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SÉTÁNY MUNKACSOPORT - BESZÁMOLÓ 

Helyszín: BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum étterme 

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

Résztvevő: 8 fő 

 

A munkacsoport munkáját a Völgyzugoly Műhely Kft. asztalgazdája segítette, hogy a 

munkacsoportban érvényesüljenek a közösségi tervezés szabályai, ezen kívül helyet foglalt 

a munkacsoportban 1-1 fő a Lépték-Terv Tájépítész Irodától, Budapest Főváros 

Önkormányzatától és az Envirodunatól. A Mélyépterv képviselői egy-egy általuk fontosnak 

tartott munkacsoport munkáiba kapcsolódtak bele. A munkacsoport az alábbi kérdésekre 

kereste a választ: Mik a Római-part jelenlegi értékei? Mik a megoldásra váró feladatok? A 

munkacsoportban végzett munkára kb. 45-50 perc jutott, de egyes csoportok a szünetben 

is folytatták a munkájukat. 

 

A munkacsoport által összeírt anyagok digitalizált változata az alábbiakban tekinthető meg: 
 

SÉTÁNY MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

Pici játszóterek jók 
Több kell + felnőtt játszók is, valami egyedi 

arculattal/elemmel, ami olyan rómais 

Zöldterületek  

Duna megközelítése - sólyapályák Figyelni a vízisportokra 

Nem épített zöld, hanem természetes 

(madárodúk) 
Tanösvény 

 

 

 

Ártérre kuka?! + kutyagumi gyűjtők – esetleg 

mobil eszközök kellenek, a hullámtéri helyzet 

miatt? 

 
Ivókút legyen leszerelhető – szintén a 

hullámtér miatt 

 
Szemléletformálás – kutyások, 

kerékpárosok, vízisportolók stb. 

 

Funkciók szétválasztása, összehangolása, 

Gyalogos – kerékpáros konfliktusok – 

sebességkorlátozás? párhuzamos útvonalak? 

Sétány szélessége nagyobb legyen – 

kerékpár, gyalogos, kutyás, babakocsis 

használók 

 EuroVelo 6 útvonalát NEM levinni a partra 

Földút is jó – futóknak/természetes burkolat Egységes burkolat legyen – legyen járható 
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SÉTÁNY MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

 Közterület legyen járható  

 Sajtház fölött elhanyagoltabb, szemetes 

 Ingatlanok kötelező állagmegóvása 

 
Információs táblák az utcák végéhez - 

tájékozódás segítése a Római-parton 

 
Egységes arculat a teraszoknak, vagy éppen 

ne legyen egységes? 

 
A párhuzamos funkciók átgondolása - a 

védvonal pozíciója fontos szempont! 

 
Akadálymentesség – a víz is megközelíthető 

legyen 

 
Kanyargós útvonaltervezés felvetése – 

kerékpáros forgalom lassítására 

 Közhasználatú stégek a Dunára  

 WC-k? fizetős? 

 Öltözők 

 
Sétány-rézsű-föveny: természet, használat, 

megjelenés és (ár)vízbiztonság 

 

A sétány munkacsoportra regisztrálók kiemelték, hogy a Római-part legnagyobb értéke a 

természetközeliség, a Duna szabad megközelíthetősége, valamint a funkciógazdagság. 

Ezeknek a megújítás után is meg kell maradnia. Ebből kiindulva sok megoldandó feladattal 

kell foglalkozni. Meg kell oldani, hogy az árterületre is elhelyezhetőek legyenek olyan 

funkciók, mint a szemétgyűjtők, ivókutak, öltözők vagy a WC-k. Fontos, hogy árvíz esetén 

ezek szállíthatóak, használhatóak legyenek. Fontos lenne a meglévő funkciók 

összehangolása, a gyalogos-kerékpáros konfliktusok feloldása, a vendéglátóhelyek 

teraszigényeinek, közlekedők helyigényének, a vízisport területigényeinek 

kompromisszumos kielégítése. A sétány felületeinek egyszerre kell akadálymentesnek és 

természetes burkolatúnak maradniuk. A Duna akadálymentes megközelíthetőségét is 

biztosítani kell, illetve szükség lenne közhasználatú stégek telepítésére is. Fontos lenne a 

területen valamilyen helyi információs rendszer kiépítése, ezzel segítve a tájékozódást, 

valamint a helyi természeti értékeket bemutató tanösvény létrehozása. Az elhanyagolt 

épületek rehabilitációja is kiemelt feladat, valamint rendezni kell a magánstégek viszonyát. 

Az EuroVelo nyomvonalával kapcsolatban nincs egyetértés, szólnak érvek a sétányon át 

vezetett és az azzal párhuzamos, messzebbi nyomvonalak mellett is. A munkacsoport tagjai 

jelezték, hogy csak a védvonal nyomvonalának ismeretében lehet döntést hozni a sétány 

keresztmetszetéről és az ott elhelyezendő funkciókról. 
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