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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 90 . § (1) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a Nemzetgazdasági
Miniszterhez „Mi várható a 86-os út ügyében?” címmel .

A választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A 86-os az ország egyik legzsúfoltabb főútja. Ezt az önkormányzati választási kampány sorá n
Szombathelyre érkező Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is megtapasztalhatta, hiszen
annak „elviselhetetlen zsúfoltsága” miatt érkezett késve a vasi megyeszékhelyre . A
Szombathelyt Győrrel összekötő gyorsforgalmi út elkészítése nem várhat tovább !

„Amit biztosan tudok mondani, az az, hogy a 8-as főutat négysávosítani kell, a 8-as főutat
azonban megelőzi a 86-os, amelynek négysávosítása első helyen szerepel a dunántúl i
programok között, azonos fontosságú az Alföldön futó 4-es út négysávosításával . Ez a ké t
program szerepel legelöl, és rögtön ezután következik a 8-as és vele párhuzamosan a
Kecskemétet Békéscsabával összekötő 44-es út” – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök úr
a Vas Népének néhány nappal az önkormányzati választások napja el ő tt .

A miniszterelnök Szombathelyen elmondta, hogy a 86-os számú főút képtelen állapotán
mindenképpen javítani kell, ezért ennek az útnak a négysávosítása a kormány elsőszámú
fejlesztési célkitűzései között szerepel . Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere
megválasztását követően leszögezte: a legfontosabbnak a 86-os út Szombathely és Gy őr
közötti négysávosítását tartja, és ennek néhány éven belüli átadására ígéretet tett . Ezek az
ígéretek bizakodással töltik el a Vas megyeieket ezzel a régóta húzódó tervvel kapcsolatban ,
de szeretném tudni, hogy mik a pontos elképzelések az út fejlesztésére vonatkozóan .



Kérem Önt, hogy adjon konkrét választ arra, hogy milyen tervei vannak a kormánynak é s
személyesen Önnek a 86-os főút fejlesztésével kapcsolatban! Mikorra készül el a kétszer ké t
sávos, Szombathelyt Győrrel összekötő gyorsforgalmi út?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . október 28 .

Bana Tibor
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