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Összefoglaló
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017.
szeptemberében
lakossági
konzultáció
keretében kérdezte meg a Római-part jövőjéről
az érintett lakosok véleményét. A konzultáció
előkészítését és az adatok elemzését a KÓD
Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft.
készítette.
• A konzultációs kérdőívre összesen 3091 db
értékelhető válasz érkezett. (2566 db papír
alapú és 581 db online kérdőív, melyekből 56
db nem volt felhasználható: üres kérdőív - 30
db, duplikáció – 26 db).
• Az eredmények szerint a válaszadók
elsősorban
biztonságos,
természetes,
családias és rendezett partra vágynak.
Legkevésbé azt szeretnék, ha nyüzsgő lenne,
de túlságosan modern és elegáns területet sem
szeretnének.
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Összefoglaló
• Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az erre
vonatkozó igények alapján három nagyobb
szegmens különíthető el. (A szegmensek
kialakítása klaszteranalízissel történt, a
válaszadók 18 százaléka adathiány miatt nem
került egyik klaszterba sem.) Ezek alapján a
válaszadók ötöde (20%) vadregényes, élettel
teli, vidám helyre vágyik, ami nem túl
rendezett, nem túl modern és nem is túl
elegáns. Közel tízből négy válaszadó (36%)
azt preferálja, hogy a természetben
nyugodtan kapcsolódhasson ki, töltődhessen
fel és ehhez szükségesnek látják azt, hogy ne
legyen nyüzsgő a part. Egy kicsivel többen
vannak azok (44%), akik viszont azt
szeretnék, hogy a Római-part családi
rekreáció
helyszíne
legyen,
aminek
kulcskérdése
a
biztonság
és
a
természetesség, de emellett nagyfokú
rendezettséget igényelnek, amit - a többieknél
- egy modernebb, elegánsabb kivitelezésben
képzelnek el.
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Összefoglaló
• A fentiekkel összhangban, a válaszadók szerint a
fejlesztéseket
tekintve
legfontosabb
lenne
lépéseket tenni a zöldterületek karbantartását és a
tisztaságot illetően. Ezeket legalább 3/4-ük jelölte a
legsürgetőbb feladatok egyikeként, de 2/3-uk
szerint a parton lévő régi, romos épületek
helyzetének rendezése, valamint a gyalogút és
kerékpárút szétválasztása is kritikus jelentőséggel
bír.
•

A Római-part környékén élők szívesen látnának
több különböző jellegű programot is a területen. A
koncerteket kivéve a válaszadók legalább fele
támogatná vizsgált opciókat. Legnépszerűbbnek a
gyermek- és családi programok bizonyultak.

•

A vendéglátóhelyek mennyiségével elégedettek a
kérdőívet kitöltők, ugyanakkor a minőségi
paraméterek tekintetében már kritikusabbak. A
tisztaság és a higiénia területén komoly
hiányosságokat éreznek, és ennek megfelelően
többségük (74%) támogatná, hogy a Főváros, mint
a terület vagyonkezelője szabályozást vezessen
be a vendéglátóhelyek, teraszok rendezettebbé
tételének érdekében.
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Összefoglaló
• A döntő többség (tízből kilenc fő, amellett foglalt
állást, hogy a Római-parton továbbra se lehessen
lakóépületeket építeni, és maradjon meg, illetve
fejlődjön a terület szabadidős, turisztikai, sportolási
funkciója.
•

Összességében a válaszadók 3/4-e olyan
fejlesztést tartana jónak a Római-parton, ami
megőrzi a terület jellegét, de rendezi a helyzetet.
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Módszertan
Alapsokaság

Római-parton és
környezetében
élők

Válaszadók
száma

3091 fő

Adatfelvétel
módja

önkitöltős
kérdőív (postai
úton és online)

Adatfelvétel
időpontja

2017.
szeptember

7

Eredmények
kérdésenként

Az ideális Római-part
jellemzői

• Nyüzsgő
• Modern
• Elegáns

•
•
•
•

Biztonságos
Természetes
Családias
Rendezett

Ön milyennek szeretné látni a Római-partot a
jövőben?
(értékelés ötfokú skálán, átlagok)
Biztonságos

4,64

Természetes

4,63

Családias

4,40

Rendezett

4,36

Csendes, nyugodt

4,26

Vidám

4,03

Sportos

3,84

Romantikus

3,75

Fiatalos

3,23

Elegáns

2,90

Modern

2,89

Nyüzsgő

2,77
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Az ideális part
összességében
Természetközeli, de
rendezett; fiatalos,
rekreációs hely
- minden korosztály

(44%)

Nyugodt, rendezett,
zöld pihenőhely
- idősebbekre jellemzőbb

(36%)

Vadregényes, vidám,
élettel teli hely
- fiatalabbakra jellemzőbb
10

(20%)

lgényelt fejlesztések
LEGINKÁBB
• Zöldterületek karbantartása
• Tisztaság javítása
• Parton lévő régi, romos
épületek helyzetének rendezése

LEGKEVÉSBÉ
• Kutyafuttató kialakítása
• Köztéri fitnesz- és
sportközpontok elhelyezése
• Több kerékpártároló
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Igényelt fejlesztések
Véleménye szerint milyen fejlesztésekre lenne
leginkább szükség a Római-part esetében? (%)
Zöldterületek karbantartása 2

18

Tisztaság javítása 2
Parton lévő régi, romos épületek
helyzetének rendezése
Gyalogút és kerékpárút
szétválasztása
Több hulladékgyűjtő

80

24

4

75
28

10

68

23

4

67

33

64

Rendezettség növelése

6

32

62

Több illemhely

5

33

62

További fásítás

9

38

Több pad, asztal, egyéb bútor

14

Több ivókút

14

Szelektív hulladékgyűjtők
elhelyezése
Több gyalogátkelőhely

44

Több kerékpártároló

Nem fontos

42

48

20

38
46

31

Kutyafuttató kialakítása
Köztéri fitnesz- és sportközpontok
elhelyezése

54

42
44

36
33

Fontos, de nem a legfontosabbak egyike

12

34
27
35

21

46

19

51
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Az egyik legfontosabb

Igényelt programok
Gyermek- és családi programok
Kulturális események

Gasztronómiai rendezvények
Sportrendezvények
Szabadtéri mozi
Koncertek

Nem
támogatja
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Támogatja

Vendéglátóhelyek
Se több, se kevesebb, viszont
tisztább,
rendezettebb
legyen.
Véleménye szerint
mennyi vendéglátóhely
legyen
a jövőben a Római-parton? (%)

Véleménye szerint mennyi vendéglátóhely legyen a
jövőben a Római-parton? (%)
14
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Kevesebb, mint most
Annyi, mint most
Több, mint most

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért
72
egyet azzal, hogy
a Főváros, mint a terület
vagyonkezelője szabályozást vezessen be a
Ön inkább
egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal,
vendéglátóhelyek, teraszok rendezettebbé
hogy a Főváros,tételének
mint a terület
vagyonkezelője
érdekében?
(%)

szabályozást vezessen be a vendéglátóhelyek, teraszok
rendezettebbé tételének érdekében? (%)
26

nem értek
Mennyire elégedett Inkább
Ön a Római-parti
egyet
vendéglátóhelyekkel az alábbi
Inkább egyetértek
szempontok tekintetében?
(értékelés ötfokú skálán, átlagok)

74

Mennyire elégedett
Ön a római-parti
vendéglátóhelyekkel
az alábbi
szempontok
tekintetében?
(értékelés ötfokú
skálán, átlagok)

Szolgáltatásaival

3,28

Gasztronómiai
kínálatával

3,27
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Tisztaságával,
higiénés
körülményeivel

2,65

Lakóépületek vs.
rekreációs jelleg

Ön inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet
azzal, hogy a Római-parton továbbra se lehessen
lakóépületet építeni? (%)

7%

93%

Ön inkább egyetért vagy nem ért egyet azzal,
hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
szabadidős, turisztikai, sportolási funkciók
meglétének megőrzését és fejlesztését tartja
fontosnak? (%)

9%
15

91%

Fejlesztések
összességében
Összességében milyen jellegű fejlesztést
tartana jónak a Római-parton? (%)
Nincs szükség
fejlesztésre, így jó,
ahogy van (6%)
Ami megőrzi a
terület jellegét, de
rendezi a
helyzetet (75%)
Ami megújítja a
környezetet és a
terület jellegét
(19%)
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Melléklet: Konzultáció
kérdőíve (1. oldal)
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Melléklet: Konzultáció
kérdőíve (2. oldal)
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