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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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mire számíthatnak a régi 8-as út mentén élők 
Szentgotthárd és Körmend között?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A korábban Orbán Viktor miniszterelnök úr által 2x2 sávosnak ígért, M8-asnak nevezett, mára 2x1
sávosra szűkített, készülőben lévő M80-as út építése annak pozitívumai mellett is sok bosszúságot
okozott  a  Körmend-Szentgotthárd-Rábafüzes  szakaszon  fekvő  települések  lakóinak.  Ugyan
nemrégiben  átadták  a  Vasszentmihály-Szentgotthárd-Rábafüzes  szakaszt,  azonban  az  építőipari
cégek járműveinek anyagszállítása nem szűnt meg például Vasszentmihályon.

Több lakossági jelzés is érkezett hozzám a kivitelezéssel, az organizációs tervvel és a települések
útjainak romlásával, valamint a lakóingatlanokban bekövetkezett károkkal kapcsolatban. A régi 8-as
út  sok  helyen  rendkívül  rossz  minőségét  magam  is  folyamatosan  tapasztalom  az  érintett
településeken autózva.

Az  elmúlt  időszak  megkeresései  és  nemrégiben  tartott,  vasszentmihályi  bejárásom  alapján  is
elmondhatom,  hogy  a  régi  8-as  számú  főút  az  új  M80-as  építése  –  az  anyagszállítás  és  a
megnövekedett  teherforgalom  –  következtében  rendkívül  rossz  állapotba  került.  A  lakosság
csendben és türelemmel várta és várja az építkezés végét. Teszik ezt úgy, hogy lakóingatlanjaik
állapota  romlik,  ingatlanjaik  értéke  csökken,  településeik  útjai  lassan  járhatatlanná  válnak.  A
további környezeti károkról és a mindennapi életet zavaró tényezőkről, a zaj- és porszennyezésről
pedig még szót sem ejtettünk.

A fentiek alapján kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

- Történt-e ellenőrzés annak érdekében, hogy az új M80-as út építése során minden a szabályoknak



megfelelően, valamint az organizációs terv betartása mellett történik? 

- Várhatóan mikor és milyen módon javítják a régi 8-as számú főutat, valamint az erről leágazó
mellékutakat? 

-  Milyen  kompenzációban  részesülhetnek  azok,  akik  az  M80-as  építése  következtében  anyagi,
dologi és/vagy egyéb – pl. egészségügyi – károkat szenvedtek? 

- Miként kívánja kompenzálni a kormányzat azokat az önkormányzatokat, amelyek az M80-as út
építése következtében anyagi és dologi károkat szenvedtek, pl. úthálózatuk romlásával, ingatlanjaik
állapotának romlásával? 

- Számíthatnak-e a Vasszentmihályon és környékén élők újabb kerékpárút építésére? 

Várom érdemi válaszait!
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