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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Miért tévesztik meg a gyanútlan autósokat?!” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli

kérdést kívánok benyújtani Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter Úrhoz .

A választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A vezetésben megfáradt, az autópályán a vakításvédő sövények és netlonháló hiányában

retináját a szembejövő fények hatására csaknem kiégető autóst az is nagyon zavarhatja, ha a

közutakon tapasztalható feliratok, táblák nem pontosak . Nem hogy nem pontosak, hanem

jelentősen eltérnek a valóságtól . Többször, több helyen tapasztalom ezt a jelenséget, ami talá n

nem túl komoly probléma, de ha már vannak útjelz ő táblák, akkor azokat érdemes pontosa n

kihelyezni, különben téves információval szolgálnak .

A 83-as számú főközlekedési úton, az Ml-es autópálya pápai letér őjét követően a

ménfőcsanaki nyugati leágazónál, a vasúti átjáró mellett, Pápa városát 42 km-re jelöli egy

nagy tábla. A nagy közúti tábla közvetlen közelében található kis zöld tábla („kilométerkő")

64-et mutat. Tétnél szintén egy nagy táblán 24-kmre jelölik Pápát, a kis táblák ettől viszont

eltérést mutatnak.

A pápai letérőnél a kis kilométer tábla 33-at mutat. Akár hogy is számolunk, ha 64-b ő l

kivonunk 33-at, akkor 31 marad. Tehát a kis táblák esetében az autópálya és Pápa közötti



távolság 31 km plusz 1 kilométer a közigazgatási határig, azaz 32! Digitális térkép szerint a

valós távolság 44 km. Persze az is kérdésként merül fel, hogy a helységek közigazgatás i

határáig, vagy valamilyen központjáig mérik a távolságokat . Budapest esetében ez világos ,

hiszen a Clark Ádám téren elhelyezett nulla kilométerk ő jelenti a kiinduló pontot .

Tisztelt Miniszter Úr !

1. Miért nincsenek összehangolva az útjelző táblák egymással és a digitális térképpel ?

2. Mikorra tervezik ezek összehangolását ?

3. Vidéki helységek közötti távolságot pontosan milyen kiindulópontok alapján állapítják

meg?

Tisztelettel :

Budapest, 2007.szeptember 10 .

Dr. Kovács Zoltán
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