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ZÖLD MUNKACSOPORT - BESZÁMOLÓ 

Helyszín: BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum étterme 

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

Résztvevő: 7 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: 
 

ZÖLD MUNKACSOPORT  

Értékei 
Fejlesztendő területek, megoldásra váró 

feladatok 

Közvetlen kapcsolat a folyóval 

Differenciált, funkcióhoz igazított 

zöldfelület – használat, kezelés, fenntartás, 

Természet és emberi hatás – tisztázni a 

határokat 

Vízminőség, strand Parkerdő <-> Ártéri liget erdő 

Kavicsos föveny, fák, galériaerdő – A RÓMAI 

LELKE 
Szemét 

Természethez kapcsolódás a városban Műfű 

Ökoszisztéma Természet tisztelete 

Flóra és fauna (védett fajok!) Vízmegtartás 

Tanösvény lehetősége 
Csapvíz helyett Dunából locsolás, vagy 

esővízzel (vízmegtartás) 

Ökológiai szolgáltatás, klímaváltozás 

Facsonkolások, Fakivágások - Saját 

felelősség a parthasználat terén (veszélyes 

fák)? Főkert felelőssége?  

 Transzparens kommunikáció 

 Felelős 

 Alfa Art Hotel szennyvízlefolyó 
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A Zöld Munkacsoport számára a Római-part értékei közé tartozik, hogy közvetlen 

kapcsolatot biztosít a Dunával, és lehetőséget ad a természethez való kapcsolódásra is a 

városi környezetben. Fontos érték a víz minősége és a strand. A kavicsos föveny, a fák, a 

galériaerdő, azaz a Római-part természeti részeinek összessége adják a part lelkét, 

lényegét. Nagyon fontos az itt található növény- és állatvilág, különösen a védett fajok, a 

part egészét összekapcsoló ökoszisztéma kiemelkedő érték. A természeti értékek 

megismertetéséhez tanösvények kialakításával lehetne közelebb vinni a parthasználókat. A 

klímaváltozás közepette pedig szintén kiemelkedően fontos az az ökológiai szolgáltatás, 

amelyet a part zöldfelületei és növényei biztosítanak. Fontos lenne tisztázni a határokat az 

organikusan működő természeti közeg és az emberek által használt részek között, s ennek 

megfelelően differenciált, funkcióhoz igazított zöldfelület használatra, kezelésre és 

fenntartásra lenne szükség. Különbséget kell tenni ártéri erdő és a parkerdő koncepció 

között, megőrizve a part természetes jellegét. Átfogó stratégiára lenne szükség a parton 

felgyűlő szemét kezelésére. Fejleszteni kellene a part vízmegtartó képességét, és 

megoldani, hogy ne csapvízzel, hanem amennyiben megoldható, a Dunából nyert vízzel 

történjen a zöldfelületek locsolása. Felelős fa-kezelési stratégiára lenne szükség: a „saját 

felelősségre” táblák a veszélyessé vált fákon nem elegendőek a biztonságos 

parthasználathoz, ugyanakkor az átgondolatlan facsonkolások, fakivágások sem jók. 

Felelős gondozásra és erről transzparens kommunikációra lenne szükség. Felmerült 

kérdésként a Főkert szerepe mindebben. Megoldandó továbbá az Alfa Art Hotel 

szennyvízlefolyójának kérdése.  
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