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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Meddig él vissza a MÁV az emberek türelmével?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Budapest, Cegléd, Szolnok... az emberek többségének ezt hallva három csodaszép magyar város jut 
eszébe. A Budapestre az agglomerációból ingázóknak azonban csak a napi káosz, amelyért 
valahogy soha senki sem felelős.

Ezen a vasútvonalon történik ugyanis országos viszonylatban a legtöbb késés. Rendszeres sajnos, 
hogy a Ceglédről, Monorról Budapestre utazó, munkába igyekvő dolgozók vagy az iskolába siető 
tanulók 20-30 percet késnek reggelente, illetve hazafelé a gyermekeikért iskolába, óvodába a zárás 
előtt odaérni kívánó, kétségbeesett édesanyák idegeskedik végig a visszautat, a szintén 
mindennapos 20-30 perces késések miatt.

Mióta a vonalon nyár eleje óta új menetrend van, a káosz hihetetlen mértéket öltött! Napi 
rendszerességűek a 30-60 perces késések, továbbá a tájékozatlan jegyvizsgálók, az egymásnak 
ellentmondó információkat közvetítő hangosbemondó, és a folyamatosan lerobbanó mozdonyok, 
meghibásodó pályaelemek is megkeseríti az utasok életét. Mindennapos történet, hogy a monori 
vasútállomásról a Nyugati pályaudvarra érni több mint egy óra, majd hazafelé ugyanígy, tehát napi 
szinten legalább egy órát elvesz az ingázók életéből a MÁV. Ez évenként legalább 200 munkaórát, 
tehát több mint egy havi munkaidőt jelent egy embernél!

A mindennapos kálvária része a szerelvényeken 40 fokban történő aszalódás, mert légkondicionálás
természetesen nincs, a minősíthetetlenül koszos mellékhelyiségek, valamint a lepusztult 
állomásokon történő várakozás. A Kőbánya-Kispest állomáson leszakadt lépcső, a beázó Nyugati 
pályaudvar, és a panaszlevelekre sorozatosan hárító, felelőst nem találó, a vasút műszaki állapotára 



visszamutogató mentegetőzések csak tovább rontanak a helyzeten és növelik az utasok jogos 
elégedetlenségét!

A hab a tortán az volt, amikor egy hete a Nyugatiból induló szerelvény pár száz méter megtétele 
után a rajta lévő utasokkal együtt megállt, a "senki földjén" hagyva az embereket, mozdonyvezető 
és kalauz nélkül!

Azon pedig már végképp nem tudom,hogy sírjunk-e vagy nevessünk, amikor kiderült, hogy a 
vonalra vásárolt új emeletes vonatok nem férnek be az alagutakba, így azokat a szükséges pálya-
átalakítások nélkül nem lehet használatba venni!

Tisztelt Miniszter Úr! Meddig él még vissza a MÁV az emberek türelmével, a nem túl olcsó utazási 
költségek ellenére? Miért kell a nemzetgazdaságot egy állami vállalatnak megkárosítania azzal, 
hogy az emberek nem jutnak el a MÁV hibájából időben a munkahelyükre? Milyen kártérítést 
terveznek fizetni az érintett munkavállalók és munkáltatók részére? És végezetül: kíván-e Ön 
egyáltalán tenni valamit is azért, hogy ez a helyzet változzon? Vagy intézkedésként elegendőnek 
tartja a MÁV-vezetőségnek milliós fizetések és prémiumok osztogatását az ilyen szintű működés 
honorálásaként?

Várom érdemi válaszát!
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