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Módszertan 

 

 

 
 

A Budapest vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Rail Node Study) – a 
továbbiakban, mint Budapest Vasúti Stratégia (BVS) – projekt az Európai Unió 
támogatásával, a 2016-HU-TMC-0319-S sz. CEF projekt keretében, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával valósul meg. A projekt 
kedvezményezettje és végrehajtója az Innovációs és Technológiai Minisztérium CEF 
Főosztálya, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár 
szakmai irányítása mellett. 

A Stratégia elkészítése egy nyílt közbeszerzési eljárás (2018/S 075-167058) 
eredményeként létrejött konzorcium feladata. A konzorciumot a Trenecon Kft. 
vezetésével a Főmterv Zrt. és a KTI Nonprofit Kft. alkotja; az erre vonatkozó 
szerződést a konzorciumi tagok 2018. december 10-én aláírták.  

A készülő tanulmány fő célkitűzése, hogy meghatározza Budapest, mint vasúti 
csomópont fejlesztésének stratégiáját, amely illeszkedik a budapesti, az országos és 
az európai elképzelésekhez. 

Jelen dokumentumban foglaltak csak a szerző véleményét tükrözik, és az Európai Unió Innovációs és Hálózati 
Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) nem felelős az ott szereplő információk semminemű felhasználásáért. 
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 Módszertan 

A BVS közvetlen vizsgálati területe Budapest, hatásterülete azonban az elővárosok, az 
országos vasútvonalak és a nemzetközi vonalak területét is lefedi. 

 

forrás: https://hu.wikipedia.org 
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A Stratégia kidolgozásának menete az alábbi lépések sorrendjében fog haladni, melyek 
részletes bemutatására sor kerül a következő részben. Fontos, hogy a vélemények és 
javaslatok gyűjtése társadalmi egyeztetések keretein belül zajlik.  
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 Stratégia kidolgozásának lépései 

2.1 Első társadalmi egyeztetés 

A Stratégia megalkotása során az elsődleges kommunikációs platform a projekthez 
dedikáltan készülő honlap, e honlap keretein belül történik a társadalom bevonása a 
kidolgozás folyamatába. Az első társadalmi részvétel során a munkát megalapozó 
hipotézisek gyűjtése indul, mellyel párhuzamosan zajlik a Stratégia elkészítéséhez 
lefektetett módszertan nyilvános ismertetése. 

A projekt honlapja által biztosított funkciók: 

 tájékoztatás a projekt (tanulmány) állásáról 
 javaslatok, vélemények gyűjtése, 
 szakcikkek publikálása 
 stratégiai környezeti értékelés megjelentetése (2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 8. § (3) 

bekezdés b) pontja szerint), 
 végleges tanulmány közreadása. 
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 Stratégiaalkotásba bevontak köre 

A Stratégia készítésének elején egy indító társadalmi egyeztetés szükséges. A 
konzultációs folyamatba bevont szereplők a következők:  

 

 Vélemények, javaslatok gyűjtése 

A jelenlegi állapot felmérése és a problémák azonosítása a szakma, az érintett 
érdekcsoportok és a társadalom lehető legszélesebb körű bevonásával zajlik annak 
érdekében, hogy minden gondolat, vélemény és javaslat összegyűjtésre kerüljön, 
elősegítve a szakmai célok és intézkedések megfelelő kialakítását. 

A honlap alkalmas felületet biztosít a felmerült és beküldésre került vélemények és 
javaslatok gyűjtésére, és az ezzel kapcsolatos alapvető információk rögzítésére.  

A véleményeket, javaslatokat az alábbi csoportosításban lehet megadni. 
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Az adatgyűjtés során kiemelt figyelem biztosított a vonatkozó adatvédelmi 
szabályozásoknak való megfelelésre, valamint a szükséges biztonsági elvárások 
maradéktalan teljesítésére. 

2.2 Jelenlegi állapot felmérése, problémák azonosítása 

A Stratégia megalapozottságához nélkülözhetetlen a budapesti vasúti szolgáltatások 
jelenlegi állapotának általános ismerete. A jelenlegi állapotok és a jelenleg biztosított 
szolgáltatási színvonal meghatározásához a vasúti szolgáltatások főbb elemeit vizsgáljuk, 
mint: 

 működés és üzemeltetés, 
 infrastruktúra és területhasználat, valamint 
 a vasúti közlekedés integrációja a budapesti közlekedésbe. 

A jelenlegi működés és üzemeltetés felmérése keretében azonosítandók: 

 a kiszolgált irányok és napi vonatszámok; 
 a szolgáltatási kínálat peremfeltételei; 
 az üzemeltetési jellemzők és kötöttségek. 

Továbbá elkészül a Budapest területén található vasútállomások és vasúti megállóhelyek 
infrastrukturális állapotának felmérése is, kiegészülve a jelenlegi épületállomány 
funkcionális azonosításával; valamint a vasúti területhasználat kategorizálásával. 

Az állomási infrastruktúra felmérésének és értékelésének vizsgálata kiterjed a 
fővárosba befutó 11 vasútvonal és a Körvasút városhatáron belül lévő összes állomására 
és megállóhelyére (46 vasúti szolgálati hely). Az egyes vasútvonalakon a vizsgált utolsó 
szolgálati hely egyben BKSZ határpont, mely állomásig, megállóhelyig a BKSZ csatlakozó 
jegy érvényessége kiterjed. 

Az állomások, megállóhelyek állapotfelmérése vonalanként történik. 

VASÚTÁLLOMÁS-
FEJLESZTÉS

(utasinformáció elérhetősége, 
átjáró hiánya, állomás állapota, 

átszállási lehetőségek)

VONATTAL A DUNÁN 
ÁT

(elővárosi vonatok 
közlekedése, alagút, 

átemelések)

SZERVEZET/ 
INTÉZMÉNY-
FEJLESZTÉS

(közlekedési szövetség, integrált 
menetrend-tervezés)

SZOLGÁLTATÁS
(vonatgyakoriság, nagyvasút 

városi használata, 
utastájékoztatás, kényelmi 

szolgáltatások, pl. wifi, mosdók, 
büfék)

VASÚTHÁLÓZAT-
FEJLESZTÉS

(műszaki problémák, kiépítési 
paraméterek, megállóhelyek)

VASÚTI 
JÁRMŰFEJLESZTÉS
(a személy-, illetve áruszállító 

járművekkel, motorvonatokkal, 
vontatókkal, karbantartó 
eszközökkel kapcsolatos 

észrevételek)

SZABÁLYOZÁS-
FEJLESZTÉS

(vasúti közlekedés hatósági, 
műszaki előírásainak, illetve a 
belső utasításrendszernek a 

fejlesztésére vonatkozó 
javaslatok)

EGYÉB
(egyéb vasúti fejlesztésekhez 

kapcsolódó észrevétel)
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A szöveges értékelés mellett összefoglaló táblázat készül, mely tartalmazza a vizsgált 46 
szolgálati hely állapotjellemzőit (pálya-, biztosítóberendezés, felsővezeték), az 
utastájékoztatás és az utasforgalmi létesítmények főbb jellemzőit, továbbá az áruforgalmi 
szerepet (közforgalmú rakodás, iparvágányos kiszolgálás megléte). 

Ezen felül készül egy ún. vasúti ingatlan-felmérés, amely vizsgálatnak a célja, hogy a 
vasútállomások jelenlegi infrastrukturális helyzetét értékelje, továbbá a távlati célok 
kielégítéséhez szükséges beavatkozásokat meghatározza.  

A stratégiaalkotás elemző fázisában megtörténik a jelenlegi menetrendi kínálat 
stratégiai szintű elemzése, amely az alábbi részfeladatokra terjed ki: 

 a jelenlegi kínálat paramétereinek azonosítása, 
 kialakulásának okai, 
 menetrendi kötöttségek meghatározása, valamint, hogy 
 milyen tervezett jövőképek azonosíthatók. 

A rendelkezésre álló személyforgalmi menetrendek, valamint a tehervonati menetvonalak 
elemzésével a jelenlegi menetrendi struktúrák, vonat-darabszámok azonosíthatók. 

A funkcionális elemzés során a műszaki adottságok és állapotok mentén az egyes 
csomópontok és szakaszok áteresztőképessége kerül meghatározásra. A vizsgálat célja, 
hogy az áteresztőképesség javítása érdekében a hálózat kapacitásnövelésének 
szempontjából mely elemek igényelnek beavatkozásokat. 

A hálózati infrastruktúra feltérképezését kiegészítendő vizsgálatként azonosításra 
kerülnek a fővárosi közösségi közlekedési kapcsolatok és potenciális integrációs 
lehetőségek. 

2.3 SWOT elemzés 

A projektcélokat és indikátorokat a budapesti vasúti közlekedés jelenlegi erősségeinek és 
gyengeségeinek, valamint a jövőbeni lehetőségeinek és veszélyeinek azonosításával (ún. 
SWOT analízissel) határozzuk meg. A hipotézisek gyűjtésének és a jelenlegi helyzet 
felmérésének eredményei is beépülnek ebbe az elemzésbe, de a csoportosított 
hipotézisek állításainak vizsgálata is e keretben történik.  

A vizsgálat ezen felül kiterjed az olyan esetleges változások (diszkontinuitások) 
azonosítására is, amelyek a jelenlegi társadalmi, gazdasági technológiai folyamatokból 
nem levezethetők, de valamekkora valószínűséggel bekövetkezhetnek, és érdemben 
befolyásolhatják a Stratégia hatékonyságát és megvalósíthatóságát. 

A SWOT analízis a hipotézisgyűjtés során feldolgozott és rendszerezett észrevételeken 
alapul. A későbbi lépésekben elvégzendő változatértékelés a SWOT analízisből levezett 
célok által meghatározott kritériumrendszer alapján készül. 

2.4 Célok és indikátorok 

A meghatározandó célok két főbb csoportra oszthatók: 

 általános célok: EU célkitűzések, nemzeti stratégiák alapján kerülnek meghatározásra 
 specifikus célok: a SWOT analízis eredményeivel alátámasztva kerülnek 

meghatározásra. 
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A stratégiában meghatározott célok teljesítésének nyomon követésére, indikátorokat 
határozunk meg. 

2.5 Második társadalmi részvétel 

Ezen lépés során a megalapozott SWOT elemzés ismertetése, valamint a célok és az 
indikátorok egyeztetése valósul meg. Az egyeztetési folyamat a meghatározott 
projektcélok és indikátorok véglegesítésével zárul, amely nélkülözhetetlen a tervezési 
feladatok elindításához. 

Megtörténik továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján – a Stratégiával párhuzamosan – elkészítendő 
környezeti értékelés (ún. stratégiai környezeti vizsgálat, SKV) tematikájának kidolgozása 
és annak nyilvánosságra hozatala. 

A második társadalmi részvétel során az alábbi részfeladatok teljesülnek: 

 Véleményezési változatok nyilvánosságra hozatala 
 megalapozott SWOT elemzés véleményezési változat bemutatása 
 azonosított célok bemutatása 
 elfogadott módszertan és időkeret 
 véleményezés 

 Érintett környezetvédelmi hatóságok bevonása 
 érintettségek meghatározása 
 konzultációk lefolytatása 

 Közzététel 
 végleges SKV tematika - tájékoztatás 
 megalapozott SWOT analízis 
 célok 

2.6 Működési és üzemeltetési változatok meghatározása 

Budapest vasúti csomópont kapacitásproblémájának megoldásához több szinten kell 
vizsgálni a vasúti csomópontban megjelenő és azon áthaladó forgalom jellemzőit. A 
probléma azonosításához szükséges a nagyléptékű, országhatárokon átnyúló személy- 
és áruforgalmi áramlatok és igények vizsgálata 

 a magyarországi vasúti hálózat és forgalmi igények oldaláról, valamint 
 a Budapest elővárosi személyforgalom által keltett igények szempontjából. 

Korábbi stratégiák, tervek, amelyeket a stratégiakészítés során figyelembe kell venni: 

 Budapest Közlekedésének Rendszerfejlesztési Terve (BKRFT) (2008), valamint annak 
felülvizsgálata (2013), 

 Budapesti Regionális Gyorsvasút Rendszer Koncepciója (S-Bahn Koncepció) (2007) 
 ”V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása (V0) (2012) 
 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS) (2014) 
 Balázs Mór Terv – Budapest Közlekedésfejlesztési Stratégiája (BMT) (2014, 2018) 
 Ferencváros-Kelenföld harmadik vágány építése (2018) 
 Budapest 2030 hosszútávú városfejlesztési koncepció (BP2030) (2013) 
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 A változatelemzés folyamata 

A korábbi közlekedési folyosóvizsgálatok és tanulmányok azonosították, hogy a 
magyarországi és egyben Közép-Kelet európai vasúti hálózaton a budapesti Duna-
keresztezés egyértelmű szűk keresztmetszetet képez. A probléma feloldásához így 
nélkülözhetetlenül szükséges a dunai vasúti keresztezés áteresztőképességének 
növelése. 

A változatelemzés ún. többszintű változatelemzési módszertannal készül, melynek szintjei 
a következők: 

1. Működtetési változatok meghatározása és vizsgálata – dunai keresztezés 
változatai 

a. elővárosi személyforgalom 
b. távolsági személyforgalom 
c. teherforgalom 

2. Kiválasztott változat stratégiai üzemeltetési szintű vizsgálata 

A működtetési változatok meghatározásának folyamata a következő: 

 

A dunai keresztmetszet kapacitásbővítésére felmerülő javaslatok egy előzetes szűrést 
követően lesznek meghatározva. Az előzetesen várható vizsgált változatok a változtatás 
lehetőségének fenntartásával az alább bemutatott struktúrákban értelmezhetők. 

A vasúti áruforgalomban a Budapesten áthaladó, illetve a Budapesten legfeljebb a vasúti 
ágazaton belüli üzemviteli-logisztikai okból megálló tehervonatok száma most is jelentős, 
és az előrejelzések szerint ennek növekedése várható. 

Mivel a jelenlegi nyomvonal túlterhelt, egy része erősen városi beépítettségű, továbbá 
forgalmas elővárosi állomásokon és szakaszokon halad át, az elővárosi fejlesztéseket is 
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blokkolva, ezért az áruforgalomban elsősorban a nyomvonalválasztás a fő kérdés, a 
változatok felmérésével és többszempontú elemzésével. 

A többszempontú változatelemzés feltételrendszerét az alábbi ábra mutatja be: 

 

A vizsgálat kiegészítéseként megtörténik a HÉV vonalak elővárosi vasúti közlekedésbe 
történő integrációs lehetőségeinek vizsgálata. 

A Duna átjárhatóságának kapacitásnöveléséről szóló döntés az összegyűjtött és 
feldolgozott hipotézisek alapján jön létre. 

A stratégiai üzemeltetési koncepció kidolgozása a változatelemzés során, további 
vizsgálatra javasolt működtetési változat részletes kidolgozásával valósul meg. A feladat 
fő célja a vasúti kapacitás fejlesztése a stratégiai és helyi szükségletek kielégítése 
érdekében úgy, hogy biztosítsa a hatékony integrációt minden más városi közlekedési 
móddal stratégiai és helyi szinten. 

A vizsgálat tárgyát képezi a megnövelt átbocsátóképességű fővárosi vasúti hálózat 
hatása az üzemeltetésre, valamint az optimális üzemeltetési koncepció meghatározása. A 
vizsgálat kiterjed a teljes budapesti vasúti hálózatra, annak minden összetevőjére. 

  



 
Budapest Vasúti Stratégia (BVS) - Budapest Rail Node Study (BRNS) 

Módszertan 

11 
 

 

2.7 Szükséges intézkedések, beavatkozások 

Ebben a lépésben a kiválasztott üzemeltetési koncepcióból következő megfelelő 
szervezeti intézkedéseket határozzuk meg, úgy mint: 

 az intézkedések előzetes köre, melyekből projekteket lehet levezetni, 
 a funkcionalitás, működési koncepció, 
 az intézkedések (működés, szervezet és infrastruktúra), 
 az alapvető tervezési paraméterek és 
 a Stratégia újraértékelését kiváltó tényezők meghatározása. 

Ezen felül a Stratégia finanszírozás-keretének kidolgozása során a vizsgálat tárgyát 
képezi, hogy mely vasúti ingatlanok szükségesek a koncepció megvalósításához, és mely 
ingatlanok értékesíthetők. Az értékesítésre javasolt ingatlanok beazonosítását követően 
ezen ingatlanok vonatkozásában egy előzetes, átfogó értékbecslés készül. Ebben az 
összefüggésben a tanulmány megvizsgálja, hogy lehetséges-e javaslatot tenni egy alap 
létrehozására, amelybe az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek kerülnek a 
koncepció későbbi megvalósításának finanszírozására. 

2.8 Harmadik társadalmi egyeztetés 

A harmadik társadalmi konzultáció során a Stratégia egyeztetési változatának, valamint a 
környezeti értékelésnek a véleményezése zajlik. 

A véleményezési folyamat a nyilvánosság legszélesebb körű bevonásával: 

 a széleskörű nyilvánosság honlapon keresztül, 
 a környezetvédelmi hatóság bevonásával, 
 széleskörű konzultáció keretében  

biztosított. 

A nyilvánosság bevonására alkalmas harmadik szakcikk is ebben a fázisban kerül 
publikálásra a Stratégia aktuális egyeztetési változatával, valamint az SKV társadalmi 
egyeztetésre bocsátásával egyidejűleg. 

2.9 Végső döntéshozatali szakasz 

A végső döntéshozatali szakaszban elkészül a környezeti értékelés (SKV rendelet 8. §), 
és megtörténik annak nyilvánosságra hozatala. Ezzel párhuzamosan kerül sor a Stratégia 
végleges változatának összeállítására, és az összegyűjtött és feldolgozott észrevételek 
stratégiába történő átültetésével kialakul a végleges stratégia. A Stratégia magyar nyelvű 
változatának véglegesítését és elfogadását követően egy angol nyelvű változat is készül. 

2.10 Monitoring terv 

Szükséges egy terv készítése, ami meghatározza, hogy a monitoring szakaszban a 
stratégia megvalósulásának követése hogyan valósítható meg. Ennek keretében az 
újraértékeléshez szükséges adatok gyűjtésével a Stratégia megvalósításának 
előrehaladását lehet értékelni. 

Kérjük, kövesse a honlapunkat, hogy értesülhessen a honlapon megjelenő újdonságokról, 
és vegyen részt a stratégia megalkotásában, regisztráció után véleményének és 
észrevételeinek megadásával. 


