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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: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hol akar tengerre szállni a kormány? – II. " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Írásbeli kérdést intézem Önhöz, melyre reakció Menczer államtitkár úr révén érkezett. Felhívom

ugyanakkor  a  figyelmét,  hogy a  megfogalmazott  konkrét  kérdésekre  –  a  törvényi  kötelezettség

ellenére – államtitkár úr nem adott választ.

A témában kérdéseimet megismétlem, és elvárom konkrét kérdéseimre az érdemi válaszokat.

Szijjártó Péter miniszter úr a következőket nyilatkozta nemrég: „a trieszti kikötőt azok a közepesnél

nagyobb hajók tudják használni, amik a magyarországi vállalatok számára fontosak. A legnagyobb

hajók  a  bevett  gyakorlat  szerint  Rotterdamba  vagy  Pireuszba  hajóznak  be,  ott  kisebb  hajókra

pakolják az árut, ami így jut el többek között Triesztbe. A folyamat pedig visszafelé is így működik.

Vagyis a hazai vállalkozások számára minden lehetőség adva lesz Triesztben.”

Miniszter Úr…

(1) Amennyiben  a  magyar,  illetve  magyarországi  vállalatok  igényeit  tökéletesen  kiszolgálja

majd a trieszti kikötő, amelyből az áruk Pireuszba is eljutnak (illetve ugyanez elmondható

fordított irányba is), akkor mégis milyen igényeket, kinek az igényeit (érdekeit) szolgálja

majd a pireuszi kikötő elérését célzó Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, ami a magyar

adófizetőknek kamatokkal együtt közel 1000 Mrd forintba kerül majd?

(2) Amennyiben a magyar és magyarországi vállalatok igényeit teljes mértékben kielégíti majd

a  trieszti  kikötő,  akkor  miért  a  magyar  adófizetőknek  kell  ekkora  összeget  költeni  a

Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére? 



(3) Milyen információkkal rendelkezik a kormány arról, hogy a pireuszi kikötő elérését szolgáló

teljes  vasútvonal  mekkora  szakasza  lesz  egyáltalán  érdemben  használható,  a  Budapest-

Belgrád  vonalának  (hazai  szakaszának)  felújítását  követően?  Milyen  kilátások  vannak  a

további szakaszok fejlesztés kapcsán?

(4) Miniszter úr, a magyar kormány figyelembe veszi-e azokat a folyamatokat, amelyek által (az

olasz kormány erőteljesen támogatása mellett) Trieszt valóban konkurenciája kíván lenni a

pireuszi kikötőnek, kihasználva északi fekvését, azt, hogy földrajzi fekvéséből adódóan jó

közlekedési  kapcsolatokkal  rendelkezik  Ausztria,  Németország,  Csehország,  Belgium,

Luxemburg, Szlovákia és Magyarország felé?

(5) Figyelembe véve a fenti terveket, a trieszti kikötőben megvalósuló óriási kínai fejlesztéseket,

és  azt  a  törekvést,  hogy a kínaiak  inkább itt  tennék vasútra  a  konténereket  (az olcsóbb

tengeri  utat  választva),  reálisnak  tartja-e  a  kormány  egyáltalán  a  Budapest-Belgrád

vasútvonal elkészülte után a pireuszi kikötőből, illetve kikötő irányába történő érdemi vasúti

áruszállítást?

(6) A kormány elvárja a magyar adófizetőktől, hogy fizessenek meg a kamatokkal együtt közel

1000  Mrd  forintot  a  vasútvonal  fejlesztésére,  de  mi  az  Önök  döntését  megalapozó,  és

bemutatható  garancia  arra,  hogy  a  vasútvonalat  majd  használni  is  fogják?  Létezik-e

bármiféle  hatástanulmány,  ami  a  felújítandó  vasúti  szakasz  majdani  kihasználtságát

alátámasztja? Ha nem létezik, mi alapján hoztak meg egy közel ezermilliárdos döntést?

(7) Ha az említett vasúti fejlesztés megtérülése garantálható, akkor miért nem épül meg az piaci

alapon, miért a magyar emberekkel kell ezt a fejlesztést megfizettetni? 

(8) És  áttérve  a  trieszti  projektre:  pontosan milyen „versenyhátrány”  ledolgozására  vásárolt

területet  a  kormány 10  Mrd  forintért  a  trieszti  kikötő  ipari  zónájában,  és  ez  a  hátrány

miképpen lesz a beruházást követően leküzdhető vagy csökkenthető?

(9) A kormány által  kitűzött  célok  tekintetében pontosan milyen paraméterekkel  rendelkező

ingatlant vásároltak meg Triesztben, a megvalósítandó fejlesztések után milyen feladatok

ellátására,  és  milyen  hajók  fogadására  lesz  alkalmas  a  kikötő?  Kérem  tájékoztasson  a

kormány által (százmillió euróból megvalósítandó) fejlesztések céljairól és tartalmáról.

(10) A kormány által megvásárolt területről az olasz sajtóból volt megtudható, hogy ott, ezen az

elhagyott  ipari  területen  egy  olajfinomító  működött.  Pontosan  milyen  esetleges

környezetvédelmi mentesítésre van szükség a területen, és ennek milyen költségei lesznek?

A kormány a szerződés  megkötése előtt  milyen információkkal  rendelkezett  a  területről,

ilyen szempontból?
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Várom érdemi válaszát!
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