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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Offshore-gyanús alvállalkozók szállítják a gyerekeket?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Több Pest és Nógrád megyei településről érkeztek hozzám állampolgári bejelentések a
Volánbusz Zrt . alvállalkozója, a T&J Busz Projekt Kft működésével kapcsolatban. A cég által
üzemeltett menetrendszerinti járatokon nem megoldott a fűtés, több alkalommal épp az
iskolás gyermekeket szállító járművek fékberendezése hibásodott meg, a buszajtók jelentős
része nem működik, továbbá rendszeresek a késések és járatkimaradások. Így a Nógrád
megyei Nézsán többek között olyan eset is el őfordult, hogy a diákoknak órákat kellett várniuk
a téli hidegben a menetrendszerinti járatra, s közben a Volánbusz Zrt . nem tudott tájékoztatás t
adni az alvállalkozója által üzemeltetett járatokról, a járatkimaradás okáról és esetleges
mentesítő járat érkezésérő l .

A 2016 . áprilisában kiszivárgott Panama-akták után felmerült a T&J Busz Projekt offshore
gyanúja, melynek következtében a Budapesti Közlekedési Központ felbontotta a cégge l
kötött, 2023-ig érvényes szerződését . A hivatalos indokolás szerint : a T&J Busz Projekt Kft.
tulajdonosi szerkezetében változás következett be, amit a társaság a szerz ődése vonatkozó
rendelkezéseit megsértve a BKK Zrt . részére nem jelentett be, és az így kialakult tulajdonos i
szerkezet tekintetében alapos gyanú merült fel, hogy az nem felel meg a közbeszerzés i
törvényben az offshore cégekkel kapcsolatos kizáró okoknak .

Ugyanakkor a Volánbusz Zrt . a Budapesti Közlekedési Központtal ellentétben nem bontott a
fel a szolgáltatói szerződését az offshore-gyanús alvállalkozóval .



Felmerül a kérdés, hogyan fordulhat elő , hogy átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű
vállalkozások, leromlott járműparkkal nap mint nap veszélyeztessék az utasok, köztük töb b
száz általános iskolás gyermek biztonságát .

Kérdezem továbbá, az illetékes hatóságok milyen rendszerességgel végeznek m űszak i
ellenőrzéseket a Volánbusz Zrt. alvállalkozóinak buszain. Kérem egyúttal a tisztelt Miniszter
Urat, hogy a 2016 . és 2017. évben tapasztalt járatkimaradásokról és a buszállománnya l
kapcsolatos műszaki problémákról készült jelentéseket számomra megküldeni szíveskedjen .

Érdemi válaszát várva, tisztelettel :

Budapest, 2017 . január 26 .

Hegedűs Lorántné
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