
Dunai sétány  
a Kossuth Lajos tér és a DagáLy fürDő Között
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bevezető
budapest legfőbb vonzereje és látképének 
meghatározó eleme a Duna. a város 
fejlődése minden korban elválaszthatatlan 
volt a folyamtól, a XX. században budapest 
mégis hátat fordított a vízpartnak: minden 
egyéb funkciót kiszorítva közútként 
hasznosította világörökségi rangú 
rakpartjait.

a Duna-part és a csatlakozó vízfelület 
építészeti és környezeti adottságainak 
ellenére gyakorlatilag kihasználatlan.  
a folyam mind közlekedési, mind turisztikai 
szempontból alulhasznosított, a kikötők 
rendezetlenek, a folyópart nehézkesen 
megközelíthető és huzamosabb 
tartózkodásra alkalmatlan.

azonban a kortárs városfejlesztési elvekhez 
igazodva budapesten is megjelent az igény  
a gyalogosközterek hálózatának 

kiterjesztésére és a vízpartok intenzívebb 
hasznosítására. számos megvalósult 
európai példa alapján egyértelmű, 
hogy a folyópartok rendezettsége a 
település életminőségének, vonzerejének 
és gazdasági növekedésének jelentős 
katalizátora lehet. 

a Duna mentén a „szelíd” közlekedési 
módok (azaz a kerékpáros és 
gyalogosközlekedés), valamint  
a köztérhasználati igények a pesti belvárost 
határoló rakpartszakaszon a legerősebbek. 
időszerű lenne, hogy az elmúlt években 
megújított és megnövelt belvárosi 
közterület-hálózat kiterjedjen a Duna-partra 
is, ezzel szerves kapcsolatot teremtve  
a városszövet és a folyam – mint természeti 
képződmény és az emberi tevékenység 
színtere – között. 
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a beruházás céLja és háttere

budapest főváros önkormányzata  
a budapest 2030 városfejlesztési 
koncepció elfogadásával úgy döntött, 
hogy céljának tekinti a budapesti rakpartok 
szerepének újrafogalmazását, a Duna-part 
élhetőségének javítását, a folyam és  
a városszövet kapcsolatának erősítését. 

ennek egyik fontos eszköze lehet a Dunai 
sétány kialakítása, amely – a 2017. évi 
vizes világbajnokságra időzítve – a Kossuth 
Lajos tér és a központi sportrendezvények 
helyszínéül szolgáló Dagály fürdő közötti 
partszakasz rendezését foglalja magában. 
célja a jelenleg elhanyagolt Duna-part 
használhatóságának megteremtése 
minőségi közterületek kialakításával, 

egyben közvetlen gyalogos-kerékpáros 
útvonal építése a rendezvény látogatói 
számára. 

a tervezett dunai sétány közvetlenül 
összekapcsolja a belváros megújult 
köztereit – köztük a Kossuth Lajos teret 
mint kezdőpontot – a világbajnokság 
központi uszodakomplexumával.  
a Margitsziget és sportlétesítményei  
a sétány és a Dráva utca vonalában 
létesíthető pontonhíd révén szintén 
bevonhatók a város életébe. a pesti 
belvárosban tervezett rakpartmegújítás  
a sétány déli folytatását képezheti, egységbe 
fogva a térség közterületi fejlesztéseit.



6 a kép illusztráció
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a fejLesztés eLőnyei

   egyedi hangulatú, élettel és 
közfunkciókkal teli partszakasz létesül  
a mai elhanyagolt közterületek helyén.

   Újabb kapocs jön létre a város  
és a Duna-part között.

   folyamatos, közúttól védett gyalogos-  
és kerékpáros folyosó épül a belváros  
és észak-Pest között.

   Új, nagy kiterjedésű közpark jön 
létre, amely alkalmas lehet a 
úszó-világbajnoksághoz kötődő 
kiegészítő funkciók (szurkolói zóna, 
vendéglátóhelyek) időleges elhelyezésére.

   javul a térség gyalogos- és kerékpáros 
megközelítése.

   a Dagály uszodakomplexum jobban 
integrálódik a város életébe. 

   Karakteres, színvonalas építészeti 
megoldások javítják a part vonzerejét  
és az érintett városrészek élhetőségét.

   a közúti közlekedés továbbra is 
biztosított a Pesti alsó rakparton 
megmaradó 2x1 sávos út révén.



KaPcsoLatoK

Dunai Sétány 1. SzakaSz
   2x1 forgalmi sáv
   parti támfal átépítése
   gyalogossétány
   kerékpáros infrastruktúra

Dunai Sétány 2. SzakaSz
   2x1 forgalmi sáv
  kikötői logisztika, parkolók
   gyalogossétány
   zöldfelületek
   kerékpáros infrastruktúra
   turistabusz-parkoló



Dunai Sétány 3. SzakaSz
   gyalogossétány
  kerékpárút
   eLMü-sporttelep telekrendezés
  közpark rendezése
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Kossuth Lajos tér – Margit híD 

a szakasz elsősorban a Kossuth Lajos térhez  
és az attól délre húzódó idősebb antall 
józsef rakparthoz csatlakozva azok északi 
folytatását képezi. arculata várhatóan  
a 2014-ben átadott Kossuth Lajos tér és 
az olimpiai park megoldásaihoz igazodik, 
jellemzően burkolt gyalogosfelületekkel.

az országház előtt húzódó alsó rakparti 
sétányhoz és 2x1 sávos közúthoz 
illeszkedve észak felé is létesül egy lehajtó. 
az alsó rakpart rézsűs támfalát 300 m 
hosszban függőlegesre kell átépíteni  
a sétány elhelyezéséhez, a felső rakpart 
felőli oldalon azonban megmaradhatnak  
az autóbusz- és gépkocsiparkolók.
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Margit híD – Dráva utca

a ma jórészt parkolásra és a hajók 
kiszolgálására használt partszakasz igen 
széles, ezért itt a 2x1 sávos közút,  
a gyalogos- és kerékpáros felületek mellett 
már nagy területen megjelenik az árvíztűrő 
növényzet is. a sétahajók-kikötők  
és vendéglátóhelyek láncolata megmarad, 
de minőségileg megújul; parti kiszolgálásuk 
továbbra is megoldható. itt alakítható ki  

a város egyik hosszabb idejű tartózkodásra 
szolgáló turistabusz-parkolója is.

a szent istván park vonalában új 
gyalogoslejárat épül, a Dráva utcai 
felhajtónál pedig biztosítjuk a lehetőséget  
a Margitszigetre vezető majdani 
gyalogoshíd hídfőjének kialakítására.
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Dráva utca – árPáD híD

a Dráva utcától északra fekvő rendezetlen, 
fákkal benőtt terület jó alap egy új közpark 
kialakításához. olyan parkot kívánunk 
létrehozni, amely a helyi lakosság napi 
szabadidős elfoglaltságainak éppúgy teret 
ad, mint az esti nagyrendezvényeknek.  
a park valamennyi korosztály igényeit 
kielégítő játszótereket és sportpályákat, 
kiszolgálóépületeket és néhány vendéglátó 
egységet tartalmaz majd.

a parton 6 méter szélességű gyalogossétány 
és kerékpárút épül, ezzel összekötve  
az uszodakomplexum előtt állami 
beruházásban rendezett partszakaszt a Dráva 
utcával. ez egyben a nemzetközi eurovelo 
kerékpárút fejlesztésének előrehozott 
eleme is. a Dráva utca és a Margitsziget 
között ideiglenes híd épül a 2017-es 
világbajnokságra, mely a későbbiekben 
állandó átkelővel helyettesíthető.
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aLaPaDatoK

Ütemezés:

terület és nettó költségek:
 

 tervezés: 200 millió ft

 ~40 000 m2 útpálya: 750 millió ft 

  ~ 30 000 m2 gyalogos- és kerék- 
páros felület: 600 millió ft

 ~80 000 m2 zöldfelület: 1 000 millió ft

 műtárgyak, partfal építése: 750 millió ft

 közművek: 200 millió ft

 150 000 m2 megújított közterület: 
3 500 millió Ft

Kivitelezési időszak
tervezési időszak

Q1 Q1Q2 Q2Q3
2016 2017

Q4

Új park, Új közterÜleti minőSég
 
az alsó rakpart és a népfürdő utca menti sáv 
rendezésével a főváros új, a városmajorral 
vetekedő nagyságú közparkkal gyarapszik.

Kopaszi gát

városmajor

vérmező

Dunai sétány  
(teljes projekt 

terület)

Városi park        zöldfelület    burkolt felület    beépítés
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m2

107 000

170 000

126 000
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érintett ingatlanok tulajdonosai:  
 fővárosi önkormányzat, Xiii. Kerületi önkormányzat, eLMŰ

Q3
2015

Q4
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a Dunai sétány könnyen 
elérhető gyalog  
és kerékpárral

A Dunai sétány 
elérhetősége

   gyalogosan  
5 perc alatt

   kerékpárral  
10 perc alatt

megközelítéS

170 000

165 000



ElérhEtőségEk

Budapesti KözleKedési Központ
cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
honlap: http://bkk.hu
Facebook-oldal: http://www.facebook.com/bkkbudapest

ElérhEtőségEk

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala 
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
központi telefonszám: +36 1 327 1000
honlap: www.budapest.hu


