
"Alulírottak kezdeményezni kívánjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
ismételten rendelje meg  a 117. számú vasútvonal Ohat-Pusztakócs - 
Tiszacsege közötti szakaszára a 2009. decembere óta szüneteltetett 
közforgalmú személyszállítást. Kezdeményezni kívánjuk továbbá, hogy - a 
fürdőhelyek jobb elérése és a vasúti személyszállítás nagyobb kihasználtsága 
érdekében - vizsgálják meg a Karcag -[103]  Tiszafüred - [108] OhatPusztakócs - 
[117] Tiszacsege vonal összekötését." 
Indoklás: 
2009. december 13-án zárták be a Nyíregyháza–Ohat-Pusztakócs vonal 
Tiszalök–Ohat-Pusztakócs szakaszát. Tiszacsege a volt 117-es számú 
vasútvonalon fekszik, s még a csúcsidőn kívüli utasszámlálások is azt igazolták, 
hogy a Tiszacsege–Ohat-Pusztakócs szakaszon (tehát a korábbi vonal utolsó tíz 
kilométerén) a legnagyobb az utasszám – nem véletlenül, itt lehet átszállni a 
füzesabonyi, közvetve budapesti vonatokra is.Tiszacsegéről a másik irányba, 
Polgár és Tiszalök felé sajnos a pálya állapota, illetve a rossz menetrendek miatt 
valóban elenyésző az utazási kedv, ezért legalább a forgalmasabb szakaszt 
szeretnénk, ha a kormány újra megnyitná a forgalom előtt. Ez pedig a 
következőképpen volna a legésszerűbb: a korábban szintén bezárt – de július 
negyedike óta újfent üzemelő – 103-as Karcag–Tiszafüred vonal vonatait kellene 
továbbvezetni Tiszacsegére (mintegy 25 kilométeres táv), így, az ezen a 
szakaszon található különösen sok ismert fürdőtelepülés összekötésével 
(Karcag, Berekfürdő, Tiszaörs, Tiszafüred és Tiszacsege) létrejöhetne egy, a 
Tisza-tavi régió számára is turisztikailag kiemelten fontos „termálvonal”.Egy 
Karcag–Tiszacsege vasútvonal létrehozása tehát a termálturizmus 
fellendüléséhez is hozzájárulna, sőt, Tiszacsegéről a Szolnok, Budapest illetve a 
dél-magyarországi régió felé való eljutást is megkönnyítené.Tiszacsegéről sok 
diák jár Tiszafüredre illetve Szolnokra, számukra is előnyösebb lenne a 
vonatközlekedés.A jelenlegi "vonatpótló" buszok menetrendjét is át lehetne 
hangolni a vonatokhoz és immár Polgár-Egyek viszonylat helyett Polgár 
Tiszacsege-Fürdőig közlekednének.Eképpen a gyógyfürdő és a vasútállomás 
kapcsolat is megoldódna.Nem utolsó sorban a vonatközlekedés mellett szól 
,hogy például egy Budapest -Tiszacsege viszonylatban jelenleg 730Ft-tal kell 
többet fizetni egy retúr útért, mint amikor járt a vonat.A Tiszacsege és a 
megyeszékhely, Debrecen közötti közlekedés is hiányos a vonat nélkül./Főleg 
hétvégén amikor szinte csak kerülővel(Polgár illetve Nagyhegyesen át) lehet 
eljutni.Nem beszélve a Tiszacsegéhez tartozó Nagymajori településrésznek a 
vonatnélküli rossz  közlekedéséről.Nagymajor az újra indításra javasolt szakasz 
másik megálló helye. Itt található a szállóként működő egykori Vay kastély és az 
Ohati Erdő Tájvédelmi Terület. Mindkettő szintén turisztikai célpont is 
lehet.Örömünkre szolgál a 103-as vonal beindítása, de számunkra ez a kis 
korrekció jelentené a megoldást .Tehát 10km újrainduló vasutat kérnénk!! 
Reméljük javaslatunk hozzájárul országunk fejlődéséhez! 


