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Tárgy: Az Egon Schmidt (osztrák állampolgár) által a New Thayatal Railway 
Association nevében benyújtott 0793/2012. számú petíció az Ausztria és a 
Cseh Köztársaság közötti Thayatal vasúti összeköttetés helyreállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy állítsák újra működésbe a jelenleg használaton kívüli, határon 
átnyúló Thayatal vasútvonalat Ausztria és a Cseh Köztársaság között, jelezve, hogy e célból 
mindkét országban több politikai koncessziós megállapodás született, beruházási tervek 
készültek, illetve beruházási előkészületeket tettek, valamint európai uniós finanszírozást is 
kaptak. 2011-ben azonban az osztrák Bundesland Niederösterreich tartomány (Alsó-Ausztria) 
hatóságai megváltoztatták a terveket, gyakorlatilag meghiúsítva a projektet. A petíció 
benyújtója fellépést sürget Alsó-Ausztria hatóságaival szemben és támogatást kér a vasúti 
összeköttetés helyreállítására irányuló projektnek, amely szerinte újra fellendítené a 
gazdaságot. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtására a „New Thayatal Railway Association” egyesület nevében került sor, 
amely az ausztriai Waidhofen an der Thaya és a csehországi Slavonice közötti vasútvonal 
visszaállítása érdekében folytat lobbitevékenységet. A Thayatal vasútvonalat 1891-ben 
nyitották meg, a határon átnyúló forgalmat 1945-ben felfüggesztették. A vasútvonal 
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megújítása regionális prioritás volt mindaddig, amíg regionális tulajdonba – a Land Lower 
Austria tulajdonába – vételt 2011. január 1-jéig végre nem hajtották. Osztrák részről az 
utasszállítást 2010 decemberében megszüntették és autóbusz-járattal helyettesítették.  A Land 
Lower Austria azt tervezi, hogy a régi sínpálya egyes szakaszait kerékpárúttá alakítja át. 

A petíció benyújtója 2010 óta több ízben tájékoztatást kért a TEN-T-re és a projekt TEN-T 
iránymutatások közé történő felvételével kapcsolatban. A TEN-T iránymutatások 2010-ben és 
2011-ben végrehajtott felülvizsgálata1 során Ausztria ezt a vasútvonalat nem terjesztette elő.  
Ezért az Európai Bizottság a vasútvonalat nem foglalta bele javaslatába.

A Bizottság 2010. február 8-i, 2010. március 31-i, 2010. október 25-i és 2011. október 12-i 
levelében tájékoztatta a petíció benyújtóját vagy a New Thayatal Railway Association” 
egyesület képviselőit arról, hogy a „Thayatalbahn” nem képezte a TEN-T hálózat részét, és a 
TEN-T keretéből semmilyen finanszírozásban sem részesült. A vasútvonal jelenleg regionális 
tulajdon.

Nem került sor az INTERREG keretében sem az Ausztria és a Cseh Köztársaság közötti 
operatív programban említett vasúti infrastruktúra társfinanszírozására a 2000 és 2006 közötti 
időszakban, és nincsen jelenleg folyamatban olyan projekt, amely a 2007 és 2013 közötti 
időszakra vonatkozóan a „Thayatalbahn” határokon átnyúló vasútvonal megújításával 
foglalkozna. Ugyanakkor azonban az Ausztria és a Cseh Köztársaság közötti európai területi 
együttműködési program felügyelőbizottsága elfogadott egy olyan projektet, amelynek célja 
kerékpárút kiépítése a régi vasúti sínek mentén az ausztriai Dobersberg és a csehországi 
Slavonice között.  A projektet 2012. január 1-jén indították el, és 2013. december 31-éig kell 
befejeződnie. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 826 109 euróval járul hozzá a projekt 
finanszírozásához.

Az Ausztria és a Cseh Köztársaság közötti operatív program irányító hatósága hangsúlyozta, 
hogy a „Thayatalbahn” helyreállítása esetén befektetendő összeg elérné a 30 millió eurót, ez
pedig túlságosan magas kiadást jelentene egy operatív program számára, amelynek teljes 
költségvetése legfeljebb 107 millió euró. Emellett az előzetes becslések szerint a beruházás 
veszteséges volna, tekintettel a gyér utasforgalomra a szóban forgó vasútvonalon. Az irányító 
hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a „Thayatalbahn” helyett egy buszjárat áll már jelenleg 
is rendelkezésre.

Következtetés

A szóban forgó vasútvonal nem képezi a TEN-T hálózat részét, és Ausztria nem is 
kérelmezte, hogy kapcsolják be a TEN-T hálózatba.

Jelenleg a határokon átnyúló együttműködés keretében semmilyen finanszírozást nem vettek 
tervbe a „Thayatalbahn” visszaállítására. Úgy tűnik, hogy az osztrák fél gazdaságilag 
megfelelő megoldást talált a tömegközlekedés fenntartására, buszjáratot vezetve be a petíció 
benyújtója által említett, Waidhofen an der Thaya és Slavonice közötti útvonalon.

                                               
1 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról, COM/2011/0650.


