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1. Előzmények, az újbóli egyeztetés okai 
 

A szerződésben foglalt ütemtervnek megfelelően, a Tervező 2021 decemberében leszállította 

a BFK részére a „Döntés-előkészítő tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány és költség-

haszon elemzés” munkarészek végleges dokumentációit (a továbbiakban: DET), melynek 

településüket érintő műszaki tartalmát, döntési pontjait Fót Város Önkormányzata számára a 

Tervező és a NIF Zrt. képviselőinek részvételével 2022. január 20-án tartott tervegyeztető 

megbeszélés keretében mutattuk be.. 

 

A BFK – a 2022. január 20-ai tervegyeztetőn elhangzott ígéretének megfelelően, rövid 

véleményezési határidővel – elkészítette a teljes vonalra vonatkozó DET Fótot érintő döntési 

pontjait összefoglaló műszaki kivonatát, mely alapján a 2022. február 9-én kelt levelünkben 

kértük az önkormányzat állásfoglalását az alábbi kérdéskörökben: 

• Fót állomás és Fótújfalu megállóhely közötti szakasz esetleges kétvágányú 

kialakításával kapcsolatos települési álláspont. 

• Állomási előtér, P+R parkoló, egyéb utasforgalmi létesítmények, kialakítások 

véleményezése (Fót, Fótújfalu, Fótfürdő). 

• Fótújfalu megállóhely áthelyezése kapcsán a bemutatott változatok értékelése. 

• Új különszintű átvezetés a Győrffy István utca vonalában, a bemutatott változatok 

értékelése.  

• Fót és Csomád között a 2102. j. út nyomvonalának a vasútvonal nyugati oldalára 

helyezésévével kapcsolatos települési álláspont.  

 

A BFK alapvető célja az volt, hogy olyan koncepcionális műszaki tartalom kerüljön 

továbbtervezésre, amely egyrészt megfelel a műszaki-gazdaságossági követelményeknek és a 

leendő üzemeltető (MÁV Zrt.) elvárásainak, másrészt az érintett önkormányzatok – így Fót 

Város Önkormányzata – részéről is támogatható. 

 

Önkormányzatuk elkészült tervekben foglalt műszaki tartalmával való egyetértése azért is 

fontos számunkra, mert számos hatósági engedélyezési folyamatban tulajdonosként, 

kezelőként vagy üzemeltetőként bevonásra kerülnek, illetve prognosztizálható a kizárólag Fót 

Város Önkormányzatának hatáskörében megtehető módosítási igény a településrendezési 

eszközök tekintetében is. 
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A BFK-nak a tervezési szerződés szerinti következő engedélyezési tervfázis elkészítéséhez az 

elkészült DET döntési pontjaiban diszponálnia kellett a Tervező felé, melyet 2022.03.08-án 

megtettünk, figyelembe véve a 2022.02.18-án számunkra megküldött válaszlevelükben 

foglaltakat. 

Az engedélyezési tervfázis – azaz a részletesebb tervezési folyamat – során tartott 

egyeztetéseken mind finanszírozói (ITM), mind üzemeltetői (MÁV és VPE1) oldalról 

felerősödtek azon – egyébként az érintett felek által DET fázisban is jelzett – szakmai 

álláspontok, hogy az Önkormányzatuk által javasolt műszaki tartalmak megvalósulása 

esetén a projekt legfőbb céljának tekinthető tervezett menetrendi kínálat leközlekedtetése 

csak jelentős zavarérzékenységi kockázatokkal lehetséges. Tekintettel arra, hogy a MÁV Zrt. 

mint vasútüzemeltető jóváhagyása a hatósági engedélyezési folyamatok során, továbbá az 

ITM mint a tervezés finanszírozásáért felelős Irányító Hatóság jóváhagyása az uniós 

támogatási lehívás során nem nélkülözhető, ezért az alábbi két kérdésben újbóli egyeztetést 

kezdeményeztünk Önökkel: 

• Fót – Fótújfalu között a második vágány kiépítése 

• Fótújfalu megállóhely áthelyezése kapcsán a bemutatott változatok újraértékelése a 

megállóhely elhelyezése a Dózsa György út – Alberti Béla utca közötti szakaszon. 

 

Jelen tájékoztató anyag abból a célból készült, hogy a DET kibővített vizsgálatai és javaslatai 

kapcsán Fót Város Önkormányzata a településüket érintő kérdésekről részletesebb 

információk alapján tudjon dönteni és a továbbtervezéshez javaslatot megfogalmazni. 

 

A MÁV Zrt. és az ITM álláspontját alaposnak és indokolhatónak tartjuk, azzal egyidejűleg 

szükséges azonban mérlegelni a kétvágányú pálya és az áthelyezett megállóhelyből következő 

többlet területigénybevételt. A kimutatás alapján, véleményünk szerint, nem tekinthető 

jelentősnek a területigény-eltérés a különböző változatokat összehasonlítva, de arra 

tekintettel, hogy belterületi szakaszon szükséges a változtatás, ahhoz a helyi önkormányzat 

aktív támogatása is szükséges a számunkra. 

 

Továbbra is fontos a számunkra tehát, hogy Fót város véleményét megismerjük, tekintettel 

arra, hogy a tervezés során a helyi szabályozási eszközök módosítása is elengedhetetlen lesz. 

Változatlanul hangsúlyozzuk, hogy olyan tartalmat kívánunk megterveztetni és 

engedélyeztetni, amely az Önkormányzat támogatását is bírja. 

 

 
 
 

1 VPE – Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-feladata a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind 
az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok 
elosztását. 
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2. Fót belterületi szakasz kétvágányú kialakításának 
kérdése 

 

A projekt és a BFK alapvető célja a jelenleginél jelentősen sűrűbb menetrendi kínálat 

leközlekedtetésének biztosítása. A tervezett menetrendben, csúcsidőben Fót belterületén 6 

pár vonat halad át, menetrendi változattól függő megállási renddel, melyek számára az 

egyvágányú szakaszok zavarérzékenységi szempontból kétségkívül kedvezőtlenek, ezért 

üzemeltetői szempontból az egyvágányú szakaszok hosszának minimalizálása elfogadható érv. 

Ugyanakkor egy sűrűn beépített települési szövetben ez magáningatlanok érintettségével jár. 

Az önkormányzati igények, ill. a vasút üzemeltetői szükségszerűségek alapján 

kompromisszumos megoldásként a Tervező elkészítette a részleges, ill. további opcióként a 

teljes kétvágányú szakasz kialakítását, melyet előzetesen az BFK, ITM, MÁV Zrt. is 

továbbtervezésre alkalmasnak talált. 

Jelen fejezetben a 3 változat (egyvágányú kialakítás; nyújtott állomásfejes, részlegesen 

kétvágányú kialakítás; teljes kétvágányú kialakítás) összehasonlítását mutatjuk be.  

Az egyes változatokhoz külön készültek ingatlanérintettséget bemutató tervlapok, így a 

részletes bemutatásokat kérjük ott keressék! 

2.1. BFK által korábban engedélyezési tervszintre diszponált - 1. változat (korábban 
v2.2) 

- Fót állomás peronjai a jelenlegi helyén maradnak  

- Győrffy István utcai aluljáró a meglévő út nyomvonalán helyezkedik el 

- Fót és Fótújfalu között egyvágányú kialakítás kerül megtervezésre 

- Fótújfalu megállóhely kétvágányú kialakítású 

- Megállóhelyi peron áthelyezésre kerül a Dózsa György úti (Szabó Dezső 

utcai) műtárgy keleti oldalára 

- az állomási P+R és B+R parkolók a Veres Péter utca mellett lévő 

beépítetlen területen helyezhetőek el 

- Fót és Fótújfalu között a vasút mindkét oldalán zajvédőfal kiépítése 

szükséges 

- jelen változat Fóton belüli érintetti ingatlanait ábrázoló tervlapján a 

fot_ingatlan_11 és fot_ingatlan_12 tervlap tartalmazza 
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1. ábra: Az 1. változat torz helyszínrajza 

A változatban Fót állomás mai végpontján kezdődik az egyvágányú szakasz (a Kossuth Lajos 

utcát a vasút már egy vágánnyal keresztezi). A mai Fótújfalu megállóhelyre egy vágánnyal 

érkezik a vasúti pálya, majd a Szent Benedek utca magasságában kezdődik újra a kétvágányú 

szakasz. A Szabó Dezső utcai műtárgy alatt már két vágány vezet, ezért annak átépítése 

szükséges, majd a műtárgy keleti oldalán kap helyet az új (áthelyezett) Fótújfalu megállóhely, 

közvetlen kapcsolatot adva mellé helyezett P+R parkolókhoz. A műtárgy átépítése révén új 

külön szintű gyalogos kapcsolat adható a Szent Benedek utca felé, valamint az Áchim András 

utca felé. 

Ez a változat korábban az önkormányzat részére már bemutatásra került. 

 

2.2. Homogén kétvágányú kialakítás - 2.változat (korábban v2.3) 

- Fót állomás peronjai megközelítőleg a jelenlegi helyén maradnak, de a 

műtárgyon keresztül gyalogos kapcsolat a Győrffy István és Kossuth 

Lajos utcák páratlan oldalára (az Erkel Ferenc tér felé) így is adható, így 

a közűt szintbeni keresztezése ebben az esetben sem szükséges 

- Győrffy István utcai aluljáró a meglévő út nyomvonalán helyezkedik el 

- Fót és Fótújfalu között kétvágány kerül megtervezésre 

- Fótújfalu megállóhely kétvágányú kialakítású 

- Megállóhelyi peron az Alberti Béla utca és a Dózsa György úti (Szabó 

Dezső utcai) műtárgy között helyezkedik el 

- az állomási P+R és B+R parkolók megadhatóak a jelenlegi megállóhely 

területén, valamint a Szabó Dezső utca keleti oldalán is 

- Fót és Fótújfalu között a vasút mindkét oldalán zajvédőfal kiépítése 

szükséges 
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- jelen változat Fóton belüli érintetti ingatlanait ábrázoló tervlapján a 

fot_ingatlan_21 és fot_ingatlan_22 tervlap tartalmazza  

A meglévő szintbeni gyalogos útátjáró az Alberti Béla utca vonalában megtartható, így a 

vágányok és a peronok jelenlegihez képest több irányából (a lakóterületek és a főút felől is) 

megközelíthetőek lehetnek, amely a vasút elérhetőségét jelentősen javítja. A rendelkezésre 

álló ingatlanokon parkolókat is terveztünk a Dózsa György út - Szabó Dezső utcai műtárgy 

keleti oldalán. A két peron helyigénye támfalas megtámasztással biztosítható, emiatt 

ugyanazon északi lakóingatlanok kisajátítása szükséges, mint az Önkormányzat számára már 

korábban bemutatott változat esetében is. 

 

2.3. Részleges kétvágányú (nyújtott állomásfej) kialakítás - 3. változat (korábban v.2.5) 

- Fót állomás peronjai előretolhatóak, „ráültethetőek” az új aluljáróra, 

ezzel új gyalogos kapcsolatot adva a városközpont, ill. az Erkel Ferenc 

tér felé.  

- Fót és Fótújfalu között részleges kétvágányú kialakítása Fót felől a Tóth 

Kázmér utcáig 

- Fótújfalu megállóhely kétvágányú kialakítású 

- Megállóhelyi peron az Alberti Béla utca és a Dózsa György úti (Szabó 

Dezső utcai) műtárgy között helyezkedik el 

- az állomási P+R és B+R parkolók megadhatóak a jelenlegi megállóhely 

területén, valamint a Szabó Dezső utca keleti oldalán is 

- Fót és Fótújfalu között a vasút mindkét oldalán zajvédőfal kiépítése 

szükséges 

2. ábra: A 2. változat torz helyszínrajza 
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- jelen változat Fóton belüli érintetti ingatlanait ábrázoló tervlapján a 

fot_ingatlan_31 és fot_ingatlan_32 tervlap tartalmazza  

 

A változatban Fót belterületén két vágánnyal hagyjuk el Fót vasútállomást. A két vágány a Tóth 

Kázmér utca előtt ér véget. Ezt követően 1 vágánnyal érkezik a mai Fótújfalu megállóhely 

helyére. Alberti Béla utca vonalában újra kétvágányú szakasz kezdődik és ide kerül 

áthelyezésre Fótújfalu megállóhely, amely a Szabó Dezső utcai műtárgyig tart. A megállóhely 

kialakítása egyezik a 2. változatban bemutatott kétvágányú kialakítással. 

 

Ez a változat a MÁV álláspontja szerint minimálisan szükséges ahhoz, hogy a tervezett 

menetrendi struktúra lebonyolítható legyen, fenntartva azt az üzemeltetői igényt, hogy az 

óránként tervezett 6 pár leközlekedtetéséhez alapvetően homogén kétvágányú infrastruktúra 

lenne szükséges. 

 

Belterületi kisajátítási kérdések 

Fót belterületén felmerült az Önkormányzat részéről a vasúti pályához kapcsolódó védősáv 

minimalizálása.  

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM 
rendelet szerinti Országos Vasúti Szabályzat I. kötetében az alábbiak szerepelnek: 
 

„1.1.13. Vasúti védősáv (biztonsági sáv) 

A vasúti védősáv a vasúti pálya, illetve a vasúti közlekedési terület része. 

Új építéseknél az országos közforgalmú vasút védősáv szélessége v = 160 km/h 

sebességhatárig, a szélső vágány tengelyétől mérve 9,0 m, töltésben lévő vasúti pálya 

esetén a töltés lábától, bevágásban annak szélétől 5,0 m.” 

ill. 

„1.3.10. Vasút megközelítése nem vasútüzemi célt szolgáló, nem nyomvonalas 

építményekkel 

3. ábra: A 3. változat torz helyszínrajza 
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A nem vasútüzemi célt szolgáló, nem nyomvonalas építmények elhelyezési távolságát a 

következők figyelembevételével kell meghatározni. 

a) Az 1.1.13. pontban meghatározott védősáv szélesség (védőtávolság), melyet az 5,0 m-

nél magasabb építményeknél az 5,0 m feletti magasság értékével növelni kell.” 

 

A vasúti pályához Fót állomás és Fótújfalu megállóhely között minden esetben szükséges 

zajvédőfal kiépítése, amely legkisebb távolságra 4,5 méterre helyezhető el a vágánytengelytől.  

Az üzemeltető MÁV Zrt.-vel megkezdődtek az egyeztetések a jogszabály által előírt minimális 

távolság alóli felmentésről, azonban ezt csak az engedélyezési szakasz későbbi fázisában lehet 

pontosítani, ill. tényleges felmentést csak az engedélyezési eljárás részeként az ITM Vasúti 

Hatósági Főosztály adhat. Célunk az, hogy a zajvédő fal elhelyezése adja meg a MÁV terület 

határát is egyben, annak érdekében, hogy a fal mögött már ne legyen szükséges a 

területigénybevétel. 

A három változatban érintett ingatlanok számában nincs eltérés, ugyanakkor az érintett 

föld/teleknagyságot illetően eltérnek a változatok. A tervezett állapotot tekintve és a vonal 

fejlesztése révén szükséges a kétvágányú szakasz létesítése, annak megtervezése nem jár 

plusz ingatlanok kisajátításával. Amennyiben Fót belterületén végig egyvágányú szakasz 

létesül, úgy a Vác és Veresegyház felől érkező utasok több percet kényszerülnek várakozni 

Fótfürdő megállóhelynél, így a projekt szempontjából szükséges a 2. vágány létesítése. 

A következő táblázatok az egyes ingatlanok érintettségét mutatják be a különböző változatok 

esetén. Jelezzük, hogy az alábbiakban bemutatott területigénybevételek a Döntés-előkészítő 

tanulmány szintű vizsgálatok alapján kerültek meghatározásra, a további részletes 

tervfázisokban kismértékű pontosítások történhetnek. 

4. ábra: Mintakeresztszelvény egyvágányú szakasz esetében 
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1. változat  korábbi diszpozíciós kialakítás 

Érintett ingatlanok száma: Kisajátítandó terület mértéke: 

Összesen: 53 69 010 m2 

Ebből lakóingatlanok: 39 7154 m2 

Ebből bontandó lakóépületek száma:   

Pályageometria miatt: 7   

Fót állomáson épülő aluljáró miatt: 4   

Zajvédő fal közelsége miatt: 7 2800 m2 

Összesen: 18   

 

2. változat – homogén kétvágányú kialakítás 

Érintett ingatlanok száma: Kisajátítandó terület mértéke: 

Összesen: 58 93 235 m2 

Ebből lakóingatlanok: 42 10 242 m2 

Ebből bontandó lakóépületek száma:   

Pályageometria miatt: 10   

Fót állomáson épülő aluljáró miatt: 4   

Zajvédő fal közelsége miatt: 5 2800 m2 

Összesen: 19   

 

3. változat – részleges kétvágányú (nyújtott állomásfej) kialakítás 

Érintett ingatlanok száma: Kisajátítandó terület mértéke: 

Összesen: 55 80 530 m2 

Ebből lakóingatlanok: 40 7481 m2 

Ebből bontandó lakóépületek száma:   

Pályageometria miatt: 10   

Fót állomáson épülő aluljáró miatt: 4   

Zajvédő fal közelsége miatt: 7 2800 m2 

Összesen: 21   
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3. Az egyes változatok összehasonlítása  
Az egyes változatok részletes ingatlanérintettségét a csatolt PDF fájlok tartalmazzák. Jelen 

dokumentációban csak az egyes változatok közötti különbségeket mutatjuk be. 

 

A tervlapokon, melyek a következő oldalakon találhatóak az alábbi jelmagyarázat szerepel: 

▪ piros színnel minden változatban bontandó ingatlan 

▪ lila színnel az aluljáró miatt bontandó ingatlan 

▪ sárga színnel minden változatban zajvédő fal miatt érintett (de nem 

bontandó) ingatlan 

▪ zöld színnel az 1. változatban zajvédő fal miatt érintett és nagy 

valószínűséggel részben bontandó, ill. 2. és 3. változatban bontandó 

ingatlan 

▪ világoskék színnel a 2. és 3. változatban zajvédő fal miatt bontandó 

ingatlan 

Összefoglalva a tervlapok alapján az látható, hogy a változatok között csak a Tóth Kázmér 

utca előtti (5. ábrán jelölt) szakaszon van különbség, az utána lévő (6. ábrán jelölt) szakaszon 

lévő négy (pirossal jelölt) ingatlan érintettsége mindhárom verzió esetén fennáll, ezek az 

ingatlanok a vágánytengely geometriájától függetlenül bontandóak.  

A Tóth Kázmér utca előtti (5. ábrán jelölt) szakaszon két (pirossal jelölt) ingatlan bontandó 

minden verzió esetén, illetve három (lilával jelölt) ingatlan szintén minden verzió esetén 

bontandó a Györffy István út vonalában kialakítandó aluljáró miatt. A három (zölddel jelölt) 

ingatlan csak a 2. és 3. verzió esetén bontandó, első esetén csak részleges 

területigénybevétellel jár. A négy darab (sárgával jelölt ingatlan) minden verzió esetén a 

zajvédő fal közelsége miatt részleges területigénybevétellel jár, továbbá az egy darab kék 

színnel jelölt ingatlan csak a 2. és 3. verzió esetén jár részleges területigénybevétellel. 

Az összehasonlításról összefoglaló táblázat is készült, mely a 13. oldalon található. 

 



 

 
19/11 

 
5. ábra: A változatok összehasonlítása: Tóth Kázmér utca előtti szakasz 
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Az 5. ábra nagyítása  
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6. ábra: A változatok összehasonlítása: Tóth Kázmér utca utáni szakasz 
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A bemutatott három változat összehasonlítása a főbb szempontok alapján: 

 1. változat 2. változat 3. változat 

javasolt kialakítás 1 vágányú kialakítás 2 vágányú kialakítás 
részleges kétvágányú 

kialakítás 

Fót megállóhelyi 

peron 
jelenlegi helyén marad 

a peronokról az Erkel 

Ferenc tér felé 

kapcsolat adható 

a peronokról az Erkel 

Ferenc tér felé 

kapcsolat adható 

Győrffy István utcai 

átjáró 
új aluljáró új aluljáró új aluljáró 

Fót és Fótújfalu 

közötti kialakítás 

1 vágányú kialakítás 

Jókai utcáig 

végig kétvágányú 

kialakítás  

Tóth Kázmér utcáig 

kétvágány, azt 

követően egy vágány az 

Alberti Béla utcáig 

Fótújfalu 

megállóhely 

elhelyezkedése 

Szabó Dezső utcától 

keletre 

Alberti Béla és a Szabó 

Dezső utca között 

Alberti Béla és a Szabó 

Dezső utca között 

Szabó Dezső utcai 

műtárgy átépítése 
szükséges szükséges szükséges 

mennyi ingatlan 

érintett 
39 db 42 db 40 db 

ebből bontandó 

7 db a 

vágánykialakítás 

miatt, +4 db Fót 

állomáson épülő 

aluljáró miatt 

10 db a 

vágánykialakítás 

miatt, +4 db Fót 

állomáson épülő 

aluljáró miatt 

10 db a 

vágánykialakítás miatt, 

+4 db Fót állomáson 

épülő aluljáró miatt 

ebből zajvédő fal 

közelsége miatt 

érintett 

7 db 5 db 5 db 

Összegzésül elmondható, hogy a fenti információk alapján a projekt volumenére, a jelenleg 

ismert forgalmi igényekre, továbbá terület várható fejlődésére a homogén kétvágány 

kiépítése tekinthető ideálisnak Rákospalota-Újpest állomástól Veresegyház állomásig, így 

Fót belterületén is.  

Az ingatlanérintettséget tekintve elmondható, hogy a változatok közti különbség az érintett 

ingatlanok darabszáma tekintetében 3 db, míg az érintett össz. lakóingatlan négyzetméter 

mennyiség tekintetében pedig cca. 30% az eltérés. A részben vagy teljesen kétvágányú 

változatokkal azonban Fót utasai számára mind Fót állomás, mind Fótújfalu megállóhely 

jobban megközelíthetővé válik, és a vonatok megbízhatósága is jobb lesz.  



 

 
19/15 

 

4. Fótújfalu megállóhely kialakítása  
 

Fótújfalu megállóhely áthelyezésének vizsgálatára azért van szükség, mert jelenlegi helyén az 

ívviszonyok miatt akadálymentes kialakítás, az érvényes műszaki szabványok szerint nem 

megoldható. 

Fótújfalu megállóhely kialakítása az 1. változat esetén: 

A megállóhely ebben a változatban a Dózsa György út/Szabó Dezső út keleti oldalára kerül 

elhelyezésre. Ez benzinkút és egyéb idegen területek igénybevételével nem jár, azonban az új 

felvételi épület kevésbé kiemelt, a mai megállóhely által kiszolgált lakóterületektől távolabbi 

pozícióban helyezkedik el (de külön projektben egy reprezentatív állomási előtér 

megvalósítható). 100 férőhelyes felszíni parkolót tervezünk. A változat esetében 125 

férőhelynyi kerékpártárolót létesítünk. Ebben a változatban is törekedtünk a vasút elválasztó 

hatásának csökkentésére, ezért tervezett egy új szintbeni gyalogos vasúti átjáró a Szent 

Benedek utca felé, amellyel elkerülhető, hogy az utasoknak fel kelljen menniük a töltésen és 

7. ábra: Fótújfalu megállóhely előterének kialakítása az 1. változatban 
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szintben kelljen keresztezniük a Szabó Dezső utat. Tervezünk továbbá egy gyalogos-

kerékpáros hidat is a peron másik végéhez az Áchim András utcához. 

 

Fótújfalu megállóhely kialakítása a 2.változat esetén: 

 
8. ábra: Fótújfalu megállóhely előterének kialakítása a 2. változatban 

Fótújfalu kialakítása a 2. változatban az Alberti Béla utca és a Szabó Dezső utca közé kerül 

elhelyezésre. Ezzel egyrészt a jelenlegi utasoknak kívánunk kedvezni, úgy, hogy a régi 

településrész (Fótújfalu mh. jelenlegi helye) felől változatlanul biztosítjuk a vasút kényelmes, 

gyalogos elérhetőségét. A jelenlegi felvételi épület helyén kialakítható kis kapacitású P+R 

parkoló (kb. 20 férőhely), azonban az Önkormányzat igénye esetén zöldfelület is létrehozható 

ezen a területen. A peronok másik végéről a Szabó Dezső út felé is közvetlen kapcsolat nyílik, 

az út keleti felén ugyanakkor ebben a változatban is egy nagykapacitású P+R parkoló létesül 

(amely a peronokról a Szabó Dezső út keresztezése nélkül elérhető). Korábban a város által 

felajánlatott vendéglő (Mozdony söröző) helyét is felhasználnánk emellett egy, a helyi 

lakosokat kiszolgáló B+R parkoló (kerékpártároló) és zöldfelületet létesítésére. A bemutatott 

állomási előtér tudja kezelni azt a lakossági igényt is, hogy megközelíthető maradjon a 4549 

sz. (Mozdony söröző melletti) ingatlan a mai megállóhely felől.  

Fótújfalu új állomási előterét a Dózsa György úti (Szabó Dezső úti) műtárgy mellé helyeztük el, 

a mai gázátemelő helyén. A peronokról ennél a változatnál is lépcső vagy lift segítségével 

érhető el a főút, amely mentén két oldalt autóbuszmegállókat és K+R parkolókat helyeztünk 

el. A fenti ábrán is látható, hogy ez a kialakítás kb. 30 méter rágyaloglást igényel a parkolóból, 

így a P+R parkolók helye opcionálisan kialakítható a jelzett 4/6 hrsz. ingatlanon (benzinkút és 

a vasúti pálya közötti terület) is, amennyiben nincs más önkormányzati terv (kisajátítási 

probléma) a területtel.  

A megállóhely két oldalán B+R parkolók elhelyezése lehetséges, melyek révén a város 

kerékpáros kapcsolatai is javulnak. Tervezünk továbbá egy gyalogos-kerékpáros hidat is a 

peronok fölé, a Szent Benedek utca és Tessedik Sámuel utca közé.  
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A megállóhelyhez kapcsolódó funkciók elhelyezése a 2. változatban a vasút mentén mintegy 

700 méter hosszúságban nyúlik el, de a fenti javaslatokat révén az egyes funkciók a Szabó 

Dezső utca térségében csoportosíthatók, míg a peronvégi kijáratokkal a település központi 

részének minden pontja (így a jelenlegi megállóhely környezete is) elérhető lesz.  
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5. További kérdések 
 

A fent bemutatott témákon felül a további tervezési fázisok körültekintő és alapos elvégzése 

érdekében – megerősítve a 2022.04.13-án tartott egyeztetésen elhangzott kéréseinket – 

szeretnénk az önkormányzat felé adatigénnyel élni: 

• Fót autóbusz-állomás áthelyezése: Tekintettel arra, hogy a komplex vasútfejlesztési 

projekt keretében a módváltás egy kiemelten vizsgálandó szempont, szeretnénk 

tájékoztatást kérni arról, hogy Fót autóbusz-állomás elhelyezése a település 

hosszútávú terveinek megfelelően hogyan fog alakulni a jövőben. Az autóbusz-állomás 

új lokációjának ismerete szükséges ahhoz, hogy a vasútállomási előterek pontos 

kialakítása során az autóbuszos ráhordást a projekt keretében figyelembe tudjunk 

venni, így a lehetséges átszállókapcsolatokat az utasok számára lehető 

legkényelmesebb módon biztosítani tudjuk. 

• Alagimajor megállóhely: A 2022. április 14-én tartott egyeztetésen elhangzott az 

önkormányzat részéről azon igény, miszerint a Dunakeszi város közigazgatási területén 

elhelyezkedő Alagimajor megállóhely megtartása a Fótliget lakópark térségében 

tervezett lakó, ill. ipari-kereskedelmi fejlesztésekre való tekintettel vizsgálandó. Kérjük 

az említett térségben tervezett beruházások elérhető terveit (minimálisan az 

utcahálózatot bemutató beépítési tervet) rendelkezésünkre bocsátani, melyek alapján 

az érdemi vizsgálatokat el tudjuk végezni. 
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6. Összegzés, döntési pontok 
 

Röviden összefoglaljuk a dokumentációban részletesebben ismertetett döntési pontkat.  

Jelen dokumentum alapján az alábbi döntési pontok kapcsán számítunk az Önkormányzat 

támogató véleményére: 

▪ A fóti belterületi kétvágányú szakasz kialakítása.  

▪ Fótújfalu megállóhely elhelyezése (Szabó Dezső utca keleti vagy nyugati oldalán).  

▪ Önkormányzat állásfoglalása a Szabó Dezső utca 4/6 hsz. beépítetlen területen való 

P+R parkoló építése kapcsán. Ezen döntési pont kapcsán a BFK a helyszíni P+R kialakítás 

mellett a mostani felvételi épület helyén egyéb utasforgalmi funkciók kialakítását 

javasolja. 

 


