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KAPCSOLATOSAN 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Alulírott társadalmi szervezetek és önkormányzati szövetségek az alábbi petíciót nyújtjuk be a Tisztelt 
Miniszter Úrhoz Magyarország vasúti mellékvonalainak ügyében: 
 
Magyarország vasúthálózatának közel kétharmada, kb. 4.000 km vasútvonal mellékvonalnak minősül.  
A történelem során kialakult vasúthálózatot, a vasúti pályát, épületeket és azok tartozékait az aláíró 
szervezetek kiemelt, különleges értékű nemzeti örökségnek és kincsnek tartják, amelynek megőrzésére 
és fenntartására a Magyar Köztársaság választott országgyűlésének és kormányának a jelenleginél 
sokkal nagyobb gondot kell fordítania. 
A vasúti mellékvonalak fontos szerepet töltenek be az egyes régiók, kistérségek egymás közötti 
összeköttetésében, ill. a helyi, térségen belüli utasforgalom lebonyolításában. Egyes mellékvonalak 
kiemelt turisztikai értéket képviselnek, jelentős szerepük van a bakancsos és ifjúsági turizmus 
lebonyolításában. Néhány további mellékvonal jelentős áruszállítást is lebonyolít, megkímélve 
közútjainkat a környezetszennyező, zajos és balesetveszélyes tehergépkocsik áradatától. 
Külön szeretnénk kihangsúlyozni azt a tényt is, hogy a vasúti közlekedés környezetbarát alternatívát 
kínál a súlyosan környezetromboló és a társadalom által megfizetendő negatív externáliák egész sorát 
kitermelő közúti közlekedéssel szemben. 
Ugyanakkor a mellékvonalak túlnyomó többségére évtizedek óta egyetlen fillér állami pénz sem jutott 
fenntartásra, felújításra és fejlesztésre, emiatt a mellékvonalak zömén a műszaki állapot és a 
személyszállítási szolgáltatás színvonala rendkívül leromlott. A súlyos pénzügyi problémákkal 
küszködő nemzeti vasúttársaságnál, a MÁV Rt.-nél a mellékvonali vasúti közlekedés kérdése 
hátrányos megkülönböztetést szenved, a MÁV-nak sem anyagi eszközei, sem távlati koncepciója 
nincs a mellékvonalak üzemeltetésére. Ezt mutatja az a tény is, hogy a MÁV Rt. a 2004/2005. 
menetrendi időszakban jelentős kínálatcsökkentés hajtott végre a legtöbb mellékvonalon (a vonatszám 
csökkenése egyes vonalakon eléri a 20 %-ot is), ami a szolgáltatás további romlásához, a még 
meglévő utazóközönség elpártolásához fog vezetni. Ezen okok miatt néhány mellékvonal esetében 
reális lehetőségként fölmerült a bezárás kérdése és az utasforgalom autóbuszokra történő átterelése, 
amiről az aláíró szervezetek egy tanulmányból szereztek tudomást (Közlekedéstudományi Intézet: A 
vasúti közlekedés autóbusz-közlekedéssel való kiváltásának lehetőségei és feltételei a MÁV Rt. által 
kijelölt vonalakon a szükséges állami hozzájárulások mérséklésének érdekében, 2003. november 30.) 
 
Nyilvánvaló, hogy a rendkívül leromlott vasúti mellékvonalak nem vonzóak. Ha a közutak mindenütt 
tele lennének hatalmas kátyúkkal, 20 km/h sebességkorlátozással, és csak piszkos, fűtetlen, rozoga 
autókban lehetne utazni, akkor az autóhasználatra se lenne jelentős igény. 
Amennyiben egyes mellékvonalak megszűnnek, annak kedvezőtlen hatásai lesznek a fővonalakra. 
Lehet, hogy az így keletkező veszteség nagyobb lesz, mint amekkora „megtakarítást” elérnének a 
mellékvonalak bezárásával (ld. http://www.lelegzet.hu/archivum/1995/01/1153.hpp). 
A MÁV Rt. veszteségeinek csak a töredéke jelentkezik az alacsony kihasználtságú mellékvonalakon. 
Tehát ezeknek a vonalaknak a bezárása lényegében nem javítana a MÁV helyzetén. 
Számos példát lehet találni szerte a világon, hogy miként virágoztattak fel olyan vasúti 
mellékvonalakat, amelyekről korábban már lemondani akartak. Sőt arra is vannak példák, hogy 
hatalmas költséggel újból megépítettek mellékvonalakat, mert utólag rájöttek, hogy hiba volt a 
felszámolásuk.  
(ld.http://www.lelegzet.hu/archivum/1997/03/0796.hpp, 
http://www.lelegzet.hu/archivum/1997/03/0797.hpp, 
http://www.lelegzet.hu/archivum/1997/03/0798.hpp). 
 



 
Alulírott társadalmi szervezetek a vasúti mellékvonalak problémakörének rendezése érdekében az 
alábbiakat kéri a Magyar Köztársaság kormányától és annak a kérdéskörben illetékes  
szakminiszterétől, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetőjétől:  
 

1. A GKM hozzon létre a MÁV-tól független szakértői bizottságot a vasúti mellékvonalak 
helyzetének vizsgálatára, ill. a mellékvonali problémakör kezelésére.  
A szakértői bizottság mellett működjön egy társadalmi bizottság is a GKM ill. az érintett civil 
szervek és önkormányzati szövetségek részvételével is. 

2. A mellékvonalakról készített tanulmányokban, ill. a közúti és vasúti közlekedést 
összehasonlító tanulmányokban kerüljenek tételes kimutatásra a közúti közlekedés negatív 
externáliái, társadalmi költsége, és a vasúttól eltérő szabályozások miatti látszat-
megtakarításai. 

3. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Államvasutak Rt.-től független szakértő 
cég (cégek) bevonásával készítessen részletes, mindenre kiterjedő tanulmányt a hazai vasúti 
mellékvonalak jelenlegi állapotáról, helyzetéről, különös tekintettel az elmaradt fejlesztések, 
fenntartások nagyságrendjéről. a mellékvonalnak az adott térségben betöltött szerepéről és 
annak változtatási lehetőségeiről. 

4. A 3. pont szerint elkészített tanulmányt a GKM tegye nyilvánossá és bocsássa részletes 
társadalmi vitára. 

5. A 3. pont szerinti tanulmány, ill. a társadalmi vita eredményeképpen a GKM készítse el 
Magyarország vasúti mellékvonali koncepcióját az érintett önkormányzatok és civil 
szervezetek bevonásával. 

6. A mellékvonali koncepció megalkotásának keretében végezzék el a mellékvonalak 
kategorizálását a műszaki, utasforgalmi és egyéb paraméterek figyelembevételével.  
A kategorizálást széles körű társadalmi és szakmai vitára kell bocsátani (az aláíró szervezetek 
által javasolt kategóriák:  
- A – régiók közötti, ill. fővonalra ráhordó/leosztó utasforgalmat lebonyolító mellékvonalak,  
- B – számottevő régión belüli utasforgalmat lebonyolító mellékvonalak,  
- C – kiemelkedő turisztikai jelentőségű mellékvonalak,  
- D – egyéb mellékvonalak). 

7. A GKM  
- vizsgáltassa meg az egyes mellékvonalak, mellékvonal-csoportok a MÁV szervezetén 

belül vagy attól független, regionális (térségi) vasúttársaságok keretében üzemeltethetőek 
e eredményesebben.  

- biztosítsa a hosszú távú üzemeltetés feltételeit,  
- - vizsgálja meg a térségi vasutak működésének jogszabályi és pénzügyi, finanszírozási 

feltételeit. 
A jelenleg folyó térségi vasúti kísérlet ne az elsorvasztást, hanem a piacszerzést, a 
szolgáltatások fejlesztését szolgálja. 

8. A kormány a következő évi (2006-os) költségvetésében hozzon létre külön pénzügyi alapot a 
mellékvonalak működésének finanszírozására és fejlesztésére.  
A kormány irányítása mellett a régiókat vonják be a 2007. után megnyíló uniós pénzügyi 
források mellékvonali vasúti közlekedésfejlesztéshez történő megszerzéséhez, közös 
pályázatok benyújtása formájában. A kormány garantálja, hogy az így megszerzett forrásokat 
ne csoportosíthassák át más célokra. 

9. A kormány  
- alkosson jogszabályt a közlekedési alapszolgáltatás mértékétől, terjedelméről, minőségéről 
és annak finanszírozásáról. A minimális eljutási lehetőségként a napi 6 pár utazási lehetőséget 
célszerű előírni 
- jogszabályban írja elő a kötött pálya biztosításának szükségességét a logisztikai 
beruházásoknál és az elosztási rendszerek kialakításánál.  
- jogszabályban biztosítson kedvezményeket a meglévő vasúti kapacitások jobb kihasználását 
biztosító vállalkozások számára. 



10. A GKM kezdeményezze a vasúti törvény és más kapcsolódó jogszabályok módosítását, és 
abban  
- biztosítsa a megrendelt vasúti szolgáltatások EU előírások szerinti finanszírozását 
- tegye lehetővé a vasúti forgalom lebonyolításához már nem szükséges épületek közösségi 
célú felhasználását, 
- szüntesse meg a vasút versenyképességét kedvezőtlenül befolyásoló, a közúti közlekedésnél 
nem szereplő előírásokat. 
- a pályahasználati díj elveinek meghatározásánál szüntetesse meg a mellékvonalakat sújtó 
szabályozást 
- tegye lehetővé a mellékvonalak egyszerűsített szabályok szerinti üzemeltetését.  

11. A kormány  
- vállaljon kötelezettséget arra, hogy 2015-ig az összes vasúti mellékvonalon biztosítja a 60 
km/h-val , a kiemelt (a koncepcióban A minősítésű) mellékvonalakon a 80 km/h-val történő 
vonatközlekedés feltételeit.  
- biztosítsa a szükséges szabályozókat, hogy a fővonalak korszerűsítéséből kikerülő 
használható felépítményi anyagok egyszerűsített eljárással a mellékvonalakba beépítésre 
kerüljenek. Az ehhez szükséges források előteremtéséhez – a régiók bevonásával is - 
keressenek uniós forrásokat. 

12. Vasúti mellékvonal csak abban az esetben zárható be, ha annak – hosszabb távon sem 
biztosítható megfelelő feladat, fenntartása és üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró a 
társadalomra, és további üzemeltetésének gazdasági alapjai nem biztosíthatóak. Ha a bezárás 
elkerülhetetlen, akkor azt jogszabályban meghatározott feltételek szerint, széleskörű 
társadalmi vitával kell előkészíteni, illetve helyette legalább olyan minőségű szolgáltatást 
nyújtó közforgalmú autóbusz-forgalmat kell biztosítani. Bezárni alapos megfontolás után csak 
a mellékvonali koncepcióban D minősítést kapott mellékvonalat lehet.  
A 5. pont szerinti mellékvonali koncepció elkészítéséig és társadalmi vitájáig a GKM 
hirdessen moratóriumot a mellékvonalak bezárásával és szolgáltatási színvonaluk 
csökkentésével kapcsolatban.  

 
Ezt a petíciót 56 társadalmi szervezet írta alá, amelyek az ország minden régióját képviselik. A 
támogató szervezetek listáját csatoltuk. 
Kérjük a Tisztelt Miniszter Urat, hogy a petícióval kapcsolatos válaszát a Magyar Természetvédők 
Szövetsége központi irodájába küldje, az 1450 Budapest, Pf: 123 postacímre. 
 
Budapest, 2005. február 10. 
 
 
Kezdeményező szervezetek: 
 
 Levegő Munkacsoport                       Galga Környezetvédelmi Egyesület 
 
 
 
Melléklet:  
A támogató szervezetek listája 


