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Nem szabad a rendszerváltással, majd az Unióba lépéssel kapcsolatos feladatok mellett 
megfeledkezni azokról az elvárásokról, amelyeket joggal támaszt a vidék fővárosával, 
Budapesttel szemben. Ezek közül az egyik a képviselet, a marketing tevékenység. Az 
idegenforgalom nagyobbik része, különösen a hazánkba hivatalos céllal érkezők, Budapestre 
jönnek elsősorban. Jó, ha ezalatt még valahová eljutnak egy villámlátogatásra, de az ország 
többi részét aligha ismerik meg. Kézenfekvő, hogy alakítsunk ki a főváros szívében egy olyan 
„vidék képviseletet”, amely bemutatja a régiókat, hogy a látogatók kedvet kapjanak a 
megismerésükhöz, termékeik, szolgáltatásaik igénybevételéhez. 

Ha nem lenne, ki kellene ehhez a Hunyadi teret találni! 
A tér az Oktogontól három percre, a Világörökségbe vont Andrássy út mellett fekvő 

zöldterület. Egyik hangsúlyos épülete a megújulásra váró Vásárcsarnok. Az elhanyagolt 
állapotában is színvonalas építmény, a VI. és VII. kerület lakóinak kedvelt vásárlóhelye. A 
teret zártsorúan körbefogó házak földszintje kínálja magát magyaros vendéglátóhelyek, 
boltok, műhelyek, régiós irodák kialakítására. 

A látogatók nagy többsége a tömegközlekedést veheti igénybe. A közelben van megállója 
a 70-es, 73-as, 74-es és 78-as trollibuszoknak, a nagykörúti villamosoknak, a 4-es busznak és 
a Millenniumi Földalattinak.  A tér csarnok felőli része alá mélygarázst terveznek, ahová a 
csarnok és az üzletek szállító-tároló forgalma lenne elhelyezhető. (Ennek gazdaságossága még 
vizsgálandó.) A környéken lakók gépkocsijait, a kerületek közös közlekedési koncepciója 
alapján, a Felvonulási tér alá tervezett mélygarázsban fogják tárolni. Így gyalogos zónát és a 
szomszédos utcákban további zöldítéseket lehet kialakítani. 

A főváros a megújulásban való részvétellel nemcsak hálás kötelességének tehetne eleget, 
de gazdagítaná az idegenforgalmi kínálatát, és a partnerek is eredményesebben 
tárgyalhatnának vidéki befektetésekről.  Külön erőssége a területnek, hogy a megújulás több 
ütemben, folyamatosan, sok vállalkozó bevonásával vihető véghez. Így a KKV-kat és a 
közérdeket is maximálisan képviselő PPP projektté válhat. 

Alakítsuk át a teret azzal a bölcsességgel, ami a XIX. századi városatyákat is jellemezte! 
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