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Tisztelt Elnök Asszony !

„Mikor épül meg az M85 és M86 jelű gyorsforgalmi utak csornai elkerül ő szakasza?” címmel ,
házszabály 91 . § alapján ismét kérdést kívánok benyújtani dr. Molnár Csaba közlekedési ,
hírközlési és energiaügyi miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országgyű lés Házszabályában foglaltak szerint Önhöz intézett „Mikor épül meg az M86 -
os csornai elkerül ő szakasza?” című , K/7395 irományszámú, 2008. december 18-án kelt
írásbeli kérdésemre adott — K/7395/1 irományszámú — gyors válaszát (egyetértésben a
legérintettebb térség polgármestereivel) nem fogadhatom el .

Mindkét dokumentum (decemberi kérdésem és az Ön válasza) tanulmányozható a Parlament
honlapján, így azokkal kapcsolatosan az elkerülő út mielőbbi megvalósításában leginkább
érdekelt önkormányzatoktól az alábbi észrevételeket kaptam :

Sajnálatos, hogy az írásban feltett konkrét
• főkérdésemre (Mikor épül meg az M86. . .?)
• és három alkérdésemre (Ki döntött arról, hogy. . .?)

Miniszter Úr nem reagált .

Sajnálatos továbbá, hogy válaszlevel e
• 4. bekezdésének els ő mondata valótlanságot állít, ugyanis a NIF Zrt .-nek írt, 2007 .

április 20-án kelt „hivatalos” levelem — az Ön által leírtakkal ellentétben — egyáltalán
nem „annak érdekében” született, „hogy a projekt m űszaki tartalma kerüljön
áttekintésre” (a szóban forgó és csatolt levelemben ilyesmir ő l szó sincs) ;

• utolsó bekezdése is óriási csúsztatás, hisz a Miniszter Úr itt összemos 2 projektet : a
2006-ban építési engedélyt kapott M85-öst és az akkor még teljesen el őkészítetlen M86-
ost
(az először említett „csornai elkerül ő” esetében ugyanis elfelejti rögzíteni : egy olyan
M85-ösrő l beszél, amelyet úgy terveztek és engedélyeztettek, hogy figyelmen kívü l
hagyta az M86-os mindenképpen keleten vezetendő nyomvonalát — pedig azt a
hatályos, mindenkire kötelező rendezési tervek és a 2004-ben kiadott környezetvédelm i
engedély előírta . . .



Tájékoztatom, hogy kérdésemet, az Ön válaszát, a NIF-nek a Győr-Moson-Sopron Megye i
Területfejlesztési Tanács (és nem a Közgy űlés!) elnökeként írt 2007 . április 20-án írt
levelemet, továbbá a fenti kritikai észrevételeket munkatársaim a mai napon továbbították a
csornai kistérség összes polgármesterének.

Tekintettel arra, hogy a konkrét kérdéseimre Miniszter Úr egyáltalán nem reagált, továbbá
figyelemmel a levelében olvasható valótlan állításra és csúsztatásra, Miniszter Úr — K/7395/1
irományszámú — válaszát nem fogadom el .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kénytelen vagyok tehát ismét feltenni — a 2008 . december 18-án kelt, K/7395 szám ú
irományban részletes háttér-információkkal ellátott — kérdéseimet, aza z

• a jövőre vonatkozó a főkérdést :

Mikor épül meg az M85 és M86 jelű gyorsforgalmi utak csornai elkerül ő szakasza ?

• és a múltat (az egyre késő megvalósítás okait) feszegető alkérdéseket :

Ki döntött arról, hogy a Csorna városát elkerülő távlati M86-os út
• az országos, megyei és települési rendezési tervekben rögzítet t
• és 2004 márciusában végre előzetes környezetvédelmi engedélyt kapott

keleti változatát nem kell tovább tervezni?

Ki döntött arról, hogy a Csorna városát elkerülő távlati M86-os út
• az országos, megyei és települési rendezési tervekkel ellentéte s
• és 2004 márciusában kiadott előzetes környezetvédelmi engedély szerint elvetet t

nyugati változatát kellene erőltetni? (de ezt sem túlságosan: mert ezt a változatot sem
terveztette és engedélyeztette senki) .

Ki döntött arról, hogy a Csorna városát elkerülő távlati M85-ös utat úgy tervezzék meg és
2006-ban úgy engedélyeztessék, hogy az hagyja figyelmen kívül az M86-os keleten vezetend ő
nyomvonalát ?

A Csorna városát elkerülő út mielőbbi kivitelezésére várók nevében kérem és várom válaszát !

Győr, 2009. január 7.

Tisztelettel

dr. Szakác Imre
országgyűlési k pvisel ő
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Tisztelt Igazgató Úr!

Az Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) elkészítette az Országo s
Területrendezési Tervrő l (OTrT) szóló 2003. évi XXVI . törvény felülvizsgálatának tervezetét .

Az ÖTM szakállamtitkára, dr. Szaló Péter úr 2007. február 9-én kelt levele nyomán azonnal
megkerestük a megye területfejlesztési szerepl őit (így a települési önkormányzatokat tömörít ő
kistérségi társulásokat)

• tájékoztatva őket arról, hogy az OTrT felülvizsgálata folyamatban van ;
• jelezve, hogy a véleményezhető változat a www.gymsmo.hu/mtt megyei honlap

Fejlesztési Programok füle alatt tanulmányozható ,
• kérve, hogy kritikai észrevételeiket vagy módosító javaslataikat juttassák el .

Tájékoztatom, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás (mint kistérségi fejlesztés i
tanács) is tárgyalt a témáról, és 2007 . március 28-án elfogadott határozatával

• egyetértett az M86 jelű gyorsforgalmi útnak a hatályos OTrT-ben rögzített tervezet t
nyomvonalával, amely Csornát keletrő l kerüli el ;

• kezdeményezte, hogy az M86 jel ű gyorsforgalmi út Csornát keletről elkerülő változata
maradjon a felülvizsgált OTrT-ben is ,

• sürgette, hogy a Csornán áthaladó 85 és 86 jel ű főutakon zajló példátlan
nagyságrendű tranzit-forgalom (és különösen az egyre elviselhetetleneb b
kamionforgalom) kiváltását szolgáló elkerülő-utak építése miel őbb kezdődjön meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a kistérséggel megegyez ő álláspontra
helyezkedett (tekintettel arra, hogy a 10/2005 (VI . 24.) KR számú rendelettel jóváhagyott
megye területrendezési tervben is keleti elkerülő út szerepel) .



A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007 . április 18-án megvitatta és támogatta
— a településekkel és a csornai kistérséggel egyeztetett — megyei álláspontot, amely

1. kifogásolja, hogy a hatályos OTrT-vel (1. melléklet) szemben az új OTrT-tervezet
szerint (2. melléklet) az M86 gyorsforgalmi út Csornát —nem keletrő l, hanem —
nyugatról, Farád és Rábatamási között kerülné el

2. javasolja, hogy az M86 gyorsforgalmi út Csornát keletről elkerülő változata maradjon ,
/ugyanis

a. az érintett települések (Bősárkány, Csorna, Szilsárkány, Szil, Páli) azt már
rögzítették rendezési terveikben, illetve számolnak vele és támogatják,

b. ez a változat szerepel a megyei rendezési tervben ,
c. ezt a változatot elfogadták a zöldek (a hatóságtól pedig el őzetes

környezetvédelmi engedélyt kapott) ,
d. míg a nyugati elkerülőt nem szerepeltetik rendezési terveikben a települések (pl.

Farád, Rábatamási, Magyarkeresztúr), továbbá — az alaposan még nem vizsgál t
területen álhaladó vonalvezetése miatt — számítani kell a környezetvéd ők
ellenállására is/.

Tisztelt Igazgató Úr!

Tolmácsolom a kistérségi, a megyei és a regionális tanácsban egyaránt megfogalmazott — az it t
élők és közlekedők napi tapasztalatai alapján kialakult — határozott véleményt, amel y

• megállapítja, hogy Csorna a Nyugat-Dunántúl kamion-forgalommal legterheltebb
települése, tehát itt lett volna indokolt elkezdeni a KÖZOP-ban szereplő projektek
kivitelezését ;

• sürgeti, hogy a Csornát elkerül ő — a városon átvezet ő 85-ös és 86-os főutakat kiváltó —
utak építése mielőbb valósuljon meg (az ismert és mindenki által elfogadott koncepció
szerint, amely déli M85-őssel és elsó' lépésként csak főúti jellemzó'kkel megvalósuló keleti
86-os elkerülővel számol) .

Kezdeményezem, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt ő Zrt. — amennyiben azt tervezet t
projekt előkészítése és megvalósítása gyorsítása érdekében indokoltnak tartja — vegye fel a
kapcsolatot az érintett településcsoporttal, a kistérséggel, valamint a megyei önkormányzatta l
és területfejlesztési tanáccsal.

Győr, 2007. április 20 .

Tisztelettel

dr. Szakács Imre
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