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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Belügyminisztériumo t
vezető miniszterhez

„Mit tesz a Kormány, hogy megelőzze a ceglédberceli halálos tömegszerencsétlenség
újabb bekövetkezését? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Alig egy hete történt Ceglédbercel határában a 4-es számú főúton az a közlekedési baleset ,
amelynek során egy román kisbuszban 9 román állampolgár veszítette sajnálatos módon életét .
(bővebben a hírrő l itt olvashat : http://videk .ma/2018/05J4-es-ut-halalut-9-roman-allampolgar-
halt-meg-a-cegleberceli-balesetben-kepekkel/)
A baleset jelenleg ismert körülményei szerint a kisbuszt vezet ő személy Szlovéniából tartott
hazafelé, amikor a 9 személyes kisbusszal, nagy sebességgel ütközött a szemb ől jövő
teherautónak . Az út érintett szakaszán jelenleg is a 4-es út bővítésének munkálatai zajlanak .
A balesetet okozó sofőr nem csak a megengedett sebességet lépte túl, de vezetés közben
mobiltelefonját használva filmezett . A járműnek, mint utólag kiderült sem a közút i
közlekedésben való részvételre feljogosító papírjai, sem a m űszaki állapota nem volt rendben ,
de sofőrjének is korábban már bevonták a jogosítványát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagykunsági képvisel őként hetente többször járok az érintett útszakaszon, amely a Románi a
felé tartó személy és árufuvarozás egyik leggyakrabban használt útszakasza – az egész 4-es uta t
beleértve . Az úton gyakorta tapasztalható, hogy a balesetet szenvedett kisbuszhoz hasonló 9 fős



járművek folyamatosan és jelentősen túllépik a megengedett sebességet, azok m űszaki állapota
ránézésre is kívánni valót hagy maga után, illetve sokszor a személyeken túl utánfutóval együt t
közlekedve sértik meg a közlekedési szabályokat . Jelenlétük a 4-es úton, de az ország más útjai n
is (M5, M3, Ml autópálya, 46-os út) számottev ő , a nap minden szakában lehet velük találkozni .

Álláspontom szerint a tragédia rámutat arra, hogy szükségesnek mutatkozik ezen járm űvek
szabálykövető magatartásának fokozottabb ellenőrzése, annak érdekében, hogy a hasonló
tragédiákat megel őzzük. Különösen fontos tehát a balesetek megel őzése, nem csak a hazai, de
külföldi közlekedők biztonságának megóvása érdekében.

Mindezekre tekintettel az alábbiakra várom megtisztel ő válaszát :

- Tervezi-e a Rendőrség, hogy kiemelten ellenőrzi a gépjárművek műszaki állapota

és autóvezetők szabálykövetése szempontjából a személyfuvarozásban érdekelt ,

tranzitban lévő külföldi autósokat?

- Korábban milyen módon ellen őrizte a külföldi autósok szabálykövetését a

tranzitként használt utakon a magyar hatóság?

Hány fő külföldi állampolgárt ért közúti baleset hazánk útjain 2017 els ő felében,

és 2017 második felében, valamint 2018 első felében ?

Hány fő sérült meg közülük súlyosan, és hány esetben végződött a baleset halálo s

eredménnyel?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2018 . május 28 .

Tisztelettel,
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