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országgyűlési képvisel ő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez

„Mikor látják végre meg az utasok az alagút végét a hazai vasútépítések állatorvos i
lovának számító Budapest-Esztergom vasútvonalon? ”

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Jobbik korábban már fordult Önhöz az Esztergom-Budapest vasútvonal felújításával

kapcsolatos kérdéssel . Akkor a rosszul kivitelezett pilisvörösvári aluljáró és a folyamatosa n

keletkező óriási többletköltségek miatt írtunk Önnek . Persze ezek a túlárazások és

következmények nélküli kivitelezői hibák megszokottak a Fidesz kormányzása óta, még m i

sem gondoltuk, hogy újra kérdést fogunk Önnek feltenni a témában . De talán még a projektet

elindító, majd végül csúfosan belebukó – államtitkári pozícióját is ideiglenesen elveszt ő –

Völner Pál képviselő úr is abban reménykedett, hogy végre elfelejtheti a számára rengete g

kellemetlenséget okozó vasútvonalat .

Ezúttal a Piliscsaba és Pilisvörösvár között található alagút jelent nem megoldhatatlan, d e

igen magas, újabb plusz költségeket a már kezdetektől fogva „Európa legdrágább

vasútvonalaként” emlegetett vonal számára . Arról nem is beszélve, hogy az újabb leálláso k

milyen terhet jelentenek az Esztergom és Budapest között ingázók és a 10-es számú f őút

számára, amely mellesleg egy jól működő vasútvonal mellett sem alacsony.

Az alagút miatt kialakult újabb akadályt az jelenti, hogy a felépítményt 40 centivel lejjeb b

kellett volna helyezni a korábbi évek pályafelújításai során, annak érdekében, hogy beférjen a



szabványos villamos űrszelvénybe . A pályaszintet azonban csak 25 centivel sikerült a

kivitelezőknek csökkenteni . Felelős természetesen ebben az esetben sincs, a felvetődött

megoldás pedig annyira forradalmi, hogy még soha sehol nem alkalmazták . Persze ez a

vasútvonal és a vele közlekedők, no meg az adófizetők mindent elbírnak! De már nem sokái g

Miniszter Úr !

Mindezek alapján kérdezzük Tisztelt Miniszter Urat, hogy mennyibe fog kerülni az

említett hiba helyrehozása? Mikor fognak végre felel ősöket találni? Hol vannak a

garanciák a projektb ől? Mennyi adófizetői forintot fordítottak eddig — a

pályamunkálatok megkezdése óta — az Esztergom-Budapest vasútvonal fejlesztésére, a

kivitelezési hibák javítására, a villamosításra és beszerzésekre, tehát összesen mennyibe

került eddig ez a vonal? Indítanak-e vizsgálatot annak érdekében, hogy kiderüljön ,

kinek a hibája okozta a bajt, vagy ennek felel őssége is elsikkad ?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . február 24 .

Tisztelettel,

t4-
agya án

	

Ander Brálázs
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