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Múzeum körút

Kecskeméti utca 

Királyi Pál utca 

Veres Pálné utca

Váci utca

Molnár utca

Üllői út

Ráday utca

Lónyay utca

Lónyay utca

Csarnok tér

Közraktár utca

Sóház utca

Egyetem

Vásárcsarnok

Pesti alsó rakpart 

Belgrád rakpart 

Baross utca

Pipa utca

49

Kálvin tér

49

2
2

Sz
ab

ad
sá

g h
íd

2007. február 26-tól
közműépítés, a közúti forgalom 
részlegesen korlátozott

2007. február 26-tól
közműépítés, a közúti forgalom 
részlegesen korlátozott
március 2-től a Kálvin térről nem 
lehet balra kanyarodni a Lónyay 
utcába

•

•

2007. április 5-től
állomásépítés: a Kálvin tér lezárása a Vámház körút felől
csak a BKV hajthat át a munkaterületen 
(I. és III. ütem: egyszerre lezárva)

•
•

2007. április 2. – augusztus 21.
ideiglenes villamos-végállomás
a Deák térre pótlóbuszok közlekednek
augusztus 21-től villamospotló autóbuszok 
közlekednek

•
•
•

2007. március 5-től
közműépítés, a közúti forgalom 
részlegesen korlátozott

2007. május
állomásépítés: az alsórakpart  lezárása

a rakpart lezárása idején lehetséges 
alternatív útvonalak

Tisztelt Budapestiek!

A négyes metró építése a budai oldal után most a pesti 
oldalon folytatódik. Megindul a Fővám téri és a Kálvin 
téri állomások építése. Ez kellemetlenségekkel fog jár-
ni: nap mint nap szembesülniük kell majd az építkezés 
okozta zajjal, forgalomeltereléssel. Az építkezés végé-
vel azonban nemcsak egy gyors és modern közlekedési 
eszközzel lesz gazdagabb a főváros, de megszépül és 
modern városrésszé válik a Kálvin tér, a Fővám tér és az 
egyetem környéke is. 

Az I. ütemben, február 26-án a Kálvin téren indul meg a 
munka – a tér két oldalán. Ez eleinte kisebb forgalomkor-
látozásokkal jár majd. Ezek után (március 15-étől) meg-
szűnik a Kecskeméti és a Királyi Pál utca közötti parkoló, 
majd  április 5-étől lezárásra kerül a Kálvin tér Vámház 
körúti része. Ettől fogva csak a BKV járművei haladhatnak 
át a munkaterületen, a közúti forgalom nem (III. ütem).

A Fővám téri állomás építése március 5-étől (II. ütem) 
döntően az egyetem épülete körüli közműépítéssel in-
dul. Az alsó rakpart teljes lezárására májustól lesz szük-
ség, előreláthatóan 6 hónapig (IV. ütem). A Szabadság 
híd lezárására augusztus 21-étől kerül sor – várhatóan 
egy évre.

Természetesen mind a Fővárosi Önkormányzat, mind 
a BKV Zrt., mind az építkezésben részt vevő kivitelező 
vállalatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a mun-
kálatok. Az építkezés befejezéséig folyamatosan tájékoz-
tatni fogjuk Önöket. Türelmüket előre is köszönjük!

2007. augusztus 21-től
hídfelújítás: a Szabadság híd lezárása

2007. március 30. – április 2.   
az ideiglenes villamos-végállomás építése 
alatt a Deák tér és a Móricz Zsigmond 
körtér között pótlóbuszok közlekednek

2007. április 2. – augusztus 21.
a Deák tér és a Lónyay utca között
villamospótló busz közlekedik

!!

!

Fontos!
Az építési területek közelében lévő házakba, lakások-
ba, üzletekbe minden esetben biztosítjuk a bizton-
ságos bejutást. A kivitelező vállalatok minden olyan 
esetben, amikor ez ésszerűen indokolt és biztonsá-
gosan megoldható, igyekeznek kiszolgálni a lakosok, 
házak egyedi igényeit (pl.: költözés, lomtalanítás stb.). 
A szemétszállítás minden építési szakaszban folyama-
tos marad.

I. ütem – építési terület

II. ütem – építési terület

III. ütem – építési terület 

IV. ütem – építési terület

villamosvonal

villamospótló busz 



A M I  Ö S S Z E K Ö T

www.metro4.hu

Metróépítés 
a Fővám téren és a Kálvin téren 

Hová fordulhat kérdéseivel?

További információkhoz juthat az állomásépítésekről, a 
metróberuházásról és a tömegközlekedést érintő vál-
tozásokról a BKV Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán (06-
80-406-688), a www.bkv.hu és www.metro4.hu web-
oldalakon, valamint az Etele téren található 4-es metró 
információs központban. Vagy írhat az info@metro4.hu 
e-mail címre.

A kivitelező vállalatok szakemberei is szívesen állnak ren-
delkezésükre a helyi érintettségű ügyek kapcsán: 

Fővám téri állomás:
Kivitelező: Hídépítő Zrt.
Helyi iroda: Budapest V. kerület, Molnár u. 19. III. em.
Felelős műszaki vezető: Kántor Ervin
Telefon: 06 1 429 5030
Fax: 06 1  429 5040

Kálvin téri állomás:
Kivitelező: SWO Metró 4 Épító Kkt. 
Helyi iroda: Budapest VIII. kerület, Üllői út 14. IV/16. 
Felelős műszaki vezető: Zsilák-Makra András
Telefon: 06 1 411 0216
Fax: 06 1 411 0215

•

•

i
Milyen lesz a 4-es metró?

Az új metróvonal alapjaiban változtatja meg Budapest 
életét. A beruházás nyomán megújul az állomások kör-
nyezete: csökken a forgalom, tisztább lesz a levegő. A 
felszín alatt pedig gyorsabb, csendesebb és biztonságo-
sabb lesz a közlekedés.

A modern és világos állomások teljesen akadálymentesí-
tettek lesznek, liftek és számos más kisegítő eszköz teszi 
kényelmesebbé és biztonságosabbá a fogyatékkal élő 
emberek közlekedését. 

Az új metrószerelvények a lehető legmodernebb tech-
nológiát képviselik majd, teljesen automatizáltan, szá-
mítógépek által vezérelve közlekednek. Légkondicionált, 
egyterű, csendes kocsikon utazhatunk, melyek akár 90 
másodpercenként követhetik egymást. 

A négyes metró Budapest új szimbóluma lesz. A fejlődés, 
növekedés, prosperitás jelképe. Annak kifejezése, hogy 
egy világvárosban élünk. 

Forrás: Palatium Stúdió Kft.


