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Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 .§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint hozzám
intézett „Miért nem állnak meg Rákoshegyen az ingázókat munkába illetve
munkából otthonukba szállító vonatok Szolnok-Nagykáta-Budapest vonalon?"
című K117828. számú Írásbeli kérdésére a következő választ adom .

A 120. számú Budapest - Nagykáta -- Újszász - Szolnok vasútvonalon az elővárosi
forgalomban ún . „zónázó" menetrend szerint közlekednek a vonatok . A hosszabb
távolságra közlekedő vonatok az eljutási idö csökkentése érdekében Budapest -
Keleti pályaudvar és Sülysáp között csak Kőbánya felső és Rákos állomásokon
álinak meg . A köztes állomások és megállóhelyek kiszolgálását a mindenütt megálló
személyvonatok végzik . Az első (Rákostól - Sülysápig tartó) zónába, illetve az azt
követő megállóhelyekre az eljutást átszállással biztosítja a MÁV ZRt_ Nagykáta
állomáson. A zónázó közlekedés bevezetésének célja az eljutási idő csökkentésén
klval a jelentkező utasforgalom szétválasztása és ezáltal a vonatokon kialakult
zsúfoltság enyhítése volt . A vonatok-további állomásokon, illetve megállóhelyeken
tQrténö megállítása a zónahatáron belüli utazások számának növekedését
eredményezné (pi . Rákoshegy - Budapest - Keleti pályaudvar között), amelynek
halására az érintett szakaszakon elviselhetetlen zsúfoltság alakulna ki . Ez az oka
annak, hogy nem mindegyik vbnat áll meg Rákoshegyen .

Az új, 200512006. évi menetrend előkészítése során a MÁV ZRt . célja az elővárosi
közlekedésben a szolgáltatási színvonal .további javítása . Ennek keretén belül tervezi
a zónázó rendszerbein jelentkező nehézségek kiküszöbölését, az átszállási idők
csökkentését, így az előzetes tervek szerint a jelenlegi 10 perces átszállási idők
Nagykáta állomáson 1i percre csökkennek majd . A jelentkező utazási igényekhez
Igazodó vonatgyakoriság biztosítása a rendelkezésre álló eszközpark szűkösségemiatt tooo esettaen renclKrvtil szoros szerelvényforduló kialakításával lehetséges . Így
okifordul, hogy a vonatok szerelvényének Sülysáp állomásról szerelvényvonatkéntkoll tov~ bbközlokedhie . A fordulőldöK nagysága sajnos nem ad módot arra, hogy
utasokat szállítsanak óe a kázbcnsó állomásokon megálljanak Nagykáta állomásig . ABudapesti Közlekedési Szövetség első lepéseként ez év szeptemberében bevezetett
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Budapesti Egyesített Bérlet éppen a panaszos áltat Képviselő úrhoz eljuttatott
levélben felvetett probléma kiküszöbölését szolgálja. Elegendő ugyanis a vasútí
bérletet, csak az elszí budapesti megállóhelyig (jelen esetben Rákoskert mh-ig)
megváltani. A főváros határán belet az egyesített bérlettel tovább utazhat a vonaton,
illetve bármelyik állomáson átszállhat a BKV járataira .

Kérem Képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2005 . október „Z~"
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