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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A Kormány már nem kívánja megvalósítani a Balaton 
közlekedési koncepcióját vagy gond van az előre megítélt uniós fejlesztési források kifizetése 
körül?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt  időszakban aggodalommal  és kétséggel  teli  a  levegő a balatoni  közlekedésfejlesztési
beruházásokkal kapcsolatosan, miután a sajtóban látott napvilágot, hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő  Zrt.  (továbbiakban:  NIF)  visszavonta  a  Balaton  funkcionális  térségének  komplex
közlekedésfejlesztési koncepciójának előkészítésére kiírt nyílt közbeszerzést.

A koncepcióban szerepelnek a már megkezdett fejlesztések, korszerűsítési munkálatok befejezései
is,  mint  például  a  Balaton déli  partján Lepsénytől  Balatonszentgyörgyig és  a  Fonyód-Kaposvár
közötti  vasútvonal  korszerűsítése,  valamint  a  Badacsony  és  Fonyód  közötti  kompjárat
megvalósítása,  a  BAHART  Zrt.  kikötőfejlesztései,  illetve  a  Balatoni  Bringakörút  befejező
munkálatai. A listán szerepel továbbá a balatoni vasútállomások korszerűsítése, valamint az is, hogy
a MÁV Start 9 motorvonatot vásároljon.

A NIF indoklása szerint a visszavonás azért történt meg, mert nem ők, hanem a Magyar Turisztikai
Ügynökség az illetékes az ügyben. A közbeszerzést 2018. április 12-én írták ki,  és az ajánlatok
benyújtási  határideje  május  16.  11  óra  volt,  ezért  sem  érthető  a  minisztérium  eljárása  annak
visszavonásával kapcsolatban.

Fentiekre tekintettel sokakban felmerül, hogy az Európai Unió visszatartja a Magyarországnak szánt
anyagi forrásokat, és most ennek tényére, okára keresnek választ.

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat: 



Miért vonták vissza az említett közbeszerzést? 

Amennyiben az Európai Unió tartja vissza a beruházásokhoz szükséges támogatási összeget,
ennek mi az oka? 

A Kormány  mikor  kívánja  megvalósítani  a  koncepcióban  szereplő,  a  Balaton  déli
partot is nagyban érintő közlekedésfejlesztéseket? 

Az illetékes Magyar Turisztikai Ügynökség mikor fogja kiírni a közbeszerzési 
pályázatot? 

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. március 5.

Tisztelettel,

dr. Steinmetz Ádám
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