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Közlekedésfejlesztési projektötletek 
Salgótarjánban



„Salgótarján – Salgóbánya közötti 760 mm-es nyomtávú
kisvasút”

- Projektötlet -





Elkészült dokumentumok:

- Megvalósíthatósági Tanulmány

- Engedélyezési terv

- Településrendezési terv

- Telekalakítási terv



A beruházás költsége a Megvalósíthatósági Tanulmány 

alapján:

- 2010. évben becsült -

Bruttó 1.524.000.000.- Ft



„Intermodális közösségi közlekedési központ kialakítása 
Salgótarjánban”

- KÖZOP – 5.5.0-09-2010-0015 -

Önkormányzatunk elkészíttette az „Intermodális közösségi 
közlekedési központ kialakítása Salgótarjánban” tárgyú 
részletes megvalósíthatósági tanulmányt, melynek célja a 
helyi autóbusz hálózat végállomásának áthelyezése ‐
kedvezőbb helyre, kapcsolat kialakítása Salgótarján 
vasútállomással, és a buszhálózat átalakítása.

A tanulmány 53 millió Ft-ból, 100%-os támogatással készült.



A részletes megvalósíthatósági tanulmány az alábbiakat tartalmazza:

- a belváros forgalomcsillapítása érdekében átépül a Bem út- Rákóczi úti, 
valamint a Bem út- Bajcsy Zsilinszky úti csomópont (utóbbi különszintű)

- a Rákóczi út belvárosi szakaszát humanizálják, az átmenő forgalom a 210-es 
számú útra terelődik

- a teljes intermodális környezetben javul a gyalogosforgalom, az 
esélyegyenlőség, a kerékpáros forgalom feltételrendszere, bővülnek a 
zöldterületek

- a postai, illetve az Erzsébet téri vasúti aluljárót korszerűsítik, peronlift épül
 



- a közúti közlekedés és a közösségi közlekedés kapcsolatrendszerét a város 5 
pontján (Zagyvapálfalvai vasúti megálló, Salgótarján külső vasúti megálló, 
Baglyasalja felüljáró, Szécsényi út Budapesti úti csomópont, Zemlinszky Rezső 
út Bajcsy Zs. úti csomópont) elhelyezett P+R parkoló segíti

- a jelenlegi helyijárati autóbusz végállomás megszűnik, helyette a Bajcsy-
Zsilinszky – Zemlinszky út kereszteződésénél új végállomást alakítanak ki

- az új végállomáshoz illeszkedő buszhálózat tervezése - nem minden járat 
halad át a Fő téren

- a „szellemjáratok megszűntetése”

A beruházás becsült költsége:

1.200.000.000.- Ft 



Salgótarján és Térsége Közösségi Közlekedésének 
fejlesztése,

81.sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő 
fejleszthetőségének vizsgálata 

Salgótarján térségében

- Projektötlet -

Műszaki tartalom:

A város súlyvonalában haladó vasúti nyomvonal mai 
adottságainak

kihasználásával, városi vasúti üzem bevezetése a 81-es számú

vasútvonalon.



Új megállóhelyek 
javasolt helye:

- Beszterce lakótelep
- Rendelőintézet
- Salgótarján, Ipari Park



A megvalósítás tervezett léptékei:

Hossz (km) Új mh. Felújítandó 
mh.

P+R

I. lépték
Somoskőújfalu – 
Salgótarján Ipari Park

12 3 4 6 helyen 600

II. lépték
Somoskőújfalu - 
Nagybátony

23 3 8 10 helyen 
1200

III. lépték
Fülek (Losonc) – 
Nagybátony

36 3 11 12 helyen 
1600

 A megvalósítás becsült költsége:

2-5 Mrd Ft



Köszönöm a figyelmet!
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