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1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat 

a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről 

A Kormány a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút és a hozzájuk kapcsolódó közterületek 

értékeinek megőrzése, teljes körű rekonstrukciója, valamint közösségi és turisztikai funkcióik 

fejlesztése (a továbbiakban együtt: Beruházás) érdekében 

1. támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Széchenyi lánchíd és a budai Váralagút 

teljes körű rekonstrukcióját egy időben, a fővárosi közlekedés lehető legkisebb korlátozásával és a 

műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósítsa meg, azzal, hogy a gépjárműforgalom 

ezen közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap 

időtartamot; 

2.1  egyetért a Beruházás megvalósítása érdekében összesen legfeljebb 6 000 000 000 forint 

központi költségvetési támogatás biztosításával; 

3.2 felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében - a Budapest és a 

fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető 

miniszter közreműködésével - gondoskodjon 6 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 

Beruházás megvalósításának finanszírozása céljára Magyarország 2020. évi központi 

költségvetésének XI. Miniszterelnökség fejezetében erre a célra létrehozott önálló előirányzaton; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének tervezése során 

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Budapest és a fővárosi agglomeráció 

fejlesztésének felelősségi körében eljárva a 2. pont szerinti támogatás felhasználásának és utólagos 

elszámolásának feltételeiről, valamint a Beruházás műszaki tartalmának és ütemezésének 

rögzítésével Budapest Főváros Önkormányzatával támogatási szerződést kössön, azzal, hogy 

a)3 

b) a 2. pont szerinti támogatás biztosításának feltételeként rögzíteni kell, hogy az 1. ponttal 

összhangban a gépjárműforgalom teljes vagy részleges korlátozása nem haladhatja meg a 18 hónap 

időtartamot, 

c) Budapest Főváros Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a b) alpont szerinti feltételt 

a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás és a kivitelezési szerződés megkötése során 

érvényesíti, valamint 

d) a b) és c) alpont szerinti feltétel nem teljesítéséhez a támogatási szerződésben megfelelő 

jogkövetkezmény kikötése szükséges; 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal 

5. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró 

Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri a főpolgármestert, hogy a miniszterelnök 

kabinetfőnöke útján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: MTÜ Zrt.) bevonásával - akár a körforgalmak megszüntetésével - a zöldfelületek 

bővítése, a gyalogos-kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a sokszínű szabadidő-eltöltési 

lehetőségek támogatása és pihenő terek kialakítása, valamint a gépjárműforgalom csökkenése 
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érdekében kezdjenek egyeztetést a Beruházáshoz kapcsolódóan - annak részeként vagy külön 

beruházási programként megvalósítandó beruházásként - a Budapest I. kerület Clark Ádám tér, a 

Budapest V. kerület Széchenyi tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról; 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a főpolgármester felkérésével 

miniszterelnök kabinetfőnöke 

Határidő: azonnal 

6. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró 

Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pontban meghatározott feladat keretében, a 

főpolgármesterrel közösen és a miniszterelnök kabinetfőnöke útján az MTÜ Zrt. bevonásával 

vizsgálják meg - a 2-es villamosvonal felújításához, a Millenniumi Földalatti Vasút fejlesztéséhez, 

valamint az alsó rakpart általános forgalomcsillapításához igazodva - a Budapest V. kerület Vigadó 

térhez kapcsolódó, az alsó rakpartot lefedő, közösségi térként funkcionáló terasz és annak rakparti 

gyalogos kapcsolatai kialakításának lehetőségét; 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

miniszterelnök kabinetfőnöke 

Határidő: az 5. pont végrehajtása keretében 

7. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró 

Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. és 6. pontban meghatározott feladat 

végrehajtásának eredményéről tájékoztassa a Kormányt, és tegyen javaslatot a Kormány részére a 

fejlesztések megvalósítására, a fejlesztések ütemezésére és forrásigényére is kiterjedően; 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Határidő: 2018. november 30. 

8.4  egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részére, a központi költségvetési 

terhére biztosításra kerüljön a Széchenyi lánchídhoz kapcsolódó közterek - a Budapest I. kerület, 

Clark Ádám tér, valamint a Budapest V. kerület, Széchenyi tér és József Attila utca - felújításával 

kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatok elvégzéséhez szükséges támogatás. 
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