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2021-22 Részletes közösségi 

tervezés
2020 Közösségi jövőképtervezés

EZ ZAJLIK JELENLEG

A TERVEZÉS FOLYAMATA

HELYZET-

FELTÁRÁS

Mit szeretek, 

mire 

használom? 

Mi zavar?

JÖVŐKÉP

Milyennek 

szeretném látni 

20 év múlva?

CÉLOK

A jövőképből 

milyen célok 

következnek?

TENNIVALÓK

Milyen 

tevékenységek 

vezetnek a 

célok 

eléréséhez?

2021-22 Árvízvédelmi 

változatelemzés, 

megvalósíthatósági tanulmány

Milyen nyomvonalon, milyen 

műszaki megoldásokkal lesz az 

árvízvédelem megerősítve?
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A TERVEZÉS ELVI KERETEI

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett az árvízvédelem 

jogszabályoknak megfelelő biztosítására (az öblözetben élő 

55 ezer ember életének és vagyonának védelme 

érdekében)

A Főváros elkötelezett a természeti és kulturális értékek 

megóvása mellett, ezért olyan árvízvédelmi megoldásokat 

támogat, amelyek a legkevésbé károsítják vagy 

veszélyeztetik a Római-part természeti, kulturális értékeit.

A Főváros elkötelezett a széleskörű társadalmi bevonás (az 

érintett lakosság megkérdezése) mellett.

A Főváros a tervezést Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatával partnerségben valósítja meg.
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A JÖVŐKÉPTERVEZÉS CÉLJA

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére és 

vezetésével az érintettek széles köre nyilatkozzon arról, 

hogy milyen Római-partot szeretne. 

Ezzel megteremtjük minden további tervezés, fejlesztés 

legitim feltételrendszerét.
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A tervezési terület (jövőkép, koncepció)
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ONLINE KÉRDŐÍV minden érdeklődő elérésére

2020.VIII.                                                                                          2020. XI. 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 

SZAKMAI FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK
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A JÖVŐKÉPTERVEZÉSI FOLYAMAT ESZKÖZEI, LÉPÉSEI:
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KÉRDŐÍV   https://bit.ly/romaikerdoiv

• Eddig több, mint 4300-an töltötték ki

• A kitöltők által adott válaszok hasonló képet mutatnak, mint 
a korábbi felmérések.
• A kitöltők szerint a Római fő vonzereje a természetes 

Duna-part, a sétalehetőség, a vízisport-élet és a 
hangulatos vendéglátás.

• A kitöltők a meglévő vegyes használatot támogatják, 
persze rendezettebb térben, kevesebb konfliktussal –
vagyis a Római maradjon mindenki számára elérhető, 
hozzáférhető, szerethető, de rendezettebb, tisztább.

https://bit.ly/romaikerdoiv
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Néhány eredmény a kérdőívből:
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Mit szeret leginkább a Római-parton?
- a víz megközelíthetőségét
- a fák nyújtotta árnyas környezetet
- a természetes, kavicsos partot
- a sétálás lehetőségét

Mi zavarja leginkább?
- az, hogy nehéz wc-t találni
- a lepukkant építmények, nem használt épületek
- a gyalogos-kerékpáros közlekedési káosz
- a behajtó autók, motorok
- a közterületek, burkolatok, zöldfelületek elhanyagoltsága
- a szemét
- az új lakóparkok, üdülők látványa
- a sétány rendezetlen állapota, kinézete
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NÉHÁNY GONDOLAT A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSRŐL

Jellemzői, hogy az érintettek
• az elejétől kezdve aktívan részt vesznek az egyes tervezési 

feladatokban (helyzetértékelés, célok, jövőkép 
meghatározása, tevékenységek azonosítása stb.), 

• kommunikálhatják szükségleteiket és javaslataikat,

• egymás szükségleteit és ötleteit is megismerve konszenzusos 
megoldásokat (és együttműködési lehetőségeket) találjanak. 
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közös felismerések
konszenzusos megoldások
együttműködések

büfések, sportélet szervezői, lakók, fenntartást végzők stb.

VÁRHATÓ HASZNOK
A RÓMAI-PARTON
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A Római-part fő használati formái, funkciói

VENDÉG-
LÁTÁS

EGYÉB 
SPORTOK

VÍZISPORT

DUNA-
PART, 

TERMÉ-
SZET ÜDÜLŐ, 

LAKÓ 
FUNKCIÓ

STRAND

KULTÚRA, 
ZENE

HOTEL, 
SZÁLLÁS-

HELY

„KORZÓ”
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Zöld Budapest: A fővárosi zöldterületek fejlesztését és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást elősegítő ötletek.

Gondoskodó Budapest: A társadalmi szolidaritást elősegítő vagy közösségfejlesztő 

javaslatok.

(Egy projekt felső értékhatára 50 millió forint)

Van ötlete a 
Római-partra?
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A jövőképtervezés fókusza:

Mit szeretünk a 
Rómain?
→ a legfőbb 

értékek

Milyen legyen?
→ a fejlesztés 

prioritásai, 
szempontjai

Mire 
használnánk?
→ elvárt 
funkciók

Miben van 
vita?

→ problémás, 
konfliktusos 

helyzetek
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Ön mit szeret a Rómain? 
Min változtatna? 

Milyennek szeretné látni?


