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Tisztelt Elnök Asszony!

Írásbeli kérdés

„Kormányváltással a közúti forgalom szervezési szabályai is megváltoztak?" címmel a
Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Csillag István Gazdasági és
Közlekedési miniszter úr részére . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Hamarosan egy éve lesz, hogy Tiszaújváros és környéke birtokba vehette az M3-as autópálya
Hejőkürtig ill . Polgárig terjedő szakaszát. A fővárosba ill . onnan hazatérve az utazás
időtartama fél órával rövidebb lett, amely jelentős időmegtakarítás az utazóknak. A
megrövidült utazás feletti örömben azonban egy kis üröm is került, mivel a minisztériumuk
elődje által tett ígéret nincs betartva és nincs korlátozva Hejőkürtnél a kamionok autópályáról
való le-, és felhajtása .

Tisztelt Miniszter Úr!

1999-ben, amikor észrevételeztük, hogy az M3-as hejőkürti leágazása csak személyautók
lehajtására van tervezve és hiányzik egy, a csomópontot és Tiszaújvárost összekötő elkerülő
út, akkor a csomópont áttervezésre került . Ennek megfelelően a hejőkürti leágazás úgy épült
meg, hogy a 2005-re vállalt elkerülő úthoz való csatlakozásra és a kamionforgalom
levezetésére is alkalmas lett . Viszont a jelenleg hozzátartozó, Oszláron és Tiszapalkonyán
áthaladó út keskenysége, kanyargós vonalvezetése és a településeken áthaladó nyomvonala
miatt alkalmatlan a tiszaújvárosi kamionforgalom levezetésére . Hogy a kamionok ne
haladhassanak át ezeken a településeken, erre a csomópont áttervezésével egy időben a
minisztériumuk úthálózati osztályának vezetőjétől, Markotai Sándor úrtól azt az írásbeli
ígéretet kaptuk, hogy az elkerülő út megépüléséig tiltva lesz a kamionok lehajtása. Ezen
nagysúlyú és méretű járművek a polgári lehajtón és polgári elkerülő úton keresztül, lakott
település érintése nélkül közlekedhetnek Tiszaújváros irányába .

Ez az ígért és szükséges súlykorlátozás a hejőkürti lehajtónál a mai napig nem történt meg és
valójában most nyár végére látszik, hogy mennyire fontos lett volna . Tavasszal hiába
javították ki az autópálya építés és a téli hidegek okozta kátyukat, a nagy meleg és a jelentős
súlyterhelés miatt a 3313-as út több szakaszán vályússá lett, ami az őszi esőzések és a téli
olvadás során fokozottan balesetveszélyes . A súlykorlátozás hiányában a két útba eső



település, Oszlár és Tiszapalkonya nyugalma is sérül, hisz az áthaladó út nem ilyen nagyságú
és tipusú forgalomra lett tervezve .

Tisztelt Miniszter Úr!

Miért nem tartották be a hejőkürti csomóponttal kapcsolatos forgalom korlátozási ígéretüket?
A kormányváltással a közúti forgalom szervezési szabályai is megváltoztak?"

Budapest, 2003 . szeptember 22 .
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