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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen konkrétumok ismerhetőek meg az M9-es 
tervezett építéséről?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Jó néhány alkalommal szólaltam már fel az Országgyűlésben az M9-es gyorsforgalmi út tervezett 
szakaszaival kapcsolatban, ugyanis az nagyban érinti választókerületem és szűkebb értelemben vett 
szülőföldem területét, megvalósulása komolyan hozzájárulna fejlődéséhez.

A projekt azonban közel másfél évtizede nem haladt érdemben vidékünkön és még csak az 
előkészületeiről sem hallhattunk az utóbbi években, pl. a kormány hivatalos honlapján a legfrissebb 
hír az M9-es autópályával kapcsolatban egy 2015 áprilisi keltezésű bejegyzésben olvasható.

Remélhetőleg most végre történik előrelépés az ügyben, ugyanis Varga Mihály miniszter úr a 
Nemzeti Versenyképességi Tanács múlt heti ülése után bejelentette, hogy elfogadták és a kormány 
elé terjesztik a versenyképesség javítására irányuló fő javaslataikat. Miniszter úr sajtótájékoztatóján 
elhangzottak alapján a versenyképességi csomag részét képezi az M9-es is, pontosabb információt 
azonban még nem tudhattunk meg az építkezésről.

Kérdezném tehát Miniszter úrtól, hogy a javaslat milyen konkrétumokat tartalmaz az M9-es 
gyorsforgalmi úttal kapcsolatban? Mely szakaszok építését tervezik először, mikor indulnak a 
munkálatok és várhatóan mikor fejeződnek be? Bács-Kiskun megyében pontosabban milyen 
nyomvonalon fog haladni és mely városokat érinti majd?

Bízom benne, hogy döntési helyzetben prioritásként fogják kezelni az M9-esnek e szakaszát, hiszen
ez a térség sajnos jelentős infrastrukturális, gazdasági, versenyképességi elmaradásban van a 
nyugati országrészekhez képest, amit olyan statisztikai adatok is aláktámasztanak, mint hogy a 



megye egyes járásaiban a legalacsonyabbak az egy főre jutó éves nettó jövedelmek országos 
szinten.

Várom érdemi válaszát!
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