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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016.
december 15-i ülésén az 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi
munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató Veszprém megyét érintő
közúti és vasúti fejlesztésekről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről” tárgyú napirend
megtárgyalását.
A társadalmi igényeket kiszolgáló gyorsforgalmi utak, közutak és vasutak fejlesztésének
előkészítése és a beruházások lefolytatása a Kormány megbízásából a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) feladata.
A NIF Zrt., mint az állam nevében és javára eljáró építtető/megrendelő rendelkezik a
legtöbb információval a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén. Mindezekre
figyelemmel felkértem Nagy Róbert Attila urat, a NIF Zrt. vezérigazgatóját a Veszprém
megyét érintő közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről szóló
tájékoztató elkészítésére.
A felkérésre Mayer András János úr, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási
vezérigazgató helyettese válaszolt és csatoltan megküldte az igényesen összeállított
tájékoztatót, amit 2017. október végén vettük kézhez. Az előterjesztés mellékletét képező
tájékoztató elkészítését ezúton is megköszönöm a NIF Zrt. vezetésének és munkatársainak.
Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről szóló tájékoztatóból az alábbiakat
emelem ki:
Kedvező fejlemény, hogy befejezés előtt áll a 8-as számú főút Várpalota elkerülő
szakaszának kivitelezése. Várhatóan 2018. I. negyedévében megindulhat rajta a forgalom és
ez által a Székesfehérvár és Herend között – egy kisebb szakasz kivételével (Veszprém
elkerülő) – emelt sebességű (110 km/h), magas szolgáltatási színvonalú, I. rendű főúttá
válik. Remélhetőleg a tájékoztatóban foglaltaktól, eltérően nem fogja hosszú időre pótolni az
M8 autóút hiányát, hanem annak megvalósítása is megkezdődhet. Erről a sajtóban is
megjelentek hírek „Új sztráda köti majd össze a Dunát a Balatonnal” címmel.
A folyamatban lévő közúti fejlesztés a 710 sz. főút az M7 autópálya és Balatonakarattya
közötti szakaszának megépítése. Várható befejezési határidő 2019. év vége.
Veszprém megyét érintő legnagyobb közúti fejlesztés a 83. sz. főútnak az útmenti
települések belterületét elkerülő Pápa – Győr közötti szakaszának 2x2 sávos, 110 km/h
tervezési sebességgel történő főúti megépítése.
A 83. sz. főút Győr bevezető szakasz és a 83. sz. főút 2x2 sávos főúti kialakításának (Pápa –
Győr között) alapkőletételi ünnepségére, 2017. október 26-án Győrben került sor. A
kivitelezés várható befejezése 2022 II. negyedév.
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A Kormány a Modern városok Program keretében döntött a 8. sz. főút és a 82. sz. főút
összekötésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is
szolgáló útfejlesztési projekt előkészítéséről. Az előkészítési szakaszok tervezett kezdete
2018. I. negyedév, tervezett befejezése pedig 2019. IV. negyedév.
Engedélyezés alatti – de a megvalósítás időszaka még nem eldöntött – közúti
fejlesztések:
− 72. sz. főút csomópont – Veszprém elkerülő útgyűrű: 13,2 km-es szakaszán a meglévő
2x2 forgalmi sávos út fejlesztése és bővítése, a város 5 csomópontjának külön-szintűvé
történő átépítése
− Herend – Jánosháza: 50 km-es szakaszon meglévő nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv
kiépítése, külön szintű csomópontokkal. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülők új
nyomvonalon.
− A 82. sz. főút átkötése a 8. sz. főútra – Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót települések
elkerülő szakasza
Sajnos a Veszprém megyét érintő gyorsforgalmi úti és egyes főúti fejlesztések a korábbi
években előre jelzett ütemezésektől visszasorolódtak, a meglévő útépítési engedélyek
érvényüket vesztik.
Vasúti fejlesztés:
A „Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és
központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül, I. ütem (Szabadbattyán –
Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése” megnevezésű projekt
előkészítése folyamatban van. A projekt keretében 61,5 km-es villamosított vonalszakasz
tervezési és kiviteli munkái 2018-2020 közötti időszakban tervezettek. A fejlesztés részeként
megtörténik az villamosítással érintett Észak-balatoni vasútállomások rekonstrukciója is.
Balaton északi partjának vasúti megközelítését javító fejlesztés közeljövőben történő
megvalósítása a lakosság és az üdülőnépesség gyorsabb közlekedését segíti elő.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem
a
Veszprém
megyét
érintő
kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről
tudomásulvételét.

közúti
és
vasúti
fejlesztésekről,
szóló tájékoztató megtárgyalását és

Veszprém, 2017. november 2.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke
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