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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Támogatja-e a vegyesforgalmú szegedi déli Tisza-híd, a 
kormányhatározatban foglaltak szerinti 2022-ig történő megépülését? " 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szeged a dél-alföldi régió gazdasági motorja, tudományos és kulturális központja. Itt él, tanul és
dolgozik a legtöbb ember a megyében. Szeged fejlődésének kiemelt szerepe van a térség jövőjére
nézve. A város sikerén múlik Csongrád megye és a régió sikere is. Ha Szeged jól teljesít, akkor az
egész  térséget  magával  húzza.  Szeged  jelentőségét  földrajzi  fekvése  is  adja.  Hiszen  a  déli
szomszédainkkal való nemzetközi kapcsolatok építésében és megerősítésében is fontos szerepet tölt
be városunk.

Ezzel a bevezető sorokkal kerestem meg levélben Miniszterelnök Urat a napokban, hogy támogassa
országgyűlési  határozati  javaslatomat,  amit  néhány  hete  nyújtottam be  a  Parlamentnek.  Ebben
kértem az Ö, valamint a képviselők támogatását a már évtizedek óta halogatott harmadik Tisza-híd
megépítéséhez.

Szeged  és  rajta  keresztül  a  megye,  valamint  a  régió  további  gazdasági  fejlődését  nagyban
elősegítené a harmadik szegedi híd megépítése. Ez a beruházás régóta vágya és jogos igénye az itt
élő embereknek.

A déli híd megépítése több mint 20 éve a kampányok egyik fő témája és ígérete. A beruházás terve
már  az  Ön,  1998-as  választási  programjának  is  részét  képezte.  Az  elmúlt  két  évtizedben  a
kormánytól számos alkalommal kaptunk ígéretet rá, sőt, még kormányhatározat is született a híd
megépítése érdekében. A beruházás szerepel a Modern Városok programjában is, melyről 2017.
januárjában együttműködési megállapodást írt alá Szeged város polgármesterével.

Városunk  és  a  kormány között  teljes  egyetértés  van  abban,  hogy a  híd  felállítása  indokolt  és



szükséges is. Szeretném, ha ebben az ügyben pártokon átívelő együttműködés szülessen végre, mert
a híd megépítése a régió, a térség és természetesen Szeged városának további gazdasági fejlődését
szolgálja,

Mindezek miatt kérdezem Miniszterelnök Urat,

Támogatja-e határozati javaslatomban foglaltakat, a vegyesforgalmú déli szegedi Tisza-híd,
benne a Szeged-Makó elővárosi vasútvonal és P+R parkoló a kormányhatározatban foglaltak
szerinti 2022-ig történő megépülését?

Várom megtisztelő válaszát!
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