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Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és Várhegyi alagút felújítása
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Széchenyi lánchíd járdaszélesítés vizsgálata

• 1447/2018. (IX.18.) Korm. határozat a Széchenyi lánchíd, 
a budai Váralagút valamint a hozzájuk kapcsolódó közterek 
rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

• 2018. október 20., szombat, hajnali 00:10 – 04:00 
Széchenyi lánchíd próbaterheléses célvizsgálata 
[FŐMTERV Zrt. és BME Hidak és Szerkezetek Tanszék]

• Hídfelújítási javaslatok:
1. Csak pályalemez csere – … – 5. Lánccsere, merevítőtartó csere

• 1248/2019. (IV.30.) Korm. Határozat a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
közterek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX.18.) Korm. határozat 
módosításáról.

• 2019. június: új ajánlati felhívás feladása (járdaszélesítés nélkül)
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Széchenyi lánchíd jelenlegi járdaszélességgel 
(2,2 m) kerül felújításra.

Járdaszélesítés látványtervek – tanulmányterv
Széchenyi lánchíd járdaszélesítési vizsgálati dokumentáció
[2014. november 19. FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium]
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Szűkület: kőoroszlán talapzat és pillér körüli erkély.

Járdaszélesítés látványtervek – tanulmányterv
Széchenyi lánchíd járdaszélesítési vizsgálati dokumentáció
[2014. november 19. FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium]



1221/2019. (IV.23.) Korm. határozat a kiemelt
budapesti közösségi fejlesztések keretében
a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V.
kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca
átalakításának megvalósításáról.

- Körforgalom megőrzése kisebb átmérővel
- Növekvő gyalogos felületek kialakítása
- Új gyalogos átkelőhelyek létesítése
- Kerékpáros és közösségi közlekedés priorizálása
- Közúti forgalomcsillapítás
- Útfelületek jelentős csökkentése
- Magas minőségű és presztízsű közterület
- Díszburkolat építése
- Széchenyi lánchíddal egyidejű kivitelezés
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Előzményterv: Clark Ádám tér felújítása és forgalomtechnikai felülvizsgálata – kiviteli terv, látványterv 
[VIA FUTURA Kft. 2016.02.01.]

Széchenyi lánchídhoz kapcsolódó közterek felújítása – Clark Ádám tér
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Előzményterv: RAK-PARK Tervpályázat I. helyezés – tanulmányterv
[Korzó Tervezési Stúdió Kft. 2015.12.04.]

Széchenyi lánchídhoz kapcsolódó közterek felújítása – Széchenyi István tér

- Lánchíd 2x1 közúti sávos megközelítése a József Attila utca
rávezetésével a tér déli oldalán

- Körforgalom megszüntetése
- Növekvő és egybefüggő gyalogos- és zöldfelületek
- Budai vár – Széchenyi lánchíd (É) – Szent István Bazilika

gyalogostengely kialakítása
- Gyalogos kapcsolat a Kossuth Lajos térrel
- Új gyalogos átkelőhelyek létesítése
- Kerékpáros és közösségi közlekedés priorizálása
- Apáczai Csere János utca, Dorottya utca forgalomtechnikai

kapcsolatainak megtartása
- Tér keleti útján forgalomcsökkentés
- Jane Haining rakparti lehajtó racionalizálása
- MTA előtti felszíni parkoló megszüntetése
- Magas minőségű és presztízsű közterület
- Díszburkolat építése
- Széchenyi lánchíddal egyidejű kivitelezés
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Petőfi híd és környezetének döntés-előkészítő tanulmányterve

Problématérkép, Keresztmetszet
[FŐMTERV Zrt. 2019.04.15.]



Gubacsi híd és környezetének fejlesztése – döntés előkészítő tanulmány tervezése

10
[fotó: Vörös Attila]

- Új vasúti híd létesítése.
- Felhagyott vasúti híd hasznosítása?
- Meglévő közúti híd fejlesztése?
- Meglévő kerékpárút átvezetés?
- Villamos viszonylat Csepelre vezetése?

- Felújítás vagy új szerkezet?

[Perfektum Építész Kft. – PONT-Terv Zrt.]



Aquincumi Duna-híd részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése
Észak-Budapest
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- 2019. május 29-i Fővárosi
Közgyűlés döntött a részletes
megvalósíthatósági
tanulmány elkészítéséről.

- Kormányzati támogatás és
fedezetbiztosítás mellett.

Aquincumi Duna-híd – látványterv
[VIA FUTURA Kft. – FŐMTERV Zrt. – NODE Visual Kft.  2014.08.01.]



Új Duna-híd engedélyezési tervezése (a Galvani útnál)
Dél-Budapest
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- Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központja és
Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
együttesen koordinálja,
bonyolítja.

Új Duna-híd – látványterv
[UNStudio – Buro Happold Engineering 2018.04.20.]
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