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ÚJ VÁROSKÖZPONT – ZUGLÓ SZÍVÉBEN,
A BOSNYÁK TÉREN
A jelen fejlesztései a jövő örökségei
Méltó városközpontot Zuglónak!
Eljött az idő, hogy végre megvalósuljon a zuglói álom, és létrehozzuk Zugló méltó főterét és városközpontját.
Hol máshol lehet ennek a legjobb helye, mint a Bosnyák
téren, amely a Nagy Lajos király útja, a Thököly út és a Csömöri út találkozásánál, gyakorlatilag a kerület mértani középpontjában helyezkedik el.
A Bosnyák tér mindig is a kerület központjának volt kijelölve,
de egyelőre nem az.
A tér arculatát most a valaha szebb napokat látott, korszerűtlen piac, a tönkrement aszfaltburkolatú utcák, a rendezetlenség határozza meg. Méltatlan környezete ez Budapest
második legnagyobb templomának, méltatlan Zuglóhoz, az
itt élő több mint 120 ezer zuglóihoz, méltatlan Magyarország
fővárosához.

A jövő a „15 perces” városoké
Zugló központjának hiánya sok évtizedes probléma. A szolgáltatások szétszórtan és nem a legjobb minőségben érhetők
el a kerületben. Mindegyik megújításra szorul. A jelenlegi
zuglói városvezetés mindemellett egyetért azzal az egyre jobban terjedő nézettel, hogy a jövő városa a kompakt város,
vagy ahogy Párizs főpolgármestere, Anne Hidalgo nevezi,
„15 perces város”, ahol 15 perc alatt gyalogosan, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel el lehet érni mindent, ami
a hétköznapi élethez szükséges: rendelőt, hivatalt, boltokat,
iskolát. Ahol erre lehetőség van, ott visszaszorul az autós közlekedés, ennek nyomában pedig mérséklődnek a dugók,
tisztul a levegő. A Bosnyák térre elképzelt új Városközpont
éppen ennek a XXI. századi elvárásnak felel meg, és egész
Budapesten az egyik legelőremutatóbb fejlesztés.
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Az élmény ereje
– minden egy helyen
A Bosnyák téren egy 6-8 ezer négyzetméteres impozáns
főteret hozunk létre, fákkal, zöldfelületekkel, amely pihenőpark és multifunkcionális rendezvénytér is egyben. Kulturális rendezvények, vásárok, közösségi események helyszíne lehet a főtér, ami a közösségi összetartást is segíti, és
élményeket ad a zuglóiaknak. Itt épül meg továbbá az az
épületegyüttes, amely izgalmas, újszerű megoldással foglalja
magában Zugló egyik szimbólumát, a Bosnyák téri piacot, a
korszerű egészségközpontot és szakrendelőt és a modern Városházát. Az egész komplexum alatt mélygarázs segíti majd
a kényelmes parkolást, amelyben a tervek szerint 340 autónak lenne férőhely.
Az egész a fenntarthatóság jegyében tervezve, zöldterületek
ölelésében valósul meg. Különösen fontos szempont, hogy
egy minél zöldebb központot hozzunk létre, ezért is szüntetjük meg a területen a felszíni parkolást és alakítunk ki mélygarázst, hogy a téren és környezetében minél nagyobb
területen legyenek fák és zöldfelületek. A Bosnyák utcát úgy
fásítjuk és zöldítjük, hogy a későbbiekben is alkalmas legyen
a hétvégi piac megrendezésére.

A piac
Az új piac megőrzi eredeti hangulatát, de a jelenlegi 4800
négyzetméter helyett összesen 8600 négyzetméterre bővül,
mélygarázs épül alatta, és erről a szintről történik a feltöltése
is, így egyúttal megszűnne a kaotikus közterületi parkolás és
rakodás. Megmarad a hétvégi önkormányzati vegyes piac, és
a bolhapiac működésére is lehetőséget biztosítunk. A piacosok jogos igénye, hogy a bérleti díjak (és persze ezzel az árak)
az új épületben se szálljanak el, ezért a fenntartó Budapest
Vásárcsarnokai Kft.-vel szerződésben rögzítjük, hogy a bérleti
díjak csak az infláció mértékével emelkedhetnek.
A piac alapterülete 5600 négyzetméter lesz, ez egészül ki
még egy 1300 négyzetméteres raktárterülettel, valamint egy
több mint 1700 négyzetméteres árufeltöltő résszel a mélygarázs szintjén. Ide érkeznek majd az áruszállító járművek,
és itt működnek a hűtőkamrák és tárolóhelyek.
A piac magját a nagy belmagasságú, üvegtetetővel ellátott,
világos, több mint 160 asztallal berendezett napidíjas elárusítórész képezi. A tágas térben e köré szerveződnek szigetszerűen, funkciócsoportonként az utcában elhelyezett
üzletek, amelyek között lesznek vegyes élelmiszer-, állateledel-, virág- és húsáruüzletek, valamint zöldség-gyümölcs-,
savanyúság- és halárusító helyek, illetve lesz büfé, borkimérés és állatorvosi pont.

Egy helyen a modern Városháza, a korszerű szakrendelő
és Zugló egyik szimbóluma, a teljesen megújult
Bosnyák téri piac.

A kerület egészségügyi ellátásának gerincét most egyrészt az
Örs vezér téri szakrendelő adja – amely ugyan egy népes lakótelep közelében van, mégis a kerület legszélén, a zuglóiak
többségétől távol –, másrészt a modern egészségügyi ellátásra alkalmatlan Hermina úti szakrendelő. Az elmúlt
években mindkét rendelőben versenyt futottunk az enyészettel, hogy a zuglóiak megfelelő ellátást kaphassanak, de valójában mindkét épület pénznyelő: aránytalanul sokat,
összesen mintegy 7 milliárd forintot kellene költeni rájuk
ahhoz, hogy legalább az évtizedekkel ezelőtti színvonalat
elérjék. Ehhez képest az új szakrendelő, amely egyben egy
egészségközpont is, a kerület kellős közepén szolgálná a zuglóiakat, és olcsóbban, jelenlegi számítások szerint 5 milliárd
forintból megépíthető. Szintén az új szakrendelő mellett
szól, hogy a jelenlegi épületek fenntartási költségeinek kevesebb mint feléből lehet majd üzemeltetni, amivel százmilliókat is spórolhatnánk. Az új integrált szakrendelő az orvosés ápolóhiányra is megoldást jelenthet. A projekt kapcsán a
Füredi lakótelepen élőkre is gondoltunk, számukra új háziorvosi szakrendelőt építünk, még közelebb a lakótelephez.
A több mint 7500 négyzetméter területű új rendelőben valamennyi szakorvosi ellátásnak helyet biztosítunk. És ami a
legfontosabb előnye, hogy helyet kaphat benne egy MRI-ké-

szülék, amelynek speciális feltételei vannak, így a jelenlegi
intézményekben nem helyezhető el. Ennek pedig többek
közt a várólistamentes gyors diagnosztika érdekében van
jelentősége.

Városháza
Aki ma Zuglóban hivatali ügyeket intézne, ezt csak több helyen, a kerületben elszórt hivatali épületekben teheti meg.
Ezzel szemben az új önkormányzati épületben mindent egy
helyen, gyorsan, kényelmesen, kulturált körülmények között
lehet majd intézni, nem kell körbejárni a kerületet. Ráadásul
az önkormányzat épülete teljes felújításra szorul, cserélni
kell a gépészetet, az elektromos hálózatot, a világítást, a nyílászárókat és a burkolatokat. A számítások azt mutatták,
hogy gazdaságosabb egy új, Zuglóhoz méltó önkormányzati
épületet felépíteni, a mostani épületet pedig visszaalakítani
azzá, ami: lakóházzá.
Az új Városházához tartozik még egy házasságkötő terem és
a tetőteraszon kialakított, egyedülálló kert, amely még felejthetetlenebbé teheti a szertartást, miközben a házasulandók
előtt terül el a város. A hely más rendezvények megtartására
is alkalmas.
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Egészségközpont és szakrendelő

Új városnegyed
magánberuházásban – Zugló
Városközpont szomszédságában
A Bosnyák téri új Városközpont melletti területen is a
közeljövőben indul magánberuházás, amelynek során lakások, irodák, nyitott bevásárlóutca, közparkok és zöld sétányok épülnek a világhírű építésziroda, a Zaha Hadid
Architects tervei alapján.
Zugló Önkormányzata 15 évvel ezelőtt eladta a Bosnyák tér
mögötti, több telekből álló területet, amely többször is gazdát cserélt. Álmodtak már ide plázát, irodakomplexumot, ez
a terület azonban ennél jobb lehetőségeket rejt, így a korábbi
tervek helyett egy új komplex városrész születhet.
Az ide tervezett új magánberuházást a kormány ugyan kiemelt projektté nyilvánította, így az önkormányzatnak nincs
valódi mozgástere az ügyben, de nem hagytuk annyiban, tár-

gyalóasztalhoz ültettük a magánberuházót, és igyekeztünk
rábírni, hogy emberi léptékű beruházást valósítson meg.
A jelenleg érvényben lévő zuglói építési szabályzat 6 emelet
magasságban 500 lakás megépítését teszi lehetővé a területen. Ezt írta felül a kormányrendelet oly módon, hogy akár
35 méteres, 12 emeletes épületeket is felhúzhatnak, 4000
lakással. Hosszú tárgyalások során azonban sikerült elérnünk, hogy érdemben csökkentsék, így legfeljebb 8 emeletes
épületeket építsenek és kevesebb mint negyedannyi lakást,
mint amennyit a kormány által hozott jogszabály lehetővé
tenne számukra. Persze mi is jobban örülnénk egy tisztán
közcélt szolgáló funkciónak, azonban ez a terület már hosszú
évek óta magánkézben lévő építési telek.
Úgy érhetjük el a legjobb végeredményt, ha a zuglóiak szá-

mára a lehető legkedvezőbb kompromisszumot kötjük. Ezért
nemcsak lealkudtuk a megépítendő lakásszámot, de a kompromisszum részeként sikerült elérnünk, hogy a magánbefektető a beruházása keretében több közcélú fejlesztést is
megvalósítson; az ő érdeke és célja is az, hogy a fejlesztésének környezete, úthálózata rendezett legyen, hiszen ez az
épülő ingatlanjainak értékéhez is nagy mértékben hozzájárul.
Így nekik köszönhetően épülhet meg Zugló főtere, a Városközpont alatti mélygarázs, de felújítják a környező utakat, a
Csömöri utat, a Bosnyák utcát és közt, a Lőcsei és a Rákospatak utcát, kialakítanak zöld sétányokat, parkokat, és folytatják a Rákos-patak megújítását.
Mindezt a több mint 11 milliárd forintos fejlesztést a zuglóiak kapják.
Így tehát két egymástól független, mégis egymással szinergiában levő beruházás keretében alakulhat ki ennek a területnek a fejlesztése és a „15 perces város”.

Miért jó ez a kerületnek?
Azt gondoljuk, hogy a jelen fejlesztései a jövő
örökségei, amit a gyermekeinkre hagyunk.
Gyors, korszerű ügyintézés és egészségügyi ellátás, fontos közösségi tér valósulhat meg végre
Zuglóban. A kerület a több mint 11 milliárd forintnyi közcélú fejlesztés mellett évi akár 600800 millió forintos helyi adóbevételhez juthat a
magánberuházói létesítményből, amely a fejlesztés érdekében felvett önkormányzati hitel
egyik fő fedezete, és amiből további fejlesztések
valósulhatnak meg Zuglóban. A Bosnyák tér és
környékének rehabilitációjától ráadásul azt is reméljük, hogy Zugló egyik főtere újra visszakapja
központi, méltó szerepét, jelentősen felértékelődik ez a városnegyed, és így a kedvezőtlen
társadalmi és gazdasági folyamatok is megfordulhatnak. Kevesebben költöznek ki az agglomerációba, ha itt magasabb minőségű szolgáltatásokhoz, lakásokhoz juthatnak. Ezzel
újabb jelentős problémát lehetne orvosolni: a városszétfolyást. Az agglomerációban bővülő családi házas lakóövezetek miatt egyre több zöldterületet vonnak el. Ráadásul a kiköltözők közül nagyon
sokan nap mint nap ingáznak. Ez pedig Zugló számára is
sokkal nagyobb környezeti terhelést jelent, mind a közlekedésben, mind a légszennyezésben.
A Bosnyák térre elképzelt új Városközpont erre a problémára
is megoldást ad.

Döntsünk közösen Zugló jövőjéről!
Töltsék ki a konzultációs kérdőívet!

www.zuglo.hu/varoskozpont
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