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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: "Miért él vissza a MÁV és a kormány az utasok 
türelmével?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ahogy azt a sajtóban is olvashattuk, a MÁV utasai fellázadtak a késések, a kiszámíthatatlan utazási 
idő, a nem elégséges tájékoztatás és az utazást egyéb módon megnehezítő körülmények miatt. 
Nincs ezen a felháborodáson semmi csodálkozni való, inkább az utasok türelmét tisztelhetjük, 
amiért eddig vártak, esélyt adva a MÁV-nak a változtatásra.

Tudjuk, hogy mindenre van magyarázat, ha kell, akár több is. Mégis elfogadhatatlan, hogy az 
ország vasúti közlekedésében egyetlen tényező nem számít igazán: az utas.

Az elfogadhatatlan, hogy emberek reggelente egy órával korábban induljanak munkába csak azért, 
mert nem lehetnek biztosak abban, hogy a menetrend szerinti vonat meg is érkezik, vagy nem 
vesztegel valahol a nyílt pályán. Elfogadhatatlan, hogy emberek nem tudják megtervezni a 
délutánjukat, nem tudnak időben elmenni a gyermekükért az óvodába vagy az iskolába, csupán 
azért, mert nem tudni, elindul-e időben a vonat. Elfogadhatatlan, hogy a zsúfolt és veszteglő 
vonatokon nincs légkondicionálás, és az utasoknak a 40 fokos, zárt kocsikban kell várakozniuk.

Nehezen elfogadható bármilyen magyarázat, hiszen a probléma évek óta fennáll. Lett volna már idő
és lehetőség orvosolni.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Mikor kapnak végre az utasok európai jegyárakért európai szolgáltatást? 

Van-e arra remény, hogy Magyarországon fejletté, kiszámíthatóvá és kényelmessé válik az 



agglomerációs vasúti közlekedés? 

Miért fordulnak elő 30 perces késések rendszeresen egy alig több, mint félórás úton? 

Miért él vissza a MÁV és a kormány az utasok türelmével? 

Várom válaszát.

Budapest, 2019. augusztus 26.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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