
 

86-os Útbizottság 
9631 Hegyfalu 
Kossuth u. 55. 

Tel./fax: 95/340-032 
 
Országgyűlési képviselő 
 
 
 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 

 
A 86-os út mentén fekvő 12 település (Vát, Szeleste, Pósfa, Hegyfalu, Vasegerszeg, 

Vámoscsalád, Répcelak, Páli, Szil, Szilsárkány, Bősárkány és Jánossomorja) lakosai Útbizott-

ságot alakítottak annak érdekében, hogy közösen lépjenek fel a nehéz tehergépkocsik immár 

elviselhetetlen károkozása ellen. Az uniós csatlakozás, valamint az Ausztriában bevezetett 

útdíj következményeként a 86-os úton egyik évről a másikra hatalmasra duzzadt a kamionfor-

galom, ami lakhatatlanná teszi az itteni településeket és szinte járhatatlanná az utakat.  

Az Útbizottság 2006. július 13-án tanácskozást tartott, amelyen részt vett több országgyű-

lési képviselő, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium két munkatársa is. A ta-

nácskozáson elhangzottak alapján az Útbizottság kéri a kormányt és az országgyűlést, hogy 

haladéktalanul tegyen lépéseket a helyzet megoldása érdekében. 

1. Mielőbb vezessenek be útdíjat a nehéz tehergépkocsik részére az egész ország terüle-

tén minden útra a Svájcban alkalmazott módszerhez hasonlóan! A díj mértéke akkora 

legyen, hogy a fuvarozóknak megérje a 86-os út helyett az osztrák autópályákon haladni! 

A díj néhány hónapon belüli bevezetéséhez a technikai feltételek adottak. Minden magyar 

és Magyarországon közlekedő külföldi tehergépkocsi rendelkezik menetíró-készülékkel 

(tachográffal). A közlekedési hatóság évente egyszer most is ellenőrzi a telephelyen min-

den hazai tehergépkocsi menetíró-korongjait, amelyeket a fuvarozónak 5 évig meg kell 

őriznie. A határon belépő és kilépő járműveket pedig a határon lehet ellenőrizni, és ott le-

hetne fizetni is. (Ez a külföldi járműveknél korábban is így történt, amíg meg kellett fizet-

ni a tonna-kilométerenkénti 3 Ft-os díjat. Németországban ma is így ellenőrzik a díjfize-

tést minden olyan külföldi tehergépkocsi esetén, amely nem rendelkezik elektronikus fe-

délzeti egységgel.) Ezen felül szúrópróba-szerű ellenőrzéseket kell végezni a közutakon, 

amint az jelenleg is történik egyéb céllal.  

2. Egész évben tiltsák meg a kamionforgalmat vasár- és ünnepnapokon, valamint éj-

szaka 22 órától reggel 6 óráig!  

3. Vizsgálják meg a súlykorlátozás bevezetésének lehetőségét a 86-os úton! 



4. Kiemelten támogassák a kombinált fuvarozást! ! A 86-os úttal párhuzamosan futó vas-

útvonalon lehetne elszállítani azoknak a kamionoknak a jelentős részét, amelyek jelenleg 

közúton közlekednek. Ehhez mindössze a megfelelő pénzügyi feltételeket kell biztosítani. 

5. Jelentős mértékben fokozzák a közúti ellenőrzéseket a 86-os út mentén! Számottevő-

en erősítsék meg a rendőrség és a közlekedési felügyelet létszámát, és az ellenőrzést a nap 

minden szakában (éjszaka is) végezzék! A kamionsofőrök ugyanis gyakran megszegik a 

közlekedésbiztonsági és egyéb előírásokat. 

6. Mérjék fel a településeinken a kamionok által okozott károkat, nyújtsanak megfelelő 

összegű kártérítést ahhoz, hogy megrongált épületeket, utakat és közműveket helyre le-

hessen állítani! 

Amennyiben nem sikerül súlyos problémánkra kielégítő megoldást találni, az ősszel egész 

pályás útlezárással folytatjuk elkeseredett küzdelmünket alapvető alkotmányos jogaink visz-

szaszerzéséért.   

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Bizottságunk arra kéri Önt, hogy a fent leírtaknak megfelelő-

en szíveskedjen – a probléma komolyságához és sürgősségéhez méltó módon – ügyünket 

szorgalmazni, támogatni.  

 

   Segítségét előre is megköszönve, tisztelettel: 

 

 

Páli, 2006. július 13. 

 
Sátory Károly 

              a 86-os Útbizottság  
         képviselője  

              
 
  
Kapják: 

• Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
• Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 
• az országgyűlési képviselők 
• az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 


