
Tájékoztató a 2006. 01. 13-án tartott – Gödöllői és Fóti úttal 
kapcsolatos - lakossági fórumról 

 
 
Ezen civil kezdeményezésre összehívott találkozón – a rövid értesítési idő ellenére – 
rendkívül sokan vettek részt a községből, illetve többen jelezték, hogy nem tudnak 
eljönni, de érintettek a témában, s szívesen részt vesznek minden olyan akcióban, 
amely a helyzet megoldására irányul.  
 
Az alábbiakban foglaljuk össze a felvetett, és megoldásra váró gondokat, illetve a 
megoldási javaslatokat: 
 
1. A résztvevők szinte kivétel nélkül annak a meggyőződésnek adtak hangot, hogy 
az utóbbi években megnövekedett autó és kamionforgalom által okozott zaj- és 
rezgéskárok további tűrése már elviselhetetlen az itt élők számára!  
 A főút melletti ingatlanokban esett - és folyamatosan képződő – károk tömeges 
dokumentálásával felkeressük a Magyar Közút Kht.-t, és kártérítési igényt 
nyújtunk be. Mint elhangzott, ezzel egyénileg már többen is próbálkoztak, de úgy 
gondoljuk, közösen többre juthatunk! Kérünk tehát minden érintettet, hogy a 
fényképeket mielőbb juttassák el az alábbi címekre: 
 
Személyesen: Szolgáltató Centrum ? 
  Szervezőknél ? 
 
E-mail: info.hirnok@invitel.hu 
 hirnok@vnet.hu 
 
 
Akinek nincs lehetősége fényképeket készíteni a károkról, az segítséget kérhet, és 
kap a Hírnök szerkesztőségében!!!!!!! 
 
2. Széles körű aláírásgyűjtésbe kezdünk Mogyoródon - melyet az 
illetékesek címére továbbítunk (Többségében a Magyar Közút Kht-hoz, de egyes 
esetekben a Rendőrséghez, a Volán Rt-hez, az Országgyűlési Képviselőnkhöz) – az 
alábbi témákban: 
 
 

- 7. 5 tonnánál súlyosabb járművek (kamionok) teljes kitiltása a 
faluból. (Ez kizárólag egy elkerülő út megépítése után lehetséges, ezért 
követeljük, hogy ezt haladéktalanul kezdjék meg!)  

-  
- A 40 km-es sebességkorlátozás szigorú és folyamatos betartatása 

a község területén! Féltjük gyerekeinket, hozzátartozóinkat, embertársainkat, 
mivel - kevés kivételtől eltekintve – az autósok azt hiszik, közútjainkon is a 
Hungaroringen vannak! (Gödöllői rendőrkapitányság) 

-  
- A zajt és a rezgést tovább fokozza az aszfalt minősíthetetlen állapota, a 

felgyűrődések és a kátyúk. Örvendetesnek tartjuk, hogy a javításokat 



állítólag ebben az évben elvégzik, de tartunk tőle, hogy a jobb minőségű út 
további száguldozókat és kamionokat vonz a községbe. (Ismét az elkerülő út 
fontossága jelentkezik!)  

-  
- A vízelvezetés hiánya miatt a főút mentén nagyon sok helyen a gyalogos 

közlekedés szinte lehetetlen, mert a legkisebb esőzés idején is nyakig sárosan 
kénytelenek közlekedni az arra járó kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, 
babakocsisok.  

-  
- A tervezett forgalomirányító lámpa elhelyezése mellett továbbiak is 

szükségesek lennének az alábbi helyeken: 
o Veresegyházi út – Gödöllői út találkozásának környékén (Nem a 

kanyarban!) Jelenleg az iskolába, óvodába közlekedő gyerekek és 
felnőttek biztonsága nem garantált, ezenkívül itt található a 
Gyógyszertár, a Takarékszövetkezet, Szent László tér, videotéka, 
vegyi- és ruházati bolt. Ezek mind nagy forgalmú, gyakran látogatott 
helyek, megközelítésük az óriási forgalom miatt sokszor szinte 
lehetetlen. 

o A Pipa Csárdánál: ez a falu egyik közlekedési csomópontja 
o A Mázsa téren: az ott lévő közintézmények biztonságos 

megközelíthetősége céljából. 
o  

- A tarthatatlan helyzet javítását szolgáló egyik legfontosabb teendő az M3 
autópálya ingyenessé tétele Gödöllőig (Országgyűlési Képviselőnk) 

-  
- A Volán Rt. buszmegállója az Újfaluban, mindkét irányban közvetlenül a 

lakóházak előtt található, ami elviselhetetlenné teszi az ottani lakósok életét, 
az áthelyezés lehetőségéről érdemben kell tárgyalni az illetékesekkel (Volán 
busz – Önkormányzat- lakósság) 

-  
- a 30-as úton, a Patkónál lévő jelzőtábla az M3-as autópályára igyekvőket 

Mogyoród felé irányítja, ezáltal tehermentesíti Gödöllőt. Az állomáson lakók 
életét megkeseríti az autópályára tartó óriási forgalom áthaladása a HÉV 
átjárón.  Követeljük a tábla eltávolítását! 

 
 
Megpróbáltuk a felvetett problémákat összefoglalni, de kérjük, és várjuk a lakosság 
további segítségét, ötleteit, problémáit a „főúttal” kapcsolatban. Valamennyien bízunk 
(bízzunk) abban, hogy közös aktivitásunkkal tehetünk valamit nyugalmunk és 
biztonságunk érdekében! 
 
 
Az aláírásgyűjtő ívek megtalálhatóak lesznek valamennyi COOP 
üzletben, néhány forgalmas intézményben, a szervezőknél és a 
segítőkész támogatóinknál. Kérjük minnél több mogyoródi lakós írja alá 
az íveket, hogy követeléseinknek nagyobb nyomatékot szerezhessünk!!!! 
 
Dóka Ágnes, Ágoston Adrienne 


