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baross tér és vIdéke
végállomás, avagy a keleti

vad hely volt a kerületnek ez a része, külö-
nösen a pályaudvar és vidéke - ezt tükröz-
te a köztér helyzete is. káosz és kosz ural-
kodott évtizedeken át. ám tíz évvel ezelõtt 
megkezdõdött a baross téri projekt. átépí-

csIkágó. így NeveZték sokáIg a keletI pályauDvar körNyékét (eNNek  

a letûNt vIlágNak állít emléket békés pál Csikágó címû /2008/ remek 

„gaNgregéNye”). e NévaDás (Noha köZmegegyeZés NINcs, De a leg -

valósZíNûbb, hogy erZsébetváros egyIk moZIjáNak Nevébõl sZármaZIk) 

mINDeNképpeN haNgulatfestõ. 

Szöveg: 
Molnár Szilvia
Építész: 
Város-Team-
pannon Kft.
Fotó: 
Vanik Zoltán

tették a 2-es metró kijáratát, elõkészítették  
a 4-es metró kivitelezését. majd 2006-ban  
a thököly út lezárásával léptek életbe 
elõször forgalomtechnikai korlátozások a re- 
konstrukció miatt, feledhetetlen pillanatokat 

okozva a környék lakóinak és a pályaudvar-
ra érkezõ utazóknak. a háborús állapotok 
idején, a határoló palánkok mögött nagyon 
komoly munka folyt: nagyjából 6000 m2 vas-
beton-szerkezet bontása és 13.000 m3 föld 
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Generáltervezõ: 
közlekedés kft. 
Építészet: 
város-teampannon kft.
Tájépítészet/parktervezés: 
város-teampannon kft.

Kivitelezés (fõbb résztvevõk): 
sc baross 2012 koNZorcIum (generál) 
Út, felszín, zöldterület: 
colas út Zrt.-magyar aszfalt kft.

Alvállalkozók (A teljesség igénye nélkül):
Földmunka, bontások: 
land bau kft.
Szerkezet: 
str lakásépítõ kft., tótok és fiai kft. 
(látszóbetontámfalak)
Szigetelés: 
europass’90 kft.

megmozgatása, a közmûvezetékek komplett 
rekonstrukciója a teljes területre kiterjedõen. 
bontás után új burkolatot építettek a baross 
téren, a keleti pályaudvar elõtt és mellett, 
új közúti jelzõberendezésekkel. De megújult  
a bkv-végállomása és kialakítottak egy vég-
állomás-épületet a thököly úti parkolóban, 
valamint átépítették a teljes aluljárórendszert, 
átszervezték a közlekedést, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. leginkább azonban 
a gyalogosközlekedést érintõ részek tükrö-
zik a minõségi, 21. századi világvároshoz 
méltó átalakulást. a metróhoz kapcsolódóan 
liftek segítik a mozgásukban korlátozottak 
közlekedését. a gyalogos átkelõhelyeknél 
a járdaszegélyeket süllyesztve építették 
meg, vagyis a kerekesszékesek, babako-
csisok és kerékpárosok is sokkal kényelme-
sebben közlekedhetnek a téren, a kerepesi 
úton keresztül haladó gyalogosok számára, 
az út középsõ sávjában pihenõhelyet alakí-
tottak ki. az aluljárót korszerû burkolattal és 
világítással építették meg és végre, jól látha-
tó infografika jelzi az irányokat (itt jegyez-
zük meg, hogy a vakokat és gyengénlátokat 
vezetõ taktilis sávok elhelyezése szintén  
sikerült, mindenütt a területen). így remél-
hetõleg nincs többé szorongató bolyongás 
a mélyben, ahonnan a korábbiakhoz képes 
több „megfigyelési pontból”, tágabb pers-
pektívában pillanthatunk rá a keleti pályaud-
var fõhomlokzatára. 

A pályaudvarral szembe helyezték vissza Baross Gábor, a hazai vasútépítésben kulcsszerepet játszó egykori közlekedé-
si miniszter restaurált szobrát (a légi felvételen balra látható)

Víz: 
hajdú és társa kft., kevei mélyépítõ kft.
Csatorna: 
kt és társa kft., ép gép kft.
Gáz: 
fõgáZ földgázelosztó kft. (vulkán kft. ramico kft.)
Épületgépészet: 
thermo ép-gép kft.
Villamosság: 
vill korr kft.
Acél-Üveg portálszerkezetek: 
Nordical kft.
Kõmunkák: 
magyar útmester kft., laki Zrt.
Troli felsõvezeték: 
teN-t Zrt.
Közvilágítás: 
pvv-electric fabricom kft.
Baross Szobor áthelyezése: 
Dór kõfaragó kft.


