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M4-es metró
Budapest negyedik metróvonalának építése hosszas előkészítés után 2006-ban kezdődött meg.  
Az új metróvonal első, 7,34 km hosszú, 10 megállóból álló szakasza a Kelenföldi vasútállomást köti 
össze a Keleti pályaudvarral. A metrót 2010-ben „szerkezetkész” állapotban vette át az új városve-
zetés, ezt követően további négy évet vett igénybe a vonal belső beépítése. Az Orbán-kormány és 
a Tarlós féle városvezetés a metró négy megállóból álló második szakaszát törölte. Az M4-es metró 
összesen 452,5 milliárd forintba került, ebből 180,8 milliárd forint volt az Európai Unió támogatása.
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Szent Imre Kórház
Az intézmény Budapest egyik vezető területi kórháza, ellátja egész Dél-Budát és a környező telepü-
léseket. A kórház rekonstrukciója 2004-ben kezdődött, 2010-ig átalakították a főépületet, ahol he-
lyet kapott a szubintenzív részleg és az angiográfiás labor. Elkészült az új hotelszárny, a portaépület 
és a mentőbejárat. A rekonstrukció során az egészségügyi központ több mint 14 200 négyzetméte-
ren újult meg és csaknem 9200 négyzetméterrel bővült. 
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Uzsoki utcai Kórház
Az intézmény rekonstrukciója során fejlesztették a sürgősségi betegellátó, az intenzív, az ortopéd- 
traumatológiai, a szülészeti-nőgyógyászati, a neurológiai és több belgyógyászati osztályokat. A régi, 
patinás főépület teljes körű felújítása a betegellátás folyamatos biztosítása mellett zajlott. A beru-
házás költsége csaknem 6,5 milliárd forint volt, amelyből az Európai Unió támogatásának összege 
4,4 milliárd forint volt. 
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Fővárosi Állat- és Növénykert
A Varázshegy projekt 2010-ben kezdődött az eredeti, Kós Károly által tervezett Bölény- és Zsiráf-
házak műemléki visszaépítésével. A beruházás a Nagyszikla belső terének kiállítótérré építésével 
folytatódott, ahol egy Közép-Európában egyedülálló sokfunkciós kiállítási és rendezvényteret alakí-
tottak ki. A beruházás keretében több mint 3200 négyzetméteres kiállító- és rendezvénytér jött lét-
re. A fejlesztés teljes költsége meghaladja a nettó 1,3 milliárd forintot; az Európai Uniós támogatás 
896 millió forint volt. 
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Zeneakadémia
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főépületének felújítása 2010-ben kezdődött. A Liszt Ferenc 
téri 12 ezer négyzetméteres épületet eredeti állapotába állították vissza, ezzel párhuzamosan a kon-
certtermek akusztikai rendszereit a 21. század elvárásainak megfelelően alakították ki. A felújítás 
során feltárultak a Nagy- és Kisterem eredeti burkolatai, eredeti állapotukban jelennek meg a fa- és 
kerámiaburkolatok is. A beruházás 13,2 milliárd forintos összköltségvetéséből az Európai Unió tá-
mogatása 11,8 milliárd forintot tett ki. 
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Városligeti Műjégpálya
A „Műjég” teljes rekonstrukciója több ütemben valósult meg, de a teljes, a főépületet is magában 
foglaló felújítás 2010 februárjában indult. A rekonstrukció keretében felújították a jégpályát és a fo-
gadóépületet, emellett a II. világháborúban lebombázott épületszárnyat is újjáépítették. A felújí-
tott jégpálya közel 17 ezer négyzetméter alapterületen várja a korcsolyázni vágyókat, nyáron pedig 
a  csónakázóknak kínál szórakozási lehetőséget a vízzel feltölthető tómeder. A közel 4,7 milliárd 
forintos fejlesztés 3,2 milliárd forintos uniós támogatás segítségével jött létre. 
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Szabadság híd
Budapest legkisebb forgalmú, ám egyik legszebb dunai átkelőjének teljes felújítása 2007 tavaszán 
kezdődött és 2009 májusában fejeződött be. A rekonstrukció során kicserélték a híd hossztartóit, 
átépítették a pályaszerkezetet, új járdákat építettek és elvégezték a híd tartós korrózióvédelmét. 
Visszahelyezték a híd korábbi díszeit, kandelábereit és a középső nyílás díszes korlátait. A felújí-
tás végén a Szabadság híd díszkivilágítást kapott. Az 5,6 milliárd forintos beruházás költségeiből  
2,5 milliárd forintot biztosított az Európai Unió. 
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Margit híd
Budapest egyik legfontosabb dunai átkelőjének teljes felújítása 2009-ben kezdődött. A munkálatok 
során megújult a híd teljes pályaszerkezete, kiszélesítették a sávokat a margitszigeti bejárónál, meg-
hosszabbították a pesti és a budai lehajtókat, valamint a híd északi oldalának kiszélesítésével új ke-
rékpárutat alakítottak ki. Ugyancsak kicserélték a villamosvágányokat, illetve a híd alatt futó közmű-
vezetékeket. A műemléki felújítás során a Margit híd visszakapta régi korlátait, a mellvédeket díszítő 
címereket, a kandelábereket és az obeliszkeket. A pillérszobrok felújítása és a hiányzó szobor pótlása 
jelenleg is zajlik. A 2011-ig tartó felújítás összesen 30 milliárd forintba került, ebből 6 milliárd forintot 
az Európai Unió finanszírozott. 
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Csepeli szennyvíztisztító
A Csepel-sziget északi részén felépített központi szennyvíztisztító Közép-Európa egyik legjelentő-
sebb környezetvédelmi beruházása volt. A létesítmény 2010-es beindulásával Budapest megszűnt 
a Duna legnagyobb szennyezőjének lenni. Az új szennyvíztisztító kapacitásának következtében a ko-
rábbi 51 százalékhoz képest mára Budapest szennyvízének 95 százaléka kerül biológiailag tisztított 
állapotban a Dunába. A beruházás mintegy 120 milliárd forintba került, amelynek 20 százalékát 
az Európai Unió biztosította. 
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Mozgásjavító általános iskola
2009 őszén készült el a Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ épületegyüttese a Fővárosi Önkor-
mányzat 2,5 milliárd forintos beruházásaként. A fejlesztés során az intézmény területe 9000 négy-
zetméterrel növekedett meg. Az új iskolaépületben 14 tanterem és egy 25 méteres uszoda, egy 
tanmedence, egy tornaterem, három tornaszoba jött létre. Kialakítottak továbbá egy tanműhelyként 
is szolgáló kávézót, egy színháztermet és egy közösségi teret. A Mexikói úti tanoda Magyarországon 
egyedülálló módon az óvodás kortól az érettségiig, illetve a szakképzés befejezéséig gondoskodik 
a mozgáskorlátozott fiatalokról. 
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Budapest Szíve 
A Reprezentatív kaputérség és a Hídfőterek projektek 2010 nyarán indultak. Előbbi a Károly körút, 
utóbbi a Március 15. tér megújítását foglalja magába. Az átépítés eredményeképpen jelentősen nö-
vekedett a járdák és a zöldfelületek mérete, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésék feltételei 
sokkal kényelmesebbek, biztonságosabbak lettek, az autós forgalom csökkent. Mindkét helyszínen 
európai színvonalú városi területet alakítottak ki. A Károly körút átépítése 3,1 milliárd forintba került, 
ebből 2,7 milliárd forintot az Európai Unió állt. A Március 15. tér átalakításának 2,2 milliárd forintos 
költségéből az EU 1,6 milliárd forintot vállalt.
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Rudas Fürdő
Budapest egyik legpatinásabb fürdőjének felújítása több lépésben valósul meg és jelenleg is folya-
matban van. Először a létesítmény legrégebbi része, a törökfürdő újult meg, egyszerre felelve meg 
a műemléki előírásoknak és a mai műszaki elvárásoknak. 2012-ben fejeződött be a bejárati csarnok 
és az uszodaépület felújítása, jelenleg egy új, élményfürdőt magába foglaló modern épületszárny 
kialakítása zajlik az épületegyüttes déli részén, az egykori palackozóüzem helyén. A 2012 őszén 
befejeződött felújítás 493 millió forintos költségéből 393 millió forintot az Európai Unió biztosított. 
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Bubi
A főváros akkori vezetése 2008-ban döntött az úgynevezett Közösségi Kerékpáros Közlekedési Rend-
szer kialakításáról, amely az internetes szavazás eredményeképpen a BuBi (Budapesti Bicikli) nevet 
kapta. A közbringahálózat első üteme 1100 kerékpárból és 76 gyűjtőállomásból áll Budapest belső 
kerületeiben. A projekt egymilliárd forintot meghaladó költségének túlnyomó részét, 900 millió forin-
tot az Európai Unió finanszírozta. 
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