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Az Országgyűlés Házszabálya 91 . §-ának alapján hozzám intézett „Mire
számítsanak a Feidebrőiek ás Aldebrőiek?" című, K/19237 . számú írásbeli
kérdésére az alábbi választ adom :

A Képvisel© úr áltai jelzett Torna völgyi szállítási problémáról tudomásunk van, a
mátrai bányákból történő kőanyag szállítások érthető módon kényelmetlenséget
okoznak mindazokon a településeken, ahol a szállná járművek elhaladnak . Ez a
probléema még akkor is fennáll, ha a szállításra igénybe vett közúton egyébkánt nem
bonyolódik le jelentós forgalom, mint pld . a Feldebrón és Aldebrőn áthaladó 2417 jelű
összekötő út esetében_ Itt naponta mintegy 1500 jármű halad keresztül, amelyből a
tehergépkocsi forgalom napi 245 járművet tesz ki . Ez a forgalom azonban a
nagytömegű mozgásokkal, esetenként a sebesség túllépésével valoban
veszélyeztetheti a kőzlekedök testi épségét és a lakóépUietek állagát is .

$ jnos a probléma nem egyedi . Ezek a gondok nem csak ebben a térségben, hanem
az ország több más pontján is jelentkeznek, ahol a bányákból a kitermett anyagok
randaitatási helyre történő továbbítására közúton kerül sor_

Képviselő úr leveiében megnevezett recski és kisnánai köbányákböl az észak-déli
irányú völgyekben elhelyezkedő országos közutak mentén szállítják el a
haszonanyagot. A kőanyag termékek felhasználására - amelyre nagyobb igény
jelentkezik - a helyi ki zútkezelő jelzése szerint tt bbségében az aifbldí út, és közmű
építések érdekében kerül sor. Száilitási célirány elsősorban a ,Jász-Nagykun-
Szolnok, Békés és Bécs-Kiskun megyei területek . Emellett kis mértékben,
mindösszesen 10 .500 tonna nagyságrendben az M35 autópálya építésére is történik
a bányákból szállítás, mivel a Nemzeti Autópálya Zrt . tájékoztatása szerint az észak-
kelet magyarországi társégben nagy mennyiségű kőanyag ellátást a tállyai bánya
nem tudja teljes mértékben ellátni .
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Az adatok alapján azonban megállapítható, hogy a Tarna völgyében nagy tömegű
anyagszállítást az autópályák kivitelezi i nem végeznek .

A szállítási problémáknak a kezelése igen nehéz . Mível mínden olyan jármű, amely
megfelel az előírásoknak, betartja az útszakaszokra aláirt tengely terhelési
követelményeket, és a KRESZ elírásait, jogosan használhatja a közutakat . Kitiltani
a közútról ezeket a járműveket nem lehet, viszont ellenőrizni kell, hogy a járművek
vezetői betartják-e az elöirásokat . Folyamatos rendtári ás közlekedési felügyeleti
jelenlétet azonban nem lehet biztosítani, így sajnos a szabályokat be nem tartó
járművezetők kiszűrésére nem minden esetben kerül sor .

A vasiit igénybe vételére pedig az almúit évek gyakorlatához hasonlóan a
nagytc megü autópálya építési szálillások esetében kerülhet sor. Ilyen szállítási igény
azonban a térség bányáiban most nem jeientkezík . Érdemes megjegyezni, hogy az
észak-kelet magyarországi térségben autópályát építő vállalkozók általában
előnyben részestitik a vasúti szállítást, de a MÁV elégtelen szállítási kapacitása nem
teszi lehetővé a kézúti fuvarozás teljes mellőzését .

A közutakon folyó tengelysúly ellenőrzéssel kapcsolatban tájékoztatom Képviselő
urat, hogy Heves megyében éves szinten 1504 alkalommái végez a Heves Megyei
Közlekedési Felügyelet tengelysúly mérést mobil tengelysúly mérő eszközökkel . A
2005-ben eddig elvégzett 1440 mérés alapján, Heves megyében átlagosan a
járműveknek rnindössze 7,5 alj-a volt túlsúlyos, összehasoniltásképpen ez az adat
Hajdú-Bihar megyében 20 %-os értéket tesz ki_

2005 . júliusa óta a Közlekedési Felügyelet -- tekintettei a Tarna-vi lgyi szállilásokkal
üsszefűggő megkeresésekre - heti rendszerességgel, 1-2 alkalommái méri ebben a
térségben a járművek tengelysúlyát . Méréseikre vonatkozó tájékoztatásuk szerint
ebben az időszakban a kérdéses útszakaszon gyakorlatilag nem jelentkezett
túlsúlyos jármű, sem össztömeg, sem tengelysüly vonatkozásában.

Ennek alapján egyértelműsíthető, hogy az érintett települések lakosságát elsősorban
a településen áthaladó nehézjárművek forgalma és az esetenkénti sebességtúllépés
,zavarja. 20102-tól kezdődően az érintett önkormányzatok részérát érkezd panaszok is
elsősorban a közlekedő tehergépjárművek szabálytalan és balesetveszélyes
k4zlekedésére irányultak, de kifejezésre juttattak az útáilapatokból fakadó
hiányosságokat is . A megyei kázútkezelő szervezet minden útállapotra vonatkozó
jelzést, panaszbejelentést kivizsgált és lehetiöségük szerint a szükséges
intézkedéseket a lehetni legrövidebb időn belül megtette .

Képviselő úr konkrét kérdéseire válaszolva jelzem, hagy tárcánk a tehergépkocsi
forgalom korlátozását nem tervezi ebben a térségben, de mindent megteszünk
annak érdekében, hogy ott a teherjárművek az előirt mádon lássák el szállítási
feladataikat .

A Tarna-völgyben a vasúti szálütások igénybe vétele a nagyon altéra és különbözS
szállítási célpontok, továbbá a nagyszámú fuvaroztató miatt vélemónyOnk szerint
sajnos nem jöhet szóba. Jóllehet az energiatakarékos vasúti szállítást egyértelműen
preferáljuk és szorgalmazzuk, hogy a nagy tíámegü szálvitások esetében ilyen
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megoldásra kerüljön sor. Természetesen a vasúti szálütés most is egy lehetséges
megoldás a fuvaroztatók r€Sszáre .

R helyzet javítása érdekében rtivíd időn balli# megvizsgáljuk azt, hogy a
településeken milyen eszközökkel lehetne a járművek sebességét csökkenteni .
Ennek eszköze lehet sebességkorlátozó jelzőtáblák, esetleg sebességkijelző

berendezések kihelyezése, továbbá a rendőr) jelenlét fokozása, amelynek biztosítása
tekintetében lépni kívánunk a C elügyminiszterium felé is .

Kérem Képviselő urat, hagy válaszomat elfogadni sziveskediék .

Odvözlettel:
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