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BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS VASÚTI STRATÉGIA
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TÖRTÉNELMI MÚLT

Budapest elővárosi vasúti közlekedése 11 MÁV és 4 HÉV vonal – egy évszázada változatlan struktúra
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UTASFORGALMI POTENCIÁL

A MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK BIZONYÍTJÁK A VASÚTBAN 
REJLŐ POTENCIÁLT
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RÉSZVÉTELISÉGI ESZKÖZÖK
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RÉSZVÉTELISÉG – KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS EREDMÉNYEI
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BUDAPEST 

FEJLESZTÉSI 

KÖZPONT

Helyben felújítás helyett

átfogó, komplex fejlesztést 

várnak a budapestiek és az 

agglomeráció lakosai az 

elővárosi kötöttpályás 

közlekedés fejlesztésétől.
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 Kapacitásbővítés a bevezető 

szakaszokon, elmaradt rekonstrukciók 

elvégzése

 Fejpályaudvarokból átmenő pályaudvarok 

– Duna alagút

 Járatok sűrítése – 15 perces követés a 

belső agglomerációs gyűrűben

 Állomási környezet megújítása, P+R és 

B+R parkolók kialakítása

 Jobb átszállási kapcsolatok a helyi 

közlekedéssel Budapesten és az 

agglomerációban is

 Tarifaközösség 

 Rozsdazónák rehabilitációja, felszabaduló 

városfejlesztési területek (Déli pu., 

Nyugati pu. tároló, Rákosrendező)

A STRATÉGIA LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEI

A VASÚT ÉS A HÉV VONALAK FEJLESZTÉSÉNÉL EZT AZ INTEGRÁLT SZEMLÉLETET KÖVETJÜK! 



A DÉLI KÖRVASÚT FEJLESZTÉSE



10

ÚJ VASÚTI MEGÁLLÓHELYEK
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PROJEKT CÉLOK

enyképes szolgáltatások:

 BAVS-ben lefektetett 

célokhoz veló illeszkedés

 10-15 percenként 

közlekedő járatok a déli 

körvasúton

 Hiányzó átszállási 

kapcsolatok megteremtése 

(Budai fonódó villamos, 

1/2/24-es  villamos, H6-H7 

HÉV, M3 metró)

 Közvetlen, átmérős vasúti 

viszonylatok a mainál több 

irányban, a Dunát 

keresztezve

 Teherforgalmi kapacitások 

fenntartása
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ÚJBUDAI ZÖLDFOLYOSÓ - A DÉLI KÖRVASÚTHOZ 
KAPCSOLÓDÓ  KÖRNYEZETRENDEZÉS

- A cél: összefüggő gyalogos-kerékpáros zöldfolyosó kialakítása a Dunáig.

- Átfogó környezetrendezés történik: 

- kerékpáros és gyalogos tengelyek kialakítása, 

- gyalogos-kerékpáros átjárók létesítése,

- zöldterület rehabilitáció – fapótlás,

- parki játék, sport, rekreációs funkciók kialakítása,

- humanizált csomópontok, forgalomcsillapítás, új közterek jönnek majd létre. 
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AZ ÚJBUDAI ZÖLDFOLYOSÓ MEGALKOTÁSA KÖZÖSSÉGI 
TERVEZÉS KERETÉBEN

- Előzetes online igényfelmérés 2020 őszén

- 2021 nyarán: 5 alkalmas személyes, moderált 

workshop

- A lakók és a tervezők közösen határozzák meg a 

tervezés alapjait.

- Legfontosabb témák: 

- Funkciók

- Anyaghasználat, növénytársítások

- Közlekedési kapcsolatok

- Az így kialakuló vázlat a továbbtervezés, az 

elkészülő koncepcióterv alapját képezi

- Engedélyes és kiviteli terv szinten is lesz lehetőség 

visszajelzések megadására



BUDAPEST VASÚTI ÁTJÁRHATÓSÁGA -
DUNA ALAGÚT

forrás: norka.com



1. Budapest-Nyugati pályaudvar átépítésének tervezése

− Nemzetközi tervpályázat indul a felszíni és az új mélyállomásra
kiterjedően, tervezett megjelenés még 2021 őszén

− Tervezési terület a Nagykörút és a Dózsa György út közötti terület

− Jelenleg a Duna Alagút projekt keretében MT készítés van
folyamatban, melynek Nyugati pályaudvar is része

2. Budapest-Nyugati (kiz.)–Dunakeszi-Gyártelep (bez.) 
vonalszakasz átépítésének tervezése

− 4 vágányú kiépítés tervezett

− Új megálló Káposztásmegyeren, Istvántelek m.h. áthelyezése,
Rákosrendezőnél új kapcsolat a 3-as villamossal a Szegedi úti
felüljárón

3. Budapest-Nyugati (kiz.)–Kőbánya-Kispest (bez.) 
vonalszakasz átépítésének tervezése

− 4 vágányú kiépítés tervezett

− Városliget és Törökőr megállóhelyek létesítése az M1 és M2 metró
kapcsolatnál

− Kőér utcai sorompós átjáró kiváltása

− Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest átépítése, utóbbi
helyszínen különszintű átemelés tervezése is szükséges
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DUNA ALAGÚT ELŐFELTÉTELEI
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DUNA ALAGÚT VÁRHATÓ UTASFORGALMA

Budapest vasúti átjárhatósága / forgalmi modellezés eredményei

Alagút I. nyomvonalváltozat 

várható keresztmetszeti 

utasforgalma (előzetes vizsgálat 

alapján, 2040. évben):

− 2 vágányú, elővárosi 

forgalom esetén 92.000 

utas/nap

− 2 vágányú, vegyes 

forgalom esetén 77.000 

utas/nap

− 4 vágányú, vegyes forgalom 

esetén 106.000 utas/nap
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DUNA ALAGÚT – MESTERTERVEZÉS, NYUGATI PÁLYAUDVAR
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DUNA ALAGÚT – MESTERTERVEZÉS, DÉLI PÁLYAUDVAR
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DUNA ALAGÚT – NYUGATI PÁLYAUDVAR KÖZLEKEDÉSI FUNKCIÓK



AGGLOMERÁCIÓS KERÉKPÁRFORGALMI 
HÁLÓZATFEJLESZTÉSI STRATÉGIA -
„KERÉKPÁROS KERTVÁROS”

Forrás: Halász Áron, Magyar Kerékpárosklub



A STRATÉGIA TERÜLETI LEHATÁROLÁSA ÉS FŐBB CÉLJAI

• Vasútállomások, megállóhelyek, 

buszpályaudvarok és végállomások kerékpáros 

ráhordásának erősítése az elővárosokban

• Aktív közlekedési módok előmozdítása 

településeken és a településhatáron átnyúlóan, 

ezzel kapcsolatos szemléletformálás, 

attitűdváltás erősítése

• Elővárosok és Budapest közötti biztonságos 

kerékpárforgalmi infrastruktúra kialakítása és a 

főváros közigazgatási határán belüli kerékpáros 

főhálózati elemekhez csatlakozva

• Klímavédelmi célok támogatása, fenntartható 

közlekedési rendszer előmozdítása, 

egészséges életmód
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JELENLEGI KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT ÉS IGÉNYEK

Forrás: kenyi.kozut.hu

Forrás: KSH, 2011





− Eszköz a megbízók és tervezők számára: jogszabályi és ÚME 
kereteken belül meghaladni a minimumokra törekvő megközelítést; 
valódi tervezési segédlet

− Valódi tervezési segédlet, melynek legfontosabb megállapításai a 
stratégiában is megjelennek

− Színes, kiadvány fotókkal

− Releváns szabályok és források összegyűjtése (hazai jogszabályok, 
ÚME-k, tervezési útmutatók és segédletek; néhány releváns ország 
szabályozása, útmutatói és segédletei)

− Kiemelten kezelendő elemek meghatározása, pl. átkelési szakaszok, 
gyűjtőutak, települési főutcák, lakóutcák, vasútállomások környezete

− Tervezési irányelvek kidolgozása
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KONCEPCIÓALKOTÁS – TERVEZÉSI IRÁNYELVEK



Utazás iránya Közlekedé

si eszköz

Domborzati viszonyok Kerékpáros távolság közösségi közlekedési  kapcsolatig: max. 5 
km

Kerékpáros távolság közösségi közlekedési  
kapcsolatig: min. 5 km

Agglomerá-

cióból

Budapestre 

ingázók

Autósok Dombos 

területen élők 

Négy helyett két kerékre válthat!

A kerékpáros közlekedés fenntartható, gazdaságos és 

egészséges!

Négy helyett két kerékre válthat!

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és 

egészséges!

Sík területen 

élők 

Négy helyett két kerékre válthat!

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és egészséges!

Négy helyett két kerékre válthat!

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és 

egészséges!

Agglomerá-

ción belül 

közlekedők

Vonattal Dombos 

területen élők 

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a budapesti 

agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és egészséges!

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a 

budapesti agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és 

egészséges!

Sík területen 

élők 

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a budapesti 

agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és egészséges!

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a 

budapesti agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és 

egészséges!

Településen 

belül 

közlekedők

Busszal 

ingázók

Dombos 

területen élők 

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a budapesti 

agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és egészséges!

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a 

budapesti agglomerációban

A kerékpáros közlekedés  gazdaságos és 

egészséges!

Sík területen 

élők 

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a budapesti 

agglomerációban

Javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei a 

budapesti agglomerációban

25

RÉSZVÉTELISÉG - ÉRINTETTSÉG CSOPORTMÁTRIXA ÉS FŐBB ÜZENETEK

Potenciálisan támogatók – Meggyőzhetők / közömbösek – Szkeptikusok/ elutasítók
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RÉSZVÉTELISÉG - DIGITÁLIS ESZKÖZÖK ÉS ONLINE KÉRDŐÍV

• Térképes probléma- és javaslatgyűjtő:

https://new.maptionnaire.com/q/8ta9r3ljx2ca

• Kérdőív az agglomerációs ingázásról és a 

kerékpározási szokásokról: 
https://survey.alchemer.com/s3/6539669/khs

https://new.maptionnaire.com/q/8ta9r3ljx2ca
https://survey.alchemer.com/s3/6539669/khs


− A koncepcióalkotás során más formában is gyűjtjük az igényeket, ötleteket.

− Aszfaltrajzzal jelölhetik a lakosok, hogy hol, mekkora, milyen kerékpár-tárolót szeretnének az 
adott megállóhelyen, ezzel is segítve a tervezőt.

− A rajzokról készült fotókat e-mailben várjuk a kozosen@bfk.hu-ra és a tervező közreműködésével 
kiválasztjuk, és a projekt honlapján közzétesszük a leginnovatívabb, ill. a tervező számára 
leghasznosabb elképzeléseket.
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RÉSZVÉTELISÉG - ASZFALTRAZJVERSENY

mailto:kozosen@bfk.hu-ra


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
kelen.csaba@bfk.hu


