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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Nemzet i
Fejlesztési Minisztériumot vezet ő miniszterhez

„Mi lenne, ha nem csak a felcsúti polihisztor érdekeit néznék? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

A közlekedésen belüli munkamegosztásban el őkelő hely illeti meg a vasutat . Az elmúlt években
jelentős mennyiségű fejlesztési forrás érkezett hazánkba, ezek megfelelő hasznosulása azonban
többször képezheti vita tárgyát . Az uniónak tett vállalások elérését több ok is veszélyeztetheti ,
ezek pedig komoly pénzvisszafizetéssel járhatnak .

Tisztelt Miniszter Úr! Mindezekre való tekintettel kérdezem :

1. Nem valósult meg a GSM-R hálózat, ami az ETCS-2 rendszer működéséhez
elengedhetetlen . Mekkora összegű uniós támogatás veszhet oda a NISZ hanya g
munkája miatt az összesen 28,1 milliárdos GSM-R projektb ő l?

2. Mikorra tervezi az ETCS-2 bevezetését a kormány? Pontosan mely vonalakon, mikorra
vállalta ennek bevezetését a kormány az uniós támogatásokért cserébe ?

3. Készült-e arra becslés, hogy az új biztosítóberendezések üzemeltetése milye n
pluszköltségekkel jár, mib ő l lesz mindez finanszírozva?

4. Milyen mozdonyokkal fog a MÁV 160 km/h sebességgel közlekedni? Készült-e err e
bármiféle tanulmány, hiszen jelenleg a tehervonatokhoz használt, kiöregedett 630-a s
sorozatú Ganzok mellett csak 10 Taurus és 15 Traxx mozdony képes erre .



5. A záhonyi térségben elvégzett sokmilliárdos felújítások, fejlesztések ellenére nem n ő tt ,
hanem csökkent a forgalom az elmúlt években . A 2010-2016 közötti időszakra nézve,
milyen mutatókkal rendelkeznek ebben a tekintetben? Ezeknek milyen hatása lehet a
támogatások esetleges visszafizetésére nézvést?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 25 .

Tisztelettel,
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