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Tisztelt Elnök Asszony!

„Sövényen túl IL" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani

Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter úrhoz .

A választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter úr!

Ez év május 16.-án intéztem Önhöz egy írásbeli kérdést „A sövényen túl" címmel . Ebben arra

a jelenségre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy az autópályák kétirányú forgalma között

létesített vakításvédő sövény, illetve háló meglehetősen hiányos, rosszul karbantartott és

ezáltal balesetveszélyes! Most, hogy eljött az ősz ismét nyírni kezdték a sövényeket, de

mintha nem tanulnának az eddigi hibákból, ismét tönkre téve azokat . Észrevételeimet tehát

újra meg kell tennem, egy-két kiegészítéssel .

Akár az M1-es, akár az M7-es, akár az M5-6s autópályán haladunk, mindenütt azt

tapasztalhatjuk, hogy a sövényt az árokpartot karbantartó „szártörő" géppel olyan mértékben

nyírták meg, hogy az eredeti funkcióját nem képes betölteni . Sőt, saját véleményem szerint az

is megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán valaha be fogja e újra tölteni, hiszen fás szárig lettek

roncsolva!

Bizonyára Ön is felfedezte már, hogy hosszú - fárasztó sötétben történő utazás során

fokozottan terheli a látást a folyamatosan szembe világító fény. Érdekes módon nyugat
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Európában meg tudják oldani ezt a problémát, a sövények megfelelő karbantartásával, ahol

pedig ez nem lehetséges, ott fényvédő netlonháló vagy lamellás vakításgátló elemek

létesítésével . Magyarországon a helyzet folyamatosan romlik, ahol lehetne ott nincs sövény,

ott valamilyen okból kifolyólag nem is létesítenek, ahol pedig nem is lehet, ott sem mindenütt

tesznek fel védőhálót. Látszólag egyszerű probléma ez, nem okozhat komoly nehézséget a

hiányosságok felismerése,sőt feltételezésem szerint a szakszerűen ápolás sem . Pláne, ha már

kilométerenként 4 millió forintot fizet ki az állam a sövények létesítésére! Ez mintegy 100

éves matrica ára, vagy éppen Medgyesi Péter lányának cége is pont ennyiért nyír füvet

őszödön. Hosszú évek óta képtelenek megoldást találni, pedig jogszabályi kötelezettség van

arra nézve, hogy a szakhatósági előírásoknak megfelelően kell gondozni a sövényeket .

Tisztelt Miniszter úr!

1 . Kik nyerték el közbeszerzés útján a gondozási munkákat?

2. Ellenőrzik e az elvégzett munkát?

3 . Érvényesíti e az AAK Zrt. a garanciális kőtelezettségeket?

Miniszter úr! Vakítás helyett kérem érdemi válaszok adására!

Budapest, 2007 .szeptember 10 .

Dr . Kovács Zoltán
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