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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mi lesz az északi-parti vasúti közlekedéssel?” címmel, a Házszabály 91 .§-a alapján
írásbeli kérdést kívánok benyújtani Molnár Csaba Miniszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

2009-ben lesz 100 éve annak, hogy megépült a Balaton északi partját Budapesttel összekötő
vasútvonal és így az itt lévő települések is bekapcsolódhattak a vasúthálózat biztosított a
vérkeringésbe . Nagyon nagy előrelépés volt ez a térség életében .
Az északi parton élők részére a vasúti közlekedés, illetve annak min ősége nem csak 100 éve ,
de most is rendkívül fontos kérdés . Ide nem vezet autópálya, nehéz a közúton val ó
megközelítés . Az akarattyai körforgalom az elhibázott út kikötésével mutatja, hogy az
elkerülő út nem megoldás !
Egy jó minőségű , s átgondolt menetrenddel rendelkez ő vasúti közlekedés mind turisztikai
szempontból, mind a térségben élők életminősége szempontjából elengedhetetlenül
szükséges !
Ezért érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra a MÁV-Start Zrt . által bevezetni kívánt téli
menetrend . A tervezett változtatások miatt tovább növekedne az amúgy is hosszú menetid ő ,
az átszállások miatti várakozás esetenként 40-50 elveszített percet jelentenének az utasoknak .
Így tovább romlana nem csak a közvetlen Balaton-parti, de a Balaton felvidé k
kistelepüléseinek megközelíthetősége is !
A mozdonyok cseréje pedig egyértelműen az itt közlekedő szerelvények min őségének
romlását jelenti .
Tisztelt Miniszter Úr !
A téli menetrend bevezetése egyértelmű visszalépést jelent az Északi Balaton-part vasúti
közlekedésében . Sérül az itt élők érdeke, sérül az idegenforgalom és a Balaton régió érdeke !

Ezért kérdezem :

• Mi az oka annak, hogy így „lerontják” a Balaton északi partjának vasúti közlekedést ?
• Kikkel folytattak ebben a kérdésben egyeztetéseket?
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Írásbeli kérdés!



Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2008 . december 20 .

Dr. Bóka István
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