
Burgenland: követelik a vasutat a déliek

Az időnként több száz szurkolót mozgósító civil kezdeményezés 
politikai hátszél nélkül igyekszik megálljt parancsolni Burgenland 
középső és déli részének vasúttalanításának. A határon túli  
kapcsolatok helyreállítása lényeges az újraindítandó és felújítandó 
vaspályák megtérülése szempontjából.

Elég egy pillantás a térképre, hogy felismerjük: Szombathelyre nem csak a 
térségi központ szerepe hárul, Sopronra hasonlóan közlekedési kapocs is lehet 
a szomszédos osztrák tartomány hegyek által tagolt tájegységei között – 
amennyiben helyreállításra kerül a hiányzó infrastruktúra. A civilek múlt 
pénteki sajtótájékoztatója után Zinggl tartományi közlekedési koordinátor úgy 
nyilatkozott a Kurier napilapnak: „Párbeszédet folytatunk a Szombathely-
Felsőőr vasúti viszonylatról.” Arra egyelőre nem válaszolt senki, kik tárgyalnak 
a határátmenet ügyében, és pontosan miről?

Geißler Rudolf, Felsőpulya néppárti polgármestere már néhány napja fejezte ki 
rosszallását, szemben Burgenland középső és déli részének 
„vasútmentesítésével”. Az északi részen a ciklusban 55 millió euró jut 
vasútfejlesztésre, ahol Neissl tartományi elnök szülőfalúja található és az ÖBB 
mellett a GYSEV saját és a Fertővidéki HÉV pályáin szolgáltat. Ezzel szemben a 
déli Őrvidéken 2011. augusztus óta nincs személyforgalom, a vasúti 
áruszállítás is visszaszorult a volt Pinka-völgyi HÉV nyugati szakaszára, ahol az 
ÖBB helyi nagyvállalkozások nyomására még kénytelen szolgáltatni. A 
napokban ismeretessé vált: 2012 végén az ÖBB Felsőpulya és Sopronkeresztúr 
között felhagyná az áruszállítással, a változatlanul fennálló igények ellenére. 
„Pedig a közlekedési infrastruktúra kulcsfontosságú a térségek közt fennálló 
különbségek leépítéséhez,“ méltatlankodik Geißler. Más néppárti politikusok is 
felszólaltak Közép- és Dél-Őrvidék vasúthoz való joga mellett, igaz, kerülve a 
konkrétumokat. (A Néppárt kisebbségi koalíciós partnerként kormánytényező a 
tartományban.) A szociáldemokrata képviselők és polgármesterek jelenleg 
teljesen a hallgatólagos új kurzusnak hódolnak: a déliek elégedjenek meg a 
kiváló buszos összeköttetésekkel. Igaz, az ingázóknak kimutathatóan 
drágábban jön ki a busz, ami cserében jóval gyorsabban érkezik Bécsbe – 
hacsak dugó nem állja az útját. A vasútpártolók eközben rámutatnak, hogy a 
meglevő infrastruktúra is közel alkalmas lenne a 90 perces menetidő 
biztosítására Felsőőr és Bécs között.

Ez nem mindig volt így:
– Három-négy éve Felsőőr szociáldemokrata polgármestere még erélyesen 

érvelt a vasúti szolgáltatás megtartása mellett.
– A sajtóanyaghoz mellékelt levél tanúsága szerint Szombathely és Felsőőr 

polgármesterei már röviddel a rendszerváltás után közösen hitet tettek a 
városai közti vasúti kapcsolat helyreállítása mellett.

– A 2002-es tartományi összközlekedési koncepció világos jövőképet, 
fejlesztési perspektívákat vázolt fel a vasút számára. A civilek fájlalják, 
hogy a véglegesítés alatt álló, új 2012-es közlekedési koncepció számos 
vonatkozásban ennek szöges ellenkezőjét szorgalmazza – a vasúti 
szolgáltatás kizárólag a tartomány északi részének járna.



– Eközben a döntően osztrák területen kerül kivitelezésre az új 
gyorsforgalmi út Fölöstöm és Szentgotthárd között nagyságrendileg fél 
milliárd eurós beruházást képvisel. Néhány évvel ezelőtt a néhai Pinka-
völgyi HÉV meglévő pályája rehabilitációjára, valamint a hiányzó rész 
visszaépítésére 80 millió eurós beruházási igény lett megnevesítve. A 
beruházás első szakaszaként Felsőörs és Nagyszentmihály között 
felújították a pálya felépítményét, viszont a személyszállítás ezen a 
szakaszon már sosem állt helyre.

A Felsőőr járásbeli fiatalok az új koncepció tervezetét látványosan az 
iratmegsemmisítőre bízták – „vissza a start mezőre!” A kimutathatóan 
manipulált ingázói számadatok kijavítása mellett, szerintük újra ki kellene kötni 
a 2002-es koncepció célkitűzéseinél.
Újságírói kérdésre a polgári kezdeményezés vezetői elismerték: jelenleg komoly 
politikai tényező nem támogatja javaslataikat, viszont bíznak a nyilvánosság 
erejében. Hamarosan a politikusoknak is színt kell vallaniuk választópolgáraik 
előtt.
Eközben nem áll valami jól a vasút szénája a járásban. A hír szerint a Felsőör–
Rohonc pályát néhány éve átvevő vállalkozó még mindig nem maradéktalanul 
rendezte a vételárat, pénzügyi nehézségekkel küzd és a szintén hozzá tartozó 
felsőlövői szárnyvonal felépítményét forrásbevonás céljából felszedni és 
értékesíteni kívánja. A vállalkozó által Nagyszentmihály és Sámfalva közt 
működtetett „mesevonat” idén nem indult, jövője kérdéses. Az egyesületi 
fenntartású felsőlövői múzeumvasút üzemét május elején felfüggeszteni 
kényszerülték, miután a felsőöri járás nem hosszabbította az engedélyét. A 
magántulajdonú keleti szakaszon előbb átmenetileg leállt a német 
érdekeltségű rohonci beton-talpfaüzem, majd ennek következtében egyelőre 
véglegesen a teherszállítás. Újonnan a talpfákat és az Unger építőipari cég 
acélszerkezeteit a felsőőri pályaudvaron rakják tehervagonokra – a kamionok 
az egyébként is rendkívül forgalmas városközponton keresztül közelítik meg a 
vasutat.

A magyar színeket a sajtótájékoztatón a Vasúti Tour de Hongrie egyik osztrák 
származású aktivistája képviselte. A szerveződés vidéki közlekedéssel 
foglalkozik, ezen belül kiemelten busz-vasút integrációval, a szünetelő és 
gyengélkedő térségi vonalakkal, valamint a hiányzó és szünetelő 
határátmenetekkel. Jelenleg más odavágó ismeretek mellett az április 15-én 
országosan érvénybe lépett járatritkítás alternatíváit népszerűsítik.

Írta: Neumann István

http://bahnabbau.wordpress.com
http://www.frowos.at

http://vasut.kteam.hu
http://www.facebook.com/VTourSzavazz



A civil kezdeményezés fiatal szóvivői – Glaser Johanna, Wertz Dietrich,  
Wachholder Christoph



Az új, vasútmentes koncepciót az iratmegsemmisítőre bízták



Német sajtóközlemény

Verkehrspolitik hinterlässt Trümmerhaufen im Süden
• ÖV-Konzept bringt klare Verschlechterung und beruht auf einer Schwindelstatistik
• Chancengleichheit zwischen Süden und Norden herstellen!

Seit mehr als einem Jahr warnt die Initiative „Südburgenland Pro Bahn“ vor dem Bahnabbau in der 
Region Südostösterreich. Leider zu recht, wie der aktuelle Stand der Dinge zeigt:
*) Kein Personenverkehr mehr von Oberwart in den Großraum Wien;
*) Der Güterverkehr zwischen Oberwart und Friedberg wackelt massiv; zwischen Oberwart und 
Rechnitz wurde er bereits eingestellt.
*) Im Mittelburgenland droht eine flächendeckende Stilllegung der Eisenbahn.
*) Ausbau nach Ungarn in weiter Ferne – damit wird die Anbindung an den wichtigen Nord-Süd-
Korridor (SETA), der durch Szombathely führt, verpasst.
*) Die Museumsbahn zwischen Oberwart und Oberschützen konnten Betrieb nicht aufnehmen. Es 
droht das endgültige Aus.
*)  Zum  Teil  erheblich  höhere  Kosten  in  den  Bussen  für  Wochenpendler,  Schüler,  Studenten, 
Familien und Menschen mit Behinderung. Barrierefreies Pendeln (Fahrrad, Kinderwagen, Rollstuhl 
etc.) ist nicht mehr möglich.

Diese Abbaupolitik muss dringend revidiert werden!

Aktuelles  Konzept  bringt  klare  Verschlechterung  gegenüber  dem  Gesamtverkehrskonzept 
2002
Christoph Wachholder zog einen Vergleich zwischen den zuletzt beschlossenen Maßnahmen und 
der  Wirklichkeit  im Infrastrukturbereich  „ALLE im Gesamtverkehrskonzept  für das Burgenland 
(2002)  für  den  Schienenverkehr  vorgeschlagenen  Maßnahmen  im  Nordburgenland  wurden 
umgesetzt oder sind für die nächsten Jahre fix eingeplant. Fast ALLE Maßnahmen im mittleren und 
südlichen Landesteil wurden gestrichen oder auf unbestimmte Zeit verschoben.“

Für den Süden ist der Bahnausbau genauso wichtig wie für den Norden! 
„Toll, dass Niessl vor Lob über die Eisenbahn im Nordburgenland fast überschäumt. Kein Wunder, 
dass die Bürger im Norden die Bahn annehmen, wurden doch die Verbindungen verdichtet und neue 
Verbindungen  geschaffen,  während  im  Süden  radikal  zurückgebaut  wurde.  Wir  wünschen  uns 
lediglich nordburgenländische Verhältnisse im Süden. Warum  sollen wir keinen Anspruch darauf 
habe?“, fragt Johanna Glaser, die sich seit mehr als einem Jahr intensiv für die Bahnzukunft im 
Burgenland engagiert 

Heftige Kritik 
Dietrich Wertz, Sprecher der Initiative: „Das ÖV-Konzept beruht auf Schwindelstatistiken und ist 
schon deshalb nicht haltbar. Aus einem Haufen Datenmüll werden Maßnahmen abgeleitet, die einen 
brutalen  Anschlag  auf  das  Südburgenland  darstellen.  Die  Bürgermeister  von  Pinkafeld, 
Riedlingsdorf  und  Oberwart  verraten  die  ganze  Region  und  ihre  früheren,  eigenen  Ziele  im 
Eisenbahnbereich.  Jeder  verantwortungsvolle  Gemeinderat,  Bürgermeister  oder 
Landtagsabgeordneter muss sich dagegen wehren, so ein Konzept vorgesetzt zu bekommen!“

Das Nord-Süd-Gefälle ist augenscheinlich!
Wenn man im Burgenland von Norden nach Süden fährt, fällt eindeutig auf: Je weiter man Richtung 
Jennersdorf kommt, desto desolater ist die Infrastruktur. Das gilt für die Straßen, aber insbesondere 
auch für die Schiene! Dafür steigen Richtung Süden die Arbeitslosigkeit, die Armut und auch der 
Druck, über große Distanzen zu pendeln. 
Statt  durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur  die Zukunftschancen der Region zu verbessern 
und  nachhaltig  zu  sichern,  wird  ein  strukturschwacher  Landesteil  weiter  geschwächt.  Warum 
vergessen die LandesrätInnen Bieler, Dunst, Rezar und Resetar auf die Region?



Die Initiative Südburgenland Pro Bahn fordert deshalb: 
1. Zurück an den Start, was das ÖV-Konzept betrifft; Umfassende Analyse und kombinierte 

Planung aller öffentlichen Verkehrssysteme; Aufzeigen des wirklichen Potentials der Bahn – 
diesmal mit den richtigen Daten

2. Eilige Einberufung eines Verkehrsgipfels in Oberwart unter Einbindung aller konstruktiven 
Kräfte

3. Zerschlagung  des  Gordischen  Knotens  um  Schuch,  Frowos,  ÖBB  und  die  ganze 
Nachbarregion und Umsetzung einer tragfähigen Lösung

Bürgerinitiative Südburgenland Pro Bahn
Dietrich Wertz 0 676 / 677 47 41, Johanna Glaser, Christoph Wachholder
probahn@burgenland-energie.at www.facebook.com/Bahnabbau - http://bahnabbau.wordpress.com

http://bahnabbau.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Bahnabbau
mailto:probahn@burgenland-energie.at


Az ÖBB már 1992 elején szüntette volna meg a vonal személyszállítását:
Felsőőr és Szombathely polgármesterének 1991-es levele


