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1. Fót belterületi kialakítása 
2022.07.13-án került megtartásra Fót Önkormányzata részvételével egy személyes 

egyeztetés, amelyen a Megrendelő NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. (a 

továbbiakban: NKK), valamint a Tervező Főmterv Zrt. (a továbbiakban: Tervező) vett részt. Az 

egyeztetést Fót Önkormányzati testülete kezdeményezte, annak érdekében, hogy a tervezett 

műszaki tartalmat a képviselőtestület is részletesen megismerhesse mielőtt képviselőtestületi 

határozat formájában állást foglal annak támogathatóságáról, kérve a beruházó 

visszacsatolását az Önkormányzat által tett korábbi műszaki javaslatok megvalósíthatóságával 

kapcsolatosan.  

Az egyeztetésen elhangzottak alapján egyetértés volt abban, hogy a kormány által elfogadott 

Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS-ban) célként megfogalmazott 6 vonatpár/óra 

kapacitás zavarérzékenység-mentes biztosítása érdekében Veresegyházig homogén 

kétvágányú pályakialakítás kiépítése szükséges. 

NKK vállalta, hogy az alábbi két kérdésben végez Tervezővel közösen további vizsgálatokat 

- Fótújfalu megállóhely elhelyezése oly módon, hogy a Szent Benedek utcai ingatlanok 

érintettsége csökkenjen, 

- Fót belterületén a nyomvonal „U” keretben történő vezetésének vizsgálata. 

1.1.  Fótújfalu megállóhely módosított kialakítása 

Fótújfalu megállóhely kapcsán kérte az Önkormányzat a vasút geometriájának minimális 

módosítását, valamint a Jókai utca felé történő eltolását annak érdekében, hogy a Szent 

Benedek utcai ingatlanok területigénybevétele csökkenjen.  
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Tervező megvizsgálta az Önkormányzat javaslatát, amellyel kapcsolatban az alábbi változatot 

készítette el (nagyobb méretben a csatolt PDF-ek között érhető el): 

A megállóhely jelenlegi helyét követően Fótújfalu irányában egy hosszabb egyenes szakasz 

került kialakításra, így a ma meglévő legszűkebb két ingatlan közötti területre (1972/1 és 4549 

hrsz. ingatlanok között) – amely 8 méter – egy ingatlanérintettség szempontjából optimálisabb 

peronelrendezés adható, amely révén nem szükséges az eddig érintett 4556 és 4557 hrsz. 

ingatlanok bontása. A módosított kialakítás szerint  – korábbi változatokhoz hasonlóan – az 

1972/1 hrsz. ingatlan bontandó lesz, valamint a 1972/2 ingatlan hátsó melléképületei is 

érintettek. 

A megállóhely a korábbi változathoz képest Fótfürdő felé került eltolásra úgy, hogy a peron 

eleje az új gyalogos-kerékpáros híd alatt kezdődik. A peron gyalogos kapcsolatai a korábbi 

kialakításhoz hasonlóan ugyanúgy a Szabó Dezső út felől adhatóak meg külön szintű 

kapcsolatokon keresztül (lépcső, lift). 

Az Önkormányzat korábbi kérését figyelembe véve, a peronok gyalogos megközelítése 

elérhető marad az Alberti Béla utca felől, amely a vasúttal párhuzamosan halad. 

A kialakítás kapcsán az alábbi ingatlanok érintettek:  

  

1. ábra: Fótújfalu megállóhely módosított helyszínrajza 
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1. táblázat: Fótújfalu környezetének ingatlanérintettsége 

Fótújfalu megállóhely kialakítása miatt érintett ingatlanok 

Sorszá
m 

Települé
s  

Fekvés HRSZ Jelen bemutatott 
változatban a telek 
érintettsége 

korábban bemutatott 
változatban a telek 
érintettsége      
 

1 Fót belterület 1934 bontandó lakóingatlan bontandó lakóingatlan 

2 Fót belterület 1972/1 bontandó lakóingatlan bontandó lakóingatlan 

3 Fót belterület 1972/2 bontandó 
melléképület  

nem érintett 

4 Fót belterület 4547 Volt Mozdony söröző 
telke, 
vasútfejlesztéshez 
(B+R) felhasználható 

Volt Mozdony söröző telke, 
vasútfejlesztéshez (B+R) 
felhasználható 

5 Fót belterület 4549 Hátsókert érintettsége 
jelentősen kisebb 
mértékben, mint a 
korábbi változatban 

 Hátsókert érintettsége 

6 Fót belterület 4551 Hátsókert érintettsége 
jelentősen kisebb 
mértékben, mint a 
korábbi változatban  

 Hátsókert érintettsége 

7 Fót belterület 4552 Hátsókert érintettsége 
jelentősen kisebb 
mértékben, mint a 
korábbi változatban  

 Hátsókert érintettsége 

8 Fót belterület 4553 Hátsókert érintettsége 
jelentősen kisebb 
mértékben, mint a 
korábbi változatban  

 Hátsókert érintettsége 

9 Fót belterület 4554 Hátsókert érintettsége 
jelentősen kisebb 
mértékben, mint a 
korábbi változatban 

 Hátsókert érintettsége 

10 Fót belterület 4555 nem érintett Hátsókert érintettsége 

11 Fót belterület 4556 nem érintett bontandó lakóingatlan 

12 Fót belterület 4557 nem érintett bontandó lakóingatlan 

Összesen: 9 ingatlan érintett (2 
bontandó lakóépület) 

11 ingatlan érintett (4 
bontandó lakóépület) 

A fenti kialakítás lehetővé teszi, hogy Fótújfalu megállóhely környezetében egy olyan 

megoldás kerüljön tovább tervezésre, amely a lehető legkevesebb ingatlan érintettséggel jár 

és a megállóhely kialakítása és külön szintű kapcsolatai elősegítség a vasútvonal fejlesztésének 

sikerességét. 

A megállóhely jelen változat szerinti kialakításáról elmondható, hogy a korábban felvázolt 

változatokhoz képest utasforgalmi szempontból kedvezőtlenebb, hiszen ebben az esetben a 

megálló mintegy 150 méterrel távolabb kerül a település súlypontjából, ami növeli a 
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rágyaloglási távolságot. Továbbá az Önkormányzat által is támogatott – a meglevő felvételi 

épület telkén, illetve a Mozdony söröző telkén kialakítandó - tervezett P+R és B+R 

kapacitásoktól is távolabb esik, ami véleményünk szerint egyértelműen indokolttá teszi az 

Önkormányzat által korábban nem támogatott Szabó Dezső utca vonalától keletre 

elhelyezkedő) P+R kapacitások kiépítését. Kérjük az Önkormányzat szíves állásfoglalását, 

hogy a felvázolt Önkormányzati kérésre módosított megállóhelyi kialakítás esetén is 

fenntartja-e álláspontját a Szabó Dezső utcától keletre elhelyezkedő létesítendő P+R 

kapacitások tekintetében, vagy a módosult körülményekre tekintettel támogatja annak 

kiépítését és a későbbiekben vállalja-e annak üzemeltetését. 

A keleti irányban eltolt utasperon esetén is az Alberti Béla utca felé kialakítandó gyalogos 

megközelítés kiépítésétől eltekinteni nem tudunk, ami továbbra is területigénybevétellel (bár 

kétségkívül sokkal kevesebbel, mint az előző változat esetén) fog járni a Szent Benedek utca 

ingatlanok tekintetében. 

A leírtaknak megfelelően mind Tervezői, mind beruházói részről kijelentjük, hogy 

összességében jelen kialakítás a korábban bemutatott változathoz képest utasforgalmi 

szempontból kedvezőtlenebb, azonban az önkormányzati igényekre való tekintettel 

kompromisszumos megoldásként elfogadható alternatívaként el tudjuk fogadni. 

 

1.2. Önkormányzat által megküldött „U” keretes kialakítás 

 

A megbeszélés során elhangzott, hogy a Tervező megvizsgálja a megkapott „U” keretes 

kialakítást.  

Elsőként a megkapott mintakeresztmetszetet vizsgáltuk meg, amely alapján az érvényben lévő 

rendeletek és Üzemeltetői utasítások alapján a – a védőtávolságok minimálisra hagyás esetén 

is – kb. 21 méter szélesség adódott. Az eltérés a kapott mintakeresztszelvény és a Tervező által 

bemutatott között abból adódik, hogy „U” keret esetén biztosítani szükséges az üzemi 

közlekedési teret az űrszelvényen kívül, valamint szükséges további hely a vonali kábelek 

részére. A felsővezetéket nem a mélyvezetett részen, hanem a támfal tetején helyeztük el, 

amelyet életvédelmi kerítéssel, valamint zajvédő fallal zárunk el a lakóházaktól. 
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2. ábra: Az Önkormányzat által részünkre megküldött mintakeresztszelvény 
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A műtárgy szélessége és érintett ingatlanok száma így hasonlóan alakul Fót belterületi részén, 

mint a Tervező által korábban már ismertetett felszíni vezetés. A belterületi részen található 

két útátjáró (Tóth Kázmér utca, Szent Imre utca) megszüntetésre kerülne, így a település két 

részének átjárhatósága romlana. 

További javaslat volt az Önkormányzat részéről, hogy a vasút 5,4 méterrel a mai sínkorona 

szinthez képest kerüljön lesüllyesztésre, így Fót megállóhelyről kb. 34 ‰ emelkedővel érhető 

el Fótújfalu megállóhely jelenlegi sínkorona szintje. Az emelkedő mértéke meghaladja az 

Országos Közforgalmú Vasúti Pályatervezési Szabályzat (OKPVSZ) 2.2 táblázatában 

meghatározott értékeket, valamint ugyan ezen pont egyedi esetében meghatározott 

mértéket is.  

 

A fentiek alapján Tervező oldalról műszakilag nem támogatható a javasolt kialakítás. 

3. ábra: Mintakeresztszelvény “U” keret esetén, vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő kialakításban 
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A javasolt „U” keretes kialakítás érdemi és ingatlan érintettséggel járó megtakarítással nem 

jár, valamint nem segíti a település részek összekötését.  

Javaslatuk szerint az „U” keretnek a Szent Imre utcáig lenne létjogosultsága, azonban jelezzük, 

hogy ebben az esetben a köztes útátjárók (Ybl Miklós utca, Apponyi Franciska utca) kialakítása 

ellehetetlenül, (esetlegesen kompromisszumos megoldásként csak gyalogos felüljárók 

létesítésével lehetnének kialakíthatóak) ezzel erősítve a vasút településrészek közötti elvágó 

hatását, mely jelen projekt célrendszerével teljesen ellentétes. 

Tájékoztatjuk Önkormányzatukat, hogy az „U” keret megvalósítása esetén a vasúti pálya Fót 

belterületén történő átvezetésének becsült többlet beruházási költsége mintegy 10 Mrd Ft, 

amely a projekt későbbi uniós forrásból történő megvalósíthatósága tekintetében nem 

vállalható beruházói költségemelkedést, és kockázatot jelent. 

 

A fentiek alapján az NKK részéről a továbbtervezés az alábbiak figyelembevételével történik: 

1. Fótújfalu megállóhely esetében az utasforgalmi szempontból kedvezőtlen -jelen 

szakmai anyagban bemutatott - kialakítást kompromisszumos megoldásként el tudjuk 

fogadni a területigénybevételek csökkentésének Önkormányzati igényét akceptálva, 

ugyanakkor a gyalogos kapcsolat kialakításától az Alberti Béla utca felé nem tudunk 

eltekinteni. Kérjük az Önkormányzat szíves állásfoglalását a módosult megállóhelyi 

kialakítás figyelembevételével a kelti oldalon kiépítendő P+R,B+R megvalósítására, 

illetve üzemeltetésére vonatkozóan. 

3. ábra: hosszszelvény Fót belterületi részén 
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2. A vasút nyomvonalának „U” keretben történő vezetését a jelen szakmai anyagban 

bemutatott műszaki és beruházási költség indokok alapján nem tudjuk elfogadni 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Fót megállóhely kialakítása aluljáróval 

2. sz. melléklet: Fótújfalu megállóhely módosított kialakítása 

3. sz. melléklet: Fótújfalu megállóhely pályageometriai helyszínrajza 

4. sz. melléklet: Fót megállóhely hossz-szelvénye 

5. sz. melléklet: „U” keret esetén kialakítható szabványos mintakeresztszelvény 


