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Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Történeti áttekintés 

1950-es évek 
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Nagyvárad tér 

Történeti áttekintés 

1970-es évek, villamos végállomás 
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Meglévő állapot helyszínrajza 
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Analízis 
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és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Nagyvárad tér 

Helyszíni fotók 

leromlott állapotú burkolatok rossz állapotú műtárgyak felújításra szoruló zöldfelületek 

silány minőségű berendezési tárgyak 
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Területi program 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 
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Burkolatarchitektúra tanulmányok 

‘A’ verzió ‘B’ verzió 
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Tervezett állapot helyszínrajza 
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SOTE Elméleti Tömb 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

Szent László Kórház 
Heim Pál 

Gyermekkórház 
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Nagyvárad tér 
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Heim Pál 

Gyermekkórház 

Nagyvárad tér 

SOTE Elméleti Tömb 

Szent László Kórház 
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Nagyvárad tér 
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Nagyvárad tér 

SOTE Elméleti Tömb 

Szent László Kórház 
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Nagyvárad tér 
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Nagyvárad tér 

Arculati elemek / ülőbútorok 

Köztéri pad 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Nagyvárad tér 

Arculati elemek / berendezési tárgyak 

Kisarchitektúra elemek 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Nagyvárad tér 

Arculati elemek / burkolatok 

Aszfalt, színezett aszfalt burkolat 
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Nagyvárad tér 

Növényalkalmazás 

Fraxinus sp. Acer platanoides Alacsony fenntartásigényű évelőágy Árnyéktűrő évelők 
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Nagyvárad tér 

Költségbecslés 

8 Nagyvárad tér 13738,0 m2       

Aszfalt burkolatú gyalogos és gépjármű forgalmű 
területek bontása műtárgyaival, szegélyével és teljes 
szerkezeti rétegeivel együtt, hulladék elszállítással és 
lerakással.  7038 m2                  5 000    Ft/m2 35 190 000 Ft 

Zöldfelület bontás 6700 m2                  2 000    Ft/m2 13 400 000 Ft 

Kórház parkolójának felújítása, parkolóhelyek 
optimalizálásával a jelenlegi szegélyeken belül - 
gépjármű forgalomra méretezett burkolt felület 
kialakítása, csapadékvíz elvezetési rendszer 
felülvizsgálata,tereprendezés, közvilágítás 1813 m2                35 000    Ft/m2 63 455 000 Ft 

Szent István kórház előterének teljeskörű megújítása - 
gyalogos közlekedésre méretezett burkolat 
(aszfalt+színezett aszfalt) építése, vízelvezetési 
rendszerének kiépítése, közvilágítás cseréje 6086 m2                40 000    Ft/m2 243 440 000 Ft 

Zöldfelület felújítása gyepesítéssel, cserjeszinttel történő 
kiegészítésével, lombkoronaszint bővítésével, a terület 
faállományának egészségügyi kezelésével, bővítésével 5054 m2                  7 000    Ft/m2 35 378 000 Ft 

Köztéri bútorok, berendezési tárgyak telepítése 61 db             100 000    Ft/db 6 086 000 Ft 

     Nagyvárad tér összesen  NT 416 574 000 Ft 
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Ecser i  út  

IX. kerület 
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Ecseri út 

Történeti áttekintés 

1884 

századforduló 
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Ecseri út 

Történeti áttekintés 

Mária Valéria telep – 1957-ig 

József Attila lakótelep - 1966 Ecseri út – Üllői út sarka (balra a metróállomás helye) 
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Ecseri út 

Illeszkedés a városi szövetbe 

Belső- 
Ferencváros 

Középső- 
Ferencváros 

Külső- 
Ferencváros 

Gubacsi  
dűlő 

J.A. ltp 
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Ecseri út 

Meglévő állapot helyszínrajza 
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Analízis 
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Ecseri út 

Helyszíni fotók 

elhibázott műszaki megoldások leromlott állapotú műtárgyak felújítandó zöldfelület leromlott állapotú berendezés 
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Előképek 
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Ecseri út 

Funkcióséma 
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Ecseri út 

Tervezett állapot helyszínrajza 
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Ecseri út 

ELTE Tömb 

Szent Kereszt Templom 

József Attila Lakótelep 

SPAR 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Szent Kereszt Templom József Attila Lakótelep SPAR 
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ELTE Tömb 

Szent Kereszt Templom 

József Attila Lakótelep 

SPAR 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Ecseri út 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Ecseri út 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Ecseri út 

Arculati elemek / ülőbútorok 

Köztéri pad 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Ecseri út 

Arculati elemek / berendezési tárgyak 

Kisarchitektúra elemek 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Ecseri út 

Arculati elemek / burkolatok 

Aszfalt burkolat 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
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Növényalkalmazás 

Celtis occidentalis Gyep Alacsony fenntartásigényű évelőágy 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

Ecseri út 

Költségbecslés 

10 Ecseri út 5407,0 m2       

Aszfalt burkolatú gyalogos forgalmú területek bontása 
szegélyével és teljes szerkezeti rétegeivel együtt, 
hulladék elszállítással és lerakással.  3057,0 m2                  5 000    Ft/m2 15 285 000 Ft 

Zöldfelület bontás 2350 m2                  2 000    Ft/m2 4 700 000 Ft 

Támfal elemek bontása, teljes szerkezeti rétegeivel 
együtt, födém szigetelés állagmegóvása mellett, 
hulladék elszállítással és lerakással 430 fm                10 000    Ft/fm 4 300 000 Ft 

Ecseri úti metrómegálló és buszvégállomás felszínének 
teljeskörű megújítása szegélyek mentén - gyalogos 
közlekedésre méretezett burkolat (aszfalt) építése, 
vízelvezetési rendszerének kiépítése, közvilágítás cseréje 3004,0 m2                35 000    Ft/m2 105 140 000 Ft 

Zöldfelület felújítása gyepesítéssel, cserjeszinttel 
történő kiegészítésével, lombkoronaszint bővítésével, a 
terület faállományának egészségügyi kezelésével, 
bővítésével 2006 m2                  7 000    Ft/m2 14 042 000 Ft 

Kiemelt növénykazetta építése 397,0 fm                50 000    Ft/fm 19 850 000 Ft 

Köztéri bútorok, berendezési tárgyak telepítése 60 db             100 000    Ft/db 6 008 000 Ft 

     Ecseri út összesen  NT 169 325 000 Ft 



Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának  
és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


