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Dr. Katona Béla úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§ ., valamint a 115.§. alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Hónig Péter
miniszter úrhoz

„Mit kíván tenni a kormány a beregi és a kisvárdai kistérséget összekapcsoló pontonhí d
kiszámítható, biztonságos m űködtetése érdekében?”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

Hazánk közlekedési, mobilitási problémái nem új keletűek. Egy-egy térség esetében az ideáli s
közlekedési kapcsolatok hiánya erősíti a leszakadást, míg egy pontonhíd által teremtett kapcsolat új
lehetőségeket nyit, csökkenti az elzártságot, illetve hozzájárul a fejlődéshez, a továbblépéshez, a
jobb életminőség feltételeinek megteremtéséhez .

2008 nyarán a BESZHID Nonprofit Kft . a tulajdonában lévő , az ország két északkeleti térségét
egymástól elválasztó Tisza folyó Lónya és Tiszamogyorós közötti összekötését szolgál ó
pontonhidat díjmentesen a Magyar Közút Nonprofit Zrt . számára felajánlotta elsősorban az elzárt
települések fejlettebb infrastruktúrájú, illetve munkaalkalmat, valamint oktatási, egészségügyi ,
szociális és persze kulturális ellátást is kínáló területekhez történő becsatlakoztatásának érdekében .
A fenntartási költségeket az akkor született megállapodás szerint a Közlekedésfejlesztés i
Koordinációs Központ (KKK) biztosította 2009 december 31-ig, ezzel téve lehet ővé többek között,
hogy a Beregi Kistérségi Társulásba és a Kisvárdai Kistérségi Társulásba tartozó falvak és községe k
közös feladataikat hatékonyabban tudják ellátni .

Ez a híd biztosítja, hogy a gazdaságilag amúgy is elmaradottabb térség az ország vérkeringéséne k
továbbra is szerves része maradhasson, s ezzel súlyos, visszafordíthatatlan gazdasági, és eze n
keresztül társadalmi problémáktól óvja meg az itt él ő ezreket, valamint elősegíti, , hogy a
tűzoltóság, a mentők hamarabb elérjék célállomást az elkerülhetetlen vészhelyzetekben .
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Írásbeli kérdés!



A híd bezárása esetén az id őszakosan, az időjárási viszonyok miatt pedig alkalmanként egyáltalán
nem működő komp-közlekedés figyelembevételével az út több tíz kilométerrel hosszabb, ami az it t
élők mindennapjait, többek között a munkába, és az iskolába, illetve a túlparti térségközpontb a
járást nehezíti, illetve nehezítené meg, és krízis helyzetben rontaná az élet és a vagyonbiztonsá g
esélyeit .

A híd kiemelten fontos, az itt él ők mindennapjaiban betöltött szerepér ől tanúskodik a
minisztériumhoz eljuttatott levél aláíróinak sora. Kézjegyével látta el ezt Lónya, Tiszakerecseny ,
Mátyus, Tiszaadony, Tiszavid, és Tiszaszalka polgármestere, valamint a fent említett két kistérségi
társulás elnöke .

Mindezek fényében számomra közlekedéspolitikai szempontból nehezen értelmezhet ő a régióban
élők számára – lehet őségekhez képest - leginkább kézenfekvő és elfogadható alternatíva
üzemeltetése körül kialakult bizonytalan helyzet . Ugyanis a fent említett KKK 2009 . szeptember
elején még arról tájékoztatta az üzemeltet őt, hogy a „Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumma l
történt egyeztetést követően a pontonhíd további, a 2010. évre vonatkozó üzemeltetése mellet t
döntött " . Közel három hónappal később (közvetlenül az év vége el őtt) azonban a korábbi döntést
felülbírálva Dr. Csepi Lajos, a minisztérium szakállamtitkára levelében arról tájékoztatta a z
üzemeltetőt, hogy „ a pontonhíd gazdaságtalan üzemeltetése a következő években ismétel t
megfontolást igényel " .

Ezt az állásfoglalást a szakállamtitkár 2009 . november 30-ai keltezésű levelében juttatta el az
érintett üzemeltetőhöz. Ugyanitt fogalmazta meg azt a célkitűzését a minisztériumnak, melynek
keretein belül országos szinten bírálják felül az összes hazai pontonhíd gazdaságos üzemeltetéséne k
lehetőségét, ettől téve függővé az ilyen jellegű feladatok finanszírozását .
Dr. Csepi Lajos levele csak gazdaságossági szempontokat érint, és a pontonhidak esetébe n
„gazdaságtalan üzemeltetést” említ, miközben a közfeladatot ellátó üzemeltető térítésmentes
áthaladást biztosít a hídon közlekedőknek.

Fontos szempont véleményem szerint - ha már a gazdaságosság szempontjait, az „ Utpénztár
előirányzat 2010. évi korlátait” vesszük figyelembe -, hogy ugyanazért a szolgáltatásért az állam a z
egyik vállalkozónak ne fizessen többször annyit, vagy éppen fordítva, jóval kevesebbet, mint a
másik vállalkozónak (ahogy egyébként az történik - ismereteim szerint - a hasonló funkciót betöltő
tiszadobi átkel ő esetében). Ugyanakkor - szeretném hangsúlyozni - nem egy vállalkozó, vagy
üzemeltető melletti korteskedés a célom, jelen kérdésem témája sokkal inkább a beregi térség ,
illetve a Tisza által elválasztott települések izolációjának az enyhítése .

Fontosnak tartom továbbá hangsúlyozni, hogy – álláspontom szerint - pár tízmillió forinton, vag y
annak a belső átcsoportosításán nem múlhat több település, illetve több ezer ember közlekedés i
kapcsolatának a sorsa. A nagy munkanélküliséggel sújtott térség lakói a közvetlen hídkapcsola t
megszűnését követően még a mostaninál is rosszabb helyzetb ől kényszerülnének a régió má s
részein munkát vállalni .
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Mindezek alapján kérdezem a Tisztelt Miniszter urat :

1. Kész-e elősegíteni - a térség további leszakadásának veszélyét is szem el őtt tartva -, hogy mé g
ennek az évnek az elején érvényes megállapodás keretében üzemeltessék tovább a Lónya-
Tiszamogyorós közötti pontonhidat .
Kész-e a támogatni, hogy tartós szerződés garantálja a közlekedési kapcsolat kiszámíthatóságát ,
biztonságát?

2. Amennyiben mégsem születne meg napokon, illetve heteken belül az üzemeltetési szerz ődés ,
akkor milyen lehetőségeket lát a minisztérium annak biztosítására, hogy a pontonhíd üzemeléséne k
ellehetetlenülésével a közfeladatokat ellátó ment ők, tűzoltók munkáját ne hátráltassák az így
megjelenő plusz kilométerek ?

3. Miután a korábbi 2008-as üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról döntöttek az Ö n
minisztériumával egyeztetve a KKK részéről, és erről tájékoztatták az üzemeltetőt, majd
hónapokkal később egyoldalúan tájékoztatták az üzemeltetőt, hogy – a levélbő l kiolvashatóan –
költségvetési okok miatt – bizonytalan a további finanszírozási megállapodás, miért nem történ t
meg legkésőbb az év végig a közvetlen egyeztetés, és született megállapodás a közlekedés i
kapcsolat fenntartásának biztosítása érdekében?

4. Hogyan alakulhatnak ki olyan értékaránytalanságok a különböz ő üzemeltetők között, melyeknek
eredményeként csupán néhány kilométerrel arrébb, Tiszadobon éves szinten 86 millió forintér t
üzemelhet pontonhíd az említett tiszamogyorósi híd közel 40 millió forintos éves üzemelési
költségéhez képest?

5. Egyúttal kérdezem, hogy amennyiben a finanszírozással összefügg ő számítások elkészültek, úgy
ezeket, illetve az ezekhez tartozó szempontrendszert mikor, és hol hozzák nyilvánosságra ?
(Amennyiben ezek elkészültek, vagy elkészülnek, kérem, részemre megküldeni szíveskedjék! )

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2010 . január 26 .

Tisztelettel :
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lési képviselő
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