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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42, § (8) bekezdése álapján irásbelí kérdést kívánók benyújiárii a
Nerrizeti -Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Járműcsere a MÁV-nál . Csak egy kicsit másként . . .”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

„ Meddig kényszerülnek még dsöreg, ócskavasnak való, kohószökevény szerelvényeken
döcögni a mellékvonalakat igénybe vevő vidéki utasok?” című, K112658 . számú írásbeli
kérdésemre adott 2016 . november 10-ei keltezésű válaszuk némi reménnyel tölthette el a
vidéki kötöttpályás közlekedés állapotának javulásában bizakodókat . És noha: november
elején még a MÁV-Stárt Zrt, is a GySEV-nél felszabaduló járrníí.illornány átvételével
kapcsolatos gyors döntést ígért, sajnos ebben az ügyben nem történt semmi . Hiszen a GySEV
által eladásra kínált Jenbacher5047-es motorkocsik els ő két példányát a Kárpát Vasút vette
meg műszaki mérővonatnak — tudatja a 2016.1222-ei datálású erről szóló hír az iho.hu-n .

A -történtek, alapján feltételezhető , hogy döntés, így tényleges vásárlási szándék nincs, és a
remélt járműcsere megoldódása a vidéki vasutak teljes kohóérett járm űállománya esetén -
megint távolabb került egy lépéssel .

Igaz, közben sok száz darabos új gépkocsi beszerzési pályázatot írtak kí. Ezért ilyen
„lényegtelen” dologgal, mint az alaptevékenységhez szükséges olcsó, használt járműbeszerzés
kérdésében való döntés, nyilván nem lehetett idejük foglalkozni .



Tasán nem meglepő, hogy a Jobbik " Magyarországért Mozgalom elképedve . áll az állami
vasúttársaság által meghirdetett botrányos keretszerződés felháborító ügye előtt. A MÁV-
csoport részére történő közúti gépjárműpark tartós bérletéről és teljes körű flottarendszerű
üzemeltetésérő l szóló, alapesetben is 1352 db járművet érintő közbeszerzés a
haszongépjárm űvek mellett, - kimagyarázhatatlan módon - mintegy 407 személygépkocs i
eszerzését is elő irányozza .

Miközben a fejlesztési feladatok és a rendelkezésre álló források között tátongó szakadék mé g
EÜ-s pénzekbő l sem látszik áthidalhatónak, a közlekédéspolitika irányítóinak egy rossz szav a
sincs a két kézzel történő pénzszórás ellen . . .

Miközben az elöregedett infrastruktúra gyalázatos m űszaki állapota miatt a teljes
pályaszakasz több mint 40 százálékán állandó sebességkorlátozás van érvényben, és a
vontatóállomány, valamint a személykocsik átlagéletkora is túllépte a tervezési élettartamot ,
azaz a 30 évet. a MÁV vezetősége inkább új személyautókat kíván beszerezni . . .

Miközben hazánkban a szintbeli kereszteződések csaknem fele még mindig biztosítatlan, és a
korridorvonal-hálózat felújításából is 1000 km visszavan, valamint nem lehet tudni, hogy
hosszú távon mi lesz a sorsa mintegy 1700 kilométernyi, a permanens lerohasztás állapotába
taszított mellékvonalnak, az illetékesek inkább új személygépkocsikra költik az adófizetők
pénzét . . .

Erre való tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Úrtól, hogy mivel indokolják a mintegy
400 személygépkocsi beszerzését? Erre mennyi pénzt kívánnak fordítani, és nem
tartották volna inkább célszerűnek a személygépkocsik helyett a fentebb említett
Jenbacher 5047-es motorkocsik beszerzését .

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . január 10 .
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