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Írásbeli kérdés !

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§., valamint a 115 .§ bekezdései – az alábbi írásbeli kérdést intézem
Dr. Molnár Csaba Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úrhoz.

„Mit kíván tenni a Kormány a hazai turisztikai célú közösségi közlekedé s
ellehetetlenűlése, a Szentendre-Visegrád közötti hajójárat megsz űnése, és a kisvasü t

közlekedés részleges leállása ellen?” címmel

Tisztelt Miniszter úr !

Meggyőződésem, hogy Magyarország adottságai figyelembevételével a turisztikai ágaza t
hozzájárulása az ország teljesítményéhez — bár eddig is jelentős volt - a különböz ő
szabályozások, ösztönző rendelkezések megfelel ő módosításával, illetve alkalmazásával
továbbá a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával tovább erősíthető, erősítendő .

Ehhez képest megdöbbenve értesültem arról, hogy megszűnik a Budapest — Szentendre —
Leányfalu — Visegrád — Nagymaros hajój árat, azaz a szentendrei Dunaág Szentendre felett i
szakasza menetrend szerinti hajóforgalom nélkül marad, valamint végleg bezár Zebegény illetv e
Dömös és Leányfalu hajóállomása .

Az elmúlt évek menetrendje már lehetetlenné tette az Esztergom-Zebegény-Dömös -
Leányfalu-Szentendre közötti személyhajózást, most pedig a MAHART Passnave
Személyhajózási Kft . által összeállított 2010. évi dunakanyari menetrend teljesen figyelmen
kívül hagyja a Szentendre–Leányfalu–Visegrád–Nagymaros közötti utazási igényeket is .

A turisztikai szempontból nemzetközi viszonylatban is jegyzett városaink (Visegrád ,
Szentendre) és az egyedülálló adottságokkal, sajátos vonzerővel bíró Dunakanyar
hajóközlekedési kapcsolatának megszüntetése, vagy akárcsak szüneteltetése az mindenképpe n
visszalépés, ezért elfogadhatatlan, sőt szégyen.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Nyilván nem derült égbő l villámcsapás ez a szomorú fejlemény, ezért értetlenül állok azel őtt,
hogy a Magyar Köztársaság kormánya, annak különböz ő intézményei, szervei miért nem
léptek közbe, és miért t űnik úgy, hogy továbbra sem tesznek semmit .

Kizártnak tartom, hogy ha gondos gazda módjára figyelik a magyar turisztikai cél ú
közlekedésben zajló finanszírozási, működtetési folyamatokat, akkor ne tűnt volna fel, hogy
egy ponton be kell avatkozni .

Nem hiszem, hogy a MAHART Passnaveval, vagy a turisztikai jelent ősége miatt ugyancsak
kiemelt jelentőségű lillafüredi kisvasút esetében az üzemeltetővel (Északerdő Zrt.) nem
lehetett volna leülni, és megállapodni annak érdekében, hogy folyamatos és kiszámíthat ó
legyen a közlekedés . Lillafiireden az elmúlt évtizedekben télen-nyáron közlekedett a kisvasút ,
de az elmúlt év vége óta nem közlekedik (!), és áprilistól már csak id őszakosan jár a
finanszírozási anomáliák miatt, miközben itt is éppen most készülnek újabb százmillió s
nagyságrendű fejlesztésekre .

Az ország turisztikai marketingre költött milliárdos forrásait teszi feleslegessé, h a
nyilvánvalóvá válik a visszalépésünk a célközönség által preferált turisztikai közlekedé s
területén, ha nem vagyunk képesek egy olyan ismert és látogatott útvonalon egy hajójárato t
sem fenntartani, mint a Budapest–Szentendre–Visegrád szakasz .

Az elmúlt években, évtizedekben – a folyamatos leépülés részeként – megsz űnt Szob,
Pilismarót, Lepence, Kisoroszi, Dunabogdány, Tahi, Tahitótfalu, Pócsmegyer ,
Szigetmonostor, Luppa-sziget Verőce, Surány, Horány, Újpest-Megyer hajóállomása, é s
mostanra a látnivalókban gazdag Zebegényen, Dömösön (a legszebb túrák kiindulópontja) é s
Leányfalun is felszámolására kerül . Ez szerintem teljességgel elfogadhatatlan. Ráadásul
Dömös és Leányfalu hajóállomása patinás épületekkel a dunai hajózás múltjára emlékeztet ,
illetve emlékeztetett idáig .

Szomorúan látom, hogy minden korábbi ígérgetés, tárcák közötti bizottságosdi ellenére a
turisztikai célú közösségi közlekedési szolgáltatások (bizonyos MÁV és Volán vonalak, erde i
kisvasutak) finanszírozása az utóbbi években teljesen ellehetetlenült, pedig Uniós és haza i
forrásokból az elmúlt években milliárdokat áldoztunk turisztikai célállomásokhoz kapcsolód ó
fejlesztési célokra, továbbá a dunai közlekedés megújításáról, fejlesztéséről olvashattunk
hangzatos híradásokat .

Álláspontom szerint segíteni kéne azt, hogy a turisztikai célú közlekedés egy még vállalható
szinten mindenképpen folyamatos legyen, és ezzel együtt az alap infrastruktúra ne épüljön l e
teljesen, vagy ne hordják szét .

Mindezek alapján kérdezem a tisztelt Miniszter urat :

1 . Miért hagyta a Kormány, hogy a kiemelt jelent őségű turisztikai célállomások esetében
a közösségi közlekedés megszüntetésére, vagy akárcsak részleges szüneteltetésére so r
kerülhessen? Látva a negatív folyamatokat, és figyelembe véve a szakmai, a civil, é s
az üzemeltető i oldalakról érkező vészjelzéseket miért nem avatkoztak be idáig?



2. Tárgyalt-e a Kormány, illetve az illetékes tárca képvisel ője a MAHART Passnave
Személyhajózási Kft. vezetőivel a Dunakanyar vízi közlekedéséről, a működtetés
biztonságának, folyamatosságának kérdéseirő l, feltételeiről?

3. Tárgyaltak-e ugyanezekrő l a kérdésekrő l az érintett önkormányzatokkal?

4. Számoltak-e azzal, hogy a hajózás, valamint a kisvasút közlekedés megsz űnése, vagy
részleges szüneteltetése milyen közvetett károkat okoz majd az érintett térsége k
turisztikai kínálatában? Egyáltalán készültek-e hatástanulmányok ?

5. Miként tartja összeegyeztethetőnek a Kormány a közösségi közlekedés el őtérbe
helyezésére vonatkozó törekvéseit, és a hangoztatott, vagy már elindított fejlesztéseke t
a területen zajló negatív folyamatokkal ?

Megtisztelő válaszát a fentieknek megfelel ően írásban várom !

Üdvözlettel :

Budapest, 2010 . március 22.
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