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Szóbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014 . (II .24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezet ő miniszter úrnak

„Kétségbeejt ő helyzet a metrópótló vonalán”

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

Az M3-as metró helyett hétvégente és este, a K őbánya-Kispest és a Határ út megálló között

található Vak Bottyán utcában közlekedik a metrópótló busz . A buszok munkanapokon este 8 után

1,5-3 percenként, hétvégén 3-5 percenként járnak, mindkét irányban . A déli szakasz felújítása

idején viszont munkanapokon 40 másodpercenként követik majd egymást a buszok . A teljes

vonalon naponta mintegy 500 ezer utas közlekedik (ami megfelel a MÁV napi utasforgalmának) .

Az útszakasz katasztrofális állapotban van, tengelyig süllyednek az autósok egy-egy kátyúban, a

gyalogosokra pedig pattognak a kátyúból kitöredezett betontörmelékek .

Az útszakasz a metrópótlás el őtt sem volt túl jó állapotban, de a helyzet csak eztán durvult e l

igazán . A kátyúk száma és mérete napról napra növekszik . Az utca olyan keskeny, hogy

szembejövő forgalom esetén az utolsó pillanatban észrevett kátyút kikerülni sem lehet, legfeljeb b

vészfékezni, ami általában a mögöttünk érkező gyors haladásra vágyó, minimális követés i

távolságot sem betartó gépjárm űvek miatt szintén balesetveszélyes. Teljes újjáépítésre valószínű leg

csak a metrópótlás után kerülhet sor, addig pedig ímmel-ámmal javítgatják a balesetveszélye s

kátyúkat.

A Budapesti Közút utólag elismerte, hogy az útszakasz nem alkalmas arra, hogy azon metrópótl ó

autóbuszok közlekedjenek . Az önkormányzati tulajdonban lévő utca felújítására viszont a

kerületnek nincs pénze, és jelenleg is folynak a tárgyalások, hogy kihez kerüljenek a közútkezel ő i



feladatok. Gajda Péter, Kispest polgármestere 2018 . március elején levélben fordult Orbán Vikto r

miniszterelnökhöz, amelyben azt kérte, hogy a kormányrendelet módosításával adják át a vonatkoz ó

útszakaszt a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe, továbbá Tarlós István főpolgármestert i s

megkereste, akit arra kért, hogy együttműködési megállapodásban rendezzék a közútkezel ő i

feladatok kérdését, illetve vállalják a metrópótlást követ ően az útszakasz helyreállítását. Három

hónapja nem döntenek, csak ígéretek vannak .

Mindezek alapján kérdezem miniszter urat :

• Mire várnak? Meddig várnak?

• Nem tartanak komolyabb személyi sérülésektő l?

• Nem számít Önöknek az ingóságokban bekövetkezett állagromlás?

• Ha már előzetesen és elismerten nem jól készítették elő a metrópótló vonalát, most utólagosa n

sem kívánják megoldani az Önök által kialakult veszélyes helyzetet?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2018 . június 1 .

~~IM G-re
Burány Sándor

országgyű lési képviselő
Párbeszéd Frakció
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