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Az utcabútorok egységes megjelenésűek, 
mégis kialakításukat tekintve az adott 
helyszín elvárásaihoz, funkcióihoz 
igazodnak. A bútorok rövidebb oldalfalán 
a dunai mederanyag, a kavics jelenik meg 
agglomerátumszerű felületként.

Tervezési koncepciónk a valós igényekre reagál, ugyanakkor maximálisan a megvalósíthatóság 
keretein belül marad. Kiemelt hangsúlyt kapott a világörökségi terület kritériumainak való 
megfelelés, költséghatékony beavatkozások létrehozása, a közművek által szabott kötöttségek 
figyelembe vétele. Nem csak kivitelezhető, hanem kifejezetten kedvezően ütemezhető.

- Új közeledési struktúra a Bem téren.
- A tér gyalogos felületének 
kiterjesztése a homlokzatokig.
- Ünneptér a Bem szobor előtt.
 

- Új közlekedési csomópont.
- Part menti gyalogos zóna.
- Új gyalogos híd.
- Szépvölgyi útnál új zöldfelület.
- Fischer Ágoston park felújítása, 
funkcióbővítése.
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- Part menti gyalogos zóna.
- Attraktív, víz tematikára épülő park 
kialakítása a Lukács fürdő előtt.
- Funkcióbővítés a parti zónában és a 
parkban.
- Közlekedési felületek racionalizálása.
- Germanus Gyula park felújítása.
       

- Fő utcán közlekedési felületek racionalizálása.
- Utcafásítás, funkcióbővítés.
- Funcióbővítés.
- Kapcsolódó terek megújítása.

-Közlekedési felületek racionalizálása.
-Egyetemi oktatási, közösségi igényekhez 
igazodó funkció.
-Kreatív, interaktív, modern tér kialakítása.
-Épület tömegéhez, homlokzati osztásához 
való igazodás.
-Duna menti sétány, promenád kialakítása.

Középtávon valúsulhat meg 
a  Slachta Margit rakparton a 
közút áthelyezése a HÉV mellé. 
Az útpálya áthelyezésével a 
legértékesebb parti zónán 
gyalogos sétány alakulhat ki.
Mélygarázs épül a Komjádi 
uszodától a Harcsa utcáig, 
egy-egy kijárattal a Frankel 
Leó útra, illetve az Árpád 
fejedelem útra. 
A rakparti villamos 
megépülésével, a parkoló- 
helyek száma tovább 
csökkenthető lesz, a 12,5 
m-es útpálya pedig 4 sávra 
osztható fel, a középső két 
sáv pedig a villamosé.

A tervezett híd a budai oldalt 
és a Margitszigetet köti össze, 
pontosabban a Szépvölgyi 
út végén létesülő park és a 
Margitszigeten, a Palatinus 
Strandfürdőtől délre fekvő 
kelet-nyugat irányú szervizút 
között hidalja át a Dunát. 
A szerkezet alaprajzilag 
tört tengelyű, osztottpályás 
gyalogos- kerékpáros     
sávokból álló, különböző 
rámpameredekségekke l 
rendelkező, áttört hatású, 
háromnyílású rácsos 
gerendahíd.

Slachta Margit 
rakpart

Budai Fonódó 
villamos

Gyalogos és 
kerékpáros híd

Rövidtávon készülnek 
el az akcióterületi 
bevatkozások. Ezek a 
beruházások a meglévő 
közlekedési struktúra és 
közmű adottságok csekély 
átalakításával járnak, ám a 
folyó és város kapcsolata, 
a szabadterek minősége, 
a gyalogos használat 
terén jelentős javulás 
érzékeklhető.
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