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Tisztelt Osztályvezető Úr! 

 

A BK-05/KTF/04155-2/2019. iktatószámú közleményükben foglaltakra hivatkozással 

Taksony Nagyközség Önkormányzata nevében, a MÁV Zrt. Budapest - Belgrád vasútvonal 

hazai szakaszának fejlesztése tárgyú előzetes konzultációs kérelemmel kapcsolatban az alábbi 

észrevételeket tesszük. 

 

Mindenekelőtt szeretnénk hangsúlyozni a vasútvonal fejlesztésének fontosságát és 

szükségességét, a fejlesztés akadályozása nem célja az Önkormányzatnak, azonban a 

megvalósítás mikéntje, annak részletei egyáltalán nem közömbösek az Önkormányzat 

számára.  Azt képviseljük jelenleg is és a jövőben is erre fogunk törekedni, hogy a beruházás, 

a fejlesztés megvalósulása a település életére negatív következményekkel, kihatásokkal ne 

járjon, illetve, hogy a beruházással együtt járó kellemetlenségeket minimálisra csökkentsük. 

 

Önkormányzatunk előzetesen már megfogalmazta igényeit a vasútfejlesztéssel kapcsolatban, 

melyeket most is rögzíteni kívánunk. 

 

1. Meglévő vasúti átjárók megtartása 

Az anyag általánosságban tartalmazza, hogy a földúti átkelőket felül kell vizsgálni, a 

megnövekvő vasúti forgalom miatt esetleges csökkentésük válhat szükségessé az elkerülendő 

balesetek miatt. Településünkön valamennyi meglévő vasúti átjáró megtartását kérjük, melyek 

a mezőgazdasági munkák zökkenőmentes ellátása miatt kiemelten fontosak.  

2. Kerékpáros átvezetés biztosítása Bugyi irányába 

Régóta napirenden lévő téma, hogy Bugyi és Taksony között szeretnénk biztosítani a 

kerékpárutas összekötést is. Mindkét településnek érdeke, hogy a települések biztonságosan 

megközelíthetőek legyenek kerékpárral is, ezért a települések rövid távú tervei között szerepel 

e projekt megvalósítása. Ezt feltétlenül kérjük figyelembe venni a Taksony Szent Imre úton 

található átjáró esetében.  

 

3. Zajvédő fal létesítése a vasút nyugati oldalának teljes belterületi hosszában 

Taksony vonatkozásában 160 km/h óra tervezett sebesség került figyelembe vételre, mely 

sebesség nyilván a zajszint emelkedésével fog járni. Örömmel tapasztaltuk, hogy a teljes 

taksonyi szakaszon zajvédő műtárgy telepítését javasolják. Kiemelten fontosnak tartjuk ennek 
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megvalósítását, hiszen jelenleg is több esetben okoz problémát a vasútállomáson folyó 

tevékenység zaja, illetve az e tevékenységekkel járó egyéb kellemetlenségek.   

Zajvédő fal megépítése nélkül elképzelhetetlennek tartjuk a kivitelezést, de nagyon fontosnak 

tartjuk azt is, hogy a hatástanulmány, illetve a tervek elkészítésekor a legoptimálisabb és 

leghatékonyabb megoldás szülessen meg a zajvédő műtárgy elhelyezésével kapcsolatban 

(annak helye és műszaki paraméterei) 

 

4. Ipari rakodási terület külterületre történő áthelyezése 

Az anyag tartalmazza, hogy a fővágány mellé új vágányt és rakodóvágányt is terveznek 

létesíteni. Kérjük annak a lehetőségnek a vizsgálatát, hogy a tervezett új vágányok 

teljesen új nyomvonalon kerüljenek kiépítésre. Bővítés esetén a lakott terület felé 

történő terjeszkedést a leghatározottabban ellenezzük.  A rakodás jelenleg is sok 

kellemetlenséggel jár, hiszen a lakott területre a sínektől néhány méterre található, ezért a 

rakodóterület teljes áttelepítését kérjük, egyúttal a lakott terület felőli oldalon ennek 

megszüntetését.  

 

5. Utas váró épület  

Az állomás központi utas váró építményével kapcsolatban nincs konkrét utalás, azonban 

javasoljuk a jelenlegi épület megtartását, ami ugyan jelenleg jelentős felújításra szorul, de 

alapvetően szép építészeti értéket képvisel, a hagyományosnak mondható vasúti építészet egy 

alkotása. A felújításról, a gazdaságos üzemeltetésről Önkormányzatunk kész bármikor 

tárgyalásokat folytatni. 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata a vasútvonal fejlesztése témában 2019. augusztus 29-

én közmeghallgatást tartott annak érdekében, hogy a lakosság, a civil szervezetek 

észrevételeit begyűjtse. A közmeghallgatás alkalmával fenti észrevételek a lakosság részéről 

is megerősítésre kerültek, illetve arról is tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy lakossági 

észrevételeiket közvetlenül eljuttatták a Járási Hivatal felé. A téma fontosságát jelzi, hogy a 

Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága szintén 

megvitatta az előzetes konzultációs kérelemben foglaltakat és kérte fenti észrevételek Járási 

Hivatal felé történő eljuttatását. 

 

A vasútvonal fejlesztése hosszútávon kihat valamennyi érintett település életére, ezért kérjük 

körültekintő eljárásukat, folyamatos tájékoztatásukat, valamint azt is, hogy Önkormányzatunk 

a készülő hatástanulmányt, terveket időben megismerhesse, észrevételeit, javaslatait még a 

döntéshozatal előtt időben megfogalmazhassa. Nagyon fontos számunkra, hogy a 

megnövekvő vasúti forgalom okozta zaj, illetve egyéb környezeti terhelés alacsony szinten 

maradjon és ez által településünk élhető jellege biztosítva legyen. 

 

Végezetül kérjük, hogy a kérelemben hivatkozott, a dokumentáció összeállításához 

felhasználásra kerülő dokumentumokba való betekintést Önkormányzatunk részére 

biztosítani szíveskedjenek.  

 

Taksony, 2019. augusztus 30. 

Kreisz László sk. 

  polgármester 
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