
KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS 
 

 
 
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
Kerékgyártó József vezérigazgató úr részére  
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr!  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz. 
 
Kérem, küldje meg részemre, hogy a Budapest-Lajosmizse vasútvonalon mekkora az átlagos 
utasforgalom a tanévben és a nyári szünetben. Kérem, küldje meg, hogy a MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. és leányvállalatai az elmúlt években mennyi pénzt fordítottak új eszközök (mozdonyok, vasúti 
kocsik, motorvonatok) beszerzésére, és a meglévő eszközök felújítására, karbantartására. Kérem, 
küldje meg, hogy mennyi pénzt fordít a MÁV és leányvállalatai a 142-es számú vonal üzemeltetésére, 
és mennyibe kerül a vonal jelenleg is zajló felújítása. Kérem, az adatkezelési szabályok figyelembe 
vételével küldje meg számomra, hogy mennyi panasz érkezett pontosan a 142-es vonallal 
kapcsolatban a nyári járatritkítás óta. Szeretném megtudni azt is, hogy az utasok mire panaszkodtak, 
és milyen lépéseket tesznek Önök a problémák elhárítására.  
 
Kérem, küldje meg részemre, hogy a 142-es vonalon közlekedő vonatoknak mekkora volt az elmúlt 5 
évben a meghibásodási aránya. Hányszor robbantak le a vonatok ezen a vonalon, és mennyi késést 
kellett összesen elszenvedniük az utazóknak éves lebontásban, 2014. január 1. óta? Azt írták előző 
levelükben, hogy a dízelmotorok üzemkészsége akár 80 százalék fölé is nőhet szeptember elejétől. 
Szeretném megtudni, hogy jelenleg hány százalékos a MÁV dízeljáratainak üzemkészsége? Hány 
vonat áll rendelkezésre a 142-es vonalon az utasok szállítására, és ezeknek hány százaléka az, 

amelyet karbantartás miatt átmenetileg kivontak a forgalomból? Kérem, hogy a közadat-
igénylésemre adott válaszához a kérésemhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot másolatban 
csatolja. 
 
Adatigénylésem információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. §-ának (1), 28. §-ának (1) és 29. §-ának (1) bekezdésein 
alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 
napon belül tegyen eleget. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy elektronikus 
úton a liberalisok@liberalisok.hu címre küldjék lehetőleg a közölt adatokat doc vagy pdf kiterjesztésű 
file-okban. Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy egy CD-lemezre mentve rögzítsék az adatokat és 
a Budapest 1051 Hercegprímás u. 18. számra küldjék a választ. Amennyiben kizárólag papír alapú 
másolásra van lehetőség, úgy a dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt 
költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban 
előzetes tájékoztatást kérek az Infotv. 28. §-ának (3) bekezdése alapján.  
 
Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az adatszolgáltatást az 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni az Infotv. 30. §-ának (2) 
bekezdésével összhangban.  
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Együttműködését előre is köszönöm! 
 
 
Budapest, 2019. augusztus 1.                              

                                 
 

          
A Magyar Liberális Párt képviseletében  

                                                                                           
                                                              Chladek Tibor 


