
 

I. Közlekedés fejlesztések 

- M4 átadás 
- M3 északi szakasz rekonstrukció 
- M3 déli szakasz rekonstrukció folyamatban 
- M3 középső szakasz – szerződéskötés 2019 október 
- FUTÁR rendszer és a kapcsolódó utcai kijelzők 
- 1-es villamos vonalának komplex felújítása a Bécsi úttól a Kerepesi útig  
- 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a 

Fehérvári út között  
- 3-as villamos vonalának felújítása a Mexikói út és Gubacsi út között  
- A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág 

kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása), Széll Kálmán 
téri ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)  

- IV. kerület Görgey Artúr utca, és villamospálya felújítás 
- Dél-budai peronok átépítése, akadálymentesítése 52 helyszínen 
- Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése 
- 1-es villamos vonalának meghosszabbítása az Etele térig (folyamatban) 

villamosforgalom megindulása (2019.07.09.) 
- Széll Kálmán tér rekonstrukciója 
- Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó  
- csepeli gerincút I. ütem 
- több száz közútfejlesztés 
- 35 híd felújítás és rekonstrukció 
- Modern ügyfélcentrumok 
- több ezer új P+R férőhely 
- több, mint 100 km kerékpáros út-, sáv-, nyomvonal 
- Jegyvásárló automaták 
- BUBI: 1846 kerékpárból álló flotta és 143 gyűjtőállomás üzemel 

 
Új járművek: 

- M2, M4 vonalán új ALSTOM metropolis járművek 
- M3 felújított orosz szerelvények 
- több száz új és alig használt busz állt forgalomba (vásárlás, kiszervezés és 

rendelkezésre állási konstrukcióban) 
- 36 új Solaris troli jött eddig, további 21 megrendelve 
- 47 új CAF villamos jött eddig, további 26 megrendelve 
- új fogaskerekű és új MILLFAV jármű prototípusa tervezés alatt  

 
  

II. Hulladékgazdálkodás 
- Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés kialakítása (benne szelektív 

hulladékgyűjtésre alkalmas 63 db CNG meghajtású jármű és 400.000 tartály 
(kuka) beszerzés 

- Lomdaráló beszerzés 
- Fémkiválasztó beszerzés 



- 2 Szemléletformáló és újrahasználati központ  
- Vegyes hulladékgyűjtő jármű beszerzés 30 db, kb. 90 darab folyamatban  
- Köztisztasági célgép beszerzés 36 db 
- Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) II ütem megépítése 
- PRHK biogázhasznosítás megoldása első ütem  
- Cséry telepen Logisztikai Szolgáltató Központ kialakítása folyamatban 
- Optikai nagyválogatógép beszerzése folyamatban 

 

III. Zöld- és energiahatékonysági fejlesztések 
- Városligeti gördeszka park 
- Szent István park rózsakert 
- Ludovika tér kutyafuttató építése  
- Erzsébet téri játszótér megépítése  
- 5 db fitnesz park átadása    
- II. János Pál pápa tér átépítése 
- Vérmezői kerékpáros pihenőpont átadása 
- Gellért-hegyi Cerka-Firka játszótér átadása  
- Vérmező (Mikó utca) szitakötős játszótér felújítása  
- Angyal István park kialakítása  
- Népligeti, Új liget játszótér kialakítása  
- Csibészke park megépítése  
- Gellért-hegyi csúszdás játszótér komplex átépítése  
- Feneketlen tavi játszótér fejlesztés, árnyékoló rendszer kiépítése  
- FINA 2017 Vizes VB-hez kapcsolódó beruházások kertészeti munkái  
- Lehel téri templom előtti terület átépítése 
- Margit híd - Dagály strand közötti dunaparti sétány kialakítása 

+ 

- 10.000 új fát Budapestre program 

+ 

Margit-sziget: 

- Margit-szigeti ökojátszótér 
- Margit-szigeti zenélő szökőkút átadása  
- Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása 
- Margit-szigeti rózsakert átépítése, kialakítása  
- Margit-szigeti Japánkert átépítése 
- Margit-szigeti Zenélő kút felújítása  
- Margit-szigeti futókör környezete és a wi-fi kiépítése  
- Margitszigeti szökőkút multimédiás fejlesztése  

 
- Közvilágítási célú energiaracionalizálási program a főváros területén 

 

 



IV. Állatkert 
- Varázshegy 
- Főkapu műemléki rekonstrukciója 
- Mesepark  
- Holnemvolt vár 
- Pannon park projekt keretében a biodóm megépítése folyamatban 

 

V. Csatornázás, árvíz- és csapadékvíz-védelem 
- BKSZT III. tisztítási fokozat  
- BKISZ 300 km csatorna 
- Margitszigeti csatornázás 
- Irhás-árok, Hosszúréti-patak XI. kerületi szakasza, Gyáli-patak 7. ága 

mederrendezés, csapadékvízelvezetés 
- Dél-pesti telep záportározó fejlesztés 
- Aranyhegyi-árok fejlesztés folyamatban 
- Pünkösdfürdői töltésmagasítás folyamatban 
- Budapest teljes árvízvédelmi helyzetének felmérése és fejlesztési 

koncepciójának kialakítása 
- nagyszabású vízcsőrekonstrukció folyamatban 

 

VI. Fürdőfejlesztések 
- Rudas és Lukács fürdők műemléki rekonstrukciója és szolgáltatásbővítő 

megújítása  
- Dandár Fürdő bővítése 
- Paskál Strandfürdő bővítése  
- Széchenyi gépészetének megújítása 
- Palatinus rekonstrukciója és szolgáltatásainak bővítése 
- Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő megújítása 
- Pesterzsébeti jódos-sós fürdő rekonstrukciója (2019) 

 
VII. TÉR-KÖZ program 

90 támogatást elnyert pályázat és ebből 47 megvalósult közterületrehabilitációs, 
közösségitér-fejlesztési projekt városszerte. Az eddigi több mint 13,5 milliárd forintos 
fővárosi támogatás összességében több mint 30 milliárd forintnyi fejlesztés 
megvalósítását teszi lehetővé. (Megvalósult projektek pl.: Nyugati tér fejlesztése, 
Nehru park, Holdudvar park, csepeli Rákóczi kert, Kőbánya – Újhegyi sétány, 
budafoki piac stb.) 

 

VIII. Távhő fejlesztések 
- Füstgáz hőhasznosító rendszer telepítése a FŐTÁV Zrt. Rákoskeresztúri 

Fűtőművébe 



- Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben 

- Az Újpalotai távhőkörzet Hulladékhasznosító műből való részleges ellátása 
- Felhasználói hőközpontok energiahatékony korszerűsítése 
- Távhőtermelő berendezések  
- primer távhővezetékek energiahatékony korszerűsítése 
- Felhasználói hőközpontok, primer távhővezetékek korszerűsítése, hőközponti 

szivattyúk, távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítése 

 

IX. Városrendezési, városfejlesztési tervdokumentációk, koncepciók, 
tanulmánytervek elkészítése 

- Budapest2030 – hosszútávú fejlesztési alapdokumentum, koncepció 
- Budapest2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia  
- Budapest Területfejlesztési Koncepciója 
- Fővárosi Területfejlesztési Program 
- Budapest Integrált Területi Programja 
- Tematikus Fejlesztési Programok (barnamezős területekre vonatkozó, 

dunaparti közterületek megújítását célzó, szociális városrehabilitációs és 
gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés területeken) 

- Budapest köz-és díszvilágítási mesterterv 
- Dunaparti fejlesztési tanulmányterve és hasznosítási koncepciója 
- A budapesti Duna-partok karaktervizsgálata 
- Barnamezős területek katasztere 
- Budapest új településszerkezeti terve és a fővárosi rendezési szabályzat 

megalkotása 
- Dunaparti Építész Szabályzat megalkotása (több ütemben) 
- Budapest Zöldinfrastruktúra Programja 
- BMT Budapesti Mobilitási Terv megalkotása 
- Smart Budapest – Okos város jövőkép és keretstratégia megalkotása 
- Budapest Klímastratégiájának megalkotása 
- A historikus városi szövet megújításának kézikönyve 
- Szociális városrehabilitációs kézikönyv 
- Rákos-patak revitalizációja – tanulmányterv 
- Zöldinfrastruktúra füzetek kiadása – tervezési segédletek a vízáteresztő 

burkolatok, zöldhomlokzatok, vízérzékeny városi szabadterek, városi fák és 
közművek tervezése témaköreiben 

 

X. A főváros arculatát meghatározó dokumentumok megalkotása 
- fővárosi településképi arculati kézikönyv és 
- a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása 

  



 

XI. Építészeti értékeink védelme, kulturális és szociális célú beruházások 
- Pannónia Provincia Program megvalósítása a BTM Aquincum Múzeumban 
- Óbudai Gázgyár tornyainak műemléki rekonstrukciója 
- Belvárosi Plébániatemplom rekonstrukciójának támogatása 
- BTM Kiscelli Múzeum részleges rekonstrukciója 
- Alacskai úti és Baross utcai idősek otthona rekonstrukciója 
- több tucat megújult épület Budapesten a Fővárosi Önkormányzat különböző 

építészeti értékvédelmi pályázatainak támogatásával 


