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A Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub  
véleménye a Bátonyterenyét átszelő 21. számú főút 

négysávossá szélesítéséről,  
 

valamint a Bátonyterenyei Önkormányzat vonatkozó 
előterjesztése 
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Vélemény  
a 21.sz.főút V. szakasz 41+500-48+100 km szelvények közötti része  

tervezett négynyomúsításáról 
 

 
A helyszín részletes vizsgálatát csak külön megbízás alapján tudjuk elvégezni. Általános 
észrevételünk a következő: 
 
Egy fontos kétszámjegyű főútnak Bátonyterenyén, részben lakott területen átvezető 
szakaszának a négynyomúsításáról van szó. Ilyenre számos példa van, ilyen volt a 7-es út 
korábbi négynyomúsítása is a Balaton déli partján: ahelyett, hogy elkerülő főút épült volna, 
keresztülpréseltek az üdülőtelepüléseken négy sávot. A forgalom felgyorsult, a település két 
oldala nehezebben megközelíthetővé vált, a zajhatás nőtt, a dugók száma ugyan egy darabig 
csökkent, de ha mégis kialakult torlódás, akkor kétszer annyi autó pöfögött a településen. 
Ennek ellenére a megépítés előtt az önkormányzatok küzdenek a négynyomúsításért, mindig 
olyan utat képzelnek el, ahol a korábbi torlódások és állandó áramlás helyett parkolni lehet az 
út mentén, és javul az út menti ingatlanok megközelíthetősége. Ez azonban legfeljebb 
átmenetileg érhető el, egy forgalmas főút mellett nem lehet parkolni, és egy átmenő főút nem 
való a település belsejébe.  
 
Bátonyterenye esetében is nyilvánvalóan elhibázott koncepcióról van szó, hiszen a 21-es főút 
átmenő forgalmának el kellene kerülnie a lakott település belterületét. Éppen most volna itt az 
alkalom, hogy a szükségessé vált többlet kapacitást kétsávos elkerülő útként építsék meg: 
ettől a település belseje mentesülne a nem odavaló átmenő főúti forgalomtól, a meglévő belső 
út viszont kényelmesen ellátná a település belső forgalmi igényeit. Nem lenne szükséges a ma 
kettévágott település két oldala között alul- és felüljárókat építeni, hiszen semmi akadálya 
nem volna annak, hogy a településen átmenő, de csak a települést szolgáló úton 
forgalomkorlátozást vezessenek be, a forgalmat akár 30 vagy 40 km/h sebességkorlátozó 
táblával csillapítsák a település sűrűn lakott részein. Emellett az elkerülő főúton a forgalom 
körülményei már indulásként is jobbak lennének, mint a településen átvezető négysávos úton. 
 
A probléma mindig az, hogy a település csak az érkező beruházásra kacsingat, és nem látja át 
a saját lakosait fenyegető veszélyt, vagy pedig arra spekulál, hogy majd a négynyomúsítás 
megépülte után kezd el tiltakozni a még nagyobb forgalom és a körülmények romlása miatt, 
és követeli az elkerülő utat, és ha akkor épül meg az elkerülő, akkor már a település ajándékba 
kapott a belterületén egy parkolósávot.  Az ilyen taktikázásba sok ártatlan lakos (főleg idősek 
és gyerekek) belehalt már – egyszer érdemes lenne utánaszámolni, hány halálos baleset volt a 
négynyomúsított belterületi főutakon. 
 
A helyzet rövid távon történő enyhítése érdekében bizonyos forgalomcsillapítási intézkedések 
bevezetését tudjuk ajánlani (például középső terelő szigetek; kissé emelt szintű 
gyalogátkelőhelyek, előttük rázófelülettel). Ehhez is tudunk szakmai segítséget nyújtani. 
Példaként a következő oldalon bemutatunk két fényképet a Nyergesújfalun átvezető, nagy 
forgalmú 10. számú főút forgalomcsillapítási eszközeiről. 
 
Budapest, 2009. augusztus 25. 
 
 Dr. Fleischer Tamás Lukács András 
 elnökségi tag elnök 
 Magyar Közlekedési Klub Levegő Munkacsoport 
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                                             Bátonyterenye Város Polgármesterétől 
                                               3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 
                                                   32/353-580. Fax:32/354-945.  
                                              E-mail: titkarsag@batonyterenye.hu 
 
 
 
 

Előterjesztés 
a 21.sz.főút V. szakasz 41+500-48+100 km szelvények közötti része négynyomúsításának 

engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 21. sz. főút fejlesztési kérdése több évtizedre nyúlik vissza. A kisterenyei nyugati 
városrész beépítése a várható négysávosítás figyelembevételével készült. A településrendezési 
tervek folyamatosan ennek szellemében kerültek elfogadásra. 2002 évben merült fel első 
ízben az útkezelők illetve néhány magánember részéről az elkerülő út kérdése. A jelentős 
többletráfordítás szüksége valamint természetvédelmi okok miatt ez a közúti szakma részéről 
akkor elvetésre került.  

Önkormányzatunk ezt követően külön határozatban, illetve 2004-ben a rendezési terv 
elfogadásával rendelet formában is egyetértett a 21. sz. főút négynyomúsításával. Napjainkra 
a konkrét megvalósításhoz igen közel kerültünk. 
A Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság 1994. december hónapban 
készítette el a 21.sz. főközlekedési út négynyomúsítási tanulmánytervét. Ezt követően 1998. 
decemberében megbízta a TURA Építőipari Kft.-t, hogy készítsen koncepciótervet az érintett 
területen az előzési szakaszokra. 2006-2007 évben ezek a szakaszok átadásra is kerültek. 

A Nógrád megyei hiányzó szakaszok négynyomúsítás engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítésére már 2006 évben szerződéseket kötött a Magyar Közút 
Kht., 2007-ben azonban ez a feladatkör átkerült a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásába. Ők vették át a Nógrád megyei 5 szakasz tervezésének lebonyolítását is. Még 
ebben az évben felfüggesztésre kerültek a munkálatok. A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium új paramétereket határozott meg a négysávosítás tervezéséhez. A változtatások 
eredményeként egy teljesen új eljárást kellett lefolytatni a tervezési – engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció készítési munkák közbeszereztetésére. 2008 évben az UTIBER Kft. 
megnyerte az öt szakasz tervezési munkáit és a Bátonyterenyét leginkább érintő V. sz. 
szakasszal a CIVIL-PLAN Kft.-t bízta meg. 

Az engedélyezési terv készítésekor a tervező többszöri egyeztetést kezdeményezett a 
részletek megvitatása érdekébe. Példaként említhető a tervezés kezdeti szakaszában elképzelt 
zajvédő fal rendszer, mely ellen többször tiltakoztunk. Ennek eredményeként a jelen 
tervdokumentáció már nem tartalmazza ezt a megoldást. 

 
A legutóbbi időszak kiemelkedő eseménye volt a tervező és a beruházó részvételével 

megtartott lakossági fórum. Ennek következményeként került sor a közvélemény kutatás 
lefolytatására, melynek eredményét mellékelten csatoljuk az előterjesztéshez. Ebből 
egyértelműen kitűnik, hogy a véletlenszerűen kiválasztott – akcióterületen belül élő – 
válaszadó lakosok többsége nem rendelkezett kellő információval a négysávosítással 
kapcsolatosan. A tájékoztatást követően azt lehetett tapasztalni, hogy a megkérdezettek 
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76,5%-a fontosnak tartja és 72,0%-a támogatja a beruházást. Az ellenző nyilatkozatok száma 
jóval alacsonyabb volt, mint a beruházást támogatóké.  
 Időközben megkezdődött az elkészült tervek engedélyeztetése. Először a tervező 
/lebonyolító a környezetvédelmi engedély megkérése céljából benyújtotta a Közép-Duna- 
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez az előzetes 
környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, mely többek között a zaj- és rezgésvédelemmel is 
foglalkozik. 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához a 
szaktervező CIVIL-PLAN Kft. benyújtotta az építési engedély iránti kérelmét. Ehhez kért 
tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzattól. A vonatkozó jogszabályok szerint az engedély 
kiadásához, a csatlakozó területek – útvonalak tulajdonosának nyilatkozatát is be kell 
szerezni. 

Az előtörténeten túl a hozzájáruló nyilatkozat előtt, szükségesnek tartjuk a tervezett 
útépítés jellemző paramétereinek megismertetését is. A tervrajzokon jól követhetők a műszaki 
megoldások, melyek röviden a következők szerint foglalhatók össze: 

 
A Bátonyterenyét közigazgatásilag érintő V. szakasz a Mátraverebély és Bátonyterenye közti 
- már elkészült - gyorsító szakasz végétől a Vizslás - Újlaki négysávos szakaszig tart. 
 
⋅ Az első csomópont a Nagybátony településrészre bekötő Béke út – 21 sz. főút 

csomópontja, mely a jelenlegi kanyarodási lehetőségeket meghagyva – hagyományos T-
típusú kereszteződésként - kerül kialakításra. 
A gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére aluljáró kerül kialakításra a Sulyom-hegy 
déli oldalán. 
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az előzetes egyeztetések során kértük, hogy ezen a helyen 
kerüljön egy buszöböl is kialakításra, azonban az engedélyezési dokumentációba ennek 
kialakítása nem szerepel. Továbbá, nem egyértelműen megtervezett a Bányász emlékmű 
lábánál beérkező aluljáróból kivezető járdaszakasz összeköttetése a Zagyva-folyó régi 
hídján át a Béke úti járdaszakaszra. Szükséges a gyalogos- és kerékpárforgalom 
biztonságos átvezetésének megoldása. 
 

⋅ A második csomópont a keleti oldalról az Ipari Parkba, nyugatról a téglagyári útra köt be 
egy 2x2 sávos körforgalom kialakításával. A tervezésnél figyelembe lett véve az érvényes 
építési engedéllyel rendelkező „A” ill. „B” jelű ipari parki út kialakítása. A tervezési 
szakaszok találkoznak. 
Ennél a bekötésnél fontos, hogy a kivitelezés során a Zrínyi úttal történő teljes 
összeköttetés kerüljön kiépítésre. 
 

⋅ A hármas számú csomópont a 21. sz. főút és a Tanuszoda / MOL kút / Lidl Áruház 
csatlakozása, mely egy T-alakú kereszteződésként került megtervezésre. A jelenleg is 
biztosított le- és bekanyarodási lehetőségek megtartásával, biztonságosabb és szebb 
csomópont épülhet ki. A 2008 évben kiépített 23. sz. főút és a Tanuszoda közötti gyalogos 
járdaszakasz megtartását feltétlenül fontosnak ítéljük.  

 
⋅ A négyes számú útcsatlakozás a 21-es a 23. sz. főút és a Zrínyi út (21116 jelű út) 

körforgalmi csomópontja. A számítások szerint ez lesz a legforgalmasabb, legleterheltebb 
csomópont. 
A legfontosabb változás a régi tervekhez képest az út nyomvonalának eltolása nyugati 
irányba – ami ettől a körforgalomtól jelentkezik – azt eredményezte, hogy az előzetes 
zajszámításokkal ellentétben csak a Zrínyi út 34. számú ingatlan esetében haladja meg a 



 6 

zajterhelés a határértéket. Így ezen csomópontnál kerül kialakításra az egyetlen zajvédő fal. 
Ennél az ingatlannál javasoljuk, hogy a zajvédő fal helyett az amúgy is elavult, felújításra 
szoruló lakóépület kisajátításra kerüljön. 
 

⋅ Az ötödik – körforgalmi – csomópont a Jászai Mari és a Gyermekek útja 
kereszteződésében található. A Gyermekek útja jelen állapotában nem alkalmas a – 
környező utcák egyirányúsítása következtében – megnövekvő forgalom biztonságos 
levezetésére.  
Javasoljuk a Csillag út és a Gyermekek útja közötti szakasz kiszélesítését. 
Itt említjük meg, hogy többek között a 2068/2 hrsz.-tól a 2068/5 hrsz.-ig 4, illetve a 2064/2  
és a 1850 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetősége a tervek alapján nem biztosított. Ennek 
megoldása feltétlenül szükséges. 
 

⋅ A hatodik és egyben utolsó belterületi csomópont a 21. sz. főút és két oldalról a 
Köztársaság út becsatlakozásának körforgalmi kialakítása. 
Ennél a 2x2 sávos kiképzésű csomópontnál külön megjegyzést nem kívánok tenni, hisz a 
napokban induló Köztársaság úti útfelújítás és a tervezett négysávosítás kiépítésével egy 
modern és biztonságos áthaladási lehetőség fog kialakulni Kisterenye északi végében. A 
Fazekas Mihály útra történő lekanyarodás ebből a csomópontból lesz lehetséges. 
 

A nyugati oldalon a Zrínyi úttól egészen a Jászai útig gyalogos- és kerékpárút kerül 
kialakításra. A keleti oldalon csak gyalogos járda illetve néhány helyen új szervizút kerül 
kiépítésre. 
 A nagybátonyi leágazónál 40 méter hosszúságú a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
rézsűs gyalogos, kerékpáros és akadálymentes közlekedésre alkalmas aluljáró került 
betervezésre. 
Kisterenye belterületén összesen 3 db aluljárót terveztek, melyből a Váci Mihály úti és a 
Köztársaság úti lesz alkalmas akadálymentes átközlekedésre. A Váci Mihály útnál helyhiány 
miatt lift kerül beépítésre. Ezzel a megoldással – főleg a bonyolult és költséges üzemeltetés 
miatt – nem értettünk egyet, azonban más műszaki lehetőség a csak hosszan kivezethető 
részűn kívül nem volt lehetséges. 
A Jászai út és a tőle délre eső buszöböl közötti aluljárónál a gyalogos közlekedés csak 
lépcsővel és meredek, mozgáskorlátozottak átközlekedésére nem alkalmas rámpával lesz 
megoldva. 
 
 Mindösszesen megállapítható, hogy a korábbi elképzelésekhez képest – a tárgyalások 
eredményességének köszönhetően is – egy racionálisabb és látványában kedvezőbb, 
biztonságos kompromisszumos megoldást sikerült kidolgozni a beruházó NIF Zrt., a megyei 
közútkezelő szervezet és nem utolsó sorban a tervező CIVIL-PLAN Kft. szakembereinek 
együttműködésével. 
A komplett tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztályán teljes terjedelemben megtekinthető. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével a következő határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
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Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 21. sz. főút V. 
szakasz 41+500-48+100 km szelvények közötti része négynyomúsításának engedélyezéséhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az UTIBER Kft., mint főtervező és a CIVIL-PLAN Kft., mint 
szakasztervező által készített engedélyezési tervdokumentációban foglalt beruházás építési 
engedélyezéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás kiadásával egyetért a következő 
kikötésekkel: 
⋅ A Bátonyterenye – Nagybátony-i bekötő csomópont közelében kerüljön egy buszöböl 

kialakításra. 
⋅ A gyalogos- és kerékpárút biztonságos átvezetésének megoldása érdekében a nagybátonyi 

csomópont aluljárójából kivezető járdaszakaszt össze kell kötni a Zagyva-folyó régi 
hídján át a Béke úti járdával. 

⋅ A kettes számú – Ipari Parki – csomópontnál a Zrínyi úttal történő teljes összeköttetés 
kerüljön kiépítésre. 

⋅ A Csillag út és a Gyermekek útja közötti útszakasz kerüljön kiszélesítésre. 
⋅ Minden magán- és önkormányzati ingatlan esetében legyen meg a gépjárművel történő 

beközlekedésre alkalmas közvetlen útkapcsolat. 
⋅ Az akadálymentes rámpa nélküli aluljáróknál a lépcső mellett kerékpár és babakocsi 

részére közlekedési lehetőséget kell biztosítani. 
⋅ Legalább a jelenleg rendelkezésre álló parkolási lehetőségek számát kell a fejlesztést 

követően is biztosítani. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás fentiek szerinti megadására. 
 
Határidő: soron kívül 
Felelős: Lavajné Dóka Éva – polgármester 
 Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály 
 
Bátonyterenye, 2009. július 30. 
 
 
 
 
 
        Lavajné Dóka Éva 
            polgármester 
 


