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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésröl szóló törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a hozzá m
intézett „Honnan lesz pénz a százmilliárdos útfelújításokra?” című , K17136. számú
írásbeli kérdésére az alábbiakról tájékoztatom :

Az országos közúthálózaton az idei évben jelentősebb útfelújítások az Új Széchenyi Ter v
forrásaiból, az Európai Unió által finanszírozott pályázatok útján (KözOP és ROP )
valósulnak meg .
A Közlekedés Operatív Program (KözOP) elsődleges célja a versenyképesség támogatás a
és a környezeti fenntarthatóság javítása . A KözOP keretében 2010-ben és 2011-ben az
országos közúthálózaton 11 darab 11,5 tonnás burkolat-meger ősítési projekt valósult meg
163 km hosszban, közel 16,6 milliárd forint értékben .
A Regionális Operatív Program (ROP) az alacsonyabb rend ű mellékutak felújítását célozza .
A ROP 2009-2013 . évi akciótervének keretében összesen 191 db útfelújítás va n
folyamatban, mintegy 104 milliárd forint értékben . Az európai uniós programok már töb b
évvel ezelőtt meghatározott és megtervezett, a Regionális Fejlesztési Tanácsokka l
egyeztetett, térségi szempontokat érvényesítő konkrét létesítményjegyzékkel rendelkeznek .

A gyorsforgalmi- és fő úthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervérő l
szóló 1222/2011 . (VI .29 .) kormányhatározat rögzíti a meglév ő gyorsforgalmi úthálózat és a
főúthálózat 2020-ig tartó felújítási programjának előkészítését. A program
megvalósításához szükséges finanszírozási források jelent ős részét az európai uniós
források, valamint a megtett úttal arányos elektronikus útdij bevételei teszik majd ki . Az
útfelújítási projektek kiválasztásakor dönt ő szempont az út tényleges m űszaki állapota ,
leromlottsági szintje és az adott út forgalma .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni .

Budapest, 2012 . május
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