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Tisztelt Elnök Asszony!

„Jobb forgalomszervezést!" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani
dr. Kóka János miniszter úrhoz . Kérdésemre válaszát írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a magyarországi közúthálózat sem minőségében, sem
kiépültségében nem hasonlítható az Európai Unió átlagához .
Mára odajutottunk, hogy a távolság egyre növekedni látszik . A reformlépések eredményeként
a vasúthálózat kisebbedik, és egyre messzebbre kerül a megfelelő szinttől . Még sem a
növekvő lemaradás a legbosszantóbb, hanem a fejlesztés helyett a minden áron
pénzbehajtásra való törekvés . Sokszor elmondtuk már, hogy a kormány rossz
gazdaságpolitikájának eredményeként kialakult államháztartási hiányt és adósságot az
emberekkel akarja megfizettetni, mindegy, hogy milyen áron .
2007. április 1-től az ország 42 főútvonalán kell a 12 tonnánál nehezebb kamionoknak (D4
kategória) útdíjat fizetni . Többek között fizetőssé váltak a 85 . számú főút egyes szakaszai
Győr és Sopron között is . Hogy ne lehessen kikerülni ezeket a szakaszokat a feltételezett
kerülő utakon, így a 83-as főút Győr-Tét-Mórichida-Árpás-Rábacsanak-Csorna útirányon
korlátozást vezettek be . A korlátozást az árpáci Rába hídra kihelyezett, 12 tonnánál nagyobb
gépjárművel behajtani tilos táblával érték el . Ami azért is különös, mert a Rábán csupán
három olyan híd található, amely ilyen tehergépjárművek számára használható: az Ml-es
autópálya híd, a sárvári híd és az árpáci híd! Így a forgalom megoszlana a 3 híd között és nem
a megmaradt kettőt terhelné csak .

Tisztelt Miniszter Űr!

Nem téveszthető össze a pénzbehajtás a forgalomszervezéssel . Nem számít, hogy így a három
használható hídból egy kiesik . Nem számít, hogy milyen terheket rakunk ezáltal a fuvarozók
vállára .

Miniszter Űr!

Az országnak a jó forgalomszervezés mellett jó minőségű utakra van szükséges .
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Kérem, válaszoljon!

1 . Ön szerint vissza lehet-e állítani az árpási hídon a korábbi áthaladási rendet?
2. Mennyi útdíjat szednek be a 85 . sz. úton, és ezt vissze lehet-e forgatni a környező

úthálózatra?

Budapest, 2007 . június 4.

Várom megtisztelő válaszát .

Dr . Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő
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