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A főváros 2020-ban elindította a Római-part megújítási 

folyamatát

• A 9/2020. (I.29.) Közgyűlési határozat kimondta, hogy a Római-part jövőképe 

és fejlesztési koncepciója széleskörű társadalmi bevonással, közösségi 

tervezés keretében kerüljön megalkotásra.

• Ennek érdekében a 94/2020.(I .29.) Főv. KGy. határozattal a Fővárosi 

Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy készítse elő a közösségi tervezés 

indítására vonatkozó döntési javaslatot, együttműködésben Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzatával. 

• Egyúttal a 93/2020.(I .29.) Főv. KGy. határozattal a Fővárosi Közgyűlés 

felkérte a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Pünkösdfürdő utca és 

Aranyhegyi-patak közötti árvízvédelmi mű hatályos jogszabályoknak 

megfelelő kiépítéséről, amely beruházás megvalósíthatósági vizsgálatának 

magában kell foglalnia a Nánási út - Királyok útja nyomvonalon 

meglévő védmű fejlesztésének lehetőségét is.



3

A megújítás folyamata:

KÖZÖSSÉGI 

JÖVŐKÉPTERVEZÉS

Milyennek szeretnénk látni a 

Római-partot 20 év múlva?

→ prioritások, víziók

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Hogyan lehet összehangolni az árvízvédelem 

megvalósítását a Római-part jövőképével?

→ árvízvédelmi nyomvonal, műszaki megoldások

RÉSZLETES KÖZÖSSÉGI 

TERVEZÉSI FOLYAMAT

Milyen lépésekkel valósíthatjuk meg 

a jövőképet?→ intézkedések
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RENDEZÉSI ESZKÖZÖK (DÉSZ, KÉSZ, DKÉSZ) FELÜLVIZSGÁLATA 



4

Első lépés: a jövőkép elkészítése

Mit szeretünk 

a Római-parton?

→ értékek, erőforrások

Mire szeretnénk 

használni?

→ igények, elvárások

Mit nem szeretünk, 

mi zavar?

→ problémás helyzetek

Milyennek szeretnénk 

látni?

→ a fejlesztés prioritásai, 

szempontjai
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FŐBB ESZKÖZEINK

Kérdőív a szélesebb érintetti kör megszólítására

→ közel 4500 válasz, 60%-a kerületi lakos, 49%-a heti, vagy napi rendszerességgel 

használja a Római-partot

→ egységes kép lakóhelytől, életkortól függetlenül

Speciális célcsoportokkal online fókuszcsoportos beszélgetések

→ sportszervezetek / vendéglátósok / helyben lakók / civilek

→ kis létszám (6-12 fő), rengeteg minőségi információ

Állami, érdekképviseleti szervek (+ kerület) állasfoglalása

→ speciális szakmai tudások, szempontok becsatornázása

+Fórumok, telefonos interjúk, tematikus minikérdőívek

→EMLÉKEZTETŐK, ÖSSZEFOGLALÓK KÜLÖN KÖTETBEN
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Az elkészült jövőkép és kiegészítő dokumentumai

• Milyen legyen a Római-part? kérdőív kérdései és eredményei

• Közösségi tervezési események összefoglalói

• Intézményi állásfoglalások

• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának állásfoglalása
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A budapestiek számára fontos a Római-part, ezért arra keresünk megoldásokat, 

hogy miként lehet a Római értékeit úgy megőrizni, fejleszteni, hogy 

• közben megmaradjon természetközeli állapota, 

• gazdag története során kialakult sajátságos karaktere, szellemisége, 

• és továbbra is a legjobb lehetőségeket adja a budapestieknek a pihenésre, 

sportolásra, kikapcsolódásra és főleg a Dunához való kapcsolódásra.

Jövőkép üzenete
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JÖVŐKÉP MEGÁLLAPÍTÁSAI

• A Római-part megőrzi fekvéséből és múltjából következő egyedi, sajátos 

karakterét, hangulatát, szellemiségét, amely a más fővárosi Duna-parti 

helyszínek között is egyedülállóvá teszi. 

• A Római-part fontos összetevőjét jelentik a telepített vagy természetközeli 

zöldfelületek, a fenntartható megoldások.

• A Római-part elsődlegesen a rekreáció, az üdülés és a szabadidősportok 

helyszíne.

• A Római-part befogadó, azaz sokféle korú, érdeklődésű, anyagi helyzetű 

látógató számára biztosít kikapcsolódást, örömöt, elérhető funkciókat, 

szolgáltatásokat.

• A Római-part a (nem motoros) vízisportok kiemelt helyszíne.
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SZABADTÉRÉPÍTÉSZET

KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

ÁRVÍZVÉDELEM - VÁLTOZATELEMZÉS ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVEZÉS//

Megvalósíthatósági tanulmány és közösségi tervezés kapcsolata
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Megvalósíthatósági tanulmány és közösségi tervezés – I. rész
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Megvalósíthatósági tanulmány és közösségi tervezés – II. rész

KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
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Köszönöm a figyelmet!
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