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Az Országgyűlés Házszabálya 91 . §-a alapján a nemzetgazdasági miniszterhez
íntézett „Mi várható a 86-os út ügyében?” című , K11467. számú írásbeli kérdésére
feladat- és hatáskör szerinti illetékességből az alábbiakról tájékoztatom :

A Győr-Szombathely közötti közúti kapcsolat fejlesztésének kiemelkedő
lndokolíságákran a hálózatfejlesztési szakemberek határozottan egyetértenek . A
gyorsforgalmi üt Győr-Szombathely közötti szakaszának 2x2 sávos kiépítése
szerepel a Közlekedésfejlesztési Operatív Program céljai között. A beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt a teljes szakaszon végezteti az etókészitesi, —
és helyenként már a kivitelezési — munkálatokat . Az előrehaladást forráshiány sehol
sem hátráltatja . Az egyes szakaszok megvalósítása és forgalomba helyezése — az
előkészítettség állapotától függően — szakaszosan történik a következők szerint:

Az M85 gyorsforgalmi út Győr-Enese, és Enese-Csoma közötti szakaszának
építési engedélye és kiviteli terve rendelkezésre áll . A kivitelezéshez
szükséges területek megvásárlása, kisajátítása folyamatban van . A kivitelezés
várhatóan 2011-ben megkezdődhet és 2013-ban befejeződhet.
Az M85 gyorsforgalmi üt Enese elkerüli!) szakaszának kivitelezése
folyamatban van, átadása 2012-ben várható .
Az M85-M86 gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerülő közös szakasza
építési engedéllyel rendelkezik . A kivitelezéshez szükséges terüíeteic
megvásárlása, kisajátítása folyamatban van. A kivitelezés az 1. ütem esetében
várhatóan 2013-ban, míg a 11 . 1?tetrtt délnyugati szakaszott 2015-berr
fejeződhet be .
Az M86 gyorsforgalmi út Csama-Szalasie közötti szakasza angedáJysezási
tervének elkészítése folyamatban van . A forgalomba helyezés 2014-2015-ben
várható.
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Az M88 gyorsforgalmi üt Szelestét elkerülő szakasza jelenleg kivitelezés alatt
áll . A mfiszaki átadás még idén megtörténik .
Az M86 gyorsforgalmi út Vágat elkerüld szakasza megépült.
Az M86 gyorsforgalmi üt Vát-Szarrtbattrety közötti szakasza kivitelezés aulait
áll, a kivitelező konzorcium likviditás) problémái miatt azonban az előrehaladás
lelassult_ Amennyiben a beruházó nem látja biztosítottnak a p i kt jelenleg i
szerződéses keretek közötti befejezését, — a megfélek teljesítési bfiztositékok
érvényesítése mellett — szerződésbontást kezdeményezhet a kivitelezővel, ás
egy újabb közbeszerzési eljárással választja a beruházás befejezásár e
alkalmas vállalkozót . Ezért az eredetileg tervezett 2011 . évi befeiezés 2012-re
is módosulhat.

Az említett befejezési határidők az engedélyezést eljárások, területszerzések,
támogatást szerződéskötések idtrszükséglet€nek bizonytalansága - miatt
változhatnak .

Mindezek alapján a tárca részérői mindent megteszünk a Gyár-Szombathely közötti
gyorsforgalmi kapcsolat mielőbbi megvalásltása és így az ön által említett
"elviselhetetlen zsúfoltság" megszüntetése érdekében .

Kérem Képviselő Urat, hagy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2010. november „ 44 „

Üdvözlettel :

Dr. Fellegi Tamás
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