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Társadalmi szervezetek  
a Kőbánya-Kispest metróállomás környékén  
uralkodó állapotokról 
 
 
A Levegő Munkacsoport és a Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért 
(CÉFO) felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a KÖKI Center 
építkezése környékén naponta több mint százezer utas kényszerül 
balesetveszélyes és rendkívül fárasztó körülmények között közlekedni, 
védtelenül az időjárás viszontagságai ellen. A Levegő Munkacsoport 
attól tart, az embertelen körülmények csupán arra szolgálnak, hogy a 
folyamatban lévő bírósági eljárás esetleges elhúzódása esetén a beru-
házó a civil szervezeteket tegye felelőssé a kialakult helyzetért. 
 
Az építési, alapozási munkálatok megkezdése után a beruházó megszüntette a 
régi autóbusz-pályaudvart, mivel az a terület is építési területnek minősül. 
Ezen a területen 16 fővárosi és több távolsági autóbusz végállomása volt. Az 
autóbusz-végállomást ideiglenesen a tervezési területtől nyugatra fekvő, volt 
P+R parkoló területére helyezték át. A hatalmas területen igen nagyok a gya-
loglási távolságok, több autóbuszt, valamint a lakótelephez vezető járdát szé-
les úttesten keresztül kell megközelíteni, ahol semmilyen forgalomirányító be-
rendezés nem védi a gyalogosokat a néhány másodperces időközönként, kije-
löletlen pályán közlekedő, kanyarodó autóbuszoktól. 
 
Számos autóbusz részére a Sibrik hídfő közelében is alakítottak ki megállót az 
építési telek mellett. Ehhez a megállóhoz az autóbuszok az ideiglenes végállo-
mástól oda-vissza főleg a Vak Bottyán utcán, kis részben a kialakított szerviz-
úton közlekednek. Az autóbusz-megálló és a metró-végállomás között csak 
acélszerkezetű, ideiglenes lépcsőkön és nagy forgalmú úttesten keresztül tud-
nak közlekedni az utasok, forgalomirányító berendezés, lámpák védelme nél-
kül. A lépcsők nem csak kényelmetlenek, hanem kialakításuk miatt balesetve-
szélyesek is. A keskeny lépcsőfokok között nagy hézagok vannak, felületük 
botlásveszélyes, különösen a csomagokkal, bőrönddel utazók számára.  
 
Nincs esőbeálló a rendkívül nagy utas- és autóbusz-forgalmú megállóban. A 
járda szűk, a mellette lévő terület gondozatlan, így az utasok jelentős része 
esős időben a sárban, száraz időben a porban kénytelen várakozni. 
 
Áldatlan állapotok uralkodnak a lakótelep házai előtt is. Az ideiglenes végállo-
mástól oda-vissza közlekedő autóbuszok nagy része, valamint az építkezés te-
herforgalma a lakótelep előtti Vak Bottyán utcát veszi igénybe. A nagy ten-
gelynyomású járművek szinte néhány másodpercenként itt száguldoznak. A la-
kótelep melletti Lehel utcára kitáblázott súlykorlátozást sem mindig tartják be. 
Ez nem csak lakókörnyezeti ártalmakat okoz, hanem az épületek állagát is ve-
szélyezteti.  
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A jelenlegi helyzet szinte előrevetíti a tervek szerint épülő bevásárlóközpont-
monstrum miatt bekövetkezhető állapotot, amikor a száznyolcvanezer négy-
zetméter szintterületű kereskedelmi és szolgáltató létesítmény személy- és te-
hergépkocsi-forgalma a Vak Bottyán utcán keresztül bonyolódna le.   
 
A civil szervezetek által a Fővárosi Bírósághoz benyújtott új kereset célja 
ugyanaz, mint kezdettől fogva: a tervezett létesítményt tervezzék át kisebbre, 
ami ezáltal kevesebb forgalmat vonzana, és több zöldfelületet alakítsanak ki 
terepszinten. A metró-végállomás és az autóbusz-pályaudvar az utazóközön-
ség érdekeinek megfelelően nyerjen célszerű, biztonságos, a XXI. század köve-
telményeihez méltó kialakítást. 
 
De addig is, amíg az építkezés tart, a hatóságok kötelezzék a beruházót arra, 
hogy biztonságos és kényelmes átszállási lehetőséget biztosítson az utazókö-
zönség és a helyiek számára a lerombolt létesítmények helyett.* Nem tartjuk 
erkölcsösnek, hogy lehetetlen állapotokat teremtenek, és így próbálnak nyo-
mást gyakorolni a civil szervezetekre és az érintett lakosságra. 
 
A „KÖKI” a főváros városképi szempontból is kulcsfontosságú területe, ahol 
naponta több mint százezer utas fordul meg. Mindannyiunk érdeke, hogy ne 
csak egy gigantikus bevásárlóközpont foglalja el, üzleti érdekeinek alárendelve 
a közlekedést, hanem esztétikus környezeti megjelenése mellett célszerűen 
szolgálja az utazóközönség érdekeit, és a lakókörnyezetet ne tegye tönkre for-
galmával. 
 
Budapest, 2009. február 25. 
 
Schnier Mária 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
* Ennek érdekében a Levegő Munkacsoport levelet írt az illetékes jegyzőnek:  
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/koki-jegyzonek_0902.pdf  
 


