Normafa történelmi sportterület
rehabilitációja

1. Melléklet

Felmerült projektötletek listája

NORMAFA REHABILITÁCIÓ FELMERÜLT PROJEKTELEMEI
Az alábbiakban a Normafa rehabilitáció kapcsán felmerült különböző elképzeléseket, előzetes projektötleteket foglaljuk
össze (a projektötletek forrásai a különböző publikációk illetve szakmai konzultációk):
Projektötlet
Történelmi sípályák visszaállítása csákányos ill. ülőszékes felvonókkal, síugrósáncok
létrehozása


Sí-ház melletti területen drótpályás sífelvonó létesítése (I. ütem)



Harangvölgybe futó hosszabb sípálya helyreállítása, sífelvonó létesítése (II. ütem)



Hóágyúzás

 Sípálya világítás felújítása, lehetséges új nyomvonalak kiépítése
Elkülönített szánkópálya (nyári bobpálya)

Ötletgazda
önkormányzat

önkormányzat



A Normafától a Harangvölgyig a tervezett ülőszékes felvonó alatt kerül kialakításra a
bobpálya nyomvonala, lábakon álló kivitelben (természeti környezet zavaró hatását
csökkentve)
Sífutó- és hegyi futópályák, túra- és sétaútvonalak kijelölése – eltérő igénybevétel, használói
kör elkülönítésével (pl. kerékpárosok – kirándulók; síelők – szánkózók)

önkormányzat



Jánoshegyi út mentén gumiborítású futópálya



Futóutak, sétaösvények, turista- és zarándokutak rendbetétele



Erdei utak rendbetétele, fejlesztése (pl. mulcsozás)

önkormányzat



Túraközpont: „szimbolikus túraindító pont” – találkozási hely esőbeállóval, turista
érmenyomóval vagy pecsételővel

Magyar Túrasport és
Terepfutó Szövetség



Túrajelzések felfrissítése



Turista illemkódex összeállítása



Gyermekek számára teljesítménytúra program



Több asztal, szalonnasütő hely (épített)

Zugligeti Sportklub létrehozása
Sportpark:


Egyes területek, utak, ösvények funkcióval való megtöltése – rendezettség,
szemléletformáló hatás



Négy évszakos kihasználás (gyaloglás – túrázás, sétálás, kutyasétáltatás, nordic
walking; kerékpározás; futás; lovas sportok; családi kirándulások)

 Tereplovaglás elkülönített útvonalon
Családi focipálya

Kutyafuttató
Erzsébet-kilátó szolgáltatásainak bővítése, attraktivitásának fokozása
Szt. Anna kápolna és a zarándokszállás rehabilitációja új zarándoktemplom építésével (ill.
adományokból egy kis kápolna tervezett)
Gyermek- és felnőtt játszóterek, játszóház(ak) létesítése, felújítása, pl.


Anna rétnél levő játszótér felújítása és bővítése, szabadtéri sporteszközök elhelyezése



Libegő felső végállomásához közeli játszótér felújítása (már elkészült)



Játszóterek közelében környezetbarát megoldással illemhelyek kialakítása

Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
hegyvidéki csoportja
önkormányzat
Magyar Szabadidősport
Szövetség

Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
hegyvidéki csoportja

önkormányzat / vallási
közösségek
önkormányzat

Projektötlet


Játszóterek hozzáférhetőségének biztosítása fogyatékkal élők számára



Játszóterek elkerítése (esetleg élő sövénnyel)



Több játszótér, játszótéri egység különböző korcsoportok számára, illemhely és ivókút
elhelyezése, parkőr, járőr szolgálat



Gyermekmegőrző/gyermekjátszó

Kerékpár útvonalak, downhill pálya kiépítése


Hegyikerékpár pálya kijelölése a Libegő nyomvonala alatt



Libegő felújítása – kerékpárok szállítására is alkalmas legyen



Kerékpáros útvonalak elkülönítése a túrázók, sétálók útvonalaitól (kiv. 12 év alatti
gyermekek)



Kerékpáros licensz bevezetése (biztosítással és hétköznapokon kerékpárszállítási
jeggyel a Libegőre)



Hűvösvölgyi út és Szilágyi Erzsébet fasor mentén haladó kerékpárút bővítése a
Normafa irányába



Kerékpáros forgalom széthúzása nagyobb területre (pl. Hármashatár-hegy irányában )



Libegő kerékpárszállításra alkalmas átalakítása



Kerékpárszállítás időbeni szabályozása: csúcsidőben (hétvégén) ne lehessen felvinni
tömegközlekedési eszközzel – például Libegővel – a bicikliket a hegyre; aki akar és tud,
menjen fel kerékpárral



Kerékpárutak megfelelő jelölése (kitáblázott térképen hossz, nehézség)



Pilist átívelő kerékpárút-hálózat (ennek része lehetne a normafai szakasz)



BKK több helyet biztosít majd a Fogaskerekűn a kerékpárok szállításához

Ötletgazda
mozgássérült egyesületek
Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
hegyvidéki csoportja
Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
hegyvidéki csoportja
Magyar Szabadidősport
Szövetség
önkormányzat

Kerékpáros
Magyarország Szövetség

Magyar Kerékpársportok
Szövetsége

Magyar Kerékpárosklub



Licensz térítés ellenében tartalmazhatna orvosi ügyeletet és a már említett módon a
Libegő használatát
Libegő felújítása (kerékpár szállítására alkalmas megoldással)
Golfpálya rehabilitációja – golfcentrum gyakorlóhelyekkel (9 lyukú pályával)
Erdei lovas központ létesítése, elkülönített lovaglóutak kijelölése, lovarda
Ökológiai oktatóközpont és Erdei iskola létesítése

önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat



Tanösvény kialakítása a Fácános és Normafa között (érintve a Mátyás király úti erdei
iskolát és a Zerkovitz-majort)



Zerkovitz-majorban a budai tájegység természeti értékeit bemutató látogatóközpont
létrehozása



Tematikus ökopontok, tanösvény kialakítása (pl. Anna réti játszótértől a Libegő felső
végállomásánál levő játszótérig)

BudakörnyékiNaturparkért Egyesület



Környezet- és élőhelyvédelem, ökoszisztéma megőrzése (pl. csíkos Boglárka)



Szemetelés megszüntetése - figyelemfelkeltés, szemetesek elhelyezése a főbb
csomópontoknál

önkormányzat, WWF
Magyarország,
természetvédők
Városmajori Parkbarátok
Egyesülete

 Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése (pl. játszótereknél)
Közpark kialakítása a Fácánosnál

Levegő Munkacsoport
önkormányzat

Projektötlet
Fácán Rendezvényközpont és DaySpa: volt Fácán vendéglő – komplex közösségi tér kulturális,
gasztronómiai és parkolási funkciókat
Lóvasút végállomás épület – kulturális, közösségi tér és kiállítóhely (Helytörténeti Gyűjtemény),
vendéglátás
Normafa Művésztelep megvalósítása
Gasztronómiai szolgáltatások lehetőségének biztosítása
Komplex kiszolgáló infrastruktúra létrehozása a meglévő épületállomány rehabilitációjával (pl.
WC, orvosi felügyelet, öltözők)


Az egykori Hotel Olimpia elbontásával felszabaduló telken (tervezett fogaskerekű vasút
felső végállomásánál) a sportolókat kiszolgáló csomagmegőrző, büfé, tusoló, toalett,
kerékpárkölcsönző létesítése



Fácán vendéglőben



Lóvasút végállomás épületénél



Sport Hotelnél

 Libegő alsó végállomásánál található Kemping és Korcsolyapályánál
Megfelelő tájékoztató és információs táblák, több nyelven (pl. angolul is)
Csapadékvíz-elvezetés, csapadékvíz kezelése
A megközelítés, a közösségi közlekedés és a parkolás rendszerének kiépítése

Ötletgazda
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat

önkormányzat



Fogaskerekű meghosszabbítása – Normafáig, ill. Széll Kálmán térig (az egykori Hotel
Olimpia elbontásával felszabaduló telken lenne a tervezett fogaskerekű vasút felső
végállomása), új kocsik, új sínpályák, megújított megállók



Gyermekvasút áthangolása

önkormányzat



Elektromos iránybuszok üzemeltetése

önkormányzat



Felszíni parkolók, parkolóház (mélygarázs) létesítése, P+R parkolók telepítése – lenti
területeken (pl. Fácános, Libegő alsó végállomásánál) nagyobb méretű parkolók
kialakítása, forgalomcsillapítás a Normafán

önkormányzat



Eötvös út - Normafa út - Konkoly Thege út forgalmi rendjének átgondolása

önkormányzat



Nagyobb járatsűrűség



Normafa buszvégállomás környezetrendezése



Aszfaltutak minőségének javítása



Lovas omnibusz működtetése a Normafa parkoló és a Libegő felső végállomása közti
útszakaszon

Magyar Szabadidősport
Szövetség



Önmagában is programelemet jelentő közlekedési eszköz (pl. dottó) üzembe állítása a
Széchenyi-hegy és a János-hegy között
Közbiztonság javítása


Jánoshegyi úti Budai Sport Hotelben pihenő kialakítása a Normafa közbiztonságára
ügyelő rendőrök, parkőrök számára



Öltöző, csomagmegőrző kialakítása



Térfigyelő kamerarendszer bővítése

önkormányzat

XII. kerületi
rendőrkapitányság
Természet- és
Környezetvédelmi
Polgárőr Egyesület
Közterület-felügyelet

Projektötlet
Közvilágítás (pl. mozgásérzékelős) fejlesztése, bővítése

Normafa terület “széthúzása”, pl. Budakeszi felé


A Normafa fejlesztési terv déli kapuja lehetne a Normafa alján, Budakeszi határában
található rész



Normafa Makkosmária felé eső részén sífutóösvény és gyalogösvény – túraútvonal a
Normafa parkolótól Budakeszi Kossuth utcájáig – turistaútvonalak átgondoltabb
kialakítása, kitáblázás szükséges



Budakeszi határában lévő sportpark (félig beton-félig gazos, bekerítetlen focipálya)
megújítása – játszótéri eszközök, kültéri fitness gépek



Budakeszi határában lévő kis síiskola megújítása

Ötletgazda
Nagycsaládosok
Országos Egyesületének
hegyvidéki csoportja
BudakörnyékiNaturparkért Egyesület
Budakeszi
Önkormányzata



Kossuth Lajos utcánál parkoló kapacitás kialakítása (Budakeszi Önkormányzata tervezi
a Művelődési Ház környékének megújítását, itt is ki lehetne alakítani P+R
parkolóhelyeket)
Normafa terület “széthúzása”, pl. Csillebérc felé
Akadálymentesítés


Akadálymentes játszóterek



Akadálymentes tanösvény, erdei tornapálya (mozgás- és látássérültek számára is)



Elektromos kerekesszék kölcsönző kialakítása



Webkamera elhelyezése az Erzsébet kilátó mellett



Akadálymentes épületek



Akadálymentes közlekedési
akadálymentesítése)



Téli oktatóprogram keretében fogyatékos fiatalok (pl. értelmi fogyatékosok, siketek)
síoktatása (drótköteles oktatópályán)

eszközök

(alacsonypadlós

buszok,

Fogaskerekű

 Braille feliratos útbaigazító, információs táblák
Műemlékvédelem (meglévő épületek hasznosítása, új épületet nem akarnak)


Egykori Fácán vendéglő Hild József által tervezett műemlék épületegyüttes és
környezetének megújítására



Lóvasút végállomás épület

 Istenszeme Fogadó megújítása, kert rehabilitációja
„Branding”


Arculattervezés (logó)



Útjelzők és információs táblák megjelenésének egységesítése



Normafa ajándéktárgyak



Marketing

Mozgássérültek
Budapesti Egyesületének
Egyetemes Tervezés és
Információs Központja
Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidősport
Szövetség

önkormányzat
Örökségközösség
Alapítvány a Fenntartható
Örökségvédelemért
önkormányzat

