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koncepció / stratégia

gazdasági ütemezés

fejlesztési csoport

zöldfelületek fejlesztése / autómentes terület

árvízvédelem



színesedő 
funkciók

közlekedés 
többszintűsége

telekösszevonás

építészeti 
szabályozás

vertikális 
növekedés

új városi alközpont 
kialakulása

gazdasági ütemezés



fejlesztési 
csoport

kiegyenlített 
használat

telekösszevonás

építészeti 
szabályozás

zöldenergia 
használata

gazdasági ütemezés



autómentes 
terület

elárasztott 
terület

hajóközlekedés 
fellendítése

gyalogos híd 
létesítése

zöldfelületek 
fejlesztése

ártéri 
ökoszisztéma



nánási úti 
gát erősítése

fejlesztési 
csoport

globális 
árvízvédelem

árvízvédelem



kapcsolatok / fejlődés

városi kapcsolatrendszer fejlődése

árvízvédelem

fejlődés



autóút, autópálya

északi vasúti összekötő

vasútvonal

természetvédelmi terület

2-es metro

2-es metro meghosszabbítása

Népsziget

2. rendű főút

buszjárat

1. rendű főút

Gát utca

gyűjtőút

új gyűjtőutak

új kerékpárutak

BKV-hajójárat

BKV-hajójárat

északi vasúti ö
sszekötő

Óbudai-sziget
kiszolgáló út

HÉV-vonal

új gyaloghíd

Rómaifürdő

ártéri ökoszisztéma

Hadrianus-park

Szentendrei-sziget

2013 2100

2013

2013

2013

2100

2100

2100

Az M0-ás körgyűrű megépülésével a 
terület megközelíthetősége lényeges 
javul. Ezt a forgalmat a 11-es főút képes 
fogadni. A különböző funkciók miatt a 
Dunára merőleges forgalom megnő. Az 
északi vasúti összekötő híd képes gép-
járműforgalom fogadására is. A Római 
part területe autómentes övezet (kiszol-
gáló utakkal rendelkezik).

gépjármű közlekedés

kerékpáros közlekedés

közösségi közlekedés

zöldfelületi kapcsolatok

árvízi elöntés

A már meglévő kerékpárutak mellett új 
utak létesülnek. A Nánási és a Királyok 
útján húzódó kerékpárút jó feltárást biz-
tosít a területnek. A Szentendrei-sziget-
en is átívelő gyalogos-kerékpáros híd 
megteremti a közvetlenebb össze-
köttetést a pesti oldallal.

Fontos szerephez jut a vízi közlekedés. 
Új hajójáratok indulnak a római partra is, 
egyúttal több megálló is létesül (a pes-
ti oldalon is). Az északi vasúti összekötő 
hídon elindul a villamos/autóbuszforga-
lom. Az M5-ös metró a terület belváro-
si kapcsolatát biztosítja. A pesti oldalról 
.    a M2-es metro Váci úti meghosszab-
bításából adódóan jelentős forgalom-
növekedés várható.

A Római-part jó zöldfelületi kapcsolatok-
kal rendelkezik (Óbudai-sziget, Szenten-
drei-sziget). Ezt a zöldfelületi mutatót 
erősíti a kb. 11 ha területen kialakított 
ártéri erdő (időszakos elöntésű, csa-
tornákkal áthálózott terület, melynek 
védelméről a Nánási úti megerősített gát 
gondoskodik).

A Római-part jó zöldfelületi kapcsolatok-
kal rendelkezik (Óbudai-sziget, Szenten-
drei-sziget). Ezt a zöldfelületi mutatót 
erősíti a kb. 11 ha területen kialakított 
ártéri erdő (időszakos elöntésű, csa-
tornákkal áthálózott terület, melynek 
védelméről a Nánási úti megerősített gát 
gondoskodik).
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kerékpáros közlekedés

közösségi közlekedés

zöldfelületi kapcsolatok
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A már meglévő kerékpárutak mellett új 
utak létesülnek. A Nánási és a Királyok 
útján húzódó kerékpárút jó feltárást biz-
tosít a területnek. A Szentendrei-sziget-
en is átívelő gyalogos-kerékpáros híd 
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kal rendelkezik (Óbudai-sziget, Szenten-
drei-sziget). Ezt a zöldfelületi mutatót 
erősíti a kb. 11 ha területen kialakított 
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óbuda gátszakadás esetén 
a Duna tetőzésekor

Seres Adrienn 2011
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A fenti diagramon 3 fő 
szempont alapján vizsgáltuk a ter-
vezési területet 1960-tól 2100-ig: 
értékek, szerep/jelleg, felhaszná-
lók. 

A diagram alapján jól lát-
szódik, hogy a koncepcionális fej-
lesztések következményeként ho-
gyan növekednek az egyes értékek.

1960

2040

1980

2060

2000

2080

2020

2100



funkciók / ütemezés / finanszírozás

új funkciók 2020-ig

új funkciók 2060-ig

új funkciók  2100-ig

finanszírozás

identitás fejlődés



gát Nánási-Királyok útján

új funkciók 2020-ig



új funkciók 2060-ig



új funkciók 2100-ig



új funkciók 2100-ig

sport-szálloda-közpark

rekreáció-közösségi-
kulturális

rekreáció-közösségi-
kulturális

lakó-nyaraló csatornákkal

irodaházak

irodaházak-loft

gyalogoshíd

északi-összekötő-híd



2080-2100
nagy 

szintterületi 
mutatójú 

lakóterület

2020-2030
irodaházak a 
volt gázgyár 

területén

2020-2030
irodaházak a 
terület északi 

részén

2090-2100
Hadrianus-

park

2080-2100
nagy 

szintterületi 
mutatójú 

lakóterület

2060-2100
lakó-nyaraló 

épületek 
Dunából 

bevezetett 
csatornákkal

2020-2050
partrehaili-

táció

2020-2030
Nánási úti 

védmű 
kiépítése

2040-2060
rekreáció: 
közösségi,-
vendéglátó 

terület kiala-
kítása a Pók 
utca vonalá-

ban

2070-2100
rekreáció: 
kulturális, 

közösségi,-
vendéglátó 

terület

2060-2080
tematikus 

városi 
alközpont I. 

szakasz

2080-2100
tematikus 

városi 
alközpont II. 

szakasz

2060-2070
Központi 

Park 
kialakítása

2040-2060
nagy szintterületi 

mutatójú 
lakóterület építése 

a korábbi kertvárosi 
területeken

2040-2060
sport, szálloda, 

közpark a 
Pünkösdfürdő 
utca vonalában

Dunavvvvvv

A terület funkcionális ábráján a 
jelentősebb beruházásokat és a potenci-
ális bevételt hozó fejlesztéseket ábrázol-
tuk.

1970

1980

1990

2000

2013

2020

2040

2080

2100

Az 1970-es, 80-as években a 
vízi aktív rekreáció fénykorát élte a Ró-
mai-parton, azonban a 90-es évekre 
kezdte elveszíteni eredeti funkcióját, a 
2000-res évekre csupán néhány csónak-
ház maradt meg egykori rendeltetésé-
ben.

A jövőben az árvízvédelem meg-
oldása mellett egy egységes építészeti 
karakterrel és identitással épül fel az új 
Római-part...

bevétel

beruházás
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használók / fejlesztés kiterjesztése

használók a Római-parton

használók a fejlesztési körzetben

fejlesztés kiterjesztése







kapcsolódás

gyalogos híd

ártéri ökoszisztéma

élő-Duna-koncepció

hajóközlekedés



víziók
lakóterületek-nyaralók

közösségi-kulturális

vízpart

városközpont 



Stamp House in Queensland

Houseboat, Eilbek Canal 

University of Iowa College of Art

lakó vízió



Stamp House in Queensland

Houseboat, Eilbek Canal 

University of Iowa College of Art



Southeast W
yoming Visitor Center

Heydar Aliyev Cultural Center, Baku
, 

The Sil(o)houette, Aarhus

, 

Porchdog House, Arkansas

Campbell Sports Center, Columbia University
, 

közösségi vízió
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Kayak Pavilion at Long Dock Park

lakeside estate at Neuilly-sur-Marne

Nescio bridge, Amsterdam
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Mikkeli Harbour Bay Area

EYE-plaza and Oeverpark, Amste
rdam

Wicklow hills house

városközpont vízió
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