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Tisztelt Elnök úr! 
 
 
Örömmel vettem a levelét, hisz mint ahogy Ön is írja, az egész országot érintő 
problémáról van szó. 
 
A településünkön a 7202-es út megy keresztül. Ennek az útnak a forgalma � az áthaladó 
gépjárműk száma � az utóbbi pár évben drasztikusan megnőtt. A legnagyobb probléma 
viszont nem ez. A gondot a nagy tömegű tehergépkocsik megjelenése okozza. A 
közelünkben több kőbánya is működik és innen szállítják a követ az autópálya 
építésekhez. A szomszédságunkban van több vegyipari üzem (Péti Nitrogénművek, 
Peremartoni Vegyipari Üzemek, Balaton fűzfői Nitrokémia Ipartelep), amelyek 
sajnálatos módon � bár mindegyikhez ki van építve a vasút � áttértek a közúti 
szállításra. A legnagyobb probléma az, hogy a megengedett rakománysúly is nagy, de 
ettől szinte mindig eltérnek a fuvarozók, és túlsúlyos gépjárművekkel közlekednek. Ez 
a kistelepülések és az utak veszte. A túlsúlyos kocsik ugyanis nem mennek a főúton, 
mivel ott tudják őket ellenőrizni. Inkább közlekednek a gyengébb minőségű 
mellékutakon, mert így kisebb az ellenőrzés veszélye. 
 
Köztudott, hogy ha a Közlekedés Felügyelet a közelbe kitelepül a telepíthető 
hídmérleggel, akkor a kőbányákból egyetlen teherszállító sem jön ki. 
 
Az Önök által jelzett gondolattal tökéletesen egyetértek, a teherforgalmat a 
megélhetési gondokkal küzdő vasútra kell terelni. Javaslom még azt is, hogy alkalmazzák 
közútjainkon a súlykorlátozást, mégpedig úgy, hogy minél nagyobb számú az út � a mi 
esetünkben négy számjegyű (7202) �, annál kisebb súlyú gépjármű haladhasson rajta. 
 
2005-ben a 7202 számú úttal érintett települések polgármesterei két ízben összeültünk, 
hogy megbeszéljük ezt a problémát. A második megbeszélésre meghívtuk a Veszprém, 
illetve a Fehér Megyei Közgyűlés elnökét, illetve a két megye Közútkezelőjének 
képviselőjét. 
 
A település lakói, akiknek a háza az átmenő út mellett van, már évek óta kérik, hogy 
lépjünk fel a túlsúlyos tehergépjármű forgalom ellen. Ezeket a kéréseket továbbítjuk a 



Közútkezelőnek, aki egyetért abban, hogy ezek az utak nem erre a teherforgalomra 
készültek, de nem tud segíteni a probléma megoldásában. 
 
Pár hónappal ezelőtt az országgyűlési képviselővel közösen összehívtunk egy 
lakossági fórumot, melyen jelen volt a Közútkezelő képviselője és a balatonalmádi 
rendőrkapitány. Érdemi eredményt ezzel sem értünk el. 
 
Szívesen felsorakozunk a Levegő Munkacsoport mellé az útjaink és lakosaink 
biztonsága érdekében, illetve örömmel és köszönettel veszünk bármilyen segítséget. 
 
Vilonya, 2006. február 8. 

 
Tisztelettel: 

 
Kovács János polgármester 


