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Kérdés

„Miért lett díjfizetős az M5-ös autópálya eddig ingyen használható szakasza?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Csillag István gazdasági
miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A kivásárlás körülményeiről eltekintve örömmel vettük tudomásul, hogy az M5-6s autópálya,
mint Európa ezideig legdrágább közlekedési útvonala bekerült az országos, matricás
rendszerbe .

Örömünkbe azonban üröm is vegyült jócskán. Március 12-én megdöbbenve tapasztaltuk, hogy
az eddig ingyenesen használható, Gyál lehajtóig tartó szakasz is bekerült az autópályák
használatának díjáról született 26/2004 . (III . 11 .) GM rendeletbe .

A rendelet értelmében a 17,4 km-nél lévő MO csomópont, és a 21 . km-nél lévő gyáli lehajtó
közötti 3,6 km út megtételéért használati díjat kell fizetni, vagyis matricát kell vásárolni . Gyál
város országgyűlési képviselőjeként, tolmácsolva az itt élők észrevételeit, nem értem, hogy
miért kell az eddig ingyen használt 3,6 km-ért fizetni. A város lakói naponta ingáznak
Budapest és Gyál között, hiszen munkahelyük a fővároshoz köti őket . A személygépkocsival
közlekedők, de a teherforgalom nagy része is márt . 12-től a Nagykőrösi úton közelíti meg a
fővárost . A megnövekedett forgalom közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelembe véve
súlyos tehertétel lett mind Gyálnak, mind a XVIII . kerdletnek .

Az országos közúthálózatot tekintve mindazok, akik Gyál-Vecsés térségéből addig ingyen
eljuthattak a fővárost elkerülő, szintén ingyenes MO autóútra, azok most csak a fővároson át,
vagy megváltozott körülmények között tehetik azt meg .
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Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy az MO autóúton kívül eső, első autópálya lehajtók
ingyenesek (pl. Érd lehajtó az M7-en) .

Kérem Miniszter Urat a rendelet módosítására . Intézkedését és válaszát tisztelettel várom .
Budapest, 2004 . március 17 .
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