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MUNKAINDÍTÓ KÖZÖSSÉGI FÓRUM – BESZÁMOLÓ 

Helyszín: BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum étterme 

Időpont: 2022. október 13., 17-20 óra 

A Római-part közösségi tervezés első, munkaindító közösségi fórum megtartására 2022. október 13-án 
került sor a BGSZC Varga István Közgazdasági Technikumban. 

A közösségi fórum minden érkezője lehetőséget kapott, csak 
úgy, mint a 2022. szeptember 24-i nyitó rendezvényen a 
Kadosa utcánál felállított sátornál, hogy az ortofotó játékon 
részt vegyen. Így bővült azok köre, akik bejelölték (kékkel) a 
lakóhelyüket, (sárgával) a kedvenc helyüket, (pirossal) a 
problémás területeket, illetve felragasztható nyílra ráírhatták 
a javaslataikat. Az orofotó a közösségi fórumra berendezett tér 
közepén került elhelyezésre, hogy jól körbejárható legyen, 
illetve a fórum kezdetétől szem előtt legyen. 

A közösségi fórumot a Völgyzugoly Műhely Kft. mediátorai 
vezették fel, köszöntötték az egybegyűlteket, elmondták 
elöljáróban, hogy mi a közösségi tervezés folyamata, illetve , 
hogy mi a fórum célja, valamint, hogy a hatékony 
kommunikáció érdekében milyen keretek között fog zajlani a 
beszélgetés az következő 3 óra folyamán: 

• Mindenkinek a véleménye számít!  

• Mindenkit megillet az „egyet nem értés joga”!  

• Mindenki kapjon szót, hallgassuk meg egymást!  

• Ne minősítsük egymást!  

• Eleget beszélni! 

 

Ezt követően 20 kérdés mentén képet kaptunk a közös halmazokról a jelenlévők között. Kirajzolódott, 
hogy milyen sok kapcsolat van köztünk, hogy hányan gondolkodunk, viselkedünk hasonlóan és 
használjuk közel azonos módon a Római-partot. 

Három rövid áttekintő előadást hallgathattunk meg: 

• Jövőkép, a közösségi tervezés beágyazódása a fővárosi döntéshozatalba – Budapest Főváros 
Önkormányzata 

o Miért fontos a Római-part a Fővárosnak? 
o Miért született döntés a közösségi tervezésről? 
o Mik a Jövőkép üzenetei? 

• Árvízvédelmi védvonal tervezése – Mélyépterv Komplex Zrt 

o Jövőképet figyelembe vevő tervezés 
o Milyen tervezési folyamat kezdődött meg? Milyen vizsgálatok történtek ezidáig?  

• Folyamat bemutatása – Lépték-Terv Kft 

o Milyen állomásai lesznek a közösségi tervezés folyamatának?  

 

 
1. fénykép Római-part, ortofotó játék 
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o Milyen tervek születnek? 

A közönség közül két további civil jelentkezett felszólalásra az Egyesület a Római -partért 
civilszervezetből, akik többek között azt is jelezték, hogy nem értenek egyet azzal, hogy már a 
nyomvonalról szóló döntést megelőzően elkezdődött a közösségi tervezés. A felszólalás után a 
civilszervezet tagjai elhagyták a termet. 

Munkacsoportok felállításra kerültek, a korábban meghatározott hat témacsoport mentén: 

• Sétány munkacsoport,  

• Közlekedési munkacsoport,  

• Zöld munkacsoport,  

• Vendéglátás munkacsoport,  

• Vízisport munkacsoport,  

• Városrendezési munkacsoport 

A jelenlévők mindegyik csoportban megfelelő eloszlással vettek részt. A munkacsoportok munkáját 
elsődlegesen a Völgyzugoly Műhely Kft. asztalgazdái segítették, hogy a munkacsoportokban is 
érvényesüljenek a közösségi tervezés szabályai1, s ezen kívül helyet foglalt minden munkacsoportban 
1-1 fő a Lépték-Terv Tájépítész Irodától, valamint Budapest Főváros Önkormányzatától és az 
Enviroduna Kft-től. A Mélyépterv képviselői egy-egy általuk fontosnak tartott munkacsoport munkájába 
kapcsolódtak bele.  

 

2. fénykép Munkacsoportban történő munka 

 

3. fénykép Munkacsoportok beszámolója egymásnak 

A munkacsoportokban élénk munka folyt, s az alábbi kérdésekre keresték a választ: Mik a Római-part 
jelenlegi értékei? Mik a megoldásra váró feladatok? A munkacsoportokban végzett munkára kb. 45-50 
perc jutott, de egyes csoportok a szünetben is folytatták a munkájukat.  

Szünet után sor került a munkacsoportok beszámolóira 5-6 percben, hogy minden résztvevő teljes 
képet tudjon kapni az elvégzett munkáról. A munkacsoportokban való részvételre  lehetőség volt 
regisztrálni a helyszínen. Az egyes munkacsoportokban zajlott munkáról a honlapon2 az adott 
munkacsoport felületén lehet tájékozódni.  

A közösségi fórum egy gyors záró körrel lett befejezve, melyben mindenki elmondhatta egy-egy szóban, 
hogy milyen érzésekkel megy majd haza. 

 

1 Minden vélemény kerüljön fel a papírra! Mindenkinek a véleménye számít! Mindenkit megillet az „egyet nem értés joga.” 

Mindenki kapjon szót, hallgassuk meg egymást! Ne minősítsük egymást! 
2 https://romai.budapest.hu/munkacsoportok/  
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