
   



• Ludovika Főépület 
 

• Akvárium, volt Gödör klub 
 

• Groupama Aréna 
 

• Sorsok Háza 

Megvalósult beruházásaink 



Folyamatban lévő, 
 

illetve előkészítés alatt álló 
 

 beruházások 



Ludovika - NKE 

 



Átnézeti helyszínrajz projektelemekkel  



Diósgyőri Stadion 





Tetőszerkezet beemelése 



Bozsik Stadion 



Puskás Ferenc Stadum reconstruction 







FINA 2017 világbajnokság 
 



Dagaly main layout 

Word 
Championship 

operation 
mode 



 Cross section 
Extended grand-

stands 



High diving new and temporary facility 



Edzéshelyszínek 

Császár - Komjádi Uszoda 

Széchy Tamás Uszoda 

BVSC Uszoda 



Moholy- Nagy Művészeti Egyetem 

 
 
 



Gül Baba türbe 
 complex reconstruction 



Budapest Konferencia Központ 



 Népliget felújítása 



A HÍD 



Tervpályázat 

• A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Nonprofit Zrt. meghívásos, 
előminősítéses nemzetközi építészeti 
tervpályázatot hirdet a Galvani utca vonalában 
egy új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 
forgalmi sáv szélességben megépítendő Duna-
híd tervezésére vonatkozóan. 



Tervpályázat célja 

• A tervpályázat célja, hogy az egyes 
kulcsfontosságú budapesti közlekedési 
beruházások előkészítésének forrásigényéről 
szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatnak 
megfelelően a tervpályázat győztesével 
történjen meg az építési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, 
úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása.  



Terpályázat résztvevői  

 

• Az 1372/2016. Korm. határozat 5. pontja 
rendelkezik arról, hogy a tervpályázatot az 
egyes kiemelt budapesti beruházásokért 
felelős kormánybiztos a munkaszervezetét 
jelentő KKBK Nonprofit Zrt. útján és Budapest 
főpolgármesterének bevonásával folytassa le. 

 



A híd küldetése 

• városarculat formálás 

• épített örökség gazdagítása 

• felelősség a megfelelő építészeti és mérnöki 
minőség megtalálásában 

• teljeskörű funkcionalitás az egyéni és 
tömegközlekedés szempontjából  



Érintett városrészek 



KEF tervpályázatok 

Kormány meghozta az 1839/2016 (XII.23.) Korm. 
határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-
fejlesztési Programról 

Többek között: 

• Dunai Evezős Központ, 

• Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri 
edzőpályák fedett pályás atlétikai csarnok 

• új Budapesti Teniszközpont, 

 

 



Kapcsolódó fejlesztések 



További kérdések 

• - Atlétikai stadion és edzőpályák kapcsolata 

• - Francia öböl mozgatható áthidalás?! 

• - Evezőpályák kialakítása mederalakítással 

• - Evezőspálya fölött átívelő híd 

• - S-Bahn Danubius megálló 



Köszönöm a figyelmet! 
 

Kovács István projektmanager KKBK, kovacs.istvan@kkbk.hu 


