
Őrmezői Közakarat Egyesület 
a Levegő Munkacsoport tagszervezete 

 
 
 

Budapest, 2007. június 14. 
 
Bajnai Gordon 
fejlesztéspolitikai kormánybiztos 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Budapest 
 
Hagyó Miklós  
főpolgármester-helyettes 
Fővárosi Önkormányzat 
Budapest 
 
 
 
Tisztelt Kormánybiztos Úr! 
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!  
 
 

A Levegő Munkacsoport és az Őrmezői Közakarat Egyesület a mai napon több neves 
sportoló részvételével látványos sajtótájékoztatót tart Őrmező zöldterületeinek, sportpályáinak 
megóvásáért, az itt lakók egészséges életkörülményeinek megteremtése érdekében. 

Immár a 60. sportpályát akarják felszámolni Budapesten – most a 4-es metróra való 
hivatkozással.  

A Levegő Munkacsoport és az Őrmezői Közakarat Egyesület álláspontja az, hogy a 4-es 
metró tervezett kelenföldi végállomása környezetvédelmi, közlekedési és gazdasági 
szempontból egyaránt elhibázott, ugyanakkor létezik minden szempontból kielégítő 
megoldás. Ezt az álláspontot számos szakértő és politikus is osztja (ld. az 1. Mellékletet!). 

A hibás beruházás további erőltetése magát a teljes metróberuházást is veszélyezteti, 
mivel az Európai Unió elutasíthatja a 4-es metró támogatását. 
 
A sportpályák megőrzésének szükségessége: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény a következőket állapítja meg: „A Magyar 
Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez 
való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a 
megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos 
módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, 
a személyiség formálásában. Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az 
állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását…” A 
állam és az önkormányzatok az elmúlt években folyamatosan és súlyosan megsértették a 
sportoláshoz való jogot: a rendszerváltás óta Budapesten és vidéken egyaránt mintegy 60-60 
sportpályát szüntettek meg (ld. a 2. Mellékletet!). A folyamat jelentős mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy napjainkban a mozgásszegény életmód az egyik legkomolyabb egészségkárosító 
tényezővé vált. A fiatalok körében a deviáns, antiszociális magatartások kialakulása is 
nagyrészt a sportolás és az ezzel összefüggő közösségi kapcsolatok hiányának tudható be.  
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A megszűnt sportpályák helyét bevásárlóközpontok, parkolók, benzinkutak és hasonló – 
nemegyszer rendkívül környezetszennyező – létesítmények foglalták el. Ez a folyamat sok 
milliárd forint bevételhez juttatott egyes köröket, viszont a társadalom ennél jóval nagyobb 
veszteséget szenvedett el.  

A Studio Metropolitana 2006-ban készített felmérése szerint a budapestiek többsége 
elégedetlen a sportolási lehetőségekkel és újabb sportpályák létesítését tartja szükségesnek. 

Mindezen okok miatt ma már egyetlen sportpályát sem szabad felszámolni!  
 
Környezetvédelmi szempontok: 

A metró tervezett kelenföldi végállomásához kapcsolódóan az Őrmezői lakótelep mellé 
metrókijáratot, autóbusz-pályaudvart és mélyparkolót terveznek létesíteni – részben 
sportpályák és zöldterületek helyére, részben azok közvetlen közelébe. Ismerve gyermekeink 
egyre romló egészségi állapotát, megengedhetetlen, hogy további sportpályák és zöldterületek 
tűnjenek el. Az őrmezői sportpályát azért is meg kell tartani, sőt, bővíteni, mert már most is 
annyian járnak ide sportolni, kikapcsolódni, hogy a szűkös terület miatt gyakran nem lehet 
kielégíteni ezeket az igényeket. Nem elfogadható az az érv, hogy a sportpálya egy része 
megmaradna, hiszen környezetszennyező tevékenységeket nem szabad engedélyezni egy 
működő sportpálya és zöldterületek mellett.  

A tervek szerint az őrmezei lakótelep körül egy újabb utat építenének, hogy a Budaörsi 
úton közlekedő buszok és személyautók bejöhessenek a metró végállomásához. Ugyanakkor a 
lakótelepet már ma is nagy forgalmú utak veszik körbe, és ezt a terhelést nem szabad tovább 
növelni egy újabb úttal, amely ráadásul a lakótelep északi oldalán lenne, ahonnan az uralkodó 
szél fúj.  

A tervezett beruházások az őrmezői lakótelepen élő 10 ezer ember életkörülményeit 
rontanák. 

A metróvégállomás miatt a Kelenföldi lakótelepen is várhatóan jelentősen megnövekszik 
a gépjármű-forgalom és a parkolási igény, pedig már most is folyamatosan tiltakozik az ottani 
lakosság a hatalmas forgalom miatt. 
 
Közlekedési szempontok: 

A Budaörsi úton rendkívül sűrű az autóbusz-forgalom. Itt halad el a 40-es, gyors 40-es, 
41-es, gyors 41-es, 53-as, 72-es, 139-es, 153-as, 239-es, 250-es és az ÚJBUDA busz, valamint 
sok Volánbusz járat. Ezekre a járatokról a metróra történő átszállást úgy kívánják megoldani, 
hogy a buszok lekanyarodnának a Budaörsi útról és a lakótelep északi oldalán elhaladva 
jutnának el a mostani sportpályák helyén kialakítandó buszvégállomásig, majd innen 
indulnának vissza ugyanazon az útvonalon. Ez a terv közlekedési szempontból is rendkívül 
aggályos a következő okok miatt: 
• Az átszállni kívánó utasok több száz méter gyaloglásra és jelentős mozgólépcsőzésre 

kényszerülnek. Ez sok embert riaszt el a metró igénybevételétől. 
• 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. 

• A buszvégállomás mellett egy 1100 férőhelyes mélygarázst is ki akarnak alakítani, 
amelynek a forgalma tovább nehezíti majd itt a közlekedést (az ide bejövő buszok 
számára is). 

 
Gazdasági szempontok: 

Aligha érdemes megépíteni a több száz milliárd forintba kerülő 4-es metrót, ha az nem éri 
el a főváros legforgalmasabb útját, az M1/M7-es autópályák bevezető szakaszát, a Budaörsi 
utat. Óriási pazarlás lenne, ha a metró megállna 500 méterrel a Budaörsi út előtt, és így nem 
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biztosítanák a megfelelő átszállási lehetőséget a Gazdagrétről, Budaörsről, Törökbálintról, 
Érdről és más területekről érkező napi több tízezer utas számára. 

További gazdasági hátrány keletkezne a Kelenföldi és Őrmezői lakótelepeken kialakuló 
többlet környezetszennyezés miatt. 

 
A civil szervezetek javaslata: 

A civil szervezetek azt javasolják, hogy a 4-es metrónak még ideiglenesen se legyen 
végállomása a Kelenföldi pályaudvarnál. Ugyanakkor ismerik az állami költségvetés nehéz 
helyzetét, ezért kompromisszumként egy olyan megoldást is elfogadhatónak tartanak, amely 
viszonylag kisebb költséggel megvalósítható. Javasolják, hogy egyelőre csupán 500 méterrel 
hosszabbítsák meg a metróvonalat, és a Budaörsi útnál alakítsanak ki egy újabb állomást, 
amely az ideiglenes végállomás szerepét is betöltené. Ez a megoldás a teljes metróberuházás 
összköltségének mintegy 4 százalékát teszi ki, tehát a költségek nagysága nem lehet érv a 
meghosszabbítás ellen. 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 forintot lehetne megtakarítani. További megtakarítások céljából megfontolásra 
ajánljuk a Köztársaság téri állomás elhagyását, ugyanis ott nem várható olyan jelentős 
utasforgalom, ami indokolná a sok milliárd forintos beruházást. 

A civil szervezetek azt is követelik, hogy az állam hozzon megfelelő jogszabályokat a 
sportpályák védelmére és működési feltételeik biztosítására, valamint nyújtson forrásokat  
további sportpályák létesítésére (ez utóbbiakra uniós forrásokat is célszerű megpályázni). 
 

A Levegő Munkacsoport, az Őrmezői Közakarat Egyesület és más civil szervezetek évek 
óta követelik az őrmezői sportpályák megőrzését, a lakótelep környezeti állapotának javítását, 
a metróvégállomás terveinek átalakítását. Érveinkkel a szakértők széles köre is egyetért. 
Amennyiben ezekre a követeléseinkre egy hónapon belül nem kapunk kedvező választ, 
kénytelenek leszünk bíróságtól kérni a veszélyeztetéstől való eltiltást. Erről 
haladéktalanul tájékoztatni fogjuk az Európai Bizottságot is. Bízunk azonban abban, 
hogy erre nem kerül sor, hanem sikerül megállapodni egy ésszerű megoldásban. 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 Vendégh Zsolt Lukács András 
 alelnök elnök 
 Őrmezői Közakarat Egyesület Levegő Munkacsoport 

 
 
 
 
 
 

Levegő Munkacsoport, 411-0509; 411-0510, www.levego.hu 
Őrmezői Közakarat Egyesület, 310-1446; 310-2131; 06-7- 261-4738, www.ormezohir.fw.hu 



 4 

1. Melléklet 
 

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.” 

Dr. Lakos Imre  
a XI. kerület alpolgármestere, 

a Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának elnöke 
  
 
„A Virágpiacnál kialakítandó metró végállomás híve vagyok. A Fővárosi Közgyűlés jelenleg 
is érvényes határozata szerint a 4-es metró megvalósításának második üteme a Virágpiac felé 
való meghosszabbítás, nem a Bosnyák tér felé történő.” 

Bánsági György, a Fővárosi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 
 
 
„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 irányban” 
 című, 2004. szeptember 7-i tanácskozás emlékeztetője, 

http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/metroeml040907.pdf) 
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2. Melléklet 
 

Az 1989 óta Budapesten értékesített sportpályák 

Pálya neve Állapot A megszüntetés 
célja, illetve  

az értékesítés összege 

Jelenlegi értéke 

1. Auras Megszűnt Beépítve 1.400.000.000.- 
2. Bányagépgyár Megszűnt Lakópark 2.100.000.000.- 
3. BHG Megszűnt 6-os út építése 1.650.000.000.- 
4. BKV Előre Megszűnt Lakópark 1.120.000.000.- 
5. Csőszer Megszűnt 6-os útépítése 1.260.000.000.- 
6. Elektromos Megszűnt Lakópark 1.260.000.000.- 
7. Danuvia Megszűnt Értékesítés 1.200.000.000.- 
8. Duna TSZ Megszűnt Értékesítés 1.400.000.000.- 
9. Dugattyúgyűrű Megszűnt Értékesítés. 1.660.000.000.- 
10. EVIG Megszűnt 16.000.000 3.500.000.000.- 
11. ÉPGÉP Megszűnt 6-os út építése 1.650.000.000.- 
12. Építők Kisajátítás alatt, HM 2.500.000.000.- 
13. Fás Megszűnt Teniszpálya 700.000.000.- 
14. Felvonó Megszűnt Értékesítés 700.000.000.- 
15. FÉG Megszűnt Beépítve 800.000.000.- 
16. Fegyőrök Megszűnt Börtön 700.000.000.- 
17. Finisher Megszűnt Kutyaiskola 700.000.000.- 
18. Fonógyár Megszűnt Beépítve 750.000.000.- 
19. Fővárosi Megszűnt Kiképzőpálya 700.000.000.- 
20. Fővárosi Megszűnt Tesco 700.000.000.- 
21. Gamma Megszűnt Kispályák  
22. Ganz Mávag Megszűnt 50.000.000. 2.800.000.000.- 
23. Ganz Villany Megszűnt Kutyafuttató 2.500.000.000.- 
24. Goldberger Megszűnt Görkori p. l.600.000.000.- 
25. Hajógyár Megszűnt Tesco 1.800 000.000 - 
26. Hajógyár Megszűnt Tönkrement 700. 00.000.- 
27. Hárosi Falemez Megszűnt 6-os útépítés 700. 00.000.- 
28. Hiteka Megszűnt 6-os útépítés 1.400 000.000.- 
29. Honvéd ETI Megszűnt 5-ös útépítés 1.400 000.000.- 
30. IKV Megszűnt Kórház építése 1.000 000.000 - 
31. Kinizsi Húsos Megszűnt 55.000.000. 2.100.00.000.- 
32. Kistext Megszűnt Multifunkció 700.000.000- 
33. Keltext Megszűnt 6-os út építése 1.400.000.000.- 
34. Kőbányai Megszűnt Parkoló 400 000.000 - 
35. Kábelgyár Megszűnt 1.800.000.000.-  
36. László kórház Megszűnt Türelmi zóna 1.200.000.000.- 
37. Lőrinci Fonó Megszűnt  1.500.000.000.- 
38. Magnezit Megszűnt Beépítés alatt 1.200 000.000 - 
39. Magyar Acél Megszűnt Beépítve 1.200 000.000 - 
40. Medicor Megszűnt Teniszpálya. 800.000.000.- 
41. MOM Megszűnt Értékesítés 350.000.000.- 
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42. MHK Csepel Megszűnt Benzinkút 2.250.000.000.- 
43. Nagytétényi 
Gumigyár 

Megszűnt 6-os út építése 
 

1.400.000.000.- 

44.Nagytétényi 
Kinizsi 

Megszűnt 6-os út építése 1.400.000.000.- 

45. Péteri Major Megszűnt Privatizáció 30.000.000.- 

46. Pestmegyei 
Építők 

Megszűnt Beépítve 1.000.000.000.- 

47. Szellőző Művek Megszűnt 6-os út építése 1.400.000.000.- 

48. Sörgyár 
edzőpálya 

Megszűnt Ismeretlen  600.000.000.- 

49. Taurus Megszűnt 100.000.000.- 2.250.000.000.- 

50. Újlaki FC Megszűnt Értékesítés 1.400.000.000.- 

51. Volán SC Megszűnt Benzinkút 600.000.000.- 

52.BKV Előre 
(Kispest) 

Értékesítés 
alatt 

Üzletközpont 875.000.000.- 

53. Budapesti 
Hőerőmű 

Értékesítés 
alatt 

Ismeretlen 1.500.000.000.- 

54. Csatornázás Értékesítés 
alatt 

Ismeretlen 1.500.000.000.- 

55. MAC 
Népstadion 

Értékesítés 
alatt 

Ismeretlen 2.000.000.000.- 

56. Vasútépítő 
Törekvés 

Felszámolás 
alatt 

4-es metró 2.000.000.000.- 

 
Az 1990 óta vidéken megszűnt  

és megszüntetni tervezett sportpályák 
Megye Megszűnt 

(darab)
Veszélyeztetett 

(darab)
Bács-Kiskun 3 1 
Baranya 5 2 
Békés 2 1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 3 1 
Csongrád 2 1 
Fejér 3 1 
Győr-Moson- Sopron 3 2 
Hajdú-Bihar 3 1 
Heves 6 2 
Jász-Nagykun-Szolnok 6 2 
Komárom-Esztergom 3 2 
Nógrád 5 1 
Pest 5 2 
Somogy 3 2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 2 
Tolna 2 2 
Vas 3 3 
Veszprém 7 1 
Zala 3  

 
A fenti felsorolás nem teljes. A megszűnt sportpályák száma Budapesten és vidéken egyaránt mintegy 
60-60, vagyis országosan 120 pályát számoltak fel a rendszerváltás óta. Ezeknek a pályáknak a 
pénzben kifejezhető értéke meghaladja a 70 milliárd forintot, azonban a nem (vagy nehezen) 
forintosítható értékük ennél sokkal nagyobb. 


