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Tisztelt Képvisel ő Urak!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett „Mikor
látják végre meg az utasok az alagút végét a hazai vasútépítések állatorvos i
lovának számító Budapest-Esztergom vasútvonalon?” című , K/14186 . számú
írásbeli kérdésükre a hivatkozott törvény 42 . § (2) bekezdése alapján a következ ő
választ adom:

A piliscsabai alagút a Rákosrendező-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója projek t
részeként, a kiadott építési engedély alapján épült át . Az alagutat a Pilisvörösvár-
Piliscsaba vonalszakasszal együtt 2013 decemberében helyezték forgalomba . Az
alagút felújítása nem a villamosítási munkák kiviteli szerződésében, hanem az
alagútfelújítást tartalmazó külön kivitelezési szerz ődés keretében készült el . A
villamosítási munkák során csak a felsővezetéket szerelik fel az alagút falazatára, az
alagút szerkezetében változtatás már nem történik, ezért többlet költségigény se m
merül fel . A villamosítási munkák éjszakai és hétvégi vágányzárban valósulnak meg ,
így azok az utasforgalmat érdemben nem zavarják .

A nem TEN-T elővárosi vasútvonalon biztosítani kellett a korábbi 60 km/h
pályasebesség 80 km/h értékre történ ő emelését és a villamos űrszelvény
kialakítását . Az 1895-ben épült, villamosításra nem tervezett alagút alaplemezét a
vizesedés és az altalaj állapota miatt meg kellett er ősíteni, a sínleerősítést nem
lehetett közvetlenül az eredeti lemezre rögzíteni . Az így kialakított kiegyenlítő-erősítő
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vasbetonlemez pályaszerkezet lehetővé tette az ún . Bv jelű vasúti űrszelvény
kialakítását, amely a tehervagonok közlekedését sem lehetetlenítette el . A korábba n
elkészült alagútszerkezetet illetően kijavítandó hiba, módosítandó paraméte r
nincsen, emiatt a kivitelező jótállási kötelezettsége nem állhat fenn .

A mintegy 50 km hosszú Rákosrendező-Esztergom vonalszakasz felújítása és
modernizálása mintegy 120 milliárd forintba került . A fejlesztési projekt
megvalósítása során új második vágány épült ki Aquincum megállóhely é s
Pilisvörösvár között, valamint a Pilisvörösvár Terranova gyár térségében . Új
megállóhelyek létesültek Ill . kerület Aranyvölgynél, Solymár Pemü-nél, Pilisvörösvár
Mátyás Király útnál, valamint Piliscsaba Magdolnavölgynél . Új biztosítóberendezé s
és távközlés került kiépítésre Aquincum megállóhely és Piliscsaba között . Az
átépítés előtt megengedett 50-60 km/h sebesség 60-100 km/h-ra emelkedett, a
pályakapacitás az új 2 . vágányoknak köszönhetően jelentősen emelkedett, valamin t
lehetővé vált gyorsított, illetve a kés őbbiekben a zónázó vonatok bevezetése.
Különszintű közút-vasút átjárók épültek a Duna és a Szentendrei út között, valamin t
Óbuda állomáson, Solymáron, Pilisvörösváron, valamint a Terranova gyárnál é s
Piliscsabán .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .

Budapest, 2017. március „ ? "
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