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VENDÉGLÁTÁS MUNKACSOPORT - BESZÁMOLÓ 

Helyszín: BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum étterme 

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

Résztvevő: 6 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: 
 

VENDÉGLÁTÁS MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

Duna közelsége Arculat 

Természet (forgalomtól távol) 
Kit szolgál a Római? (a helyieké, a 

budapestieké, vagy turistáké) 

Sör „Bulinegyed” kérdése? 

Tradicionális vendéglátás Szennyvízelvezetés 

Sokszínűség WC, (köz WC) 

Nagy turisztikai vonzerő Logisztika, ételszállítás 

Egyediség Balesetveszély (Bicikli) 

Kultúra, minőségi szórakoztatása 
Fekvőrendőr (lassítás) – csak áthaladó 

biciklisek lassítása 

Közösségi tér Éttermek higiéniája 

Funkciók egymás mellett Szemétszállítás 

Különböző árkategóriák  
 

A Római-part értékeit a következőkben látják a résztvevők: A Római-part egy, a forgalomtól 

távolabb elhelyezkedő, természetes, vízparti közeg Budapest területén. Megjelenik a 

tradicionális vendéglátás, de mind arculatában, mind kínálatában és árazásában sokszínű 

vendéglátási egységek találhatóak. Közösségi térként, kulturális és szórakoztató 

területként funkcionál, nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, a helyi lakosok, budapestiek 

és turisták is szívesen látogatják egyedisége miatt. A szűkös hely ellenére jól megférnek 
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egymás mellett különböző funkciók, a vendéglátó egységek és a gyalogosok, kerékpárosok 

odafigyelnek egymásra, igyekeznek nem zavarni másokat. 

Több kérdés felmerült azzal kapcsolatban, hogy kit is szolgál, kit szolgáljon a Római-part, 

legyen a fő célközösség a helyi lakosok tábora, vagy a budapestiek és turisták. Abban 

egyetértettek a résztvevők, hogy nem cél, a part „bulinegyeddé” válása. Az éttermek 

egyedisége mellett érdemes foglalkozni egy arculati struktúra kialakításában, mely 

segítségével megmaradhat a vendéglátóhelyek különleges atmoszférája, viszont bizonyos 

szinten egységessé válik a Római-part összképe. 

Megoldandó feladat az egész évben használható WC-k kihelyezése, mivel jelenleg a legtöbb 

illemhelyet az éttermek üzemeltetik, ezek viszont nem tartanak egész évben nyitva. 

Emellett fejlesztendő a szennyvízkezelés és szemétszállítás, továbbá az éttermek 

rakodásának logisztikai szükségleteinek megoldása is. A biztonságos környezet elérése 

érdekében fontos a területen nagy sebességgel áthaladó kerékpárosok lassítása, akár 

fekvőrendőrök segítségével. 
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