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„Mennyi figyelmet fordít a kormány a főutakra?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter úrhoz .
A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

Több mint egy éve az Ön elődjéhez több kérdéssel fordultam a fóutak helyzetének
vonatkozásában. Akkor nem kaptam kielégítő választ, ezért fordulok Önhöz, remélve azt,
hogy az autópálya építése mellett fordít figyelmet a fó-, és mellékutakra is . Nagyon helyesen
a fejlesztések középpontjában jelentős helyet foglal el az autópályák építése . Az már kevésbé
elfogadható, hogy a fó-, és mellékutakra a kormány figyelme nem terjed ki kellő mértékben .
Választókerületemből sok száz ember utazik nap, mint nap Budapest irányába a 7-es számú
fóúton. Ezen az úton történik Olaszország, Horvátország, Szlovénia felől az ország belseje
felé irányuló forgalom . A jelentős igénybevétel eredményeképpen több szakaszon - a
Balatontól Nagykanizsáig szinte teljes hosszban - megrongálódott az út, s hónapról hónapra
romlik annak állapota. Néhány szakaszon az út már a közlekedés biztonságát veszélyezi . Az
országot járva kevés olyan fóutat található, ahol a 7-es fóúton tapasztalható problémákkal nem
találkozik az utazó .
Kérdezem ezért Miniszter Urat :

1 . Mennyi pénzt kívánnak a következő költségvetési évben fordítani a veszélyes,
nyomvályúsodás megszüntetésére és a fóutak felújítására fordítani?

2. Ebből mennyi pénz jut a jelzett 7-es fóút megközelítően negyven kilométeres
szakaszára?

3. Van-e átfogó felmérés a fó-, és mellékutak állapotáról, s intézkedési terv a veszélyes
szakaszok felújításáról?

4 . Az elmúlt két évhez viszonyítva mekkora növekedést mutat az utak felújítására
fordítható források mennyisége?
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