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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. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Valóban halasztásra ítélték a győri belső 
tehermentesítő híd megvalósítását, ami miatt kivágtak 8,5 hektár fásszárú növényzetet?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A telex.hu portálon megjelent „A beígért út és híd miatt nyolc és fél hektáron kivágtak mindent, de
lehet, hogy feleslegesen„ című cikk leírja, hogy lehet, hogy hiába vágtak ki 8,5 hektár fásszárú
növényzetet:

„A látványterveken egy valóban gyönyörű híd szerepel, hozzá pedig 1,2 kilométer hosszan kétszer
kétsávos út. A belső tehermentesítő – amelyre szükség lenne Győrben – helyét már tavaly évvégén
kijelölték és letisztították, megtalálták a kivitelezőt (Strabag) a munkára, már csak a pénz hiányzik.
Az viszont nem jön. 

Nagyon úgy tűnik, hogy legalább két évet csúszik Győr egyik legnagyobb, eredetileg erre az évre
tervezett  beruházása.  A belső  tehermentesítő  útról  és  a  hozzá  kapcsolódó hídról  van szó,  még
pontosabban egy 200 méter hosszú, kétszer kétsávos hídról és 1,2 kilométeres útról, zajvédő falról,
körgeometriájú  csomópontról  és  körforgalomról.  A beruházás  szükségességét  senki  nem vitatja
Győrben, és ha leszámítjuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a városrész egyik legdrágább
részén  azzal  szembesültek,  hogy  a  belső  tehermentesítő  nyomvonala  meglehetősen  közel  lesz
hozzájuk, azt is mondhatjuk, hogy nagyon várt fejlesztése ez Győrnek.

(…)

A NIF Zrt. 2021 novemberében a kiadott környezetvédelmi engedélyek alapján 8,5 hektáron kivágta
a fásszárú növényzetet, megtisztította a terepet a munkákhoz.



 
(…)

A legutóbb kormányinfón ismét feltették a kérdést a győri fejlesztésre vonatkozóan, s most már
egészen konkrét válasz érkezett. A kormány 861 milliárd forintnyi fejlesztést biztosan elhalaszt, a
már folyó projektek nincsenek veszélyben, azok további finanszírozást kapnak, hogy ne maradjanak
torzóban. A meg nem kezdett építkezéseket viszont 2024-re halasztják.

A győri elkerülőt még nem kezdték el építeni, a logika ezért azt mondatja velünk, hogy a halasztásra
ítélt fejlesztések közé került. Helyi forrásból, nem hivatalosan ezt megerősítették nekünk.”

 

Kérdezem Önt:

Valóban halasztásra ítélték a győri belső tehermentesítő híd megvalósítását, ami miatt kivágtak 8,5
hektár fásszárú növényzetet?

 

Budapest, 2022. július 15.
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