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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJ AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR JÖTT LÉTRE SZENTGOTTHÁRDON.
A Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumban a GYSEV Zrt-vel, ÉNYKK Zrt-vel és a
Szentgotthárdi kistérség 4 településével (Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Szakonyfalu) 198,37
millió forint uniós támogatást nyert a „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv keretében, mely november 30-án lezárult. A 198 millió forintos összköltségvetést
meghaladó (NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 azonosítószámú, Szentgotthárd térségi közösségi
közlekedés fejlesztése című) beruházásból nemcsak egy új autóbusz pályaudvart építettek, hanem az
említett települések megállóhelyei is megújulhattak.
A pályázat során a vasútállomás felvételi épületében a GYSEV Zrt. által rendelkezésre bocsátott helyiségek
kerültek átalakításra, melynek során kialakításra került az autóbusz-jegypénztár, továbbá a sofőrök számára
egy szolgálati helyiség. Az átalakítás célja, hogy az utazóközönség egy helyen tudjon informálódni és jegyet
vásárolni mind a vasúti, mind az autóbusz-közlekedéshez. 2015 december 14-től már igénybe vehetik az
utasok az új autóbusz pályaudvart és a bérlet, ill. jegyvásárlás is a vasútállomás épületében lesz elérhető. A
GYSEV Zrt. tulajdonában lévő vasútállomás melletti raktárépületek elbontásával jött létre az új pályaudvar,
az itt kialakított leszállósziget közvetlen kapcsolatot biztosít a P+R parkoló és a vasútállomás között. A
projekt keretében Alsószölnökön és Kétvölgyön új utasvárók épültek, Szakonyfaluban teljes körűen
felújították a megállókat, Felsőszölnökön leaszfaltozták a buszfordulót, továbbá kerékpártárolók kerültek
kihelyezésre a projekt minden településén. A megújuló környezet elősegítheti az autóbusszal történő
közlekedés népszerűségének növekedését, csökkentve ezzel a gépkocsi használatot, ami hosszú távon
környezetterhelés-csökkenést eredményez.
FORGALMI REND VÁLTOZÁS!
Az új buszpályaudvar megépítésével a Vasútállomás környezetében a forgalmi rend megváltozik. Korábban
az Ady Endre utcában kétirányú közlekedés volt megengedett, azonban az átépítést követően a
Buszpályaudvar behajtó ága és a Gárdonyi Géza utca közötti szakasz egyirányúvá válik a Vasútállomás
irányába. A Vasútállomás ezért a korábbiaknak megfelelően megközelíthető marad a Május 1. út Ady E.
utca útvonalon és a Hunyadi utca - Ady utca útvonalon is. Azonban a parkolásra szolgáló P+R parkoló a
Hunyadi utca - Ady E. utca útvonalon nem közelíthető majd meg, azt a Hunyadi utca- Gárdonyi G. utca vagy
a Hunyadi utca. Jókai utca útvonalakon lehet majd megközelíteni a Május 1. utca-Ady E. utca útvonal
mellett. A Vasútállomás előtti részen megszűnik a parkolási lehetőség, a kiépült 8db gépkocsi helyen csak
rövid ideig lehet majd várakozni. Ugyan itt kapott helyet 2db akadálymentesített gépkocsi és 1db taxi
megálló is. A korábbiakkal ellentétben a Vasútállomással szembeni lakóházak előtt sem nyílik lehetőség
parkolásra, itt kiemelt szegély épült, az autóbuszok közlekedésének zavartalan biztosítása érdekében
„Megállni tilos” tábla került kihelyezésre. A Vasútállomásra igyekvők így az Ady utcán behajtva a
vasútállomás előtti parkolókban tudnak kiszállni, illetve a parkolóból kihajtva az Ady E. utcán visszahajtani a

város irányába. A hosszabb idejű parkolásra a Buszállomás melletti P+R parkolót lehet igénybe venni,
ahonnan gyalogos átkelőhelyekkel biztosított, burkolt járdákon lehet majd megközelíteni a Vasútállomást.

