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Újraírt városrészek
Séta a Fovám és a Kálvin tereken
Az M4-es metró átadását követõ öröm és megelégedés elsõsorban az állomások föld alatti
létesítményeinek szólt, kevesebb figyelmet kaptak a felszínek, pedig az elmúlt években tapasztalható köztéri történéseket elsõsorban ezek alakulása szemléltette leginkább a fõvárosban.

Amikor 2009-ben átadták a Fõvám téri
2-es villamos gyalogos aluljáróját, a városiak megtapasztalhatták: már nem a kapacitáselvû, mindinkább a minõség-központú
tervezés és kivitelezés kerekedik fölül Budapesten is. A 2-es megállójának elhelyezése az aluljáróban, közvetlenül a keleti irányú metrókijárat közelében, és kiszámítható
távolságban a 2008-ban megújított 47-49-es
villamosok felszíni megállójához, világosan
mutatta a megváltozott szemléletet, jelezte az
új irányt. Mindehhez kapcsolódott a 2010ben elkezdett felszínrendezés, amely egy
komplett városrehabilitációs program részeként valósult meg, a felszín átépítése elõtt
megtörtént e terület nagyszabású közmûrekonstrukciója. Ez a kis- és nagyátmérõjû
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vízvezetékek, a fõgyûjtõcsatorna, a gázvezetékek, és valamennyi elektromos-, valamint
a hírközlõkábel-hálózat, továbbá az alépítmény átépítésébõl állt. A program kétségtelenül leglátványosabb szakasza a Fõvám
tér északi részén, a Váci utca torkolatánál,
mindössze négy hónap alatt kialakított, játszótérrel kiegészített közterület kialakítása volt. Nagy forgalmú területrõl beszélünk,
szinte a nap minden szakában nézelõdõ,
õdöngõ turistákkal teli. Mégis sikerült olyan
térlehatárolásokat létrehozni, amik által még
csúcsidõben sem tûnik zsúfolt közlekedési
csomópontnak a tér. A köríves zöldkazettákkal kialakított zöldfelületek, a világító vízcsobogó, a zöld gránit díszszökõkút, a gumiaszfalttal burkolt játszótér, valamint a gránit

játékasztalok, ülõpadok pozícionálása révén
üde oázissá lett a korábbi „átjáró”. Már
nem a gyalogosok interzónája többé, hanem
színvonalas, szerethetõ és élhetõ pihenõtér.
2009-ben szintúgy az M4-es metró építéséhez kapcsolódóan, a Kálvin tér átalakítása is
megkezdõdött. A mondott évben az utazóközönség birtokba vette a 47-49-es villamosok
utasváró szigetét, hamarosan pedig átalakult a teljes felszíni közlekedési rendszer is,
ennek következtében alapvetõen megváltozott itt a térhasználat. Ma már a nyomasztó
aluljárózás helyett a Múzeum és Vámház körutakat, továbbá az Üllõi utat kerékpársávval
kiegészített felszíni átkelõk szabdalják. Kiszélesedett, kényelmessé vált a Múzeum körút
és a Kecskeméti utca által határolt déli kör-

úti járdaszakasz. És hogy mit is jelent a közhely, miszerint valamely tér „a gyalogos forgalomnak visszaadott terület”, az a metróberuházáshoz kapcsolódó térátalakítások közül leginkább itt, a Kálvin téren élhetõ át.
A Baross utcának a Múzeum körút-Ötpacsirta
utcai szakaszán soha nem látott városi élet
zajlik. Járjunk bármikor ezen az autómentes területen, a Fellini-filmekbõl ismert dolce
vita nyüzsgõ képeinek pesti kompozíciójába csöppenünk. Ez megismétlõdik immár
a Ráday utcai torkolatnál is, szintén korszerû,
magas minõségben kivitelezve zöldfelületekkel, beton és gránit díszburkolatokkal, mûkõ
dézsákkal, LED-sávos díszvilágítással, illetve – a Kiskörúton végig alkalmazott – korhû
öntöttvas-kandeláberekkel megépítve. Olyan
új közterület született – a Fõvám téri munkákhoz hasonlóan: teljes közmû-rekonstrukciót
követõen – ami méltó folytatása a Belvárosban már megépült „új fõutca” tengelynek és
filozófiának. Hozzá kell tennünk, és ez szintén a Kálvin tér javára írható, hogy a jól sikerült „közteresítés” és forgalomszervezés leginkább ennél a metróállomásnál halványítja
el azt az építészeti különbséget, ami a metró peronépítészete és felszíni épületek között
(sajnos) fennáll.

Generáltervezõ:
FÕMTERV Mérnöki Tervezõ Zrt. (Fõvám tér)
Építészet:
Dévényi és Társa Építésziroda Kft. (Fõvám tér),
KÖZTI Zrt. (Kálvin tér)
Tájépítészet:
Ybl Tervezõ Kft. (Fõvám tér), s73 Kft. (Kálvin tér)
Kivitelezés (fõbb résztvevõk):
Generál:
Aterra-Colas Eger Konzorcium
Alvállalkozók (a teljesség igénye nélkül):
Közmû:
Alterra Építõipari Kft. (saját keretén belül.)
Út (aszfalt):
Colas Eger Zrt. (saját kapacitás)
Villamospálya:
Vasútépítõ Zrt.

Felsõvezeték:
TEN-T Zrt.
Szerkezet:
Tótok és Fiai Kft.
Szigetelés:
Europass’90 Kft.
Kõmunkák:
Vereczkei és Fia Kft., Mozaik-Classic Kft.,
Jade Építõipari és Szolgáltató Kft.,
Kõ-Ker Kft.; Semmelrock Kft., Kosztyu Kft. (Kálvin tér)
Acélmunkák:
Molnár Steel Kft.; Correx Kft.,
Akvi Patent Kft. (Kálvin tér)
Üvegmunkák:
Rákosi Üveg Kft.
Közvilágítás, elektromosság:
Észak Budai Zrt. (Fõvám tér)
Épületgépészet:
ZThermo Ép-Gép Kft. (Fõvám tér)

A teljes közmûhálózati rekonstrukciót (a Fõvám tér-Vámház körút-Kálvin tér-Múzeum körút teljes nyomvonalán) követõen, a megújított felszíneken akadálymentesített, 21. századi közterek
születtek. A metróterületek megközelítése minden esetben liftekkel is megoldható, a Fõvám tér esetében mozgólépcsõ is segíti az aluljáróból felfelé tartók közlekedését
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