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A „Sínek tovább bírják” kampányukhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adom, és 
kérésem a következő.  

Az M6-os autópálya rohammunkában való építésének kezdetén, 2005 tavaszán megjelen-
tek községünk főutcáján a jól ismert nyerges tehergépkocsi szerelvények, melyek különféle 
kőzúzalékot szállítottak az útépítéshez. Ezek a gépkocsik a Vértesben lévő kőbányákból szál-
lítják az építőanyagot a Dunával párhuzamosan épülő autópályához. Útjuk során a Váli-víz 
völgyén keresztül végigdübörögnek a 811. és 8111. számú utakon, keresztül Felcsút, 
Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajásző belterületén. 

Útjuk során a lakott területen megengedett sebességet jelentősen túllépik, e sorok írója 
munkatársának személygépkocsis, követő sebességmérése szerint üresjáratban 90 km/h sebes-
séggel is haladnak, tele kocsikkal is gyakran lépik át a 70 km/h sebességet. Fékezni nem sze-
retnek, annál gyakrabban dudálnak, ha valaki vagy valami feltartja őket a forgalomban. Az út 
mellett mindenhol durrdefektet kapott teherautó abroncsok jelzik tevékenységüket. Egy 2005. 
áprilisi felmérés szerint a Közlekedési Felügyelet által mért teherautók nagyobb részénél volt 
jelentős túlterhelés. 

Mivel ezek a mérések alátámasztották a lakók és az önkormányzatok állításait, ezért azóta 
nem végeznek a térségben tengelynyomás mérést, a traffipaxok is az úrvezetőket rémisztgetik, 
mert a kamionosok jól működő hírszerzése első kézből értesül a mérések helyszíneiről. Az 
ellenőrzésekre hivatott két állami szerv, mely törvényesen tehetne az amúgy is túlzottan elné-
ző közlekedési szabályok betartatásáért, a „legmagasabb állami érdekekre” tekintettel nem 
tesz semmit. Sőt, cinikusan bizonygatja, hogy csak érzéki csalódás miatt hisszük, hogy a 
megengedett másfél-kétszeresével száguldoznak a 40 helyett 55 tonnás szörnyetegek. 

Az egy-egy erőtlen népi önvédelmi próbálkozásra, hogy a KRESZ által nem tiltott helyen 
rozzant pótkocsit parkoltatnak az út szélén, ezzel lassításra kényszerítve a kamionokat, szo-
katlanul gyorsan kerül elő az egyszerű emberek regulázásában élenjáró rendőrség. Szolgálnak 
és védenek. 

Ahogy Önök írták és számszerűsítették, az állami közútkezelő által felügyelt úton nagyon 
rövid idő alatt súlyos károk keletkeztek. A rakott gépkocsikkal járt oldalon nincs egy ép csa-
tornafedél, egy többé-kevésbé meg nem süllyedt víz és csatorna-akna. Sok helyen egyszerűen 
le van szakadva az út széle. A kemény, fagyos tél ezeket a repedéseket tovább mélyítette, 
most a tavasszal – a részleges, választás előtti autópálya átadás miatti kapkodásban – ismét 
csúcsra járó kamionforgalom pedig megadja a kegyelemdöfést a felfagyott utaknak. A térség-
ben a személygépkocsikat gyakrabban kell futómű problémákkal szervizbe vinni, mint Buda-
pesten, ami azért nagy szó. 

Másik gondunk, hogy az utak mellett épült házak is komolyan sérülnek. Ez még nagyobb 
baj, mint az utaké, mert az állam a saját útját előbb-utőbb megjavíttatja, de a régi, alapozás 
nélküli, vagy rakott kőalapú házak lakóit is teljes mértékben kártalanítják-e? Nem bújnak-e a 



mögé, hogy a ház rozoga volt már korábban is, és a „kapzsi” lakók a rendes adófizetők pén-
zén akarják felújítatni házukat? Tudják, hogy általában nem végeztetnek emberek statikai álla-
potfelmérést a házaikon, főleg nem előre. Jobb híján jegyzőnk 2005 májusában videón és 
fényképen rögzítette az akkor is ismert repedéseket. A károk pedig jelentékenyek, kárszakér-
tői felmérés nélkül is több tucat millióra beszülhető a közvetlen tabajdi kárérték. 

A harmadik veszély szerencsére eddig, s reméljük ezután is veszély maradt csupán, 
mert az említett településeken még nem okoztak súlyos balesetet a „szörnyetegek". Tavaly 
azonban Pusztaszabolcsnál elgázoltak egy kislányt. Ő már nem utazhat az új autópályán. 

A körzet országgyűlési képviselője már intézett kérdést a miniszterhez, interpellált az 
Országgyűlésben. Több újságcikk, TV riport foglakkozott az üggyel, de semmi vál-
tozás. Tudjuk, hogy jó alattvaló-polgárként ki kell tartanunk az építkezés végéig. Úgy 
érezzük, hogy az autópálya kilométerekért olyannyira rajongó választópolgárok ellenében már 
nem tudjuk megakadályozni a tűrhetetlen forgalmat. Hiába javasolta Önkormányzatunk 2005-
ben a 20 tonnás súlykorlátozás bevezetését, amikor a 40 tonnás abszolút határt sem tarttatják 
be. Elsősorban a teljes kártalanításra összpontosítunk, nem fogjuk többszörösen megfizetni en-
nek ez útnak az árát, nem fogjuk egyik-másik generálkivitelező extraprofitját gyarapítani. 

 
Az együttműködésről: 
Tavaly már kialakult egy laza együttműködés a fenti települések között, ezt az egyéb 

gondok és a kétségtelenül alacsonyabb téli forgalom ellaposította. Most az Önök levele – remé-
lem – új erőt visz ebbe a közdelembe. Mert igaz ugyan, hogy korábban is volt itt átmenő ka-
mionforgalom, de azok vegyes darabárut szállító, a sebességkorlátozást jellemzően betartó és 
ismereteink szerint nem túlterhelt szerelvényeket jelentettek. Céljaink szerint ezek is eltűnné-
nek a nem erre tervezett útjainkról. Az említett utak eredetileg egyszerű földutak voltak, amelyre 
az idők folyamán – alapozás nélkül – egy-egy réteg murvát, aszfaltot, hordtak, mígnem néhány 
éve egy korszerűnek látszó és a könnyű járműveknek tökéletesen megfelelő utunk lett. 

Javaslatukat elfogadjuk, és szerény helyi eszközeinkkel igyekszünk a falubeliekkel megis-
mertetni tanulmányukat. Javasoljuk, hogy a fent említett települések vezetőivel és el nem fásult 
lakosságával itt, mifelénk egy fórumot tartsunk, ahol Önök adnák a szakmai elemet és a 
közéleti súlyt. Amennyiben lehetséges, az autópálya „ünnepélyes átadásakor” is hasznosnak 
tartanánk egy alternatív sajtóértekezletet, kitört aszfaltdarabokkal, vibrációtól megroppant há-
zak képeivel, egyéb bűnjelekkel, és károsult lakókkal, autósokkal. Az együttműködés egyéb 
formáihoz is készséggel csatlakozunk. Kérem, hogy ezzel kapcsolatos elképzeléseikről tájé-
koztassanak. 

Tudom, hogy a választási kampány miatt támadásoknak leszünk kitéve, tiltakozásunkat rága-
lomnak, politikai támadásnak, ünneprontásnak fogják titulálni, de ez sem tántorít el minket. 
Ezzel együtt amennyire lehet szakmai, környezetvédelmi ügyként kell kezelni az esetet, mint 
ahogy normális esetben az is lenne. Igaz, normális esetben ilyen ügy nem is lenne, mert az épí-
tőanyagot vasúton, horribile dictu vízi úton szállítanák a helyszín közelébe. 

Levelem alátámasztásaként és az Önök archívumának gyarapításként mellékelten meg-
küldöm az ügyben eddig keletkezett érdemi levelezésünk, jegyzőkönyvek, stb. mellékleteit, az 
üggyel foglalkozó sajtócikkek kivágásait. Várom új levelüket. 
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