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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Mikor kezd végre foglalkozni a vasút fejlesztésével a kormány?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nem a legjobb napjait éli mostanában a MÁV: valójában a magyar vasúttársaság jelenleg sokkal 
inkább hasonlít egy börleszk film főszereplőjére, mintsem egy modern, az ország egyik 
legfontosabb közszolgáltatását nyújtó vállalatára. Csak az elmúlt néhány napban kiderült, hogy 
olyan kétemeletes vonatokat sikerült vásárolni a balatoni járatokra, ami már a Déli pályaudvar 
alagútjánál elakadna, mert nem fér át alatta. Előtte pedig a monori vonalon sikerült a szerelvényen 
hagyni negyven embert, mert elfelejtettek nekik szólni, hogy a mozdony meghibásodása miatt nem 
közlekedik a járat. Mindez persze csak első ránézésre komikus, valójában végtelenül elkeserítő és 
felháborító.

Meglátásunk szerint a vasút fejlesztésénél kevés fontosabb feladat lenne Magyarországon. Egyrészt 
ahhoz, hogy a valódi zöldfordulathoz el kell érni azt, hogy a közösségi közlekedés és különösen a 
vasút reális alternatívája legyen az autónak. Másrészt a belső elvándorlás elleni leghatékonyabb 
fegyver az infrastruktúra és főleg a közösségi közlekedés fejlesztése.

Sajnos azonban Magyarországon ma az ellenkező irányba tartunk: a szárnyvonalak bezárása ellen 
egykor tiltakozó Fidesz kormányon maga is szárnyvonalakat szünteti meg a járatokat. Ha véletlenül 
fejlesztésekre kerül sor, ott csupán egy szempont van, hogy azon az oligarchák a lehető legtöbb 
pénzt keressék, és erre Mészáros Lőrincnek legyen leginkább lehetősége. Ennek legszomorúbb 
példája a 2400 év alatt megtérülő Belgrád-Budapest vasútvonal, amelyből mintegy 300 milliárd 
forintot kaphatnak Mészáros Lőrinc cégei. De a volt felcsúti polgármester nemrég mintegy 
egymilliárd forintos informatikai pályázatot is megnyert a MÁV-nál, sőt még a hőség esetén az 
utasoknak osztott vizet is ő szállítja.



Tisztelt Miniszter Úr!

Mikor kezd végre érdemben foglalkozni a vasút átgondolt fővárosi és vidékfejlesztési koncepcióba 
ágyazott fejlesztésével a kormány?

Komolyan gondolja-e a kormány, hogy a Belgrád-Budapest vonal fejlesztésére kell elkölteni 600 
milliárd forintot, miközben még a megyei jogú városok elérése is órákig tart ma vonattal?
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