
TOKAJ VÁROS POLGÁRMESTERE 
 
 
 
Tisztelt Levegő Munkacsoport! 
 
 

Olyan problémával keresem fel Önöket, amelyhez az Önök tekintélye, széleskörű 
kapcsolatrendszere szükséges, mert már nem látok kiutat a problémánk hivatalos 
megoldására. 

Bizonyára a médiából értesültek afelől, hogy Tokajra a kamionok és a D kategóriás autók 
milyen elviselhetetlen nyomást gyakorolnak. Az Észak-Magyarországon keresztülhaladó 
kamionáradat Tokaj Tiszát átívelő közúti hídján halad keresztül, ellehetetlenítve ezzel a 
történelmi belvárost, amely 2002 óta a világörökség része.  

A jelenlegi 38. sz. főközlekedési utat nem ilyen forgalomra tervezték, ráadásul a 
belvárosban a sűrű beépítés miatt egyirányusítani kellett. Az átkelési szakaszon olyan szűk a 
keresztmetszet, hogy a járda helyenként 60-80 cm. A füstgáz koncentráció kiugróan magas, 
nem beszélve arról, hogy a szülők az utcára ki sem merik engedni a gyermekeiket szülői 
felügyelet nélkül. 

Repednek az ősi falak, beszakadással fenyegetnek a történelmi pincék. A légzésúti 
megbetegedésben szenvedők a regionális, de lehet, hogy az országos átlagot is meghaladják. 

Jelenleg Tokaj kikerülésével ez az óriási forgalom nem vezethető át a folyón, ezért 
rendkívüli megoldásra van szükség. 

• A 38.sz. út városon keresztül haladó szakaszát fel kell újítani, alkalmassá kell tenni 
átmenetileg a balesetmentes közlekedés feltételeire. Ennek az engedélyezési tervét és 
megvalósíthatósági tanulmányát a város kidolgoztatta és átadta a közlekedési tárcának. 
Ott porosodik valamelyik polcon. 

• Célszerű lenne a 39. sz. út megépítését mielőbb kezdeményezni, amely Tarcaltól 
kikerülné a Tokaj-hegyaljai településeket – Tokajt érintené –, s Tiszatardosnál egy 
Tisza-híd érintésével csatlakozna Tiszalök, Tiszavasvári városoknál a M3-as 
autópályára. 

  
Ha ez a megoldás, amire az Észak-magyarországi Régió vázlattervet készítetett, nem 

oldódik meg, úgy Tokaj a Magyar Köztársaság 8. világörökségi helyszíne – a lakosokat is 
beleértve – elpusztul. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy személyesen győződjenek meg a súlyos egészségkárosító 
helyzetről és a közlekedési katasztrófáról. Kérem Önöket, hogy az ügy kivizsgálására 
nemzetközi környezetvédő szerveket is vonjanak be, de szívesen látjuk az ICOMOS és az 
UNESCO szakembereit is. 

Úgy tűnik, hogy ebben az országban senkinek sem fontos a haza egyik emblematikus 
települése Tokaj! 
 
Tokaj, 2007. május 10. 
 
Őszinte tisztelettel: 

Májer János 
Tokaj város polgármestere 

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 



A Levegő Munkacsoport kiegészítése a fenti levélhez 
 
 
A Levegő Munkacsoport az utóbbi években több levelet kapott tokaji lakosoktól, akik az 
elviselhetetlen kamionforgalomra panaszkodtak.  
 
Az index.hu honlapon 2007. április 3-án a helyzetet részletesen bemutató cikk jelent meg, 
amely szerint a város polgármestere „a tokaji hidat is lezárná végső elkeseredésében”. 
 
A cikk itt található: 
http://index.hu/gazdasag/magyar/tok070330/?main&rnd=505 
 


