
 
Tisztelt Belvárosi Polgár! 

 

Több mint két évvel ezelőtt készült el a Belváros új Főutcájának I. üteme. A nagyszabású közterületi 

fejlesztés keretében megújítottuk a Kálvin tér és a Szabadság tér közötti szakaszt. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy azóta rengeteg olyan visszajelzés érkezett hozzánk, amelyek azt mutatják: Önök, 

belvárosiak, és a főváros egyéb részeiről érkezők is kedvezően fogadták az új külsőt kapott utcákat, 

tereket.   

Belváros-Lipótváros Önkormányzata arra törekszik, hogy ez az elégedettség a jövőben is 

megmaradjon, ezért az úthasználat során keletkezett esetleges hibák rövid időn belül kijavításra 

kerülnek. Ezenkívül az eddigi felfestéseket a gyalogátkelőhelyeknél és stopvonalaknál természetes 

kövekből kirakott jelzésekre cseréljük, a forgalom által nagyobb mértékben terhelt szakaszokon pedig 

megerősítjük a burkolatot.  

A fenti munkák elvégzése csak az érintett területek lezárásával lehetséges. Az ezzel járó 

kellemetlenségek minimalizálása érdekében a felújítást több szakaszban kívánjuk megvalósítani 2012. 

augusztus hónap folyamán. A munkálatok ütemezése a következő: 

1. ütem Ebben az ütemben az Erzsébet tér lezárásával zajlik a munka. A teljes gépjármű forgalom a 

Harmincad utcánál a Deák tér - Károly körút irányába haladhat. A 15-ös busz a Kálvin tértől terelő 

útvonalon, a meglévő buszmegállóhelyek érintésével, a Múzeum körút – Astoria - Károly körút - 

Andrássy út- Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca - Kossuth tér útvonalon közlekedik. A 16-os busz 

a József Attila utca, balra Sas utca (itt ideiglenes buszmegálló lesz a parkolóban kialakítva), jobbra 

Arany János utca, majd jobbra Bajcsy-Zsilinszky út útvonalon jár ezen időtartam alatt. A parkolási 

lehetőség ezen ütemben megszűnik a Belváros új Főutcájának Harmincad utca és József Attila utca 

közötti szakaszán.  

2. ütem  A munkálatok a Petőfi Sándor és Bécsi utcában is zajlanak, tehát a forgalom elől ez a szakasz 

is le lesz zárva az Erzsébet térrel együtt. A burkolat ekkorra ugyan már elkészül, de a beépített 

anyagok megszilárdulásáig nem terhelhető. A buszok továbbra is a fent leírt terelt útvonalon 

közlekednek. A kivitelezés ezen ütemében a Belváros új Főutcájának Ferenciek tere és József Attila 

utca közötti szakaszán nem lehetséges a parkolás. A környező utcák forgalmi rendje kis mértékben 

megváltozik, a Bárczy István utca forgalmi iránya megfordul, egyirányú lesz a Szervita tér felől a 

Deák Ferenc tér irányába, mindaddig, amíg a Petőfi Sándor utcában és a Bécsi utcában folynak a 

munkálatok. Ez idő alatt a Városház utcába a behajtás engedélyezve lesz.  

 

3. ütem Ebben az ütemben az Erzsébet téren már közlekedhetnek a gépjárművek. Korlátozás lesz 

érvényben a Kecskeméti utcában az Egyetem téri stopvonal átépítése miatt, ami nem érinti a Szerb 

utca felé haladó forgalmat. 

A Ferenciek tere és a Harmincad utca között még zajlik a kivitelezés, de a 16-os busz már az eredeti 

útvonalon jár, a 15-ös pedig a terelt szakaszon. 

Parkolni továbbra sem lehet a Petőfi Sándor utcában és a Bécsi utcában, ezen kívül az engedéllyel 

rendelkezők Egyetem térre való behajtása sem lehetséges, a Petőfi Irodalmi Múzeumot átmenetileg a 

Ferenczy István utcából lehet gépkocsival megközelíteni. 

 

A munkálatok idejére kérjük szíves megértésüket és türelmüket! Bízunk abban, hogy továbbra is 

örömmel járnak majd a Belváros új Főutcáján! 

 

        Tisztelettel: 

          Puskás András 

          alpolgármester 


