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Tárgy: Közúti kamionforgalommal 
kapcsolatos észrevételek 

Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
 
Megköszönöm, hogy a „Fórum a kamionforgalomról” című rendezvényükről készült ösz-
szefoglalót részemre megküldték, megkeresésére a témával kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket, javaslatokat teszem: 
 
Nógrád megyén a 2. számú első rendű főút, továbbá a 21. 22. és 23. számú másodrendű 
főutak haladnak keresztül. Ezek az utak több település belterületét is érintik, köztük Sal-
gótarjánt is. Városunkon a 21. és a 22. számú főközlekedési utak haladnak át. A 21. szá-
mú út Szlovákia és az M3 autópálya felé, a 22. számú út pedig a 2. számú út felé bonyo-
lít igen nagy forgalmat. Megyeszékhelyként városunkban többlet teherforgalom jelent-
kezik, melyre ráterhel - a határátkelőhelyhez közeli fekvés miatt - a nemzetközi teherfor-
galom is. Az itt található kőbányák miatt is többletterhelés károsítja az utakat. 
 
Fekvéséből és a domborzati viszonyokból adódóan völgyvárosunk nehéz helyzetben 
van a levegőtisztaság és a zajvédelem megfelelő szintű biztosítása szempontjából. A 21. 
számú és a 2112 számú tehermentesítő út – így a tehergépjármű forgalom is – a városköz-
ponton halad át. Az átmenő forgalom szinte kizárólagosan az állami tulajdonban lévő 
országos közutakat érinti. Az önkormányzati utakat a városunkból induló és ide érkező 
áruk szállítására veszik igénybe a tehergépjárművek. Több gyár és ipari létesítmény talál-
ható városunk lakott területén elszórtan, mely a lakosok nyugalmát és az utak állapotát 
nagy mértékben károsítja. Az Ipari Park a település külső peremén található, így az oda 
települt és települő vállalkozásokhoz kapcsolódó teherforgalom nem érinti a lakott terüle-
teket. 
 
A 2007. április 1-jétől – a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nehezebb gépjárművek 
esetében – kiterjesztésre került díjfizetési kötelezettség a 21. számú út Bátonyterenye 
és Salgótarján közötti szakaszát érinti. Amennyiben az útdíjakban érvényesíthető len-
ne a személy- és teher gépkocsik tengelyterhelése közötti – a terhelés 4. hatványával 
arányos – terheléskülönbözet, úgy az ebből adódó többletbevételt a károsodott utak fel-
újítására lehetne fordítani. Komplex megoldást azonban ez sem jelentene, hiszen ezt vé-
gül a fogyasztók fizetik meg, mivel a díjfizetési kötelezettség áremelést generál. Célrave-



zetőbb megoldásnak találom a közúti-vasúti kombinált áruszállítást. A városunkat érintő 
81. számú vonalon a vasúti pálya szerkezete, az al- és felépítmény minősége messze el-
marad a mai korszerű vasúthálózatoké mögött. A helyszínrajzi adottságok és ív kialakí-
tások miatt átlagosan mindössze 50 km/h sebesség lehetséges. Hatvan és Salgótarján 
között a vasúti légvezeték kiépítése sem történt meg. Ezen hiányosságok és problémák 
ellenére városunkban és környékén a vasúti áruszállítás jelenleg is hatékonyan működik és 
a kapacitásba a személyszállítás mellett több teherszállítmányozást is be tudnának illeszte-
ni. Az állomások és rakodóterületeik alkalmasak az áru ki- és berakodásra. A városban 
több iparvágány is található – az acélgyár az alapanyag beszerzés egy részét az iparvágá-
nyon keresztül bonyolítja. 
 
A közúti tehergépjármű forgalom csökkentésének alapvető szükségessége a vasúti áruszál-
lítás versenyképessé tétele. A vasúthálózat korszerűsítésével, a közúti és vasúti logisz-
tikai együttműködés fejlesztésével hatékonyabb és környezetkímélőbb áruszállítási 
rendszer alakítható ki. 
 
Remélem észrevételeimmel elősegítettem a megoldás kidolgozását, sikeres együttműködé-
sünkre a továbbiakban is számítok. 
 
 
 
Salgótarján, 2007. április 12. 
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