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A kérdőív 2020. szeptember 15. és október 31. között állt nyitva. Ezen időszak alatt 4460 

válasz érkezett.  

A kérdőív elérhető volt a http://romai.budapest.hu/ oldalon, ezen kívül a Városháza különböző 

FB-oldalain videókkal és figyelemfelhívó posztokkal hívtuk fel rá a figyelmet. A kérdőívet (és a 

tervezési folyamatot általában) honlapján, közösségi média felületein és a helyi médiában 

közzétette Óbuda-Békásmegyer önkormányzata is. Az elérés növelésében szerepe volt a 

felhívásokat megosztó civil csoportoknak is.  

 

http://romai.budapest.hu/
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A kérdőív elemzése, következtetések 

 

Kitöltőkkel kapcsolatos információk 

A kérdőívet másfél hónap alatt 4460-an töltötték ki. A kitöltők 60%-a III. kerületi lakos, a 

fennmaradó arányt a szomszédos kerületek, illetve kisebb részben Budapest más részén, más 

közeli településeken élők adják.  

(Irányítószám alapján vizsgálva) 

A kitöltők mintegy fele (49%-a) heti vagy napi rendszerességgel jár a Római-parton.  

(2. kérdés utolsó 4 oszlopa) 

A kitöltők 16%-a saját bevallása szerint a Római-parton él vagy van ott érdekeltsége.  

(3. kérdés) 

A kitöltők neme, életkora, lakhelye nem befolyásolta érdemben a válaszokat.   

(A kérdőív adattábláját a tableau.com alkalmazással vizsgáltuk a nem, az életkor és a lakhely 

szerinti bontásban, de nem tapasztaltunk jelentős eltérést a válaszokban.) 

 

A Római-part jövőképéhez felhasználható következtetések 

Jelleg, hangulat, fejlesztési irány 

A Római-partot a meglévő jelleg, hangulat megtartása mellett kell fejleszteni   

(Az 5. kérdésben a kitöltők 54%-a szerint a Római-part állapota „rendezetlen, de a meglévő 

jelleg megtartásával kellene fejleszteni”, illetve 29%-a szerint „elfogadható, jelentős 

átalakításra, fejlesztésre nincs szükség, csak felújításra, fenntartásra”.) 

A Római-part maradjon vegyes használatú, mindenki számára elérhető   

(A 13-17. kérdésekben felvetett forgatókönyvek közül a jelenlegi vegyes használatot 

továbbgondoló forgatókönyv kapta kiemelkedően a legnagyobb támogatottságot, a továbbiak 

pedig minél távolabb állnak ettől, annál kisebb támogatottságot kaptak. A válaszolók nagy 

többsége ellenzi, hogy a terület „magasabb árkategóriájú Duna-parti bulinegyeddé” vagy 

exkluzív lakó- és szolgáltató parkká váljon.) 

Az emberek többsége a Duna-part természeteségét, megközelíthetőségét tartja a 

Római-part legnagyobb értékének  

(A 7. kérésben az első három, kimagaslóan vezető opció a „víz megközelíthetősége”, a „fák 

nyújtotta árnyas környezet” és a „természetes, kavicsos part”; ezek adják a leadott szavazatok 

30%-át. Ezt a nézetet az „egyéb” opcióban megjelenő szabadszöveges tartalom is megerősíti.) 

A Római-part jelenlegi használati módjai közül kiemelkedik a séta és a kerékpározás   

(A 7. kérésben a természetes Duna-partra vonatkozó opciók után azokhoz hasonló 

nagyságrenddel szerepel a „sétálás lehetősége”, majd valamivel kevesebb szavazattal a 

„kerékpározási lehetőség”.) 

Az emberek jobban kötődnek a múlthoz, a történeti fejlődés eredményeként kialakult 

hangulatokhoz, mint az új, „modern” létesítményekhez  

(A 7. kérésben a vendéglátás, illetve az épületek jellegére vonatkozó választási lehetőségek 

közül jelentősen többen szavaztak a „retró”, a „hangulatos régi”, mint az „újabb, modernebb”, 

vagy „felújított és modern” jelzőkkel ellátott opciókra.) 
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Az evezős élet, a büfék és a zöldfelületek jelenléte a Római-parton nagyon támogatott, 

míg a kitöltők jelentős arányban ellenzik a lakófunkció, kisebb mértékben a hotelek, 

panziók, nyaralók, motorcsónakosok térnyerését   

(A 10-11. kérésből a legtámogatottabb és a legkevésbé támogatott ügyeket emeltük ki. A 12. 

kérdés szintén azt mutatja, hogy a Római-part területhasználatában a válaszolók a vízisportok 

és a természetközeli partszakaszok hangsúlyosabbá válását támogatják.) 

Az árvízi védekezés szempontjából a Római-partot hullámtérként kellene megtartani, 

legfeljebb a tulajdonosokkal közösen megvalósított kiegészítő védekezésre van 

szükség  

(A 20. kérdésben a válaszolók 68%-a szerint nem indokolt megváltoztatni a terület eddigi árvízi 

megközelítését, 21%-uk szerint egyes ingatlanok kiegészítő védelmére szükség van, míg a 

teljeskörű árvízvédelem megvalósítását 4% tartja szükségesnek.)  

Zavaró tényezők 

A part közinfrastruktúrájában a legnagyobb hiányosság a megfelelő számú 

mellékhelyiség  

(A 8. kérdésben a zavaró tényezőkre leadott összes szavazat – többszörös választás – 10%-

a a WC-k hiányáról szól. A 9., szabadszöveges kérdésben, amely „új, jelenleg hiányzó 

funkciókra kérdez, a WC-k hiányát a 3. legtöbbször említik.) 

A Római-parton a legzavaróbb problémák a közlekedéshez kapcsolódnak, ezen belül is 

kiemelkedő a gyalogos-kerékpáros káosz, illetve a zebrák hiánya a Nánási út – Királyok 

útja vonalon 

(A 8. kérdésben a kerékpárosokkal, behajtó autókkal és motorokkal kapcsolatos szavazatok 

alkotják a válaszok 23%-át. Az „egyéb”-re adott szabadszöveges válaszokban említett ügyek 

26%-a szintén közlekedési jellegű. A 9., szabadszöveges kérdésben – amely „új, jelenleg 

hiányzó funkciókra kérdez – a leggyakrabban szereplő fogalom a kerékpár, a legtöbb esetben 

a gyalogos és kerékpáros konfliktus kontextusában.) 

A válaszolókat zavarják a romos, nem használt épületek, illetve általában a terület 

elhanyagoltsága 

(A 8. kérdésben kiemelkedik „a lepukkant építmények, nem használt épületek” (az összes 

válasz 9%-a), a „szemét” (a válaszok 6%-a), illetve a „a közterületek, burkolatok, zöldfelületek 

elhanyagoltsága, rossz állapota” (szintén a válaszok 6%-a), valamint az elhanyagoltság egyéb 

jelei (a sétány rendezetlen állapota, kinézete, a partfal állapota, a büfék kinézete. A 

szabadszöveges válaszok mintegy ötöde szintén a rendezetlenségről szól.) 

A sétányon sokakat zavarnak a póráz nélkül sétáltatott kutyák, az evezősöket pedig a 

motoros vízi járművek balesetveszélyessége  

(A 8. kérdés „egyéb” lehetőségére adott szabadszöveges válaszokból két olyan 

problémahalmaz tűnik ki, amely az előre definiált válaszokban nem szerepelt: az egyik a 

próbáz nélküli kutyák okozta félelemérzet és közlekedési – kerékpáros – balesetveszély, a 

másik a motoros vízi járművek és az evezősök egyre erősödő konfliktusa.) 

Vágyott új funkciók 

A legjobban óhajtott új funkció a szabadstrand  

(Az új funkciókra rákérdező 9. kérdésben a strand, szabadstrand említése a második 

legnagyobb számú. Emellett a fürdési lehetőség említése minden szabadszöveges kérdésben 

is előfordul.) 
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A látogatók több zöldet és egyéb, általában parkokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat 

(játszótér, padok) igényelnek  

(Az új funkciókra rákérdező 9. kérdésben kiemelkedően magas a játszóterek említése, illetve 

hasonló nagyságrendű a „park”, „zöld”, „természet” szavak előfordulása. Ehhez kapcsolódik a 

padok és a hulladékgyűjtők szintén kiemelkedő számú említése.) 

Sokan látnának szívesen sporthoz kötődő új funkciókat, lehetőségeket  

(Az új funkciókra rákérdező 9. kérdésben összességében magas a sporttal kapcsolatos 

említések száma. Ezen belül a futópálya iránti igény a legmagasabb, de a szabadtéri fitnesz és 

a foci is gyakori említés.) 
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Kérdések és válaszok 

 

A kérdőív bevezetője 
 
KÉRDŐÍV A RÓMAI-PART KÖZÖSSÉGI JÖVŐKÉPTERVEZÉSÉHEZ Budapest új vezetése kiemelt fontosságú kérdésként 
kezeli mind a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi biztonságának megteremtését, mind az öblözetben lévő Római-part teljes 
területének sorsát, természeti és közösségi értékeinek védelmét. Az elmúlt évtizedben számos ötlet, javaslat született arra, 
hogy a Róma-part árvízvédelmét milyen nyomvonalon, milyen műszaki megoldásokkal kellene rendezni, megerősíteni. Az 
ezeket követő vitákban rendre felmerült, hogy az egyes megoldások - a védelem mellett - a Római-part milyen értékeit, 
funkcióit teszik tönkre, lehetetlenítik el. Máig nincs megnyugtató válasz ezekre a kérdésekre, ezért a Főváros úgy határozott, 
hogy fordítva vizsgálja meg a kérdést: először lássuk tisztán, hogy milyen Római-partot szeretnénk húsz év múlva, milyen 
értékeket akarunk védeni, milyen új vagy megújult funkciókat szeretnénk igénybe venni, majd keressük meg azokat az 
árvízvédelmi megoldásokat, amelyek ezt a jövőképet a leginkább szolgálják, támogatják. Első lépésként ezért 2020. 
szeptembere és novembere között a Fővárosi Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával együttműködésben, 
széleskörű társadalmi bevonással közösségi tervezési folyamatot kezdeményez a Római-part JÖVŐKÉPÉNEK elkészítésére. 
Az árvízvédelem módját, nyomvonalát, műszaki megoldásait a 2021-ben induló megvalósíthatósági tanulmány készítése és 
részletes közösségi tervezés fogja meghatározni a jövőkép eredményeire építve. A jövőképtervezés feladata a terület 
(beleértve a fövenyt, a sétányt, valamint a sétány és a Nánási út - Királyok útja közti területet) hosszú távú víziójának 
megalkotása, vagyis választ keresünk arra a kérdésre, hogy a budapestiek és a környékről érkezők milyennek szeretnék látni 
a Római-partot húsz év múlva. A folyamat során meg akarjuk tudni, hogy mi az, amit a budapestiek megóvandó értéknek és 
funkciónak tartanak és mi az, amiben változást szeretnének látni. A jövőképalkotás során kiemelt célcsoportként figyelünk a 
közelben élők véleményére. A jövőkép-tervezési folyamattal kapcsolatos részletes információkat, a területet bemutató térképet 
a https://romai.budapest.hu/ címen találja. A kérdőív 2020. október 30-ig tölthető ki.  
 
 

Kérdések és válaszok: 
 
 

1.Mióta jár ki a Rómaira? 

több évtizede 

úgy 10 éve 

néhány éve 

idén voltam először 

még soha nem jártam ott 

régen sokat jártam oda, ma már nem 

 
 

2.Milyen gyakran jár ki a Rómaira? 

még nem jártam ott 

egyszer-kétszer voltam csak ott 

https://romai.budapest.hu/
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évente néhányszor 

nagyjából havonta 

heti rendszerességgel, hétvégén, de csak a meleg/nyári időszakban 

heti rendszerességgel, hétvégén, egész évben 

heti rendszerességgel, hétközben is 

szinte minden nap 

 

 
 

3.A Rómain (a sétány és a Nánási-Királyok útja közti területen) él-e vagy van-e ott 

érdekeltsége? 

igen, ott élek 

nem ott élek, de van ott érdekeltségem (tulajdonom, bérleményem) 

nem 

 

4.Milyen közlekedési eszközzel szokott a leggyakrabban a Rómaira érkezni? 

gyalog, rollerrel 

kerékpárral 

tömegközlekedéssel 

robogóval, motorral 

autóval 
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5.Milyennek tartja a Római-part mai állapotát, használatát? 

teljesen rendezetlen, újragondolása, átalakítása szükséges 

rendezetlen, de a meglévő jelleg megtartásával kellene fejleszteni 

elfogadható, jelentős átalakításra, fejlesztésre nincs szükség, csak felújításra, fenntartásra 

nekem így tökéletes 

 

6.A Római-part melyik részéhez, szakaszához kötődik – melyiket látogatja, kedveli – 

leginkább? (Többet is választhat.) 

a „büfés” részhez, vagyis a sétány és a Duna-part déli (kiépítettebb) szakaszához (a vasúti hídtól körülbelül a Postás 
üdülőig) 

a sétány és a Duna-part északi (megközelítőleg a Postás üdülő és a Pünkösdfürdő út közötti) természetesebb 
szakaszához 

a sétány és a Nánási-Királyok útja közötti területen található valamely ingatlanhoz, létesítményhez 

 

7.Mit szeret ma leginkább a Római-parton? (Többet is választhat.) 

a természetes, kavicsos partot 

a fák nyújtotta árnyas környezetet 

a víz megközelíthetőségét 

a sok embert napközben 

az evezési, hajóbérlési lehetőséget 

az esti, éjszaki életet 
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a vendéglátóipari egységek "retró" hangulatát 

a „retró” ételeket (lángos, kolbász, hekk stb.) 

az újabb, modernebb vendéglátóipari egységeket 

a magas minőségű gasztronómiai kínálatot 

a koncerteket, kulturális programokat 

a sok ismerőssel való találkozást 

az egyedüllét lehetőségét 

a kerékpározási lehetőséget 

a sétálás lehetőségét 

a kutyasétáltatás lehetőségét 

a futás, kocogás lehetőségét 

az egyéb sportolási lehetőségeket (tenisz, uszoda, konditerem) 

gyerekkel való Duna-parti időtöltést, játszóterezést 

a hangulatos, régi épületeket 

az egyre több felújított és modern épületet 

a hangulatos utcákat 
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„Egyéb” 

Az „egyéb” lehetőségre adott 198 választ tematikus címkékkel láttuk el. Mivel egy hozzászólásban több témát is 

említhettek, a címkék száma meghaladja a válaszok számát: összesen 240-et azonosítottunk. Ezek elemzésével 

a válaszokban megemlített témák előfordulási gyakorisága összehasonlíthatóvá válik.  

A szabadszöveges válaszok többségükben ismétlik a választható opciókat, ráerősítenek azokra.  

Ahogy a válaszható lehetőségeknél, a szabadszavas válasznál is a Duna-parthoz köthető tevékenységek 

vezetik a sort, és ha ehhez hozzávesszük a soron következő kategóriákat – az evezést, a természetességet és 

a fürdést –, akkor egyértelmű megerősítést kap a választható lehetőségekből kijövő eredmény. 

A szabadszavas válaszokban nagyobb hangsúlyt kap a „kutyázás” – kutyás fürdés, kutyasétáltatás.  

Új elem a „sokféleség, változatosság”, az egész területre vonatkozó „sajátságos hangulat” különböző 

taglalása. 

A fövenyre kitelepült büfék népszerűségét mutatja, hogy aránylag sokan, a válaszolók 10%-a említi ezeket. 
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8.Ha valami zavarja a Római jelenlegi állapotában, az leginkább... (Többet is 

választhat.) 

a gyalogos-kerékpáros közlekedési káosz 

a behajtó autók 

a behajtó motorok, robogók 

a vendéglátóhelyek kínálatának gyenge minősége 

a vendéglátóhelyek kinézete, rendezetlen arculata, tákoltsága 

az új, a retró hangulathoz nem illeszkedő vendéglátóhelyek 

a szemét 

az, hogy nehéz wc-t találni 

a tömeg 

a vendéglátóhelyek zaja 

a motoros vízi járművek zaja 

a lepukkant építmények, nem használt épületek 

a sétány melletti part (partfal) elhanyagolt állapota 

az elszáradt fák, ágak, ezek balesetveszélyessége 

az, hogy egyre nehezebb hajót bérelni 

a közterületek, burkolatok, zöldfelületek elhanyagoltsága, rossz állapota, balesetveszélyessége 

a sétány rendezetlen állapota, kinézete 

az új lakóparkok, üdülők látványa 

az esti sötétség miatti közlekedési balesetveszély 

az esti sötétség miatti félelemérzet 

az, hogy nehéz parkolót találni, ha a Rómaira autóval jövök 

az, hogy kevés az átjárási lehetőség a Nánási-Királyok útja és a sétány között (emiatt nagyot kell kerülni) 
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„Egyéb” 

A zavaró tényezők többszörös választása mellett 240 „egyéb”, vagyis szabadszöveges válasz érkezett. Az előző 

kérdéshez hasonlóan a beérkező írásos válaszokat egy vagy több tematikus címkével láttuk el így 263 címkét 

kaptunk. Az elsődleges címkéket aztán még fő tématerületi csoportokba soroltuk.  
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A zavaró tényezők 26 %-a közlekedéssel kapcsolatos. Ezen belül az elsődleges címkék a következő arányokat 

mutatják: 

 

A közlekedési jellegű problémákat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos helyzetek vezetik (18), amihez 

hozzájön még a Nánási út - Királyok útja kerékpáros helyzete (4). Sokan említették a N-K útján a zebrák 

hiányát (15) – az átkelés nehézségét, a parkolási gondokat (9), a nem kielégítő tömegközlekedési 

kapcsolatot (8), a burkolat veszélyességét, keskenységét (10). 

A rendezetlenséggel kapcsolatos zavaró tényezők forrása a póráz nélküli kutyák (10), a „rendezetlen” 

környezet (9) általában, a szemét – azon belül is nevesítve a beton (7) és az üvegszilánk (6), a sétány 

szűkületei, keskenysége miatt kialakult helyzetek (6), a romok (6), a murva burkolatból szálló por (5). 

0 5 10 15 20

kerékpár

zebra

parkolás

tömegközlekedés

burkolat

K-N veszélyes kerékpárral

keskeny burkolat

autók

bkk hajó ritkán

kukásautó

Közlekedési jellegű zavaró tényezők forrása
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A „infrastruktúra” fő kategóriába hasonló arányban említik a padok (6), a játszóterek (7), a szemetesek (6) és 

a fürdési lehetőségek (6) hiányát. 

A „vendéglátással” összefüggő zavaró tényezőket a drágaság (7) és a zaj (éjszakai zaj) (7) vezeti, emellett a 

tákoltságra (5) és a bűzre (szagokra) (4), illetve kisebb részben a vendéglátással összefüggésbe hozható 

szemétre (3) panaszkodnak. 

A „evezés” fő kategóriában a hozzászólók a motoros vízi közlekedőkkel való konfliktust (8), a csónakházak 

pusztulását (7) és az Aquamarina hajót (7) említik. 

A beépüléssel (lakóparkokkal, üdülőkkel) kapcsolatban 22-en fogalmaztak meg panaszt. 
 

9.Milyen új, jelenleg hiányzó funkciót látna szívesen akár a parton, akár a „kerítésvonal 

mögötti” (a sétány és a Nánási-Királyok útja közti) területen? 

 
 
A szabadszöveges kérdésre 1730 értékelhető válasz érkezett. 

Az értékelés kulcsszavakra kereséssel történt, ami kisebb, például elgépelésből adódó találati hibákat magában 

rejthet, de a nagy jelentőségű témákat, ügyeket felszínre hozza. 

Találat Keresett kifejezés témák szerint csoportosítva 

287 wc, mosdó, mellékhelyiség, illemhely, pelenkázó 

357 kerékpár, bicikli 

14 kerékpárkölcsönző, bubi 

303 stand, fürdőhely 

50 stég, móló 

97 csónakház, evezés, vízisport 

249 park, zöld, természet 

9 tanösvény 

32 parkoló 

14 zebra 

44 grill, bográcsozó, tűzrakó 

24 piknik-hely 

278 játszótér, gyereknek való hely 

0 2 4 6 8 10 12

kutyák

rendezetlenség

szemét - beton

szemét - általában

szemét - üvegszilánk

sétány keskenysége

romok

por (murva)

hajléktalanok

mobilgát koncepciója

sétány és part közti építmények

A "rendezetlenséggel" kapcsolatos zavaró tényezők forrása
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8 tábor 

181 pad 

36 ivókút 

25 világítás 

80 szemetes, kuka, hulladékgyűjtő 

110 kutyás létesítmény 

68 futópálya 

132 sport 

25 fitnesz, workout, kondi 

21 foci 

 

A szöveges válaszok alapvetően megerősítik a „mit szeret” és a „mi zavarja” kérdésekre adott válaszokat.  

A leggyakrabban szereplő (357 találat) fogalom a kerékpár, szinte minden esetben abban az értelemben, hogy 

a kerékpárosok a sétány többi használójától elkülönített önálló sávot, kerékpárutat kapjanak. A 

megfogalmazásokban gyakran más funkciók (futók, sétálók, babakocsisok) térbeli elválasztása is szerepel. Ez 

ráerősít arra, hogy a „mi zavarja” kérdésnél a „gyalogos-kerékpáros közlekedési káosz” kiemelkedik (sorrendben 

a harmadik). 

Hasonló nagyságrendű találattal (303) rendelkezik a „strand”, „fürdőhely”. A találatok közül kereken 100 

„szabadstrandként” szerepel. Gyakori megfogalmazás a „fürdés, strandolás lehetősége”. A szabadstrand a 

magas támogatottságú funkciók között szerepel a 10. kérdésben is. 

287 említéssel 3. helyen áll a wc (mosdó, mellékhelyiség, illemhely, pelenkázó), ami egyértelmű ráerősítés arra, 

hogy a „mi zavar” kérdést is magasan vezeti a „nehéz wc-t találni” állítás (a kitöltők 69%-as jelölte). 

278-szor említik a válaszolók a játszótér vagy egyéb gyerekbarát hely iránti igényt. 

249-szer szerepelnek a park, zöld, természet szavak, megintcsak rárerősítve a „mit szeret” kérdés 

eredményeire. Kapcsolódó funkcióként 9-en említik a „tanösvény” lehetőségét. 

A terület berendezési tárgyait illetően a padok hiányát írják sokan (181), de jelentős a hulladékgyűjtők említése 

is (80). 36-an kérnek ivókutat, 28-an a közvilágítás javítását. 

A válaszokban 132-szer szerepel a „sport” kifejezés, 68-an futópályát, 25-en fitnesz (workout) lehetőséget, 21 

focizási lehetőséget kérnek. 

A vízisportok említése, bár ez nem számít új funkciónak, magas: a „csónakház”, az „evezés”, illetve a vízisport 

szavak összesen 97-szer találhatók meg. 

Magas találatszámot ad a „kutya” kifejezés (110). A válaszokban általában a kutyafuttató, a kutya fürdési 

lehetősége és a kutyasétáltalás szerepel. A „mit szeret” kérdésben a kutyasétáltatás ugyan a középmezőnyben 

van, viszont az „egyéb” – szabad szöveges – válaszok között ott is markánsan megjelenik. 

Aránylag nagy számú (50) a stég, moló kifejezés előfordulása, szinte minden esetben „köz”, „közösségi” 

jelzőkkel, vagy más módon utalva a szabad használatra. 

Sok jelzés érkezett a bográcsozás, grillezés iránti igényre (44), illetve „piknikező” helyek kialakítására. 
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10-11.Ön szerint mennyire van helye a Római-parton (beleértve a sétány és a Nánási-

Királyok útja közti területet is) a következő funkcióknak, létesítményeknek (mennyire 

illik oda, mennyire támogatja az ilyen funkciók jelenlétét)? 

 maximálisan korlátozottan kevéssé semennyire 

evezős infrastruktúra (csónakházak, hajóbérlési lehetőség, evezősöknek stégek) 
    

szórakozóhely, klub 
    

büfé 
    

igényes, beülős étterem (akár drágább, de kiemelkedő minőségű vendéglátás) 
    

a parti fövenyre is kitelepülő vendéglátóhely 
    

szabadstrand 
    

uszálystrand 
    

kerékpárkölcsönző 
    

horgászstégek 
    

szabad használatú stégek 
    

több autóparkoló (valahol elérhető közelségben) 
    

nagyobb, több korosztályos játszótér 
    

gyerektábor 
    

kisebb panzió, vendégház 
    

hotel 
    

lakópark 
    

lakóház 
    

nyaraló 
    

kemping 
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11....folytatás 
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 maximálisan korlátozottan kevéssé semennyire 

élőzenés koncert, színpad 
    

szabadtéri mozi 
    

motorcsónak, jetski kölcsönző 
    

sportpályák, sportlétesítmények (akár fizetős) 
    

szabad hozzáférésű (nem vízi) sportolási lehetőség, pl. futópálya, fitneszpark 
    

nagyobb szabadon használható zöldfelület, park 
    

 

 
 

12.A következő kérdésben kiemeltük a Római-part néhány meghatározó 

jellegzetességét, amelyek a fejlesztések során nagyobb, vagy akár kisebb hangsúlyt 

kaphatnak. Ön hogyan értékeli ezek arányának lehetséges változását? 

 
Lehetne több, 

hangsúlyosabb 

A mai arányt 
megfelelőnek 

tartom 

Engem nem 
zavar, ha 

kevesebb lesz 

Dunai vízisport élet, evezősök, csónakházak 
   

Természetközeli, csendes partszakasz 
   

Büfék, kiülős helyek, kávézók, sörözők az alacsonyabb árkategóriában 
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Lehetne több, 

hangsúlyosabb 

A mai arányt 
megfelelőnek 

tartom 

Engem nem 
zavar, ha 

kevesebb lesz 

Büfék, éttermek, klubok a magasabb árkategóriában 
   

Kulturális programok (élőzene, színpadi produkciók, szabadtéri mozi stb.) 
   

 

 
 

13-17. MILYENNEK SZERETNÉ LÁTNI HÚSZ ÉV MÚLVA A RÓMAI-PARTOT? Több 

forgatókönyvet is felvázoltunk, aszerint, hogy a különböző funkciók milyen arányt 

képviselnek a jövőben. Kérjük, egy 10-es skálán jelezze, hogy mennyire találja 

vonzónak az egyes forgatókönyveket!  
 
(1) „VEGYES HASZNÁLAT” - A Római-parton 2040-ben is a most megszokott vegyes használat 
jellemző. A sétálók, bringázók, a természetközeli Duna-partot élvezők és a vízisportok szerelmesei 
egyaránt magukénak érezhetik a területet. A sétány jól tervezett kialakítása segíti, hogy mindenki jól 
érezze magát. Sok a zöld, az idős fa, és továbbra is találunk kedvező árfekvésű, retró hangulatú 
büféket, akár némi kulturális programmal (pl. élőzene) is. 

           
Egyáltalán nem vonzó számomra 

Nagyon vonzó, ilyennek szeretném a Rómait 
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(2) „A DUNAI SPORTOK PARTJA” - 2040-re a Római-part visszanyeri 100 évvel ezelőtti profilját, 
azaz a dunai sportok fő helyszíne lesz, felújított és új csónakházakkal, nagy vízisport élettel. A 
vendéglátás korlátozottabb mértékű, a parton és a hullámtérben sok a zöldfelület, játszótér. 

           
Egyáltalán nem vonzó számomra 

Nagyon vonzó, ilyennek szeretném a Rómait 

 
 
(3) „RETRÓBÜFÉS BULINEGYED” - A Római-part 2040-re egyfajta „Duna-parti bulinegyeddé” válik, 
megőrizve a retró hangulatot és a mérsékelt árfekvést, de még több büfével, vendéglátóhellyel, 
kulturális programmal csábítva a látogatókat, pezsgő éjszakai élettel, némi vízisport kötődéssel. 

           
Egyáltalán nem vonzó számomra 

Nagyon vonzó, ilyennek szeretném látni a Rómait 

 
 
(4) „MAGASABB ÁRKATEGÓRIÁJÚ DUNA-PARTI BULINEGYED” - A Római-parton 2040-re a 
megszokott büfék helyét átveszik a magasabb árfekvésű vendéglátóhelyek, éttermek, klubok. A 
hoteleknek köszönhetően megnő a terület népszerűsége a külföldiek körében, a minőségi 
szolgáltatások vonzzák a magasabb jövedelmű budapestieket. 

           
Egyáltalán nem vonzó számomra 

Nagyon vonzó, ilyennek szeretném látni a Rómait 
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(5) „RÓMAI LAKÓ- ÉS SZOLGÁLTATÓ PARK” - 2040-re a Római-part magas árfekvésű lakó- és 
szórakoztató negyeddé válik igényes lakóparkokkal, hotelekkel, magas minőségű éttermekkel és 
szolgáltatásokkal. 

           
Egyáltalán nem vonzó számomra 

Nagyon vonzó, ilyennek szeretném látni a Rómait 

 
 

18.A fentieken túlmenően van-e olyan elképzelése, véleménye, amit megfontolásra 

ajánl a Római part jövőjének tervezési folyamatában? 

 
 
A kérdésre 1092 válasz érkezett. Ezek többnyire összecsengenek a korábbi kérdésekre adott 
válaszokkal, de sok egyéni véleményt, javaslatot is tartalmaznak, amelyek felhasználására a 
részletes közösségi tervezés során van lehetőség. 
A válaszokat mellékletben közöljük. 
 

19.Hallott-e arról a vitáról, amely a terület árvízvédelmének lehetséges megoldásairól 

szól (partélre épített mobilgát, kerítésvonalra épített mobilgát, Nánási-Királyok útján 

jelenleg is létező gát átépítése, esetleg ezek valamilyen kombinációja)? 

elég jól ismerem a témát, van véleményem a nyomvonal-változatokról 

hallottam az alternatívákról és azok esetleges előnyeiről, hátrányairól, de nem tudok véleményt formálni 

csak érintőlegesen hallottam ezekről a dilemmákról 

nem hallottam még erről 

 
 

20. Árvízi védekezés mikéntje  
A Római-part megújuló árvízvédelmének megtervezése a jövőkép megalkotása után, 2021-ben kezdődik. A 

jövőkép létrehozása segíti a majdani döntést abban, hogy tisztán lássuk, mik azok az értékek, amiket védeni 

akarunk, milyen tevékenységeket, funkciókat kell az árvízvédelemnek szolgálnia. Az árvízi védekezés 

mikéntje viszont vissza is hat a fejlesztésekre, hiszen például meghatározza, hogy a leendő építményeket 

árvízbiztosan kell-e kialakítani. Bár a kérdőívnek nem célja, hogy az árvízvédelmi alternatívákkal 
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foglalkozzon (mivel azok szakmai háttere igen komplex), kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére a védelem 

céljait illetően. Kérjük, válassza ki az Ön számára legszimpatikusabb válaszopciót: 

Mivel a terület (beleértve a Nánási út – Királyok útjáig terjedő telkeket) mindig is hullámtér volt, ahová a Duna időnként 
kiönt, szerintem továbbra sem indokolt annak árvízvédelmét biztosítani. Csak olyan új építmények és funkciók kerüljenek 
oda, amelyek elviselik az időnkénti áradást. 

A terület ugyan hivatalosan hullámtér, de mára olyan lakó, üdülő és szolgáltató létesítmények épültek fel ott, amelyek 
jelentős értéket képviselnek, ezért szerintem ezek valamiféle védelmére is szükség van, amit a tulajdonosokkal közösen és 
a hozzájárulásukkal kell kialakítani. 

Szerintem az egész hullámtéri terület teljes árvízvédelmét biztosítani kellene, hiszen már komoly értékek vannak ott, és 
ráadásul ez megnyitná a lehetőséget további jelentős - többek között üdülő-lakóparki - fejlesztések számára. 

Nem tudok, vagy nem akarok ehhez hozzászólni 

 

 
 

21.Neme 
A KITÖLTŐRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK Ahhoz, hogy a válaszokat megfelelően értékelhessük, lássuk az eltérő 

élethelyzetekből fakadó igényeket, szükségleteket, néhány alapvető információt kell tudnunk Önről, ezért 

kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket. Köszönjük! Ön: 

nő 

férfi 

 

 
 

22.Életkora: 

0-14 

15-19 

20-29 

30-39 

40-49 
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50-59 

60+ 

 

 
 

23.Lakhelyének (tartózkodási helyének) irányítószáma: 

 
Küldés 
 

Az irányítószámot értékelhetően kitöltők (4446) 94%-a (4162 fő) Budapesti. 

A budapesti kitöltők 60%-a 3. kerületi, további 15% a Római-part viszonylatában legjobb közlekedéssel rendelkező 2. és 13. 

kerületi. A kitöltők 2%-a szomszédos településeken él. 

A budapesti irányítószámú kitöltők megoszlása kerületenként: 
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Melléklet 

A 18., „A fentieken túlmenően van-e olyan elképzelése, véleménye, amit megfontolásra ajánl a Római 

part jövőjének tervezési folyamatában?” kérdésre beérkező szabadszöveges válaszok: 

 

A termeszeti kozeg megorzese a legfontosabb. Van eleg mű, koves-betonos park a fovarosban. A termeszetes teruletet fenn kell 
tartani, gondozni, nem atalakitani mestersegesebbe. Tovabba, szerintem nagyobb hangsulyt kaphatna a terulet okologiai es 
tortenelmi szerepe egy kisebb muzeum, kialitoter, informacios tabla formajaban. Itt a gyerekek tanulhatmanak az arterek szereperol 
es az itt elo fajokrol. 

 Elsősorban maradjon csendes, természeti környezet. Bármit is teszünk a természettel összhangban kell tenni. Nem okozva sérülést 
benne. Tisztelve a természetet és egymás igényeit. Ezen kívül, a környéken és a harmadik kerületben nem csak gazdag emberek 
laknak. Laknak itt minden etnikumhoz, valláshoz, társadalmi réteghez és miliőhöz tartozó emberek. Szeretném, ha nem egy 
megfizethetetlen, a felső fehér középosztályhoz tartozó családok és fiatalok találkozóhelye, turisták szabadidőközpontja lenne. Óbuda 
a közösségé, a római part is. Az emberek itt beszélgetnek, találkoznak egymással, megismerik egymást. Nyitottak egymásra. 
Társadalmi bizalom, kapcsolatok fejlődnek, a megismerés a megbarátkozás helyszíne. Ide MINDENKI jár. Szeretném ha ez így is 
maradna. A Rómi Part a közösségé. 

 építési tilalom,a-szinte-a partra épült házak felülvizsgálata,)engedélyek-kivitelezés) 

 nem használt épületeket felújítani és ne egy új helyre építeni 

 termeszetes partszakasz es a nem felso kozeposztalybelieknek is vonzo, minosegi es tiszta part 

"ÖKO - PART" kialakítása 

(1) „VEGYES HASZNÁLAT” tetszik a legjobban, de most nem ilyen, túl kevés a zöld terület, sétány kialakítása nem jól tervezett, 
kevés a hely a sétálóknak és a kerékpárosoknak. kialakítása 

...még volt, hogy dunai vitorlások is voltak... 

1. A Szentedrei-Dunaágban tiltani / korlátozni kell a motoros / nagysebességű vízijárművek használatát, máskülönben hamarosan 
ellehetetlenítik az evezős tömegsportot. 2. A hullámtéri építészetnek megvannak a megfelelő megoldásai (pl. Luppa-sziget). 
Gátépítés helyett az ilyen módon való átépítést kellene támogatni a Nánási vonalán kívül. 

1. Aquamarina hajó és a két kikötő benyúlása a Duna közepe felé életveszélyes!!! Megkerülni főleg magasabb vízállásnál nehéz, 
tapasztalatlanabb evezősöknek gyakorlatilag lehetetlen és ÉLETVESZÉLYES! A híd és kábelek alatt átkelni egy fokkal kevésbé 
veszélyes, viszont ennek büntetésére a vizirendőrség rácuppant. Ezért ezt a hajó-kikötő monstrumot meg kéne szüntetni.   2.:  A 
yachtclubok ócska rendszámtábla nélküle büdös autókkal tologatják be a hajókat nagy sebességgel. Ez zavaró, mert büdös, hangos, 
veszélyes. 3.: Hétvégenként valamint délutánonként elviselhetetlen a folyamatos motorzúgása a motorcsónakoknak, Jetski-knek. 

1. Budapest egyetlen jól megközelíthető, természetes Duna-partjáról van szó. Ingatlanbefektetésre számos más folyóközeli lehetőség 
volt és van Budapesten, semmilyen indokot nem tartok elfogadhatónak arra, hogy az utolsó pl. kisgyerekkel elérhető partszakaszról is 
kiszorítsák a városlakókat, néhányak anyagi érdekei mentén. 2. Mivel a Római hullámterének megszüntetése Újpest árvízvédelmét is 
érinti, az árvízvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalt csak a IV. kerület véleményének kikérése után tartok elfogadhatónak. 

1. Nem kellene ezt az egészet elnyújtani, mint a rétestésztát, hogy megint hosszú évekig ezt a lepukkant, elhanyagolt, "retro" 
szeméthegyet kelljen elviselni. 2. A 20. pont olyan, mint egy nemzeti konzultációs kérdés. Az árvízvédelmet biztosítani KELL az un. 
hullámtéren is!! 

1. Össze kellene hangolni a Népsziget fejlesztési terveivel (ne párhuzamosan, inkább egymást kiegészítve jöjjenek létre funkciók). 2. 
Külföldiek befektetési célú ingatlanvásárlásának korlátozása a part menti lakóparkokban. 

100 évvel ez előtti állapot ! 

30 éve nem történt semmilyen infrastrukturális beruházás. Egy külön futó pálya, külön bicikli sáv és külön gyalogos rész szükséges 
lenne. 

A "bulinegyed koncepció elég a belvárosba, ide ne csődítsünk lehetőleg külföldieket, gazdagokat. Ne adjuk ezt a helyet kilóra, mint 
annyi mindent már a városban. Valamit ne a turizmus élvezzen már ki, hanem az itt élő budapestiek. 

A "fejlesztés" szó gyakran tönkretételt jelent. Inkább a "helyreállítás", "ápolás", "gondját viselés" szavakat ajánlom.  

A "sportok partját" tervezzétek inkább az albertfalvi és budafoki partszakaszra, ne a Rómaira! 

A 4. lehetőség, csak hotelek nélkül. Ezek helyére kerülhetnek más zöld területek akár. 

A 4. pontban nem szerepelt, hogy evezve is lehet érkezni a Rómaira pl. a Margitszigetről, a Luppa-szigetről vagy a Népszigetről. 
Távlatban ez egy átfogóbb Duna-stratégia esetén Budapest belvárosibb vagy délebbi részeiről is lehetővé válhatna. Lényeges 
szerintem, hogy az evezés és a kajak-kenu biztonságát nagyban növelni kell, hogy ismét népszerűek lehessenek. 
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A beépítetlen területeket emegnyitni a Nánási és a Rómaipart között! 

A békés életet, egymást létezni hagyni... kutyás - bringás - gyalogos - gyerekes élet  

A bicikli utat a Dunaparti sétánytól el kell különíteni. Nonszensz, hogy a gyalogos és a bringás egy sétányon közlekedik, 
veszélyeztetve az ott sétálókat. A Nánási útról is ki kellene tiltani! Keskeny sávok miatt. A busz is alig tud közlekedni, a kerülésre 
nincs hely. 

A biciklis és gyalogos forgalmat mindenképen érdemes elkülöníteni, mert ez így veszélyes a kisgyerekes, kutyás és idősebb emberek 
között száguldozó biciklisek miatt.  

A biciklis és gyalogos forgalom mielobbi rendezését 

A biciklisávokat felvinni a Nánási Királyokra. Ha a mostani földgát helyett egy vasbeton fal épülne a kerítések vonalában, ahol most is 
magas kerítések állnak. Hatalmas fák is lehetnének a vasbeton fal mellett, ezekre nem jelent problémát egy árvíz által kidőlt fa. A 
partra kitennék egy 5 km-es sebességkorlátozó táblát a bicikliseknek, mint a Kopaszi gáton. Aki gyorsan akar bringázni, annak 
úgysem fontos annyira a környezet látványa. A gyerekekre, csónakosokra is veszélyt jelentenek. 

A biciklis-gyalogos (kutyával, gyerekkel) utat talán érdemes lenne minimálisan elválasztani, legalább jelölni. 

A biciklit kitiltani, a part a sétálóké legyen stressz nélkül 

A bicikliút és a gyalogos sáv külön kiépítve, mert a mostani állapot balesetveszélyes. 

A bicikliút kerülje el a parti részt, mert így mindenki aki Szentendrére/ről jön szükségszerűen at teker rajta, ami túl nagy forgalom. 

A bicikliútnak jobb helyszínt kellene találni: a part kavicsos és sok a gyalogos, a Nánási úton pedig az autó. A kis utcákban kéne 
kijelölni egy új utat. 

A büfè ès bulinegyednek, ès magasabb kategòriàs lakò-es szolgàltató parknak is nagy a környezeti impaktja. A Margitsziget ès a 
Hajògyàri màr tönkrement, a Nèpsziget tönkre fog, a Ròmai is elvesztette màr a hangulatàt. Tènyleg tùl akarunk mindent èpìteni?  

A büfék arculatának egységesítése, több vizisport lehetőség, kerületi programok a parton. 

A büfék most is túl drágák, a kerékpáros közlekedésre a sétány nem alkalmas. A Nánási útról ki kellene zárni az átmenő forgalmat es 
átadni a kerékpáros közlekedésnek/mikromobilitási eszközöknek.  

A büfék, természetesen maradjanak, de magasabb szinvonalú éttermek is nyissanak. A Postás üdülővel valamit kezdeni kell, akár 
úgy is, hogy kivonják a változtatási tilalom alól! 

A büféket a békási gát belső oldalára telepíteném, mert ott nagyon kevés a lakóépület és a kiülős helyek is nagyobb teret kapnának. 
A Római pedig megmaradna / fejlődne a maga természetes formájában illetve a büfék nélküli kiszélesedett területeken sétálni, futni, 
kerékpározni lehetne és játszóterek, pihenő parkok,  kültéri edzőparkok is elférnének. 

A büféket, vendéglátó helyeket a sétányról a sétány és Nánási-Királyok útja közötti területre helyezném át. Sok igénytelen, lepukkant 
hely van, aminek nincs helye közvetlenül a part mellett. A szippantókocsi sem szép látvány a sétányon... 

A csonakhazakat ne valtsak fol uj lakoparkok!!!!!!! 

A csónakházas régi építészeti arculat visszaállítása, ahol még van, megőrzése. A parkolás fizetőssé tétele, az idelátogatók más 
közlekedési módra (tehát nem autós) ösztönzése. 

a csónakkikötők bővítése mellett a hajókikötők létesítése, sűrűbb kishajójárat, több kikötési lehetőség 

A Duna budapesti szakaszán több hasonló fejlesztést kellene végezni, hogy elkerülhető legyen óriási tömegeknek a Római partra 
tódulása, mert akkor már élvezhetetlen lesz. 11 évig laktam a Nánási úton gyerekkoromban, imádtam, és nyáron nyüzsgő élet volt, de 
nem volt hatalmas tömeg, szóval imádnivaló hely volt. Legyen most is az! 

A Duna és a sport miatt jöjjenek a rómaira, ne szemetet enni és olcsón berúgni, főleg ne külföldiek, olyanunk már van a városban, ez 
a rész túl szép ehhez.  

A Dunai hajós infrsastruktúra fejlesztese, esetleg még egy megálló letesitése északabbra. 

A dunai sportok fő helyszíne és a pihenést biztosítsa ! 

A Dunai sportok partja mellé szárazföldi sport infrastruktúrát is fejleszteném 

A dunai sportok partját inkább úgy képzelném el, hogy több lenne a park és a természetes partszakasz, és főleg a szabadstrand.  

A fenti kérdésre adható válaszlehetőségek félrevezetőek. A magasabb minőség nem feltételül jelent csakis drágulást és a minőségi 
lakófunkció megjelenésével egyáltalán nem kell hogy együtt járjon a szállodák, turisták hangsúlyos megjelenése 

A folyók hullámterén a múltban ártéri vagy fokgazdálkodás folyt. Amennyiben az árvízvédelmi nyomvonal kialakítása a jövőben úgy 
alakulna, hogy az ártér megőrzi eredeti funkcióját, és időnként elönti a Duna, egy kis mintaterületen bemutatnám ezt a tájhasználati 
módot..  

a frankfurti Majna parthoz hasonlóan egyszerűen átadni az embereknek a folyópartot, megőrizni természetes jellegét, de odafigyelni a 
karbantartásra 
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a fürdőzés lehetőségét 

A gát előtt (1954 előtt) épült, jogszerűen védendő lakóingatlanok egyedi, állami támogatású árvízvédelme, amennyiben a védelmi 
vonal nem a parton húzódik. 

A gát megépítését nem tartom jó ötletnek, a házakat a folyók partján lábakon állnak adott esetben az árvíz veszély miatt, itt mégis 
épült pár luxus épület. A fák kivágására csak a szükséges mértékig kerüljön sor. De tény hogy sok balesetveszélyes fa van a parton. 

A gátat a királyok útjánál kellene felhúzni, ahol eredetileg is volt/van. A rendezetlen retro büféket kicsit visszaszorítani és magasabb 
minőségre kényszeríteni. Nem szabad engedni, hogy az ártérre beköltözött maffiózók és újgazdagok igényeinek megfelelően 
alakuljon át a part. 

A Golyós büfé elé legyenek szívesek visszarakni egy olyan menő csúszdát, amilyen korábban volt. És ne 2040-re, hanem 2021re 😘 

A gyalogos és kerékpáros forgalom egyértelmű és biztonságos szétválasztása 

A gyalogosok  és a  biciklivel közlekedők számára egyértelműen elkülönített részt kell biztosítani, mert jelenleg a biciklis az úr, a 
gyalogosnak időnként el kell ugrani a száguldó biciklisek elől.  

A gyalogosok által sűrűn használt részen a száguldozó kerékpárosok éltüntetését, kitiltását.  A gyalogosoknak kell előlük félreugrálni 
folyamatosan, a kisgyerekekre sincsenek tekintettel. 

a gyermek játszóterek, illetve az evezés élvezete mellett a kutyával(kkal) érkezők számára is fejlettebb infrastruktúra, kukák, 
kutyafuttató kialakítása. 

A hangulata nagy mértékben ne változzon, a jelenleginél sokkal nagyobb tömeget ne vonzzon, a fejlesztéseknél elsősorban a 
nagyszámú környéken élő érdekeit kellene szem előtt tartani. Bulinegyedet semmiképp, de kultúrát, közösségi programokra alkalmas 
tereket lehetne behozni. És, természetesen, ne minden a pénzről szóljon, a "közösségi"-n legyen a hangsúly. Bizonyos sportpályákért 
természetesen lehetne díjat szedni, a karbantartás érdekében is, és hogy ne rongálják, de ingyenes lehetőségekre is szükség van. 

A harmonikus, tiszta, kulturált együtt élés legyen a cél. 

a HÉV nyomvonalának módosítása a part érintésével 

A HÉV-től a Rozgonyi Piroska utcát felvezető sétáló utcává alakítanám. Az egész fejlesztést összekötném Rómaifürdő különleges 
villanegyedének rendbe tételével. 

A jelenleg is használt épületek felújítását-bővítését elképzelhetőnek tartom, de a lebontandó épületek helyére 
zöldfelület/játszótér/sportpálya kerüljön, további építményekre nincs szükség.  

A jelenlegi "feeling" megtartasa mellett rendezettseget szeretnek latni a jelenlegi keszekusza kialakitas helyett. 

A jelenlegi állapot felújított partszakasszal, több újragondolt, bisztróval, minőségibb kínálattal, túl a jelenlegi hekk-lángos kombináción. 

A jelenlegi állapot mellett egy rendezettebb kivitel 

A jelenlegi állapotokon kell kicsit javítani, egységesíteni és ha szükséges szabályozni. Nem kell elvinni egyik végletbe sem. A jelen leg 
működő vendéglátó egységek véleményem szerint a lakossági igényekhez folyamatosan jól alkalmazkodva működnek. Ne 
lehetetlenítsük el őket.  

A jelenlegi helyzet rendezettebb formában  

A jelenlegi kornyezet megtartasa, tisztantartasa, kerteszek bevonasa a zold terulet rendben tartasara! 

A jelenlegi pártot tartanám meg, kissé rendezetteb formában. Esetleg a régi, omladozó épületek helyett lehetne kertmozi, park, 
játszótér, sportpályák. Ide az emberek lazítani, pihenni, sportolni jönnek, a gyerekek játszani. Lesétálni a Dunához. Emellett persze 
enni-inni. Nekem megfelelő a retró hangulat, illetve találhatók modernebb büfék, vendéglők.  

a kerékpàros és a gyalogos forgalom elvàlasztàsa célszerű lenne , illetve biztonsàgos akadàlymentes lejàrók a dunàhoz.  

A kerékpáros és gyalogos forgalom szétválasztását mindenképpen indoloktnak tartom, mivel jelen helyzetben ahogy fentebb 
megfogalmazták tényleg egy katyvasz az egész. Szükséges lenne átgondolni a kerékpáros infrastruktúrát, és ami nagyon fontos, 
hogy szükséges lenne megelelő minőségű és mennyiségű kerékpártároló elhelyezésére. Esetlegesen jó ötletnek tartom a Mol bubi 
kerékpáros szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is a Római parton (pl. egy helyi bubi parkoló kialakításával). A szabadstrand 
kialakítása viszont véleményem szerint a római part elhelyezkedése és az észak-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízének 
kivezetése miatt veszélyes lehet a természetes fürdővíz minőségére, így mindenképpen indokoltnak tartanám környezetvédelmi 
szakemberek bevonását e területen is, valamint a Duna vizének főként a nyári időszakban történő monitorozását, mivel ez 
reprezentálhatja megfelelően a Duna nyári vízminőségét a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló rendeletnek megfelelően. 

A kerékpáros forgalom szétválasztása a gyalogosoktól. Több wc. Esetleg egy öltözős csomag megőrzős helyet is ki lehetne alakítani 
a sportolók és fürdőzők számára.  
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A kerékpáros közlekedés részére jobban elkülönített rész (sáv), ami láthatóan eltér a gyalogosok, sétálók részétől, azáltal csökkentve 
a veszélyforrásokat. Nem megoldás a kerékpárosok elterelése (pl.: Nánási út, stb), mert a gyerekekkel itt tekerők éppen a Duna part 
miatt jönnek ide. 

A kerékpárosok és a gyalogosok elválasztása 

A kerékpárosok és gyalogosok egymás mellett létezésének biztosítása, kettejük közlekedési terének külön-külön történő biztosítása 

A kerekparosok ne a partnal kozlekedjenek!Arra van a Nanasi es Kiralyok utja.Egy esetlegesen tervezett biciklisav sok helyet vesz el 
a setaloktol (szamos helyen Budapesten ez a legnagyobb problema,hogy a kerekparsav utolag kerul kiepitesre, vagyis raepitesre 
setalasra hasznalt teruletre. 

A kerékpárút csúcsidőben használhatatlan, nem szabad arra vezetni a forgalmat. 

A kerékpárút megoldását akár a Nánásin, akár a Rómain. 

A kerékpárutat a forgalmasabb, gyalogosok használta partszakaszról - ez alapvetően a büfék környéke - érdemes lenne kivezetni, 
mert a biciklisek sokszor arra sem képesek, hogy legalább ezen a részen leszálljanak a cangáról. :( Illetve indulhatnának 
kirándulóhajók a nyári időszakban, talán hasonló konstrukcióban, mint a Szentendre-Nagymaros-Zebegény-Dömös vonalon, itt a 
Lupa-sziget-Szentendre viszonylatban. És egy futós résznek is nagyon örülnék, szabadtéri edzőteremmel valahol, plusz ivókutakkal. 

A kerületi gyerekek, fiatalok akár intézményesült bevonása a vízisport életbe, táborok létesítése. 

A kevesebb sokszor több. 

A kis fizetésűek számára elérhető legyen 

A Kopaszi gát rendezettsége nagyon tetszik, ott viszont puccos és  magas árfekvésűek az éttermek, A rendezettséget át kellene 
venni. Bár lehet, akkor már a befektetőknek nagyon vonzó lenne a Római és azzal elvesztené jelenlegi funkcióját, retrő 
különlegességét. 

A Kopaszi-gáthoz hasonlóan legyenek kutyával nem látogatható területek (a kutyapiszok és a zaj miatt néha nehéz jó helyet találni). 

a korosztályok igényei akár partszakaszonként jelenjenek meg. 

A kozvetlen Duna part legyen csak a gyalogosoke es sportoloke A kerekparosok csak a Nanasi uton kozlekedjenek Punkosfurdoig 

A környező utcákból érkezők számára könnyebbség lenne sokkal sokkal több zebra a Királyok útjára  

A következő generációt is levihessük ide evezni, úszni, fürdeni és találkozni 

A közelítő út (Nánási-Királyok útja) forgalmának csökkentése, csak célforgalomra használni. Megszüntetni a menekülő útként való 
használatukat a mindennapokban. A Királyok útja Pünkösdfürdő utáni részének teljes forgalomcsökkentése. 

a közös kerékpáros-gyalogos folyosót érdemes szeparálni, a kerékpáros folyosót akár még is szüntetni a parton, hogy az ne az 
átmenő, csak a célforgalmat szolgálja 

A közösségi tervezés eredményeinek bemutatása, hogy bizony így is lehet. 

A kulturált kutyasétáltatás jelenleg elég jól kivitelezhető a területen (és ez nagyon fontos) úgy, hogy egyáltalán nem zavarja az ott 
sétáló és sportoló családokat, embereket. Ezt feltétlenül fontosnak tartom sok szemetes, ürülékgyűjtő és akár tájékoztató táblák 
elhelyezésével 

A kutya sétáltatás, -úsztatás engedélyezése, a kutyatartók egyre nagyobb és egyre igényesebb részét képviselik a budapesti 
társadalomnak, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni! Nyugat-Európában évtizedek óta teljesen megszokott, hogy a gazdák szinte 
minden hova magukkal vihetik őket, plázákba, éttermekbe, strandra, kempingbe, szállodába stb.! 

A kutyák szabadon lemehessenek a továbbiakban is a partra. 

A kutyás élet fenntartása, támogatása 

A kutyás emberek és családok érdekében nem tárnám ki a kutyákat a strandról és úgy általában a partról, hogy az egész család tudja 
együtt élvezni a part adta lehetőségeket, senkit ne kelljen otthon hagyni. 

A kutyások ne legyenek kitiltva egy esetleges felújítás után se! 

A kutyások szempontjainak előtérbe helyezése. Kevés olyan terület van, ahol szabadon lehet sétáltatni és békés együttélés van 
kutyás és nem-kutyás között - a Római-part ilyen. Amióta az eszemet tudom. Célszerű lenne - ha lesz esetleg fürdési lehetőség - 
mellette kijelölni egy nagyobb részt, távolabb a büféktől, ahol lehet kutyával fürdeni. Emellett célszerű lenne több szemetes, esetleg 
kakiszsák és/vagy nyaranta ha lesz eü rész, akkor mellette állatorvosi ügyelet.  

A lakó funkciót, egyes emberek kiváltságát meg kell szüntetni az ártérben. A ritka parti szakasz legyen mindenkié! 
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A lakóparkok, és a bennük lakók fokozatosan tönkre teszik a Római-partot. A nekik épített infrastruktúra élvezhetetlenné teszi az ott 
töltött időt. Szeretném megmutatni a kislányomnak, hogy én mivel és hogyan töltöttem itt a gyerekkoromat (34 éve élek a part 
közelében, gyerekként a Pók utcai lakótelepen, felnőttként Békásmegyeren), de ez az új környezet és "hangulat" miatt már nem 
lehetséges. Szerintem ezeknek az embereknek, ennek a társadalmi rétegnek sokkal több lehetősége van ma Budapesten a 
szabadidő eltöltésére, mint a sok évtizede itt élőknek. Hagyjuk meg a Római-partot olyannak, amilyen volt, ők meg tanulják meg ezt 
élvezni, mert ezt is lehet szeretni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy menjenek el oda szórakozni, ahova nekem se kedvem, se 
anyagi lehetőségem nincs. Sajnos ezekből van több a környéken (Lupa-szigeti strandot már a saját képükre, saját igényeikre 
szabták). Nem vagyok a változás ellen, de az nem tetszik, hogy azoknak kedveznek, akik ide költöznek, és ez kihatással van a már itt 
élőkre. Keressünk egy élhető kompromisszumot, ami jó lehet Mindenkinek, miközben megőrizzük Budapest legszebb kerületének 
legcsodásabb természeti területét! Köszönjük!  

A lakosság szélesebb rétegét szolgálja ki, mindezt elérhető árakon. 

a lakossagi tervezes ne egyszeri alkalom legyen, folytatodjon a jovoben 

A legfontosabb a rekreációs jelleg, a fás-természetes közeg a városlakók számára. 

A legfontosabb, hogy a természetes kavics-fövenyes Dunapart megmaradjon, és a nem emberi erővel hajtott vizijárműveket kitiltsák. 

a lehető legkevesebb fát vágják ki! 

A lehető legtermészetesebb állapotát kellene megőrizni és a lehető legkevesebb mesterséges létesítményt csinálni. 

A mai funkciok +/- rendben vannak, de lehet kicsit rendezettebb, igenyesebb 

A már megépült lakóházak védelmébe az ott lakóknak kellene anyagi ráfordítással, kivitelezéssel megvédetniük a saját épületeiket, 
ha már voltak olyan felelőtlenek, h. ártérbe épített lakást választottak! 

A már meglévő beépítetségen túl ("emeletes nyaraló")a további hasonló, és más egyéb beépítés tiltása.                     A meglévő 
zöldfelület bővítése,folyamatos karbantartása,törekvés a rendezettségre. 

A meglévő büfék árban elszálltak, azok is, hol a földön kell enni. A re-pohár rendszer egyértelműen a bevételt maximalizálja a sok 
műanyag token kibocsátással. Támogassák a re-pohár pénzzé váltását, mint a  műanyag tokenek kibocsátását, amit az ember vagy 
elhagy, vagy otthon hagyja. 

A meglévő, ám üres hotelépületek újrahasznosítását kellene forszírozni, nem a lebontásukat, a helyükre pedig minimalista 
(luxus)lakópark, -szálloda építését. A bicikli-gyalogos forgalmat rendbetenni, bár most sem tragikus, ha türelmesek vagyunk 
elsősorban biciklisként. 

A mobilgát elengedhetetlen. 

A mobilgát mindenképpen, és természetesebb közeg, kevesebb vendéglátóhely, autó, lakópark és luxus strandok éttermek, kb. 

a mostani felhasználási módok tökéletesek, ehhez kellene megfelelő alapinfrastruktúrát, innovatív megoldásokat találni 

A mostani lepusztult állapot sürgős megszüntetése 

A motorcsónakokat, yachtokat, jet-skiket ki kell tiltani a Római part felöli oldalról (csak a pesti oldalon közlekedhetnének, ott kialakított 
kikötőkből) és az egész Kiságból. Ellehetetlenítik az evezős életet, többnyire céltalanul föl-le cikáznak 

A motoros hajózás támogatása, vagy legalábbis megtűrése. A régi szép időkben is volt motorcsónakos hajózás a parton, ez továbbra 
is legyen megengedett. Néhány nem megfelelően viselkedő miatt ne büntessük a hajótulajdonosokat. 

A nagy vízkiszorítású és óriási teljesítményű motoros jachtok számát és sebességét korlátozzák, mert tönkretették a Rómain az 
evezés örömét, különösen a nyári hétvégéken. Vagy egyszerűen tiltsák be a belvízi kedvtelési használatukat. Egyikük, másikuk még 
a tengeren is riadalmat keltene. Nem mellesleg az állandó hullámveréssel teljesen tönkreteszik a parti élővilágot és akkor a 
mérhetetlen zajszennyezésről még nem is beszéltünk. 

A nagyobb gyalogos forgalmú részen kellene egy alternatív kerékpáros útvonal. A sok gyalogos miatt nem hiszem, hogy megfelelően 
szét lehetne választani. 

A nagyon régen, gyerekkoromban létezett vízi életét hianyolom. Túl soknak tartom az odaepitett lakóparkot a rengeteg setalot. Így 
már egyik funkció sem élvezhető a tömeg miatt. 

A Nánási és a Királyok útja iszonyatosan túlterhelt. MInd parkolók, mind pedig úthasználat, kihágások szempontjából. Sokan 
érkeznek autóval, annak ellenére is, hogy fröccsözni, sörözni jönnek a partra....Egy vasútállomás a Rómaira jó ötlet lett volna annak 
idején, amikor a Bp-Esztergom vonalat felújították, de talán ez még ma is megvalósítható.10p alatt ide lehetne érni a belvárosból. 
Biztos sok autós választaná inkább ezt az opciót. Bringások, kutyások, nagyobb családok számára is ideálisabb megoldás lehetne, 
mint az egyéb közlekedési eszközök. 

A Nánási út ráncfelvarrását mivel az Emőd utcától szánalmas a minősége. A kerületben élőknek kedvezményes csónakház tárolási 
díj, közösségi csónakházak. 

A Nánási utat/ Királyok útját  egyirányusitani kellene és a bicikliforgalmat le kellene terelni a parti sétányról, elkerülve a gyalogosk, 
biciklisek közötti ütközést. 
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A Nánási úton maradjon a gát, maradjon meg a fövenyes rész. Az északibb részen pl Mátyás király út környékén is lehetnének 
vendéglátó helyek. A lakóparkok építését meg kell akadályozni, főleg a lakótelep szerű sűrű beton tenger jellegűeket. Télen is 
lehessen használni a partot, téli funkciókkal bővíteni. 

A november-márciusi időszak számára olyan funkciót fejleszteni, mely nyári igénybevételt jelentősen nem akadályozza. 

A növényzet megújítása 

A part alapvetően ártér, oda építkezni tilos, gáttal való védekezés megszűntetné jelenlegi természetközeli jellegét. Őshonos fák 
további ültetését, a múltban illegálisan ártérre épített (leromlott) épületek kisajátítását, helyükre őshonos ártéri terület kialakítását 
pártolnám. 

A part árvizi védelme  nélkül kár erőlködni!Nincs értelme bármilyen fejlesztésnek! 

A part fejlesztésével az árvízvédelem megoldása, minél kevesebb fa kivágásával, de a parton és nem a Nánási úton! 

A part jellegének megőrzése mellett fontosnak tartom az ártérben lévő területek árvízvédelmét is, ezt szükségesnek tartom a part 
fejlesztéséhez. 

A part látogatói funkcióinak fejlesztése ne menjen a természeti környezet rovására. 

A part legyen mindenkié, ne torzuljon egyik irányba sem, de legyen gondozott és biztonságos.  

A part menti erdősáv szélesítése. A sétány útburkolatának felújítása és a gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztása. 

A párt mindenkié, ehez legyen alakítva  

A part vonalába a vízi közlekedés rendezése szabályozása. 

A partközeli alulhasznosított telkek köztulajdonba vételével, megnyitásával új, összefüggő, jelentős zöldterületek kialakítására lenne 
szükség 

A parton az a jó, hogy sok a fa, közel a víz. Az nem baj, ha a szellem-épületek eltűnnek/megújulnak. Talán kertmozit el tudnék 
képzelni. vagy szabadtéri játék helyet. Például mint a petanque, vagy óriás sakk, célbadobós - a régies játékok. Vagy csúszda. De a 
természetközeliség maradjon meg.  Legyen hely kényelmesen mindenkinek biciklizni, sétálni, futni is.  

A partot természetesen kell hagyni. Az ingatalan tulajdonosok vegyék tudomásul: ártérre építkeztek, Ami veszélyekkel jár. 

A partszakasz ilyen célú szolgáltatásaival (pihenő- és alacsony árkategóriájó szálláshelyek) megállítóhelyként szervesen 
kapcsolódhatna az Eurovelo hálózathoz 

A partszakasz maradjon meg a jelenlegi állapotában. Napközben a vízisportok igénybevételén legyen a hangsúly. Kevesebb büfé 
legyen, inkább legyen egy nagy élőzenés, kulturált koncertes szórakozóhely.  

A profilje legyen a csend, aki bulizni, hangoskodni akar, vagy élőzenét szeretne, bőven talál máshol a városban. A 
vendéglátóhelyekről semmiképpen sem szabad bömbölnie a zenének, nappal sem, éjjel meg pláne. Kevés az ilyne hely Budapesten, 
ez lehetne a part unikuma! 

A pünkösdfürdő és a mostani büfésor közötti terület rendbe hozatala.Az elpusztult épületek helyére építsék  az új közösségi tereket 
és NE lakóparkokat. 

A Pünkösdfürdői gát (és leendő parkja), a Római part, az egykori gázgyár területe, a Hajógyári-sziget, vele szemben a Népsziget, 
mint egységes, természetvédelmi és sport- szabadidős koncepció részét képezhetnék, további fejlesztésüket nem külön-külön, 
hanem szerves egészként koncepcionálni 

A Pünkösdfürdőtől északra húzódó szakaszt lehetne úgy fejleszteni, hogy szervesen kiegészítse a déli szakaszt a szabadidő 
eltöltésére alkalmasabb legyen.   

A règi csónakhàzak vèdettè nyilvànitàsàt a telekkel együtt, ès annak korszerűsítèsèt központi tàmogatàssal! 

A régi Gázgyár területének fejlesztését hozzá kellene csatolni a Római part projekthez és egyben kezelni. Ott sok olyan funkció is 
teret kaphatna, ami a parton zavarná a többi funkciót, pl. nagyobb éjszakai élet, koncertek, kulturális programok. 

A régi összetört sójákat el kéne szállítani 

A régi, bontás rá váró épületek hasznosítás. Az utak burkolás a, jól elkülönített bicigli út Szentendrétől a vasúti osszekotoig  

A régi, úszómedencés vállalati üdülők helyett közhasználatú medencés üdülők létesítése 

A retro büfé és az elit beülős étterem között van még szerintem a minőségi street food, ami nem feltétlenül a legolcsóbb, de nem is 
olyan drága, mint egy értettem.  

A retró büfék által termelt szennyvíz elvezetésének környezetbarát megoldását. 

A retro büfék minőségtelen, igénytelen kínálatát lecserélni. Felújítani a hajléktalanokkal ellepett régi épületeket,vagy lerombolni. Kicsi 
minőségi vendéglátás, sport, szabadtéri kulturális programok, leginkább a fővárosban élők számára. Nem kell siofokot csinálni,de 
nem egy két halk dunamenti éjszakai szórakozóhely (minőségi kocsma, koncert helyszín, nem Hajógyári disco sor!)  
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A retróban a hangulatot kedvelem nem a minőséget. A lepukkant büfé épületeket fel kell újítani vagy újakat építeni a helyükre. 
Jelenleg nincs olyan szórakozóhely ami  miatt megérné úgy tervezni az éjszakát, hogy azt a Római parton töltse el az ember, 
legalább egy ilyen hely kialakítása is jó lenne. A lepukkant csónakházakat és épületeket át kell alakítani, hogy ugyan emlékét 
megőrizzék az új épületek, de már a modern igényeknek megfelelő funkciókat lássanak el. A sétányon a sportolásnak nincs értelme, 
arra, ott a postás üdülő és Pünkösdfürdő közötti illetve azt követő szakasz. 

A Római gyakorlatilag az egyetlen Nagy-Dunai partszakasz, ahol a kajakos/kenus/vizitúrázoos infrastruktúra MÉG adott, illetve 
egyelőre bárki számára hozzáférhető. Fontosnak tartom ezen értékek megőrzését, a helyi evezős klubok fennmaradását 
(gyarapodását?) és azt, hogy a part mindenki számára hozzáférhető maradjon. Illetve az ártér maradjon ártér - mindenki ennek 
tudatában építkezett oda. Ha nem tetszik, így járt. 

A Római legyen az, amire kiválóan alkalmas. A vízi sportok paradicsoma, és csak azoké. Annyi büfé legyen rajta, ami ehhez kel l. De 
ezek legyenek kulturáltan, higiénikus,ak és megfizethetok. Ne csináljanak belőle bulihelyet, abból van pont elég, máshol. Ne legyen 
vendéglátóhely, abból is van elég.  

A Római mindenkié, maradjon is mindenkié. Aki tudatosan az ártérbe építkezett, az viselje a következményeit, nem lett volna muszáj 
ott ingatlant vásárolni. 

A Római part a Duna természetes ártere volt, és kell maradnia. Csak molyan épületnek szabad ott lennie, ami ehhez igazodik, és 
annak tulajdonosa árvíz esetén semmilyen kártérítésre nem lehet jogos. 

A RÓMAI PART A LAKOSOKNAK EGY KIKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉG,AMI KEVÉS VAN,EZÉRT SEMMI ESETRE SEM 
GAZDASÁGI CÉLBÓL A KÜLFÖLDIEK VONZÁSÁRA ÉS A TEHETŐSEK LAKÓPARTJAIRA ÉS A JÓMÓDÚAK SZÓRAKOZÁSÁRA 
HANEM A KÖZ NÉPNEK     ÚJULJON MEG 

A Római part fejlődése szempontjából a legfontosabb, hogy hol fog épülni az árvízvédelmi gát. Sokféle vélemény van, de a kérdés az, 
hogy meg akarják-e védeni a már ott élő lakosságot az árvíztől, vagy elköltözésre akarják-e őket bírni. 

A Római part kialakításánál is érdemes szem elott tartani, hogy minden tarsadalmi osztály jöhessen, ott lehessen, mert a 
közterülethez mindenkinek joga van. Ezert fontos, h legyen magas szinvonalu gasztronomiai helyek is legyenek, kozeposztaly 
számára is színvonalas helyek, de a kis pénztárcájú családok, diákok is tudjanak ott akár pénzköltés nélkül időt tölteni, élvezni a 
természet közelségét a városban.   

A Római part legyen mindenkié, ne valami hoteltulajdonosé 

A Római part maradjon "mindenkié", ne "valakikié".  

A római part számomra legvonzóbb tulajdonság a vízparti élmény büfékkel tarkítva. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy mi felnőttek is 
kikapcsolódjunk, miközben a gyerekeink remekül elvannak a víz mellett kavicsokkal, faágakkal és csigaházakkal. Jó lenne ezt az 
életérzést megőrizni... (itt nőttem fel).  

A Romai part termeszetessege es kiepitetlensege adja az erteket es vonzerejet, ezt tartom fontosnak megorizni.  

A Római partnak természetközelinek, minőséginek és hangulatosnak kell lennie, egy szóban "művészinek" tudnám nevezni, 
Olyannak, mint a Fellini kultúrbisztró, a kicsit hippi, de minőségi, művészi, hangulatos jellegével. Ki kell terjeszteni a Római part 
területét, visszaszorítani a műanyag reklámszékes, reklámnapernyős, játékgépes, hekksütős gagyi büféket. Szélesíteni a sétány, 
bevonni a partmenti fás telkeket. Kell egy rendes gyalogos lejáró a vasúti hídról a biciklis lejáró mellé. Lehetne pár minőségi pizzás 
is(nem pizza king meg hasonló szarok), hanem pl. Igen pizza vagy Kemencés pizza. Nyitva tarthatnának tovább is nem csak október 
elejéig.  

A Római parton a sétány és a vízpart mindenki számára elérhetőlegyen. A vizisportokkal kapcsolatosan ne legyenek a sétányon 
átvezetőkötelek és mindenféle haladást korlátozótáblák egész nap az úton 

A Római-part eddig is családbarát hely volt, ezt a jelleget kell erősíteni, egységesíteni, letisztítani, 21. századivá tenni. A régi 
ÉRTÉKEKET megőrizni (nem a bódéváros hangulatot!), erősíteni és egységes színvonalat elvárni minden létesítménytől, 
árkategóriától függetlenül. 

A Római-part egy árterület. Semmi olyat nem szabad engedni oda építeni, ami nem árvíz biztos. Ha nincs mit megvédeni, nem kell 
gát se. :) 

A Római-part feletti Duna szakaszon ne ömöljöm szennyező víz, stb. a Dunába, hogy legyen gusztusom a Dunában fürödni. (Szobon 
és Zebegényben szoktam a Dunában úszni. De pl. a szentendrei postás strandon már nem, mert a felett is vannak problémás 
szennyvíz beömlők sajnos)  

A Római-part mindenkié kellene hogy legyen, és semmiképp sem csak a felső tízezeré. 

A Római-part természeti környezete adott, ehhez kellene alázattal idomulni. (Nem kellene a retrót, a bulinegyed jelleget, a hoteleket, 
sem a motoros vízi sportok jelenlétét erőltetni.) 

a Rómait a Népszigettel lehetne tehermentesíteni és a két oldalt mégis folytonossá tenni, a csendesebb kulturális és sportélet és a 
populárisabb stílusok megfelelő elhatárolásával, de az előbbi hangsúlyával 

A rómait elözönlő motorcsónakok és jetski-k ugyanolyan kártékonyak a vizisportokra, mint a lakóparkok körüli autóforgalom és a 
klubok zaja a római "élményre".  
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A romos hoteleket, csónakházakat, épületeket tulajdonosa ne hagyhassa kihasználatlanul amortizálódni a területen. Legyen 
törvénybe foglalva, hogy ezeket az ingatlanokat a fenti célokkal harmóniaban hasznosítani kelljen. Az ingatlanspekulációs telkeket ne 
lehessen évtizedekig romosan hagyni. 

A romos régi épületek felújítása retro stílusú hotstel kategóriájú szállásokkal.  

A romos, nem használt épületeket le kellene bontani, a kerékpáros és gyalogos közlekedés káoszát valahogyan kezelni kellene. 

A rossz állapotú épületek lebontása. Helyükön park, zöld felület. 

A Rozgonyi Piroska utcánál található állóhajó szállodát el kéne onnan távolítani, életveszelyes a vizisportolókra nézve. 

a sétány és a part közötti üres/leégett/romos épületek kisajátítása és lebontása, a terület visszaadása a természetnek 

A sétány menti ingatlanok elhanyagolt állapotát (ahol ez fenáll) meg kell szüntetni. A vegyes használat nagyon jó, 3 km-en minden és 
mindenki elfér. Az üres telkekre parkok, sportpálya (ingyenes és fizetős), némi turisztikai-vendéglátó funkció mehetne; mindenből egy 
kevés, hogy a változatosság megmaradjon. 

A sétányon a gyalogosok és a kerékpárosok teljes elkülönítése. A száguldó bringások veszélyesek a gyalogosokra, főleg a 
kisgyerekekre nézve. Nem is értem, hogy miért nem a Nánási utat használják, ott 40-nel is hasíthatnának. 

A sok bringás órási káoszt okoz. Esetleg Aquincumtól északi irányba vezető kerékpárúttal (a Szentendrei úttal párhuzamosan) e l 
lehet terelni a bringásokat, miközben a partról ki lennének tiltva. 

A sok romos épület eltűntetése.  Borzalmasak. 

A strandok (dunai úszás) kialakítását kiemelkedően fontosnak tartom. Ehhez kapcsolódóan rendkívül fontos a víz minősége is, ne 
folyjon a Dunába ezen a szakaszon szennyvízcsatorna! 

a szabadidő hasznosabb eltöltése a Dunara fókuszalva 

a szabadstrand kialakításánál elsősorban a jelenlegi fövenyes part megőrzése legyen a kiemelt szempont, kevéssé egy költséges, 
beruházással járó, tervezett létesítmény kerüljön kivitelezése 

A szabadstrand kutyával is látogatható legyen, vagy legyen olyan része, ami kutyával látogatható. Hiszen most is a kutyások járnak 
oda, az év 12 hónapjában, ez maradjon is így! 

A szabadtéri mozi és színház funkciók jó ötletnek tűnnek. A jelenleg is ott található kultikus vendéglátókat (Rombusz, Fellini) 
mindenképpen megtartanám. A magasabb árkategóriás vendéglátóhelyeknek is lehetne helyt adni, mert biztos lenne rá igény, de 
aruclatot építeni rá nem lenne szerencsés. A sport és pihenés funkciókat tartanám meg elsősorban és ezeket erősíteném. Az 
útburkolatokat , padokat javítanám. A régi épületeket vagy valami új funkcióval látnám el (például a zsámbéki rakétabázis mintájára, 
ami színi előadásoknak ad helyt).  Személy szerint a BKK halyóval szeretek nagyon kimenni a partra, ezeknek a 
fejlesztése/állagmegóvása már valószínűleg túlmutat a Rómain, de érdemes lenne megvizsgálni valahogy bevonható-e a programba. 

A szakasz jelenlegi felállása tökéletes, egyszerűen csak karban kéne tartani. Nem normális, hogy az itt élők tartják tisztán az 
idelátogatók után... 

a szegényebb rétegek a békási panelprolik számára is megfizethető legyen 

A szilárd burkolatú járdák kialakítása nagyon fontos lenne, mert nagyban segítené a babakocsi és gyermekmotor közlekedését. 
Ugyanakkor fontos lenne megőrizni a hely természetközeli állapotát, ezért nem kéne "túltervezni". 

A táblák nagyon zavarnak a sétányon miszerint   a veszélyes fák miatt a felelősséget a lakosokra hárítják ! Ha egyszer bízratják az 
embereket hogy használják a Rómait akkor hogy képzelik hogy veszélyes öreg fákar hagynak a sétányon és a fövenyen majd kiírják 
hogy csak saját felelősségrw állhatunk alá ...  

A tehetősebbeknek már ott van a Kopaszi, a Római maradjon elérhető fizikailag és árfekvésben is a középosztályé. 

A teljes föveny és part szabaddá tétele. 

A természet figyelembevételével kialakított tér rendezését. Elsősorban a természet és a tér funkcionalitása közötti harmónia és 
egység megteremését tartanám szem előtt.  

A természet megóvásával együtt a könyezet rendezését. 

A természet megőrzése amennyire lehet!!! 

A természet soha nem vett el többet, mint amennyit adott, mi se tegyünk másképp. 

A természet védelme! 

A természetbe illő kilátó helység 

A természetes kavicsfövenyt a part menti fákkal mindenképp meg kell tartani! Szükség van megfizethető árú csónakházakra is.  

a természetes környezet megörzése, pihenő terület elsősorban 

A természetes környezethez maximálisan alkalmazkodó szabadidő-sport fejlesztéseket látnék szívesen... :-)  
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A természetes vízpart megőrzése az élővilág védelme 

A természetes vonások lehető legnagyobb mértékű megőrzése 

A természetesség megtartása. 

A természeti élőhelyek, élettér megtartása fontos 

A természeti környezet hangsúlyos jelenléte 

A természetközeli az azt jelenti, hogy minimális beavatkozással hagyják a természetet érvényesülni. 

a természetközeliség legyen fontos szempont 

a természetközeliség megőrzése - ritka ez a lehetőség Budapesten 

A terület árvízvédelmét a parttól kellene megoldani, de nem a lakóparkok számára, hanem a sportlétesítmények, csónakházak 
védelmében. Lehetőleg minél kevésbé legyen lakóövezet, minél inkább rekreációs hely. Motoros vízi járművek visszaszorítása, 
máshová helyezése. 

a terület csatornázása 

A terület funkcionális portfoliójében erősítendő a tarmészetközeliség, ugyanakkor az alap infrastruktúrális rendezés (WC, séta6bringa 
út, sólyák) és arculati beruházásokat meg kellene csinálni. 

A tervezésnél mindenképpen arra kellene törekedni,hogy a szegényebb nagycsaládosok és idősek ugyan úgy megtalálják a 
kikapcsolódásra esetleg sportolásra a lehetőséget mint a közép és a tehetős réteg. A büfék , pihenőhelyek "fitness parkok 
összhangját és funkciónálisan ésszerű ,átgondolt elhelyezését tartanám a legfontosabbnak a természetes vízparti hangulat 
megtartásával.  

A tisztántartasaval, karbantartásával kell kezdeni, úgy talán átláthatóbbá válnának a fejlesztési célok, most úgy néz ki a párt végig, 
mintha havonta egy ciklon vonulna itt át. 

A több gyerekes kis embereknek is megfizethető legyen.  

a több tucatnyi elhagyatott épület lebontása elengedhetetlen 

A választási lehetőség elegendő volt. 

A vasúti hídtól, Békásmegyer Budakalász határáig egybe rendbetenni igazán minden igényt ki tudnának elégíteni. Horgászat, 
fürdőzés, strandolás, vizisport, gyerekjátszórészek.minden megoldható egy jó tervvel, ha nem betondzsungelben gondolkozik a 
tervező, hanem a jelenlegi természethez igazodó partszakaszt képzel el.   

A vasúti összekötő híd melletti rész (a csücsöknél, ahol belefolyik a Dunába a Aranyhegyi patak) a Duna parton tele van emberi 
ürülékkel. Erre egy nyilvános mosdó / karbantartott toytoy wc lehet, megoldást jelentene. A Dunába rengetegszer kerül bele 
megmaradt pékáru (általában kilós kenyerek). Kevés a szemetes - főleg a vasúti összekötő híd felőli részen, ott a part tele van 
üvegszilánkkal, és egyéb szeméttel.  

A végleges arculat kialakítása előtt érdemes végiggondolni, kell-e még egy (főleg külföldiek számára megfizethető) “bulinegyed”, 
mikor igazából arra ott a teljes belváros, 7.ker, Kopaszi, Lupa, stb. Ez a terület at utolsó természetközeli pont a Dunával, ami nincs 
“szétépítve”, remélem ez a jövőben is megmarad. Szomorú lenne látni, ha ezt is lerombolnánk a “minőség” és a modernizáció 
fényében. 

A vegyes használat keretében a part nem piaci alapú használhatóságának fejlesztése pl. árvízálló ülőalkalmatosságok, tűzrakóhelyek 
a fövenyen, függőágyak stb. 

a VEGYES HASZNÁLAT -u forgatokübyv tökéletes 

a Vegyes használatban hangsúlyosabbá tenném a vendéglátóegységeket, de nem túlzott mértékben, ezt párosítva a sport élettel. 

A víz- és környezetvédelem maximális figyelembe vétele, a zajszennyezés radikális csökkentése. 

A víz közelében olyan helyek , ahol le lehet ülni pl kézimunkázni , és nézni a  vizet és Wc is van a közelben , meg 
autóparkoló...Gyerekkoromban apró kagylót szedni jártunk oda biciglivel a bátyáimmal , és fürdeni a patakon levő vízesésben.., 
tényleg azóta sem tudom , h hol a patak ? Az egy csoda volt gyerekként ahogy ott fürödtünk virágot kagylót szedtünk és otthon láncot 
fűztünk a kagylókból  a nővéremmel :-) ...  

A víz óriási természeti kincs. A kavicsos Dunapart a világon egyedülálló adottság. Abból kell pénzt csinálni nem a betonból.  

a víz, a Duna mindenkié - ne zárják el bizonyos rétegek elől, ne a pénzeseké legyen, hanem mindenkié 

A vízi élet is legyen csendesebb,  motorcsónak és jetski nem hiányzik.  

A vizisport támogatása hangsúlyosan a sportra vonatkozzon. Azaz A motorcsónak, jetski és egyéb motoros eszközök csak 
minimálisan leguenek jelen. 

A vízminőség. Még mindig ráengedik a szart a Dunára itt-ott, így nyilván nem lehet civilizált környezetet kialakítani, ahhoz 
elengedhetetlen, hogy folyópart legyen és ne kanális. 
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A vízpart hozzáférhetősége, emberközelisége, a természeti környezet megőrzése, az idős, de jó állapotú faegyedek megléte feltétlen 
szükséges 

A vízpartok, fás, zöld környezetek mindig az emberek pihenésére, regressziójára, szolgálnak, ahol a test és a lélek megnyugodhat. 
Ezt a célt kellene szolgálnia a megújított és rendezett Római part. Az, aki bulira, erezd el a hajamat tombolásra vágyik, menjen a 
Város bulinegyedeibe. Szóval úgy gondolom, az Óbudán élők nyugalma, pihenése, kikapcsolódása legyen a cél, ne a turisták, 
külföldiek hotel, sportépítményes, uszodás, stb. igénye. 

A zöld felületek, esetleg parkok sokkal nagyobb hangsúlyt élvezhetnének. Az embertömegek miatt a füvet sok helyen a porzó föld 
váltja fel.  

Ahelyett, hogy lebontják a régi stílusú épületeket, először jó lenne ha megpróbálnák megmenteni őket  

Ajánlom a Lángos és beton újság 2017 szeptemberi számában megjelölt tervet. Remekül külün van választva a biciklisek és sétálók-
gyerekesek-kutyások közti állandó viszály megoldása. A gyorsan tekerő kerkpárosok számára a Királyok útján levő földgát helyét 
vasbetonfal venné át a kerítésekben, és a földgát széles sávját a kerékpárosok kapnák. Koncsos professzor (műegyetem) és Ébert 
Ágoston építszmérnök közös munkája https://fakaromain.hu/wp-content/uploads/2017/09/HelloRomai2.pdf 

Ajánlom megtekinteni Los Angelesben a Manhattan Beach települést és az ott kialakított rendet. A Rómaiból egy olyan városrészt 
kéne csinálni. Hatalmas szabadon megközelíthető többfajta strandokkal, stabilan magas ingatlanárakkal. 

Akadálymentesítés. Ha megújul a sétány, fontos volna odafigyelni rá, hogy tolószékkel-babakocsival is könnyen járható legyen (a 
jelenlegi, kavicsos burkolat tolószékkel járhatatlan). Meg lehetne próbálni azt is, hogy legalább néhány helyen a vízhez is le lehessen 
jutni babakocsival, illetve tolószékkel 

akadálymentesség  

aki a Rómaira jön és élvezni akarja a természetet az kegyen arra képes hogy nem autóval teszi 

Aki oda elmegy, azt érezze, hogy otthon van, s ki tud kapcsolódni.  

Aki oda épített, ártérre épített, annak minden ismert következményéve együtt. Vállalta a kockázatot, és élvezi az előnyöket. Ez 
ővárosi kérdés, erről nem dönthetnek az ott lakók.  

Akik oda oépítkeztek, tudták, hogy a Duna időnként árad. Sőt esetleg engedély nélkül építkeznek. Miattuk sajnálatos lenne átépíteni a 
partot. De ha mégis építettek, akkor az ő gondjuk lett volna az árvízvédelmi építkezés. .  

Álagmegóvás, sok biológus alkalmazása, hozzák vissza a madarakat! 

Alapvető fontosságú lenne, hogy a társadalom valamennyi tagja (fiatalok, idősek, gyerekesek, kutyások stb.) számára kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtson a Róma part a természeti környezet megmaradása, illetve megóvása mellett. 

Alapvető irányként a 2-es számú forgatókönyvet találom a hely adottságaihoz alkalmasnak. A vendéglátás ezzel összhangban történő 
korlátozásakor egyaránt fontos szempontnak tartom, hogy maradjanak olyan árfekvésű vendéglátóhelyek, amelyek szélesebb 
rétegnek elérhetők (minél kevésbé dzsentrifikálódjon tovább a környék), illetve azt is, hogy a korlátozás a vendéglátás 
diverzifikálására tett törekvés is legyen (ha nem is hangsúlyosan, de a mainál jelentősebben jelenjenek meg magasabb minőségű 
vendéglátóegységek, elsősorban a sétány és a Nánási-Királyok útja közti területen), 

Alapvetően a jelenlegi funkció és arányok rendben vannak, a "vadregényes" part romantikája még megvan, és jó lenne ha nem egy 
steril Kopaszi-gát szerű vagy szentendrei felújított töltés szerű kopár műépítményt csinálnának belőle. A jelenlegi funkciókat és 
kinézetet kellene kicsit finomítani, szabályozni. Az olcsó "Retro" büfékkel alapvetően nincsen baj, attól függetlenül, hogy sokszor egy 
hányadék a kínálat, van helyük, mert ezt szeretik az emberek, szerencsére az elmúlt pár évben elindult egy igényesebb irányba is a 
gasztronómia, ezért lehet normális helyek közül is válogatni annak akinek erre van igénye. Az arculatot valamennyire szabályoznám, 
hogy ne egy szedett-vedett tákolmány siófoki Petőfi sétány putri legyen, de ezt sem lehet túl nagy elvárások közé szorítani, mert 10 
évente úgyis elmossa a víz, ami szintén nem baj, mert hozzá tartozik a parthoz, együtt kell élni vele. Nyilván a legegyszerűbb 
ledózerolni az egészet és újraépíteni, akkor lesz helye a csiliárdoknak és boldogak lesznek a befektetők, de nem lehet mindent 
sterilizálni és egységesíteni, hiába lesz szép, rendezett ha egy nagy töltés lesz kilométereken keresztül, elveszik a jelenlegi értéke a 
partnak. 2013 ban volt egy közösségkovácsoló ereje ahogy a lakóparkok lakói együtt pakolták a homokzsákokat, máskor úgysem 
beszélnek egymással az emberek. 10 évente belefér, a házak tulajdonosai valószínűleg számoltak ezzel az opcióval amikor 
felépültek az ingatlanok. 

Alapvetően a lakó és nyaraló funkció, az alapja,hogy a vendéglátás ne a parti sávot foglalja el a közösségi használat elől, hanem 
azokban működjön. 

Alig maradt Budapesten élhető és természetes zöld terület. Az új lakóparkok miatt eltűnnek az árnyat adó lombos fák, élhetetlen 
meleg és kopár hellyé téve azt. Nem szeretném, ha a Római part is ennek az áldozata lenne. Ha van rá mód, maradjon a mostanihoz 
hasonló, talán itt-ott megszépítve, javítgatva.   

Alig van már természetes környezet BP környékén, ahol nincs minden tele büfékkel, éttermekkel és kölcsönzőkkel. A többit a nyaralók 
nőtték be. Több kellene, és ezeket szemétmentesen kellene tartani. 

alkalmi progresszív kiállítások (volt például minden évben valaki, aki kövekből épített mindenféle formákat a parton). a fejlesztésnél 
figyelni arra, hogy kutyával is sokan keresik fel a területet, összektni a sétányt és feléleszteni az Árpád-hídig 
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Alternatív nyomvonal IS az Eurovelo 6 kerékpáros útvonalnak, pl a Nánásin 

Apróságok: Vendéglátóipari egységeknek kötelezővé tenném a körülöttük lévő terület rendben tartását. Az Aquamarina környéke 
borzalmasan mocskos szokott lenni. Információs táblák kihelyezése: a part története, növény-, állatvilága, megőrzésének fontossága, 
gyalogos/kerékpáros közlekedési táblák, illemhelyek  

Ártéren csak a körülményekhez alkalmazkodó épületet engedni felhúzni (pl cölöpházat) 

ártéri erdő és élővilág védelme 

Ártéri erdő telepítése vegyes korú és fajtájú fákkal, cserjékkel 

Ártéri fák minél természetesebben megmaradjanak; a már ott levő lakóingatlanok az árvízvédelmet oldják meg maguk vagy éljenek 
együtt a rendszeres árvízzel, aminek veszélyéről akkor is tudtak, amikor építkezni  kezdtek. 

Árvízálló közművesítés; a sétány szélesítése - a valóságos és a jogi telekhatárok összhangba hozása, a közterületek lényeges 
növelése; olyan szabályozás, amely a nagy tulajdonosokat érdekeltté teszi közcélú és megfizethető szolgáltatások nyújtásában; a 
kockáztatott értékekkel arányos helyi védelem árvíz ellen (fizikai, ill. helyreállítást segítő biztosítási). 

árvizi védelem és a terület csatornázása nélkül kár gondolkodni fejlesztéseken.Elöször a part legnagyobb problémáit kell 
megoldani,hogy ténylegesen 21.-sz-i igényeket ki tudjon szolgálni a terület 

Árvízvédelem 

Árvízvédelem 

ÁRVÍZVÉDELEM a hosszútávú beruházások kulcsa 

árvízvédelem a jelenlegi nyomvonalon ,bicikli-gyalogos szétválasztása 

Árvízvédelem megoldása az első kérdés!!! Megint kimaradt három év, 2013 óta már 7 év! 

Árvízvédelem! 

ÁRVÍZVÉDELEM! Ne öntse el a csónakházakat az árvíz! 

Árvízvédelem, mobilgát, a biztonság érzés fontos!! 

Árvízvédelmi védmű 

aszfaltozott út, biciklisáv kellene a sétányon 

Átfogó árvízvédelmi koncepció kidolgozása Budapestre a klímakatasztrófa jövőbeli viszonyait figyelembe véve, a fokgazdálkodás 
előnyeit városi környezetbe átültetve. 

áthajt A kerékpár forgalom megszüntetése.A vasúti híd és a Pünkősfürdői út között tiltanám a kerékpár behajtást.A büféknél lehet 
levonni a konzekvenciát .Tálcával a kézben  mennek a part mellet felállított asztalhoz közben elüti a kerékpáros. közben a kerékpáros  

Áthaladó (római parton, annak közelében, nem pedig irányhelyesen a királyok útján) és kikapcsolódni vágyó bicikliseket is vegyék 
figyelembe a gyalogosok mellett 

Átlagos anyagi helyzetű családok hétvégi, természetben kikapcsolódására alkalmas helyszíne lehetne. 

attól, hogy egy büfé retrónak néz ki, még nem kéne, hogy a kínálata is lepukkant minőségű legyen. kéne több igényes, street food 
jellegű minőségi hely vagy bisztró, kb mint a balatonon a jobb új helyek (lsd pl. top100 nagyonbalaton hely), ami nem puccos, meg 
baromi drága, de kb. ugyanannyiért mint egy gagyi alapanyagokból elkészített hekk-lángos-kovi ubi izét lehet enni, ahelyett valami 
minőségi ételt ad. Itt a kérdőívben úgy tűnik mintha valami vagy retro lenne vagy drága. Van közte más is, az kéne a rómaira (is) sok.  

Autóparkolók építése akár kisajátításokkal. Lábakon álló hullámtéri épületek engedélyezése, néhány valódi plázs (lásd: Csongrád, 
Kőrös-torok) 

Az (1) és (2) forgatókönyv kombinációját tartom az ideális fejlesztési iránynak. A Római-part Budapest kincse, amelyet széles 
tömegek számára elérhetővé és használhatóvá kell tenni. A vízi sportok népszerűsítése és a csónakházak, csónakbérlési 
lehetőségek mellett nagyon jól megférnek a futók, kerékpározók, kisgyermekes sétáló családok, teniszezők és egyéb sportolók, 
valamint a strandra járók, akik számára az alacsonabb árkategóriás büfék és élőzenés programok teszik még vonzóbbá a helyszínt. A 
közérdekkel szemben csupán kevés kiváltságos személy érdekeit szolgáló létesítmények (lakópark, motorcsónak bérlés, drága 
éttermek, szállodák) nem ide valók! 

Az 1. terv tűnik számomra a legvonzóbbnak, amennyiben nem a “retro” büféket kell még 20 év múlva is nézni. Véleményem szerint 
azok nagy része koszos és igénytelen már most is. Nem kellene több vendéglátóhely, mert azok aránya szerintem rendben van. Csak 
kellene néhány kulturáltabb, mint pl.a Fellíni. Azért mert valami egyszerű, még nem kell, hogy igénytelen legyen.  

Az 1. verzió a legjobb. De ami fontosabb, hogy korlátozni kell a parton közlekedő autókat. A teherautók is behajtanak, ami teljesen 
tönkreteszi az utat és a mellette lévő részt, mert az utat nem nem erre tervezték. 
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Az 1920-as években anyai nagymamám is itt sétálgatott a vőlegényével. Az akkori fényképek mai helyszínei abszolút felismerhetők, 
beazonosíthatók. Véleményem szerint ez fantasztikus érték! Mutassanak még egy olyan európai fővárost, amelyben egy ehhez 
hasonló jelentőségű helyszín 100 éve csaknem "érintetlen". Ráadásul ez egy természeti környezet! Az ember csak annyit piszkáljon 
bele, amennyit feltétlenül muszáj. A többit intézze a víz és a növények. Nem kell mindent "túlszabályozni"!  

Az 1-es és a 4-es verzió kombinációját 

Az alacsonyabb árfekvésű állampolgárok tiszta és élhető vízpartja legyen/maradjon 

Az állóhajó az evezősök szempontjából nagyon zavaró, magasabb vízállásnál életveszélyes és küzdelmes kikerülni, főleg nem 
tapasztalt evezősöknek (de még a tapasztaltakat  is megizzasztja...) Nem lehet valahova máshova, kissé lejjebb áthelyezni? Pl. Ahol 
már nincsenek csónakházak. 

az ápolt, gondozott  Duna parti közpark jelleg domináljon, zajos, veszélyes tevékenység és a kisajátítás valamilyen célra legyen kizárt 

Az Aquamarina hajó hotel megszüntetése, mert szennyezi a folyót és a partot, kulturált kishajó kikötő kialakítása. 

Az ártér természetes funkciójának megtartása 

Az ártér. Épületek gyermekkoromban is csak lábakon álltak ott. Nem értem, hogy születtek oda a lakóparkok.  

Az árteret ne építsék be lakóparkokkal akik hisztizhetnek, hogy nekik gát kell. Miközben eszük ágában sincs a Dunaparton akárcsak 
sétálni sem. Van gát csak használni kell ha szükség lesz rá. Így bent a városban óriási egy ilyen természetközeli sétálós hely ahol 
lehet élvezni a természetet. 

Az ártéri erdő gondozása, a bokrok ritkítása, a veszélyes fák kivágása, a fák metszése, padok, napozóteraszok, ülőbútorok 
kihelyezése 

Az ártéri ligeterdő további pusztításának megakadályozása, a korábban kivágott, feltöltéssel elpusztított erdők visszaállítása. 

Az ártéri terület megfelelő használatát ennek tudatában kellene átgondolni és ennek megfelelően kellebe a funkcióját kialakítani.é 

Az ártérre épült, engedély nélkül felépült összes épület lebontása 

Az árvízvédelmet mindenképpen úgy kellene megoldani, hogy az ne változtasson a part szabad használatáról. Véleményem szerint 
az, aki ártérre építkezett vagy építkezik, vegye tudomásul, hogy a víz elöntheti építményét. Annak védelméről gondoskodjon saját 
maga! 

az átmenő autóforgalom kizàràsa a Nànàsi útról pl. holland modell szerint 

az átmenő, gyors kerekparforgalom elterelését a sétányról  

az eddig megépült, és a tervezett fejlesztések védelmére mobilgát a parton, de biztosítva a víz megközelítését a vízitelepekről. Nem 
úgy, mint a lerombolt telepek helyén épített "Wellnes" lakóparkoknál, ott megszűnt a vízhez jutás lehetősége. 

Az egyensúly 

az egyetlen vízközeli,nagyjából eredeti állapotú partszakasz, ne tegyék tönkre . őrizzük meg! A régi romos épületeket le kell bontani! 

Az egy-két teljesen romos, üresen álló épület lebontásán/a part jelenlegi struktúrájának megfelelő hasznosításán kívül meghagynám a 
Római partot a jelenlegi formájában. Így tökéletes. 

az egyre forrób városi nyarak mellett a lakóparkos felső kategórás jövőképek csak egy szűk rétegnek adnának enyhülést - kirekesztő 
megoldás lenne, míg akár költés nélkül is lehet jelenleg időt tölteni a vízparton/árnyékban 

az egyszerű élet, természet adta örömök helyének kellene megtartani - hiszen közel a városban van minden, amire vágyhatunk. némi 
nem vizisport fejlesztést azért el tudnék képzelni és némi egyszerű vendéglátást a nyári szezonon kívül, és hogy az ott lakóknak 
meglegyen helyben az egész évi mozgási lehetősége és mindenkinek a játék (sportjáték) lehetősége. pl. kispályás foci, 
kosár/röplabda pályát. erdei iskolát is szerencsésnek tartanék egész évben. túl sok tábor ne legyen!  

Az életmód változásai nem a múlt visszaállítását igénylik hanem a kornak megfelelő, mindenki által elérhető kulturált és aktív 
kikapcsolódást családi, baráti körben, több generáció együtt létével. 

Az elhanyagolt, nem működő hotelek határozottan rontják az összképet, ezek felújítása mindenképp szükséges. A büfék legyenek 
igényesebbek, de megfizethető árfekvésben. 

Az építkezési stop tényleg igaz legyen.A romos,tisztázatlan tulajdoni építmények elbontása. 

Az érték számomra a természtközeli, nem túlhasznált környezet. 

Az észak-déli kerékpáros forgalom jelentős a területen, a Dunakanyar felé, ezért a párhuzamos kerékpározási lehetőségek kiépítése, 
fejlesztése szükséges a Nánási út és a HÉV-el párhuzamosan. 

Az EuroVelo6-os kerékpárút bringás szemmel kb. egy autópálya (lenne). Kulturált, biztonságos módon meg kellene oldani a 
komolyabb forgalom átvezetését észak felé (Szentendre, Dunakanyar, Pilis stb.) 
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az eurovelo6-ost a nanási-királyok útján kell vezetni, akár az ottani autós forgalom korlátozásával. 

Az evezős tevékenység védelmében a kedvtelési célú kishajók forgalmának átgondolását, bójákkal való szabályozását célszerűnek 
tartanám. 

Az illegális lakóházakat bontsátok el, ezzel is példát statuálva és teret felszabadítva. 

Az illegálisan épített lakóparkokat, házakat el kellen bontani a postás üdülővel együtt 

Az iskolákban népszerűsíteni kellene a parton lévő evezős egyesületeket.  

Az isten szerelmére, nehogy szeparált futó-, biciklis út, meg tudom is én mi legyen! Borzasztó, ami a város parkjaiban zajlik. Emiatt a 
hülye elkülönítés miatt más senki nem képes alkalmazkodni a másikhoz! 

Az öreg fák, megmaradt csónakházak védetté nyilvánítása. Hangsúlyozni kell, hogy a Nánási útig ez egy árterület aminek üdülő és 
sportfunkciója van és hogy ez így is marad.  

Az összes lepusztult épület lebontása a terület rehabilitása. 

Az összes régi fát újra kell cserélni! 

Az utat az utóbbi időben kővel szórták le, ami a biciklizésnek kevésbé kedvez.  

Azokon a szakaszokon, ahol nagy ingatlanokkal érintkezik és erre lehetőség van valamilyen építési könnyítés fejében a magánte lkek 
végéből elvenni és a sétányt bővíteni! 

azt gondolom, hogy a tervezési folyamat, van annyira összetett, hogy laikusként nehéz lenne hozzá szólnom, viszont tényleg jó lenne 
egy konfliktus mentes, az együtt élést elősegítő megoldást találni, leginkább az utókor számára... 

Azt javaslom, hogy minden elkészülő épület környezetbarát legyen és ösztönözze az látogatókat is erre az életmódra. Szelektív 
hulladékgyüjtők kapjanak helyet mindenhol, legyenek zero-waste tájékoztató táblák. Hangulatos, megvilágított séta-ösvények. 
Továbbá apró nem szembetűnő szimbólumok, amik gyengéden sugallják, hogy miért így hívják ezt a partot.  

Azt szeretném, ha az átlagember kimehetne oda és mérsékelt áron jól érezhetné magát egy séta, egy kiülős hamburgerezés, és egy 
kis vízben lábat lógatás erejéig.  

Balatonfüred, Tagore sétány. Jó lenne ha Budapesten is lenne egy hasonló szintű hely. 

Bár a második terv tetszett igazán, mert a Rómainak volt egy olyan egyedi arculata, amit fontos volna hogy visszakapjon. De ma már 
szerintem meg kell valósuljon a vegyes használat is, a sétálóknak, futóknak, kerékpárosoknak is helye van a Dunaparton. 
Motorcsónak park bőven elég sőt sok az is, ami Pünkösdfürdőnél van. 

Bárilyen funkcióvalis is bővül a part, csak bérleti szerződésekkel szabad a jövő itt vállalkozóinak területet adni. 

Bármilyen fejlesztési tervet valósítanak meg, a fák és a zöld terület maradjanak érintetlenek !!!!!!!! 

beakadt a kérdőív készítőjének a retró :P nekem az rosszat jelent (zsírmageddon, olajos lángos és égett hekk), pedig aközött és a 
puccos étterem között még bőven van mit találni. egy jó pizzás, hamburgeres, digó, fellini stb. 

Beépítési stop. 

befogadó legyen, közösségi legyen 

Beírtam korábban  

Bernben az Aare folyón van a helyieknek egy olyan szórakozása, hogy egy néhány km-es szakaszon, "vízi forgalomirányító" jezések 
segíségével, és mentős csónakok készenléte mellett leúsztatják magukat az árral, majd a parton felsétálnak, hogy újrakezdjék... 
amennyiben a Duna egy sávja alkalmas erre, ez jó nyári mókának tűnik. 

Bicikli és futógumi  kialakítása a sportolni vágyók részére 

bicikli és gyalogos együtt a természetben 

bicikli és gyalogút fejlesztés (felfestések, táblák, útszélesítés) 

Bicikli és sétaút szeparáltan 

Bicikli.ut tervezése és az árviz..... 

Biciklis forgalom elterelése a sétálók, a gyerekeket, kutyákat sétáltatók közül!!! 

Biciklisáv kialakítása, hogy a sétálókat ne zavarják, és tegyék balesetveszélyes hellyé a kerékpárosok 

Biciklisáv, játszótér, szabad stég, árvízvédelem inkább a királyok útja-Nánási út vonalon, a nyúlgátak rendbetételével és 
kiegészítésével. 

Biciklisáv, street workout pályák, a hajókikötöhöz kapcsolt állóhajó(k) eltüntetése.  

Biciklis-gyalogos konfliktusforrás csökkentése, biciklisek és gyalogosok elválasztása valamilyen módon 

Biciklitároló kialakítása hogy a bicikli elhelyezése után csak gyalogosan lehessen megközelíteni a partszakaszt  

bicili sávút, tisztább környéken, tágasabb lenne út 
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biztonság javítása, szabályok betartásának ellenőrzése (pl kutyák pórázon sétáltatása, kisgyermekek felnőtt felügyelete, autós-
motoros behajtás tiltása) 

Biztonságos kerékpárút kell és kell kutyasétáltató hely, olyan,m ahol nem zavarják a kutyák az embereket és fordítva. 

Biztonságosan el kell különíteni a bringásokat a tömeges büfés résznél. Rengetegen mennek le kutyákkal, a tömegben póráz 
használata kellene, viszont kell, hogy legyen a kzutyásoknak egy hatalmas rész, ahol elengedhetik a kutyájukat. Nem kerítésse l 
körbevett futtató, inkább egy sövénnyel elzárt nagy terület, ami vízparti, hogy beleszaladhassanak a kutyák, ha melegük van. 

Bkk hajókat sokkal több helyről és sűrűbben indítanék, lenne rá igény!  

bontás 

Bő választékú strandolási lehetőség a Dunába 

Bringa út!!! 

Bringasokat kitiltanam, mindenhol ott vannak es eletveszelyesek akarcsak a rolleresek. ott a margit sziget es mostmar kiepult 
Bogdanyig az ut is nekik. Ott a Balatoni bicikli ut, stb. Kutyakat ne zavarjak meg a gyerekeseket.  

Bringásokkal tanítsák meg a kressst es ne száguldozzanak a parton  

bringaút és járda építése, elválasztva a gyalogosokat és bicikliseket egymástól 

Budapest kevés szabadon élvezhető, vízparti zöldfelületeinek egyike, a természetközeliségét kéne megőrizni, menő vagy kevésbé 
menő bulinegyedet bárhol ki lehet alakítani. 

Budapest központjától kiinduló magas színvonalú közösségi hajó közlekedés, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 

Budapest tengerpartja, szabadstrand  (akár helyenként homokszőnyeggel feltöltve, sarkanttyúval védve... - vö. Körös-torok Csongrád) 

Budapestről hiányzik egy szabadstrand, ez kiváló helyszín lenne. Külön élmény kihajózni a városközpontból, lehessen biciklit is hozni 
a kishajókon. 

cölöpházas előírás az új épületekre 

Csak egy kérés, vagy ötlet... Rengeteg kutyás van már a kerületben, kérem, ránk is gondoljanak és tervezzenek velünk is! Ha 
mindenki megfér egymás mellett (márpedig én így látom és várom), akkor a kutyák is helyet kell, hogy kapjanak. Ők is imádják a 
Dunát (üvegszilánkok nélkül), nagyon szeretjük a közös napokat velük a Római parton. 

Csak lábakon álló házakat engednék itt építeni 

Csak olyan sportlétesítmények maradjanak a Duna és az eredeti, régi gát között, melyeknek nem árt az áradás. 

Családbarát környezet kialakitása.  

Családbarát, zajszennyezés mentes, természetes környezetet megóvó fürdési és pihenési lehetőség, több WC és olcsóbb, az alsóbb 
osztályoknak is megfizethető büfék. 

Családbarátabb környezet, hogy az itt lakók is élvezhessék a partot, nem csak a "turisták". 

családi, gyerekeket is vonzó programok, színvonalas játszótér 

Csatornázás 

csatornázás és közmű nélkül nem lehet fenntartani a jelenlegi állapotot sem 

csend és nyugalom 

Csend,  pihenés, vizisport,  padok,  büfék,  kevés középáras étterem,  lángossütők 

Csendes, természetközeli hely kevés beavatkozással 

Csendes, zöld környezetben, kikapcsolódás. Sétány kialakítása. 

Csonakhazak megorzese (ami maradt...), mas, vagy eredeti funkciokkal, akar lebontott csonakhazak visszaepitese 

Csupán ennyi: a rendszertelenség, káoszosság adja a Római báját. "Arculati", állagjavítási, látványegységesítési fejlesztés 
szükséges, de nem szabad túlszabályozni, mert így olyan, amilyennek szeretjük. Nem hibátlanná kell tenni, hanem boldogítóvá (ha 
megfigyeljük, a méltán népszerű olasz turizmus vonzereje is pontosan ebben áll). 

Déli rész csónakházainak visszatérese 

Dózer, fővédvonal a vízbe 

dunai fürdés lehetősége, alternatív transzferjárművek Békásmegyerről, Újpestről, Szentlélek térről PL Riksa, ebike 

Dunai szabad strand  

Dunai természeti értékeket ismertető, népszerűsítő létesítmények 

Dunai Vizi Akadémia 

Egészséges étterem, cukormentes cukrászda, szórakozóhely 
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Egészségtudatosság 

Egy "parti gondnokság" felállítását az összehangolt használat, üzemeltetés, fenntartás érdekében. 

egy külön biciklis sáv hogy mindenki nyugodtan tudjon közlekedni sok ember esetén is 

Egy skatepark jó lenne, ami van a városban, az alig használható, vízparton különösen jól tudnak ezek kinézni (ld. pl. Barcelona). 

Egy szép sétány és bicikliút, jó minőségű vendéglátóhelyek. 

Egyértelműen össze kellene kötni a hajógyári szigettel. A hatalmukkal visszaélő közszolgák (polgármesterek, miniszterek, 
államtitkárok, stb.) nyilvános kivégzésére szolgáló létesítmény is pont elférne, sajnálatos, hogy a döntéshozók ebben ellenérdekeltek. 

egyes lemenő utakról kizárni a gépkocsiforgalmat 

egymás mellett, de külön séta, futó és bringa utak 

Egységes arculat, rend minél hamarabb 

egységes és rendezett út (gyalogosok és biciklizők számára); a vendéglátóhelyek ill. az építési engedélyt kapók (lakóparkok, lakások 
is, amelyek hivatalosan "nyaralók") fizessenek "idegenforgalmi adót", amelyet kötelezően a Római-part karbantartására és 
fejlesztésére kell fordítani 

Egyszerű, de nagyszerű megoldásokat kell találni, hogy a mostanihoz hasonló jelleg, hozzáférhetőség legyen, de rendezett 
mederben. 

Éjszakai zajjal nem járó KULTÚRÁLIS és oktatási központ több korosztály számára ( festészet, kerámia, természetvédelem, 
gasztronómia, jóga stb ) 

El kell érni, hogy az emberek ne az autós közlekedést válasszák ha zöld területre szeretnének menni. 

Eleg az epitesi engedelyekbol! 

Elektromos eszköz(roller bicikli) töltőhely kalakítás 

elektromos kerékpár töltőpontok kellenének a büféknél és a parton még 1-2 helyen 

Elhagyott, életveszélyes épületek lebontása vagy átalakítása. de lehetne a helyükre parkosított terület sok fával mezei virágokkal fű. 

Elhatarolt, biztonsagos bicikliut a parton. 

Élhető közösségi terek, melyek mindig megújultak de nem veszítik el arculatú, funkciójuk használhatóságát. 

Élhető közpark elsősorban a helyi igényeket kiszolgálva 

élhető, biztonságos, árvizvédett környezet a természet maximális megőrzésével 

Élhetővé tenni a sétálgató, a kerékpározó és a kutyás emberek számára, békés együttéléssel.  

Elképesztően kevés helyen van kihasználva Budapest környékén a gyönyörű Duna part, semmiképp nem érzem szükségét, hogy ezt 
a keveset is tönkretegyük jobban is elhelyezhető gátakkal, építkezésekkel, luxus lakóparkokkal. 

Elkerített kutyafuttatók és ott működő kutyaiskolák.  

Elkerített kutyastrand, kutyák számára játszótér, kutyapark, kutyafuttató 

Eloiras a bufekben a kornyezet tudatos forgalmazasra, ne legyenek “eldobhato” muanyagok, legyen tobb termeszetes lebomlo 
csomagolas 

Először egy indulatos megjegyzés: az 1980-as évek végétől kb. egy évtizeden át evezős hajónk volt egy (majd egy második és 
harmadik) csónakházban. Kiszorultunk, mert (Tarlós kerületi polgármestersége alatt) a területet privatizálták, a Sportlétesítmények 
Vállalat megszűnt, a csónakházakat lebontották. A terület "fejlesztői"nyaralónak álcázott lakóparkokat építettek a csónakházak 
helyére abban a reményben, hogy az állam majd úgyis megmenti őket. Nos, ezt a mentalitást mélyen elítélem. Az árvízvédelemről: Az 
árterületen lakóknak tudomásul kell venniük, hogy a Római árterület, ha védekezni akarnak, ők maguk fizessék meg a saját 
lakóparkjuk védelmének a költségét, de azt csak engedéllyel, a környezeti és esztétikai szempontokat is figyelembe véve tehessék.  A 
Nánási úton túl már nincs árvízveszély, odáig soha nem jött föl a víz, a Nánási út melletti kis töltés közpénzből történő, minimális 
megemelése bőven elég a belső területek megvédéséhez. Ezután a vízióhoz: a legfontosabbnak azt tartom, hogy a Rómainak legyen 
gazdája, ne csak egyszer ruházzanak be, hanem folyamatosan tartsák karban (söpörjék, portalanítsák!!!) az utakat, nyírják a füvet, 
gondozzák a fákat, és alakítsanak ki külön bicikliutat és gyalogutat. 

elsősorban a sportolási lehetőség kialakítását, és a Dunához kapcsolódó vízi sportok fejlesztését tartanám jónak  

Elsősorban a szabadidő eltöltésére, igényes, Duna parti környezet, ahol jó kikapcsolódni, nem a turistákra építve.  

Elsősorban az itt élők megszokott nyugalmát figyelembe vevő megoldást kell találni a terület rendezésére. Az itt élők, ha 
bulinegyedben szerettek volna élni, akkor most ott élnének és nem a Római parton, Római fürdőn, vagy Csillaghegyen. 

élsportok infrastruktúrája 
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Elterelni a biciklistákat, sok padot, diszkivilágítást, széles sétányt, nyilvános vécét. 

Én maximum egy-két ,,retró" büfés helyet hagynék meg. Inkább átadnám a helyet a fellinihez hasonló természetközeli 
bároknak/éttermeknek, amik fiatalosabbak, modernebbek és fenntarthatóbbak. A természetet és a közösségi tereket hoznám első 
helyre és a sportot. Például német parkokban olcsón lehet kis minigrilleket venni és sütögetni, szerintem ilyesmi is tök jó lenne itt a 
római parton. A Valyó-s csapat munkái is nagyon jók és hasonló helyeket kéne csinálni, ahhoz amit ők szoktak. 

Én szeretném a jelenlegi hangulatot megtartani. Megelőző karbantartással (ami sajnalatos módon nem ismeretes hanánkban) 
tartanám meg a terület és épületek jelenlegi formáját, megjelenését. Véleményem szerint így tökéletes, ahogy van! De ahogy látom a 
kérdésekből, és lehetséges válaszokból, már el van döntve, hogy valamilyen átalakítás lesz. 

Engedély kötelezettség bevezetésével szavatolnám a zenés (és nem csak az élőzenés) vendéglátóipai egységek vonatkozásában a 
"szociális távolságtartás" megvalósulását, annak érdekében, hogy ne kelljen úgy éreznie magát az ide látogatónak, mintha a 
vidámparkban kószálna... :-) 

Építési tilalmat kellene elrendelni további lakóparkokra, az elhagyott, elhanyagolt üdülők, csónakházak területét az önkormányzatnak 
kellene megszereznie, ezzel elejét lehetne venni a további pusztításnak. Ahhoz, hogy a viziélet fellendüljön megfelelő propagandára, 
jó állapotú hajókra lenne szükség. Ha sikerül a szabadstrand kialakítása, mellette szabadtéri csónakkölcsönzőt, esetleg kajak, kenu 
tanítással kellene létrehozni.  Több padra, szemetesre lenne szükség. Ez rövidtávon is megvalósítható feladat.,  

építési tilalom, és a környezeté maradjon.. vigyázzanak a tisztaságra, úgy jó, ahogy van 

Építhetnének egy kukturális központot, ahol színházi előadások, koncertek, kiállítások, rendezvények stb. kerülhetnének 
megrendezésre. 

Érdemes lenne korlátozni a hatalmas, tájba egyáltalán nem illeszkedő épületek engedélyezését. 

Érdemes lenne valahogy különválasztani a bicikli és a gyalogos utat, illetve szerintem nagyon nem lenne jó még jobban beépíteni a 
partot. Sajnos alig van már olyan rész, ami ne lenne beépítve, inkább a korábbi, elhanyagolt épületeket kéne felújítani és új közösségi 
funkciót találni, pl. a korábban is felsorolt kulturális programokra. További lakóházak építését nagyon ellenzem, így is egyre több 
helyen jelennek meg a magas árfekvésű vagy luxuslakóparkok vízpartokon, és az emberek többsége így kiszorul. A fák, a növényzet 
gondozására nagyobb figyelmet kéne fordítani, de ez ne azzal legyen egyenlő, hogy kivágják őket, vagy ha az elkerülhetetlen, 
mindenképpen ültessenek helyette újat. 

esetleg külön kutyasétáltató, egyértelműen a gyalogosoktól elkülönített kerékpárút 

Eurovelo 6 útjának megfelelő minőségű és szélességű, biztonságos kiépítése 

eurovelo kerékpárút jó kiépítése, biciklitárolók 

Eurovelo vonalának áttervezése, könnyen legyen megközelíthető kerékpárral a Római, de  vagy vendéglátóegységek vagy kerékpár 
út..  

Evezos kozessegek esctermedzeti ertekek tamogatasa, motoros hajoforgalom korlatozasa, setany kiszelesitese, hohy a bringasok is 
elferjenek 

Ez a partszakasz a budapestieké eélsősorban, külföldieknek sok helyen máshol van szórakozási lehetősége, ennek a résznek meg 
kellene maradnia a vegyes használatú, sok embernek kedves helynek. 

Ez az egyetlen észak-budai Duna -part, ami még a miénk. Ne vegyetek el tőlünk, vigyázzatok rá  

ez egy ártér. normalis vizi eltet elni, sportolni budapesten pedig csak itt lehet. szabadstrandolni szinten. 

Ez jelenleg egy fontos köztér és élőhely, nem szabad, hogy szép lassan (és akár illegálisan) kisajátítsák magáncélokra. Ami a gátat 
illeti: 1) rendezési tervvel szembemenő, szabálytalan építményeket / magántulajdont nem közpénzből védünk meg. 2) rendezési 
tervvel szembemenő, szabálytalan építményeket, magántulajdont nem természeti (közös) értékek feláldozásával védünk meg. Ennek 
a kettőnek a maradéktalan figyelembe vételével bárhol lehet a gát... 

Ez nagyon jó irány. Maradjon az emberek többségének örömére és vigyázzunk a pótolhatatlan természeti értékekre!  

Ez nem buli negyed! Ez tényleg a családok és sportolók területe, ezt ne vegyék el tőlünk 

Fák a Rómain, gát a Nánásin! Tegyék rendbe a sok rendezetlen és romos ingatlant  

Fák védelme!!!  

Fákat ültetni. Sok-sok fát. :) 

Fát kivágni tilos. Nem, még azzal a kifogással sem szabad. 

Felejtsük el a magas árfekvésű, drága helyeket. A Duna mindenkié, nem a NER lovagoké.  

Felejtsük el a mobilgátat! 

Felelős kutyatartók póráz nélkül is sétáltatnak kutyákat. 

Fellini utáni rész jobb kihasználása 
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Feltétlenül a köznép helye legyen 

Fenntartható tervezés minimális lábnyommal (energiahatékonyság, komposztkukák, ehető termésű növények 

Fiatalok szamara tamogatas kulturalis program rendezesehez a teruleten 

fideszesek, mszp tagok, "vállalkozók" és 90 IQ alattiak kitiltása 

Figyelembe kell venni a jelenleg kialakult "rendet" azaz a büfék és egyéb forgalmas vendéglátóegységek ne terjeszkedjenek. De 
ezeknek is biztosítaniuk kell az átmenőforgalmat, tehát ne szűkíthessék az amúgy is szűk gyalogos/kerékpáros közlekedést. Illetve 
akik önhatalmúlag leszűkítették az út szélességét, adják vissza a területet! Ezek egyfelől a büfések alkalmilag (táblákkal és 
kerékpártárolókkal, illetve ahol szegélykő térkő van, ott indokolatlan a szűkítés. A gyalogosok szempontjából forgalmas időben és 
helyeken a kerékpárt csak tolni lehessen. Pl hétvégén délután. 

Figyelembe venni a területet szintén használó környékbéli és messzebről érkező kutyás emberek véleményét. Egyeztetni a kerületi 
egyesületekkel, kikérni a véleményüket, felmérni az igényeket. 

Figyelemmel fordulni a "kutyás" társadalmi csoport felé.  

Figyelmet kellene fordítani a madarak védelmére a vízi világ hangsúlyozására. Természetközelivé kell tenni, játszótér van mindenhol 
ide a Duna miatt kell kimenni és az állatvilág miatt. 

Folyamatos karbantartás, szigorú szabályok a megóvás érdekében. 

Folyamatos rendőri vagy polgárőri járőrözés, térfigyelő kamerarendszer kiépítése  

Folyamatos zöldfelületi karbantartásra, takarításra van szüksége a területnek. Örömmel látnám, ha egy kicsit közelítené a part 
rendben tartása az ausztriai színvonalat. Tisztaság folyamatos biztosítása és azonnali romeltakarítás az időjárási, vagy egyéb 
incidensek után.  

Folyamatosan csak romlik a helyzet. Kezdi elveaziteniba regi feelingjet 

Folyamatosan és részletesen tájékozatatnám a lakosságot a part fejlesztésének részleteiről. Önálló webes felületet hoznék létre a 
Római partnak, amelyen keresztül az aktualitásokról lehetne tájékozódni. 

Folytatódjon a fokozott figyelem, a környezetvédelem és a támogató hozzáállást illetően. 

Fontos a rendeb tétel. 

Fontos hogy ne sajátíthassák ki a gazdag emberek - már így is túl sok az olyan hely, ami csak a felső középosztály számára elérhető. 
Hogy mindekié legyen. Hogy a romos szállodákból valami közösséget szolgáló, mindenki számára elérhető intézményeket 
csináljanak, ahova akkor is lehessen menni, ha az ember nincs kitömve pénzzel. A természeti környezet egy kincs, arra vigyázn i kell, 
és az se lenne jó ha turistanegyed lenne belőle. Fontos hogy a zöld partszakaszok zöldek maradjanak. 

Fontos lenne a lakóparkok terjeszkedését megállítani, mert teljesen elveszti a Római a hangulatát, és tönkreteszi ez a változás. Nem 
akarunk a következő VI/VII kerületté válni, szerintem nem azért költöztünk ide régebben. Hanem pont a nyugalom és a természet 
közelsége miatt. 

Fontos lenne a természetes hullámtér, ártér megtartása. 

Fontos, hogy a part megközelíthetőségéről hosszú távon kell gondoskodni (BKK, hajó, gyalog, kerékpár és autós oldalról is)! Meg kell 
érteni, hogy a használük nagy száma távolról érkezik és így valamilyen közlekedési formát igénybe vesz. 

Fontos, hogy a sétálók, az üldögélők, Dunát néző emberek, a biciklisek, rolleresek, külön egymást nem zavaró területen tudjanak 
mozogni. Sok ülő, pihenő alkalmatosságot kihelyezését javaslom, akár a parti fövenyem, vagy a fák vonalában. 

Fontosnak gondolom, és megfontolásra ajánlom, hogy a tervezési folyamat során ne próbálják meg a partot valami máshoz 
hasonlítani. Ne egy új Lupa Beach, ne egy új Kopaszi-gát, vagy bármi egyéb lebegjen a szemük előtt. Nem kell feltétlenül hasonlítania 
az új(?) partnak semmihez. Mint ahogy a jelenlegi Római part sem hasonlít semmihez itt Pesten és mégis szeretnek idejárni az 
emberek. Vannak hibái, de ha bárkinek azt mondják, hogy Római part, akkor mindenkinek nagyjából ugyanaz jut az eszébe és az a 
valami sehol máshol nincs meg a városban. Fontos, hogy ez maradjon is így. 

Fontosnak tartom a Nánási úton sokkal több zebra kialakítását. Nagyon nehéz az áthaladás!!  

Fontosnak tartom, hogy minden funkció egymást nem zavarva valósuljon meg. A biciklisek mehessenek kerülgetések nélkül, a 
gyalogosok sétálhassanak szintén kerülgetések nélkül, de biztonságban, kicsi totyogókat el lehessen engedni, kutyasétáltatóknak 
legyen külön futtató 

Futó pálya kijelölése és megépítése, a kutyák pórázon történő setaltatasanak ellenőrzése.  

Futócsík, bicikliút 

Futópálya 

futópálya kiépítése 

Futópálya végig a Rómain az Aranyhegyi pataktól a Barát patakig, az ártéri fákat mindenképpen meg kell őrizni!  

Fürdési lehetőség  
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Fürdési lehetőséget hiànyolom 

Fürdési tilalom feloldása. 

Gát 

GÁT TELEPÍTÉSE  

Gát, a sóderben a 2019es ültetett fák a vicc kategória, ugyanakkor az elhalt/elöregedett fák bedőlnek az útra/ dunába 

Gátat a nánasira, bicikli utat és rendezett sétányt a partra, megőrizve a partmenti fövenyt. 

Gátépítés 

Gondozás 

Gyakori hajójárat a Jászaira és más, emberlakta helyekre 

Gyalog út és bicikli út szétválasztása 

gyaloghíd az óbudai szigetre, közvilágítás, kerékpáros sztráda a nánásin, modern csónakházak, közösségi stégek, strand, szabadtéri 
kultúrális programok. 

Gyalogos és biciklis használók segítése az elkülönítéssel. Jelenleg a sétányon való biciklizés sem a gyalogosoknak, sem a 
bicikliseknek nem jó (mondom ezt biciklisként) 

Gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztaása 

Gyalogos védelem, járdák, zebrák kialakítása a Királyok útja, Nánási útvonalon is. 

Gyerekkorom óta evezek a Dunán ezért valamennyire ismerem a Dunát és annak Római parti szakaszát is. Véleményem szerint egy 
Római parti Dunai strand nagyon rossz ötlet!!!! Mindezt annak ellenére mondom, hogy évről-évre részt veszek a szervezett Duna-
átúszásokon és strandolok Szentendrén, Horányban, Gödön, Dunabogdányban, Dunakeszin és Kisorosziban. Aki ismeri a Római 
parti Duna medret azt tudja, hogy felelőtlenség a Dunába menni itt mert az tele van mindenféle oda nem illő tárggyal. (Betondarabok, 
vasdarabok, szögvas, üveg, fémdobozok .......... stb) Továbbá akármennyire gondolja bárki is makulátlannak itt a Dunát azért a 
Békásmegyeri szenyvíztelepről a műholdképeken is jól látható szenny pont a Római parton landol. Aki fürdött már a Dunában a fent 
felsorolt helyek valamelyikén vagy Budapesttől északra az tudja mire gondolok. Másrészt a strandoló emberek a parton akadályozzák 
a vízre szálló evezősök mozgását. Fentiek miatt én nem támogatom ezt a kezdeményezést és nem is fogom használni az 
esetlegesen itt létesülő strandot. 

Gyermek napközis és tematikus táborok infrastruktúrájának kialakítása! 

Gyors hajós közlekedés a belvárosba, helyieknek Római bérlet kedvezményekre a szolgáltatásokhoz 

Gyors viziközlekedés a város többi pontjával összekötve, ami kiválthatja az autós megközelítést  

Ha a fentiek megvalósulnak,nekem megfelelő lesz. 

Ha bulinegyed lesz, megszűnik Róma, Csillaghegy, Aquincum nyugslma.  A sziget fesztivál is sok, pedig az csak  egy hét.t. 

Ha gátat csinálnak a nyomorult lakóparktulajdonosok és hotelek kedvéért, akik hullámtérbe építkeztek illegálisan, szétb..-va a város 
egyik legszebb helyét, én bizony módfelett indulatos leszek. 

Ha lehet, ne csak a válaszadók szerinti nagy számok alapján döntsenek, a part jövőbeni rendeltetésének meghatározásakor 
törekedjenek az értékesebben élhető élethez szükséges élettér kialakítására. Az értékesebb kínálat is hatással van a keresletre.  

Ha további fejlesztéseket (esetleg szabadstrandot) terveznek, arról ne tiltsák ki a kutyàsokat, mert a kutyusaikat úsztatni vágyó 
gazdiknak eddig is kevés lehetőségük volt erre, de ezután csak még kevesebb lenne, ha kitiltanàk őket.  

Habár nagyon szeretek bicajozni és oda is azzal járok, a parton magán kerékpáros útvonalat vezetni nem célszerű. A területet 
gyalogos vagy gyalogos és karékpáros övezetté nyilávnitanám (kerékpár max. 10 km/h kresz szerint). Hivatásforgalmi útvonal a gát 
vonalában húzódjon valahol, de ne kelljen jobbkezes mellékutcákban minden sarkon fékezgetni. 

Hagyják békén! 

hagyják így csak takarítsák rendszeresen a szemetet gondolok ezalatt azokra a szemetekre akik szemetelnek 

Hagyják meg a természetes formáját a partnak. Nyilvánítsák természetvédelmi területté. 

Hagyjátok békén a partot!  

Hajó-hotelek nélküli Római part 

Hajómodellező gyerekeknek vízparti lehetőség 

Hasznos és előremutató lenne, ha a kutyák és kutyatartók szempontjait is beépítenék a tervezés során - egészsgéges 
kompromisszumokkal elérhető volna, hogy rengeteg ember négylábú társa, családtagja ne megtűrt, hanem elfogadott és kívánatos 
vendég legyen itt. A  természettel, azaz a növénnyekkel és állatokkal (közvetve egymással, emberekkel) való harmonikus 
együttétésre tanításnak kiváló terepe lehet ez a  kivételes adottságú hely.  
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Hasznosnak tartanám, ha még többen járnának ki evezni, kajakozni-kenuzni a Dunára (bár most is örvendetes a forgalom). Ha az 
érdeklődő fiatalok kedvet kapnának ezekhez a sok évtizeden át űzhető vízi sportokhoz. Ha a csónakházak nem csak hajót, de edzőt 
is "kölcsönöznének", ahol rendszeresen részt lehet venni amatőröknek, akár öreguraknak (mint jómagam is) szóló, edzésszerű 
programokon. Egyáltalán, ha a csónakházak száma nem csökkenne, hanem gyarapodna. Emellett elférne egy-két hajójavító, netán 
építő műhely, mert ezek régen nagyon hasznosak voltak. Jó lenne, ha könnyebben át lehetne biciklizni a területen. Jelenleg a part 
járhatatlan, mert rendezetlen és sok (hála Istennek) a gyalogos, a gyerek és a kutya. Még a legjobb útvonal a Nánási út-Királyok útja, 
de azért az elég keskeny és forgalmas. A hivatalos kerékpár útvonal pedig elég tekervényes, és tele van elsőbbségadással... 
szeretem a Római-part kis büféit, egy-két jó éttermét, és imádom a könyvcsere szekrényt a Lídónál. Viszont valahogy csökkenteni 
kellene az autóforgalmat, és javítani a buszos megközelítést (jómagam vagy autóval megyek, ritkán, vagy kerékpárral, sokkal 
gyakrabban). 

Hogy fürödni lehessen a Dunában, előtte megoldandó, hogy ne kerüljön bele Szentendrén szennyvíz. 

Horgászásra kijelölt terület ahová más nem léphet be,pláne nem a kutyások. 

Hosszú a kifutasi idő.  

Idegenhonos, invazív növények (pl. japánkeserűfű, zöld juhar) visszaszorítása, őshonos ártéri növények előnyben részesítése, 
telepítése. Bemutató táblák a terület élővilágáról, történetéről. Beton, térkő helyett a természetközelibb hatású murvás utak 
meghagyása. 

Idősek Otthona a kiöregedő evezösőknek is 🙂 

Ifjásot megszolító programok, egyetemi kampusz a postás helyére 

Igazi csónak parti hangulatot ami a múlt század közepén volt. Sokat jártam Édesapámmal csónakázni.  

Igazi Duna-parti életet, hasonlót, mint az 50-es, 60-as években. 

Igen , legalább egy helyet hagyjanak ki , nem kell mindennek változni!!! Nem elég kárt szenvedett már az a pici sziget? Az 
elővilágával foglalkozzatok , hogy 40 év múlva is megtalálható legyen a jelenlegi ökoszisztémálya. 

Igen semmi esetre élőzenés helyeket, mert nagymértékben ZAVARNÁ A RÓMAI ILLETVE CSILLAGHEGY LAKÓIT!!! A HANGERŐ 
VISSZAÉLÉS A LEHETŐ LEGNAGYOBB  ÉRV! 

igen, szerintem az utolsó kettővel választásokat lehetne itt veszíteni.. 

Igényes arculati elemek, tájékoztató térképek 

Igényesebb, de vegyes használatú terület. Kutyázók, sétálók, biciklisek, kikapcsolódni vágyók, igényes éttermekkel, kevésbé retró 
hangulattal. 

Így szeretem 

Indítanék a város több pontjáról közvetlen tömegközlekedési járatot, amivel gyorsan és könnyen el lehet jutni a Rómaira. 

Ingyenes illemhelyek kialakítása.  

Ingyenes sportolási lehetőségeket kéne kialakítani, fizetős drága helyek mindenhol vannak.. A látogatók nagyrésze kutyával látogatja 
a területet. A kerékpáros közlekedést sebesség korlátozással kéne ellátni, hogy a járókelőket ne zavarják. 

Ingyenes, nyilvános strand jól jönne! 

Internet ingyenesen 

Írták ki a politikát!  

iskolán kívüli tanórák tartására alkalmas helyszínek, tanösvények, strandok, sporthelyszínek, elsősorban kerületi iskoláknak. Római-
fürdő hasznosítása iskolai úszásoktatásra, zöld(hő)energia hasznosítása. Csatornázás kiépítése, vendéglátóhelyeknél és a 
lakóingatlanoknál is. 

Ismételten WC! Kereékpárosok ránveleése, hogy a tömegben ne tekerjenek. Több a büfé mint kéne, fele igénytelen, drága. 

Járőrök, szemetelők, kutyaszart otthagyók megbüntetése. 

Játszótér, Fellini jöhet. A part maradjon mindenkié, ne legyen pénzes emberek villogó terepre, arra és a piálásra bőven van hely a 
belvárosban. 

Javaslom teljesen leállítani az építési beruházásokat (lakópark, nyaralóvilla, hotel, panzió), az ősfás részeket menteni, a nyerészkedő, 
színvonalon aluli toldott-foldott büféket, fogyasztói egységeket megszüntetni. 

Jelenleg barátságos és családias a hangulat. Az olcsóbb és a drágább kikapcsolódás megfér egymás mellett. Erre kellene ügyelni a 
jövő tervezésekor. A legtöbben azért laknak itt, mert jó a közösség. 

Jelenleg bentebb a Római lakótelepen lakom családommal. Az utóbbi években történt ingatlanfejlesztések során csupán óvodát, 
iskolát, játszóteret felejtettek el építeni a "haszonleső" kivitelezők így a belső óvodák/iskolák/játszóterek iszonyatosan zsúfoltá váltak. 
Amennyiben lehetséges megfontolásra ajánlanám a lakásszámhoz kötött ilyen jellegű infrastruktóra kötelező jellegű létrehozását. 
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Jelenlegi hangulat megtartása rendezett körülmények között.  

Jetsky, motoros hajó tiltsák ki, hangoskodjanak a lupa sziget meg Szentendre  között, térfigyelő kamerák a biztonságért 

Jó lenne ha kisebb lenne a tömeg ott. Akármit is fognak vele csinálni, ha annyian mászkálnak majd ott, mint most akkor mindegy lesz. 

Jó lenne ha nem politikai csatározásra használnák fel, hanem valódi fejlesztések történnének a területen végre. 

Jó lenne meghagyni olyan területeket ahol bográcsozni, grillezni  lehetne. 

Jó lenne megőrizni a mostani hangulatát. 

Jó lenne Pesten egy hely amely feléleszti a rendszerváltás előtti időket, ezáltal fellendülést hozhat az ilyen turizmusban.  

jó lenne, ha lennének újra egész nyárra bérelhető kabinok, de valamelyest korszerűbbek, mint a Béke II jelenlegi házacskái 

Jobb lenne ha kutya barátabb lenne 

Jobb megközelítési lehetőségek gyalog (zebrák a Királyi, Nánási útra) és tömegközlekedéssel. 

Jobb megközelíthetőség. Jelenleg a legtöbben autóval jönnek, pedig nagyon jó program hajóval vagy kerékpárral érkezni. Lehetne 
több kerékpár lekötésére alkalmas hely. A természetközeli állapot fenntartása mindenképpen fontos lenne, nem kell még egy 
Kopaszi.  

Jól kivilágított futósávot szeretnék 

kabin bérlés 

Kamerarendszer 

karbantartás, felújítás ! 

Kellenek a klotyók! 

Kemping van már a Rómain, azt lehetne korszerűsíteni ott, ahol most is van. 

Kerékpár utat külön vezessék a setaloktol. Lehetne a dunai evezesre kerekparozasra programokat szervezni turavezetovel.  

Kerékpárok és gyalogosok teljes szétválasztása 

Kerékpáros fejlesztések 

Kerékpáros it külön a gyalogos tol  

Kerékpárral csak a megfelelően kialakított helyen lehessen közlekedni, mert rengeteg a konfliktus, és sokszor a büfék előtt sem 
szállnak le a kerékpárosok. 

kerékpársáv 

Kerékpárút a Margit-hídtól 

Kerékpárút elkülönülése a gyalogosok tol  

Kerékpárút kialakítása 

Kérem hangsúlyozzák a természetes környezetet az építettel szemben. 

Kérem vegyék figyelembe az itt lakókat a nánási parton 

Kérem vegyék figyelembe, hogy a szegényebb középosztálynak és a kispénzű fiataloknak milyen kevés egyéb helye van Budapesten 
a kikapcsolódásra. Vagyis ne csak elszigetelten a Római partra gondoljanak a koncepció véglegesítésekor, hanem arra is, hogy mi 
marad számukra, ha ez is "elvész". (A Hajógyári sziget megmenekülése igazi boldogság, köszönjük!)  

Kérem, hagyják meg a budapestieknek azt a pár helyet, ahol még közvetlen hozzáférésük van vízparthoz és zöldterülethez, 
biztonságosan és könnyen megközelíthető módon. 

Kérem, maradjon meg itt a régi hangulat! Ne legyen ebből is “trendi” hely... Ne vegyék el a varázsát! 

Kerépáros és vizi turizmust tartom fontosnak. A sétányos részen a kerékpáros és gyalogos forgalom számára szélesebb felület kell, 
de a kerékpáros-rolleres száguldást meg kell akadályozni. A nánási-királyok mentén a kerékpáros forgalomnak még nagyobb 
szerepet kell adni, hogy aki a parton egy bizonyos helyre igyekszik a megteendő távolság nagy részét ne a parton tegye meg, hanem 
kint nánási-királyok útján. Ehhez kell jobb infra jó táblázás az elérhető úticélokról. 

Kérünk szépen széles, büfémentes sétányt és kerékpársávot!  Épp elég büfé van oldalt, középre nem kell sem büfé, sem asztal, ami 
leszűkíti a sétateret! 

Későbbiekben is legyen a kutyások számára szabadon elérhető partszakasz ! 

Kevés a rossz időjárási körülmények között is használható fedett helyiség. Leheten több sátras étterem/kocsma. 

Kevés a szabad elérésű, természetes partszakasz Budapesten - nagyon kérem, ne építsék ezt is tele magáningatlanokkal! 

kevesebb "bódét", nyáron valamilyen forgalom csillapítást így ekkora tömeg egyszerűen élhetetlen 
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Kevesebb beton. :) 

Kevesebb csónak stég, kevesebb bringás, semennyi büfé és semmi beton sehol! 

Kevesebb lakó épület  

Kevesebb pénz, több lélek. 

ki kell használni minden területet valamire vagy csak önmagában vagy programmal szolgáltatással energiával megtölteni. 

Kicsit több mosdó kéne. Több játszótér, több park több fa. Nem kellenek új építésű lakóparkok 

Kiemelt figyelem a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos elválasztására, motorcsónakok artkozelben szigorúan betartatott 
csökkentett sebesseggel való közlekedés engedélyezése 10 km/h 

Kiemelten fontosnak tartom a kerékpáros és gyalogos forgalom szétválasztását, és hogy a kerékár út ne a vendéglátóhelyek közepén 
haladjon. Szívesen látnék ping-pong asztalokat, szabadon használható sportpályákat. Erre alkalmas lehet a Pünkösdfürdő utcai gáttal 
védett terület. 

Kifejezett kutyás rész  

Kilátó a Duna-kanyar irányába és Észak-Budapestre, lombkorona sétány botanikai és ornitológia kötödéssel. Talán közösségi kertek, 
elsősorrban esztétikai és rekreációs funkcióval a dunai ártéri vadvilág jellegzetes növényeivel. 

kinn a part megőrzés, beljebb mobilgát, még beljebb az eddigi épületek, nyaralók, csónakházak, KERÍTÉSVONALBAN MOBILGÁT !. 

Királyok útja, Nánási út rendezése, kiszélesítése, nyúlgtr elbontása, helyette modern mobilgát-rendszer kialakítása a parti sétányon. 

Kis lépésekkel gyorsan lehetne javítani (szemetesek, sétány felújítása, wc, padok, ivókutak, biciklitárolókstb.) 

Kisajátítással nagyobb teret kellene nyerni a közösségi rész szélességének a Rozgonyi Piroska - Pünkösdfürdő utca között, így a 
mobilgát elférne és a fásításra, parkosítást a is lenne hely, egy rendezett, hosszú távon fenntartható part keletkezne,  

Kishajó forgalom visszaállítása Újpest és Pünkösdfürdő között a gyalogos legközelítés érdekében a pesti oldalról 

Kishajó kikötők (nem motorcsónaknak) létesítése. Nem kerülne sokba... 

kitejesztés (továbbvezetés) a parton 

Kivágni azokat a fákat amelyek nem egészségesek.  

Kopaszi gát mintaként 

Korábban már megválaszoltam. 

könnyebb megközelítés közösségi közlekedéssel, vagy megosztásos közlekedéssel (Bubi a HÉVtöl, MOL Limo, greengo, blinkee) 

Környezet tudatos, Környezet kímélő vendéglátóhelyek létesítése  

Környezettudatos, rendezett,  családok, baráti társaságok számára motivációtól függő de pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas  

környzettudatosságot felvállaló megoldások bevezetése: szelektív kukák, öko játszótér, újra anyagok felhasználása, újra anyagaokból 
dizájnelemek, természetes anyagok kreatív használata, kavicsszobrok, kiállítások, tudtad-e típusú kérdések válaszok: miért fontos a 
talajban a gyökérzet? talajtartó funkció kiemelése, ismertetése szélesebb körökben is 

Kötöttpályás közlekedést és jó minőségű BKK hajókat  

Közbiztonság, tisztaság 

Közlekedési  szokásaink megváltoztak. Akik gépjárművel érkeznek, azokat nem szabad beengedni a part területére. Ezeknek a 
látogatóknak parkolóházakat kellene építeni, ahonnan kisétálhatnak (biciklizhetnek) a partra. Más egyéb építkezést (lakópark) be 
kellene tiltani. A vendéglátó helyek elhelyezését lehetne csoportosítani (szállodai-szakasz, éttermi-szakasz, büfé-szakasz...) és 
kellene hagyni egy szakaszt csak park-jelleggel, ahol nincs "vurstli-effektus". 

Közösségi tér (fedett, külső) amolyan könyvtár, kávézó, sportközpont, ahova nem kötelezően csak azért megy ember, hogy fizessen. 
Lehessen a helyieknek bemenni, leülni, közösségi foglalkozások gyerekeknek, előadások fiataloknak, időseknek.  

Közösségi terek kialakítása mosdôval 

Kukak, ivokutak,  

Kultúra: egy-két szabadtéri és/vagy fedett színpad (pl. független társulatok fellépési lehetőség); kiállítóterem (modern, kortárs magyar, 
avantgarde, egzotikus stb. érdekességeknek);"Budapesti vizisport" múzeum; játék-múzeum a gyerekeknek stb. 

Kulturált ,csendes víz közeli ,pihenő padok -meditációs helyszín /a Duna gyógyító erejét ,hullám társat lehessen hallgatni !!! 

Kultúrált rendezett környezet kell, ami rendszeresen takarítva van. Ne legyen több lakópark! Sportpálya igen! 

Kultúrált, élhető, sétálható terület 

kutyabarát büfék,kijelölt partszakaszok. 
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Kutyabarát mivoltát ne veszítse el 

Kutyabarat part, kutyafurdetes lehetosege a Dunaban is 

Kutyafuttató, kutyastrand 

Kutyaiskola, kutyabarát szolgáltatások 

Kutyás fürdetőhely kijelölése ( akár a létesülő szabadstrand mellett?), mint Dunakeszin 

Kutyás helyek 

kutyás lehetőségek, pl kutyafuttató, kutyastrand 

Kutyás park kialakítása nagy területen  

kutyás parti területek 

Kutyás rész kialakítása. A kutyák biztonságos úsztatásához, vízhez szoktatásához.  

Kutyás stand 

Kutyás szabadstrand 

kutyás szemlélet 

Kutyasétáltatás engedélyezése  

Kutyasétáltatás korlátozása. Hiába vannak a 3. Kerületben mindenhol “kutya szemetesek” így is rengeteg a kutyapiszok a zöld 
területeken. 

Kutyasétáltatásra alkalmas sétány (nem zárt kutyafuttatóra gondolok!) kijelölése, NAGY MÉRETŰ kutyastrand lehetősége (nem a 
susnyásban vagy valami leamortizálódott, 2 méteres kijelölt helyen) 

Kutyások, nem kutyások harmonikus együtt léte. 

Kutyásokkal együttműködés 

Kutyásoknak kialakított nagyobb park 

Kutyastrand 

Kutyastrand is legyen kijelölve. 

Külön a gyalogosoknak és kerékpárosoknak felfestve az út 

külön jelzés a bicikliseknek és a gyalogosoknak 

Külön jelzésű útburkolati jellel ellátott gyorsabban haladóknak (biciklis, futók) ill. sétálók számára.  

Lakihajók 

Lakoövezette atsorolas 

lakóparkok építésének felülvizsgálata, utólagos vizsgálat a jogszerű használatról (lakóépületként hirdetett üdülők, stb.) 

Lakóparkok jogi rendezése és felelőssége, lakópark stop, zöldfelületek minimális beépítése 

Lakóparkok tiltása, maradjon ártér 

Lakoparkot semmikepp, ez Budapest egyetlen konnyen A dunahoz hozzaferheto betonmentes teruleten, bun lenne ezt tonkretenni   

lassan, praktikusan, hasznosan, nem nagyzolva 

ld. 9. kérdésre adott válaszom: különítsék el a kerékpárosokat. 

Ledózerolni az àrtèrre èpített èpületeket, az èpítèsi engedèlyt kiadò korrupt hivatalnokok nyilvànos kivègzèse, Tarlòs Tahò - mi is a 
keresztneve ennek a patkànynak? mindig elfelejtem - nyilvànos megkorbàcsolàsa stb. 

Legfontosabb: állandó szabadstrand, családbarát kórnyezet, sportlehetőségek (nem csak vízi) 

Legyen a Budapestieké, és semmiképpen ne kerüljön egy szűk pénzes rétek kezére egyetlen ingatlan se...!!!! 

Legyen a nyugalom partja ahol "kacsázni"  lehet a gyerekekkel, párhuzamos biciklisáv es semmi bulinegyedlehet a gyerekekkel. 
Vizisport, séta es parhuzamos biciklisav 

Legyen a Római part a fővárosiaké, elsősorban a III. kerületieké, ami elérhető talán sokunknak! Kellemes időtöltés a szabadban 
mindenkinek. Érdemes átgondolni annak lehetőségét, hogy három részre tagoljuk a partot: déli részen horgászok-kutyások, középső 
fő részen a strandolók-sétálók-futók, északi részen biciglisek-hajósok(bérlők), így mindenki kedvére töltheti az idejét és nem zavarják 
egymást. 

legyen a terület tisztán tartva! 
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Legyen emberbarát, sok zöld felülettel, természetes kikapcsolódási lehetőségekkel (szabadtéri sportok, elvonulasi lehetőség egy jó 
könyvvel), legyen élhető minden korosztály számára (minél kevesebb autó és hotelekkel beépített terület), őrizzük a levegő 
tisztaságát a fák és az autók behajtási lehetőségének csökkentésével, legyen sok olyan kulturális program amelyek intellektuális 
fejlődést jelentenek az emberek számára,  

Legyen igenyes, elerheto es praktikus. 

Legyen ilyen mint most,de rendezetten. Kivilágítva,térkövezve. Modern wc-k,kukák. Kondipark is jöhet. Nappal 
sport,fagyi,séta,stb./éjjel hangulatos (retró) kiülös helyet sok sok lampionnal,élő zenével.stb...Le lehessen parkolni kényelmesen. Az 
új nagy parkoló szuper!!! Azt ki kéne bővíteni mert nyáron dugig van.   

legyen kerékpárút a parton, ami elkülönül a sétálóktól, kutyáktól, etc, büfék kiülő helyei ne foglalják el  

Legyen mindenkié! 

Légyen olyan szép és igényes mint A Kopaszi hat területe a lepukkant épületetek bontsák le legyen normális sétáló út.igenyes 
rendezett környezet  

Legyen pormentes, tiszta . 

Legyen sokak számára elérhető, rendezett, gondozott, természetközeli terület, megfizethető szolgáltatásokkal. 

Legyen tiszta, rendezett, sok ápolt zöld területtel, vizes játszóterekkel, pihenő parkokkal, szabad stranddal, sok fával, bokorral 

Legyenek egységes és igényes kialakítású pavilonok a jelenlegi tákolmányok helyett, amelyekben a büfék üzemelnek jelenleg. 
Emellett hangsúlyosan el kell különíteni a sétányon a gyalogos és kerékpáros sávokat. Legyenek ivókutak és nyilvános, de fizetős 
mosdók. 

Legyenek játszóterek is a vendéglátó helyek mellett! 

Legyenek normális köz WC-k, és lehessen mindenhol kártyával fizetni. Tűzrakó helyek kialakítása, illetve a közhasználatra bocsátott 
stégek nagyon jól jönnének. 

Legyszi ne csesszetek el! :) 

Lehessen továbbra is kutyával közösen a vízbe menni, akár egy kicsit távolabb a népszerű területektől. Úgy kéne mindenkinek 
lehetőséget biztosítani, hogy ne zavarjuk egymást. 

Lehetne a 2. verzió kiegészítve  anem dunai sportokkal, pl. futás, kerékpározás 

Lehetne a partot szakaszonként különböző célra specializálni (horgászás, pihenés/kirándulás, kutya, gyerek, vendéglátás, strand, 
vízisport, stb.) 

Lehetne a vegyes használaton belül kicsit sportosabb irány, azaz fejleszteni a partot és a zöldterületeket. Teret adni igényes, kevésbé 
retró vendéglátóhelyeknek. A külföldiek kicsábítása a Római-partra nem egy rossz ötlet, mert egy nagyon eltérő arcát ismerhetik meg 
Budapestnek. DE semmiképpen sem tömegturizmus szinten, a Római-part maradjon meg a budapestiek találkozóhelye, csak kerüljön 
be a köztudatba majdnem annyira, mint a Margit-sziget 

Lehetne hetente nyírni a fűvet, az elszáradt faágakat rendszeresen levágni, télen jó lenne, ha el lenne tolva a hó. 

Lehetne közösségi kerteket is létesíteni. 

Lehetne meghagyni nagyobb, természetes mezőket, hogy a rovarok tudjanak táplálkozni. Úgy általában is inkább a természet kapjon 
helyet, mint a beruházók, akik "fejleszteni" szeretnének. 

lehetőleg ne tüntessék el a zöldterületeket 

Lehetőség szerint elkülönített kerékpár és séta utat kellene biztosítani, jelenleg ez nagyon kaotikus! A folyópart természetes jellegét, 
növényzetét maximálisan megvédeni. 

Lepusztult, használaton kívüli épületek elbontására kötelezni a tulajdonosokat, üres telkek takaríttatása, extra adóztatása 

Luppa sziget kezeletlen szennyvize a Római fölött ömlik a Dunába 

Luxus bulinegyed van a belvárosban és alakul a " lupán" is. A Római legyen a középosztályé. 

Ma a Római-part Budapest egyetlen tényleg természetközelinek megmaradt helye. Javaslom, hogy a jelenlegi állapotot tartsák 
karban. Több szemetest és nyilvános, nem fizetős wc-t tegyenek a területre, de inkább a házak, bejövő utcák mellé, hogy ne rontsák 
a vízpari élményt. 

Már így is zsúfolt a part, még több lakópark, szórakozóhely élhetetlnené tenné 

Maradjon a part az embereké, sok zölddel, nyugalommal, retró helyekkel! 

Maradjon az emberek egyszerű szórakozó és szabadidős partja. 

Maradjon ezen a szinten 

Maradjon így! <3 

Maradjon ilyen 
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-maradjon ilyen 

Maradjon ilyen amilyen. 

Maradjon ilyen, amilyen most! 

Maradjon ilyen, csak karbantartott legyen. Nem kell plusz játszótér, ilyesmik, nem kell plusz terhelés a környezetnek. 

Maradjon kutyabarát 

Maradjon kutyás a part 

Maradjon meg a békés, családias jellege 

Maradjon meg a part természetes szépsége és annyi átalakítás és modernizálása történjen, ami feltétlenül szükséges  

Maradjon meg a sok zöldterület, a csendes környék. A fákat újra lehetne ültetni Ft 

Maradjon meg a víz közvetlen megközelíthetősége, légyen rendezett és tiszta a part , legyen szabad fürödni a Dunában, ehhez 
biztosítsák a jó vízminőséget, legyen több nyilvános WC, legyen rendszeresen megtisztítva a föveny a szeméttől , maradjanak még a 
nagy fák és a természetes árterület, a gát maradjon a Királyok útján. Bontsák el vagy újítsák fel az omladozó beton lejáratokat a 
sétányról a vízhez. 

Maradjon meg az alacsony és közepes jövedelemmel rendelkezők hétvégi, könnyen elérhető kiránduló, kikapcsolódási 
lehetőségének!  

Maradjon meg sok zöld terület, lejutás a vízhez, mert a budapestieknek nagyon kevés szabad zöldterület áll rendelkezésre. 

Maradjon minél természetesebb a partszakasz. 

Maradjon minél több beépítetlen, természetes szakasz. 

maradjon plebejus, emberkozeli, demokratikus 

Maradjon sok fa és a Duna elérhető közelségben 

Maradjon természetes ! 

McDonald’s 

Meg kell őrizni a kialalkult természet-központúságot 

meg kell őrízni az utókornak hangulatát így ahogy van rendezetté kell picit szedni 

Meg kell találni a módját az ártér kipucolásának. Ennek az országnak a szégyene, hogy engedély nélkül épített ingatlanok nevetséges 
összegű bírság megfizetése után megkapják a fennmaradási engedélyt. Ezen kívül semmi esetre sem engednék hangos életet a 
Duna-partra. Ennek a területnek alapvetően oázis funkciója kellene legyen, ahova leginkább feltöltődni mennek az emberek, nem 
"felpörögni" 

még mindig a kerékpárosok, ön- és közveszélyesek 

még több fa!!! kevesebb beton, kevesebb biciklis, kevesebb hekk, kevesebb horgász 

Még több fát! 

Megfelelő állapotban tartott fák, növényzet, tiszta, használható duna part, megfelelő sétaút. 

Megfelelő megálló- és táborhely kialakítása hazai és nemzetközi evezős vízitúrák részére. 

Megfelelő méretű partszakasz kijelölése kutyafuttatás/úsztatás céljából, hasonlóan a hajógyári sziget csúcsához.  

Megfizethetetlen a "népnek" a strand, a mozi, minden. Ez lehetne a szabad szórakozás, sportolás (akár állami támogatással 
felturbózott) része, ahol annak idején fillérekért bérelhettem bármilyen csónakot, kabint stb.  

Megőrizni jelen természeti kincseit, szépségét... Minden más másodlagos. 

megtartani a hely hangulatát 

megtartani a természetes formáját 

Megtartani minél természetesebbnek a környezetet. Bármilyen emberi használatot a természet szempontjából vizsgálni, a "fejlesztést" 
minimalizálni, csak a legszükségesebbet kivitelezni. 

Mentsük meg a jövőnek, talán még lehet belőle érték!! 

Mind a lakópark, mind a parti bulinegyed elképzelése meglehetősen ijesztő lehetőség. Jó lenne, ha a Rómainak a megmaradna 
"természet a városban" jellege, mint az megfigyelhető Európa számos, folyóval rendelkező városában, főleg az Egyesült 
Királyságban. 

Minden jó ahogy most van,csak a gyalogos járdát kell aszfaltozni. 

Minden nagyobb beruházás előtt kérdezzék meg a kerület lakosságának a véleményét! 

Mindenekelőtt legyen családbarát. 
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Mindenféle retróhely teljes száműzése. A terület nagyszabású fejlesztése, parkosítása, a most meglévő fák kivágása nélkül. Kulturált, 
rendszeresen karbantartott, ingyenes nyilvános wc-ket és közkutakat mindenhová. Minden fejlesztést támogatok, ami úgy van 
megoldva, hogy az nem megy a partszakasz csendes sétákra, futásra, biciklizésre használhatóságának rovására. A sétány (a 
Pünkösdfürdő utcától északra eső, a gáton vezető felújított szakaszt kivéve) jelenlegi állapotában se a biciklizésre, se a nyugodt 
sétára nem ideális a szűk és közösen használt, rossz minőségű járda miatt. Ez, ami szerintem a leghamarabb újragondolandó. 

Mindenképp fontos megőrizni a Római part jelenlegi vadregényes, természetes látképét 

Mindenképp hagynék szabadstrandos részt, nem azért hogy az ember megmártózzon a dunában, de egyre kevesebb lehetőség van 
erre országszerte, nem hogy Budapesten. 

mindenképp meg kéne tartani a változtatási tilalmat, legalábbis a lakó és hotelkomplexumok építésére vonatkozóan. annyira kevés 
hasonló, természetközeli vízpart van már Budapesten, hogy ezekért az értékekért fontos küzdeni.  

mindenképpen felújítani a járdákat, kerékpáros/sétáló baráttá tenni 

Mindenkèppen figyelembe kell venni a környezö lakosokat a Római körül, hogy amellett, hogy új megjelenést teremtenek, ne 
akadályozzák az itt lakók mindennapjait (parkolás, nyugodt éjszakák, biztonságos lakóövezet) 

Mindenképpen kavicsos föveny, ősfákkal 

Mindenképpen kell gondolni a kutyákkal érkezőkre, az emberek a négylábú családtagjukat nem hagyják otthon, nem kötik ki, ha 
fürdeni szórakozni szeretnének a kétlábú családtagok. Kutyás szabad strand, büfék kutyával látogathatóan ez a minimum szerintem. 

Mindenképpen kezelni kell a gyalogos és biciklis közlekedés jelenlegi összeférhetetlen állapotát! Javasolnám a vendéglátóipari 
egységek kultúrált, egységes arculatú kialakítását, a mosdók köz számára történő megnyitását (belvárosi kocsmák elve mentén) a 
higiéniai fejlődés reményében a part közelében. 

Mindenkeppen legyen nagy, tobb korosztalyosjatszoter, es olyan kozossegi ter, ami a Romai part fotereve avanzsalhat. Ahol 
osszegyulhetnek az emberek, ahol lehet koncert, vagy egyeb programok.  

Mindenképpen meg kell oldani a gyalogos sétány és a bicikliút elkülönítését, mert egy nyári hétvégén rengeteg balesetveszélyes 
szituáció alakul ki az elválasztatlanságból adódóan. 

Mindenki számára elérhető még több csónakházak, hajó megőrzések és a sok sok  evezés biztosítása :) a régi MNB üdülő melletti 
Jaht club és "társai"  jelenléte taszító a szennyezettségről már nem is beszélve semmi keresnivalója nincs Rómain! Nem is értem, 
hogy engedélyezhették ezt? non gáz az a rész!! 

Mindenki számára elérhető terület megfelelő sport lehetőségekkel büfekkel pihenőhelyekkel 

Mindent el kell követni a további új epítkezésekkel szemben. Nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre. 

Minél inkább a még meglévő, természetes partszakasz védelme, és fenntartható működtetését látnám szerencsésnek. Minké inkább 
természtebarát, természetközeli, minimalizált ökológiai lábnyomú termézseti rezervátummá válhatna, amely veszélyettett fajoknak is 
védelmet nyújthatna. Visszaengedve a természetet, szabad teret adva a Duna valódi élővilágának egy különleges, ökológiailag 
gazdag szabadidős terület jöhetne létre, egyfajta vízi arborétum, ahol a nyugodt vízparti pihenés mellett a természeti kincsekkel és 
természet szépségével is közelebbi kapcsolatba lehet kerülni. 

minél inkább megtartani azt a keveset, ami még megvan a természetes ártéri erdőből 

minél kevesebb autó, minél több tér a gyalog és kerékpárral közlekedőknek. 

Minél kevesebb beavatkozás a természetes partszakaszokba, őrizze meg jelenlegi  a Római retró jellegét. A modern házakat, 
éttermeket tartsuk innen távol, ezt az elképzelést kifejezetten ellenzem. Heti rendszerességgel járok a rómaira, életem szerves része, 
természetközeli jellege miatt szeretem, annak megőrzése mellett voksolok.  

Minél természetesebb annál jobb 

Minél természetközelibb állapot megõrzése. 

Minél több gyalogosan megközelíthető közösségi tér mind fiatalok, mind családok számára. Minél több természet megőrzése, minél 
kevesebb épület. Rekreációs és sportolási lehetőségek, játszóterek, de szabad téren, nem építményben. Piknikezési lehetőség, 
megfelelő számú szemetes és mosdó. Jó lenne, ha a kettesben andalgók és a nagycsaládok is meg tudnák találni "a helyüket". 
Fontos lenne a népszerűnek vélt területeket olyan módon tervezni, hogy legyen köztük elegendő tér - elkerülve a mindennapos 
"fesztivál-tömeg" összetódulását, ami inkább kiábrándító, mint üdítő.  

Minél több gyereket meg kell tanítani evezni! A régi csónakházak felújítása mellett, jöhetnek igény szerint újak! 

Minél több természeti érték megtartása. 

Minél több zöld és szabadstrand 

Minél több zöldfelület! 

Minél több zöldterület legyen, fákkal. Az öreg fák megőrzése fontos  
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Minél zöldebb, minél természezesebb környezet. Autómentesen. 

minnél jobban megtartani a természetközeliséget és a tömegek számára elérhetővé tenni és így kialakítani. 

minnél több zöldövezet megvédése, kevesebb beépitettség 

Minőségi kerékpáros út és mellette sétajárda 

Minőségi koncertek, élőzene. Egy olyan helynek, mint a Zöld Pardon volt régen, örülnék 

Minőségi kortars kultúra 

Mivel 20.ev mulva mar elemedett leszek, ezert jo lenne akadalymentesiteni, azok szamara is elerhetove tenni, akik nem annyira 
mobilisak 

Mivel az emberek eltávolodtak egymástól, mindenképpen egy olyan hely legyen, ahol egyre több mosolygós embert lehet látni.Laza, 
vidám időtöltés, gyönyörködve a Duna vizében, a partban!  

Mivel Budapest jelentősebb része a pörgősebb, bulizósabb, éttermekben gazdag, kiépítettebb helyeket kedvelő társadalmi réteghez 
alkalmazkodik, jó lenne a nyugodtabb, tetmészetközelibb, az egyszerűbb, csendesebb környezetet kedvelő embereknek ezt a kis 
szegmenst meghagyni. 

Mivel ez a terület úgynevezett hullámtér, annak funkcióit is úgy kell kialakítani, hogy időnként előfordul, hogy kiönt a Duna, ezt 
tudomásul kell venni. A parton húzódó gát amellett hogy nem szép, drága, a mögöttes "csillaghegyi öblözet" kertjeire negatív hatással 
is lehet, belvíz, szárazság. A parti sétány jelen állapotában elhanyagolt, rendezetlen, veszélyélyes. Nem egyértelmű, hogy van-e 
hivatalos kerékpáros út a parton, jogos-e a száguldozás, a gyalogosok, kisgyerekesek, kutyások között. Mindenki a magáénak tekinti 
a területet. Csak rendezett, jól különhatárolt részekkel oldható meg a káosz. Lehetne külön "elkerített" büféket kialakítani, ahova sem 
a kutya, sem a kerékpáros nem mehet be, nem hajthat keresztül. Például legyen KÜLÖN KUTYA FUTTATÓ terület, odáig csak 
pórázon. Külön BÜFÉEGYSÉGEK a sétányon, JÓL VÉDETTEN a kerékpáros közlekedéstől, vagy megkövetelve, hogy ott csak tolni 
lehet. Ugyanúgy a játszóterek, fittness parkok, pihenőparkok is ELKÜLÖNÍTVE, ELZÁRVA a kerékáros forgalom elől. 

mobil árvíz védelmi gát megépítése 

Mobil gát 

Mobil gát ne legyen a kavicsos part helyén 

Mobilgát 

mobilgát 

Mobilgát a parton.  

Mobilgát a partra 

Mobilgát a partra,értéktelen fák kivágása,ott lakók védelme,az ott élők véleménye élvezzen elsöbbséget 

Mobilgát létrehozása a Nánási út vonalában 

mobilgátat ne! 

Modern, fiatalos, szépen ,igényesen kiépített, de nyugalmasabb pihenő övezet, csendes kiülős helyekkel 

Mol Bubi megállók, több fedett, árnyékot adó kerékpár parkoló 

Mostani állapot, rendezett környezet. 

Motorcsonakok korlatozása 

Motorcsónakok sebességkorlátoza a Római parti szakaszon 

motorosmentes parti és vizi szakaszok kialakítása 

Mozgáslehetőség központú tervek kellenek (de NEM teniszpályák sem további épületek), nem pedig kiülős "minőségi??" 
betonhelyfoglalás. Nem kell továbbá elkerített és szemétgyártó területek sem a koncertek számára. A legfontosabb a zöldterület 
növelése, de minimum a megtartása. 

Murva, soder helyett térköves boritas, biciklisek, babakocsisok számára, szélesebb gyalog/bicikli ut. Több és jobb Wc. Kicsit 
modernizáltabb, de nem magas árfekvésü büfék. Biciklisek, kutyasok, gyerekesek, futok, hajosok, civilek közötti jobb kommunikácio, 
elfogadásra, együttmüködésre ösztönzés.  

N/a 

nagy görkoripálya , több bringa, kevesebb autó 

nagyon büdösek a büfék 

nagyon jól lenne egy kutyás strand a parton.  

Nagyon kevés természetközeli terület van ma Budapesten. Ezek megőrzése fontos, a Római part nem lehet sem buli, sem lakó vagy 
hotel övezet!  
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Nagyon sokan kihasználják, hogy a város azon kevés területeihez tartozik, ahol a családoknak nem kell otthon hagyniuk a kutyát, ha 
kilátogatnak. Jó lenne, ha megmaradna ez a lehetőség, hogy a megfelelően viselkedő kutyákat el lehessen engedni, a parton együtt 
lehessen leülni, játszani velük. Ha lesz szabadstrand, legyen olyan rész, ahol kutyával is lehet lenni, és természetesen lehet 
kutyamentes övezet is. Németországban láttam erre nagyszerű példákat. 

Nagyon szeretném, ha megmaradna a természetes közeg, a csendes folyópart hangulata és lehetőségei, melyre vigyázhatunk és 
tisztán tartjuk, ehhez a több hotel és lakópark semmiképp sem megfelelő háttér, a Római part elveszítené értékeit. 

Nánási út lezárása a hétvégére lehetne görkorozni bicajozni sétálni.Keskeny,kevés jarda hétvégén annyi ember jön megy nem lehet 
elférni. 

Nánási úton már most is nagyon megnőtt az autós forgalom, nagyon beépült lakóépületekkel a Duna parti üdülő rész. Ennél több 
lakóparkot szerintem nem bír el ez a terület. A Nánási úton kevés a gyalogos átkelési lehetőség pl a Platan liget lakópark előtt.  

Napelemes közvilágítás Külön gyalogos és biciklis út, esetleg Foszforeszkáló burkolattal Szabadstrand kialakítása, fix napozó 
ágyakkal Árvíz hordalék, letört gallyak eltakarítása Több, színvonalasabb játszótér Fákra kiírni a fajtáját, milyen termése van, hogy kb 
hany éves, hány árvizet élt túl  Terek kialakítása padokkal Felújított kikötő (a szálloda hajó eltavolítása) BkV hajó járatok sűrítése 
Több sétahajózási lehetőség Több, karbantartott mosdó a parton 

Ne a gazdagok szórakozóhelye legyen drága hotelekkel, éttermekkel, hanem a nép kikapcsolódási lehetősége, s végképp ne 
bulinegyed.  

ne a turistákat csábítsák oda, hanem a környékbelieket marasztalják szabadidő-eltöltésre itt, ne kelljen máshová menni, akkor 
fogyasztani is itt fognak egész évben. 

Ne adjanak építési engedélyt a hullámtérre, de ez csak álom.  

Ne adjanak többet engedélyt lakóházak építésére az árterületen. A meglévők árvízvédelmét a Királyok úti (platánsor) és római parti 
fák megőrzésével igyekezzenek megoldani.  

Ne áruljátok ki Fidesz oligarháknak és szomszéd józsikáknak mert előbb vagy utóbb úgy is mind börtönben végzi. Szívás lenne új 
funkciót találni a pufimellényes neres kólás szórakozóhelyeknek.  

Ne az ingatlanlobbi érdekét nézzék, ahogy eddig tették! 

Ne az tervezze, aki a Városligetet áttervezte. Az nem sikerült és ezt nem politikai nézet miatt jelzem. Tönkre lett téve. A Rómait nem 
kellene. 

Ne azt nézzék, hogy miből lehet még több pénzt kisajtolni, hanem azt, hogy a vonzáskörzetében élők, és az ide látogatók hogyan 
érezhetik, élhetik meg a vízpart adta természetes kikapcsolódási lehetőségeket minél nyugodtabb körülmények között, hogy az ide 
látogatók a kikapcsolódást egy erdei-fürdő élményével egyenrangú relaxáltságban élhessék meg.  

Ne bántsuk a természetet. 

ne basszék tele ezt is térkövekkel és a facsemetékkel dézsákban, hagyják meg annyira termászetesnek amennyire csak lehet. 

ne csak az előzetes igényfelmérés valósuljon meg, a fejlesztés minden szakaszában legyen valós párbeszéd elsősorban az ott 
lakókkal, de az alkalmi látogatókkal is 

Ne csináljunk a rómaiból bulinegyedet, ha egy mód van rá. 

Ne engedjenek a befektetők nyomásának a közösség ellenében (ahogy sajnos eddig történt...) 

Ne engedjenek az "ingatlanfejlesztő" hordák nyomásának. Számtalan helyen láttuk már, hogy egy terület jellegzetességét, báját egy 
tollvonással el lehet tüntetni, a profit érdekében (lásd pl Siófoki giga házak a parton, vagy a budai hegyek beépítése). Ez a profit egy-
két -három ember kezében csapódik le, a pusztítás, amit csináltak viszont több ezer emberre hat. A másik, az árvízveszélyes 
területen építkezők: lehet jajongani, de tudták, mire vállalkoznak, amikor nyaraló, meg présház fedőnévvel hatalmas házakat húztak 
fel lakhatásra. 

Ne engedjenek be a "lako" utcába több autót.  

Ne engedjük, hogy itt is a lakásépítés domináljon, és azt a maradék kevés zöldfelületet is elvegyék Budapest lakóitól.  

Ne építsenek lakóparkot ártérre!!! 

ne epitsenek semmit lehetoleg, maradjon minnel zoldebb, termeszetesebb.  

Ne építsenek több lakóparkot semmi esetre sem. A felújítandó épületek inkább a vízisportokhoz kapcsolódjanak, ha felújításra 
kerülnek, funkcionálisak legyenek, ne lakóépületekké váljanak vagy ne azok épüljenek a helyükre. 

Ne építsenek több lakóparkot!!!!! 

ne építsétek be a természetes partot, sehol, semmi ok miatt 

Ne kövezzék fel, Mobilgátat ne!!!!  

Ne legyen a zöldfelület rovására bármilyen létesítmény 

NE LEGYEN BEÉPÍTVE semmiképpen. A szabad levegő, a zöld, a víz alapvető szükséglet! 
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Ne legyen buli negyed vagy lakópark övezet. Annyi helyen lehet ilyeneket kiépíteni, itt pont nem szükséges. Sport élet, szabadidő, 
nyugalom kell ide 

ne legyen egy Marina-part 2.  

Ne legyen gát! 

Ne legyen mobilgát, tudomásul kell venni, hogy hullámtér és ennek megfelelően kapjon funkciókat, hisz az időszakos árvizekkel is 
együtt lehet élni.  

Ne legyen nagy, összefüggő térköves rész. Amiről volt szó, de nagyon fontosnak tartom: a gyalogos-biciklis forgalom rendezettebbé 

tétele.. Bár ez egy messzebbre nyúló probléma.. Ott kezdődik, hogy kötelezővé tenném a KRESZ oktatást mindenkinek!! 🙂 

Ne legyen semmibol tul sok. Nyugodalmas hely maradjon. Nem vagyok a bulinegyed ellen, de legyen mashol. Imadom a kertmozit, de 
legyen mashol. Semmi ertelme hogy sok autos kijojjon vendeglokbe.  

Ne legyen szennyvíz ami a Dunába folyhat. Pl a Csatornázatlan Csúcshegy alatti Aranypatakból. 

Ne legyen szórakoztató negyed, luxus szolgáltatásokkal, luxus éttermekkel csak a luxusembereknek. Maradjon ilyen, csak 
rendezettebb. 

Ne legyen több lakópark 

Ne lehessen egy emeletnel magasabb epuletet epiteni, foleg nem tobb ‘uduloapartmant’... 

ne nyúljanak a fákhoz, akkor sem, ha öregek, az emberek figyeljenek inkább jobban oda  

Ne nyúljanak hozzá 

Ne öntsék ki betonnal az egészet! :( 

Ne ronsák elmodern épületek, ahova csak a gazdagok járnának.  

Ne rontsák el megfizethetetlen lakóparkokkal és vendéglátóegységekjel a partot, kiírtva ezzel még több zöld felületet. Aki a 
dunaparton szeretné feltétlenül elkölteni a sok pénzét,megteheti közvetlenül a belvárosban.Ezt a területet hagyják meg az 
átlagembereknek, akik szintén kikapcsolódni és sportolni szeretnének. 

Ne szorítsák ki a kutyásokat.rengeteg hatrany,megszorítas van a lakótelepen is,legalabb itt legyen lehetőseg lemozgatni őket. 

Ne tegyék tönkre ezt a Rómais csodát, a jelenlegi hangulatát mindenképp meg kell őrizni. Felbecsülhetetlen.  

Ne tiltsák ki a kutyásokat!  

Ne üldözzétek már a sportot baloldali seggfejek! Befektetőket,megújulást ne húgyszagú hippi-gyülekezetet,szabadstrandot.A 
kommunizmusnak vége! 

Ne vágják ki a régi, nagy fákat. 

Ne változtassanak rajta!! 

NE VÁLTOZTASSATOK 

Ne zárd el a csóróktól kérlek! 

Ne.nyúljatok.hozzá.jobban!teljesen tönkrement a sok engedély nélküli lakóparktól,közösségi hasznosítás helyett agyonzsúfolták.nem 
kell több beépítés,levegő kell! 

nehogy idecsabitsatok a turistakat! ne szoljon mar minden a profitrol a romai a budapestieke mindenki megengedheti maganak nem 
kellenek a gazdagok meg a turistak! nekik ott a lupa to ahova mar le se lehet menni!!! 

Nekem a közösségi élmény fontos itt. Bulizni bárhol lehet. Lakni is, bár kétségkívül gyönyörű hely: lehessen mindenkié. Duna sem 
csak itt van, de alig van már valahol, uh annak örülnék, ha nem csak sportolók mehetnének be. A Soroksári Duna-parton sem lehet 
egy jót sétálni, hiába szép ott néhány dolog önmagában, pont az a lehetőséget nem használja ki, amit a folyópart, természetközeliség 
tömegeknek adhatna. 

Nekem csak egy gondom van az ídő, mire ezek a tervek megvalósulnak én már nem is létezem. 68-éves vagyok,egész életemben 
ímádtam a Rómait, amióta tönkre tették nincs kedvem erre járni ,,jó lenne ha még az én életemben megvlósulna a retró Római  

Nekem csend,zöld övezet számít! Akármit épitenek.oda ott már nincs ,nem.lesz csend és nyugalom a zöldben!! 

Nem a vendéglátóhelyek akadályozzák a vizisport életet. Valamilyen propagandával (pl. jobban látható, a partra kitelepült kölcsönzés 
lehetőségével, oktatóprogramokkal, rendezvényekkel) kellene elérni a vizisport-élet megélénkülését. valamint jobb minőségű 
csónakokkal 

Nem elhanyagolt, kulturált, természetközeli állapotot a Kossuth Lajos üdülőparton. 

Nem értek egyet azzal, hogy a fenti verziók valamelyike, kell, hogy megvalósuljon. A jelenlegi hangulat megtartását el lehetne érni, 
úgy, hogy közben egy kicsit rendezettebb, kultúráltabb lesz a környezet. 

Nem igazán 
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Nem kell játszótér, pont, hogy a szabadba menekülünk a Duna-partra! A játszótér csak eltereli a gyerekek figyelmét, konfliktust szül. 

nem kell mindent lebetonozni, mint azt tapasztaljuk a belvárosi parkokban és tereken 

Nem kell mobigát!  

Nem kellene több lakópark. 

Nem kellenek lakóparkot egyáltalán  

Nem örülök a sok lakóparknak, pláne, hogy szerintem túl sűrű a beépitettségük. Elfogadhatobb lenne ha megmaradt volna az üdülő 
jellege.  

Nem szabad áltatni a kerületi lakosokat, hogy kérdőív kitöltéssel tényleg beleszólhatnak abba, mi történjen, aztán mégis a saját 
zsebű, érdekeltségű dolgokat megvalósítani, mondván, ezt kérték... Magyarul? Nem kell meghamisítani semmit... 

Nem szabad angolparkot csinálni belőle, rendezni kell, de meg kell tartani a vad természetközeli jellegét, sok zöldfelülettel, parkokkal, 
kevesebb gagyi büfével, szélesebb  sétánnyal, szabadstanddal. Ki kell terjeszteni Pünkösdfürdő felé és a Hajógyári szigetre 
(gyalogoshíddal). Azok akik korábban fillérekért megvették az ártéri telkeket, azokat engedély nélkül beépítették, aztán jó 
kapcsolataikat felhasználva a területet átminősíttették és most szét akarják barmolni gát a a helyet, azokat szarrá büntetni és hagyni, 
hogy elmossa az illegális lakóparkjaikat és házaikat az árvíz,.  

Nem szabad eltüntetni a régi, jól bevált elemeket 

Nem szabad elvinni a Kopaszi-gát irányába, a kevesebb több. 

Nem szabad hagyni, hogy barki lezarhassa a tulajdona elotti reszt, Duna partot. 

Nem szeretnék gátat úgy hogy a fákat kivágják. Attól felek ha lesz gát megszűnik a Római part varázsa. Jó lenne ha így maradna 
csak rendezett és tiszta lenne.  

Nem szeretnék lakóparkokat és több " nagy " szállodát. 

Nem szeretnék több lakóparkot! 

Nem szeretnék több lakóparkot! 

Nem szeretnék több lakóparkot! 

Nem szeretném ha lenne hát. Tisztaságot 

Nem szeretném ha szétbarmolnák felesleges építkezésekkel ezt a maradék talpalatnyi természetes helyet. 

Nem szeretném, ha több ember lenne, ezért nem szeretném, ha a külföldieknek turisztikai célpont lenne. Ne legyen bulinegyed, de 
újítsák fel a büféket és a sétányt 

Nem tudom van-e, de BKV hajóval a megközelíthetőség 

nonprofit művészeti és egyéb tevékenységek befogadása, pl  nem használt épületekben, területeken.  

Normális árvízvédelmet várok el, hogy az ott tárolt vízi járművek és ingóságok ne károsodjanak!    

Normális bicikli utat és járdát érdemes lenne feltünő módon szétválasztani. Jelenleg csak egymást zavarjuk minden szempontból 

Nuku mobilgát? 

Nyilvános wc 

Nyugalom, béke, szépség. 

Nyugati mintájú rekreációs zónát képzelek el, sok ingyenes lehetőséggel, alternatív stílusban 

Nyugodt hely a gyalogosforgalomtól elválasztott kerékpárforgalommal, ahol ki lehet ülni a vízparta és sétálni. Enni-innivalóhoz is 
hozzá lehet férni, ami se nem feltétlenül retró, se nem feltétlenül beülős drága, és van megfelelő mennyiségű illemhelyiség. 

Ó igen. Rendszeres ellenőrzések, a lehúzós büféstrükkök kiszűrése, a bufések helyett a közönség érdekeinek figyelembevételéve l.  

Oda vezető sétáló utcák akár, megjoszabbított homokos/kavicsos partszakasz.  

Olyan legyen,mint a 80-as,90-es években volt 

olyan partszakasz ahol a kutya bemehet a vízbe 

Olyan terek is kaphatnának helyet, ahol különböző közösségek (klubok, művészeti projektek, civil kezdeményezések) 
működhetnének. 

Olyan út,ahol a biciklisek nem zavarják a sétálni vágyókat!!! 

Osszekotni kerekparuttal a romit a belvarossal a duna menten kozvetlenul pl. Gazgyar dunai partszakasza es meg tovabb 

Ott lakók számára élhető legyen. Ő maguk is tudjanak itt pihenni. Ne buli negyed legyen! 
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Ott nőttem fel! Kb olyan mint 50 éve.  

Óvjuk a természetet, ne legyen beépítve a Római part is, amikor Klíma krízis van, nem a hotelek meg a butikok adják majd az 
oxigént..  

Öreg fák védelme. 

őrizzük meg a fákat, a kavicsos partokat, és lehessen fürdeni a Dunában - mindenkinek, nemcsak hotelvendégeknek.  

őrizzük meg a partszakasz természetességét, ahol csak lehet 

Őrizzük meg a Római-part természetközeliségét! A nagyvárosi pezsgés, a magas árszínvonal,  diszkók megvannak a belvárosban, de 
hadd menjen a Rómaira, aki arra vágyik, hogy egy kicsit kiszakadjon ebből! Nekem a Római olyan,mintha Budapestnek lenne egy k is 
tengerpartja. 

Őrizzük meg a természetközeliséget, ami minden vizet, fákat, napsütést, csendet kedvelő ember számára elérhető 

Őrizzük meg olyannak amilyen, ne hóditsa és sajatitsa ki a természetet az ember. Ne csinaljunk belőle Kopaszi-gátat. A természetert 
jöjjenek ide ki az emberek, dobaljunk kavicsot a Dunába, evezzunk, fekudjunk a parton élvezzük a napsütést minden evszakban 

Örülnék neki, ha a lehetőségekhez mérten igyekeznének az élővilág megóvásának is figyelmet szentelni. 

Őslakosok védelme 

Ösztönzőket arra vonatkozóan, hogy a Budapesten élők itt nyaraljanak, egész évben nem csak nyaranta, 1-2 hetes ill. hétvégi/2-3 
napos időtartamban. 

parkokká alakitani a lerobbant telkeket 

Parkolóhely kialakítása pl. a volt gázgyár ma még nem használt részein, onnan pedig amolyan "városnéző" kisvonattal vinném tovább 
a látogatókat a Nánási út-Királyok útján. Láttam ilyet osztrák sípályákon, működik!!!  

parti föveny megőrzése, elérhető a víz, szabad strand, autóknak messzebb p+r parkoló, bicikli tároló 

Parti fövenyes büfék nagyon jók  

Parti sáv kiszélesítése a város felé 

Pat menti talaj természetes vízszűrőként funkcionál, biodiverzitás, természetközeli állapot 

Piknikező helyek kialakítása  

Pl postás üdülő parkolohazza alakítása. 

Politika háttérbe vonulását javasolják a látogatók és azonnali tisztítást rendezést. Az evezősök vizsgáztatása és alapképzés 
bevezetése sürgősen indokolt mert a csónakházakban nem kapnak oktatást, a közterületes is csak büntetget bohockodik valódi vizi 
biztonsági szolgáltatás korlátozott sajnos. A lakókocsis büfèk rettentően gagyik, a lángososokat megeszi a kosz! Az utcabútorok 
nevetségesek egy vidéki nagyvároshoz viszonyítva! 

Póràz kötelezővè tètele kutyasètàltatàsnàl, a biciklisbalesetek elkerülèse vègett. 

Putri. Renovalni vagy dozerolni kellene 

Pünkösdfürdői hajókikötő 

Régi romházak felújítása  

Rekortán pálya építése végig a békásmegyeri Pünkösdfürdő utcai szakaszig. 

Rekreációs zóna a jó irány önkormányzati kézben. Szabad nyitott szabadidős programokkal. Fedett zárt elitebb csillogóbb dolgokat 
lehet bárhova máshova épiteni. Azt erősitsük amitől ez a hely különleges: Duna, beépitetlen, szabad, nyitott, 

Remélem a főváros új vezetése az eddig mutatottak alapján kifejezetten óvja a természeti környezetet az építettel szemben, tekintet 
nélkül a vendéglősök és ingatlanfejlesztők lobbierejére a sok kis, képviseletében gyenge egyéni ,,fogyasztó" érdekeit szem előtt tartva 
(meg azokét is, akik ezt nem képesek az időleges anyagi gyarapodásuktól begőzölve felismerni) mivel 30-50 éves fákat nem lehet 
építeni, az nem pénzkérdés, szemben a lakóparkokkal és társaikkal (20/ országszerte tenném saját kockázat viselésűvé az 
önkényesen hullám/ártérbe építkezőknek a problémát, mert szerintem ez is a köz kárára gyarapodás egy formája) 

rendezetlen, össze-vissza kialakított büfék megszüntetése, bicikliút és gyalogos forgalom szétválasztása 

Rendezett be part ahol a zöld környezetben családok piknikezhetnek pihenjetek.A gyalogos kerékpáros forgalom elválasztása  

Rendezett, tiszta partra vágyom. 

Rendezett, zöld terület, természetközeli, csendes, ételszagmentes, a víz megközelíthető legyen 

Rendezni, tehát a lepukkantságát megszüntetve megtartani a jelenlegit 

rendszeresen kajakozóként szomorúan látom, hogy egyre több a motorcsónak és a jetski. Ezek visszaszorításának, 
sebességkorlátozásának nagyon örülnék. 
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Rerto hangulat megtartása, a parti nagy fák megtartása, kavicson "nem" kiépített Duna part 

Retró büféken felül, korrektebb gasztronomióai és minőségibb kiülös helyek (mint például a nap bácsi, a fellini) 

Római bekamerázása 

Római part alapítvány létrehozása, ahová minden Római parti vendéglátó egységnek évente kell a fenntartásra befizetést teljesíteni + 
lakossági befizetéseket lehet fogadni. Az Egis Zrt-nek és több másnak is van használaton kívüli területe, ezekkel a cégekkel tárgyalni 
kell, hogy az alapítvány részére biztosítsák a terület használati lehetőségét. 

Sajnos már nagyon sok luxus lakás van szőrnyűek ... 

Sebességkorlátozás bevezetése a vízi sportjárművekre. pl 30km/h Ennek a célja a motoros járművek által keltett zaj csökkentése 
lenne. 

Sebességmérés és BÜNTETÉS azoknak, akik a Nánási úton és a Királyok útján túllépik a megengedett sebességet. Mindennapos 
jelenség, autómárkától és mérettől függetlenül. "Ki ha én nem" sofőrök... 

Segíteni kellen itt is a naturista életfelfogás terjedését: "Fogadd el és élvezd a természetet úgy ahogy van, próbáld azt a legkevésbé 
zavarni!" 

Semmi beton, semmi terko, csak fák, árnyék, csonakok, vizi sport. 

Semmi gond nem lenne egy mederben tartott organikus fejlődéssel - szuper a Fellini, ok, hogy van Rombusz, de messze nem kell 
több büfé/bulinegyed. Kevés pénzből is lehet picit rendbe tenni a járdát, átmenő bringaforgalmat kiterelni akár a Nánásira - sétáló 
partszakasz mondjuk Őrtorony utcáig - és meghagyni a lehető legtermészetesebbnek. Így is tele van, láthatóan van igény rá a 
jelenlegi formájában, minden extra fejlesztés - menő vagy nem menő bulinegyed, drága vagy olcsó büfé, hotel - extra tömeget és 
további igényeket teremt, ráadásul sosem csak egy hotel/étterem/akármi nyílik, ha elindul egy ilyen irány. 

Semmiképp ne építsék be, legyen természetes a vízparti rész. Ez a legfontosabb!!!  

Semmikepp ne vegyek el a Romait a kozeposztalytol. Mar teljesen kiszorolunk a felsokozep es felsoosztaly puccparadeja miatt a 
Dunatol. 

Semmiképp nem kellene szórakoztató parkká alakítani a területet. Ide azért járnak az emberek, mert egyébként Budapesten nincsen 
kapcsolat a Dunával. Bőven elég lenne, hogy ha kulturáltan felújítanák a meglevő infrastruktúrát. A Fellininek mindenképp maradnia 
kell, a legjobb dolog, ami a Rómaival történt az elmúlt 40 évben! 

Semmilyen építménynek nem szabad akadályoznia a Duna megközelítését, beleértve a tervezett szabadstrandot is 

Séta útvonalak maradjanak minél természetesebbek. Nem kell feltétlen mindenhova beton/térkő. 

séta/kerékpáros burkolat kialakítása és felfestéssel való elválasztása; a mostani poros,kavicsos burkolat eső után járhatatlan 

Sétahajó, hajóállomás,kikötő 

Sétálóutca, kiulokkel, kivilagitassal, mosdokkal, a régi hotel helyére egy parkkal. 

sétányt ne burkolják le, legyen döngölt föld, kavics, stb 

Soha ne legyen fizetős  

Sok fa, sok zöld inkább érintetlen természet. 

sok fa, széles sétány és széles kavicsos parti föveny 

Sok konfliktus forrása a kutyások, biciklisek és gyalogosok egy úton való közlekedése. Jó lenne megoldani, hogy egymás zavarása 
nélkül mindenki jól érezhesse magát és ne zavarjuk egymást. Egy kutyás strandrészt is előnyösnek tartanék elég távol a 
horgászoknak helyt adó stégektől  

Sok növény és tér 

sok zöld, fa, bokor, futónövény 

Sok zöld, tisztaság, közösségi terek. 

Sok zöldet a rómaira 

Sokan járnak ki gyerekkel, idősek is sokan vannak akik sétálgatnak, nem sok olyan hely van ahol letudnak ülni, megpihenni egy kicsit, 
több füves rész is lehetne, tudom a lényeg az hogy minél többen üljenek le úgy hogy fogyasszanak valamit, de nem biztos hogy 
mindenki enni és inni szeretne mindig valamit.  

Sokkal gyakoribb nov hajó járatot. Akár csak a Jászai Mari tértől indulva. 

sokkal jobb közösségi közlekedési kihasználás, kerékpáros parkolók, sokkal kevesebb autó 

sokkal jobban kellene vigyázni rá, és ezt sajnos (a nagyobb beruházásokat igénylő módosítások mellett) csak úgy lehet elérni ha 
maguktól a HASZNÁLÓKTÓL, a római látogatóitól védjük meg a rómait. mint korábban említettem parkőrrel, közterületesekkel, 
bárhogy. 

Sokkal nagyobb integráció Szentendre és Lupa fele, bár így is a bicikli ut nagyon szuper  
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Sport és kultúra vegyítése. Nappal nagyobb hangsúly a sportnak és a szabadtéri programoknak, este élőzene, kulturális programok.  

Sport és kulturális vegyesen, színház, mozi, koncert és büfék de vízisport is 

sport, csend és nyugalom 

Sportolás, kikapcsolódási programok és magadabb kategóriájú vendéglátó egységek kombinációja, parkosított területek 

Strand! 

Strand, bowling, Biliárd, többféle étel, menőbb büfék, szabadba kiülős de rossz idő esetén bent ülős büfék, több pad a parton, kiülős 
stégek, homokos part, több szemetes kuka, ivó kút,   

strandolás 

Strandolási lehetőség természetes környezetben 

Sürgős feladat a magántulajdonú romhalmaz épületroncsok eltakaríttatása. Ehelyett ezeket a területeket ki kell vásárolni és zöld 
felületű közparkokat létesíteni. Lehető legrosszabb precedens most pl. a volt postás üdülő beépítése lakásokkal, amelyet úgy látszik 
az új jelenlegi önkormányzat megenged. Hogy egy ronda nagy 3 méteres fém kerítéssel lekerítenek még a közterületből is a postás 
körül. Hogy lehet ez? Ne lehessen nyaraló címén a hullámtéren lakóparkokat építeni ráadásul úgy, hogy azok még az árvítől 
sincsenek védve. 

Szabad Duna part, sok fa és zöldterület, valamint természetes nyugalom. 

Szabad használatú stégek, vízbe folyó szennyvízzel kapcsolatos intézkedések (pl Békásmegyernél) 

szabad hozzáférésű öltöző-mosdók (nem vendéglátóhelyeké) télen parti, nyáron vízi sportok előtt/után, plusz értekmegőrzők 

Szabad kijelölt dunai fürdőhely 

Szabad Strand 

Szabad strand! 

Szabad, strandröplabda pályák a parton. 

szabadstrand 

szabadstrand 

SZABADSTRAND 

szabadstrand 

szabadstrand 

Szabadstrand 

Szabadstrand 

szabadstrand 

Szabadstrand 

Szabadstrand 

Szabadstrand 

Szabadstrand legyen kutyabarát 

Szabadstrand ne legyen, mert veszélyes 

Szabadstrand!!  

szabadstrand!!!!!! 

szabadstrand,  kerekparut, motoros vizijarmu zanyszennyezettsegenek megszuntetese, nem kell gat! 

Szabadstrand, közvetlen kapcsolat a Dunával 

szabadstrand, szabadkemping, állandó barátságos személyzet, ingyenes, tiszta nagy zöld mező 

Szabadstrand, szabadstrand, szabadstrand. Motorcsónakok korlátozása. 

Szabadstrand, tűzrakóhelyek, wc-k,  

Szabadstrand. 

szabadstrandok 

Szabadstrandos fürdőzési lehetőséget, de rendezett füvesített partszakaszon, nem koszos üvegszilákokkal és mocsokkal teli 
kavicsok közt.  A 20. ponthoz: Az árvízvédelem nem csak a hullámtérre vonatkozik. Az azon túli utcákat sem elég homokzsákokkal 
védeni amikor jön az ár. 
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Szabadstrandot és kutyásstrandot! 

Szabadtéri hangoskodást élőzenét nem szeretnék, ellenben a szabadtéri mozi kiváló ötlet!   

szabadtéri színpad, kert mozi 

szabadtéri zuhanyzók a partnál 

Szakaszokra bontanám a partot, vendéglátóhelyek 1 szakasz, spoté még egy szakasz, gyerek játszótere sportolási lehetősége 1 
szakasz, mindenképpen maradjon olyan rész ahová el tud vonulni aki egyedül szertné elvezni a csendet , a vizet. 

Számomra fontos - nagy hangsúlyt fektetnék - a fák, növényzet, természetes part védelmére, megóvására, minőségének javítására.  

Szélesebb sétány, kevesebb ház 

Szélesebb sétányok 

szemetelési bírság / több kuka elhelyezése 

szempontok egyenrangú kezelése; zöld preferencia; a magántulajdonnal szemben a közösségi használat preferálása; 
fenntarthatóság minden téren 

Szennyvizelvezetes es szemetgyujtes kerdese - ismert, hogy a partmenti bufek a szemetet zsakokban usztatjak le a Dunan 

Szép lekőlapotott sétányt és megtervezett árvíz álló pavilonokat a mai dzsuvás bódék helyett és automata WC-ket 

szeretem a mostani kozossegi akciokat ez is a resze mar 

Szeretjuk a retro hangulatot, kutyaval kisetalni, enni egyet, majd hazajonni. 

Szeretném, ha a kialakítás szempontja a természetközeliség lenne, a beruházások történjenek meg a rozsdanegyedekben.  

Szerintem a Kopaszi gÁt elég jó példa, csak kellene hozzá sok biciklizési, csónak és kajakozási lehetőség. 

Szerintem a vízi sport és a szabadidős tevékenység legyen hangsúlyos, viszont erre építve lehessen egész napos, éjfélig nyúlóan 
tervezni az ottlétet, ehhez megfelelő szolgáltató infrastruktúrával és árazással 

Szerintem fontos volna belátni, hogya büfé nem csak retro lehet, a gasztronómiai silányság hervasztó. Attól hogy zöld és laza hely, 
még lehet igényes.  

Szerintem jó, hogy a vendégálóhelyek vegyesek hangulat és árszínvonal tekintetében, hogy a szélesebb rétegek számára is elérhető 
legyen. Ugyanakkor a minőségi követelményeknek a retro helyeknek is meg kellene felelni, valamint néhány retro helyre nem igaz az 
alacsonyabb árfekvés. 

Szerintem majdnem tökéletes a part, így ahogy van. Inkább csak a folyamatos karbantartás lehetne cél, illetve a jelenlegi 
önműködését lehetne komfortosabbá tenni. 

Szigorúan büntetni kéne azokat, akik fölöslegesen nagy zajt csapnak. Az utóbbi időben megszaporodtak a hangos hordozható 
zenelejátszókkal biciklizők, sőt Dunán evezők. Sokat ront a környék élvezhetőségén, ha az akár egy renitens szórakozóhelytől, akár 
valakinek az öncélú magánakciójától hangos. 

Szivárgás problémák miatt a folyamatok felgyorsítását javasolnám.  

Szuper lenne ha nem a cigók járnának le mint ahogy a Kopaszin 

Szükség van természetközeli helyekre, ahol az emberek fel tudnak töltődni. Mindig minden beépítésre kerül, mert mindig a profit és a 
pénz hajtja a beruházásokat. Már most is efelé ment el a Római part a sok új beépítéssel, aztán a nyöszörgéssel az árvízvédelem 
miatt. Ne hagyják ezt tovább burjánzani. Kell az embereknek a természet!   

Tájékoztatás hogy a római part látogatható autó nélkül is. A gyalogosok biciklisek nagyobb védelme a királyok/Nánási útvonalon és a 
római fürdő csillaghegy római parthoz közeli területen is. 

Takaritas, takaritas, takaritas. Jatszoterek, szabad stegek, beke, nyugalom, rendezett arculat. 

Takarítsák a sóderes partszakaszt, a régi elhagyott beton lejárókat bontsák el, az illegális vagy legális szennyvíz csatornákat 
számolják fel 

Talán nem kéne Budapest egyik utolsó természetes övezetét tönkre tenni, eladni, túl szabályozni. 

Tanösvény  

Tanösvény jellegű rész kialakítása 

Tanösvények, madárlesek, egyéb természetvédelmi és -megfigyelőhelyek kialakítása 

Tegyétek rendbe végre a járdákat kérlek, nevetséges hogy mennyire nem foglalkozik senki ezzel a témával. Nevetséges. 

Tekintve, hogy ártér nem ajánlatos oda (még több) lakóparkot/lakokparkokat vagy hotelt építeni.  

Telekadó, épületadó a hasznosítás, közfunkció nélküli, elfekvő telkekre. Karbantartási, hasznosítási kötelezettség. Kisajátítás. A 
lakópark építés tilalma. 

Télen is lehessen kimenni 
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teljes szabadság a sportoláshoz, kiránduláshoz, kulturált szórakozáshoz egy tiszta, rendezett, betonépítmény-mentes területen 
mindenkinek. A Margitsziget mellett ez Budapest tüdeje. Mint egy Hyde-park. Vigyázzunk rá! 

Teljesen jók a fent leírás  

Teljesen különválasztott, kimagasló minőségű széles kerékpárút (versenykerékpárral is élvezhető útburkolat) a gyalogosoktól 
elkülönülten. Stégek, melyekre szabadon lemehet az ember és élvezheti, hogy a vízen van. 

Teljesen zöld, érintetlen part a csend és nyugalom szigete, ahol elvonulhatunk és egyesülhetünk a természettel, gyerekzaj és 
mesterséges létesítmények nélkül 

Teremtsünk hagyományokat!!  

térfigyelő kamerák, és jó közvilágítás 

Térkő és más természetellenes dolog ne legyen, a fák mindegyike maradjon, úgy tervezzenek h a természet maradjon meg, max 
rendezettebb legyen 

térkövezés csak nagyon-nagyon korlátozottan!!!!!!!!!! 

Természet közelségének megőrzése kulcs. 

Természet. Egyensúly. :)  

természetében maradjon meg a mai állapotoknak megfelelően 

természetes anyagokat használjanak a bulihoz, fáklyák, és kevés műanyag valamint környezetkáros bulikelléket 

Természetes Duna-part 

Természetközeli kikapcsolódás, természetes környezet megmaradása (vízpart, fák) 

TERMÉSZETKÖZELISÉG!!!!! 

Termeszetvedelem elsodlegessege 

Természetvédelem, szemetelés csökkentése, zöldfelület védelme 

termeszezesseg megtartasa, ezert jar oda mindenki. Ne legyen művi, mint a Kopaszi gát 

Tervek nyilvános megszavaztatása 

Tilos legyen kivágni a fákat 

Tiltsák ki a motorcsónakokat. Belső “holtág” kialakításával legyen nyitott a téli sport (pl. korcsolyázás, hoki, curling) is.  

Tiszta, szép, zöld környezet igényes vendéglátóhelyekkel. 

Tisztább WC.k 

Tisztán látszik, hogy javítani kellene a part elérhetőségét: pl.: bubi szezonális megállókkal, kerékpárút integrálása a meglévő 
kerékpárút hálózatba (a Nánási útra felfestett kerékpároktól az még nem kerékpárút), a kerékpárút fejlesztése a HÉV-től.  

Tisztasag, biztonsag, gyerekbarat, 

tisztaság, közwc-k, szabadtéri zuhanyozók, öltözők 

Tisztaság, kultúrált környezet, biztonság. 

Tisztaság, rend, közbisztonság 

Tisztaság, rendezettség - közterületi WC 

Tisztességes árvízvédelem , ha szükséges mobil gáttal, a vízpart és a fás terület megtartása ,   

tobb padokat es kozos tereket szeretnek latni 

Totális tiltás a gk forgalom tekintetében a nem szilárd burkolatú közlekedési felületek megszüntetése, pormentesítés ....nem szilárd 
burkolat 

További lakóparkok építése, (most is zajlik ) A Piroska utcától délre) Mert az utak nem bírnak el több ingázót reggel ill. délután  

Tovabbra is a helyiek bevonasa, nem a befektetok igenyeinek figyelembevetele 

Több bográcsozásra alkalmas hely kellene a partra vizes kiállással. 

több csónakház 

Több fa, kiépített gyalogosáéra, elkulono biciklis ut 

Több Fellini típusú kulturális pihenőhelyet szeretnék 

Több figyelem/lehetőség a kutyásoknak 

Több figyelmet fordítani a kerékpárosokra, pl. biciklitárolók; egyértelmű elválasztása a gyalogos- és kerékpáros forgalomnak; 
útburkolat minőségének javítása -- jelenleg borzalmas némelyik szakaszon végigmenni biciklivel. 
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Több gyakogátkelő létesítése a Mánási, Királyok útján 

Több kikötő, wc, futópálya, külön kerékpárút. Büfék a vízen. Olajszagmentes és minimális füsttel járó éttermi szolgáltatások! 
Hangerosseg szabályozás az itt élők figyelembevételével. 

Több közpad, szemetes, nagyobb közbiztonság ( kamár kihelyezése ) , a belföldi turizmus növelése, a part rendezése ( tisztább ,jobb 
minoségű út ) 

Több különféle centrum szétosztva. Elsősorban közfunkciók és azokat támogató kevésbé közérdekű funkciók. Teljes hosszban (3-4 
km) sétálható és (nem feltétlenül a parton) kerékpározható.  

Több pad lehetne a vízparton (mint most a raklapos padok). A beton hajó leengető utak lehetnének kevésbé tákoltak, és ne 
akadályozzák a parton való végigsétálást (pár helyen szinte meg kell mászni őket az átjutáshoz). 

Több parkoló, elhagyatott épületek rendbe szedése. Parti sétány modern kialakítása( kerékpár,futó és gyalogos út) a zöld területek 
megóvása mellett. 

több pihenő kiüllő kényelmes padok 

Több szabadon használható stég, WC-k, szemetesek, vízcsapok, nagyobb játszótér, 

Több szemetes és pad kellene elsősorban - aztán jöhet a többi ! 

több természetet, csendet 

Több természetközeli, csendes partszakasz 

Több virág.  

több zöld felület (PARKOT) az elhagyatott házak helyén 

Több zöld rész  

több zöld terület, lakóházak eltűntetése 

Több zöldfelület 

Töltőpad telepítés 

Tömegközlekedéssel jobban megközelíthetővé lehetne tenni pl. egy vasúti megállóval, és egy állandó, Budapest bérlettel igénybe 
vehető hajójárattal. 

Tudomásul kell venni,hogy árvizi védelem nélkül a part nem fejleszthető.Természetes part egy hazugság!Hogy lehet egy 
csatornázatlan szarban uszó terület természetes! 

Tüntessék el az omladozó luxus-ház-romokat. 

türelmi zóna, piros lámpás negyed  

Ugyan ez tisztábban és zöldebben 

Új épületek helyett, a meglévő régi üdülőépületek és csónakházak felújítását elfogadhatónak tartom. A környék jelenleginél sűrűbb 
beépítését nem tartom elfogadhatónak.  

Úszójának. Olcsó, megfizethető albérletek. 

Üdülőövezetben építkezni majd életvitel szerint ott élni... jogszabály egfajta kicselezése, ez nagyban hozzájárul helyi (főleg reggeli) 
forgalom növekedéshez és dugókhoz. Ezen lakók igénye lakhatással kapcsolatos nem üdüléssel... pl árviz kérdés, zaj stb. Ezt a 
besorolást továbbra is megtartanám és további 'lakópark'nak nem, vagy csak korlátozottan adnek engedélyt (pl max 10-15% 
beepithetőseg, magassagi korlat stb). 

Ülj le a Fellinin egy pohár limonádéval a kezedben. Ott megérted, mi a Római.  

VALAMILYEN CSENDES VILLANY BUSZOK KÖZLEKEDÉSE, MERT AZ IDŐSEK NEHEZEN TUDNAK OLYAN SOKAT 
GYALOGOLNI, HOGY ELJUSSANAK BOLTBA, VAGY BÁRHOVA OTT AZON A RÉSZEN. 

Valamilyen egységes arculat. Felelős gondozás folyamatossan nem elég egyszer megcsinálni. 

Valamit kéne kezdeni a biciklisekkel, szörnyű hogy nem lehet nyugodtan sétálni átgázolnak mindenkint  

Valamivel több wc. 

Van: hagyjátok békén a Rómait, jó az úgy, ahogy van. Csak a tömeget tüntessétek el onnan. 

Végre épüljön bontható gát a Duna mellett közvetlenül. 

Vegyék figyelembe, hogy a Római part környezetében élők jelentős része azért nem feltétlenül boldog attól, hogy időnként "rázúdul a 
város" a partra. Nem ezért választottuk lakóhelyül. Természetesen örülünk ha szépül a környezet, de tartunk tőle, hogy az itt élők 
számára néha inkább teher a tömeges látogató. A parkolás megoldatlansága odáig fajult, hogy nem merünk kiparkolni a házunk elől, 
mert azonnal elfoglalják az érkező autókkal. 

Vegyék figyelembe, hogy sokan járunk ki kutyákkal! Lehessen továbbra is szabadon kutyázni és a kutyákat mindenhol be lehessen 
engedni a vízbe is! 



60 
 

Vegyük figyelembe Bécs példáját, próbáljunk hasonlóan bánni a Dunával  

Véleményem szerint a Római partnak a rekreáció és a pihenés északi központjánk kellene lennie, viszont a Kopaszi-gáttal ellentétben 
itt nem a magas árakat és a luxust kellene hozni és nem a turistákat bevonzani, hanem a helyikenek létrehozni egy nyugalmi 
övezetet. Pihenés, strand, evezés, futók és piciklizők, állatok és büfék, télen esetlegesen hütték vagy adventi vásár-szerű esemény.  
A retro magyar érzés legkellemesebb övezete és fellegvára most is, ezután is ezt gondolnám a legideálisabbnak. Ha már a Bambi 
újra kapható. 

vigalmi negyed funkció (nem a teljes területen) 

Vigyázzanak az élő környezetre! 

Vigyázzunk rá! Több odafigyelést a tisztántartás érdekében. 

Vigyék a kajak kenu központjukat innen is rohadt messzire. Pofám leszakad ezzel a gáttal is. Ugyanaz a helyzet mint a hajógyárin, be 
akarják építeni és csak így lehet. Nem kéne szétkapni mindent ami értékes. 

Vissza a természetbe! 

Vissza allitani a most ūresen kongó volt ûdūllõket 

Visszaállítani és hagyni a természetes formájában, vagy azt csak minimálisan emberbaráttá tenni. Nem beépíteni, átépíteni, 
agyonszabályozni. És akkor nem kell foglalkozni az árvízvédelemmel sem. 

vizi játszótér gyerekeknek, felnőtteknek 

Vízi sportok az első helyen. Lakóházak nélküli, széles sétány. Sok fa, gát a Nánási/Királyok útján. 

Vízi tömegközlekedés, megállók 

vízitaxi/kirándulás 

Volt Postás-üdülő területének hasznosítása, a kavicsos part homokos fövennyé alakítása, rámpák felújítása, kerékpárút kiszélesítése, 
hogy a gyalogosok is elférjenek 

Zebrát minden buszmegállóhoz a Nánási úton, Királyok útján!  

Zöld felület, csend 

Zöld területek, fák védelme. Ne építsenek, csak romos épületek helyére 

 


