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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Miért nem akarja a Bajnai-kormány könnyebbé és biztonságosabbá tenni a víze n
közlekedők életét?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hónig
Péter közlekedési energiaügyi és hírközlési miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr !

2009 . áprilisában írásbeli kérdéssel fordultam Onhöz „Mikor teszik könnyebbé é s
biztonságosabbá a vízen közlekedők életét?” címmel .
Az írásbeli kérdésre adott cinikus, lekezelő válaszát elfogathatatlannak tartom. Engedje meg ,
hogy idézzek a szubjektív kijelentésektő l hemzsegő , minden szakmaiságot nélkülöz ő írásából :

„A természetjárásra és horgászatra tökéletesen megfelel a 4 kw-os teljesítményű motorral
rendelkező csónak . .".- Ki szerint felel meg? Számításokat végzett, miel őtt ezt leírta? Nem
gondolja úgy, hogy a lassan 10 éves törvény elavult? A technikai fejlődés immáron lehetővé
tenné az érdemi, előremutató a változtatásokat a biztonságosabb közlekedés tekintetében .

„A Képviselő úr által említett probléma, miszerint a Dunán egy hirtelen jött vihar el ől csak
nehezen lehet egy 4 kw-os motorral felszerelt csónakkal elmenekülni, nem valós .” Mi alapján
meri azt állítani, hogy nem valós? Hányszor volt Dunán viharban, hogy ilyen
magabiztossággal állítja ezt? Ha Ön a Parlament ablakából kipillant egy 350 méter széle s
Duna-szakaszt láthat maga előtt . Segítségül elmondom, hogy a Duna szélessége Baj ánál már
ennek dupláj a, 700-750 méter is lehet . Átlagmélysége 8-10 méter, a kiköt ő i szakaszon akár a
15 métert is eléri . Ehhez kapcsolódik egy 6-8 km/h-ás sodrás . A manapság egyre gyakrabban

bekövetkező , hirtelen lecsapó, orkán erejű széllel érkező viharok elő l nagyon nehéz partra

érni . Ön a válaszában egy folyamon közleked ő állampolgárnak 1-2 percet ad a part elérésére ,
ami valljuk meg irreális . A gyakorlatban egy egyszer ű fa, vagy műanyag ladik 3-4 fővel és a
szükséges mértékű felszereléssel terhelve, egy 4-5 LE-s motorral csak vánszorogni képes .

Végezetül engedje meg, hogy ismét felvessem az ügy jogi hátterét . 2004 óta az Európai Unió

tagállama vagyunk . Az Unió más tagállamaiban 10 LE-s teljesítményű motorral szerelt
csónakok nem engedélykötelesek. Az ilyen teljesítményű motor a száguldozáshoz kevés, a
biztonságos közlekedéshez viszont elegendő , - ahogy a nyugati példák mutatják .



Tisztelt Miniszter Úr !

Válaszából kiderül, hogy nem tud azonosulni a felvetett problémával, felhozott érvei minden
gyakorlatiságot nélkülöznek . Választókerületem majd minden települése kötődik a Dunához,
vizet szerető , vízzel és természettel harmóniában él ő , a vízi életmódhoz ezer szállal kötődő
emberek élnek itt . A nevükben felteszem a kérdést :

Miért nem akarja a Bajnai-kormány könnyebbé és biztonságosabbá tenni a vízen közleked ők
életét?

Miért vagyunk másodrendű állampolgárok az Unióban? Miért nem történik meg továbbra se m
az Uniós jogharmonizáció?

Kérem, kérdéseimre konkrét válaszokat szíveskedjen adni .

Budapest, 2009 . június 29 .

Zsigó Róbert
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