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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Menekülő út a kiválasztottaknak?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelettel Önök módosították a KRESZ (közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szabályait, aminek révén ezentúl a 
Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint a buszsávokat is használhatják a kiemelt hazai 
rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt a sportesemény szervezőbizottságának 
közreműködésével kijelölt járművek. Az első ilyen kormányhatározat (a 2019-ben Budapesten 
megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sávok 
használatáról szóló 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat) még ugyanabban a közlönyszámban 
közzétételre került.

Az intézkedés egyértelmű beismerése annak, hogy képtelenek menedzselni Budapest 
közlekedésének működtetéséből az Önökre háruló feladatokat. És most is a szokásos megoldást 
választják: nem az emberek számára fontos ügyek megoldása érdekében tesznek erőfeszítéseket 
hanem gyorsan keresnek egy kiskaput az Önök által pillanatnyilag fontosnak tartott ügyek. Ennek a 
gyakorlatnak már elszenvedője az ún. kiemelt beruházások kapcsán a főváros nemzeti múlt 
szempontjából is fontos épített és természeti öröksége. Most az évtizedes szinten megoldatlan 
közlekedési problémákkal küzdő budapestiek nyakába raknak egy újabb terhet. Az átgondolatlanul 
és a közlekedők életét megkeserítően szervezett alkalmi munkálatok okozta fennakadásokat és 
hatalmas dugókat rendszerszinten kellene megoldani, nem pedig egyes szereplőknek felmentést 
adni a dugóban való rostoklás alól csak azért mert az „optikailag”rendkívül kellemetlen lenne a 
kormányzat számára.

Önök olyankor terhelik meg még inkább a főváros közlekedését, amikor egyidejűleg

- zajlik az M3-as metró felújítása és ezért előreláthatólag szeptemberig a Nagyvárad tér és 



Kőbánya-Kispest között nem közlekedik a metró, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal 
utazhatnak az emberek. Megjegyzem, ez az a metrószakasz, amelyben a beszerzett vagonokban 
máig nem sikerült légkondicionálást biztosítani, és az erre vonatkozó számos kérdésemre egyetlen 
érdemi választ sem sikerült kapjak az Ön kormányának tagjaitól;

- június 15-től várhatóan szeptember 1-ig zajlik a nagykörúti villamosvonal felújítása, aminek 
hatásaként a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pedig pótlóbuszra kell szállni. A 
felújítás miatt korlátozásokkal és lassabb haladással szembesülneka József körúton a Csepreghy 
utca és az Üllői út közötti szakaszon, a Ferenc körút teljes hosszán és a Petőfi híd pesti és budai 
hídfőjénél is. A Nagykörút déli szakaszán folyó felújítás mellett július 7-től újabb szakaszon, a Széll
Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között is villamospótlás kezdődött;

- forgalomkorlátozások léptek életbe az újpesti Árpád úton július 13-tól, mert a Budapest Közút a 
nyár végéig elvégzi a korábbi metrópótlás során fokozott terhelésnek kitett útszakaszok 
útburkolatának helyreállítási munkáit;

- irányonként két sávra szűkítik a Soroksári út útpályáját július 22-től a Haller utca és a Pápay 
István utca közötti szakaszon, mert gázvezeték-rekonstrukciós munkák kezdődnek a Boráros tér 
irányú útpálya külső sávjainak lezárásával. A várhatóan a nyári tanítási szünet végéig zajló felújítás 
idején több alkalommal változik majd a Soroksári út Haller utcai, Dandár utcai és Pápay István 
utcai kereszteződésének forgalmi rendje;

- a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé lezárták a középső forgalmi sávot az Elnök utca 
előtt július 8. és 12. között közműépítés miatt. A Hungária körúton szintén a Rákóczi híd felé 
közműfelújítás kezdődött július 8-án, ezért a Hős utcánál a külső sávot nem használhatják az 
autósok várhatóan július 22-ig;

- közműépítés kezdődött a II. kerületi Budakeszi úton. Az Irén utcánál félpályás lezárás és jelzőőrös
forgalomirányítás mellett haladhat a forgalom;

- június 29-től július 7-ig nem közlekedett az 1-es villamos Óbuda felől a Puskás Ferenc Stadionig, 
dél-Buda felől pedig a Népligetig járt pályakarbantartás miatt. A Puskás Ferenc Stadion és a 
Népliget között pótlóbusszal lehetett csak utazni;

- lezárták június 29-én a Nagytétényi utat a Növény utca és a Rózsakert utca között a vasúti pálya 
felújítása miatt;

- lezárták a fél útpályát a XVI. kerületi Baross Gábor utcában a Margit utca és a Baross Gábor utca 
51. szám között július 1. és július 23. között közműépítés miatt;

- lezárták az V. kerületi Károlyi utcát július 3-tól várhatóan augusztus végéig burkolatjavítás miatt. 
A 15-ös és a 115-ös autóbusz, illetve a CITY trolibusz északi irányban a Kálvin tér és az Erzsébet 
tér között módosított útvonalon közlekedik;

- lezárták az átmenő forgalom elől július 3-tól a III. kerületi Emőd utca Szentendrei út és Nánási út 
közé eső szakaszát a Csalma utca, az Attila utca és az Emőd utca felújításának újabb üteme miatt. A 
várhatóan szeptember végéig érvényben maradó forgalmi rend következtében változik a 34-es busz 
útvonala is;
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- június 17-étől várhatóan augusztus végéig felújítják a Budaörsi lakótelep buszvégállomását, azért 
a 40-es buszcsalád járatai, valamint a 88B, a 287-es, a 972-es és a 972B busz végállomását a 
Szivárvány utcába, az Ifjúság utca kereszteződéshez helyezték át. A felújítás idejére a Szivárvány 
utca forgalmát a Napsugár sétány és az Ifjúság utca közötti szakaszon a Baross utca felé 
egyirányúsították.

Itt csak a hosszabb, nagyobb közlekedés-szervezési gondokkal járó eseteket soroltam fel, amelyek 
mellett számos alkalmi lezárás és terelés (közműépítés, kiemelt események stb.) nehezíti a 
budapestiek mindennapjait ezen a nyáron is.

Mindezek fényében kérem, válaszoljon a következő kérdésekre:

1. Mi indokolja a fent említett KRESZ-módosítást? Ki volt a javaslat előterjesztője és milyen 
hatástanulmány előzte meg a döntést?

2. Ki vagy mely szervezet kezdeményezte a KRESZ módosítását? Kérem, nevezze meg az adott 
személyt, vállalkozást, sportegyesületet, sportklubot vagy más intézményt.

3. Tárgyalta-e a KRESZ hivatkozott módosításának javaslatát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, 
arra figyelemmel, hogy a módosításban felsorolt kiemelt, hazai rendezésű nemzetközi 
sportesemények alapvetően Budapest ad otthont? Ha nem tárgyalta, annak mi az oka? Ha tárgyalta, 
milyen vélemény született a Tanács ülésén?

4. Ki (milyen szerv), milyen szempontok alapján és hány járműnek fogja kiosztani az 1437/2019. 
(VII. 26.) Korm. határozatban meghatározott, a buszsávok használatára jogosító matricákat?

5. A Kormány tervezi-e a fővárosi közlekedési helyzet és a felújítások ügyében a különböző 
kormányzati és önkormányzati szervek és gazdasági társaságok közötti hatékony koordinációjának 
kérdését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa napirendjére vetetni? Ha igen, mikor?

Demeter Márta

(LMP)
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