„B UDAPEST , RÓMAI -PART
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERV
KÉSZÍTÉSE KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS ÚTJÁN ”

MÁSODIK KÖZÖSSÉGI FÓRUM
BESZÁMOLÓJA

2022.10.27.

Megrendelő
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Generáltervező
Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13 -15.

2022.11.03.

TERVEZZÜK EGYÜTT A RÓMAI-PARTOT!
MÁSODIK KÖZÖSSÉGI FÓRUM
2022. OKTÓBER 27.

MÁSODIK KÖZÖSSÉGI FÓRUM

honlap: https://romai.budapest.hu/
e-mail: info@romaiparttervezes.hu

– BESZÁMOLÓ

Helyszín: BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum étterme
Időpont: 2022. október 27., 17-20 óra
A második közösségi fórum október 27-én 17 és 20 óra között került megrendezésre, melynek az
első, munkaindító fórumhoz hasonlóan a BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum adott
helyet.
Az esemény célja az elvi árvízvédelmi nyomvonal változatok áttekintése és értékelése volt.
A közösségi fórum megnyitását megelőzően a regisztrációnál lehetőség nyílt az ortofotó j áték
eredményeinek az áttekintésére. A molinó az előtérben a regisztrációs pult mellett helyezkedett
el, a könnyebb áttekinthetőség végett asztalokra kiterítve.
A közösségi fórumot a Völgyzugoly Műhely Kft. mediátorai nyitották meg, köszöntötték az
egybegyűlteket, elmondták elöljáróban, hogy mi a közösségi tervezés folyamata, illetve hogy mi a
mai nap célja, valamint hogy a hatékony kommunikáció érdekében milyen keretek között fog
zajlani a beszélgetés a 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!)
A mediátorok beszámoltak a Római-parttal kapcsolatban történt eddigi tervelőzményekről,
eseményekről, fejleményekről (Jövőkép, szeptember 24-i kitelepülés, október 13-i fórum).
Ezt követően - az első alkalomhoz hasonlóan - 15 kérdés mentén kerestük a közös halmazt a
jelenlévők között, mely alapján kirajzolódott, hogy a jelenlévők között milyen sok kapcsolat van, s
hogy mennyi kérdésben közösen gondolkodunk, azonosan viselkedünk, vagy hogy hasonlóan
használjuk a Római-partot.
A nyitókör után a Főváros részéről Szaló Péter köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy a
Római-part ügyének megnyugtató rendezéséhez egy, a változatokat egyenrangúan vizsgáló
megvalósíthatósági tanulmány szükséges, valamint egy vízió a terület jövőbeli használatáról, ezt a
közösségi tervezéssel készült Római-part Jövőképe dokumentum tartalmazza. A fórum célja, hogy
a lakosság szempontjait már a tervezés kezdeti fázisában be tudják építeni a tervekbe, ezért a
bemutatott tervek munkaközi, koncepcióterv szintű változatok csupán. A rövid bemutatást
követően a Mélyépterv munkatársa, Madaras Koppány tartott egy áttekintő prezentációt. A
kivetítés keretében az előzmények, az általános tervezést befolyásoló elemek, és részletesebben
az egyes nyomvonal változatok kerültek bemutatásra.
A közönség közül két civil, az Egyesület a Római-partért civil szervezet tagjaként az előadások alatt
molinót feszített ki demonstrálva egyet nem értésüket.
Az október 13-i fórumon meghatározott hat témacsoport 1 alapján folytatódott a csoportmunka. A
jelenlévők érdeklődésük szerint választottak csoportot, a legtöbben a sétány és a zöld
munkacsoportban vettek részt. A munkacsoportok munkáját elsődlegesen a Völgyzugoly Műhely
Kft. asztalgazdája segítette, hogy a munkacsoportokban is érvényesüljenek a közösségi tervezés

1 Sétány munkacsoport, Közlekedési munkacsoport, Zöld munkacsoport,
munkacsoport, Vízisport munkacsoport, Városrendezési munkacsoport:
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szabályai2. Ezen kívül helyet foglalt minden munkacsoportban 1-1 kolléga a Lépték-Terv Tájépítész
Irodától, Budapest Főváros Önkormányzatától és az Envirodunatól, továbbá tervezők és szakértők,
valamint a közműszolgáltatók munkatársai is (Főkert, BKK, BK, FV, FCSM). A BFVT képviselői egyegy általuk fontosnak tartott munkacsoport munkáiba kapcsolódtak be.
A munkacsoportokban aktív munka folyt, az előadásban is ismertetett két nyomvonal (part menti
és Nánási úti) előnyeit és hátrányait fejtették ki egymás között a résztvevők. A
munkacsoportokban végzett munkára kb. 1 óra jutott, de egyes csoportok a szünetben is
folytatták a beszélgetést.
Szünet után sor került a munkacsoportok beszámolóira 5-6 percben, hogy minden résztvevő teljes
képet tudjon kapni az elvégzett munkáról.
A közösségi fórum egy gyors záró körrel zárult, melyben mindenki elmondhatta, hogy mi az az egy
szó, amit magával visz a mai nappal kapcsolatban.

A munkacsoportokban való részvételre a helyszínen ezen az alkalmon is volt lehetőség regisztrálni.
A regisztrálók, a korábbi eseményekhez hasonlóan, emailben is megkapják az értesítéseket,
legfrissebb híreket, összefoglaló dokumentációkat.

2 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!
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