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Emlékeztető 
az Őrmezei Közösségi Házban 2008. okt. 31-én tartott megbeszélésről 
az Őrmezőn és környékén folyó és várható nagyberuházásokról 
 
 
Résztvevők: 

• Lőrincz Józsefné és Vendégh Zsolt az Őrmezei Közakarat Egyesület és a 
Morus Szent Tamás Egyesület (mint a Levegő Munkacsoport tagszervezetei) 
képviseletében  

• Berki János és Tatár Tibor a Futureal részéről 
• Beliczay Erzsébet, dr. Bendik Gábor és Lukács András a Levegő Munka-

csoport részéről  
 
 
Tárgy:  

• Információ- és véleménycsere az Őrmezei lakótelep szomszédságába tervezett 
Futureal irodapark valamint a 4-es metró fejlesztései kapcsán.  

 
A találkozást az őrmezei civil szervezetek kezdeményezték, és a Levegő 
Munkacsoport, mint civil ernyőszervezet közvetítőként vett részt a megbe-
szélésen. 
A résztvevők bemutatkozása után Vendégh Zsolt ismertette a találkozó cél-
ját: a helyi lakosság szeretné, ha javulna, de semmiképpen sem romolna 
számukra a környezeti állapot, és a sportolási lehetőség is biztosított marad-
na. Az itt élő 10-12 ezer ember komolyan tart a metróvégállomás és az ide 
tervezett magasházak miatt az életminőség romlásától. Az elmúlt években 
több, néha igen indulatos lakossági fórumon volt szó a környezeti változá-
sokról. 
 
TT: Milyen környezeti terhelések érik a lakótelepet? 
 
VZs: A lakótelep házainak 2/3-át lakossági önerő és központi pályázat révén energia-
takarékos módon felújították, de ez a lakóknak csak akkor nyújt valódi értéket, ha 
nem nő tovább a nyugatról (az M1-es, M7-es autópálya irányából) és délről – az 
Egérút felől – érkező gépkocsi-forgalom, hanem lehetőleg csökken. Súlyos probléma 
az is, hogy a sporttelep, a volt Fiat-szerviz és benzinkút helyén most „iraki bombame-
ző”, egy ledózerolt, elhanyagolt terület van, és a KSZT szerint a még meglevő sport-
pályákat is a metrómegállóhoz kapcsolódó új, közlekedési funkciók váltják fel. Az Őr-
mezőn élők félnek a növekvő levegő- és zajszennyezéstől s az átmenő forgalom növe-
kedésétől. Ami még nagy gond, hogy Őrmező az ún. budaörsi szélcsatornában van 
(eredetileg is rossz, szeles helyre építették), az ide tervezett magasházak pedig to-
vább fokozhatják a térség rossz szélmozgását. 
 
TT: Használják-e a lakók az itteni sportpályákat? Mekkora környezetjavító hatása van 
egy füves focipályának? 
 
VZs: Ez a sporttelep maximálisan ki volt használva. Szomorúan kell megállapítanunk, 
hogy a 150 ezer lakosú XI. kerületnek csak 3 füves pályája maradt. Itt, Őrmezőn 
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mintegy 2200 ember (720 lakás) néz a sportpályákra. Ide buszvégállomást terveznek. 
A metró létesítményeivel a zavaró forgalom közelebb kerül a lakásokhoz. 
 
BJ: Kinek a tulajdonában van a sportterület? 
 
VZs: Állami tulajdon eredendően, de a MÁV és a sportkör kezelői jogát korlátozták az-
zal, hogy most egy 40 méter mély gödör található itt, amelybe a záróalagutat s rá 
mélygarázst, valamint a metró őrmezei kijáratát tervezik. Itt nem nagyon hihető, 
hogy valamikor is lesz sporttevékenység. 2008. március 29-én volt az utolsó mérkő-
zés ott, ahová a tervezett mélygarázs kijárata esne. 
 
BG dr.: A jelenlegi sportpályákat kisajátították. Pótlásukra a remíz feletti zöldtetőt je-
lölték ki. 
 
TT: Miért nem használják a lakók a kollégium sportpályáit? 
 
VZs: Ezek kis méretűek, aszfaltos-salakos borításúak, s lefedik az iskola és kollégium 
igényeit. 
 
Visszatérve a tervezett beépítéshez: A lakók félnek a terület túlterhelésétől. Széltér-
képek mutatják, hogy a terület egy szélcsatornába esik. Az új beruházásokkal egy fal 
képződne a szélre merőlegesen, és mögötte (a XI. került belsejében, Kelenföldön) fel-
torlódhat a légszennyeződés. Továbbá a turbulens légáramlatoknak kiszámíthatatlan 
felerősödése is zavaró lehet. 
 
TT: A Futureal a FIAT-Boldizsár és a korábban az Autóklub birtokába került területe-
ket vásárolta fel irodakomplexum építése céljából, a készülő metróvégállomás hírére. 
Jelenleg csak látványterveket rendeltek kül- és belföldi építész irodáktól, „Álmodj va-
lamit” felkiáltással. Az egyik változat szerint néhány magasházat is építenének a terü-
leten. Ennek előnye az, hogy a szintterületi mutatók kihasználása mellett több beépí-
tetlen, illetve alacsonyabban beépített (köz)területet nyerhetnének. Szélcsatorna-
vizsgálatokat nem rendeltek, de tudják, hogy a BME Áramlástani Tanszéke végez ilye-
neket. Sziluett vizsgálatok készültek, hogy megmutassák, milyen hatással vannak a 
magasházak a városképre a Sas-hegy, Gellért-hegy irányából. Az is szempont, hogy 
ne takarják el a panelházak ablakai elől a kilátást. A magasház egyelőre nyitott kér-
dés. Nemcsak nem tisztázott a budapestiek véleménye erről, de az is kérdés, hogy 
versenyképesek-e ezek az épületek az irodapiacon az építési többletköltségek és a jó-
val magasabb üzemeltetési költségek mellett.  
 
A következő menetrendben gondolkodnak: értékelik az építészirodák elképzeléseit; 
egyeztetnek a várostervezőkkel a telepítésről; légcsatorna vizsgálatokat készíttetnek; 
november elején kiállítást és vitafórumot nyitnak a beruházásról. A fejlesztés 10-15 
évig tart. Az első ütemben biztos, hogy nem épülnek magasházak. 
 
VZs: A kerületi szabályozás jelenleg 45 méter maximális épületmagasságot enged 
meg. A magasházak ellen szól, hogy ezt a területet „Őrmezei láposnak” nevezte a 
népnyelv. Ez jelzi, hogy milyen altalajjal állunk szemben. A közelben találhatók a ke-
serűvízforrások is, melyek sajnos ma már az Apenta bezárása miatt passzív források. 
Tény, hogy nagyon magas a talajvíz szintje ezen a részen. A kelenföldi aluljáróban 
úgy betonoztak az őrmezei oldalt, hogy folyamatosan szivattyúzták a vizet. 
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L-né: A metróépítésnél is – állítólag váratlanul – tört fel a víz. 
 
VZs: A Beregszászi gyűjtőárok vize ma több méter mélységben, csőben vezetett 
szennyvíz, amely később délen jön fel a felszínre, nyílt árokban.  
 
TT: A Futureal a lakótelepi házaknál (33 méter) kicsit magasabb, de a kollégiumnál 
(55 méter) alacsonyabb, 45 méteres épületekben gondolkodik. 
 
Mitől kedvező ez a beruházás? Nem akarnak többletforgalmat gerjeszteni. Minimális, a 
helyiek igényét kiszolgáló a kereskedelmi terület, az irodák forgalma pedig nem szá-
mottevő. A sportpályák ugyan megszűnnek, de helyettük kulturált, folyamatosan kar-
bantartott közterületek jönnek létre, szolgáltató-kereskedelmi funkciókkal és parkosí-
tással. Ahol lehet, a végleges zöld sávokat már az építés elején kialakítják, hogy minél 
kisebb legyen a fejlesztés során a zavaró hatás. 
 
L-né: Lesznek-e új lakások? Nagyon zavaró a vasút jelenlegi vagonrendező tevékeny-
sége. 
 
VZs: Várható-e migráció a területen? 
 
TT: Nehéz a területen új lakásokhoz szükséges, nyugodt körülményeket teremteni. 
Egyrészt 200 méteren belül van az autópályáról lejövő hatalmas forgalom. Még nincs 
nyugvóponton a MÁV 8 sínpárjának kérdése és az éjjel is folyó „elegyítő tevékeny-
ség”.  
 
VZs, L-né: A sínek területét utólag szélesítették ki, amikor a lakótelep már megépült. 
Ebből adódik a 12 méteres bevágás, a szintkülönbség. A Kelenföldi pályaudvar az őr-
mezei lakótelep felépülése után, a 70-es évek végén jött közelebb a lakóterülethez.  
 
TT: Kedvező, hogy a tervezett irodafunkció forgalma ellentétes a lakótelep mozgásá-
val.  
 
A Fővárosi Önkormányzat hozzájárulást vár a Futurealtól a beruházási engedély fejé-
ben. Az irodákat a DBR metróhoz épülő (kifli alakú) aluljáró kiszolgálja. A főváros el-
sősorban saját szűkös pénzügyi lehetőségei miatt várja el, hogy a terhek egy részét 
átvegyék a fejlesztők. A Péterhegyi út meghosszabbítása a végállomáshoz (a mostani 
füves-ligetes ún. kutyafuttató helyén) a délről érkező autósok érdeke. Erre merőlege-
sen továbbépítenék az utat a Boldizsár utca nyomvonalán. Az irodaegyüttesnek nincs 
szüksége a Boldizsár útra. 
 
BG dr.: Nem kellene további forgalmat generálni, szerencsésebb lenne a búvópatak 
feletti területet parkosítani, gyalogos és kerékpárutat kiépíteni.  
 
TT: A Neszmélyi útra csak célforgalmat szabadna ráengedni.  
 
VZs. L-né: A lakótelepen egyre zavaróbb, hogy a bedugult Budaörsi út és Egérút he-
lyett a mellékutakat használják a fővárosba tartók, csúcsforgalom idején. Amolyan 
menekülőútként. A tervezett Péterhegyi úti bekötő útszakasz félelmeink szerint szin-
tén menekülőútként szolgálhat majd. 
 
LA: Meg kell vizsgálni a Péterhegyi út kiváltásának lehetőségét. 
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VZs: A jelenleg egyirányú, őrmezei Cirmos utca két végére fekvőrendőrt kellene he-
lyezni az hihetetlenül megnőtt átmenőforgalom lassítására. A Futureal tervei nem nö-
velik, gerjesztik majd a forgalmat? 
 
BG dr.: Az M1-es, M7-es felől jövőknek építik a metrókijárathoz az 1500 férőhelyes 
P+R parkolót és a Péterhegyi utat. Ez egy elhibázott fejlesztés. Az agglomeráció for-
galmát már jóval előbb blokkolni kellene. Kérjük, hogy a Futureál is támogassa a met-
róvonal meghosszabbítását nyugati irányban. 
 
TT: A Futureal egyetért a metróvonal meghosszabbításával, azonban nem feladata az 
ezzel kapcsolatos kommunikációban való részvétel. 
 
VZs: Néhány éve a DBR metró – azóta leváltott – igazgatójával jártuk be a helyszínt, 
és jeleztük, hogy ésszerűbb lenne a végállomást mindenképpen a Virágpiacig kivinni, 
majd pedig folytatni a kiépítést az agglomeráció településeinek kiszolgálására. A bu-
daörsi kistérség települései jogosan hiányolják e korszerű közlekedési forma közelsé-
gét. Sajnos a DBR Metró projektigazgatóság sohasem gondolta komolyan a Budaörsi 
úton túli metrót, de még addig sem hajlandó meghosszabbítani. 
 
LA: A főváros felől vagy a Sasadi útról bekanyarodni akaró gépkocsik számára 4 milli-
árd Ft-ért aluljárót terveznek a Budaörsi út alatt. Mintegy 10 milliárd Ft-ba kerülnének 
további létesítmények (föld alatti buszpályaudvar stb.). Ha ezt elhagynák, máris lenne 
forrás a metró meghosszabbítására a Budaörsi útig (mintegy 500 méter), és részben 
még egy ottani metróállomás megépítésére is. 
 
BE: A sajtóban is megjelent és szakmai fórumokon mindenütt elhangzik, hogy az ál-
lomások helyét rosszul jelölték ki. Például a Fővám téri és Kálvin téri megállókat össze 
lehetett volna vonni, csakúgy mint a Móricz Zsigmond körtéri és Bocskai úti megálló-
kat, több tízmilliárd Ft-ot és az ismert műszaki problémákat megtakarítva. Megfelelő 
előkészítés, alternatívák kidolgozása mellett a keretből juthatott volna a meghosszab-
bításra a Virágpiacig. 
 
LA: Fontos feladat a beáramló forgalom csillapítása, a dugók minél kijjebb helyezése a 
főváros határától annak érdekében, hogy kevesebb szennyezés jusson a sűrűn lakott 
területekre, így Őrmezőre. Alternatív megvalósíthatósági tanulmányt kellene készít-
tetni valamelyik tervezőirodával az itt élők és a tervezett létesítmények jobb környe-
zeti állapotának biztosítása érdekében. 
 
Közösen kellene leülni a tervezőkkel az elképzelések egyeztetésére: 
 

• a buszsávot a Budaörsi út mindkét oldalán ki kell terjeszteni minél hosszabb 
szakaszon; 

• a dugókat minél kijjebb kell tolni a Kelenföldi pályaudvar térségétől; 
• a bekanyarodást a költséges kétszintes megoldás helyett lámpával kell biztosí-

tani; 
• egy ideiglenes metróvégállomást kell kialakítani a Budaörsi úton a Sasadi út 

környékén; 
• meg kell oldani az Őrmezői lakótelep forgalomcsillapítását. 
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• Kérjük, hogy a Futureal segítsen, hogy a tervezők vizsgálják meg ezen intézke-
dések megvalósításának lehetőségeit, és készítsenek ennek megfelelő előzetes 
terveket. 

 
TT: Az alternatív tervek elkészítésével egyetértenek. Felveszik a kapcsolatot a terve-
zőkkel. A közös megbeszélést is hasznosnak tartják. Támogatják a költségkímélő lám-
pás keresztezést is, hiszen ez a szakasz már nem autópálya, hanem városi gyorsfor-
galmi út. 
 
LA: Ésszerű lenne a metróalagút folytatása legalább a Budaörsi útig, lehetővé téve a 
Volán és BKV buszokra való közvetlen átszállást. 
 
TT: Elküldik a Levegő Munkacsoportnak a tervezett végállomás sínek vonalában készí-
tett metszetét. 
 
LA: Több kompromisszumos megoldás is szóba jöhetne a metró meghosszabbításra. 
Ezeket majd a közlekedéstervezővel folytatott közös tárgyaláson számba vehetik. A 
meghosszabbítás nem befolyásolja a metró jelenleg folyó építését, hiszen ez szerepel 
a hosszú távú tervekben. Viszont feleslegessé válna az őrmezői buszvégállomás és a 
kapcsolódó létesítmények. 
 
BJ: Az EU pályázat nagyon szoros határidőket engedett csak a tervek elkészítésére. 
Ezért nem volt lehetőség az esetleges költségkímélőbb alternatívák megvizsgálására. 
 
L-né: A sínek mentén halad a távfűtés vezetéke. 50 millió Ft-ért egyszer már áthe-
lyezték a kijárat építése kapcsán. Tudomásuk szerint újabb 150 millióba kerül egy 
másik ideiglenes áthelyezés. 
 
LA: Gondoltak-e távfűtésre az épületeknél? 
 
TT: Lakásoknál ma a piac nem fogadja el a távfűtést, de irodáknál szóba jöhet. 
BE: Hosszabb távon – alapul véve a skandináv tapasztalatokat – egy trigenerációs 
rendszer (távfűtés és távhűtés) kedvezőbb lehet nemcsak környezeti és üzemeltetési, 
de még pénzügyi szempontból is. 
 
TT: Az energiaellátásról a Futureal még további tárgyalásokat folytat majd a szolgál-
tatókkal. Egyelőre csak annyi biztos, hogy energetikai szempontból előremutató szer-
kezeteket fognak építeni. Esetleg az amerikai LEAD minősítési rendszert adaptálják. 
Napelemeket építenek be, hasznosítják a keletkező szürkevizet. 
LA: Javasolja, hogy vizsgálják meg a szélenergia hasznosításának lehetőségét is, te-
kintettel a terület kitettségére. 
 
 
Az emlékeztető készítőjének összefoglaló megállapításai: 
 
A kezdeti kölcsönös bizalmatlanság enyhülése után a résztvevők megállapíthatták, 
hogy a fejlesztőknek nagyon sok ponton a lakótelepen élőkkel közösek az érdekeik. 
Mindannyian jó környezeti állapotot, kevesebb zaj- és légszennyezést és minél kisebb 
átmenő forgalmat akarnak a területen. Ennek elérésére a fejlesztők alternatív megva-
lósíthatósági tanulmányt készíttetnek a megbeszélésen történt szóbeli megállapodás-
nak megfelelően, a Levegő Munkacsoporttal együttműködve. A területet feleslegesen 
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megterhelő pótlólagos közlekedési beruházásokkal szemben előnyben részesítik a 
gépjármű-forgalmat csillapító, a zöldterületeket és a sportpályát megőrző és minősé-
güket javító beavatkozásokat. 
 
Budapest, 2008. november 9. 
 
 
Az emlékeztetőt a jelenlevők megbízásából készítette:  
Beliczay Erzsébet 
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