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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

az M3 - M35 autópályák elválási csomópontjának teljes és azonnali kiépítéséről

A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról szóló 19/2004 . (111. 26.) számú

országgyűlési határozatban az Országgyűlés kijelölte az elkövetkező évtized

közlekedéspolitikájának alapvonalait . A 2006-ig terjedő szakaszban a kiemelt fejlesztések

között első helyen szerepel „a páneurópai hálózat részeként országhatártól országhatárig tartó,

valamint az országot É-D-i és K-Ny-i irányban átszelő, a Tóváros központúságot oldó

gyorsforgalmi úthálózat időarányos kiépítése oly módon, hogy a hálózat biztosítsa az adott

térségnek a vele kapcsolatban lévő más térségek felőli kedvező elérhetőséget ;". Mivel a

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az országgyűlési határozatban foglaltakkal, valamint

a vonatkozó műszaki előírással ellentétben járt el és tette lehetővé, hogy az M3-M35

autópályák görbeházi csomópontja hiányosan, a Debrecen és Nyíregyháza közötti

összeköttetés biztosítása nélkül épülhessen meg, az Országgyűlés korábbi határozatának

következetes végrehajtása, a Debrecen és Nyíregyháza közötti gyorsforgalmi összeköttétés

mihamarabbi biztosítása érdekében a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy az ÚT 2-1 .201

Közutak tervezése c. útügyi műszaki előírás 2.8 .L pontjának a gyorsforgalmi utak külön

szintű csomópontjaiban minden forgalmi kapcsolat biztosítását előíró követelménye alóli,

az M3-M35 autópályák elválási csomópontjára vonatkozó felmentését vonja vissza, hogy

a csomópontban valamennyi, így a Debrecen - Nyíregyháza közötti forgalmi kapcsolat is

egyidejűleg kerüljön megépítésre .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy gondoskodjon a 2003-2015-ig szóló magyar

közlekedéspolitikáról szóló 19/2004 . (111. 26 .) OGY határozat rendelkezéseinek

maradéktalan és határidőben történő végrehajtásáról, és ne tegyen kísérletet az abban

foglalt fejlesztések megkurtítására, időbeli elhalasztására .

3. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba .



Budapest, 2005. február 17 .
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Pósán László

Indokolás

A Debrecen és Nyíregyháza közötti autópálya összeköttetés fontosságát forgalmi adatok is

igazolják, ezért elengedhetetlen az eredeti teljes körű csomópont kialakítása .

Ezt kívánja a térség egészének fejlődése is . A teljes körű csomópont kialakítása a

kamionforgalom, a tranzitforgalom elvezetését is szolgálná . A csomópont részleges kiépítése

a térségben és Debrecenben meglévő áldatlan nehézgépjármű forgalmat konzerválná, és ez

elfogadhatatlan .

Olyan autópályára van szükség, amely a térségeket összeköt . A kormány által megvalósítandó

jelenlegi részleges kiépítés azonban csak elválaszt .

Javaslatunk ezen kíván változtatni .
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