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Míg az érdiek többsége a helyi 
közlekedés javulását várja el 
tőle, addig a tervezett beruházás 
közelében lakó emberek cseppet 
sem örülnek a MÁV fejlesztésé‑
nek, mert ingatlanjaik elértékte‑
lenedésétől, életkörülményeik 
jelentős romlásától tartanak. 
Elégedetlenségüknek többen is 
hangot adtak azon a lakossági 
fórumon, amelyen a Budapest–
Kelenföld–Székesfehérvár vas‑
útvonalon tervezett fejlesztése‑
ket, ennek keretében pedig a 
Bagoly utcai felüljáró és a Szent 
István úti híd terveit mutatták 
be az érdeklődőknek. 

A nagy hőség ellenére zsúfo‑
lásig megtelt a Batthyány iskola 
hosszú folyosója, és mint kide‑
rült, sokan jobban szeretnék, 
ha maradna minden a régiben, 
mert félnek a zajártalomtól és 
a forgalom növekedésével járó 
környezetszennyeződéstől. 
Még az is elhangzott: kereshet‑
ne a város más megoldásokat 
a közúti közlekedés javítására. 
Segesdi János alpolgármester 
kifejtette: Érden másfél gép‑
kocsi jut egy‑egy ingatlanra, 
ami azt jelenti, hogy a lakos‑
ság zöme elsősorban a közúti 
közlekedést részesíti előnyben. 
A zavartalan forgalmat viszont 
alaposan megnehezíti, hogy 
a várost két vasútvonal vágja 

ketté, és a gyakori sorompó‑
lezárások miatt forgalmi dugók 
keletkeznek. Ezért van szükség 
azokra a vasúti fejlesztésekre, 
amelyek a közúti forgalmat 
is könnyítik, vagyis lehetővé 
teszik a gyorsabb áthaladást. 
A jelenlegi, meglehetősen zsú‑
folt városi forgalmon egyrészt 
az enyhítene, ha Érdig is fize‑
tőssé tennék az M7‑es autópá‑
lya használatát, vagy ha lehajtó 
épülne a Zámori úton. 

A fórumon egy fiatal hölgy 
amiatt aggódott, hogy a két 
vasút között lévő, hét évvel 
ezelőtt megépített otthonuk tel‑
jes mértékben elértéktelenedik, 

és közben ellehetetlenül az éle‑
tük, ha megépül a Bagoly utcai 
felüljáró, és ott rendszeresen 
kamionok dübörögnek majd át. 
Többen is szóvá tették, hogy – 
amennyiben az önkormányzat‑
nak szándékában állt a vasúti 
sínek bővítése és a felüljárók 
megépítése – vajon a polgár‑
mesteri hivatal miért adott ki 
építési engedélyt a vasúthoz 
közeli területekre, és miért köl‑
töttek olyan sok pénzt a Bagoly 
utca aszfaltozására? Mások azt 
nehezményezték, hogy nem a 
tervek elkészítése előtt, hanem 
már a kész tények ismerteté‑
sét követően kérik ki a lakos‑
ság véleményét. Mielőtt még 
egymás szavába vágva kezdtek 
volna az érintett lakosok han‑
goskodni, és ez által elmérge‑
sedett volna a lakossági fórum 
hangulata, Segesdi János vette 
át a szót, és elismerte, hogy a 
változás nyilvánvalóan megvi‑
seli a környéken lakó embere‑
ket, de hozzátette, nekik is el 
kell fogadniuk azt, hogy erre 
a beruházásra szükség van, 
hiszen az egész város érdekeit 
szolgálja. Emlékeztetett rá, 
hogy a szóban forgó terv nem 
új keletű, már 15 évvel ezelőtt 
megszületett, de Érdnek eddig 
nem volt, és a jövőben sem 
lenne saját forrása a felüljárók 
megvalósítására. Csak azóta 
tudnak érdemben foglalkoz‑
ni ezzel a projekttel, amióta 
az uniós pályázatból megvan 
hozzá a finanszírozás, hiszen 
mindeddig csak álmokat ker‑
gettek, de most ki kell használ‑
ni a vissza nem térő lehetősé‑
get. Hozzátette: naponta meg‑
tapasztalható, hogy a Diósdi 
úti aluljáró sajnos nem vál‑
totta be a hozzá fűzött remé‑
nyeket, amiből levonható az 

Lakossági fórum a vasúti fejlesztésekrõl

A tervezett felüljárók  
a város érdekeit szolgálják

a tanulság, hogy a forgalmi 
káosz elkerülése érdekében 
hasznosabb közúti felüljá‑
rót építeni. Ezt a javaslatot a 
MÁV is elfogadta, így születtek 
meg a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. mostani fórum 
elé hozott tervei. 

Az alpolgármester a további‑
akban arra kérte a megjelente‑
ket, hallgassák meg a tervező 
szakembereket, előbb ismerjék 
meg a fejlesztési terveket, majd 
ezután véleményezzék, tegyék 
fel kérdéseiket, és mondják el 
javaslataikat. Amennyiben érde‑
mi, hasznosítható javaslatok 
születnek, a tervezők beépítik 
a projektbe. Segesdi János arra 
is felhívta az érintett lakosok 
figyelmét, hogy a fejlesztéssel 
kapcsolatos egyéni problémá‑
ikkal továbbra is megkereshetik 
őt személyesen az irodájában.

Ezt követően Rozsi Gábor, 
a Bagoly utcai felüljáró terveit 
ismertette. Elmondta, hogy az 
itt áthaladó vasútvonal 1861‑ben 
épült meg, és 1981‑ben, a vasút 
villamosításakor került sor a 
felújítására. A meglévő mellé 
egy újabb vágány kiépítésére 
kerül sor, ami nem jár kapaci‑
tásnöveléssel, de mindenkép‑
pen kiszolgálja a Budapest–
Székesfehérvár között bonyo‑
lított, gyorsabb vasúti forgal‑
mat. Eközben felújítják az érdi 
elágazást, valamint a tárnoki 
vasútvonalat, és nagyobb súlyt 
fektetnek az elővárosi közleke‑

Vajon a vasúti sínek közelében élõk, vagy inkább a 65 
ezer érdi lakos érdekei élvezzenek-e elõnyt, amikor a 
város közlekedésének fejlesztését tartja szem elõtt az 
önkormányzat? Egyebek között ez a dilemma is felme-
rült a minap azon a lakossági fórumon, amelyen a 30a 
vasútvonal fejlesztése kapcsán a Bagoly utcai és a 
Szent István úti felüljárók építési terveit is ismertették 
a szakemberek. 

Rozsi Gábor: A beruházással csökken a rezgésérzékelés és a zajártalom
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A kánikula ellenére zsúfolásig megtelt a Batthyány iskola hosszú folyosója 

désre. Rozsi Gábor kifejtette, 
azt szeretnék, ha az emberek 
többsége nem a közutakon köz‑
lekedne, hanem a vasutat hasz‑
nálná. A fejlesztéssel kisebb 
lesz a rezgésérzékelés, és ala‑
csonyabb a zajártalom, mivel 
a lakóházak közelében zajvé‑
dő falakat építenek, ahol pedig 
szükséges lesz, támfallal erősítik 
meg a vasúti töltéseket. Többek 
között felújítják a Varjú utcai 
felüljárót, valamint a Sóskúti 
úti aluljárót is. Tárnokon új 
buszfordulót és P+R parkolót 
építenek, tehát a teljes elővá‑
rosi szakasz rekonstrukcióját 
tervezik. A projekt tervezése 
során arra törekedtek, hogy 
minél kevesebb kisajátítással 
járjon a megvalósítás. A Bagoly 
utcai felüljárót várhatóan 2011. 
szeptemberétől 2012. júniusá‑
ig építik, míg a Szent István‑
híd megvalósítására 2012–2013 
között kerül majd sor.

Lukács Miklós, a Szent 
István‑híd tervezője szerint 

egy régi álom valósul meg a 
közúti felüljáró megépítésé‑
vel, hiszen Érd már 15 évvel 
ezelőtt megnyerte azt a pályá‑
zatot, amelynek segítségével 
acél hídelemekből létrehozhat‑
ták volna ezt a műtárgyat, de 
sajnos akkor kútba esett a terv, 
mert a kivitelezésre nem volt 
fedezete a városnak. A jelenlegi 
nyomvonal 780 méter hosszú, 
és „hullámzó”, a környezethez 
illeszkedő kialakítást tervez‑
tek. A legnagyobb „bevágás” a 
Hunyadi utca csatlakozásánál 
épül, ahol 80 méteres szint‑
süllyesztést terveztek. Lukács 
Miklós azt is közölte, hogy az 
engedélyezési terv a lakosság‑
gal való egyeztetést követően 
lesz véglegesítve, és hozzátette, 
az észrevételeket, hozzászólá‑
sokat mindenképpen figyelem‑
be veszik, az esetleges változ‑
tatásokat pedig egy augusztusi 
fórum keretében ismertetik a 
majd lakossággal. 

 Bálint Edit

A Bagoly utcai sorompó


