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402/2009/Ált.    Tárgy: Félpályás útlezárás bejelentése 
 
 
 
Értesítjük, hogy a Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó településeken 
2009 augusztusában több napon át tartó, folyamatos félpályás útlezárással forgalomlassító 
demonstrációt szervezünk.  
Ily módon is nyomatékosítani kívánjuk a közútjainkon zajló kőszállítás tarthatatlanságát. 
 
A demonstráció kezdete:    2009.08.10.    06.00

                       befejezése:    2009.08.31.    24.00 

 
A koordinálással megbízott személy: Farkas László Márton 06-30-3830-425. 
 
 
A félpályás útlezárások helyszínei: 
 
Kőkútpuszta:  Főszervező: Tuza Gábor, tel.: 06-20-9105-159 
Helyszín: 2415 sz. közút Verpeléti út 28-54. sz. között 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 25-30 fő 
 
Tarnaszentmária: Főszervező: Czipó László, tel.:  06-20-3741-000 
Helyszín: 2415 sz. közút Vári u. 1-16. sz. között 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 25-30 fő 
 
Verpelét:  Főszervező: Farkas Sándor, tel.: 06-20-9504-064 
Helyszín: 2416 sz. közút Kossuth L. út 16-30. sz. között 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 60-70 fő 
 
Feldebrő:  Főszervező: Gecse Mihály, tel.: 06-30-8690-762 
Helyszínek: 2417 sz. közút Rákóczi út 67-71. sz. között 
                                 Kossuth L. út 90-100. sz. között 
Járművek száma: 10-10 db 
Rendezők száma: 4-4 fő 
Demonstrálók száma: 50-60 fő 
 
Aldebrő:  Főszervező: Gyetvai Árpád, tel.: 06-30-2149-957 
Helyszín: 2417 sz. közút Arany J. út 22-32. sz. között 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 30-35 fő 



 
Tófalu:  Főszervező: Kerek József, tel.: 06-70-2670-971 
Helyszínek: 2417 sz. közút a Kígyós patak hídja és a Kossuth L. út 76. sz. között 
                                             Kossuth L. út 16-24. sz. között  
Járművek száma: 10 -10 db 
Rendezők száma: 4-4 fő 
Demonstrálók száma: 25-30 fő 
 
Kápolna:  Főszervező: Szalóki Péter, tel.: 06-30-6916-910 
Helyszín: 2417 sz. közút Petőfi út 50. számtól Tófalu irányában 100 m-es szakaszon 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 35-40 fő 
 
Kompolt:  Főszervező: Blahó László, tel.: 06-30-3408-905 
Helyszín: 3208  sz. közút Kápolnai út 14-27. sz. között (közösen Kállal) 
Járművek száma: 10 db 
Rendezők száma: 4 fő 
Demonstrálók száma: 60-70 fő 
 
Kál:  Főszervező: Bánhegyi Andrásné, tel.: 06-30-2928-667 
Helyszínek: 3208 sz. közút Kápolnai út 14-27. sz. között (Kompolttal közösen) 
                   32106 sz. közút Fő út alsó 79. sz. és a Jászapáti út 1. sz. között 
Járművek száma: 10-10 db 
Rendezők száma: 4-4 fő 
Demonstrálók száma: 60-70 fő 
 
A települések a rendezők elvárásoknak megfelelő felszereléséről és váltásáról, valamint 
figyelemfelhívó táblák és az útlezárás napszaknak megfelelő előrejelzéséről gondoskodnak. 
 
Kérjük szíveskedjenek segítséget nyújtani a demonstráció zavartalan lebonyolítása érdekében. 
Levelünk értelemszerűen a szomszédos kapitányság illetékességéhez tartozó települések 
adatait is tartalmazza az együttműködés érdekében. 
 
Tarnamente, 2009. 08. 03. 
 
Együttműködését megköszönve, 
                                                     tisztelettel: 

 
 

Farkas László Márton                 Gecse Mihály 
Aldebrő                                                    Feldebrő  
 
Tompa Vilmos        Dr. Berecz Kálmán 
Kál                                        Kápolna 
   
Balázs Zoltán         Tóth Géza 
Kompolt                        Nagyút 
 
Czipó László                               Kerek József 
Tarnaszentmária                      Tófalu 
 
Farkas Sándor 
Verpelét 



Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás 
3353 Aldebrő, Arany J. út 1. 

 
Szűcs Lajos Úr részére, 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
Közúti és Vasúti Infrastruktúra Főosztály 
Vezetője 
 
 
 
Tisztelt Főosztályvezető Úr! 
  
 
A Tarnamente településeinek nevében írjuk e levelet Önnek. A térség közlekedési 
infrastruktúrájának szerves részét képezte a Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonal, 
amely mellékvonalon 2007. március 3-án a személyszállítás megszűnt. A szóban 
forgó szakaszon ezt követően csak teherszállítás bonyolódik, azonban ennek 
mértéke jelentéktelen, így a pálya kihasználtsága igen alacsony, jóllehet ezt növelni 
lehetne. 
  
Az érintett mellékvonal mentén több olyan ipari tevékenységet folytató vállalat 
tevékenykedik, amelyek esetében indokolt az áruforgalom vasúton történő 
lebonyolítása. Ennek legjobb példája a környék több kőbányája, amelyek az 
autópálya építkezésekhez is szolgáltatnak alapanyagot. Sajnos a jelenleg 
magántulajdonban lévő bányákból a kőszállítás teherautókon történik egy olyan 
útvonalon, amelynek a teherbírása ezt nem tenné lehetővé és a kis településeken 
áthaladva kárt és veszélyhelyzetet okozva ezzel az ott élőknek.  
  
A településeken lakók között szinte mindenkiben felmerül a kérdés, miszerint 
lehetőség van-e ilyen esetben (amikor a vasútvonal a közúttal szinte párhuzamosan 
fut és a közút nem alkalmas nehéz terhek szállítására) a teherforgalom vasútra 
történő átterelésére? 
 
Ennek a kérdésnek a megoldása számos más esetben is példaértékű lehetne, 
hiszen az ilyen teherszállítás nem csak a tarnamenti települések egyedi problémája. 
A nehéz teherautók által az utakban okozott károk mindamellett, hogy gazdaságilag 
komoly terhet jelentenek az országnak, a kerékpárutak hiánya miatt balesetek okozói 
is lehetnek. 
 
A környék településeinek polgármesterei 2006. január 4-én már kötöttek 
megállapodást (amely jelen levelünk mellékletét képezi) a bányák akkori 
tulajdonosaival, valamint az érintett szervezetek képviselőivel annak érdekében, 
hogy teherszállításra hétvégén, illetve az esti órákban ne kerüljön sor, 
azonban ennek ellenére a kőszállítás – jóllehet változó intenzitással –, de a kérdéses 
időszakokban is tovább folytatódott. Tekintettel arra, hogy megoldást további 
egyeztetéseket és fórumokat követően sem sikerült helyi szinten találni, ezért 
fontosnak tartjuk a Minisztérium közbenjárását annak érdekében, hogy az érintett 
térség több mint 15.000 lakosát érintő probléma megszüntetésre kerüljön. 
 
A településeken áthaladó közút tehermentesítése érdekében a Heves Megyei 
közútfejlesztési tervben szerepel egy, az érintett falvakat elkerülő út megépítése, 
azonban ennek kivitelezésére a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon kevés az 
esély.  
 



A fentieken túlmenően kiemelést érdemel még az a tény, hogy a Kál-Kápolna–
Kisterenye vasútvonal néhány éve – pontosan a kőszállítással járó terhelés miatt – 
több százmillió forintért felújításra került, jóllehet a pályaszakasz állapota azóta csak 
folyamatosan romlik.   
 
Elképzeléseink szerint a helyzet kezelését adminisztratív úton (konkrét útvonalon 
vasúti szállítási kötelezettséget előírni) vagy akár jogszabályi előírással is lehetne 
kezelni (általános jelleggel azokon a mellékutakon, ahol az út minősége ezt nem 
teszi lehetővé a nehéz teherszállítást korlátozását tovább szigorítani). Megoldást 
jelenthetne továbbá a vasúti áruszállítás állami segítséggel történő versenyképessé 
tétele is ilyen speciális esetekben. Ez elérhető a vasúti pályadíj szóban forgó 
vonalakon történő eltörlésével vagy az ún. "svájci típusú útdíj" érintett alacsonyabb 
rendű útvonalakra szóló ráterhelésével is.  
  
Reméljük levelünkkel rá tudtunk világítani arra, hogy a fent említett probléma 
megoldása érdekében tett megkeresésünk nem alaptalan, illetve a helyi szinten 
történő kezelése a sorozatos próbálkozások ellenére sem lehetséges.  
 
Mint a települések megbízott vezetői kötelességünknek tartjuk ugyanakkor jelezni, 
hogy a lakosság türelme fogytán, egyre nehezebb csillapítani az indulatokat, 
amelyek amiatt korbácsolódnak fel, hogy a kőszállító teherautók felelőtlenül – a 
sebesség korlátozásokra fittyet hányva – száguldoznak éjjel-nappal, hétvégén 
éppúgy, mint munkanapokon. 
 
Az évek során rájöttünk arra, hogy a megállapodásokat sem a bányák, sem a 
szállítók nem tartják be, a különböző hatóságok (közlekedési, rendőrség) nem 
képesek a szabályokat betartatni. Ezért nem riadunk vissza akár a törvényesség 
határát súroló megmozdulásoktól sem, amelyek a bányák és a szállító vállalkozások 
tevékenységét akadályozzák, illetve ellehetetlenítik.  
 
Tekintettel arra, hogy a fenti kérdésekben egyetértés van a közvetlenül érintett 
települések között, – amely összességében több mint 15.000 embert érint – kérem 
hathatós segítségüket arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó problémára mielőbb 
megoldást találjunk. Közreműködésüket előre is köszönjük, amennyiben a témával 
kapcsolatban további egyeztetést tart célszerűnek szívesen állunk rendelkezésre 
akár személyesen, akár a fenti elérhetőségek bármelyikén.  
 
Aldebrő, 2009-07-23 
 

Farkas László Márton          Czipó László 
            Aldebrő község polgármestere        Tarnaszentmária község polgármestere 

 
Farkas Sándor         Gecse Mihály 

Verpelét község polgármestere            Feldebrő község polgármestere 
 

     Kerek József           dr. Berecz Kálmán 
Tófalu község polgármestere                 Kápolna község polgármestere 

 
   Balázs Zoltán                     Tompa Vilmos 

Kompolt község polgármester       Kál község polgármestere 
 

Tóth Géza 
Nagyút község polgármestere 

  



A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közleménye 
 
 
Subject: KHEM Kommunikáció Teherszállítás közúton 2009. július 30.

Date: Thu, 30 Jul 2009 13:08:10 +0200 
From: Arzt Gergely  

 
Az alábbiakban küldöm a KHEM Kommunikációs Osztályának tájékoztatását:  
 
A Bulgária és Románia uniós csatlakozásával megnövekedett nehéz tehergépjármű 
forgalom a nemzetközi gazdasági megtorpanás hatására valamelyest mérséklődött. A 
Központi Statisztikai Hivatal 2009 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a megelőző év 
azonos időszakához képest a forgalom 15 százalékkal csökkent. Ennek ellenére is tény, 
hogy a kamionok közlekedése főként a települési átkelő szakaszokon komoly terhet ró 
a helybéliekre. Általában is jelentős környezeti és közlekedésbiztonsági kockázatot 
jelent, és nagymértékben járul hozzá az úthálózat állapotának romlásához.  
A személy- és teherszállítás ennek ellenére világszerte mind nagyobb arányban terelődik át 
a közutakra. Az árufuvarozást megrendelő vállalkozások gazdaságossági, hatékonysági 
szempontokat mérlegelve legtöbbször a közúti szállítás mellett döntenek. Az egyéb 
közlekedési módok versenyhátránya e szempontból valamelyest enyhíthető, a 
fenntarthatósági érvek egyértelműen az erre irányuló kormányzati erőfeszítések mellett 
szólnak.  
A válságkezelő kormány vállalta, hogy megkezdi a használatarányos elektronikus 
díjfizetési rendszer bevezetését a magyarországi közúthálózaton. A szaktárca és 
háttérintézményei folyamatosan dolgoznak a rendszer megalapozásán. A használattal 
arányos útdíjfizetés igazságosabb közteherviseléshez vezet, miközben növeli a 
környezetbarát vasúti és vízi szállítás versenyképességét. A bevezetéssel 
biztosíthatók a közúthálózat fenntartásához, továbbfejlesztéséhez szükséges források 
is.  
A közlekedési módok összekapcsolása egy, a teljes teljesítményből kisebb mértékben 
részesülő, de hatékony és fenntartható alternatívát jelenthet az áruszállítási versenyben. Az 
ún. „gördülő országút” (Ro-La) kombinált árufuvarozás, a kamionok vasúti szállítása egyesíti 
a két közlekedési mód előnyeit: miközben lehetővé teszi a háztól házig, telephelytől 
telephelyig történő fuvarozást, a környezetet és a közúthálózatot is kíméli. A 
szakminisztérium a rendelkezésére álló eszközökkel és a költségvetés keretei között 
igyekszik támogatni e szállítási forma népszerűsítését. Ezen túl e célra elérhetők uniós 
források is: Magyarország 2009 és 2013 között 16,9 milliárd forintot fordíthat a közlekedési 
módok összekapcsolására a Közlekedési Operatív Programban (KÖZOP). A pályázatokat 
várhatóan 2009 októberében, novemberében írják majd ki.  
A települések saját hatáskörben, adminisztratív eszközökkel csökkenthetik, tilthatják az 
átmenő kamionforgalmat. Helyi közútkezelőként korlátozó táblákat helyezhetnek el a 
településhatáron. A KRESZ folyamatban lévő módosítása lehetőséget ad a „Korlátozott 
forgalmú övezet” jelzőtáblák „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával egy helyen történő 
kihelyezésére. Ezzel a nagy forgalmú utak települési átkelő szakaszain a teljes lakott 
területre érvényes forgalomcsillapítás valósítható meg idén ősztől.  
 
Szíves érdeklődését köszönjük!  
Üdvözlettel: 
 
Arzt Gergely  
sajtóreferens  
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium  
Kommunikációs Osztály  
Telefon: +36-1-471-81-91  
Mobil: +36-30-564-01-48  
E-mail: arzt.gergely@khem.gov.hu  

mailto:arzt.gergely@khem.gov.hu

	Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás 
	 Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás 

