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BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT

BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT

— 2020 februárjában jött létre a 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat alapján,

a Kormány Budapest és agglomerációja fejlesztéséért felelős szakmai szervezeteként.

— Feladatait a Miniszterelnökség háttérintézményeként, Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára irányítása alatt látja el.

— Végrehajtja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntéseit.
— Feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal,

a kerületi önkormányzatokkal, valamint az agglomerációs települések önkormányzataival.

— Nonprofit zártkörű részvénytársaság.
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BUDAPEST FEJLESZTÉSI KÖZPONT

A BFK MŰKÖDÉSÉNEK HÁROM FŐ TÉMATERÜLETE

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
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URBANISZTIKA

MAGASÉPÍTÉS

RÉSZVÉTELISÉG
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BUDAPEST
AGGLOMERÁCIÓS
VASÚTI STRATÉGIA
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A BUDAPEST KÖRÜLI TELEPÜLÉSEKRE ÉVENTE
EGY KISVÁROSNYI NÉPESSÉG KÖLTÖZIK

— A budapesti várostérség 3 millió körüli

népességszáma 2040-ig további 200 ezerrel
növekedhet.

— Az agglomeráció felduzzadása a belváros

kiürülésével jár együtt: 1960-2017 között

— Budapest belső kerületeinek népessége felére
csökkent,
— miközben az agglomeráció népessége 60%-kal
nőtt.

— 2040-ig a népességprognózis szerint
— Budapest lakossága 2,76%-kal növekedni fog,
— Budapest várostérsége lakossága 13,25%-kal
növekedni fog, a teljes magyar lakosság 15%-a
ebben a főváros körüli térségben él majd.
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NINCS TÖBB HELY AZ EGYRE NAGYOBB
SZÁMÚ INGÁZÓ AUTÓNAK

— Egyre több az ingázó autó, a helyzet fenntarthatatlan:
— 2010 óta a közúti gépjármű állomány 1 millióról
1 millió 250 ezerre nőtt a Közép-Magyarország
régióban.

— A növekedés üteme az agglomerációban kétszer

akkora, mint a fővárosban, 10 év alatt 36%-kal nőtt a
gépjármű állomány.

— A bevezető utak tele vannak, nem bővíthetőek, de a

bővítés nem is nyújtana megoldást, mert a fővároson belül
nincs több hely a beáramló autóknak.

Budapest útjain az
autók harmada az
agglomerációból érkezik,
és a budapesti utakon
megtett kilométerek felét
a városhatáron túlról
érkezők autói teszik meg.
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BUDAPESTEN 10-BŐL 6-AN TÖMEGKÖZLEKEDNEK,
AZ AGGLOMERÁCIÓBÓL CSAK 10-BŐL 3-AN

— Az utazás jelentős részét az ingázók dugóban töltik: naponta

átlagban 37 percet. Ez évente 300 milliárd forint gazdasági kárt
okoz a társadalomnak.

— Budapesten 10-ből 6 ember utazik közösségi közlekedéssel.
Az agglomerációból 10-ből 3 ember veszi igénybe a közösségi
közlekedést.

— Megfelelő alternatíva esetén az emberek szívesen lemondanak az autózásról.

— Nem csupán jelentős kiaknázatlan tartalék vantehát a vasút-

ban, hanem a vasútfejlesztés az egyetlenlehetséges megoldás
a központi régió egyre növekvő közlekedési problémáira.
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BUDAPEST ELŐVÁROSI VASÚTI KÖZLEKEDÉSE: 11 MÁV- ÉS 4 HÉV-VONAL,
EGY ÉVSZÁZADA VÁLTOZATLAN STRUKTÚRA

8

NAPI 523 EZER UTAZÁS TÖRTÉNIK A BUDAPESTRE BEFUTÓ
VASÚTVONALAKON, 89% EBBŐL ELŐVÁROSI UTAZÁS
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MAGYARORSZÁG ÉVI 1 MILLIÓ FÖLÖTTI UTASFORGALMÚ ÁLLOMÁSAI:
37-BŐL 27 A KÖZPONTI RÉGIÓBAN TALÁLHATÓ
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A VASÚTFEJLESZTÉSRE
FORDÍTOTT KIADÁSOK
3%-A SZOLGÁLTA
A BUDAPESTEN
BELÜLI SZAKASZOK
FEJLESZTÉSÉT 2004 ÓTA
FORRÁS: NIF
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A BUDAPESTI PÁLYASZAKASZOK 53%-A FELÚJÍTÁSRA VÁR. EZ KÉSÉSEKET OKOZ, NEM TESZI LEHETŐVÉ A VONATOK SŰRÍTÉSÉT, A KORSZERŰ MOTORVONATOK ELŐNYEI SEM TUDNAK ÉRVÉNYESÜLNI.
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A PÁLYAFELÚJÍTÁSOK NEM ÉRINTETTÉK A LEGKRITIKUSABB
BELSŐ SZAKASZOKAT
— A budapesti vasúti pályaszakaszok 53%-a felújításra
vár, annak ellenére, hogy a közelmúltban több
szakasz is átépült, és jelenleg is folyamatban vannak
pályarekonstrukciós munkák.
— Az állomások és megállóhelyek többsége átépítés előtt áll.
— A vasútállomások elhelyezkedése – kevés kivételtől
eltekintve – kedvezőtlen.
— Az utasforgalmi létesítmények kiépítettsége hiányos.
— Az állomások környezete gondozatlan, elhanyagolt, a
ráhordást biztosító létesítmények (P+R, B+R) hiányosak.

13

FORRÁS: MÁV

A VÉGLETESEN ELAVULT TECHNOLÓGIÁT A MAI NAPIG EMBERI ERŐVEL ÜZEMELTETIK. A FEJPÁLYAUDVAROK KORSZERŰSÍTÉSE VAGY
KIVÁLTÁSA NEM HALASZTHATÓ.
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A VÉGLETESEN ELAVULT TECHNOLÓGIÁT A MAI NAPIG EMBERI ERŐVEL ÜZEMELTETIK. A FEJPÁLYAUDVAROK KORSZERŰSÍTÉSE VAGY
KIVÁLTÁSA NEM HALASZTHATÓ.

FONYÓD, 2020
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AZ ORSZÁG MINDEN KIEMELT VASÚTI FŐTENGELYE BUDAPESTEN VEZET ÁT,
A FŐVÁROS MA AZ ORSZÁG SZŰK KERESZTMETSZETE
A BUDAPESTI ÁLLAPOTOK A KÖRNYÉK ELŐVÁROSI VONATAIN TÚL SÚLYOSAN ÉRTINTIK A NEMZETKÖZI
TEHERFORGALMAT ÉS A TÁVOLSÁGI SZEMÉLYFORGALMAT IS, KORLÁTOZZÁK AZ ORSZÁG ÁTJÁRHATÓSÁGÁT ÉS
TÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉGÉT.
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A BELSŐ PÁLYASZAKASZOK ÁLLAPOTA NEM TESZI LEHETŐVÉ
A JÁRATOK SŰRÍTÉSÉT
— Csúcsidőben óránként irányonként 42 vonatot képes fogadni
a budapesti hálózat. A mai állapotok mellett ez a kapacitása
maximuma.
— Jelenleg a felújított vonalakról nem tudunk annyi vonatot
közlekedtetni, amennyit a vonalak kapacitása lehetővé tenne. Nem
tudjuk kihasználni a felújítások eredményeit.
Példa: az Esztergomi vonalról a felújítás nyomán indított sűrítő
vonatok a pesti külső körvasútra közlekednek, mert kapacitás híján a
Nyugati pályaudvar nem tudja fogadni őket.
— A belső pályaszakaszok kapacitáshiánya miatt a járatok sűrítése
nem lehetséges.
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AZ EGYVÁGÁNYÚ SZAKASZOKON
A LEGALACSONYABB A
SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL
— Az elővárosi forgalomban a személyvonati
közlekedésben a 30 percenkénti járatkövetés jellemző.
— Az Esztergomi, Váci, Újszászi, Ceglédi és
Székesfehérvári vonalakon elővárosi gyors (zónázó)
vonatok egészítik ki a kínálatot. Az elővárosi
gyorsvonatok a belső elővárosi szakaszon 30 vagy 60
percenkénti követéssel közlekednek.
— Az egyvágányú Veresegyházi, Lajosmizsei és
Kunszentmiklósi vonalon csupán óránként egy vonat jár.
— A külső szakaszokon általános a 60 percenkénti
követési idő.
— A Lajosmizsei vonal nem villamosított, itt a mai napig
dízelvontatás üzemel.
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— Az elmúlt években átlagosan évi 10.000 órát késtek a
vonatok a budapesti elővárosi hálózaton.
— Az elővárosi szakaszokon 100-ból 13 vonat késik 5
percnél többet.

A KAPACITÁSHIÁNY ÉS A MŰSZAKI
ÁLLAPOTOK A VONATOK ÁLLANDÓ
KÉSÉSÉT OKOZZÁK

— A 2018-ban rögzített késések közel kétharmadát az
ideiglenes sebességkorlátozások okozták.
— A jelentős időtartamú késéseket
— a biztosítóberendezés hibák,
— az útátjárók biztosításának problémái,
-— a felsővezeték zavarok, valamint
— a zavarhelyzetek operatív kezelésének hiánya idézi elő.
— A gyakori, kiszámíthatatlan késések miatt gyakran a
tervezett utazási idő a kétszeresére nyúlik.
— A legtöbb késést a fejpályaudvarok bevezető
szakaszain szenvedik el a vonatok. Különösen sok késéssel
érintett a Nyugati pályaudvar és Rákospalota Újpest
közötti, a Kőbánya-felső és Rákos közötti, valamint a
Kőbánya-Kispest és Nyugati pályaudvar közötti szakasz.
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AZ INGÁZÓK MEGBÍZHATÓ, GYORS ÉS A VÁROSHOZ JOBBAN
KAPCSOLÓDÓ VASUTAT SZERETNÉNEK
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A VASÚT MEGÁLLÁS NÉLKÜL HALAD ÁT TÖBB
FONTOS KERESZTEZŐDÉSEN, NEM VESZ RÉSZT
A FŐVÁROS KÖZLEKEDÉSÉBEN.

21

— Az átszállási lehetőségek száma jelenleg

korlátozott, sok helyen a vonatok megállás nélkül
haladnak át metrók, villamosok fölött.

— A gőzmozdonyok korából örökölt, zsákutcát

jelentő fejpályaudvarok akadályai a vonatok
sűrítésének.

— Kevés és túlterhelt a Dunát keresztező

kapcsolat. A forgalom a két összekötő vasúti
hídon bonyolódik:

— Az Újpesti vasúti hídon csak az esztergomi
vasútvonal elővárosi vonatai közlekednek.

AZ ELAVULT STRUKTÚRA NEM TESZI LEHETŐVÉ
A VASÚT NAGYOBB SZEREPVÁLLALÁSÁT

— A Déli összekötő vasúti híd az ország egyik
legterheltebb vasúti vonalszakasza. Jelenleg
egyedül ez a híd bír olyan hálózati kapcsolattal,
mely képes lebonyolítani a két országrész közötti
vasúti forgalmat.
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MIÉRT NEM ELÉG CSAK FELÚJÍTANI?
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A KÖRNYEZETI KÁROKKAL SZEMBEN CSAK A
VASÚT FEJLESZTÉSE NYÚJTHAT MEGOLDÁST
— A rengeteg gépjármű szén-dioxid kibocsátása jelentősen hozzájárul a klí-

maváltozáshoz. A budapesti és elővárosi térség közlekedése évente 4 millió
tonna szén-dioxidot bocsát ki.

— A vasút utaskilométerre számolt szén-dioxid kibocsátása átlagosan a
harmada a benzin- és dízelüzemű személyautókénak.

— A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szerint 1990-hez képest 2050-ig

52-85% közötti bruttó ÜHG kibocsátás-csökkenést kell elérni és ehhez a
közlekedési munkamegosztásban szükséges a vasút részesedésének növelése.

— A budapesti elővárosi forgalomban jelen Stratégia végrehajtása a klímacélok eléréséhez nélkülözhetetlen.

— 2030-ra a 300 km-nél hosszabb utat megtevő közúti áruforgalom 30%-

át, 2050-re 50%-át kell vasútra terelni – ennek mintegy fele meg fog jelenni
a budapesti átmenő forgalomban, a vasút fejlesztése ezért is elengedhetetlen
a régióban.
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A LÉGSZENNYEZETTSÉG AZ EGÉSZSÉGET
FENYEGETŐ LEGNAGYOBB KOCKÁZAT
— A közlekedés nemcsak az üvegházhatású gázok, hanem a le-

vegőminőséget közvetlenül befolyásoló légszennyező anyagok
– szállópor, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid, ózon – kibocsátására is jelentős hatást gyakorol.

— A légszennyezés számtalan betegség okozója: különféle al-

lergiák, nyálkahártya károsodása, tüdőfunkció és tüdőkapacitás
gyengülése, idült hörgőgyulladás, légúti szűkület, fulladásos roham, fejfájás, orr és torok bántalmak, szem irritációja.

— Budapesten a közlekedés a légszennyezettség legfőbb okozója.

— Budapesten évi közel 300 milliárd forintra becsülhetők a levegőszennyezés miatt fellépő egészségügyi költségek.

25

MIRE LEHET KÉPES
A VASÚT?
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A LÉGSZENNYEZETTSÉG AZ EGÉSZSÉGET
FENYEGETŐ LEGNAGYOBB KOCKÁZAT

— A korszerűsítéseknek és az új járművek

beszerzésének köszönhetően az Esztergomi és a Székesfehérvári elővárosi vasútvonalakon jelentősen nőtt az utasforgalom. Még magasabb lehetne a növekmény,
ha a fejpályaudvarok kapacitáshiánya nem
gátolná a további járatsűrítést.

— Eközben a leromló Lajosmizsei vonalon,
ahol nem történt felújítás, csökkent a forgalom.

— Ha nem fejlesztjük a vasutat, a meglévő
utasok is elpártolnak.

— Az elmúlt évtized példái igazolják: elér-

hető, hogy autó helyett vonatra szálljanak
az ingázók, ha fejlesztjük a vasutat és az
utasszámnövelési potenciál jelentős.
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A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS VASÚTI
STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁVAL
A VONATTAL UTAZÓK SZÁMA BUDAPEST
VÁROSTÉRSÉGÉBEN 80%-KAL NÖVEKEDHET.
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HÁNYAN VÁLASZTANÁK A MINŐSÉGI
VASUTAT AZ AUTÓ HELYETT?

— A Stratégia vizsgálta, hogy milyen forgalmi potenciálra lehet számítani hosszú távon:
— egységes, magas szintű kínálat (óránként 2 elővárosi gyors + 4
személyvonat minden vasútvonalon),
— az állomások és megállóhelyek egységesen jó megközelíthetősége,
— ideális pályaállapotokat feltételező magas pályasebességek, - késések csökkenése,
— magas színvonalú járművek,
— valamint a buszos ráhordás és P+R, B+R parkolók egységes rendelkezésre állása mellett.
— A vizsgálat többféle módszerrel, de óvatos, visszafogott megközelítéssel készült:
— az elővárosi közlekedési potenciál regressziós módszerrel,
— a városon belüli potenciál forgalmi modellezéssel.
— Azokat kiegészítő elemzések támasztották alá:
— forgalmi modellezés,
— idősoros adatok vizsgálata,
— külföldi példák vizsgálata,
— igény alapú becslés.

A UTASSZÁM-NÖVEKEDÉSI POTENCIÁL AZ ELŐVÁROSI TELEPÜLÉSEKRŐL A MAI UTASFORGALOM SZORZATAKÉNT (MAI UTASFORGALOM=1)

Így az egymást erősítő módszerek alkalmazásával a kapott hasonló eredmények kellően hitelesek.
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A JELENLEGINÉL 80%-KAL
TÖBB UTAS LEHET A VASÚTON
— A Budapesten belüli vasúti utazások száma több, mint
négyszeresére növelhető.

— Az elővárosi vasúti utazások száma a vizsgálatok alapján
63%-kal növelhető.

— Távolsági és nemzetközi viszonylatban közelítőleg 10%-os
növekedés feltételezhető.

— Összességében tehát a teljes fővárost és térségét érintő MÁV Start utazások száma naponta több, mint félmillió
utas lehetne, amely összesen 80%-os bővülés.

— Ezen belül a Budapestet és az elővárosi térséget közvetlenül érintő utazások számának várható növekedése 97%-os.

— A forgalmi vizsgálatok alapján a javasolt vasúti fejlesztések

hatására mintegy 115 ezer személygépkocsiról módot váltó
utasra lehet számítani.
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AZ AZONOS MÉRETŰ MÜNCHENI
AGGLOMERÁCIÓBAN A VASÚT
HÁROMSZOR ANNYI UTAST SZÁLLÍT,
MINT BUDAPESTEN
— München Európa egyik leggazdagabb várostérsége, ahol a legtöbb autót
adják el. Mégis, a Budapesttel azonos méretű városban és agglomerációjában háromszor annyian utaznak vonattal naponta.
— Münchenben az 1972-es olimpiára alakították ki az átmenős rendszerű
elővárosi vasúthálózatot (S-Bahn). A vonalak közös szakasza a város alatt
egy 4,3 km hosszú alagútban vezet, biztosítva a belvárosi kapcsolatokat
és kiváló átszállási lehetőségeket.

FORRÁS: DEUTSCHE BAHN, 38
UWE MIETHE

FORRÁS: DEUTSCHE BAHN
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BÉCS RÉGI FEJPÁLYAUDVARÁNAK ELBONTÁSÁVAL ALAKÍTOTTÁK KI
AZ ÚJ, ÁTMENŐS RENDSZERŰ FŐPÁLYAUDVART
A vasút ma szerves része a városi tömegközlekedésnek és gyors,
kényelmes kapcsolatot biztosít Nyugat- és Közép-Európa között.
A felszabadított vasúti rozsdaterületen pedig zöldterületek,
lakások és munkahelyek jöttek létre.
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VARSÓBAN AZ ALAGÚTBAN VEZETETT VASÚT KAPCSOLJA
ÖSSZE AZ AGGLOMERÁCIÓT A BELVÁROSSAL

— Az 1930-as években a vasúti átjárhatóság érdeké-

ben a Varsóba sugarasan befutó hét legfontosabb
országos vasútvonalat egy 7 km hosszú gerincvonalra felfűzve – amelyből 2,3 km alagútban vezet – vezették át a város központján. A gerincvonal központi
szerepét tovább erősítette az 1975-ben átadott, négy
föld alatti peronnal rendelkező új központi pályaudvar.

— A vasúti szolgáltatás minőségében új fejezetet

nyitott és az agglomerációs települések növekedéséből fakadó kihívásokra válaszolt a 2004-ben – a
meglévő vasútvonalakon új struktúrában – beindított
elővárosi gyorsvasút, az SKM. 2012-ben a varsói nemzetközi repülőtér is megközelíthető lett vasúton.

— A hálózat folyamatos bővülése komoly hatással bír

a város fejlődésére. Megállóhelyeinek környezete a
városfejlesztés célterülete, lakó és munkahelyek létesülnek, a városi közterek minősége folyamatosan
javul, pozitívan befolyásolva ezzel a gazdaságot és a
város élhetőségét.

FORRÁS: SHUTTERSTOCK,
ANDREA NIOTTA
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AZ ELŐVÁROSI VASÚTVONALAKON A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS
VASÚTI STRATÉGIA KONKRÉT CÉLJA ÉS ELVÁRT EREDMÉNYEI
Minden elővárosi vasútállomásról

4x
3x

4x

óránként legalább 4 vonat
induljon Budapestre,

amelyekkel legalább 3 metróvonal elérhető közvetlenül,

x
3
2x
1x

Minden állomásról óránként legalább 4 vonat induljon Budapestre,

1x

amelyekkel legalább 3 metróvonal
elérhető
közvetlenül,
kétszereződjön meg meg a budapesti-elővárosi utasforgalom,
és mindezt
egyetlenvagy
bérlettel
vagy igénybe venni.
és mindezt
egyetlen bérlettel
jeggyel lehessen
jeggyel lehessen igénybe venni.
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A VASÚTBAN REJLŐ POTENCIÁL
KIHASZNÁLÁSÁHOZ A KAPACITÁST
BŐVÍTENI KELL.
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A DÉLI KÖRVASÚT BŐVÍTÉSE
AZ ELSŐ LÉPCSŐ A SZŰK
KERESZTMETSZET OLDÁSÁHOZ
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ÁTTEKINTÉS
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ÚJ MEGÁLLÓK, ÚJ ÁTSZÁLLÁSI KAPCSOLATOK

NÉPLIGET

NÁDORKERT

KÖZVÁGÓHÍD
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MIÉRT JOBB AZ ÁTMENŐ VASÚTI RENDSZER,
MINT A FEJPÁLYAUDVAROK FEJLESZTÉSE?
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EGY ÚJ, DUNÁT KERESZTEZŐ KAPCSOLAT
ÚJ SZEREPBE HELYEZI
A VASUTAT A FŐVÁROSBAN

— A vasúti pályahálózat két dunai keresztezésre épülő

szerkezete a mainál sokkal nagyobb rugalmasságot adhat a
viszonylatszervezésben és a vasúti forgalom üzemeltetésében.
— A Déli és a Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút
— több új összeköttetést létesít,
— a belvárost jobban feltárja,
— a vasút szerepét a városon belüli közlekedésben jelentősen
növeli,
— több új átszállásmentes kapcsolatot hoz létre,
— jelentősen megnöveli a vasúti kapacitást Budapesten,
egyidejűleg lehetővé teszi a mai Déli pályaudvar bezárását.
— Az átmenő rendszer helytakarékos, a belvárosban értékes
területek szabadíthatók fel: a Déli pályaudvar teljes egészében, de
a Nyugati pályaudvaron is jelentős területek.
— Ez a rendszer vonzza a legtöbb utast az egyéni közlekedésből,
legalacsonyabb a környezetterhelése, és a felszín alatti vezetés
révén a zajterhelése is.
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A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS VASÚTI STRATÉGIA EREDMÉNYEI
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— A Déli és a Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút
— több új összeköttetést létesít,
— a belvárost jobban feltárja,
— a vasút szerepét a városon belüli közlekedésben
jelentősen növeli,
— több új átszállásmentes kapcsolatot hoz létre,
— jelentősen megnöveli a vasúti kapacitást
Budapesten, egyidejűleg lehetővé teszi a mai Déli
pályaudvar bezárását.
— A gőzmozdonyok korából örökölt, zsákutcát jelentő
fejpályaudvarok akadályai a vonatok sűrítésének.
— A Budapest Fejlesztési Központ részletes
megvalósíthatósági tanulmányt készíttet, amely több
nyomvonalat vizsgál. Tervezett állomások:
— Nyugati pályaudvar mélyállomás,
— Déli pályaudvar – Széll Kálmán tér.
— A tervezési szerződést 2020. novemberben
aláírtuk, a munka várhatóan 18 hónapig tart majd.

ÚJ, DUNÁT KERESZTEZŐ
KAPCSOLAT

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉS MEGKEZDÉSE
CEF TÁMOGATÁS TERHÉRE
A közbeszerzés október 11-én megjelent.
Az előkészítés részletes bemutatásáról szóló Portfolio konferencia 10.06-án volt.
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TÁVOLSÁGI VISZONYLATHÁLÓZAT

BUDAPEST NEM VÉGÁLLOMÁS – AZ ORSZÁGOT ÁTSZELŐ TÁVOLSÁGI VONATOK INDULHATNAK

— A Stratégia megvalósításával új, Kelet- és Nyu-

gat-Magyarországot összekötő járatok indíthatók,
melyek át tudják szelni Budapestet és a fontos pontokon csatlakozhatnak a fővárosi közlekedési hálózathoz.
— A Stratégia alapján kiépülő központi, csomóponti
vasúti rendszer egyúttal a tervezett nagysebességű és
emelt sebességű nemzetközi vonalak megfelelő minőségű és kapacitású fővárosi fogadási feltételeit is biztosítják:
— Budapest – Varsó („Visegrádi 4”) nagysebességű
vasút
— Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasút
— Budapest – Belgrád gyorsvasút
— A távolsági vonatok egy része átmenő rendszerűvé
alakul, a fővárost az Alagúton vagy a Déli körvasúton haladva szeli át.
— A további távolsági vonatok végállomása a Keleti és
a Nyugati pályaudvarokon marad.
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HATVANI VASÚTVONAL
ELÉRENDŐ CÉLOK
– A Rákos-Hatvan beruházásból

kimaradt, igen leromlott bevezető
szakasz rekonstrukciója

– Átlagosan 15 percenkénti

személyvonati követés biztosítása az
elővárosi vonalakon a XVII. Kerületben

– Óránként és irányonként legalább
4 vonat közlekedése a Déli és a
Külső Körvasút felé/felől, ezáltal új
viszonylatok létrehozása

Státusz
– Tervezői szerződés

2021. május
10-én aláírásra került és hatályba
lépett (IKOP finanszírozással)

– Tervezés 2023. év elején ér véget
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VÁCI ÉS VERESEGYHÁZI VASÚTVONAL

Tervezett menetrendi kínálat
– Budapest – Veresegyház csúcsidőben 4 pár
személyvonat és 2 pár zónázó vonat;

– Ebből 2 személyvonat változatelemzéstől függően

Őrbottyánig közlekedik, 2 vonat csak Veresegyházig;

– 2 zónázó pedig végigmegy Vácig
STÁTUSZ
Státusz
Tervezőiszerződés
szerződés2021.
2021.július
július16-án
16-ánaláírásra
aláírásra
––Tervezői
kerültés
éshatályba
hatálybalépett
lépett(IKOP
(IKOPfinanszírozással)
finanszírozással)
került

Tervezés2023.
2023.év
évvégén
végénér
érvéget
véget
––Tervezés
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TÖRTÉNELMI LÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSI PROGRAM,
ELÉRHETŐ FORRÁSOKKAL

— A 2004-es EU csatlakozás óta több, mint 2000 Mrd Ftot fordítottunk vasútfejlesztésre, aminek csak 3%-a szolgálta a Budapesten belüli szakaszok fejlesztését, 38%-a pedig
az agglomerációs szakaszokat.

— A Stratégia beruházási kiadása a 2021-2027 és 202834 közötti, valamint azt követő európai uniós fejlesztési időszakokban a Kohéziós, CEF és RRF források kombinálásával
finanszírozható.

— Már számos fejlesztési projekt megvalósítása megkezdődött, a komplex Stratégia hivatalosan még nem elfogadott a Kormány részéről.

— A Stratégia 20 éves program, fejlesztési forrásigénye
évente 100-120 Mrd Ft - ezzel összehasonlítható nagyságrendet költöttünk az elmúlt évek projektjeiben is.
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ELŐVÁROSI ÉS VÁROSI VASÚTI VISZONYLATHÁLÓZAT
BUDAPESTET ÁTSZELŐ ÉS BEHÁLÓZÓ VASÚTI SZOLGÁLTATÁS

— Az elővárosból belépő viszonylatok
egy része a megmaradó fejpályaudvarokon végződik.

— Az elővárosi vonalak másik része

összekapcsolt viszonylattá alakul
és átmérős vagy harántirányú hálózati szakaszokon halad tovább egy
másik külső végállomás felé.

— Az elővárosi vonalak közös sza-

kaszain metrószerű járatsűrűség
jön létre és új kapcsolatrendszerek
alakulnak ki, a vasút bekapcsolódik
Budapest közlekedésébe.
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BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA

Maglód

Dunaharaszti
Délegyháza,
Kunszentmiklós-Tass felé
Dunaharaszti alsó

Felsőpakony
Dabas,
Kecskemét felé
Ócsa

Monorierdő
Cegléd, Szolnok,
Kecskemét
Pilis felé
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ÚJSZÁSZI VASÚTVONAL
vasútvonal

Városliget

Bp-Nyugati
Széll Kálmán tér
Bp-Déli

Kelenföld
Érd,
Mártonvásár

Zugló

Hungária körút
Kőbánya felső
Nádorkert

közepes állapotú szakasz

Törökőr

Bp-Keleti

Karolina út

tervezett fejlesztések
rossz állapotú szakasz
megszűnő megállóhelyek

Élessarok

Népliget
Közvágóhíd

megállóhelyek

Rákos

új megállóhelyek

Madárdomb

20 perc

Strázsahegy
Maglód
Gyömrő

30 perc

Sülysáp
(zónahatár)

pe
rc

követési idő ma és a fejlesztések után

— Cél: Szolnokról félóránként, Gyömrőtől 15

15 perc

30

10 perc

30

percenként induló vonatok.

pe
rc

— A Déli körvasúton át közvetlen kapcsolat

Nagykáta
60

Újszász

pe
rc

30

Szolnok

pe
rc

Budával és a budai agglomerációval.

— Közvetlen kapcsolat a Zuglói körvasúton
és az Alagúton át Buda középső részeivel.

vasútvonal
tervezett fejlesztések
közepes állapotú szakasz
rossz állapotú szakasz
megszűnő megállóhelyek
megállóhelyek
új megállóhelyek
20 perc

10 perc

követési idő ma és a fejlesztések után

— Új átszállási kapcsolatok az Élessaroknál
és a Hungária körútnál.

— Új megállóhely a XVII. kerületben Madárdombnál és Strázsahegynél.
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LAJOSMIZSEI VASÚTVONAL
Városliget

Főbb tervezési paraméterek:

új megálló

Zugló
Törökőr

– 6 vonatpár/óra: A belső (Gyál vagy Ócsa) zónahatárig

új megálló

– Ócsától Lajosmizséig 30 perces ütemű zónázó vonatok
közlekedtetése,

Kőbánya-Kispest

– Lajosmizse – Kecskemét között csúcsidőben 30 perces
vonatkövetés,

– Vasútvonal villamosítása, jellemzően 80-100 km/h

pályasebesség elérése, korszerű biztosítóberendezés és
vonatbefolyásolás

Gyál
Ócsa

STÁTUSZ: Tervezői szerződés 2021. július 16án aláírásra került és hatályba lépett (IKOP
finanszírozással) 2021. augusztus 12-én. Tervezés
2023. év végén ér véget.

eg

m

Ke

ál

cs

ke
ló m

ét

-F

ür

dő

Dabas

Lajosmizse

új

Bp-Nyugati

Kecskemét
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Széll Kálmán tér
Bp-Déli

Bp-Nyugati

Törökőr

CEGLÉDI VASÚTVONAL
Karolina út
Népliget
Kelenföld

Nádorkert

Kőbánya-Kispest

— Új kapcsolat Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel.
Liszt
— Cél: Ceglédről félóránként,
Monorról 15 percenként induRepülőté

Közvágóhíd

Városliget
Széll Kálmán tér
Bp-Déli

Zugló
Bp-Nyugati

ló vonatok.

Törökőr

— Közvetlen kapcsolat a Zuglói körvasúton át Észak-Pest-

Karolina út
Népliget
Kelenföld

Nádorkert

Vecsés

Közvágóhíd

— A Déli körvasúton át közvetlen kapcsolat Budával és a bu-

Liszt Ferenc
Repülőtér

dai agglomerációval.

per
c

— Új átszállási kapcsolatok Törökőrnél (M2) és Városliget-

Vecsés

nél (M1).

Üllő
30 perc
30

pe
rc

15

Monor (zónahatár)
pe
rc

Pilis

tervezett fejlesztések

vasútvonal

közepes állapotú szakasz

tervezett fejlesztések
közepes állapotú szakasz

rossz állapotú szakasz

rossz állapotú szakasz

megállóhelyek

megállóhelyek
új megállóhelyek

új megállóhelyek

követési idő ma és a fejlesztések után

20 perc

10 perc

— Közvetlen kapcsolat a repülőtér és a Hungexpo között.

Albertirsa

vasútvonal

10 perc

per
c

tel, Dunakeszivel, és az Alagúton át Buda középső részeivel.

Kőbánya-Kispest

10

20 perc

10

követési idő ma és a fejlesztések után

60

pe
rc

30

Cegléd

Szolnok

pe
rc

Nagykőrös
Kecskemét
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ÚJ VASÚTI MEGÁLLÓK A KÜLSŐ KÖRVASÚTON
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A VERSENYKÉPES SZOLGÁLTATÁSHOZ 100%-BAN KORSZERŰ
JÁRMŰÁLLOMÁNYRA VAN SZÜKSÉG

— Az elmúlt években 123 db FLIRT motorvonat került beszerzésre 271 milliárd Ft értékben.

— Megkezdődött az emeletes, nagy befogadóképes-

ségű 40 db KISS motorvonat forgalomba állítása is,
amelyek 220 milliárd Ft-ba kerülnek.

— Ezekkel a jelenlegi hálózat már 100%-ban lefedhe-

tő korszerű járműállománnyal, de a stratégia céljainak
eléréséhez további új vonatok beszerzése szükséges.

— Cél az, hogy a kibővülő kapacitású hálózaton a

80%-kal több utas elszállítása is teljes mértékben
alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal történjen.
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A FELSZABADÍTOTT
TERÜLETEKEN
ÚJ PARKOK, LAKÓ ÉS
MUNKAHELYEK
JÖHETNEK LÉTRE.
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A VASÚTI ROZSDATERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS
SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTHATÓK

— A Nyugati pályaudvar és a Déli pályaud-

var környezetében felszabadítható több mint
25 hektárnyi belvárosi területen lakóés munkahelyek, közösségi terek, parkok hozhatók
létre.

— A Rákosrendező közel 100 hektáros területén egy teljesen új városrész és Budapest
új közparkja jöhet létre.

— A további állomási környezetek közül ki-

emelkedik a Soroksári út mellett felszabadítható 28 hektár.

— A felszabadítható vasúti területek egy belvárosi kerület területét teszik ki.
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HÁLÓZAT ÉS MINŐSÉG

TERVEZÉS MŰSZAKI TARTALMA:

-

H6-H7 meghosszabbítása a Kálvin térig
H5-H6-H7 teljes felújítás, akadálymentesítés
H7 hosszabbítás az Erdősor útig
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NEMCSAK KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, HANEM VÁROSFEJLESZTÉS
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5-ÖS METRÓ: AZ ÉSZAK-DÉLI HÉV-VONALAK ÖSSZEKÖTÉSE
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A H8-AS (GÖDÖLLŐI) HÉV ÉS AZ M2 METRÓ ÖSSZEKÖTÉSE
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A H8-AS (GÖDÖLLŐI) HÉV ÉS AZ M2 METRÓ ÖSSZEKÖTÉSE
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A H8-AS (GÖDÖLLŐI) HÉV ÉS AZ M2 METRÓ ÖSSZEKÖTÉSE
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A H8-AS (GÖDÖLLŐI) HÉV ÉS AZ M2 METRÓ ÖSSZEKÖTÉSE
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KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
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