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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Átszervezésként tudatos rombolás? A Gyurcsány-kormány miért akarja végleg felszámolni a Baját
érintő vasútvonalat?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Molnár Csaba
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr !

2008 novemberében írásbeli kérdéssel fordultam az Ön közlekedési miniszter el ődjéhez, dr. Szabó Pálhoz,
„Ésszerűsítésként járatritkítás a MÁV-nál? Meddig nehezítik a Baja és térségében élő polgárok közlekedés i
lehetőségeit?” címmel . A miniszter úr válasza egyáltalán nem volt megnyugtató, és újabb kérdéseket vetett fel a
Baja és környékén élő , a térség vonatközlekedésért aggódó emberekben .

Engedje meg, hogy reflektáljak Szabó miniszter úr válaszára :

Valóban az eddigi 19 vonattal szemben 26 vonat indul Bajáról, illetve érkezik, azonban ezen vonatok nagy része
Kaposvár, Nagykanizsa, Gyékényes célállomásúak. A Baján és környékén élőknek nagy számban nem
Kaposváron akad elintéznivalójuk, ám fóváros elérhetőségén egyáltalán nem javítanak ezek a járatok, csakúgy,
mint a hajnalban induló Interpicik sem . Ahogy Szabó miniszter úr válaszában jelzi, való igaz, hogy megmarad t
két pár Interpici, azonban ezek a vonatok reggeli 05 :00-kor indulnak.

Ennek tarthatatlanságára engedje meg, hogy egy példát említsek . A választókerületemhez tartozó, Bajától 40
km-re lakó hercegszántói polgároknak esélyük sincs arra, hogy hajnali ötre beérjenek helyközi buszokkal a
vonatállomásra . Ugyanez vonatkozik a Baja környéki többi településen él őkre is, sőt, még a bajai lakosok sem
tudnak időben odaérni ilyen korai vonatindulásra a helyi tömegközlekedést igénybe véve . A 15:00-kor induló
járatról pedig elmondható, hogy Sárbogárdon a Szarajevóból érkez ő Dráva Intercityhez csatlakozik, ami
rendszeresen késik .

Az új menetrendben az Interpicik egyre több helyen állnak meg (Decs, Nagydorog, Vajta, Cece), növelve ezze l
menetidejüket . A megnő tt utazási idő arra fogja sarkalni az utasokat, hogy inkább más közlekedési eszköz t
válasszanak a vonat helyett . A menetidő ilyenformán történő alakulása nem fejlődésnek, hanem visszalépésnek
tekinthető.

És végül a Kiskunhalas irányában történ ő közlekedésről. Évtizedek óta Kiskunhalas felől és felé 07 :00 óra körüli
időben indult, illetve érkezett a vonat, amivel a dolgozók utaztak, de érthetetlen módon 2009-tő l ezek a vonatok
csak tanítási napokon közlekednek - autóba és autóbuszba kényszerítve a muÚikavállalókat . A Baja- Kiskunhalas -
Kőbánya-Kispest tekintetében közlekedő vonat kiskunhalasi átszállással, - valljuk meg - nem egy komoly
szolgáltatás, nem könnyíti a fővárosba való eljutást .

Ősszegzésként elmondható, hogy a MÁV új menetrendje nem szolgálja a Baján és környékén él ők érdekeit.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség



Tisztelt Miniszter Úr !

Az új menetrendet illetően miért nem vették figyelembe a helyi igényeket? Történtek-e egyeztetések a hely i
szakemberekkel ?

Szándékukban áll-e a jövőben versenyképes szolgáltatást nyújtani?

Mikorra várható, hogy - a közvetlen vonatok megszüntetésére adott magyarázathoz hasonlóan -, a gyakor i
megállások és az embertelenül korai indulás miatt „rossz kihasználtság” címén további járatok i s
megszűntetnek?

Mikorra tervezik a 154. számú vasútvonal végleges felszámolását?

Kérem, hogy kérdéseimre konkrét, részletes válaszokat szíveskedjen adni !

Tisztelt Miniszter Úr !
Engedje meg, hogy az írásbeli kérdés kereteitől eltérve egy tárgyalást kezdeményezzek az ügyben! Kérem, hog y
biztosítson lehetőséget számomra és a bajai önkormányzat illetékes képviselői részére, hogy egy közös
találkozón dolgozzunk ki megoldást, mivel a jelenlegi menetrendnek ebben a formában nincs értelme ,
tarthatatlan.

Baja, 2008. január 19 .
Tisztelettel :

Zsigó Róbert
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