétényi-fennsíktól a Dunáig futó lejtőkön elterülő Budafok mészkő és dolomit
kőzetekre épült. A terület adottságai lehetővé tették a szőlőkultúra megteremtését, mely komoly hatást gyakorolt a
város fejlődésére.

A városrész története egészen az Újkőkorig nyúlik vissza.
A terület fejlődése a török kiűzése után, az 1700-as években indult meg. 1739-ben alakult meg Promontor zsellérközség, mely Budafok közvetlen elődjének tekinthető. A
város a szőlő- és borkultúrának, valamint a kőfejtésnek
köszönhetően gyors fejlődésnek indult.

A városrész története egészen az Újkőkorig nyúlik vissza. A terület fejlődése a török kiűzése után, az 1700-as években indult meg. 1739-ben alakult
meg Promontor zsellérközség, mely Budafok közvetlen elődjének tekinthető. A város a szőlő- és borkultúrának, valamint a kőfejtésnek köszönhetően gyors fejlődésnek indult.

Ebben az időszakban jött létre a mai városközpontot is meghatározó szabálytalan, zártsorú beépítés a Péter Pál utca, Kossuth Lajos utca és Tóth
József utca környékén. Ekkor alakultak ki a különlegességnek számító,
domboldalba vájt barlanglakások.Budafok településképi karakterére komoly hatást gyakorolt a XIX. század második felében megindult iparosodás.
A területen számos gyár épült fel.

A Dunapart mentén húzódó vasút teljesen elszakította a várost a folyótól,
ami a mai napig megoldandó problémát jelent. A második világháború után
a Budapesthez csatolt városrész kapujában indult meg a lakótelepek építése. Budafok kulturális értékeinek és kisvárosias hangulatának köszönhetően szervesen fejlődő terület, mely számos lehetőséget rejteget magában.

DUN
A

ZÓNÁ K

XI. KERÜLET

Családi ház jellegű beépítés
Gazdasági terület
Lakópark jellegű beépítés
Történeti városrész
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Zöldterületek

Budafok városképét tekintve változatos képet mutat. Megtalálható a kisvárosokra jellemző városközpont, kertvárosias területek, telepszerű beépítések,
valamint gazdasági területek és nagy kiterjedésű
zöldterületek.
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A városrész legnagyobb kiterjedésű zónáját a családi házas jellegű beépítésű területek adják, melyek
elsősorban a domboldal területén helyezkednek el.
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Budafok kapujában találhatók a szocializmus időszakában épült telepszerű beépítésű területek,
melyek kontrasztban állnak Budafok eredeti karakterével. Budafok további részein viszonylag kevés
lakópark jellegű beépítés található.
A városközponttól
Családi ház jellegű délre
beépítés elhelyezkedő partmenti szakaszon elsősorban gazdasági, ipari területek
Gazdasági el,
terület
helyezkednek
melyek kialakulása szorosan kötődik a vasúti közlekedéshez. A gazdasági zónák
Lakópark
jellegű
beépítés
Budafokon
belül
nagy
kiterjedésű területet foglalnak magukba.
Történeti városrész

Nagy, összefüggő zöldterületek elsősorban a Duna
menténZöldterületek
alakultak ki. A Hárosi-öböl, mely színes növény- és élővilágával a Natura 2000 természetvédelmi terület részét képezi.
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Budafok képét nagy mértékben határozza meg a közlekedés. A városrészen átmenővasútvonal fontos közlekedési útvonal az ország déli és
nyugati területei felé. A vasúttal párhuzamosan húzódik 6-os gyorsforgalmi autóút.
Vasút
Busz
Kerékpárút

Vasút
Busz

Számos buszjárat, mellett a városrész villamossal is megközelíthető.
A vízparton kerékpárút
húzódik, mely sok szakaszán rossz állapotú,
Kerékpárút
felújításra szorul.
Villamos

Villamos
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VÁ ROS - DUNA
XI. KERÜLET

?

Budafok városközpontjából jelenleg nagyon nehéz a Duna patjára való lejutás.
Az embereknek nincs egy jól kijelölt
hely, ahol le tudnának menni, ehelyett
csak egy vékony folyosón, vagy egy forgalmas út mellett lehet ámenni a partra.
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Az alárendelt összekötéseken kívül
további probléma a viluális kapcsolat
hiánya. A városközpontot és a Dunát
jelenleg csarnok épületek, vasuti feltöltés, és a gyorsforgalmú út választja
el.
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Végül ezek a foglami útvonalak teljes
mértékben ketté szelik a területet, eltörölve minden szerves kapcsolat lehetőségét a városközpont és a part között.

POTENCIÁL
XI. KERÜLET

Tervünkben Budafok átfogó vizsgálatával igyekeztük megtalálni a városrészen
belüli potenciálisan fejleszthető területeket.

A vizsgált helyszínek közül három területet emeltünk ki, melyek fejlesztésére,
hasznosítására teszünk javaslatot.
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A kijelölt helyszínek Budafok városközpont, a belvárostól délre, a 6-os út
kanyarulatában elhelyezkedő terület
(Kultúrkanyar), valamint a Hárosi-öböl
északi részén található volt ipari zóna.
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Kutatás során ügyeltünk arra, hogy megtaláljuk a beépíthető telkeket, amellyel
serkenthető Budafok életét és ingatlan
piacát. Ezek a területek nagyrészt ros�szul kihasznált rossz beépítésű telkek,
amellyek kihasználatlanul vannak jelen.

Tervünkben a három terület közül a városközpont fejlesztését dolgoztuk ki
részletesen, a többi terület kapcsán a fő
irányelveket fogalmaztuk meg.
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ELKÉPZELÉSEK

FUNKCIÓK
KASTÉLYKERT
XI. KERÜLET

A kastélykertek megnyitásával, az
oroszlános udvar új funkcióival egy új
városkapu léterhozása az elképzelésünk.
P+R

Tervünkben új Park+Ride parkolókat
létesítünk, melyek egyszerre juttatják
anyagi jussokhoz Budafokot, és csükkentik a város forgalmi terhelését.

BUDAFOK

FOGHÍJ

Budafok városközpontjában rengeteg kihasználatlan foghíj, romos épület található, melyek új funkcióval való
feltöltése egyszerre kezelné a az üregek zavaros városképi helyzetét, és új
szolgáltatásokat biztosítana a városban
családok, fiatalok számára.
MEGÁLLÓ
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Jelenleg hiába megy át számos vasúti
vonal Budafokon, a vonatok szinte kivétel nélkül tovább haladnak megállás
nélékül. Tervünkben a vasútállomás
nagy szerepet kap, az újonnal kialakított
intermodális csomópont egy szerves
részét képzni
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KULTUR KANYAR
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Budafok egy kiemelt pozíciójában található ipari terület jelen pillanatban
nagyon kihasználatlan, bár már megjelentek kezdeményezések a kultúra bevezetésére. Tervünkben egy kultúr kanyar létrehozása a cél.
LAKÓPARK
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Manapság a Duna art mellettő ingatlanok értéke nagyon felértékelődött, így
egy új lakópark létrehozására a Hárosi-Duna öbölnél található romos ipari
épületek helyét jelöltü ki.

INGATLAN FEJLESZTÉS-LAKÓPARK
A Hárosi-öböl északi részén található, jelenleg elhagyatott ipari területen lakóingatlanok létesítésére teszünk javaslatot. A jelenlegi ipari épületek közül
a Hunyadi János laktanya és a papírgyár épületét ítéltük értékesnek, újrahasznosításukat fecskeházként, diákszállóként, közösségi funkciókat, valamint szolgáltatásokat magába foglaló épületekként javasoljuk.
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Meglévő épület
Zöldterület

ÜT

EM

VII.

A tervezett lakóépületek szabadonálló beépítésűek, közöttük különböző téri
szituációkat eredményező zöld területek alakulnak ki. Az épületek tervezésekor fontos szempont a környezethez való igazodás, a fenntarthatóság,
valamint a Budafokra jellemző kisvárosias karakter erősítése. Az épületek
kivitelezése több ütemben zajlik majd.

VI .

Megtartandó épületek a lakópark területén
Lakópark háztömbök
Lehetóőségek Budatétény
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Rendezett zöld terület
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I. ÜTEM

VIII.

ÜTEM

Megtartandó épületek a lakópark területén

Hasonló lakópark fejlesztését képzeljük el Háros estében. Egy barnamezős
Lakópark háztömbök
beruházás, amely felértékelte a környezetét
és magát a telket.
Lehetóőségek Budatétény
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ELŐKÉP// BIG GEORGE - WATERFRONT CITY

VII.

Zöldterület
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Meglévő épület

A domboldalban a budafoki borkultúrának köszönhetően kiterjedt
pincerendszer alakult ki, mely a település történelméhez szorosan
kötődő, jelentős kulturális értéket képvisel. A városközponttól délre
elhelyezkedő területen Kultúrkanyar elnevezéssel kulturális funkciókat képzeltünk el.

KULTÚR
KANYAR

A területen számos borászat és pince található, melyek fejlesztése
jelentős turisztikai vonzerőt jelenthet Budafok számára, valamint tovább folytatja a város múltját meghatározó hagyományokat.
A pincék mellett a volt ipari terület újrahasznosítása során létrejött
art quarter budapest művészeti egyesüléseknek, design stúdióknak,
különböző tervezőirodáknak ad otthont, mely szintén iránymutató
lehet a fejlesztés során.
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ELŐKÉP// PÉCS // ZSOLNAY NEGYED

Lakópark háztömbök

Zsolnay negyed fejlesztése példaértékű Magyarországon. Együtt van jelen
társadalmi programok és oktatás.

Lehetóőségek Budatétény
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Rendezett zöld terület
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FÓKUSZTERÜLET

JELENLEGI FUNKCIÓK
Budafok városközpontja három, egymástól jól
elkülöníthető karakterű területre bomlik, melyeket a jelenlegi közlekedési útvonalak (autó,
villamos, vonat) szabdalnak részekre.
Az első a Kossuth Lajos utca („Fő utca”) környékén kialakult szabálytalanabb, zártsorú
beépítésű, jellemzően egy-két, néhány helyen
három szintes épületekből álló beépítésű terület. A terület elsődleges értéke a több száz
év alatt kialakult beépítés, mely az organikusan fejlődő város lenyomatát tükrözi. A macskaköves utcák, a domboldal kezdődő lejtőire
épült házak különleges hangulatot árasztanak magukból, ugyanakkor az uralkodó átmenő forgalom miatt a gyalogos aktivitás minimális a területen.
A középső területen jellemzően a szabadonálló beépítés a meghatározó. Itt találhatók
az elsődleges közigazgatási,egészségügyi,
kereskedelmi (bolt, piac) és egyházi (református és evangélikus templom) funkciók. A
zöldfelületekkel tagolt terület kisvárosi központ képét tükrözi.
A harmadik terület a várostól a vasút, valamint a 6-os út miatt szinte teljesen elszakadt
vízparti terület, mely a Duna menti zöld folyosó fontos elemét képezi. A rendkívül értékes Duna-parti területen jelenleg benzinkút,
autószervíz és autókereskedés található. A
terület jövőjével kapcsolatos biztató jelként
megindult szabadidőpark fejlesztés olyan beavatkozás, mely megpróbálja a területet vis�szaadni a városlakóknak és újra bekapcsolni
a város vérkeringésébe. Ugyanakkor a szabadidőpark gyalogos megközelítése nehézkes,
távol helyezkedik el a városközponttól, ezért
a probléma valós feloldására nagyobb beavatkozásra lenne szükség. A terület értéke a
nagy, összefüggő zöldterület, valamint a víz, a
természet közelsége.

TERVEZETT FUNKCIÓ
Villamos közlekedés
Hajós közlekedés
Bicikliút

Vonat közlekedés

Gyalogos közlekedés

Villamos közlekedés

Autós közlekedés

Hajós közlekedés
Bicikliút

Közlekedési csomópont

Autós közlekedés

Autós forgalom lassítás
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10

Autós forgalom lassítás

Gyalogos közlekedés fejlesztés

Forgalomtól elzárt utca (csak célforgalom)

Gyalogos aluljáró

FIATALOK

P+R

1

Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Autós aluljáró

P

Autós aluljáró

Meglévő épület funkcióváltás

Gyalogos közlekedés fejlesztés

Új közösségi funkciók

Gyalogos aluljáró

Zöldterület fejlesztés

Meglévő épület funkcióváltás

Fasor, zölterületek összeköttetése

P
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Új közösségi funkciók
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Zöldterület fejlesztés
BEAVATKOZÁSOK

TURISTA

1

Városkapu - Borudvar közösségi tér

2

Kossuth Lajos utca fejlesztése

3

Villamos végállomás

4

Városház tér fejlesztése

5
Budafok vasútállomás
A városközpont egyik legnagyobb
problémája, hogy
6
Szolgáltatóház
a területen szinte teljes mértékben
a közlekedés, az
átmenő forgalom uralkodik.7 A Hajóállomás
szétszabdalt városrész
8
Budafok
parkolóház
gyalogosan nehezen átjárható,
a nagy
mértékű autós
9
Dunafok
szabadidőpark
forgalom barátságtalan hatást
kelt,
valamint ellehetetleníti az utcai aktivitást.10 AzSacelláry
elsődleges
rekreációs
kastélypark megnyitása
területként funkcionálható11 vízpartot
Mária Terézia útszinte
fejlesztése teljesen
elvágja a várostól. Tervünkben a terület működésének
újragondolásával arra kerestük a választ, hogy milyen
eszközökkel lehet a városközpont különböző részeit
összekapcsolni, hogyan tud a teljes terület egy egységként funkcionálni.
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Közlekedési csomópont

Forgalomtól elzárt utca (csak célforgalom)

CSALÁD
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Gyalogos közlekedés

Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
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Fasor, zölterületek összeköttetése
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BEAVATKOZÁSOK
1

Városkapu - Borudvar közösségi tér

2

Kossuth Lajos utca fejlesztése

3

Villamos végállomás

4

Városház tér fejlesztése

5

Budafok vasútállomás

6

Szolgáltatóház

7

Hajóállomás

8

Budafok parkolóház

9

Dunafok szabadidőpark

10

Sacelláry kastélypark megnyitása

11

Mária Terézia út fejlesztése
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I. BUDAFOK TÖRTÉNETI VÁROS
Kossuth Lajos utca fejlesztése

1

Az első akcióterület a Kossuth Lajos utca és környéke. A terület elsődleges problémája, hogy a gyalogos
aktivitás helyett a forgalom az uralkodó. A Kossuth
Lajos utca autós forgalma és szűk járdái miatt 9nem
8
alkalmas a kényelmes gyalogos közlekedésre. A körülmények következtében azP+R
épületek sem közösségi, sem lakó funkció betöltésére nem ideálisak, ami
az épületállomány állapotának romlásához vezetett.
A terület ugyanakkor kisvárosias karakterű.

Funkcióváltás
Koncepciónak jelenleg is megfelelő funkció
Foghíjbeépítés

Az átmenő
forgalom újragondolásával, Kossuth LaP
jos utca forgalommentesítésére teszünk javaslatot.
Célunk, hogy az utca Budafok főutcájaként funkcionáljon, a jövőben élettel töltse meg a területet.
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Az utcában javasolt beavatkozásaink a járda, valamint a jelenlegi úttest egy szintre emelése. Az utcát
a városrész új kulturális és közösségi főutcájaként
definiáltuk, melynek végpontja a közelmúltban átadott Magdolna-udvar épülete . Az utcában jelenleg
is számos vendéglátási és szolgáltatási
funkció van
6
P
jelen, ezek mellett
a meglévő épületek funkcióváltásával, valamint a foghíjtelkek beépítésével galéria,
kávézó, vendéglő, szálláshelyiségek, mozi, co-wor5
7
king iroda, edzőterem, gyerekház/játszóház,
üzlet
funkciók
4 betelepítését javasoljuk.
A meglévő ingatlanok bérlését önkormányzati támogatással lehet ösztönözni.
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Funkcióváltás
Koncepciónak jelenleg is megfelelő funkció
Foghíjbeépítés

Az utca jövőbeni megjelenésénél fontos a jelenleg
szabálytalan, zavaros
képet eredményező reklám és
P
hirdetőfelületek grafikai szabályozása, mely esztétikai szempontból növeli az utca értékét.
A terület fejlesztése, az új funkciók betelepülése
9
katalizátorként indítja8 el a terület fejlődését,
mely
hosszú távon a terület környezetének felértékelődéP+R
sét eredményezi.

II. BUDAFOK KÖZPONT
Tervünkben a Mária Terézia úton két irányú forgalomi közlekedést javaslunk. A forgalmi rend megváltoztatása lehetővé teszi a Kossuth Lajos utca gyalogos közlekedését, a
forgalom csökkentésének érdekében pedig a 6-os utat több
helyen szükséges összekötni a vasútvonalon belüli utakkal.
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A jelenlegi villamos végállomásnál az út kiszélesítése
szükséges, hogy egyszerre tudjon működni villamos- és
autóbuszmegállóként. A villamos végállomáson új épület
építését javasoljuk, mely a sofőrpihenő, váróterem mellett,
kávézóval, átmeneti terekkel a megújuló Városház tér bejáratát képezi.

P+R

Vonat közlekedés
Villamos közlekedés
Hajós közlekedés
Bicikliút
Gyalogos közlekedés
Autós közlekedés
Közlekedési csomópont
Vonat közlekedés
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Villamos közlekedés
Autós forgalom lassítás
Hajós közlekedés
Forgalomtól elzárt utca (csak célforgalom)
Bicikliút
Autós aluljáró
Gyalogos közlekedés
Gyalogos közlekedés fejlesztés
Autós közlekedés
Gyalogos aluljáró
Közlekedési csomópont
Meglévő épület funkcióváltás
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Városház tér fejlesztése
A park kizárólag gyalogossá tételével azt a fő összekötő
tengelyt hozzuk létre, mely kapcsolatot teremt a jelenleg
egymástól elszakadt három városközponti terület között.

Új közösségi funkciók
Autós forgalom lassítás
Zöldterület fejlesztés
Forgalomtól elzárt utca (csak célforgalom)
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Fasor, zölterületek összeköttetése
Autós aluljáró
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P
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Gyalogos közlekedés fejlesztés

P

BEAVATKOZÁSOK
Gyalogos
aluljáró

Budafok vasútállomás
Az összekötő tengely következő pontjaként Budafok vasútállomás fejlesztésével egy új, kiemelt jelentőségű közlekedési csomópont létrehozására teszünk javaslatot.
Gyakrabban megálló vonatokkal Kelenföld és a Déli pályaudvar könnyen és gyorsan elérhetővé válna a budafokiak
számára, mely a buszos forgalom egy részének tehermentesítését eredményezné.
A vasútállomás fejlesztése során lehetőség nyílik egy gyalogos aluljáró megépítésére, mely az összekötő tengely részeként kapcsolatot hoz létre a városközpont és a vízparti
terület között.
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Meglévő épület
funkcióváltás
Városkapu
- Borudvar
közösségi tér
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Új közösségi
Kossuth
Lajosfunkciók
utca fejlesztése

3

Villamos
végállomás
Zöldterület
fejlesztés
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Városház
tér fejlesztése
Fasor, zölterületek
összeköttetése

5

Budafok vasútállomás
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Szolgáltatóház
BEAVATKOZÁSOK
Hajóállomás
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Városkapu - Borudvar közösségi tér
Budafok parkolóház
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Kossuth Lajos utca fejlesztése
Dunafok szabadidőpark
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Villamos végállomás
Sacelláry kastélypark megnyitása
Városház tér fejlesztése
Mária Terézia út fejlesztése
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Budafok vasútállomás
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Szolgáltatóház

7

Hajóállomás
Funkcióváltás

8

Budafok parkolóház

9

Dunafok
szabadidőpark
Koncepciónak
jelenleg
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Sacelláry kastélypark megnyitása
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Mária Terézia út fejlesztése

Foghíjbeépítés
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is megfelelő funkció
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III. BUDAFOK DUNAPART
Célunk egy olyan hely létrehozása, mely felett a természet dominál és lehetőséget biztosít a város lakóinak a sportolásra, kikapcsolódásra. Az általunk tervezett tengelyen, a gyalogos aluljáró megépítésével
1 kényelmes átjárási lehetőség jön létre a Duna-parti
zöldterület és a városközpont között, mely a közlekedési problémákat áthidalva integrálja a területet a város vérkeringésébe.
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P+R

Budafok parkolóház
A vasútállomás környezetében kialakuló közlekedési
csomópont részeként egy P+R parkolóház építését javasoljuk. A 6-os úttal párhuzamosan kialakított épület
P
elválasztó vonalként szolgál az autóút és a szabadidőpark között, így a forgalom zajterhelésének csillapítása mellett védett zöldterületet hoz létre.

Vonat közlekedés
Villamos közlekedés
Hajós közlekedés
Bicikliút

Szolgáltatóház

P

Gyalogos közlekedés
Autós közlekedés

A közlekedési 2
csomópont részeként a Duna-parti terü11
leten egy várótermet, jegypénztárt,
kávézót, éttermet,
üzleteket magába foglaló épület elhelyezését javasoljuk.
Hajóállomás

Közlekedési csomópont
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Autós forgalom lassítás
Forgalomtól elzárt utca (csak célforgalom)
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Autós aluljáró

P

Gyalogos közlekedés fejlesztés
Gyalogos aluljáró

A hajóállomás létrehozásának elsődleges célja a terület turisztikai fejlesztése, ugyanakkor a terület Bu4
dapesti hajózásba való bekapcsolásával
új, alternatív
3
közlekedési lehetőség alakul ki a belváros és Budafok
között.
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Meglévő épület funkcióváltás

7

Új közösségi funkciók
Zöldterület fejlesztés
Fasor, zölterületek összeköttetése

BEAVATKOZÁSOK

Bicikliút
A gyönyörű dunai panorámával rendelkező út fontos
szerepet tölthetne be a napi kerékpáros közlekedésben,
emellett a fejlesztés a hétvégi, elsősorban turisztikai,
rekreációs célú budafoki látogatásokat is elősegítheti.
A kerékpárút budafoki szakaszán pihenésre alkalmas
teresedések létrehozását javasoljuk az út mentén.
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Városkapu - Borudvar közösségi tér
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Kossuth Lajos utca fejlesztése

3

Villamos végállomás

4

Városház tér fejlesztése
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Budafok vasútállomás
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Szolgáltatóház

7

Hajóállomás
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Budafok parkolóház
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Dunafok szabadidőpark

10

Sacelláry kastélypark megnyitása
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Mária Terézia út fejlesztése

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG

ÉRTÉKESÍTÉS
FOLYAMATA
Ingatlanpiac: A Háros - lakópark hangulata, környezete vonzerőként szolgálhat a jövőben ideköltözők számára. Ami Budafok
gazdaságára kedvezően hat.
Kulturális fejlesztések: A kialakult Kultúr Kanyar, a városkapuban található rendezvényházak olyan események helyszínéül
szolgál, ami a belvárosban élőknek is.
Városközpont szolgáltatói fejlesztése: Új kereskedelmi funkciók
fellendítik a központ életét, több kibérelhető helyiség jön létre.
Közlekedés fejlesztése: A Duna felé való megnyitás, sétálóutca,
parkolóház mindegyike nagyban segíti a város működését, ezektől a fejlesztésektől élhetőbbé válik Budafok.
Budafok fejlesztése nagyon összetett feladat, először a közlekedést, élhetőségi szempontokat szükséges javítani, hogy az
ingatlanfejlesztések megtérüljenek, az emberek akarjanak ide
költözni, befektetni ingatlanba. Ezáltal ez egy hosszú folyamat,
mire megtérül. Az intermodális csomópontok nem hoznak hasznot, de megteremtik azt, ami igen.

ESZKÖZE
Ingatlan fejlesztés értékesítési fázisa már a program megalkotása során is fontos, és ezt a költségbecslésbe is bele kell foglalni. Legalapvetőbb eszköz egy jó marketing program kidolgozása, amely összetett feladat. Meghatározni a célokat és, ahhoz
eléréséhez szükséges stratégia felállítása fontos.
Különböző reklám, média felületek közvetíthetik a megvalusandó beruházást. Minél előbb adni egy képet az embereről, hogy
tudatukba szivárogjon a beruházás léte. Így mire megvalósul a
projekt vevő és fogyasztó azonnal megjelenik, és elkerülhető az
átmeneti időszak, mely a befektetőnek veszteséges lenne.
Ez különösen fontos lakásingatlanok során, mellyel a tervünkben is foglalkoztunk. Reklámok és média felületek mellett bevonnak közvetítőket a stratégiába. Az értékesítés, akár az építkezés előtt megkezdődhet, miután elfogadták a kiviteli terveket.
Feltérképezendő a szükséglet a célcsoport felől és marketing
során arra ráerősíteni, hogy az megoldódik a projekt során. Jelentős a folyamatos tájékoztatás és frissítés, amely figyelmezteti
a fogyasztót. Fontos megszerezni a vevő lojalítását és bizalmát.
Így elkerülhető kellemetlen a fejlesztést akadályozó tényezők.

GAZDASÁGI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
A gazdasági megvalósítást a részletesebben foglalkozott területeinkre vizsgáltuk meg, ami a városközpont fejlesztését
és a Dunapart rehabilitációját jelenti. A tanulmányunkban kiírt költségek nem tartalmazzás a területek költségét, az
itt szereplő költségek cask nagyságrendi becslést adnak. A nagyobb léptékben vizsgált beavatkozások (Kultúrkanyar,
Hárosi-lakópark) nem szerepelnek a költségbecslésben, de ezek tovább erősítik a város fejlődését.
Rendelkezésre állnak EU támogatási források, mint például Közlekedési például Közlekedési Operatív Program közúti
elérhetőség javítása, vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, térségi elérhetőség javítása, közlekedési módok összekapcsolása, közlekedési infrastruktúra fejlesztése, városi és elővárosi közlekedés fejlesztése.

ÜZEMELTETÉS FENNTARTHATÓSÁG
A projektünk tekinthető egy intermodális központ fejlesztésnek is, ami sok szempontból segíti a közlekedést, mégsem térül meg hamar, de hosszútávon nem csak Budafokra lesz kedvező hatású, hanem Budapest belvárosára is, és
a délebbre lévű kisebb városkra is. Ezeket figyelmebevéve megtérüléseket számszerűen nehéz vizsgálni, de a projekt
beindításáz, és fenntarthatóságát az Városi Önkormányzata biztosítja a támogatásokkal.
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