A Római-part közösségi jövőképtervezése
Az online kérdőív kérdései

A kérdőív 2020. szeptember 15. és október 31. között állt nyitva. Ezen időszak alatt 4460 válasz érkezett.
A kérdőív bevezetője és kérdései:

Milyen legyen a Római-part?
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.

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
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

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

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

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)

9.Milyen új, jelenleg hiányzó funkciót látna szívesen akár a parton, akár a „kerítésvonal mögötti” (a sétány és a NánásiKirályok útja közti) területen?
10.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)?
maximálisankorlátozottankevéssésemennyire
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

maximálisankorlátozottankevéssésemennyire
horgászstégek
szabad használatú stégek
több autóparkoló (valahol elérhető közelségben)
nagyobb, több korosztályos játszótér
gyerektábor
kisebb panzió, vendégház
hotel
lakópark
lakóház
nyaraló
kemping

11....folytatás

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
Dunai vízisport élet, evezősök, csónakházak
Természetközeli, csendes partszakasz
Büfék, kiülős helyek, kávézók, sörözők az alacsonyabb árkategóriában
Büfék, éttermek, klubok a magasabb árkategóriában

A mai arányt
megfelelőnek
tartom

Engem nem
zavar, ha
kevesebb lesz

Lehetne több,
hangsúlyosabb

A mai arányt
megfelelőnek
tartom

Engem nem
zavar, ha
kevesebb lesz

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

13.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

14.(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

15.(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

16.(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

17.(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?
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.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 foglalkozzon (mivel azok szakmai háttere igen komplex), kíváncsiak
vagyunk az Ön véleményére a védelem céljait illetően. Kérjük, válassza ki az Ön számára legszimpatikusabb választopciót:
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.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
50-59
60+

23.Lakhelyének (tartózkodási helyének) irányítószáma:

