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Tisztelt Jegyző Úr! 
 
 
F. hó 10-én kelt, 53/2009. számú levelünkhöz kapcsolódóan az alábbiakban tájékoztatjuk Önt 
a Kőbánya-Kispest metróállomás és autóbusz-végállomás területén fennálló állapotokról. 
 
Amikor a beruházó megkezdte az építési, alapozási munkálatokat a tervezési területen, 
megszüntette a régi autóbusz-pályaudvart, mivel az a terület is építési területnek minősül „C” 
telekként. 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 metró végállomása és az ideiglenes autóbusz-végállomás között a 
régi P+R parkoló megközelítését szolgáló fedett felüljáró lépcsőin keresztül juthatnak el az 
utasok.  
 
Ezen kívül sok autóbusz-viszonylat részére a Sibrik hídfő közelében is kialakítottak 
ideiglenes megállót a „C” építési telek mellett. Ehhez a megállóhoz az autóbuszok az 
ideiglenes végállomástól oda-vissza a főleg a Vak Bottyán utcán, kis részben a kialakított 
szervizúton közlekednek. Az utasok ezen autóbusz-megálló és a metró-végállomás között a 
metró-végállomás keleti oldalán lévő acélszerkezetű ideiglenes lépcsőkön és az úttesten 
keresztül tudnak csak közlekedni. 
 
Tapasztalataink és az utazóközönség hozzánk beérkezett panaszai alapján az alábbiakat 
állapítottuk meg: 

− Az acélszerkezetű ideiglenes lépcsők nem csak kényelmetlenek, hanem kialakításuk 
miatt balesetveszélyesek is. A keskeny lépcsőfokok között nagy hézagok vannak, 
felületük botlásveszélyes, különösen a csomagokkal, bőrönddel közlekedők részére. 

− Az utasok nagy autó- és autóbusz-forgalmú úttesten kényszerülnek átmenni az 
autóbusz-megálló és a lépcsők között forgalomirányító berendezés, lámpák védelme 
nélkül. 
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− Nincs esőbeálló a rendkívül nagy utas- és autóbusz-forgalmú megállóban. 
− A volt P+R parkoló helyén kialakított, hatalmas területű végállomáson igen nagyok a 

gyaloglási távolságok. Több autóbuszt, valamint a lakótelephez vezető járdát széles 
úttesten keresztül kell megközelíteni, ahol semmilyen forgalomirányító berendezés 
nem védi a gyalogosokat a néhány másodperces időközönként, kijelöletlen pályán 
közlekedő, kanyarodó autóbuszoktól. 

− Az ideiglenes végállomástól oda-vissza közlekedő autóbuszok nagy része, valamint az 
építkezés tehergépkocsi-forgalma a lakótelep előtti Vak Bottyán utcát veszi igénybe, 
elviselhetetlenül nagy forgalmat okozva ott. A lakótelep melletti Lehel utcára 
kitáblázott súlykorlátozást sem mindig tartják be. Ez nem csak lakókörnyezeti 
ártalmakat okoz, hanem az épületek állagát is veszélyezteti. 

− Az autóbusz-megálló melletti járda rendkívül szűk, a mellette lévő terület gondozatlan, 
így az utasok jelentős része esős időben a sárban, száraz időben a porban kénytelen 
várakozni. 

 
Mivel ezen a területen naponta több mint százezer ember kénytelen közlekedni, kérjük tisztelt 
Jegyző Urat, szíveskedjék kötelezni a beruházót, hogy a nagy volumenű létesítmény 
építkezésének évekig tartó időszaka alatt is olyan állapotokat alakítson ki a tervei miatt 
megszüntetett átszállási kapcsolatok helyett, amely balesetmentes és higiénikus 
körülményeket, valamint az időjárás viszontagságai elleni védelmet biztosít az utazóközönség 
számára. Továbbá teremtse meg a beruházó az autóbusz- és tehergépkocsi-forgalom kulturált 
lebonyolításához szükséges feltételeket az építkezése mellett a saját területén kialakított 
szervizúton. 
 
A kérésünkkel kapcsolatos szíves intézkedését előre is köszönjük! 
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