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• BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding

• Kivitelező

Közreműködők
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Projekt bemutatása, alapdokumentumai
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Közúti forgalom változás

Híd 1. változat 2. változat Különbség

[Ej/nap] [Ej/nap] [Ej/nap] [%]

Megyeri 

híd (M0)

46000 46700 700 1%

Árpád híd 112000 114400 2400 2%

Margit híd 53000 57000 4000 8%

Lánchíd 19000 4000 -15000 -79%

Erzsébet 

híd

66000 69900 3900 6%

Szabadság 

híd

15000 15900 900 6%

Petőfi híd 61000 62100 1100 2%

Rákóczi híd 87000 88300 1300 1%

Deák 

Ferenc híd 

(M0)

104000 104300 300 0%

Közúti forgalom alakulása a budapesti 
Duna-hidakon

Az így kialakuló állapotban naponta (!) 

29.000 járműkilométerrel és 

1.100 járműórával növekedne 

a közúti forgalom teljesítménye.
Közlekedési tanulmányterv – Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása

[FŐMTERV – MSc – CéH Konzorcium, 2014. február]

Tanulmányterv – Széchenyi lánchíd közúti forgalmi vizsgálata



Széchenyi lánchíd jelenlegi járdaszélességgel 
(2,2 m) kerül felújításra.

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

Szűkület: kőoroszlán talapzat és pillér körüli erkély



• 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. július 16.: új ajánlati felhívás feladása (járdaszélesítés nélkül)
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Széchenyi lánchíd járdaszélesítés célvizsgálata



• Közúti pályalemez és járda újjáépítése
• Acélszerkezetek javítása, korrózióvédelme
• Gyalogoskorlátok műemléki felújítása
• Hídsaruk, dilatációk, kezelőjárdák újjáépítése
• Lehorgonyzó kamrák szigetelése, megerősítése
• Lehorgonyzó kamrák árvízvédelme
• Duna-meder rendezése, roncs- és lőszermentesítés
• Hajózási jelzések korszerűsítése (aktív radar)
• Hídfők gyalogos aluljáróinak megszélesítése
• Budai hídfőben nyilvános mosdó létesítése
• Kőoroszlánok, címerek és kőfelületek restaurálása
• Rekonstruált kandeláberek készítése
• LED technológiás közvilágítás
• RGBW technológiás díszvilágítás
• Zászlótartó bástyák felújítása
• Pesti hídfőben új gyalogos átkelőhely létesítése
• Közművek rendezése, fennhagyott gázcső elbontása

Széchenyi lánchíd felújítása
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Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása - Felszerkezet 
[FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium, 2017. március 29.]

Pályalemez csere
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„Új” (régi) elemek:
• gróf Széchenyi István és báró Sina György bronzcímer 
• lánclefedő dob
• háromágú kandeláber

Örökségvédelmi helyreállítás
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Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Díszvilágítás, látványterv 
[FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium, (Lisys Projekt Kft.), 2017. február 7.]

Díszvilágítás (hétköznapi, nemzeti ünnep napokon)



Lánchíd pesti aluljáró, Építészet, látványterv
[FŐMTERV Zrt. (MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.), 2018. június]

• Aluljárószerkezet elbontása, újjáépítése
• Árvízvédelmi támfal létesítése
• Vízcsőalagút létesítése
• Útpálya újjáépítése
• Villamospálya újjáépítése
• Akadálymentes villamos megállók kialakítása

Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítása
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Várhegyi alagút felújítása
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• Falazat visszabontás
• Új szivárgópaplan
• Új teherbíró vasbeton falazat
• Látszóbeton felület, finombeton lábazattal
• Axiál-ventillátoros légcserélési rendszer
• LED-es közvilágítás
• Híd- és alagútmesteri szolgálati helyiségek
• Üzemi helyiségek hasznosítása
• Ellyps terasz, Manna terasz felújítása
• Új, kiemelt kerékpáros infrastruktúra
• Speciális nagynyomású takarító gép

Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Alagútszerkezet, Mintakeresztmetszet
[FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium, (UNITEF Mérnök Zrt.), 2016. augusztus 23.]

Várhegyi alagút felújítása
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Várhegyi alagút keleti kapuzat üzemi helyiségek hasznosítása 
[UNITEF’83 Zrt., 2016. október]

Keleti kapuzat helyiséghasznosítási lehetősége
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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.]

• 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

Széchenyi lánchídhoz kapcsolódó közterek felújítása – Széchenyi István tér
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• 30 hónapos kivitelezés (gyalogosforgalom zárás)
• 18 hónapos közúti zárás (K – Ny)
• 17 hónapos villamoszárás (É – D)

Ütemezés
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Forgalom technika felülvizsgálata:
• 16-os és 105-ös buszpótlás 

alternatívái
• Menetrendszerinti hajójárat 

lehetősége

• M2-es metró zavartalan 
működése fontos

• M3-as metró középső szakaszi 
felújítása és 2-es villamos 
aluljáró felújításának 
összehangolása

• 2-es villamos kettévágásának 
ideje alatt gyalogos 
átközlekedés biztosítása (kettős 
végállomásoztatás)

Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása – Forgalomtechnika, forgalomterelés
[FŐMTERV Zrt., 2018. április 9.]

Forgalomtechnika – forgalomterelési alternatíva
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BKK honlap, https://bkk.hu/lanchid/

Kommunikáció

2019. november 20. 
„170 éves a 

Széchenyi lánchíd” 
konferencia

[Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem, Díszterem]

https://bkk.hu/lanchid/


Köszönöm a figyelmet!

Forgács Dávid
projektvezető
Budapesti Közlekedési Központ
Stratégia és Innováció
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19 – 21.
+36 70 390 3836
david.forgacs@bkk.hu


