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Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Országgyűlési Képviselő

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Kívánja-e a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve a Magyar Államvasutak Zrt . fejleszteni
a Tatabányai vasútállomást, mint elővárosi pályaudvart a Közlekedés Operatív Program által
nyújtotta lehetőségek alapján?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdéseket kívánok
benyújtani Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter Úrhoz .

A kérdésekre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A Közlekedési Operatív Programmal kapcsolatban információim szerint továbbra is folynak az
Európai Unióval a szakmai egyeztetések arra vonatkozóan, hogy milyen típusú vasúti fejlesztések
valósulhatnak meg . Tatabánya Vasútállomása jelenleg nagyon elhanyagolt és leromlott állapotban
van, ami azért is fájdalmas a város irányítói és lakói számára, mert a munkába járó, illetve a vasúttal
ide látogató emberek közérzetét a lepusztult állapot meghatározza . Sajnos jelenleg a peronok
megközelítését biztosító felüljáró, valamint jegypénztári, várótermi és kiszolgáló helyiségek is
nagyon rossz állapotban vannak, továbbá az akadálymentesítés is szinte teljesen megoldatlan a
vasútállomás területén .

Magam a tárgyalások jelenlegi állásáról kevés információval rendelkezem, ugyanakkor, mint
Tatabánya Polgármestere és egyben Országgyűlési Képviselő is fontosnak tartom tájékoztatni Önt
arról, hogy Tatabányán milyen fejlesztések valósultak meg annak érdekében, hogy az intermodális
utazást fejlesszük . Majd ezek alapján szeretném megkérdezni, hogy a tárgyalások folyamán hogyan
próbálja meg képviselni a Magyar Köztársaság Kormánya, hogy a tatabányai előkészítő munkánkat
követően lehetőség legyen Tatabánya Vasútállomásának korszerűsítésére (akadálymentesítés, P+R
parkolók, várótermek stb .) .

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a már korábban is megjelenő országos fejlesztési
irányokat figyelembe véve kezdeményezte, hogy az ÁPV ZRt. többségi tulajdonában lévő Vértes
Volán Zrt. áthelyezze az autóbusz-pályaudvart a vasútállomás közvetlen szomszédságába, ezáltal
elősegítse a kistérségi és városi intermodális közlekedést és a P+R rendszer kiépítését . Mára már
elmondható, hogy a Vértes Center (bevásárlóközpont) fejlesztésben integrált módon megvalósult az
autóbusz-pályaudvar áthelyezése . Az utasok számára, így egy minden igényt kielégítő állomási
környezetet sikerült a Vértes Volán Zrt-nek kialakítania . Az önkormányzat gondoskodott a
városközpontba vezető gyalogos és kerékpáros aluljáró átépítéséről és akadálymentesítéséről, ezzel
biztosítva a vasútállomás megközelíthetőségét is .
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Városunk vezetése, a befektetői és a Vértes Volán Zrt. beruházásban megvalósuló fejlesztéssel
párhuzamosan áttekintette a vasútállomás fejlesztési lehetőségét is . Így minden az Európai Uniós
pénzek lehívhatóságához kapcsolódó stratégiai dokumentum vizsgálatánál fontos szempont volt az,
hogy Tatabánya Vasútállomás fejlesztése a Kormány által is támogatottan, jelentős összegű uniós
támogatási pénzekből megvalósítható legyen, és ezáltal egy korszerű (átszállásra és P+R rendszerre
alkalmas) közlekedési központ kialakítása valósuljon meg .

A projekt sikere érdekében Önkormányzatunk az alábbi tevékenységekkel járult hozzá az
Autóbusz-pályaudvar fejlesztéshez és Tatabánya Vasútállomás fejlesztésének előmozdításához :

•

	

Önkormányzati terület biztosítása a fejlesztéshez,
•

	

Kezdeményezés és közbenjárás az ÁPV Zrt-nél, hogy az Autóbusz-pályaudvar
átkerülhessen a vasútállomás mellé,

•

	

Az Autóbusz-pályaudvartól (a Vértes Centertől) a Vasútállomásra átkötő híd vázlatterveinek
elkészítése

•

	

Az Autóbusz-pályaudvartól a városközpontba vezető gyalogos és kerékpáros aluljáró
felújítása akadálymentesítése,

•

	

A Vasútállomás gyalogos felüljáró meghosszabbításához és akadálymentesítéséhez
tanulmányterv készítése

•

	

Egyeztetések a MÁV illetékes szervezeteivel a fejlesztési elképzelésekről .

A tanulmányterv elkészítésével célunk az volt, hogy megvizsgálja az Önkormányzat annak a
lehetőségét, hogy miként lehet a vasút felett teljes szélességében megépíteni (meghosszabbítani) a
felüljárót, és így a baleseti kockázatot csökkenteni, valamint hogyan lehet megoldani a vasútállomás
akadálymentesítését, továbbá van-e mód arra, hogy a P+R rendszer kiépítésre kerüljön . A 2006 .
márciusában elkészült tanulmányterv alapján, valamint az akkori kormányzati kommunikáció
kapcsán még mindenki bízott benne, hogy a projekt teljes egésze megvalósítható lesz a fejlesztési
pénzekből, sajnos mára nem látjuk mindezt biztosítottnak . Továbbra is támogatnánk a teljes projekt
megvalósítását az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, ugyanakkor szeretnénk, ha legalább a
fejlesztés néhány eleme megvalósulna az elővárosi vasútvonalak fejlesztése kapcsán, úgy mint a
Vasútállomás akadálymentesítése, a meglévő felüljáró, valamint a jegypénztárak és várók felújítása .

Tisztelt Miniszter úr!

A bemutatottak alapján szeretném a következő kérdéseket Miniszter Úrhoz intézni . Kívánja-e
a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve a Magyar Államvasutak Zrt . fejleszteni Tatabánya
Vasútállomást, mint elővárosi pályaudvart a Közlekedés Operatív Program által nyújtotta
lehetőségek alapján (akadálymentesítés, meglévő felüljáró, valamint a jegypénztárak és várók
felújítása)? Milyen lépéseket tett a Magyar Köztársaság Kormánya a fejlesztési
dokumentumok tárgyalásakor, hogy az általunk több fórumon említett projekthez hasonló
projektek támogathatók legyenek? Lát-e esélyét arra, hogy a MÁV Zrt. számára is ismert
teljes tatabányai fejlesztési elképzeléscsomag európai uniós vagy kormányzati forrásból
megvalósuljon 2010-ig?

Várom megtisztelő válaszát!

Tatabánya, 2007. június 14 .

Bencsik János
országgyűlési képviselő

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

