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Olimpia park rekonstrukciója
rövid leírás

Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. 
Széchenyi rkp. – Markó utca – Balassi B. u. – Balaton utca által határolt területen belül 
(12 400 m2)

Műszaki  tartalom:  Jelenleg  a  terület  igen  leromlott  állapotban  van,  a  rajta  található 
eszközök használhatatlanok. Cél, a területek egyesítésével egy közösségi pihenő-játszó 
park létrehozása.
Elhelyezünk egy az Olimpia tiszteletét bemutató emlékművet, kialakítunk egy pihenő-
piknikező parkot, illetve egy korosztályonkénti játszóteret.
A park  körbe  kerítetté  válik,  több  irányból  is  bejáratot  nyitunk  rá.  A főbejáratnál 
helyezkedne el  a vizesblokk, a parkőr szolgálat,  illetve tároló helyiség.  A park északi 
oldalán  pihenő  parkot  alakítunk  ki,  középen,  az  Olimpiai  emlékművet  felújítjuk, 
vízjátékkal  gazdagítjuk,  kiemelten  elhelyezve  a  nevek  listáját.  A déli  területen  pedig 
játszóteret létesítünk, többféle sportolási-, és játszó eszközzel, gumiburkolattal.
A  park  sétány  jelleggel  lesz  összekötve  a  Dunai  rakparttal.  A  park  egy  részén 
kutyafuttatót választunk le; illetve padokat, kerékpártárolókat is elhelyezünk. 
Becsült kivitelezési költség bruttó: 582.800.000,- Ft

Falk Miksa utca
rövid leírás

Érintett közterületek: Falk Miksa utca a Szent István körút sarkán teresedéssel, valamint a 
Balaton utca és Stollár B. utca és Markó utca egy része (15.300 m2)

Műszaki  tartalom: A projekt  az utca burkolatának cseréjét  foglalja  magában.  A járdát 
elemes térburkolattal,  az útpályát és a parkolósávokat aszfalt burkolattal újítjuk föl. A 
parkolósávokban mozgáskorlátozott parkolóhelyeket jelölünk ki. A mozgáskorlátozottak 
és  gyermekesek  érdekeit  figyelembe  véve  részleges  akadálymentesítést  tervezünk. 
Felújítjuk  az  úttartozékokat  (szegély,  parkolásgátló  elemek,  korlátok).  A  felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, 
tűzcsapok  stb.)  felújítjuk,  szükség  esetén  cseréljük.  Elvégezzük  a  fasor  korrekcióját, 
illetve a kapcsolódó zöldfelületek rendezését.
Becsült kivitelezési költség bruttó: 703.800.000,- Ft

Széchenyi rakpart
rövid leírás

Érintett közterületek: Széchenyi rakpart, valamint a Balaton utca és Markó utca egy része 
(7.900 m2)

Műszaki tartalom: A projekt az úttest és a járda burkolatának cseréjét takarja, részben 
aszfalt,  részben  beton  térkő  felhasználsával;  a  jelenlegi  burkolat  alépítményének 
megerősítésével,  a  parkolási  rendnek  és  lehetőség  szerint  a  szegélyek  helyének 
megtartásával,  szükséges  lokális  javításával.  Biztosítani  kell  a  csapadékvíz  megfelelő 
elvezetését, az épületcsatlakozások kialakítását.
Becsült kivitelezési költség bruttó: 252.800.000,- Ft



Nagy Ignác utca
rövid leírás

Érintett közterületek: Nagy Ignác utca (6.032 m2)

Műszaki  tartalom:  A projekt  az  utca  burkolatának cseréjét  foglalja  magában,  a  járdát 
elemes  térburkolattal,  az  útpályát  és  a  parkolósávot  aszfalttal  borítjuk.  Felújítjuk  az 
úttartozékokat.  A felszíni  vízelvezetés  korszerűsítésével  együtt  a  közművek  felszíni 
elemeit (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) is felújítjuk, szükség esetén cseréljük.
Becsült kivitelezési költség bruttó: 271.400.000,- Ft

Bihari János utca
rövid leírás

Érintett közterületek: Bihari János utca egy szakasza (4.350 m2)

Műszaki  tartalom:  A  projekt  az  utca  burkolatának  (útpálya,  járda)  cseréjét,  egyes 
szakaszokon  a  pályaszerkezet  teljes  cseréjét  foglalja  magában.  Felújítjuk  a 
forgalomtechnikai elemeket és az úttartozékokat. A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével 
együtt  a közművek felszíni  elemeit  (víznyelők, fedlapok,  tűzcsapok stb.)  is  felújítjuk, 
szükség esetén cseréljük. 
Becsült kivitelezési költség bruttó: 143.841.000,- Ft

Balassi Bálint utca
rövid leírás

Érintett közterületek: Balassi Bálint utca (Kossuth tér és Markó utca között) (1.025 m2)

Műszaki tartalom: A villamos pálya kivételével  az utcát teljes egészében felújítjuk.  A 
járda  térkő  burkolatot  kap,  az  éttermek  előtt  kiszélesítjük.  A  parkolók  szintén 
kőburkolatúak lesznek, a gépjármű forgalom által használt útfelület aszfalt cserét kap.

Kis Itália - Arany János utca megújítása
rövid leírás

Érintett közterületek: Arany János utca a Nádor és Tüköry utca között (1 260 m2)
Műszaki tartalom: Az utca fenti szakasza az IL FORNO Vendéglátóipari Kereskedelmi 
Kft. támogatásával faltól falig megújítjuk. A járdát és az útpályát is elemes térburkolattal 
látjuk  el.  A mozgáskorlátozottak  és  gyermekesek  érdekeit  figyelembe  véve  részleges 
akadálymentesítést  tervezünk  az  útpálya  járdaszintre  történő  felemelésével, 
szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével.  Felújítjuk  az  úttartozékokat 
(szegély, parkolásgátló elemek, korlátok). Új utcabútorokat - padok, kerékpártárolók és 
hulladékgyűjtők  -  helyezünk  el.  A  felszíni  vízelvezetés  korszerűsítésével  együtt  a 
közművek  felszíni  elemeit  (víznyelők,  fedlapok,  tűzcsapok  stb.)   felújítjuk,  szükség 
esetén cseréljük.

Molnár utca megújítása
rövid leírás

 



Érintett közterületek: Molnár utca (az Irányi utca és a Fővám tér között) (5 500 m2)
Műszaki  tartalom:  Az  utca  faltól  falig  megújítjuk.  A járdát  elemes  térburkolattal,  az 
útpályát aszfalt burkolattal borítjuk. A parkolósávban mozgáskorlátozott parkolóhelyeket 
jelölünk ki. A mozgáskorlátozottak és gyermekesek érdekeit figyelembe véve részleges 
akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével. 
Felújítjuk  az  úttartozékokat  (szegély,  parkolásgátló  elemek,  korlátok).  A  felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, 
tűzcsapok stb.) felújítjuk, szükség esetén cseréljük.

Váci utca és csatlakozó kisutcák burkolatcseréje
rövid leírás

Érintett közterületek: Váci utca a Pesti Barnabás utca és a Vörösmarty tér között, a Haris 
köz, a Párizsi utca a Váci utca és Petőfi Sándor utca között, a Régiposta utca az Aranykéz 
utca és a Petőfi Sándor utca között, a Kristóf tér, a Türr István utca az Aranykéz utca és a 
Váci utca között (8 800 m2)
Műszaki  tartalom:  Az  utcák  burkolatát  faltól  falig  elemes  térburkolara  cseréljük.  A 
mozgáskorlátozottak és gyermekesek érdekeit figyelembe véve a szomszédos utcákhoz 
való csatlakozások kialakításánál részleges akadálymentesítést  tervezünk. Felújítjuk az 
úttartozékokat (parkolásgátló elemek, korlátok); a felszíni vízelvezetés korszerűsítésével 
együtt  a közművek felszíni  elemeit  (víznyelők, fedlapok,  tűzcsapok stb.)  is  felújítjuk, 
szükség esetén cseréljük.

Galamb utca megújítása
rövid leírás

Érintett közterületek: A Galamb utca teljes hosszában (a Pesti Barnabás és a Régiposta 
utcák között) (1 560 m2)

Műszaki  tartalom:  Az utcát  faltól  falig  megújítjuk.  A járdát  elemes  térburkolattal,  az 
útpályát aszfalt burkolattal látjuk el. A parkolósávban mozgáskorlátozott parkolóhelyeket 
jelölünk ki. A mozgáskorlátozottak és gyermekesek érdekeit figyelembe véve részleges 
akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével. 
Felújítjuk  az  úttartozékokat  (szegély,  parkolásgátló  elemek,  korlátok);  a  felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, 
tűzcsapok stb.) is megújítjuk, illetve cseréljük, ha szükséges.

Aranykéz utca megújítása
rövid leírás

Érintett közterületek: Az Aranykéz utca teljes hosszában (a Régiposta és a Türr István 
utcák között) (1 350 m2)

Műszaki  tartalom:  Az  utca  faltól  falig  megújítjuk.  A járdát  elemes  térburkolattal,  az 
útpályát aszfalt burkolattal borítjuk. A parkolósávban mozgáskorlátozott parkolóhelyeket 
jelölünk ki. A mozgáskorlátozottak és gyermekesek érdekeit figyelembe véve részleges 
akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével. 
Felújítjuk  az  úttartozékokat  (szegély,  parkolásgátló  elemek,  korlátok);  a  felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, 
tűzcsapok stb.) is megújítjuk, és cseréljük, ha szükséges. 



Duna Korzó burkolatának és közvilágításának megújítása
rövid leírás

Érintett közterületek: Eötvös tér gyalogos felülete, Apácai Csere János 12-14.  gyalogos 
felülethez  kapcsolódó  területei,  Belgrád  rakpart  teljes  hossza,  Vigadó  tér   járda  és 
útburkolata, a parkon kívül, Petőfi tér korzó vonalában (13 000 m2)

Műszaki tartalom: A korzó gyalogos felületének burkolatát és közvilágításának elemeit 
lecseréljük. A járdát elemes térburkolattal újítjuk föl. A kandelábereket korhű stílusúra 
kívánjuk cserélni,  a meglévő kábelezés megtartásával.  Ahol szükséges, a meglévő fák 
körüli  növénykazettákat  és  faveremrácsokat  javítjuk,  cseréljük.  Felújítjuk  az 
utcabútorokat  (hulladéktároló,  padok,  növénykazetták);  a  felszíni  vízelvezetés  (rácsos 
folyókák)  felújításával  együtt  a  közművek  felszíni  elemeit  (víznyelők,  fedlapok, 
tűzcsapok stb.) is szintbe helyezzük, korrigáljuk.

Becsült kivitelezési költség bruttó: 660.524.000,- Ft

Széchenyi utca burkolatcseréje
rövid leírás

Érintett közterületek: Széchenyi utca útpálya Széchenyi rkp. és Nádor utca között 
(1 950 m2)

Műszaki  tartalom:  Az  útpályán  és  a  parkolósávokban  lecseréljük  a  meglévő  aszfalt 
burkolatot.  A  parkolósávban  mozgáskorlátozott  parkolóhelyeket  jelölünk  ki.  A 
mozgáskorlátozottak  és  gyermekesek  érdekeit  figyelembe  véve  részleges 
akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével. 
Felújításra kerülnek a forgalomtechnikai elemek, a meglévő forgalmi és parkolási rend 
megtartásával. Felújítjuk az úttartozékokat (szegély, parkolásgátló elemek, korlátok); a 
felszíni  vízelvezetés  korszerűsítésével  együtt  a  közművek felszíni  elemeit  (víznyelők, 
fedlapok, tűzcsapok stb.) is felújítjuk, szükség esetén cseréljük.

Garibaldi köz burkolatcseréje
rövid leírás

Érintett közterületek: Garibaldi köz teljes területe ( 700 m2)

Műszaki tartalom: Az utcát faltól falig megújítjuk. A parkolósávban mozgáskorlátozott 
parkolóhelyeket jelölünk ki. A mozgáskorlátozottak és gyermekesek érdekeit figyelembe 
véve  részleges  akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek 
beépítésével.  Felújítjuk  a  forgalomtechnikai  elemeket  és  az  úttartozékokat.  A felszíni 
vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, 
tűzcsapok stb.) is megújítjuk, szükség esetén cseréljük.

Akadémia utca burkolatcseréje
rövid leírás

Érintett közterületek: Akadémia utca útpálya a Garibaldi utca és Arany János utca között 
(3 650 m2)

Műszaki tartalom: Az utcában az útpályát és a parkolósávot újítjuk meg a meglévő aszfalt 



burkolat cseréjével. A parkolósávban mozgáskorlátozott parkolóhelyeket jelölünk ki. A 
mozgáskorlátozottak  és  gyermekesek  érdekeit  figyelembe  véve  részleges 
akadálymentesítést  tervezünk:  szegélysüllyesztéssel,  vakvezető  kövek  beépítésével. 
Felújításra kerülnek a forgalomtechnikai elemek, a meglévő forgalmi és parkolási rend 
megtartásával. Felújítjuk az úttartozékokat (szegély, parkolásgátló elemek, korlátok) és a 
felszíni  vízelvezetés  korszerűsítésével  együtt  a  közművek felszíni  elemeit  (víznyelők, 
fedlapok, tűzcsapok stb.) is megújítjuk, illetve cseréljük, ha szükséges.

Összes becsült kivitelezési költség bruttó: 3. 800.000.000-,Ft


