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az Országgyűlésnek
a Házszabály 117. § (4) bekezdése alapján

Manninger Jenő országgyűlési képviselő „Lendületben az országutak tönkretétele,
avagy mikor állítják helyre a balesetveszélyes közutakat?" című interpellációjára adott,

az interpellált által kiegészített válasz elfogadásához

Manninger Jenő országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2005 . június 13-ai ülésén
interpellációt intézett a gazdasági és közlekedési miniszterhez „Lendületben az országutak
tönkretétele, avagy mikor állítják helyre a balesetveszélyes közutakat?" címmel, melyre az
interpellált nevében Dióssy Gábor gazdasági és közlekedési politikai államtitkár válaszolt . Az
interpellációra adott választ az Országgyűlés nem fogadta el (136 igen, 137 nem, 3
tartózkodás mellett), így a Házszabály 117 . § (4) bekezdése alapján az interpelláció
tárgyalására a Gazdasági bizottság kapott kijelölést .

Az Országgyűlés 2005 . június 13-ai plenáris ülésén elhangzott miniszteri választ a
bizottság 2005 . szeptember 21-én tartott ülésén a gazdasági és közlekedési minisztert
képviselő Dióssy Gábor politikai államtitkár egészítette ki .

Az interpellációban megfogalmazott legfontosabb állítások és az azokra adott
kiegészített válaszok a következők:

„A kisebb teherbírásra méretezett aszfaltburkolatokat tönkretette a nagy teherforgalom, így
ezek a szakmai minősítési rendszerben jelentős hosszukban nem számítanak megfelelőnek .
Az elmúlt három évben a nem megfelelő minősítésű utak száma gyorsabban nőtt, és
jelenleg már kifejezetten balesetveszélyesek . 2002-tóz reálértékben folyamatosan csökkentek
az útfenntartásra, útfelújításokra fordított költségvetési források."

Közútjaink jelenlegi állapota az útfenntartási munkák több évtizedes elmaradására,
valamint az utóbbi 15 évben felgyorsult motorizáció okozta többletterhelésre vezethető
vissza . 45 év alatt a gépkocsiállomány megszázszorozódott, amellyel a közúthálózat
fejlesztése és fenntartása csak részben tudott lépést tartani . Ez igaz az elmúlt évtizedre is,
annak ellenére, hogy a közúthálózat fejlesztésére jelenleg kiemelkedő ráfordítások jutnak.
A ráfordítások arányaira jellemző, hogy a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése élvez
előnyt . Mindezek miatt az úthálózat fenntartására, felújítására - ugyanúgy, mint az elmúlt
kormányzati ciklusban - a szükségesnél valóban kevesebb forrás jut . A felújítási, fenntartási
pénzforrások alakulására 2003-2004-ben valóban egy megtorpanás jellemző, azonban már



2005-ben is háromszor akkora ráfordítás jut az utak burkolatának helyreállítására, mint az
1998-2001-es időszak éves átlaga . 2006-ban is az ez évi magasabb ráfordításnak megfelelő
felújítási ütem várható .

„A nagyberuházásoknál (autópálya-építkezéseknél) nem biztosították az anyagszállításhoz
szükséges utak helyreállítását, nem kötelezték a kivitelezőket a használt utak felújítására. A
háromtengelyű szólókerekes tehergépkocsik használatát nem szabályozták ."

A Nemzeti Autópálya Rt. (a továbbiakban: NA Rt.) a vállalkozási szerződésekben
minden esetben szerepelteti, hogy a szállítási útvonalakat ki kell jelölni és a beruházás
lebonyolítását segítő külső szakértővel, ún. független mérnökkel jóvá kell hagyatnia .
Ezen útvonalakról állapotfelmérést kell készíteni, és az ennek megfelelő helyreállításukról
a kivitelezőnek kell gondoskodnia . Nagyobb hangsúlyt kell azonban fektetni a jövőben a
végrehajtás ellenőrzésére, ezért fokozott ellenőrzési rendszert vezetnek be .
Az útburkolatban okozott kár elsősorban a tengelyterheléssel arányos, és a terhelési korlátokra
vonatkozó általános szabályok is ennek határértékére vonatkoznak . Az autópályákat építő
vállalkozások által alkalmazott járművek tekintetében diszkriminatív lenne bármiféle „típus
kötöttség". A szállításra használható járművekre csak egy mérce létezik, az egyébként EU
szinten egységes konstrukciós előírásoknak való megfelelés, amihez képest hazánk éppen a
megengedhető tengelynyomásérték esetében alkalmaz korlátozást (11,5 tonna helyett 10 - 11
tonna a szóló tengelyeken, 18 tonna helyett 16 tonna az ikertengelyeken) .

„A fokozott leromlással érintett utakra példák: Zala megyében a Keszthely-Várvölgy
összekötő út. A kár mintegy 100 millió forint . A 71-es út zalai szakaszának helyreállítása
több mint I milliárdforintba kerülne. Szinte járhatatlan több helyen a 7-es főút."

Az M7 autópálya és M70 autóút építésének (valamint a Zalalővő-Zalaegerszeg-Boba
vasútvonal rehabilitációjának) nagytömegű anyagszállításai 2003 . év tavasza óta valóban
jelentős mértékben terhelik és károsítják Zala megye országos közúthálózatát . A szállítások
döntő többsége közúton történik Balaton-felvidéki kőbányákból, valamint Zala és Vas megye
területén lévő kavicsbányákból . Az elmúlt időszakban valóban számottevő károsodást
szenvedett a 71 . számú főút teljes Zala megyei szakasza . A keletkezett károk felmérését és
az utak használatához alapvetően szükséges helyreállításokat a kivitelezők folyamatosan
elvégezték. Az eredeti állapot helyreállításához szükséges javítások költségigénye a Zala
Megyei Állami Közútkezelő Kht . becslése szerint 2 milliárd forint . A Zala Megyében érintett
útszakaszokon a forgalom biztonság érdekében szükséges legfontosabb helyreállítási
munkálatokat az egyes autópálya szakaszok kivitelezői az építési szerződéseknek megfelelően
elvégezték, illetve elvégzik . Vitákat legfeljebb a bekövetkezett károk mértékének
megítélése okoz, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok és a lakosság igénye a teljes
útfelújításra és nemcsak a szállítással okozott kár helyrehozására vonatkozik . Az
autópálya építések befejezését követően mindenképpen indokolt és jogos követelmény az utak
eredeti állapotának helyreállítása . Ezek költségei azonban maradéktalanul nem háríthatók a
kivitelezőkre, mivel egyrészt ezek az utak az utóbbi 15-20 évben már meglehetősen
elhasználódtak, ezért csupán a szállítások megkezdése előtti állapothoz képest keletkezett
kárért felelősek . Másrészt a helyreállítás eredménye egy új állapotú út, melynek költségei
messze meghaladják az okozott kár értékét. Ebből következik, hogy a teljes megoldás
központi intézkedést is igényel .
Elkészült a gyorsforgalmi utak építésének szállító útjaival kapcsolatos szabályozás
tervezete, amely a továbbiakban a tenderkiírások mellékletét képezheti . A szabályozás
tervezete rögzíti az útépítési munkákhoz kötődő szűllítóutak igénybevételével összefüggő



feltételeket, a kiinduló burkolatállapot rögzítését, az előzetes beavatkozások megtervezését, a
szállítások során biztosítandó útállapotot és a szállítások befejezése utáni vállalkozói
kötelezettségeket . Az új feltételrendszer várhatóan segíteni fogja e nagy vitákat kiváltó
probléma kezelését .

„A kátyúk és nyomvályúk a gépkocsi-tulajdonosoknak évente összesen 100 milliárd
forintnyi kárt is okozhatnak, de most már a balesetveszély is jelentős ."

Az interpelláló képviselő úr által megnevezett kárérték túlzottnak mondható, bár nem minden
kár jelenik meg az összesítésekben. A megyei útkezelők által 2004 . évben kifizetett -
burkolathibából eredő - gépjárműkárok kártérítési értéke nem érte el a 18 millió forintot . Ami
a forgalombiztonsági helyzetet illeti, statisztikai tény, hogy a leromlott állapotú
útszakaszokon általában nem jellemző a balesetek szaporodása, mert a gépkocsivezetőket
az úthibák óvatosabb haladásra késztetik . Még inkább igaz ez amiatt, hogy ezeken a
szakaszokon az útkezelők sebességkorlátozást léptetnek életbe . Az igazi és valóban
megoldást igénylő problémát tehát az a hálózati színvonalesés jelenti, amit a
kényszerűen lassú haladás okoz .

„A problémát jelenleg sebességkorlátozó táblákkal oldja meg az útkezelő. A közutakon több
ezer kilométer hosszan sebességkorlátozás van bevezetve. Mikor akarják a hibákat
megszüntetni, felszámolni a balesetveszélyt? Hogyan kívánják megoldani, hogy több pénzük
legyen? Az útpénztár nem garancia erre."

Az útállapotok, úthibák miatt a forgalom biztonsága érdekében összesen 2800 kilométer, ezen
belül a főúthálózaton 560 kilométer hosszon találhatók sebességkorlátozások .
A következő években a közúthálózat felújítása terén kedvező változás várható, mivel az
Európai Unióhoz történt csatlakozást követően növekedett a meglévő úthálózatra
fordítható források nagysága . Jelenleg a kivitelezés alatt álló Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program (KIOP-projektek) keretében 84 kilométer hosszon 16
milliárd forint értékben végeznek felújítási munkákat ; az ISPA-programon belül pedig
folyamatban van a 3-as és a 35-ös főutak burkolat-megerősítése 135 kilométer hosszon, 11,5
milliárd forint költséggel . Ezen felül előkészítés alatt áll jelenleg további öt főútvonal 300
kilométernyi szakaszának burkolat-megerősítése, 31 milliárd forintos költséggel. A
mellékutakra vonatkozó Regionális Operatív Program pályázatai közül 36 támogatási
szerződés került eddig aláírásra, 15 milliárd forint értékben . A 2007-2008 . évre tervezett
program pedig 1200 kilométer burkolat megerősítésére tartalmaz javaslatot .

„A személycserék lendületesen folynak ("szakemberek ki, régi üzlettársak be"). Nem az
utak felújítása számít önöknél, hanem az, hogy egy kézben, a régi üzlettársaknál legyen a
pénzek elosztása és ellenőrzése. Miért akarják a pénzeket egy kézben tudni?"

Az interpelláció ezen része kapcsán a bizottsági ülésen sem derült ki, hogy miért használ
többes számot és beszél üzlettársakról az előterjesztő, hiszen ő maga csak egy üzlettársról
beszélt nevesítve, aki nem más, mint Horváth László úr, az útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság élére kinevezett új vezető. Nevezett a pályázati feltételeknek megfelelt, és
alkalmasságát e pozícióra bizonyítva az utak egységes és összehangolt kezelése érdekében
megkezdte az új, költséghatékony szervezet kialakítását . Az előzetes számítások szerint a 19
megyei Kht. és az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht . egyesülésével már ebben az
évben 200 millió forint, jövőre pedig további 100 millió forint műUdésWItség-
megtakarítás várható . Ezen felül a létrejövő Magyar Kőzút Kht . hatékonyabb



ingatlangazdálkodást, egységes szemléletű útfenntartást és -felújítást, a beszerzések
központosításával költségcsökkentést tud megvalósítani. Az új igazgató vezetésével létrejött
új munkacsoport részletesen áttekintette az addig felmerült költségeket, és ennek
eredményeként - a folyamatban lévő EU-s és hazai beruházásokra vonatkozó közbeszerzési
eljárások törvény adta lehetőségeinek kiaknázásával - a megkötés alatt álló szerződéseknél,
az eredeti beruházási keretekhez képest több mint 6 Mrd Ft megtakarítás már most
kimutatható .

Összefoglalóan megállapítható, hogy közútjaink általános állapota elsősorban a motorizáció
rohamos fejlődéséből adódó fokozott igénybevétellel függ össze, amellyel a közutak
fenntartása és felújítása csak részben tudott lépést tartani . Közútjaink felújításának,
fenntartásának üteme elmarad a szükségestől (lásd a jelentés mellékletét). A közutak
romlására sajnálatos módon kihatott az Útalap 2001 . évi megszüntetését követő költségvetési
maradékelv érvényesülése is . Mindezek ellenére a jelenlegi kormányzati ciklusban a
gyorsforgalmi úthálózat kiemelt fejlesztése mellett 2003-2005. között éves átlagban - az
EU-s forrásokkal együtt - nagyobb összegű pénzforrás (21 .073 millió Ft/év) jut az utak
felújítására, fenntartására, mint 1998-2001 . közötti időszakban (16 .440 millió Ft/év) .

A gyorsított üteműautópálya építésekmellett isa lehetőség szerinti legnaLyobb fiLvelmet
fordítja a tárca a szállítási útvonalakonokozottkárok helyreállításáraa fokozott
ellenőrzési rendszer bevezetésével . Az NA Rt. a vállalkozási szerződésekben minden esetben
előírja a szállításban igénybevett utak állapot felmérését, ennek alapján az okozott károk
helyreállítását, amelyet a beruházás befejezésével ellenőriz és számon kér .

A hazai úthálózatok javítása, a sebességkorlátozás csökkentése további források
bevonását teszik szükségessé . Ennek érdekében dolgozta ki a GKM az Útpénztár
finanszírozási konstrukcióját, amely az előző Kormány által megszüntetett útalap helyébe
lépne. Az Útpénztár célja az, hogy az országos közutakra fordított kiadások és a fedezetül
szolgáló bevételek áttekinthetőbb rendszere alakuljon ki . Váljon stabilabban tervezhetővé
az országos közutakkal kapcsolatos felújítási és fejlesztési tevékenység. Fokozatosan
növelni kell a felújításra fordított összegeket, hogy az utak állapotában a további romlás
megállítható legyen . Az útpénztár működésének szabályait törvény rögzítené, megjelölve a
feladatait és a hozzárendelt bevételi forrásokat is . Ez alapvetően záloga annak, hogy a közutak
karbantartására megfelelő összeg visszafordításra kerüljön és ne legyen csökkenthető . Az
útpénztár a mindenkori közlekedési tárca miniszterének felügyelete mellett működne,
operatív kezelését az útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság végezné. Mellette olyan
szervezeti megoldást kell alkalmazni, amelyben mód nyílik a magántőke további bevonására a
felhalmozási célú kiadások finanszírozásába .

A bizottság az interpellációra adott és a fentiek szerint kiegészített miniszteri választ
elfogadta és a Házszabály 117 . § (4) bekezdésének b) pontja szerint az Országgyűlésnek
elfogadásra ajánlja .

Budapest, 2005 . szeptember 28 .



Az országos közutak*** felújítására, fenntartására fordított források
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ráfordítások (millió Ft*)
Összesen

UFCE**

	

EU-s források

	

egyéb

	

(millió Ft)

* bruttó érték, folyó áron
* * 1999-ig ÚTALAP
* * * gyorsforgalmi utak nélkül

Melléklet

1998 15 377 0 0 15 377
1999 13 500 1 500 4 700 19 700
2000 17 744 0 0 17 744
2001 12 940 0 0 12 940
2002 14 586 0 0 14 586
2003 7 129 0 0 7129
2004 7 143 700 700 8 543
2005 10 000 27 638 9 910 47 548
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