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2100BEVEZETÉS

Hogyan képzeljük el a Római Partot 2100-ban? Erre a kérdésre számtalan különböző 
választ adhatunk. Csapatunk alapvető stratégiáját úgy határozta meg, hogy ez a bu-
dapesti partszakasz a város ékkövévé válhasson a következő évszázad elejére. Több 
szempontból vizsgáltuk a terület jelenlegi adottságait, lehetőségeit és problémáit, 
hogy később egy társadalmilag támogatott és gazdaságilag is jövedelmező városrészi 
központ válhasson belőle. 

A terület rengeteg értékes adottsága mellett több problémája még megoldásra vár. Csa-
patunk célkitűzése az volt, hogy a jelenleg hátrányként, megoldandó problémaként 
jelentkező adottságokból előnyt kovácsoljon a fenntartható fejlődés elveit követve.

A terület legmeghatározóbb eleme a Duna. Minden évben Budapesten a Római Partot 
érinti a legrosszabbul az árvíz. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az óbudai 
részek Budapest legmélyebben fekvő területei – erről a terület elnevezései is árulkod-
nak: Békásmegyer, Mocsáros dűlő. Ahelyett, hogy egyre magasabb és drágább gátakat 
építenénk, szeretnénk ezt a különleges természeti helyzetet a terület hasznára fordíta-
ni. Ennek érdekében szezonális terveket alakítottunk ki a területre, melyeknek szerves 
része az árvíz, a hideg téli napok vagy éppen a Duna alacsony vízállása: vagyis egy, a 
különböző évszakhoz és időjárási körülményekhez igazodó partszakaszt álmodtunk 
meg.  A Duna áll a középpontban, a folyóvíz legkülönfélébb hasznosítása tervünk 
legmeghatározóbb része, így a Római Part a főváros legszínesebb partszakasza lesz. 
Elképzeléseink szerint a látogató találkozhat termálfürdővel, Duna-stranddal, vízi 
színházzal, korcsolyapályával, horgásztóval, evezőpályával, víz fölé nyúló gyal-
ogoshíddal, sőt még vízi étteremmel is. A víz hasznosítása ellenére a part mentén egy-
séges védelmi vonal lesz, melynek nem az áradás megakadályozása, hanem annak 
irányítása lesz a szerepe. 

A Római Part új külsőt és átfogó koncepciót fog kapni, miközben megtartja mai jel-
legzetességeit. Az esztétikai és funkcionális szempontok mellett azonban fontos szá-
munkra az is, hogy tervünk gazdaságilag is megállja a helyét. Nem csak egy szép terül-
etet hozunk létre, hanem kulturális, szórakoztató és rekreációs központtá alakítjuk át 
a Római Partot. A PROBLÉMÁT PROFITTÁ szeretnénk alakítani, illetve ha az angol 
megfelelőjét nézzük: problem        profit. Érdemes egy pillanatra megvizsgálni blame 
–  fit angol igék (képzeletbeli szótövek) kapcsolatát, eljátszani velük: blame jelentése: 
hibáztat, okol, vádol valakit            fit jelentése: megfelel, illik valamihez. Még ha 
etimológiailag nincs is köze a szavaknak egymáshoz (problem-blame; profit-fit), jól 
tükrözik elképzeléseinket. Mi hiszünk abban, hogy ezt a most problémásnak, hibákkal, 
nehézségekkel telinek elkönyvelt partszakaszt megfelelővé, jövedelmezővé, egészsé-
gessé lehet formálni.

A Római Part több szakaszból fog állni, amely szakaszok más-más hangulattal fognak 
rendelkezni: az északi rész főleg a sport és a rendezvények szerelmeseinek fog élmén-
nyel szolgálni, a középső szakaszokon a kulturális lehetőségek, szállások és zöld 



2100környezet fogja várni az arra sétálókat, míg a déli szakasz főként szórakozási, fürdési 
lehetőségeitől lesz különleges. A Római Part nagyon változatos lesz, ezáltal fővárosi, 
sőt országos jelentőségű térséggé fog átalakulni.

A Római Part állami tulajdon, ezért azt szeretnénk tervünkkel elérni, hogy minél több 
ember számára elérhető, használható, élvezhető területté váljon. A Rómain a párok, a 
családok, a bulizó fiatalok, a sportolni, pihenni vágyók, a közelben lakók és a külföldi 
turisták is mind megtalálják majd a helyüket. A kulturális lehetőségek, a széleskörű 
szolgáltatások és a látvány vonzani fogja az embereket. Annak érdekében, hogy sokan 
élvezhessék a partot stratégiai fontosságú egy színvonalas, modern infrastruktúra ki-
alakítása. A megfelelő, könnyű megközelíthetőség lesz a kulcsa a térség fejlődésének 
és sikerességének. Gondoljunk csak a Kopaszi-gátra, amely az elmúlt 10 évben hatal-
mas átalakulásra volt képes – magántőkéből teljesen megújult és mára Budapest 
fontos rekreációs felülete. Emellett vitathatatlan az is, hogy nagymértékű telekérték-
növekmény érhető tetten a Kopaszi-gát környezetében. A jelenlegi szegényes közleke-
dési kapcsolatainak, gyenge megközelítési lehetőségeinek fejlesztése nélkül azonban 
sosem lesz képes kinőni helyi rekreációs szerepét. Mivel enélkül a Kopaszi-gát nagy 
befogadóképessége nem tud itt érvényesülni, a potenciális profit mértéke is kisebb.  A 
profitcsökkenés elkerülése érdekében tehát a közlekedési fejlesztések elsődlegesek.  A 
Római Part rengeteg ember befogadására lesz képes: lesz új gyalogos és kerékpáros 
híd Újpest felé, gyorsforgalmi kerékpárút, sűrűbb buszjáratok és megállóhelyek, terül-
ethez csatlakozó új parkolók, új hajóállomások és új, alternatív vízi járművek.

Óbuda északi korzója – így fogják hívni ezt a területet a következő évszázad küszöbén.

STARTÉGIA

A különböző szakaszok fejlesztési irányokat hivatottak kijelölni, melyek követésével 
véleményünk szerint a leghatékonyabb és legharmonikusabb működés idézhető elő a 
Római Parton és a környező területeken. 

A Római Part csak a mögötte működő kiszolgáló zónával együtt képes létezni. Ennek 
a zónának most is és 100 év múlva is az lesz a feladata, hogy az adott kor igényeit 
vegye figyelembe és elégítse ki. Az általunk felvázolt vízió lényege nem az egyes ob-
jektumokban, ötletekben rejlik, hanem a teljes Római Partra megfogalmazott stratégiai 
iránymutatásban.

(Az nem tudjuk meghatározni, kitalálni, hogy mi lesz 2100-ban a „trendi” (100 éve 
csónak       ma yacht        100 év múlva…), ám az biztos, hogy a partot akkor is emberek 
fogják használni. Az emberek és a település alapvető működési rendszere, folyamatai 
mindig is hasonló elvek mentén alakultak. 



2100Térség fejlesztési modellje:

A Római Part csak a mögötte működő kiszolgáló zónával együtt képes élni és működ-
ni. Ennek a zónának most és 100 év múlva is az lesz a feladata, hogy az adott kor igé-
nyeit (part menti funkciók, vízparthasználat) vegye figyelembe és elégítse ki. Ennek 
érdekében át kell, hogy alakuljon a mostani telekstruktúra - ezt segítendő a jelenlegi 
szabályozás többlépcsőben történő módosítását javasoljuk. 

Ez jelentheti a zónában egyes területek összeolvadását, közös kezelését, vegyes tulaj-
donlását, jelenlegi telekméretek módosulását. Ezen kívül pedig több helyen megjelen-
het a közhasználatra átadott magántulajdon, a szélesebb átkötéseket tesz lehetővé a 
Part és a Nánási-Királyok útja tengely között. Az átadott használatért cserébe például 
extra beépítési lehetőség adható.

GYENGESÉG      LEHETŐSÉG, KORLÁT      ERŐSSÉG

a) A megközelíthetőség javításával, fogadóterek kialakításával rengeteg új használót 
tudunk bevonni a Római Part életébe.

b) Az árvízvédelem jelenleg nagy gyengeségként jelentkezik a területen. Az általunk 
javasolt Nánási út – Királyok útja tengelyen elhelyezkedő elsődleges védvonal mel-
lett a parti telkek védelmét kerítésvonalban javasoljuk. Ennek köszönhetően létrejönne 
egy olyan kerítéselem, mely egységes arculatot adna a Római Partnak. A déli fogadó-

Pontszerű, nagyobb volumenű beruházások, húzóprojektek. Állami és/vagy 
magántőke felhasználásával. (Sajtház, fogadóterek, Gázgyár revitalizáció)

Ezzel párhuzamosan közlekedési infrastruktúra fejlesztése. (Nánási út-Királyok 
útja közlekedési tengely kiszélesítése)

Szabályozási rendszer többlépcsős változtatása a Római Partot kiszolgáló te-
lekstruktúra átalakulása érdekében.

Kisebb magán beruházások a kiszolgáló zónában. (új kiszolgáló létesítmények, 
pl: strand)

Telekértéknövekmény a környező területeken. Ezáltal a térség felértékelődése.

Térség közterületeinek egységes megújulása, általános színvonal emelése. 
(emeltszintű kerékpárút, gyalogoshíd Újpestre)

1.

2.

3.

4.

5.

6.



2100térként megnevezett közpark kialakítása lehetővé teszi, hogy árvíz idején a vízállás-
nak megfelelően változzon a tórendszer. Így az elárasztható területek új rekreációs 
felületekké válhatnak, valamint folyton változó, izgalmas látvánnyal ruházzák fel a 
közparkot.

c) A kerületben viszonylag kevés kulturális létesítmény található, így a Római Partnak 
jelentős kulturális és szórakoztató szerepe lehetne a térség érdekében, melyet a Duna 
látványa és közelsége egyedien fűszerez.

d) A magán- és közterületek jó kialakításával, struktúrájával sokkal kedvezőbb és ha-
tékonyabb működési folyamatok idézhetőek elő a térségben.

e) A jelenlegi parti kerékpáros útvonal megtartásával, de a gyorsforgalmi kerékpáro-
zás Nánási út – Királyok útjára való áthelyezésével sokkal kényelmesebb és biztonsá-
gosabb lehet a közlekedés a Római Parton és térségében.

JOGI ELVEK

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak 
által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról.

1. § 13. vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú terü-
letek, így különösen:

a) a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet 
érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig 
időszakosan vízzel borítottak,
b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, 
amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telí-
tett,
c) a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások 
által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,
d) a folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távo-
labb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a 
folyó egykori medrére vezethető vissza;

2. § (3) a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog kizárólagos állami tulajdonú 
vízfolyás.

5. § (4) A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz 
levezetésének elsődlegessége biztosított legyen.



21001995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

20. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság ha-
tározata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, 
illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendelte-
tésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog).

33/A. § A vízügyi hatóság jogosult - a természeti és a környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése (így a nagyvízi meder vízszállító képességének megőrzése, az árvizek le-
vezetésének biztosítása) érdekében - a nagyvízi mederben telekalakítási, illetőleg épí-
tési tilalmat elrendelni.

24. § (1) A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a jég 
levezetése.

(3) A nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelő-
jének hozzájárulásával lehet.
(4) A nagyvízi mederben fekvő ingatlan tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi me-
derben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy más tevékenységet kizáró-
lag saját felelősségére, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül, a környezet- és 
természetvédelmi, valamint a kulturális örökségvédelmi előírások megtartásával foly-
tathat.

Következtetések:

A Római Part tervezése során elsődleges célunk, hogy minél több ember 
számára legyen elérhető, használható, élvezhető.

A Római Part tervezése során célunk olyan funkciók és konstrukciók telepítése, 
amelyek semmilyen módon nem gátolják vagy nehezítik az árvíz lefolyását. 
Emellett víziónkban kiemelt fogalomként jelenik a meg a mobilitás és rugal-
masság, így pedig az építmények, szerkezetek alkalmazkodni tudnak évszak-
hoz, időjáráshoz - működésük időszakos. 

Mivel Békásmegyer térsége egykori Duna-holtág, Budapest legmélyebben 
fekvő területe, ezért a magas talajvíz folyamatosan problémát okoz a belső 
területeken. Miután a vízszint folyamatosan emelkedik a hordaléklerakódás 
miatt, illetve a szélsőséges időjárásnak köszönhetően egyre jobban ingadozik, 
ezért a biztonságos árvízvédelem elengedhetetlen nem csak a Római Partra, de 
egész Óbudára nézve.

1.

2.

3.

ártér mentett oldala

elsődleges védmű

folyómeder

nagyvízi meder



2100VIZSGÁLATI RÉSZ
DUNAPARTOK VIZSGÁLATA BUDAPESTEN

A vizsgálatról jól leolvasható, hogy a budapesti Duna-part szakaszok közül csak a 
Kopaszi-gát és a Római Part az a rész, ahol a vízzel közvetlen kapcsolata lehet az em-
bernek egész évben. A többi szakaszon csak nehézkesen (rakpartok) vagy egyáltalán 
nem közelíthető meg a folyó. A Kopaszi-gát nagyon jó példa arra nézve, hogy hogyan 
lehet egy elhagyatott, ám rendkívül értékes Duna-parti területet újjáéleszteni. Az el-
múlt 10 évben lezajlott változások vitathatatlanul felértékelték a környező dél-budai 
területeket a magántőke beruházásainak köszönhetően. Azonban a Kopaszi-gát meg-
közelíthetősége nem túl jó, ezért nagy tömegek befogadására ennek fejlesztése nélkül 
sosem lesz képes. Ezért a Római Part esetén elsődleges célul tűztük ki a közlekedési 
infrastruktúra, ezáltal pedig a part megközelíthetőségének javítását. 

PARTSZAKASZ VIZSGÁLATA

A már említett partot kiszolgáló, háttérfunkciókat ellátó teleksáv vizsgálata kulcsfon-
tosságú. Az 1900-as évek első felében mintegy huszonöt csónakház jelent meg a Római 
Parton, ebből ma már csak öt áll. A part az ’50-es években élte fénykorát: napozás és 
fürdőzés, „a kisemberek partja”-ként emlegették ezt a Duna-parti szakaszt. Jellemzően 
nagy cégek, üzemek üdülői települtek ide a csónakházak szomszédságába. Azonban 
1973-ban a vízminőség romlása miatt betiltották a fürdőzést a Dunában, ezzel pedig 
egy új korszak vette kezdetét a Római Parton. A fénykor véget ért, a csónakházak egy-
re kihasználatlanabbul működtek, sorra zártak be egymás után. A 2000-es évek után 
egyre több új „üdülő” épült a területre. Az eredeti berendezkedésnek köszönhetően 

Római Part

Batthány tér

Döbrentei tér

Egyetemváros

Kopaszi-gát

Margit-sziget

Petőfi-híd

Boráros tér

Haller utca

1.

3.

4.

5.

9.

8.

6.
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7.

város jelenléte

víz jelenléte

emberek jelenléte



2100a parti sávban ma is nagyméretű telkek sorakoznak – akad közöttük három hektár 
fölötti is. 

A Római Parttal a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési szak-
irányos hallgatói foglalkoztak a Lakatlan Projekt kapcsán. Mára a parti teleksáv 34%-
a lakatlan, funkció nélküli, kihasználatlan terület. Ez összesen majdnem 70 hektárt 
jelent! Ennek a tanulmánynak a felhasználásával készítettük el vizsgálatunkat a parti 
sávra. A kedvezőbb megközelíthetőség, gyalogos elérés érdekében több átjutást ja-
vaslunk a Nánási út - Királyok útja és a Római Part között. A Római Part irányában 
legegyszerűbben, az alábbi térképen kiemelten jelölt, önkormányzati vagy állami tu-
lajdonban lévő területeken alakíthatóak ki sétányok. A megfelelő sűrűség létrehozása 
érdekében ezen kívül természetesen szükséges, körülbelül 100 – 150 méterenként, to-
vábbi áttörések biztosítása is.

A parti sáv déli részén egy több mint hat hektáros össze-
függő, állami tulajdonban lévő terület fekszik. Kitűnő po-
zíciója miatt javasoljuk ennek közparkká való átalakítását. 
Koncepciónk szerint itt lehetőség nyílik a Római Parthoz 
illő méretű reprezentatív fogadótér kialakítására. Buda-
pest belvárosához képest ez a legközelebbi megközelítési 
pont, amely a szentendrei HÉV Aquincum megállójától 
a Római Part egyenes vonalban, leggyorsabban elérhető.

Itt kell megemlítenünk a csónakházakra tett javaslatun-
kat. Mivel műemléki védettség alatt állnak, ezért megtar-
tásukat javasoljuk - véleményünk szerint az evezés szoro-
san hozzátartozik a Római Part történetéhez, arculatához, 
ezt tiszteletben kell tartani. Emellett sokszínű rendeltetés 
kialakítását javasoljuk: a csónakbérlésen túl különféle 
funkciókat szolgálhatnak ki, mint pl.: vendéglátás, elszál-
lásolás, szórakoztatás.  Az itt zajló potenciális tevékeny-
ségek tehát főként szolgáltatói (tercier) szektor körébe 
sorolhatóak. Az épületek multifunkcionális mivolta biz-
tosítja azok teljes évben való kihasználtságát, használha-
tóságát.

KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT

A Római Part jelenleg tömegközlekedési eszközökkel 
nehezen megközelíthető, a kikapcsolódásra vágyók leg-
inkább kerékpárral és gyalogosan érkeznek ide. A helyi 
lakosokon kívül sokan érkeznek az agglomerációból, de 
főként csak a Duna jobb partjáról (Pomáz, Szentendre, 

jelenlegi átkötések 
a part irányába

tervezett átkötések 
a part irányába

önkormányzati vagy 
állami tulajdonú 
lakatlan telkek

magán tulajdonban 
lévő lakatlan telkek

jelenleg is 
működő 
csónakházak



2100Budakalász), mivel a bal parttal kevés a terület kapcsolata – csak gépjárművel, esetleg 
vasúttal közelíthető meg. A HÉV-től nem indulnak közvetlen buszjáratok a partra, a 
Nánási út – Királyok útja fele közlekedő járat is ritkán jár, a megállók pedig általában 
rosszul pozícionáltak.

Javaslatunkban törekedtünk a Duna két partja között szorosabb kapcsolatot kialakí-
tani. Ennek érdekében gyalogos és kerékpáros hidat terveztünk a terület északi vé-
gébe, illetve a hajójáratok is több helyen összekötik a két oldalt. Javaslunk továbbá 
egy külön buszjáratot, amely kifejezetten a Római Partot szolgálja ki: megállói a part 
felépítéséhez alkalmazkodva alakulnak. A kerékpáros közlekedést gyorsforgalmi és 
turista útvonalra osztanánk, így az, aki csak átutazik Óbudán, a kiszélesítet Nánási út 
– Királyok útján kialakított gyorsforgalmi kerékpársávon haladhat, míg, aki rekreáci-
ós céllal érkezik a területre, annak továbbra is adott a lehetőség, hogy a Római Parton 
kialakított bicikli utat válassza.

TÉRSÉGI BEÁGYAZÓDÁS VIZSGÁLATA

Megvizsgáltuk a Római Part kerületi, térségi szerepét is. A fenti térképről a különböző 
típusú intézmények elhelyezkedése, sűrűsödése olvasható le. Egyértelműen látható, 

jelenlegi tervezett

vonat busz buszhév hajó hajókerékpár kerékpár
jelenleg már meglévő 

közlekedéshálózati elem



2100hogy a kulturális jellegű intézmények csak a terület déli végében, Aquincumhoz kap-
csolódóan jelennek meg. Ezt ellensúlyozva a tervezési terület északi felében a kultu-
rális funkciót szeretnénk jobban érvényesíteni. Oktatási intézményekben bővelkedik 
a terület – nagyjából hasonló sűrűségben  jelennek meg az egész területen. Óbuda 
hagyományosan vezető szerepet tölt be a budapesti fürdőket, strandokat tekintve. A 
magas talajvíz, termálvizek kedveznek a fürdőhelyek kialakításának, azonban nehéz-
ségeket okoz sportpályák létesítésénél, ezért csak a magasabban fekvő, külsőbb terü-
leteken jelennek meg sportolási lehetőségek. Több piac és nagyobb bevásárlóközpont 
található a térségben, ám ezek mind a 11-es út mentén sorakoznak. A belsőbb, lakóte-
rületek szívében csak kisebb ellátó egységek találhatóak.

A különböző lakóminőségek jól megmutatkoznak a fenti térképen. A folyó közvetlen 
közelében, valamint a Római Strandfürdő környezetében üdülőterületek találhatóak. 
Aquincum, illetve Békásmegyer területén a nagy laksűrűségű, lakótelepi épületek jel-
lemzőek – ezek közül sok 10 emeletes házzal is találkozhatunk. A Római Part középső 
vonalában, Aquincum északi részén, illetve Csillaghegyen jellemzően családi házak, 
kertes beépítés található. A Római Part övezeteit is ennek megfelelően igyekeztünk 
kialakítani – így előirányozva a legideálisabb működési struktúrát. Míg terünkben a 
part középső zónájában a nyugodtabb, természeti jelleg dominál, addig a terület két 
végében nagyobb fogadótereket alakítottunk ki.

oktatás sport kultúra strand/uszoda piac/bevásárló kp üdülőkertesházlakótelep



2100JAVASLATI RÉSZ
A RÓMAI PART TERVEZETT FUNKCIONÁLIS SZAKASZOLÁSA

A Római Part koncepciónk szerint különböző szakaszokból, zónákból épül fel. Az 
egyes zónák más-más funkciókkal ellátottak, hangulatuk ennek megfelelően eltérő. 
A különböző karakterű szakaszok lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja a neki 
megfelelőt. Az északi rész főleg a sport és a rendezvények szerelmeseinek fog élmény-
nyel szolgálni, a középső szakaszokon a kulturális lehetőségek, szállások és zöld kör-
nyezet fogja várni az arra sétálókat, míg a déli szakasz főként szórakozási, fürdési 
lehetőségeitől lesz különleges. A különböző szakaszok fejlesztési irányokat hivatottak 
kijelölni, melyek követésével véleményünk szerint a leghatékonyabb és legharmoni-
kusabb működés idézhető elő a Római Parton és a környező területeken. A térképen 
látható elrendezés szerint javasoljuk parkolók kialakítását a Nánási út - Királyok útja 
kiszélesített tengelyéhez csatlakozóan. A sűrűsödési pontokat a használatoknak meg-
felelően határoztuk meg.

ZÓNÁK BEMUTATÁSA

1. zóna

A Budapest északi határán elhelyezkedő zónát to-
vábbra is elsősorban rekreációs, sportolási céllal lehet 
felkeresni. A gát tetején széles, kivilágított sétány ve-
zet be a Megyeri-hídtól egészen a Római Part északi 
fogadóteréhez. A gát belső oldalán a gyermekek szá-
mára kialakított csúszdapályák (télen szánkódomb), 
a külső oldalon pedig elkülönített futópálya találha-
tó. A zóna teljes, egy kilométeres hosszán evezőpá-
lyák vannak kialakítva. A terület árvíz idején is kivá-
lóan használható. Egyaránt dominál rajta az épített és 
a természeti jelleg. Egész évbeli jó hasznosítása miatt 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



2100főváros szerte közkedvelt hely.

2. zóna

Az északi fogadótérnek számító 2. szá-
mú zóna a Pünkösdfürdői utca torko-
latában kialakult nagy gyepes területet 
jelenti. A gátak által közrefogott ren-
dezvénytér nagyobb kulturális és szó-
rakoztató programok lebonyolítására 
egyaránt alkalmas. Árvíz idején is tökéletesen használható, sőt ilyenkor a víz közel-
sége csak emeli a hely értékét. Szabadtéri pozíciója miatt télen csak egyszerűbb, az 1. 
zónához hasonló használat lehetséges. A közlekedési kapcsolatok nagyon kedvező-
ek: könnyen elérhető a terület busszal, kerékpárral vagy gépkocsival is a területhez 
csatlakozó parkolóknak köszönhetően. A nagy befogadóképesség megköveteli, hogy 
a zónában megfelelő színvonalú és létszámú vendéglátó egység legyen. Térségi jelen-
tőségét az Újpesttel összekötő gyalogos és kerékpáros híd adja. A híd a Szentendrei-
sziget déli csücske fölött halad el. Natura2000-es szigorúan védett területként fontos, 
hogy ne bolygassuk az itt élő gazdag növény- és állatvilágot, ezért kerülni kell az inf-
rastruktúra-elemek létesítését a szigeten, illetve a szigethez kapcsolódóan. Azt viszont 
nagyon szeretnénk, ha az emberek megismerhetnék ennek a területnek a páratlan ma-
dárvilágát, ezért egy lomséta-útvonalat terveztünk, mely a hídról nyílik le és tesz sétát 
a lombkoronaszinten, azután pedig ismét visszacsatlakozik a hídhoz. Az lombkorona-
ösvény csak gyalogosan közelíthető meg, megkülönböztetett útvonal.

3. zóna

Az északi fogadótér alatt elhe-
lyezkedő zóna már sokkal kisebb 
forgalmat bonyolít le, a fenti ren-
dezvénytérhez kapcsolódóan itt 
jelennek meg a kisebb szállásle-
hetőségek. Ez a terület kifejezet-
ten helyi jelentőségű, természeti 
környezetével lehetőséget nyújt 
a kikapcsolódásra illetve a Duna 
közvetlen megközelítésére. A par-
ti föveny sok különleges növény- 
és állatfajnak szolgál élőhelyül. Ez 
a terület még kisebb árvíz idején is 
látogatható a fák között elhelyezett stég révén.



21004.zóna

A zónahatáron egy átmeneti terület fekszik, amely biztosítja a 3. zóna nyugalmát, és 
teret ad a 4. zóna térségi jelentőségű intézményeinek. A Sajtház különböző művészeti 
vásároknak, kiállításoknak, rendezvényeknek, kulturális programoknak ad helyet. Az 
év bizonyos időszakaiban, a Duna vízállásától függően, különleges programokkal is 
megörvendezteti látogatóit: vízi színházi előadásokat és filmvetítéseket tartanak. 

A Sajtházhoz közvetlenül kapcsolódnak vendéglátóegységek és szálláshelyet biztosító 
épületek. Ennek megközelítése a kiszélesített fásított sétányok segítségével a Nánási 
út felől egyszerűen és közvetlenül megoldható, így a szomszédos természeti területek 
forgalma sem növekszik túlzottan.

5. zóna

A 3. zónához hasonlóan ez is egy jellegzetesen természeti terület. Fontosnak tartjuk, 
hogy a helyi lakósok számára is maradjanak csendesebb, a zöldterületi igényeket ki-
elégítő partszakaszok. A terület rendezettségét szolgálják az elválasztott gyalogos és 
kerékpárutak illetve a kihelyezett padok.

6. zóna

A 6.-os zóna területén található a Római Part déli fogadótere, mely a mostani állami te-
rületek közparkká alakításával jöhetett létre. A part területén a Duna vízállásától füg-
gően változó tórendszert álmodtunk meg. Bizonyos része a tavaknak egész évben víz 
alatt van, ezeket télen korcsolyapályaként lehet használni. Magas vízállás, illetve árvíz 
idején a további parki területek eláraszthatóak - csökkentve ezzel az árvíz nyomá-
sát, de nem gátolva a parkhasználatot. Fogadótérként alkalmas kisebb rendezvények, 
vásárok lebonyolítására. A terület Duna-parti részén vendéglátó-ipari egységek sora-
koznak, széles sétány halad a parton, és  bizonyos helyeken konzolos tartóval nyúlik 



2100a folyó fölé. Mivel az elmúlt 
években nagymértékben ja-
vult a Duna vízének tiszta-
sága, ezért javasoljuk újra a 
dunai fürdőzés lehetőségé-
nek biztosítását. Tekintettel 
a helyszínen található ter-
málvízforrásra, ennek kiak-
názását kiemelten fontosnak 
tartjuk. Koncepciónk szerint 
a forráshoz kapcsolódóan 
termálvizes belső-, és Du-
nába nyúló külső strandot 
is kialakítottunk. A fürdő 
szerkezetét úgy terveztük 
meg, hogy azt könnyedén el lehessen távolítani - ekkor csak a teraszos stég marad a 
parton. A zóna télen és nyáron is zavartalanul használható, nagy forgalmú, vegyes 
karakterű terület.

7.zóna

A 7. vagyis legdélebben fekvő zóna területébe bevon-
tuk a már nem Római Parti területként számon tartott 
Gázgyárat is. Véleményünk szerint fontos ennek a ma 
kiaknázatlan területnek a hasznosítása. Tervünkben 
sport- és szórakoztató központként várja a nagycsalá-
dokat, fiatalokat vagy akár idősebbeket. Mivel itt fedett 
épületekben és szabadtéren egyaránt zajlanak az ese-
mények, ezért használata időjárástól, évszaktól teljesen függetleníthető. Míg nappal 

inkább a sportolási tevékenységek, addig este a 
szórakoztatás kapja a fő szerepet. A terület nyáron 
könnyedén bekapcsolható a Sziget fesztivál prog-
ramsorozatába is.

A zóna Gázgyáron kívüli területein is végigvonul 
az imént bemutatott hangulat. A vasúti híd alatt 
található az inkább a fiatalok számára kialakított 
„bandázós sarok” . A patak, illetve a Duna partja 
erősen épített (bár gyepesített), teraszolt jellegű. A 
patak fölött kifeszített háló és egyéb játékos átke-
lőhelyek izgalmas, fiatalos stílusúvá teszik ezt a 
zónát.



2100Összefoglaló táblázat:

VÍZKEZELÉSI JAVASLATOK

Amint azt már stratégiai célként megfogalmaztuk, kiemelten kívánunk foglalkozni a 
víz különféle hasznosításaival, kezelésével. 

Az árvízvédelmet a különböző technikák kombinációja 
adja. A Nánási - Királyok útja tengelyében lévő fővédvo-
nal mellett a kerítés és emelt szintű bicikliút vonalában 
húzódó mobilgát, a Gázgyári víztározók használata és a 
potenciálisan elárasztható területek együttes alkalmazása 
teszi lehetővé a biztonságos védelmet.

Ennek egyik, már bemutatott eleme a 6. zónában kialakí-
tott park elárasztható területe. Fontosnak tartjuk a szemlé-
letet, mely Nyugat-Európában már bevett és bevált. Esze-
rint nem a folyómeder még szűkebb térbe való beszorítása 
a védelem jó megoldása, hanem olyan pufferterületek 
kijelölése, amelyek megengedik, hogy a folyó kilépjen a 
medréből és rövid időre elárasztott területként működ-
jenek. Az alábbi ábrasor bemutatja az általunk tervezett 
dunai vízállást követő tórendszer működését.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

fővárosi jelentőség átmeneti

egész évben, árvíz 
idején is

egész évben, árvíz 
idején is

egész évben, árvíz 
idején nem

egész évben, árvíz 
idején nem

egész évben, árvíz 
idején nem

télen csak mérsékel-
ten, árvízkor igen

egész évben, árvíz 
idején is

sport, kikapcsolódás

kultúra, szórakozás, ven-
déglátás, kikapcsolódás

vendéglátás, szállás, kikap-
csolódás
kultúra, szórakozás ven-
déglátás, szállás

vendéglátás, kikapcsolódás

szórakozás, vendéglátás, 
kikapcsolódás

sport, kultúra, vendéglátás, 
szórakozás

épített

természeti

átmeneti

természeti

átmeneti

épített

vonzáskörzet, be-
fogadóképesség

zónában található 
fő funkciók

karakter használhatóság

térségi jelentőség

helyi jelentőség

térségi jelentőség

helyi jelentőség

fővárosi jelentőség

térségi jelentőség



2100A másik fontos vízkezelési eszköz a területen a Gázgyár tornyainak tározóként való 
használata. Nem a víz minél gyorsabb elvezetése, hanem annak helyben tartása és 
hasznosítása a cél. A kihasználatlan tornyok szinte ajánlják magukat a célra, mivel 
jelenleg is összeköttetésben állnak a Dunával. Az eltározott víz helyben felhasználható 
a terület fenntartására szürkevízként.

Céljaink között szerepelt a Római Part árvíz idején való hasznosítása, bejárhatósága. 
Ennek érdekében olyan mobilgátat javaslunk, mely részben a kerítésvonalban húzó-
dik, részben pedig az emelt szintű bicikliút nyomvonalán halad. A kerítések és az 
emelt sétány tartószerkezete az árvízvédelmi táblák fogadására alkalmas. 

BEFEJEZÉS

Reményeink szerint bemutatott stratégiánk hozzá tudja segíteni a Római Partot ahhoz, 
hogy elnyerje adottságaihoz mérten megérdemelt jogos pozícióját a fővárosban és az 
egész térségben. Kívánjuk, hogy 100 év múlva a  Római Part egy olyan hely legyen, 
amit sokan ismernek és szeretnek országszerte, vagy akár határainkon túlról is, hiszen 
a fejlesztéseket követően  itt mindenki megtalálja a magának megfelelő programot a 
kikapcsolódásra.A Római Part újabb fénykorának éppen itt az ideje, reméljük koncep-
ciónk értékes iránymutatásként tud szolgálni ehhez.

 
       Vágysz valami igazán maira?
  
              Irány a Rómaira!


