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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: Mager Andrea, tárca nélküli miniszter (nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor fejeződik be végre a Kőbánya alsó vasúti 
megállóhely felújítása? " 

Tisztelt Miniszter Asszony!

A MÁV Zrt. beruházásában 2019. júniusában kezdődött meg a Kőbánya alsó vasúti megállóhely
felújítása,  amely  jelenleg  is  folyamatban  van.  A  kormány  által  a  rekonstrukcióra  fordítandó
összegből sejteni  lehetett,  hogy itt  legfeljebb szépítkezésről lehet szó,  de semmiképpen egy évi
csaknem félmilliós utasforgalom korszerű kiszolgálásról. Az eddigi munkálatok arra utalnak, hogy
az optikai felújításon kívül nem lesz érdemi fejlesztés.

Bár az Európai Unióban általános elvárás az akadálymentesítésre törekvés nem csak új épületeknél,
hanem régiek felújításakor is, ennek ellenére úgy tűnik, erre már nem futja a felújítási keretből.
Felháborító, hogy a jelek szerint nem lesz lift a peronhoz, a hosszú lépcsőn kellene felcipelni a
tolószékes embereket, vagy a babakocsikat! Az sem az utasok jogos kényelmi elvárását szolgálja,
hogy már csak 1 db jegyautomata maradt meg a lépcsőnél, korábban volt másik is, elromlott és
leszerelték. Ha az egy készülék is éppen elromlik, jegyet nem lehet venni.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Kőbánya alsó vasúti megállóhely és a felvételi épület külső karbantartásai munkálatainak tervezett
befejezési határideje 2021. év vége. Ön szerint valóban tartható a tervezett határidő? Ugyanis a
felújítás csigalassúsággal halad, a munka gyakran még akkor is áll, amikor pedig azt az időjárás
pedig  engedné.  Nem elfogadható,  hogy  lassan  már  harmadik  éve  folyik  a  rekonstrukció  és  a
jelenlegi állás szerint még akár évekig kell együtt élni a félkész állapottal, a befejezetlen állomás
épülettel!



Kérem Miniszter Asszony tájékoztatását az elvégzett munkálatokról, a várható befejezésről. Kérem
továbbá, hogy fontolják meg, ha az még lehetséges, az akadálymentesség megvalósítását.

Válaszát várva, tisztelettel:

Burány Sándor

frakcióvezető-helyettes

Párbeszéd Magyarországért
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