
 

 
 
 
 

Ez az adatlap a „RECOM HU-AT 2014” projekt keretei között és a vezető partner beleegyezésével készült. A „RECOM HU-AT 
2014” (Magyar-osztrák regionális együttműködési menedzsment 2014) projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Alsó-Ausztria, Burgenland és 
Stájerország Tartományok, valamint Bécs Város és a Magyar Köztársaság támogatását élvezi. 

 

SiEBaBWe 

Vasúti útátjárók biztonsági vizsgálata a Burgenlandi és Nyugat-magyarországi 
határon átnyúló vasútvonalakon 

 
Idee  
Noha a vasúti útátjárók biztonsága az utóbbi években javult, 2010/2011-ben Burgenlandban 
összesen 5 személy, a GYSEV vonalain összesen 7 személy halt meg útátjáróban, valamint 
8 sérült meg, ezen kívül Magyarországon 70 esetben okoztak járművek dologi kárt a 
műszaki berendezésekben. Az ilyen típusú baleseteknél a súlyosság foka nagyon magas, 
mivel a vonat leggyakrabban nagy sebességgel közlekedik és ennek következtében nagyon 
hosszú a fékút és magas az ütközési sebesség. Gyakran a közlekedésben résztvevők hibás 
viselkedése a balesetek okozója az útátjárókban. A más országból érkező közlekedésben 
résztvevők az osztrák és magyar eltérő szabályozással gyakran nincsenek tisztában és nem 
tudják, hogyan kell helyesen viselkedni útátjárónál. 
Az útátjárókban bekövetkező balesetekkel a „Burgenlandi Közlekedésbiztonsági program 
2011-2015” is foglalkozik: az útátjárókban a személyi sérüléssel járó balesetek számát 10 %-
al kell csökkenteni. 
 

A projekt 
A projekt egy átfogó intézkedéscsomag megvalósítását tűzte ki célul az öko-mobilitás és a 
regionális elérhetőség javítása érdekében Burgenland és Nyugat-Magyarország térségben. 
 

Tevékenységek 
 A vizsgálati szakasz mentén a kiválasztott útátjárókban biztonságossági vizsgálatok 

elvégzése  

 Útátjárókra vonatkozó intézkedéskatalógus és útátjáró felújítási koncepció kidolgozása 

 A lakosság tudatformálása az útátjárók biztonságával és az azokban való viselkedéssel 
kapcsolatban 

 Határon átnyúló munkacsoport felállítása közlekedési szakértőkből és hatoságok 
képviselőiből 

 
Legfontosabb adatok 

 A projekt időtartama:  2012.október. – 2014.április (19 hónap) 

 Projektpartnerek:   
o Ausztria: Kuratorium für Verkehrssicherheit (LP) 

  Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, Zweigniederlassung  
  Wulkaprodersdorf 

o Magyarország: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt 
            Széchenyi István Egyetem  

 A projekt költségvetése:   
o  Projektköltségek összesen: € 479.597,93  
o  ERFA rész:  85 % 

 Kapcsolattartó személy: 
Monika PILGERSTORFER e-mail: monika.pilgerstorfer@kfv.at, Tel.: +43577-

077-1274 
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