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KÖZLEKEDÉS MUNKACSOPORT - BESZÁMOLÓ 
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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: 

 

KÖZLEKEDÉSI MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

Jó hálózati lefedettség, pl. kötöttpályás 

jármű 

Bizonyos szakaszok különböző közlekedési 

formáinak összehangolása  

Különböző közlekedési eszközökkel 

megközelíthető 
Gépjárművek parkolása, P+R parkolók 

Bizonyos szakaszok a város legvonzóbb 

célpontjai kerékpárral 

Célforgalom, lakossági parkolás a Duna-

part és a Királyok útja között 

Több helyen biztosított kerékpáros 

infrastruktúra 
Szűk járdák a keresztutcákban  

Könnyű vízijármű bérlés 
Átmenő forgalom szabályozása – Királyok 

útja – Nánási út 

Jó kikötési lehetőség Nem biztonságos kerékpáros közlekedés 

 
Gyorsforgalmi és lassú bringa út 

szétválasztása 

 
Kerékpártárolók – koncentráltan pl. büfék 

előtt 

 Sebességkorlátozás parti kerékpározásnál 

 Murva kiváltása 

 Hajós kikötő 

 

Víziközlekedés fejlesztése, 

tömegközlekedés kiegészítéseként, 

éjszaka is 

 Kombinált közlekedés fejlesztése 
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KÖZLEKEDÉSI MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

 BUBI jöjjön kijjebb 

 Kijelölt parkoló pontok pl. roller 

 Közvilágítás – napelemes pl. 

 Nyissanak utcákat a partra 

 
Tömegközlekedés – gyalogos forgalom -> 

zebrák a Királyok útján 

 

A hullámtér körüli lakóövezetek teherbíró 

képességét figyelembe kell venni (pl. 

családi házas övezetek szűk utcái – 

autóparkolás, gépjárműforgalom) 

 
A Nánási út és a Királyok útja 

túlterheltségének csökkentése 

 

A közlekedés munkacsoportban résztvevők mindenekelőtt egyetértettek abban, hogy a 

terület legfőbb értéke a munkacsoport szempontjából, hogy több kötöttpályás közlekedési 

mód is érinti a területet, ezáltal jól megközelíthető. Továbbá abban is egyetértés volt az 

asztalnál, hogy kerékpárosok körében jelenleg Budapest egyik legvonzóbb célpontja. A 

közösségi közlekedés kapcsán felmerült az egyes közlekedési formák összehangolásának 

fontossága. Kiemelt problémaként fogalmazódott meg a közúti forgalom és a parkolás 

kérdése. Felmerült, hogy érdemes lenne koncentráltan P+R parkolókat építeni, illetve 

korlátozni a forgalmat a Királyok útja és a Duna parti területek között. Helyenként hiányzó 

elemként jelölték meg a jelenlévők a gyalogátkelőhelyeket a közösségi közlekedési 

járművek megállói környékén, a Királyok útjánál. A kerékpáros közlekedés kapcsán 

többször előjött, hogy mennyire vonzó a terület kerékpárral, ugyanakkor sok konfliktus is 

ered ebből. Megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, hogy el kéne választani az áthaladó 

kerékpárforgalmat a kikapcsolódni vágyó kerékpározóktól; továbbá a parton valamilyen 

módon korlátozni kéne a kerékpárosok sebességét. Ehhez kapcsolódva a Mol Bubi 

közösségi kerékpárrendszer kivezetése a Római partig, illetve kerékpártárolók építése 

szintén fontos lenne. A vízi közlekedés kapcsán nagy értéknek tartotta mindenki a területen, 

hogy könnyű vízijárművet bérelni és jó kikötési lehetőségek vannak. Felmerült, hogy 

érdemes lenne fejleszteni a menetrendszerű vízi közlekedést a közösségi közlekedés 

kiegészítéseként. 

 

https://romai.budapest.hu/
mailto:info@romaiparttervezes.hu

