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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A KÖKA K ő- és Kavicsbányászati Kft. (a továbbiakban: KÖKA Kft.) 2020. június 16-án kelt 
levelében kérte Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) hozzájárulását, 
a 2022. június 30-án lejáró saját célú vasúti pályahálózat működéséhez szükséges használati 
engedély legkésőbb 2026. december 31-ig történő meghosszabbításához. 
 
Az utóbbi években a vasúti személyszállítási forgalom - az induló járatok ritkulása miatt is - 
jelentősen csökkent és a szárnyvonalat alapvetően a kőszállítás tartotta fenn.  A kődöntő és a 
hozzá vezető útszakasz a KÖKA Kft. tulajdonában van, ezért két évvel ezelőtt - ismerve a 
2022. június 30-ig szóló engedélyt - megkezdtem a tárgyalásokat a kődöntő kitelepítéséről, 
tekintettel arra, hogy több évtizede megfogalmazott rendezési tervi igény a belvárosból a 
vasúti területek felszabadítása. 
(a teljes folyamatban - az első perctől kezdve - a KÖKA Kft. munkatársai és tulajdonosai 
partnerek voltak, a tervezési, szakértési költségeket a kft. felvállalta).  
Több helyszínt is vizsgáltunk a szárnyvonal mentén, melyek közül kettő esett Komló 
közigazgatási területére. Az egyik helyszín a mecsekjánosi állomás és közvetlen környezete 
volt, ami - annak ellenére, hogy műszakilag megfelelő lett volna - a közelben lévő 
lakóépületeket érintő várható zaj- és porterhelésre, valamint a forgalom várható növekedésére 
tekintettel elvetésre került. A másik helyszín a kisvaszari elágazónál lévő terület volt, amely 
a lakóterületektől távolabb esik és külterületi szakaszt érint, de az igénybe vehető ingatlanok 
kivétel nélkül magántulajdonban vannak. 
A létesítendő kődöntő helyszínének kiválasztására vonatkozó döntés végül a godisai 
állomásra esett, annak fenti szempontoknak való megfelelőségére tekintettel. Kiemelném, 
hogy ezévben már egy személyes egyeztetésre is sor került a MÁV vezetőségével a terület 
átadásáról. . Költségvetési szempontból említést érdemel, hogy a KÖKA Kft. a kezdeti 
időszakban még szükségét érezte plusz források biztosítására, azonban mostanra a projekt 
kivitelezése teljes egészében saját finanszírozásúra módosult.  
 
A belvárosi fejlesztési elképzeléseinket nagyban meghatározza és segíti a KŐKA Kft. fenti 
döntése. A jelenlegi helyzet szerint nincs arra garancia, hogy az új helyszín 2022. június 30-
ig elkészül, ezért a szóba jöhető leghosszabb határidő módosításban állapodtunk meg (a 
beruházó biztosította a kft-t arról, hogy törekszik a kivitelezés minél korábbi befejezésére.  
A képviselő-testületnek később külön döntést kell hoznia arról, hogy a felszabaduló 
területeket milyen célra kívánja hasznosítani és az ehhez szükséges alátámasztó 
dokumentációkat el kell készíttetnie.  Erről várhatóan a szeptember végi rendes testületi ülésre 
fog előterjesztés készülni. 

Az érintett terület nem önkormányzati tulajdonú ingatlan, így az engedély 
meghosszabbításához nincs szükség az önkormányzat hozzájárulására, azonban tekintettel a 
területen remélhetőleg - a későbbiekben - megvalósuló városfejlesztésre, az 
önkormányzatnak az engedély meghosszabbítását képviselő-testületi határozattal célszerű 
támogatni, egyben tudomásul venni.  

A KÖKA Kft. tájékoztatása szerint a godisai új vasúti berakodó hely elkészültét követően a 
jelenlegi komlói vasúti berakodó helyet használni már nem fogják (egyrészt annak kis 
kapacitása miatt, másrészt a KÖKA figyelembe veszi városunk fejlesztési terveit e területen).  



Tekintettel az elképzelt városfejlesztés lehetséges időbeli megvalósulására, városunk 
fejlesztési elképzeléseit a komlói vasúti berakodó legkésőbb 2026. december 31-ig történő 
üzemeltetése nem akadályozza, ezért a KÖKA Kft. kérése támogatható.   

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A KÖKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély meghosszabbításának 
tudomásul vétele” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület tudomásul veszi, egyben támogatja, hogy a KÖKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. a saját célú vasúti pályahálózat működéséhez szükséges használati 
engedélyét 2026. december 31-ig meghosszabbítsa. 
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