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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: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Milyen konkrét intézkedéseket tesz a 
MÁV a vasúttal közlekedők és a saját munkavállalói égészségének a védelme érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Belügyminisztérium irányítása alatt működő „operatív törzs” 2020.február 26-án napközben 
tartott élő sajtótájékoztatójából értesültünk többek között arról, hogy az elfogadott intézkedések 
között szerepel néhány, mely a MÁV-ot is érinti. Ekkor az is kiderült, hogy a MÁV, GYESEV és 
VOLÁN társaságok járatain biztosítani kell a különböző, tisztító eszközöket, tisztító szereket és a 
testhőmérséklet mérésére alkalmas további eszközöket.

Fónagy János úr, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárának 2020. március 2-án az általam 
feltett kérdésre adott válaszából az is kiderült, hogy közel száz érintésmentes hőmérőt helyeznek ki 
a vasútállomásokon.

A nyilatkozatokból óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy most akkor valójában mi is történik a MÁV-
nál? Egyszer azt halljuk, hogy biztosítania kell a MÁV-nak a testhőmérséklet mérésére alkalmas 
eszközöket, máskor meg azt, hogy kevesebb, mint száz helyen szerelnek fel érintésmentes 
hőmérőket a vasútállomásokon. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy pontosan hol és hány 
darab érintésmentes hőmérőt helyeztünk ki a vasútállomásokon? Mi alapján választják ki a 
helyszíneket és a vasútállomásokon belül hol lesznek kihelyezve ezek az eszközök?

Mi történik azokon a nagy vasútállomásokon, ahol egynél több be és kijárat található, mint például 
a Budapest-Nyugati vagy Budapest-Keleti pályaudvarok? Ezekre az állomáskora hány darab 
mérőműszert fognak kihelyezni? És mi a helyzet többi vasútállomással például azokkal, melyek a 
megyeszékhelyeken nagyobb városokban vannak? A kevesebb, mint száz érintésmentes hőmérő 
kihelyezéséből úgy tűnik, hogy a kisebb vasúti megállókba biztosan nem fog jutni. Ezeken a 



helyeken milyen intézkedéseket tervez bevezetni a MÁV egy esetleges rendkívüli egészségügyi 
helyzet esetén?

Ezzel párhuzamosan kell említést tennem a vasúti kocsik tisztaságáról is és a szerelvényeken a 
minimális higiéniás feltételek biztosításáról, azaz a kézmosás lehetőségéről. Köztudott, hogy a 
MÁV által üzemeltett személyszállító vasúti szerelvények rendszeresen késnek. A kisebb - nagyobb 
késések és a munkaerőhiány miatt a vasúti kocsikat az amúgy is kis létszámú takarító személyzet 
nem vagy csak igen hevenyészett módon tudja takarítani. Ebből az következik, hogy a vasúti 
kocsikat állandó jelleggel nem lehet alapos tisztítás, fertőtlenítés alá vetni. Kérdezem, ilyen 
feltételek mellett milyen intézkedéseket terveznek bevezetni a járműpark mostaninál alaposabb 
tisztántartása érdekében?

Valamit arra is választ szeretnék kapni, hogy a vasúti szerelvényeken mennyire biztosítottak a 
kézmosás feltételei az utazóközönség számára? Mit tesznek annak érdekében, hogy elegendő 
kézmosó folyadék és hely álljon a vasúttal közlekedők rendelkezésére? Az a kérdés is felvetődik az 
emberben egy utazás során, hogy a pályaudvarokon mindenhol adottak-e például a kézmosás 
alapvető feltételei? Van-e minden vasútállomáson alapos kézmosásra alkalmas helység és 
tisztítószer?

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni azokról a konkrét intézkedésekről, melyeket a MÁV hoz az 
utazóközönség és a munkavállalói egészségének a védelme érdekében.

Várom megtisztelő válaszát!
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