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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .

(1X.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Kíván-e vizsgálatot indítani annak

tisztázása érdekében, hogy nem történt-e túlárazás az M4 autópálya Abony és

Fegyvernek között épülő szakaszán?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter asszonynak.

Tisztelt Miniszter Asszony !

A tárca felügyelete alatt álló NIF Zrt. tájékoztatása szerint még ebben a hónapban

megkezdődik az M4 autópálya építése Abony és Fegyvernek között .

A 29 kilométeres autópálya három részben épűl: az első az Abony és a Tisza közötti 13,4

kilométeres, a második a Tisza-hidat magába foglaló 2,3 kilométeres, a harmadik pedig a

Fegyvemekig tartó mintegy 13,2 kilométeres szakasz . A 13, 4 km hosszú szakasz nyertes

kivitelezője a CHSM Konzorcium (Colas Hungária Zrt . és SWIETELSKY Magyarország

Kft .), a kivitelezés nettó összege 46.705.740.976 forint, a második szakasz nyertese az Acél -

Híd Konzorcium, a kivitelezés összege nettó 32 .590.246.347 forint, a Fegyvemekig tartó 13, 2

km-es szakasz építtetője a STRABAG Általános Építő Kft., a kivitelezés nettó összege

31 .500.496.581 forint.

Önök tehát egy 29 kilométeres autópálya-szakaszt hozzávetőlegesen 110 milliárd forintér t

kívánnak elkészíttettni, ami testvérek között is 3,8 milliárd forintos, elképesztően magas

kilométerenkénti kőltséget jelent.

Ha rápillantunk a térképre, nyilvánvalóvá válik, hogy sem hegyek elhordására, sem alagutak

fúrására nem lesz szűkség (bár ki tudja. . . Magyarországról és álarci beruházásról lévén szó,



bármi megtörténhet). A NIF közleménye azzal igyekszik védeni a védhetetlent, hogy részbe n

ártéri terűleten, Natura 2000-es övezetben zajlik majd az építkezés . Szeretném Önt

emlékeztetni rá, hogy az M7-es autópálya Zamárdi és Balatonszárszó közötti része - ahol a

köröshegyi völgyhíd is áll - kilométerenként 2,88 milliárd forintért épült, és ezt a Fides z

annak idején világraszóló botrányként emlegette, annak ellenére, hogy szintén mocsaras (a

Balaton berkeit érintő), Natura 2000-es besorolású területekről van szó. Most ezt a valóban

botrányos - egyébként a németországi árszintnek megfelel ő és az ottani béreket illetve

minőségi színvonalat tükröző - árszintet sikerűlt jó 60 százalékkal túllépni, ami valóba n

különleges teljesítmény .

A fentiek miatt várom szíves tájékoztatását a következőkrő l :

- Létezik-e olyan számítás, hatástanulmány stb . a minisztériumban, amely alátámasztja, hogy

Magyarországon indokolt a német árszintnél 60 százalékkal drágábban autópályát építen i

(különösen arra való tekintettel, hogy az autópályák olykor Németországban is érintene k

mocsarakat illetve Natura 2000-es terűleteket)?

- Kíván-e vizsgálatot indítani annak tisztázása érdekében, hogy nem történt-e túlárazás, vagy

beéri annak rögzítésével, hogy az említett pénz jó helyre, a már az "elmúltnyolcévben" is a

közbeszerzések legnagyobb nyerteseinek számító Strabag-Colas-Swietelsky k őrhőz kerűlt?

Budapest, 2013 . november 7.

Jávor B
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