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A jelenleg szétszabdalt terület he-
lyett a jövőben a telkeket a fejleszté-
si csoport funkcionális egységekben 
kezeli, előidézve ezzel egy hatéko-
nyabb átalakulást.

Új kerületi és fővárosi jelentő-
ségű alközpont jön létre minő-
ségi szolgáltatásokkal, közösségi 
és kulturális intézményekkel, 
illetve új lakóterületekkel.

Véleményünk szerint 2100-
ra a közösségi közlekedés, 
illetve az egyéni közlekedés 
környezetkímélő formái do-
minálnak.

A fejlesztés ütemezésének 
előnye, hogy az átalakuló 
területek újabb és újabb 
bevételeket teremtenek elő a 
következő fázis megvalósulá-
sához.

Elképzelésünk megvalósulásá-
hoz elengedhetetlen egy erős 
települési szabályozás (akár 
kerületi, akár fővárosi szintű) 
lefektetése.  

A gyalogos, vízi, kerék-
páros és közösségi 
közlekedés szintbeli 
tagozódása.

A megmaradó/tovább-
fejlődi ártéri legeterdők 
hozzájárulnak a főváros 
biodiverzitásához.

Az új fejlesztések jelentős mértékben 
megújuló energiaforrásokat használ-
nak (például víz-, szél- és napenergia, 
passzívházak).

A funkcionális tagozódás 
átgondolásával egy olyan 
kiegyelített használati érték 
teremtődik, mely folyamatos 
vonzerőt jelent mind a be-
ruházók, mind a használók 
számára.

A környező városrészek és 
zöldterületek bekapcsolásának, 
valamint a Duna fragmentáló 
hatásának csökkentése érdeké-
ben gyalogos zöldhidakat nyi-
tunk meg. 

A finanszírozhatóság érdeké-
ben új funkciók jelennek meg a 
fejlesztési területen, viszont a 
zöldfelületi arány továbbra sem 
változik (a többszintű vertikális 
tagozódás révén).

Ökológiai megfontolásból 
(zöldfelületek megőrzése) a 
szabályozott építészeti ter-
jeszkedés iránya egy vertikális 
rendszer szerint valósul meg.

A terület kontrollálható fejlesz-
téséhez egy olyan kooperációs 

csoport jön létre, mely százalékos 
arányban tömöríti az eredeti tulaj-
donosokat, melyhez emellett más 

tőke is szabadon csatlakozhat.

A hullámtérben egy olyan el-
árasztott terület jön létre, mely 
hozzájárul a természetes ökoló-
giai folyamatok megőrzéséhez. A 
hajóközlekedést kiépített csator-
nák segítik.

Az árvíz elleni védekezés a 2020-
ra - pályázati forrásból - megerő-

sített Nánási-Királyok útja mentén 
húzódó nyúlgát segítségével 

történne.

A jelenlegi árvízproblémákra 
megoldást nyújthatna az orszá-
gos szinten kiépült víztározási/
vízvisszatartási stratégia felállí-
tása.

A víziforgalom mind a közösségi, mind 
az egyéni közlekedésben fontos sze-
repet kap. Az autómentesség elterje-
désére megfelelő alternatívát jelent a 
hajóközlekedés fellendülése.

zöldfelületek 
fejlesztése

ártéri 
ökoszisztéma

árvízvédelem

koncepció/stratégia
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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).

#87x3

A koncepció megvalósításához első-
rendű feladat az árvízi védekezés megol-
dása, amire a következő évtizedekben a 
Nánási út vonalában kiépített elsődleges 
árvízvédelmi védmű kialakítása nyújt le-
hetőséget. Koncepciónk szerint a század 
közepére nem a lokális védekezés jelent 
megoldást, hanem a változó éghajlathoz 
viszonyítva komplex vízvisszatartó és 
vízszablyozási rendszer kiépülése elke-
rülhetetlen.

árvízvédelem

óbuda gátszakadás esetén 
a Duna tetőzésekor

Seres Adrienn 2011
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A fenti diagramon 3 fő szem-
pont alapján vizsgáltuk a tervezési területet 
1960-tól 2100-ig: értékek, szerep/jelleg, 
felhasználók. 

A diagram alapján jól látszódik, 
hogy a koncepcionális fejlesztések köv-
etkezményeként hogyan növekednek az 
egyes értékek.

1960

2040

1980

2060

2000

2080

2020

2100
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fejlődés
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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 #87x6

finanszírozás

identitás
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gyalogos híd

hajóközlekedés

ártéri ökoszisztéma

Jelenleg a Duna erőteljesen 
szétválasztja a város két oldalát.
Tervünkben a Duna ökológiai-
lag, szociálisan és gazdaságilag 
is aktív felületként jelenik meg. 
A nemzetközi, a regionális és a 
városi hajóforgalom mellett a 
Dunát a városlakók hétköznapi 
élettereként is értelmezzük.

A Római-part fejlesztésével pár-
huzamosan a környező poten-
ciális területek bevonására ke-
rül sor. 

A Duna a város fő közlekedési 
útvonalaként jelenik meg, ezzel 
részben tehermentesítve a azt 
a gépjárműközlekedéstől. A ha-
jóközlekedés fellendítése nem-
csak az autómentes közleke-
dést segíti elő, hanem a terület 
turisztikai elérhetőségét is. 

A folyó mentén a kelet-nyuga-
ti áramlást új hidakkal segítjük: 
nagyrészt gyalogos és zöldhi-
dakkal teremtjük meg az össze-
köttetést a Duna 2 partja között.

Fontosnak tartjuk az ártéri öko-
szisztéma megőrzését, állapo-
tának javítását. A Római-part 
jelenleg Budapest környezeté-
ben egyedülálló természetes 
társulással rendelkezik. A jövő-
ben a környező területeken is 
szeretnénk elősegíteni a  rész-
ben természetes és érintetlen 
fövenyek szukcesszióját.

élő-Duna-koncepció
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kapcsolódás



Stamp House in Queensland

Houseboat, Eilbek Canal 

University of Iowa College of Art
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lakó vízió



Southeast W
yoming Visitor Center

Heydar Aliyev Cultural Center, Baku
, 

The Sil(o)houette, Aarhus

, 

Porchdog House, Arkansas

Campbell Sports Center, Columbia University
, 
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közösségi vízió



Kayak Pavilion at Long Dock Park

lakeside estate at Neuilly-sur-Marne

Nescio bridge, Amsterdam
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vízpart vízió
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Mikkeli Harbour Bay Area

EYE-plaza and Oeverpark, Amste
rdam

Wicklow hills house
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városközpont vízió


