
Bíróság előtt a hírhedt 86-os út ügye 
 
Az elviselhetetlen kamionforgalmat megelégelő lakosok beperelték a közútkezelőt. A Levegő 
Munkacsoport szakmai támogatásával indult perben kártérítést és hatékony intézkedéseket 
remélnek.  

A Győr-Moson-Sopron megyét és Vas megyét átszelő 86. számú főút az utóbbi években az 
elhibázott közlekedéspolitikát, valamint a fuvarozók és a közútkezelők felelőtlenségét példázó 
„állatorvosi lóvá” vált. A számos kisebb-nagyobb településen áthaladó főút forgalma – különösen 
hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása után – katasztrofális méretűvé vált. A nehéz 
tehergépjárművek összefüggő sort alkotva haladnak éjjel-nappal, még a kamionstop idején is. Ennek 
oka csak részben az, hogy a csatlakozással látványosan megnőtt a térség nemzetközi kereskedelmi 
forgalma, amely egyre inkább a közutakat veszi igénybe. A fő ok azonban, hogy a párhuzamosan futó 
osztrák autópálya igénybevevőinek 2004 óta a megtett út arányában kell használati díjat fizetniük. A 
fuvarozók azóta „költségkímélési” céllal inkább a 86-os utat használják, amely így nemcsak a 
megnövekedett cél- és regionális forgalmat, hanem az Európa déli és északi fele között folyó 
kereskedelmi forgalom egy tekintélyes részét is kénytelen elvezetni.  

Amit a fuvarozók az útdíjon megtakarítanak, azt az út mentén élő lakosok sokszorosan megfizetik: az 
elviselhetetlen zaj miatt nyílászáróikat ki kell cserélniük, a rezgés miatt folyamatosan javítgatják házuk 
repedéseit, a hatalmas por miatt sokkal gyakrabban kénytelenek takarítani, és már a konyhakertjeikben 
érő gyümölcs és zöldség is ehetetlennek bizonyul a porszennyezés miatt. Az út menti ingatlanok értéke 
a kamionforgalom miatt 20 százalékkal csökkent. Ezek a károk „csak” a lakosok pénztárcáját érintik, 
talán észre sem vennék, ha a forgalomnövekedés előtt megszokott életüket tudnák élni, tudnának 
pihenni, éjjel aludni, a kertben beszélgetni, átmenni az úttesten a szomszédjukhoz, vagy félelemérzet 
nélkül kiengedni a gyerekeket a járdára, és nem tartani attól, hogy egy figyelmetlen kamionos balesetet 
okoz (amire már több szomorú példa is volt az utóbbi időben).  

A károk elviselhetetlenné válása, valamint a környezetvédelmi hatóságokkal és a közútkezelővel 
folytatott eredménytelen levelezés, továbbá a folyamatos – és szintén eredménytelen – tiltakozás után 
két lakos a bírósághoz fordult kárai megtérítése és a hatékony intézkedések megtétele érdekében. A 
lakosok, valamint a pereket felkaroló Levegő Munkacsoport és a 86-os Útbizottság nevű helyi civil 
szervezet elsődleges célja, hogy a bíróság precedens értékű ítéletében kötelezze a közút kezelőjét 
kártérítés megfizetésére és a jogszabályoknak megfelelő, hatékony intézkedések meghozatalára. 

Az egyik lakos perének első tárgyalására 2007. október 9-én került sor a Győri Városi Bíróságon. A 
tárgyaláson az alperes Magyar Közút Kht. jogi képviselője ellenkérelmet terjesztett elő, amelyben kérte 
a kereset elutasítását, mert – álláspontja szerint – a közútkezelő minden tőle telhetőt megtett a forgalom 
csillapítása érdekében, így kártérítési kötelezettség sem terheli. A felpereseknek, valamint a Levegő 
Munkacsoportnak és a jogi képviseletet ellátó EMLA Egyesületnek ezzel szemben az a véleménye, 
hogy a felelősség akkor is megállapítható lenne, ha valóban történtek volna hatékony lépések a 
károkozás megszüntetésére, hiszen a károkozó felelőssége környezetveszélyeztetés esetén objektív. A 
tények azonban azt is alátámasztják, hogy az eltelt évek alatt kizárólag egy sebességkorlátozó tábla 
kihelyezésére került sor, amely az érintett településen, Bősárkányon áthaladó útszakasz csupán kis 
részére érvényes (a pert indító lakos háza előtti szakaszra például nem), ez pedig semmiképp nem 
tekinthető elégséges intézkedésnek az ország egyik legforgalmasabb útjával kapcsolatos közlekedési 
problémák megoldására. (A tapasztalatok szerint egyébként a kamionosok általában fittyet hánynak a 
sebességkorlátozó táblákra. Mivel a rendőrség képtelen a megengedett sebesség betartatására, erre a 
problémára a megoldás olyan útviszonyok kialakítása lenne, hogy a nehéz tehergépkocsik fizikailag ne 
tudjanak túl gyorsan hajtani a településeken.) 

A per következő tárgyalására 2007. december 11-én, délelőtt 10 órakor kerül sor, a Győri Városi 
Bíróságon. 
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