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Köszönettel fogadtam levelét, melyben a Levegő Munkacsoport munkájáról tájékoztat, 
ami a nehéz tehergépjárművek által okozott problémákra terjed ki. A tájékoztatást a helyi 
újságban közzétettük. 
Sajnos, Kisbér város útjainak állapota is rohamosan romlik a rajtuk áthaladó 
teherforgalom miatt, jelenleg csak a városon keresztül közelíthető meg a kisbéri ipari 
park és a 13-as főút. A főúton nemzetközi áruforgalom is zajlik, Magyarország észak-déli 
közlekedési irányát kihasználva, és itt jár a legtöbb olyan kamion, amely a szlovákiai 
piacot a komáromi Duna-híd által közelíti meg. 
Kisbér Város Önkormányzata, mint hátrányos helyzetű kistérségi központ 1999-ben 
kezdte meg az ipari park kialakítását egy német-magyar vegyes vállalattal 
együttműködve, a 13-as út mentén elhelyezkedő 42 ha-os egybefüggő területen. 2000-
ben települt be az első japán autóalkatrész-gyártó üzem, majd 2003-ban követte őt egy 
másik. Azóta mindkét üzem duplájára bővítette a dolgozói létszámát és 
megsokszorozta a termelést. A termelés növekedésével párhuzamosan együtt jár a 
teherforgalom növelése is, hiszen az itt termelt árut csak közúton lehet elszállítani Az 
ipari park megközelítése a 13-as útról, a Batthyány pusztai beágazó igénybevételével 
történik. Ezen az úton nem csak a fenti két üzem forgalma zajlik, hanem a Batthyány 
pusztán egyébként működő tsz. Kisebb vállalkozások is igénybe veszik, valamint az 
önkormányzat számára nélkülözhetetlen Volán menetrendszerű járatok szolgálják az ott élő 
lakosságot. 
A város lakosságát nagymértékben zavarja az áthaladó kamionok forgalma, valamint az 
áthaladás következtében felvert por, illetve a kamionok által kibocsátott kipufogógáz. 
Városunk vasúti vonalán személy- és teherforgalom is zajlik, a vasút sajnos az ipari 
parkot elkerüli, ugyanis a vasútállomás a város ellenkező oldalán helyezkedik el. 
Városunk rendezési tervében szerepel egy elkerülő út megépítése, az elkerülő út megépítése 
során Kisbért elkerülné a kamionforgalom. 
Az út megépítése nagymértékben csökkentené a város útjainak igénybevételét, és a város 
légszennyezettsége is csökkenne. 
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