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„E hont újra naggyá fiainak szent akarata teheti” (Vörösmarty Mihály)

Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára múlt 
hétfőn hivatalában fogadta T. 
Mészáros Andrást, Érd polgár-
mesterét és az általa vezetett 
delegációt. A megbeszélés 
témája Érd közlekedésfejlesz-
tése volt: az M7-es csomópont 
komplex átalakítása, a két elő-
városi vasútvonal közé zárt 
terület könnyebb megközelíté-
sének megoldása, illetve Érd és 
térsége középtávú közlekedés-
fejlesztési tervének kialakítása.

A megbeszélésen elhangzot-
takról Segesdi János alpolgár-
mester számolt be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. Mint mond-
ta, jelentős problémát jelent, 
hogy az M7-es érdi lehajtója 
a jelenlegi forgalmat már nem 
bírja el, eredeti funkcióját nem 
tudja betölteni. 

– Mint arra Völner Pál állam-
titkár felhívta a figyelmünket, 
a problémát komplex módon 
kell kezelni, vagyis a lehajtóhoz 
kapcsolódó utakat is át kell ala-
kítani, és nagy hangsúlyt kell 
helyezni az M7-esről lefolyó 

csapadékvíz elvezetésére. Mint 
ismert, a csapadékvíz jelenleg 
a Somogyvári utcán keresztül 
folyik le, és nincs csatlakozása 
a Lőcsei úton kiépített vízelve-
zető rendszerhez, ily módon a 
felgyülemlő víz sok ingatlant 
veszélyeztet. A fejlesztési tárca 
államtitkára a megbeszélésen 
ígéretet tett arra, hogy szakér-
tőket küld az M7 érdi csomó-
pont korszerûsítésének, a fel- és 
lehajtó, illetve az M7 csomó-
ponti ágainak, a sávbővítésnek 
és a csapadékvíz elvezetésének 
összehangolására – fûzte hozzá 
Segesdi János.

– A megbeszélés másik témá-
ja az elővárosi vasút fejlesztésé-
ből, a Diósdi úti aluljáró megépí-
téséből adódó helyzet áttekinté-
se volt. Tény, hogy az aluljáró 
megépítésével a két pályaudvar 
közötti terület gyakorlatilag 
zárt szigetté vált, megközelíté-
se autóval rendkívül körülmé-
nyes. Völner Pál ígéretet tett 
arra, hogy a további fejleszté-
sek során ezt a problémát szem 
előtt tartják és kezelni fogják. 

Az első lépés a Szent István-
híd megépítése lesz, hiszen a 
Felvigyázó utcánál biztosítani 
lehet majd a le- és felhajtást a 
két vasút közti rész felé, és csök-
kenni fog a terület elzártsága. 
Az Alispán és Mária utca lakó-
it az Antal utca-Melánia utca 
közötti közúti aluljáró, illetve 
az Antal utcai patakra épített 
nagy teherbírású híd tudja majd 
kivezetni a tervezett Széchenyi 
téri körforgalomba – részletezte 
az alpolgármester.

– A megbeszélésen egyetér-
tés született abban, hogy elő 
kell készíteni Érd és térségének 
középtávú közlekedésfejlesztési 
tervét, mivel az M6, M7 autó-
pályák és az M0 autóút, illetve 
az elővárosi vasútvonalak több 
részre szabják a dinamikusan 
fejlődő várost. E tervet széles 
körû konferencia keretében 
ismertetjük majd meg a szakem-
berekkel. Elsősorban az itt élők 
problémáit kell megoldanunk, 
ám a szakértők véleményét nem 
szabad figyelmen kívül hagy-
nunk – hangsúlyozta Segesdi 

János, hozzátéve: Völner Pál 
megkérte a minisztériumi szak-
értőket, hogy foglalkozzanak 
Érd közlekedési problémáival. 
– Az eddig elkészült anyagokat, 
beleértve a közösségi közleke-
dés átalakítását célzó koncep-
ciót is, hamarosan elküldjük a 
minisztériumnak. Bízunk benne, 
hogy a konferenciát november-
december folyamán meg tudjuk 
tartani, és olyan szakmai anyag-
gal alátámasztva mutathatjuk be 
terveinket, hogy a szaktárca, de 
akár az Európai Unió is figyel-
met tud fordítani rájuk, illetve 
megfelelő pénzeszközt biztosít 
azok végrehajtására – mondta 
az alpolgármester, kiemelve: a 
közlekedési koncepció az eddigi 
fő közlekedési irányok megvál-
toztatására épül. 

– Eddig szinte mindenki az 
M7-es felé közlekedett, ám mi 
szeretnénk, ha az elővárosi 
vasút nagyobb szerepet kapna, 
és le tudnánk hozni rá az utaso-
kat. A most rendszerbe állított 
elővárosi szerelvények olyan 
komfortot biztosítanak és olyan 
sebességgel szállítják be az 
embereket a főváros szívébe, 
hogy ezzel a személygépkocsi 
sem tudja felvenni a versenyt. 
Ha a helyi közlekedést úgy tud-
juk átalakítani, hogy igénybe-
vételével az emberek mind idő-
ben, mind útiköltségben spó-
rolni tudnak, előnyben fogják 
részesíteni a vonatközlekedést, 
és a nagy ingázó forgalom a 
vasútra terelődhet át. Mint az 
államtitkár említette, komoly 
kampánnyal kell felhívni az 
emberek figyelmét az elővárosi 
vasutat érintő pozitív változá-
sokra – jegyezte meg Segesdi 
János, aki újságírói kérdésre 
elmondta: a dunai közlekedés-
sel kapcsolatos elképzelésekről 
nem esett szó a tárgyaláson, 
ugyanis az érdi kikötő kialakítá-
sa hosszú folyamat része lesz. – 
Ennek keretében tervezzük azt 
is, hogy ismét megnyitjuk a sza-
bad strandot, hiszen a dél-pesti 
szennyvíztisztító átadásával pár 
éven belül a Duna vízminősé-
ge alkalmas lesz fürdőzésre, 
kikapcsolódásra – zárta szavait 
az alpolgármester.

 Ádám Katalin

A város közlekedési gondjairól tárgyaltak a Fejlesztési Minisztériumban

Jelentõs változások várhatók  

Érd közlekedésében
Érd középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójáról, az M7-es érdi lehajtójának 
komplex átalakításáról, illetve a két elõvárosi vasútvonal közötti terület közlekedé-
sének megoldásáról tárgyalt múlt hétfõn T. Mészáros András és delegációja Völner 
Pállal, a fejlesztési tárca államtitkárával. A tanácskozás részleteirõl, eredményeirõl 
Segesdi János számolt be sajtótájékoztatóján.

A fejlesztési tárca államtitkárával folytatott megbeszélés egyik témája a Diósdi úti aluljáró megépítésével 
elszigetelõdött terület könnyebb megközelítése volt 

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Próbajárat szombaton, 
bárki kipróbálhatja
Korszerű megállók épülnek, új buszok várnak bevetésre Érden, ezzel szeretnék megújítani, 
sűríteni a városi közlekedést. A héten szombaton mutatkozik be a nagyközönségnek a 
korszerű közlekedési eszköz, amely a Stop Shop és a piac között fog ingázni reggeltől késő 
délutánig, és bárki igénybe veheti – ingyen!

– Olyan buszhálózat kiépítést tervezzük, amely összesen tizenegy viszonylatból állna 
– tájékoztatott Tóth Tamás fejlesztési tanácsnok. – Ehhez korszerűsíteni, illetve építeni 
kell buszmegállókat és ki kell alakítani egy buszparkot, ami első lépcsőben kilenc, később 
negyvenhárom, majd igénytől függően hatvanöt járműből állna. Ez komoly beruházást 
igényel, hiszen egy új autóbusz  bruttó negyvenmillió forintba kerül.

 – Hány férőhelyesek lennének?
 – Ezek kisbuszok, huszonhét ülőhellyel, de állóhellyel együtt kényelmesen negy-

venketten férnének el. Belső közlekedésre megfelelnének a kisebb méretű járművek, 
amelyeket itthoni gyártóktól szereznénk be. Ez különösen célja a projektnek, hogy hazai 
buszokkal oldjuk meg Érd város közlekedését. 

 – Mennyire hálóznák be városunkat az új járatokkal?
– Mondhatom maximálisan, mert ötszáz méteres körzetben találhatunk majd meg-

állót, a jelenlegi három kilométer helyett, s ez nem mindegy az itt élőknek, akiknek 
ezzel nagyobb mozgáslehetőséget kínálunk a korábbinál és sűrűbben elérhetők lesznek 
számukra a célpontok. Például az Óváros látogatottsága is megnőhet, főleg a pincesornak, 
ahová nem kell feltétlenül kocsival menni, hanem busszal is mehet a gépjármű-tulajdonos, 
hogy nyugodtan fogyaszthasson bort… Célunk, hogy összekapcsoljuk a városrészeket, és a 
vonatokhoz is lenne csatlakozás, hogy ne kelljen sokat várakozni az állomásosokon. 

– Milyen gyakran cirkálnának majd a helyi buszok a városban?
– Csúcsidőben akár négy percenként a forgalmasabb helyeken, de a ritkább járatok 

is legfeljebb harminc percenként közlekednek. Szombaton találkozhatnak az új busszal 
az érdiek. Igaz, két évvel ezelőtt már láthatták egy alkalmi bemutatón, most viszont 
menetidő-bejárásra invitáljuk őket a Stop Shop és a piac között ingyen, cserébe kikérjük a 
véleményüket a járatról, aminek a menetideje körülbelül tizennyolc perc. 

– Azt már tudjuk, mennyibe kerül egy új busz, de mennyibe kerül a beruházás első 
lépcsője?

– A hagyományos megállók, az „intelligens” megállók amelyek jelzik, illetve gomb-
nyomásra bemondják, mikor érkezik a busz. Megépítése, valamint az akadálymentesítés, 
a garázs, a szerviz és az irányítóközpont létesítése mintegy kétszázötven millió forintba 
kerül. 

Érdemes erre a célra beruházni, mert jelentősen javulna ezzel Érd közlekedése, és meg-
könnyítené az itt élők életét, azaz komfortosabbá tenni mindannyiunk itt tartózkodását.
 Temesi László       


