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Tisztelt Elnök Asszony!

„Megépül-e a 82-es főút vasúti felüljáróval ellátott új győri bevezető szakasza a vasútvonal
villamosításával egyidejűleg?" címmel, a Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok feltenni dr .
Csillag István miniszter úrnak. A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben rendszeressé váltak a győri közlekedés áldatlan állapotával kapcsolatos híradások a
helyi médiában, valamint egyre sűrűbben fordulnak képviselőikhez a forgalmas utak mellett lakó
állampolgárok is a többnyire jogos panaszaikkal . Legutóbb a MÁV győri, Szabadhegy-Adyváros
városrészeket érintő villamosítási és fejlesztési elképzeléseinek bejelentése borzolta a kedélyeket. A 82-
es főút jelenlegi városba bevezető szakasza túlterhelté vált, a helyi közlekedés csúcsidőszakokban
csaknem ellehetetlenül . A vasúti átjáró jelenlegi forgalma miatti várakozások már most elviselhetetlen
időveszteséget jelentenek az arra közlekedőknek . A főúton Győrbe érkező, vagy a Szauter utca - Szent
Imre út kereszteződésében lévő körforgalomba beszorult autósok többsége dühöng, amikor a Szent
Imre úti sorompó lezárásra kerül . Az egyik napilapban egy a környéken lakó polgár már Euro-WC-k
kihelyezését javasolta az út szélére, mert gyakran előfordul, hogy a prosztatagondokkal küzdő autósok
várakozás közben a házak oldalában könnyítenék magukon .
A vasútfejlesztési elképzelések ezt a helyzetet tovább ronthatják. Egy a Kisalföld című napilapban
megjelent tudósításban a MÁV részéről Kedves Ferenc állomásfőnök azt nyilatkozta, hogy Jövőre a
villamosítás is elkezdődik, megnő a forgalom, IC-vonatok közlekednek majd a szabadhegyi
állomáson ."
Természetesen nem a MÁV elképzeléseit vitatom, hiszen a vasúti személy- és áruszállítás egyértelműen
kevesebb terhelést jelent a környezetre, mint a közúti közlekedés . A probléma az, hogy az adott
fejlesztéseket nem minden esetben követik nélkülözhetetlen további infrastrukturális beruházások .
Jelen esetben a 82-es út vasúti kereszteződés nélküli városba történő bevezetése lenne a kívánatos,
természetesen új nyomvonalon, hiszen a j elemégi úton felülj áró építésére hely hiányában nem kerülhet
sor .

Tisztelt Miniszter Úr!

A térségben közlekedők elkeseredettségét megértem, hiszen mindennapi életüket keseríti meg ez az
áldatlan állapot, amelyet tovább súlyosbíthatnak a szükséges infrastrukturális beruházások elmaradása
mellett tervezett vasútvonal fejlesztési elképzelések .
Ezért kérdezem tisztelt Miniszter Urat : Megépül-e a 82-es főút vasúti felüljáróval ellátott új győri
bevezető szakasza a vasútvonal villamosításával egyidejűleg?
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