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A 4-es metró kelenföldi végállomása –  
Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra 
 
A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtó-
ban és a szakemberek között is éles viták zajlanak. Az egyik vitás 
pont a kelenföldi metróvégállomáshoz kapcsolódó kiegészítő beruhá-
zások (metrókijáró, 2300 parkolóhelyes P+R mélygarázs, távolsági 
és BKV-buszvégállomás) tervezett helye. A kétségtelenül hasznos és 
fontos létesítményeket a DBR Metró Projektigazgatóság az Őrmezői 
lakótelep mellé – részben sportpályák és zöldterületek helyére, rész-
ben azok közvetlen közelébe – tervezi megvalósítani. A létesítmé-
nyek környezetvédelmi engedélyezési eljárása a Közép-Duna-völgyi 
környezetvédelmi felügyelőség előtt jelenleg is folyamatban van, a 
hatóság nemrégiben határozatot hozott arról, hogy a létesítmények 
környezeti hatása jelentős, és ezért részletes hatástanulmányt kell 
készíteni a várható következményekről.  
A Levegő Munkacsoport mind környezetvédelmi, mind közlekedési 
szempontból újragondolná a jelenlegi terveket és helyette más meg-
oldást. 
 
 
Környezetvédelmi problémák 
 
A tervek szerint a kiegészítő létesítményekhez két újabb utat építenének ab-
ból a célból, hogy a Budaörsi úton közlekedő buszok és személyautók köze-
lebb jöhessenek a metró végállomásához. Így a lakótelep már minden oldal-
ról forgalmas utakkal lenne körülvéve.Az új utak várható forgalma (napi több 
száz busz és sok ezer személygépkocsi) komoly zajterhelést és romló leve-
gőminőséget jelentene a lakótelep lakosainak. A tervezett beruházások így 
az őrmezőn élő 10 ezer ember életkörülményeit jelentősen rontanák. A ke-
lenföldi sportpálya és a nagy területű zöldfelületek megszüntetése tovább 
rontana a környezet állapotán, arról nem is beszélve, hogy több száz gyer-
mek kényszerülne kihagyni a rendszeres mozgást és szabadtéri időtöltést. 

 
 

Közlekedési szempontok 
 
A metró végállomása a Kelenföldi pályaudvar déli oldalán lesz. A teljes met-
róberuházás megtérülése és hatékonysága szempontjából alapvető, hogy az 
átszálló utasok gyorsan, kényelmesen és zavartalanul tudjanak eljutni a pe-
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ronokig. A végállomásnál különösen fontos az átszálló utasok kényelme, hi-
szen a metró jelentős forgalmat vehet át az Etele térre érkező BKV-buszok 
és villamosok, az Etele térre a nyugati és déli agglomerációból érkező Volán-
buszok, a Kelenföldi pályaudvarra érkező vonatok, a Budaörsi úton haladó 
BKV-buszok és Volánbuszok, valamint a térségbe érkező gépjárművek utasai 
közül. A Budaörsi útról érkező jelentős forgalom átszállítását a jelenlegi ter-
vek úgy kívánják megoldani, hogy a buszok lekanyarodnának a Budaörsi út-
ról és a lakótelep északi oldalán elhaladva jutnának el a mostani sportpályák 
helyén kialakítandó buszvégállomásig, majd innen indulnának vissza ugyan-
azon az útvonalon. Ez a terv közlekedési szempontból is rendkívül aggályos. 
Egyrészt az átszállni kívánó utasok több száz méter gyaloglásra és jelentős 
mozgólépcsőzésre kényszerülnek. Ez sok embert (főleg autóst) riaszt majd el 
a metró igénybevételétől. Másrészt a buszok egy része a metró elkészülte 
után sem fog bejönni a metróvégállomásra, hanem tovább halad a Budaörsi 
úton. Ezáltal az utasok jelentős része többlet átszállásra, illetve várakozásra 
kényszerül. 
 
 
Gazdasági szempontok 
 
Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e megépíteni a több mint 500 milliárd fo-
rintba kerülő 4-es metrót, ha az nem éri el a főváros egyik legforgalmasabb 
útját, az M1/M7-es autópályák bevezető szakaszát, a Budaörsi utat. A lehe-
tőségek vétkes pazarlását jelentené, ha a metró megállna 500 méterrel az út 
előtt, és így nem biztosítaná a megfelelő átszállási lehetőséget a Gazdagrét-
ről, Budaörsről, Törökbálintról, Érdről és más területekről érkező napi több 
tízezer utas számára. 

 
 

A civil szervezetek javaslata 
 
A helyi civil szervezetek és a Levegő Munkacsoport azt javasolja, hogy a 4-es 
metrónak ne a végállomása, hanem egy köztes (de természetesen igen fon-
tos) állomása legyen a Kelenföldi pályaudvarnál. A nehéz pénzügyi helyzet és 
a metróépítésre szánt keret eddigi túllépése miatt egyelőre nem kerülhet 
szóba a metró Budaörsig vagy Gazdagrétig történő meghosszabbítása, de az 
még nem okozna vállalhatatlan többlet-költséget, ha 500 méterrel fúrnák to-
vább az alagutat, és a Budaörsi útnál alakítanának ki egy újabb állomást, 
amely az ideiglenes végállomás szerepét is betöltené. Ez a megoldás – a DBR 
Metró Projektigazgatóságtól kapott adatok alapján – a teljes metróberuházás 
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összköltségének csupán 4 százalékát tenné ki. Ráadásul ebben az esetben el 
lehetne halasztani a Kelenföldi pályaudvarról Őrmezőre vezető mozgólépcsők 
kialakítását, továbbá elmaradhat az őrmezői sportpálya helyén kialakítandó 
buszpályaudvar és a hozzá vezető út megépítése, amivel több milliárd forin-
tot lehetne megtakarítani. 
 
 
Budapest, 2008. szeptember 11. 
 
dr. Bendik Gábor 
Levegő Munkacsoport 
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A 4-es metró nyugati végállomásáról mondták 
 

 
„A metróépítő szakma és a kerületi Önkormányzat is tovább küzd, hogy a 
metró Etele téri végállomása helyett a Virágpiacnál alakítsák ki az utolsó 
metrómegállót, mert ily módon meg lehetne szüntetni azt a káros környezeti 
hatást, amit a kerületet elárasztó tömegközlekedési roham okoz. E koncepció 
szerint a metróhoz lehetne telepíteni egy tömegközlekedési csomópontot, 
tehermentesítve a kerület belsőbb részeit.” 
 
Schreffel János,  
a XI. kerületi Önkormányzat főépítésze 
(Újbuda, 2004. július, www.ujbuda.hu) 

 
 
 

„A 4-es metró végállomása szempontjából az Etele tér–Őrmező elgondolás 
nem jó. Ezzel mindenki egyetért. A Virágpiacnál kialakítandó végállomás 
szándéka szakmailag is elfogadott.” 
 
Lakos Imre  
a XI. kerület alpolgármestere, 
a Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának elnöke 
 
 
 
„A Virágpiacnál kialakítandó metró végállomás híve vagyok. A Fővárosi Köz-
gyűlés jelenleg is érvényes határozata szerint a 4-es metró megvalósításá-
nak második üteme a Virágpiac felé való meghosszabbítás, nem a Bosnyák 
tér felé történő.” 

 
Bánsági György,  
a Fővárosi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának  
elnöke 
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„A tervezők mindig a Virágpiacot tekintették végállomásnak.” 
 
Schulek János, 
a FŐMTERV Rt. műszaki igazgatója 
 
 
 
 „A metrót folyamatosan tovább kell építeni nyugati irányban.” 
 
Várady Tamás, 
a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. ügyvezető igazgatója 
 
 
 
 
(„A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irány-
ban” 
című, 2004. szeptember 7-i tanácskozás emlékeztetője, 
http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/metroeml040907.pdf) 
 
 
 


