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Szóbeli kérdés 

Dr. Kövér László úr 
az Országgyűlés elnöke

Helyben E 

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II.24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani a Pintér
Sándor belügyminiszter úrhoz

Miért nincsfelelőse két év után sem a Pillangó utcai metróba/esetnek?

címmel.

A választ szóban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

2016 decemberében volt a rendszerváltás utáni Magyarország egyetlen olyan metróbalesete,
amelyben több ember is megsérült. A hivatalos információk szerint 15 ember sérült meg,
közülük többen súlyosan, amikor a 2-es metró Pillangó utca megállójánál az egyik szerelvény
hátulról belefutott a másikba az állomáson. Lassan két év telt el, de az RTL Klub híradójának
adott rendőrségi válasz szerint gyanúsítottként még senkit nem hallgattak ki. Két év nyomozás
tehát nem volt elegendő ahhoz, hogy egyáltalán meghallgassanak valakit, akiről esetleg később
kiderülhet, hogy ő volt a felelős. Az érintett szakaszon közben azóta is sebességkorlátozás van
érvényben, a metró a mai napig nem gyorsíthat 30km/h fölé. A mai napig nem tudjuk, hogy
biztonságos-e azóta a metró ezen a szakaszon. Kérdezem ezért Pintér Sándor belügyminisztert:

- Miért nem találta meg a rendőrség a baleset felelősét közel két év nyomozás alatt? Egyáltalán:
megállapították, hogy emberi mulasztás történt?

- Ha nem történt emberi mulasztás, akkor nyilvánvalóan műszaki hiba állhat a háttérben. Mire
jutott a rendőrség, melyik okozta a balesetet?

- Ha műszaki hiba okozta a balesetet, azt úgy kell érteni, hogy a budapestiek a mai napig
veszélyben vannak ezeken a szerelvényeken?



- És kérdezem ismét: lesz felelős valaha ebben az ügyben, vagy az agyonhallgatás taktikáját
látjuk?

Tisztelettel azt szeretném kémi belügyminiszter úrtól, hogy ne hivatkozzon a folyamatban lévő
nyomozásra, mert látjuk, hogy mire jutottak 2 év alatt. Elég türelmesek voltunk, elég sokat
vártunk, de most már válaszokat szeretnénk kapni a rendszerváltás utáni Magyarország első
tömeges metróbalesetével kapcsolatban. A budapestieknek joguk van tudni, ha nincsenek
biztonságban a metrón.

Budapest, 2018. október 31.

Hajdu László
Demokratikus Koalíci.
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