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Országgyű lés Hivatala
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett' 2016 ÁPR 2 B.

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

	

Írásbelikérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úri

Az Alaptörvény 7, cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124, § (l) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok
benyújtani dr. Seszták Miklós Nemzeti fejlesztési miniszterhez

Mi lesz a halálút sorsa? - címmel .

Fejér megye egyik legfontosabb közútja személy és teherforgalom szempontjából is a 81-e s
út. Kétsávos közút, amely Székesfehérvár és Gy őr között teremti meg a kapcsolatot, egy
újabb összekötő út az M1-M7-es között . Sok Ausztriában dolgozó külföldi vendégmunkás
is ezt az utat választja . Az óriási forgalom, különösen a kamionforgalom miatt rendkívül
balesetveszélyes, halálútnak is nevezik . Az országgyűlési választások előtt az akkori é s
jelenlegi országgy űlési képviselő (Fejér megye 2. vk.) útügyi biztosi min őségében is ,
ígéretet tett a 81-es üt régóta esedékes négy sávra szélesítésére .
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez is — oly sok egyéb fideszes kampányígérethe z
hasonlóan — csak ígéret marad . Olyan információk láttak napvilágot, hogy az út szélesítés e
nem szerepel a 2014-2020-as tervezési időszak megvalósítandó fejlesztései között . A
Iegújabb hírek szerint a 2014-2020-as tervezési id őszak megvalósítandó fejlesztései között
viszont szerepel egy új komáromi híd, amely az észak-európai megnövekv ő forgalmat is a
81-esre zúdítja ,

Tisztelt Miniszter Úr !

A 81-es út jelenlegi állapotában is akadályozza a régió gazdasági fejlődését, rontja az itt
lakók életminőségét. Rontja az itt megtelepült vállalkozók piaci lehetőségeit . Rontja a régió
egyik fontos értékének a turizmusnak a lehetőségeit. Az út menti települések lakói egyr e
nehezebben jutnak el munkahelyükre, az egészségügyi intézményekbe, a diákok az iskolába.
Mindezek a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2015 . február 10-én szervezett
fórumon, valamint a Kamara idén március 22-én tartott közlekedésbiztonsági fórumán
hangzottak el vállalkozók, polgármesterek, turisztikai szakemberek hozzászólásaiban, A z
iparkamara szervezésében társadalmi mozgalom indult azért, hogy a 81-es út fejlesztése ,
szélesítése ne kerüljön Ie napirendrő l .
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Fontosságát megértette Székesfehérvár polgármestere is, aki azonnal csatlakozott a
kezdeményezéshez . Remélem eljutott Önhöz a mozgalom felhívása .
Meglepő és mulatságos, hogy az ügyben sem az illetékes iideszes országgy ű lési képviselő ,
volt útügyi biztos, sem Fejér megye Közgyűlése nem foglalt állást .

Kérdezem Miniszter Urat: valóban lekerült-e napirendr ől a 81-es út négy sávura b ővítése?
Milyen tervei vannak Magyarország kormányának e „halálút” jöv őjét illetően?

Várom válaszát !

Budapest, 2016, április 28 .

Velez Árpád
országgyű lési képviselő

(MSZP)
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