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ÚJraírt városrészek
séta a Fovám és a kálvin tereken 

amikor 2009-ben átadták a fõvám téri  
2-es villamos gyalogos aluljáróját, a vá- 
rosiak megtapasztalhatták: már nem a ka- 
pacitáselvû, mindinkább a minõség-központú 
tervezés és kivitelezés kerekedik fölül buda-
pesten is. a 2-es megállójának elhelyezé-
se az aluljáróban, közvetlenül a keleti irá-
nyú 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 2010-
ben elkezdett felszínrendezés, amely egy 
komplett városrehabilitációs program része-
ként valósult meg, a felszín átépítése elõtt 
megtörtént e terület nagyszabású közmû-
rekonstrukciója.  ez a kis- és nagyátmérõjû 

vízvezetékek, a fõgyûjtõcsatorna, a gázve-
zetékek, és valamennyi elektromos-, valamint 
a hírközlõkábel-hálózat, továbbá az alépít-
mény átépítésébõl állt. a program kétség-
telenül leglátványosabb szakasza a fõvám 
tér északi részén, a váci utca torkolatánál, 
mindössze négy hónap alatt kialakított, ját-
szótérrel kiegészített közterület kialakítá-
sa 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 zöldkazetták-
kal kialakított zöldfelületek, a világító vízcso-
bogó, a zöld gránit díszszökõkút, a gumi-
aszfalttal burkolt játszótér, valamint a gránit 
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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 építésé-
hez kapcsolódóan, a kálvin tér átalakítása is 
megkezdõdött. a mondott évben az utazókö-
zönség birtokba vette a 47-49-es villamosok 
utasváró szigetét, hamarosan pedig átala-
kult a teljes felszíni közlekedési rendszer is, 
ennek következtében alapvetõen megválto-
zott itt a térhasználat. ma már a nyomasztó 
aluljárózás helyett a múzeum és vámház kör-
utakat, továbbá az üllõi utat kerékpársávval 
kiegészített felszíni átkelõk szabdalják. kiszé-
lesedett, kényelmessé vált a múzeum körút 
és a kecskeméti utca által határolt déli kör-
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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

úti járdaszakasz. és hogy mit is jelent a köz- 
hely, miszerint valamely tér „a gyalogos for-
galomnak visszaadott terület”, az a metróbe-
ruházáshoz kapcsolódó térátalakítások kö- 
zül 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 autómen-
tes területen, a fellini-filmekbõl ismert dolce 
vita nyüzsgõ képeinek pesti kompozíciójá-
ba csöppenünk. ez megismétlõdik immár  
a ráday utcai torkolatnál is, szintén korszerû, 
magas minõségben kivitelezve zöldfelületek-
kel, beton és gránit díszburkolatokkal, mûkõ 
dézsákkal, leD-sávos díszvilágítással, illet-
ve – a kiskörúton végig alkalmazott – korhû 
öntöttvas-kandeláberekkel megépítve. olyan 
új közterület született – a fõvám téri munkák-
hoz hasonlóan: teljes közmû-rekonstrukciót 
követõen – ami méltó folytatása a belváros-
ban már megépült „új fõutca” tengelynek és 
filozófiának. hozzá kell tennünk, és ez szin-
tén a kálvin tér javára írható, hogy a jól sike-
rült „közteresítés” és forgalomszervezés leg-
inkább ennél a metróállomásnál halványítja 
el azt az építészeti különbséget, ami a met-
ró peronépítészete és felszíni épületek között 
(sajnos) fennáll.
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teN-t Zrt.
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tótok és fiai kft.
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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)
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észak budai Zrt. (fõvám tér)
Épületgépészet: 
Zthermo ép-gép kft. (fõvám tér)


