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Írásbeli választ izénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterne k

„Látni-e már az alagút végét a hódmez ővásárhelyi tram-train folyamatosan növekv ő
költségeit érint ően?”

Tisztelt Miniszter Úr !

A Szeged-Hódmezővásárhely tram-train vasútvonal létesítése kapcsán eddig töb b
közbeszerzés is kiírásra került .
a) A járművek beszerzésére kiírt tender győztese egyedüli ajánlattevőként a Stadler Rail
Valencia S.A.U. volt, amely társaság az előzetesen 66 millió euróra becsült érték helyett
91,08 millió euróért szállíthatja le a 8 (+ opciósan 4) db dízel-villamos üzemű hybrid
járműveket .
b) A másik eredményes közbeszerzés nyertese a Strabag Vasútépítő Kft.-TRSZ Kft.
konzorciuma, amely az eredetileg becsült 6 .252 .724.357,-Ft helyett 8.974.187.744,-Ft-ért
vállalta a tram-train vasútvonal hódmezővásárhelyi és szegedi pályájának, megállóinak és
összeköttetéseinek a kiépítését .
c) A harmadik közbeszerzést egy tervezői konzorcium nyerte el a tram-train vonal kiegészítő
tervezési munkáira, 1 .098 .000.000,-Ft értékben
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d) Mindezeken túl folyamatban van egy újabb közbeszerzés is a tram-trai n
Hódmezővásárhely-Szeged közötti vonalszakasza nagyvasúti munkáinak tervezésére é s
kivitelezésére . Itt még nem hirdettek eredményt .
A közbeszerzés elvileg az IKOP-3 .2.0-15-2016-00001 sz . uniós program terhére fo g
megvalósulni .

Kérdéseink a fentiekhez kapcsolódóan a következ ők:

1. A fenti költségelemekre is tekintettel jelen állás szerint mennyibe fog kerülni a teljes tram-
train beruházás (villamosok+városi pályaszakaszok+nagyvasúti pályaszakasz kiépítése-
felújítása+tervezés), illetőleg mennyit szán a teljes projektre a kormány ?

2. A d) pontban megjelölt közbeszerzésnek mennyi a tényleges becsült értéke?

3. A d) pontban megjelölt közbeszerzési kiírást eddig már két alkalommal is módosították . így
az eredetileg tervezett jelentkezési határidő 2017 .08.08-ról először 2017 .08.31-re, majd
ezután 2017 .09.06-ra változott . Mi volt az oka ezeknek a módosításoknak ?

4. Minden, a tram-train vasútvonallal kapcsolatos feladatra, elvégzend ő munkára kiírásra
kerültek már közbeszerzések vagy várható még a közeljöv őben újabb közbeszerzések)
kiírása a szóban forgó projekt vonatkozásában ?

5. A felsorolt közbeszerzéseknek a tervek szerint hány százaléka fog megvalósulni unió s
forrásból? Az eredetileg tervezett uniós finanszírozási hányad tartható-e, van-e olyan feltéte l
vagy akadály, ami ezt befolyásolhatja ?

6. Egy korábbi kormányinfón (még 2017. májusában) Lázár János miniszter úr azt mondta ,
hogy a beruházás értékének 35 rnrd forint alatt kell maradnia és csak uniós finanszírozásbó l
épülhet meg. Mi a magyarázata a már most is látható jelentős költségnövekedésnek, s milyen
hatása lehet ennek a projekt uniós finanszírozására ?

7. Mi a magyarázata annak, hogy két eredményes közbeszerzés értéke la) és b)l jelent ősen
eltér az eredetileg becsült értéktő l?

8. Tervezi-e a kormány a Hódmezővásárhely-Szeged vasútvonal villamosítását a tram-trai n
projekt keretein belül?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 6 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő

(LMP)
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