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 Helyzetismertetés, a stratégia háttere 

1.1 Előzmények, problémák, mint a stratégiát indukáló jelenségek, 
folyamatok 

Budapest a legnagyobb városi agglomeráció Magyarországon és Közép-Európa egyik 
legfontosabb gazdasági központja. Budapest az országos, transzeurópai (Mediterrán, 
Keleti/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna) és egyéb nagyléptékű nemzetközi közlekedési 
folyosók kereszteződésében, stratégiailag fontos helyen található. Közlekedési hálózatain 
(vasút, közutak, vízi utak) jelentős célforgalmi és átmenő személy-, illetve teherforgalom 
bonyolódik. 

A budapesti vasúti szolgáltatások jelenlegi és jövőbeni szerepét tekintve a tranzit 
áruforgalom és az elővárosi személyforgalom meghatározó szerepet játszanak. 

Korábbi évek vasúti fejlesztései: 

• Megújult a 11 Budapestre befutó vasútvonal városon belüli hosszának 57%-a, 
viszont ezek a fejlesztések csak a meglévő infrastruktúrát érintették (csak nyílt 
vonali strukturális kapacitásnövelő fejlesztések valósultak meg – pl. különböző 
forgalomtípusok szétválasztása), Budapest vasúti átbocsátóképesség nem 
változott. 

• A fejpályaudvarok, valamint a kulcsfontosságú vasúti csomópontok és az 
odavezető vonalszakaszok kapacitásbővítéssel végrehajtandó rekonstrukciói 
elmaradtak, így azok műszaki állapota rendkívül leromlott. 

• Csak részlegesen valósultak meg intermodális fejlesztések (P+R és eseti 
átszállókapcsolatok fejlesztése, mint pl. 2-es vonal Angyalföld állomás). Az 
intermodális fejlesztésekből továbbra is hiányzik a potenciális átszállási helyeken 
új vasúti megállók létesítése, meglévők áthelyezése, és a fővárosi közlekedéssel 
való harmonizáció megteremtése. 

• A dunai keresztezések kis száma a keleti és nyugati országrészek közötti 
forgalomban kiemelkedő zavarérzékenységet eredményezett, ami jelentősen 
rontott a vasúti közlekedés, közvetve pedig az ország versenyképességén. 

Kapacitáshiány  

A Nemzeti Közlekedési Stratégia keretében végzett elemzés megállapította, hogy 
Budapest vasúti csomópont az európai és hazai stratégiai vasúti hálózat egyik fő 
szűk keresztmetszete. 

Budapest Vasúti Stratégia 

Igény fogalmazódott meg a Budapest Vasúti Stratégia (BVS) kidolgozására, mely a 
jelenlegi helyzet értékelése alapján javaslatot tesz olyan intézkedésekre, amelyek a 
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kapacitáskorlátot oldják és a vasúti szolgáltatás színvonalát és hatékonyságát növelik 
Budapesten és elővárosaiban.  

1.2 Megbízó, a stratégia kidolgozói 

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 pályázat kiírója és szakmai irányítása: 

A pályázatot az Európai Bizottság nevében eljáró Innovációs és Hálózati Projektek 
Végrehajtó Ügynökség írta ki, erre az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(korábbi nevén: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) Magyarország, mint tagállam 
nevében pályázott. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium CEF főosztálya a 
belső munkaszervezés alapján a kedvezményezetti operatív feladatokat látja el. 

A szakmai irányítás a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendelet alapján került a Miniszterelnökséghez. Az ITM-ME-KKBK között 
2019. április 12-én hatályba lépett együttműködési megállapodás alapján a KKBK 
látja el a szakmai irányítás körébe tartozó feladatokat. 

A stratégia kidolgozója: 

A Trenecon Kft. – FÖMTERV Zrt. – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
konzorcium 

Közreműködők: 

Projekt Végrehajtó Egység (PVE), Tanácsadó testület. 

1.3 A stratégia tartalma, jellege 

A vállalkozási szerződés szerinti feladat a „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány 
(Budapest Rail Node Study)” tárgyú tanulmány (a továbbiakban Budapest Vasúti Stratégia 
(BVS)) elkészítése. 

Budapest Vasúti Stratégia 

A tanulmány kidolgozása egy elemzési és egy tervezési fázisból áll, mely fázisok 
keretében két döntéshozatali lépést kell előkészíteni (mindkét döntést a második, 
tervezési fázisban kell meghozni). 

A stratégiai dokumentum első döntéshozatali lépése, hogy szükség van-e a 
szélesebb budapesti agglomeráció (funkcionális régió) vasúti kapacitásának 
növelésére, illetve, hogy szükség van-e a Duna vasútiátjárhatósága kapacitásának 
növelésére, és ha igen, akkor azt milyen módon kell megvalósítani. 

A második döntéshozatal az első döntésen alapulva ad javaslatot nemcsak az 
elővárosi, hanem a távolsági és a városi közlekedési kapcsolatokat is figyelembe 
véve a fővárosi vasútvonalak működtetési koncepcióiból levezetett üzemeltetési 
koncepciójára és egy pénzügyi alap létrehozásának lehetséges kereteire, amely a 
később kidolgozandó projektek finanszírozási alapját jelentené. 
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Továbbá a stratégia meghatározza a beavatkozások célját, valamint az 
üzemeltetési koncepció megvalósításához és a gazdasági hozzáadott érték 
növeléshez szükséges intézkedéseket, amelyek alapján a jövőbeni fejlesztési 
projektek azonosíthatók lesznek. 

SKV 

Az unió 2001/42/EK számú irányelve és az „egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. Korm. rendelet (továbbiakban: SKV rendelet) 
értelmében a készülő stratégiákról környezeti értékelést (SKV) kell készíteni, mely 
értékelés a stratégia része lesz. 

Az SKV készítése során elvégzendő feladatok hátterét a következő dokumentumok 
előírásai határozzák meg: 

 a vállalkozási szerződés és mellékletei, többek között a műszaki leírás 
 a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról 

(SKV rendelet) 
 az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelv (SKV 
irányelv) 

 az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. 
február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (SKV 
jegyzőkönyv)  

 az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. 
február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló 132/2010 (IV. 21) Korm. rendelet (SKV jegyzőkönyv rendelet). 

1.4 Vizsgálati terület 

A BVS közvetlen vizsgálati területe Budapest közigazgatási határáig magában foglalt 
vasúti hálózat, tágan vett hatásterülete azonban az elővárosi, valamint az országos 
vasútvonalakra és a nemzetközi árufuvarozási korridorokra is kiterjed. 
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1. ábra: A budapesti vasúti hálózat és annak vonatszámban mért vasútforgalmi terhelése (forrás: TRENECON Kft.; 
FŐMTERV Zrt.; KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., adatforrás: MÁV Zrt.) 
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 A stratégia-készítés folyamata, kapcsolódása a 
környezeti értékelési eljáráshoz 

2.1 Stratégia-készítés folyamata 

A stratégia készítésének célja a helyzetelemzést, a célok meghatározását és a 
működési/üzemeltetési fejlesztési változatok meghatározását követően a stratégiai 
intézkedések azonosítása, ami legfőbb outputként kell, hogy megjelenjen. 

A stratégia kidolgozásának módszertanára számos ajánlás született, többek között a 
JASPERS szakértők részéről is. A stratégia-készítés főbb lépéseit a 2. ábra mutatja be. 

 

2. ábra: Módszertani lépések 
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A stratégia-alkotásba bevont résztvevők körének és a munkavégzés módszertani fő 
lépéseinek meghatározását követően az első lépés az első társadalmi részvétellel indult. 
Az első társadalmi részvétel keretében a munkát megalapozó nyilvános hipotézisek 
gyűjtése történt. (A nyilvános hipotézis-gyűjtés egy hónapon keresztül, 2019. április 15. 
és 2019. május 15. között zajlott.) A hipotézisgyűjtést támogató honlapon ismertették a 
nyilvánossággal a stratégia elkészítéséhez lefektetett módszertant is. A nyilvános 
hipotézisgyűjtést megelőzően, illetve azzal párhuzamosan végezték el a jelenlegi állapot 
felmérését és a problémák azonosítását, valamint a JASPERS által küldött hipotézisek 
áttanulmányozását is. (A helyzetfeltárás nemcsak a jelenlegi vasúti szolgáltatások 
vizsgálatára terjedt ki, hanem korábbi stratégiák és programok elemzését is magában 
foglalta.) 

A második lépésben a hipotézisgyűjtésből összeállított megalapozott SWOT elemzés 
készül el, ami kiindulópontja a harmadik lépésnek, a stratégia célrendszerének és a 
stratégia megvalósulását mérő indikátorok meghatározásának. Az ily módon 
meghatározott célokról és indikátorokról a második társadalmi részvétel keretében 
egyeztetnek a nyilvánossággal. Ugyanebben a negyedik lépésben történik a javasolt 
környezeti értékelés vázlatának, az SKV tematikának az érintett környezetvédelmi 
hatóságokkal történő egyeztetése is. Az egyezetetéseket követően lehet a működtetési 
változatokat meghatározni, mely változatok céloknak megfelelő értékelése adja ki az 
optimális működtetési változatot. 

Az optimális működtetési változatból üzemeltetési változatok meghatározására kerül sor, 
ahol a kiválasztott üzemeltetési koncepcióból vezethetők le a stratégia megvalósítását 
segítő intézkedések. Az ily módon kiválasztott intézkedésekről, a kész stratégiáról és az 
elkészült SKV jelentésről a harmadik társadalmi részvétel keretében történő nyilvános 
egyeztetés után születik meg a végső döntés. A stratégia-készítés módszertanának 
utolsó lépéseként a stratégia megvalósulását monitoring eszközökkel ellenőrzik. 

2.2 A stratégia-készítés kapcsolata a környezeti értékelési eljáráshoz 

Az SKV rendelet határozza meg az SKV készítés folyamatát. Az SKV folyamat egyik 
sajátossága, hogy SKV-t a stratégiával összhangban, azzal párhuzamosan kell 
kidolgozni, és ez egyben a stratégia elkészítésének ütemezését is meghatározza. A 
környezetvédelmi szervekkel történő egyeztetésekhez tehát nemcsak a környezeti 
értékelés dokumentációinak, hanem már a stratégia azonos tervezési szintű 
dokumentációinak is rendelkezésre kell állniuk.  

Az SKV két fő lépésből áll:  

1. tematika kidolgozása,  
2. környezeti értékelés, 

illetve a fenti folyamatok eredményeként előálló dokumentációk környezeti szervekkel 
történő egyeztetése.  

A tematika lényegében a környezeti értékelés előzetes vázlata, amely nagyvonalakban 
ismerteti a környezeti értékelésben kidolgozásra kerülő tématerületeket, illetve ezek 
részletezettségét.  

Az SKV másik, SKV rendeletben rögzített jellegzetessége, hogy az SKV nem hatósági 
eljárás, vagyis a hatósági eljárásban a hatóság által ellátott alábbi feladatok az SKV 
eljárásban a stratégia kidolgozójának (Megbízó) feladatát képezik: 
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 a környezetvédelmi szervek meghívása a folyamatban való részvételre (a tematika 
véleményezésére való felkérésükkel) illetve  

 a vélemények begyűjtése a környezetvédelmi szervektől, valamint (a környezeti 
értékelés véleményezésének szakaszában) a nyilvánosságtól. 

A nyilvánosság tájékoztatása az SKV folyamatának lényeges eleme, amely mind a 
tematika, mind a környezeti értékelés véleményezésének része. 

A stratégia-készítés módszertanában az SKV tematika kidolgozása és nyilvánosságra 
hozatala (érintett szerveknek, nyilvánosságnak, határon túli érintetteknek, ha szükséges) 
a második társadalmi részvételben az alábbi részfeladatok teljesülésén keresztül jelenik 
meg: 

 Érintett környezetvédelmi hatóságok bevonása 
 érintettségek meghatározása 
 konzultációk lefolytatása 

 Közzététel 
 végleges SKV tematika - tájékoztatás 

A harmadik társadalmi részvételben a stratégia egyeztetési változatának véleményezése 
mellett a környezeti értékelés véleményezése is zajlik. 

2.3 Az SKV készítés ütemezése 

Feladat 
sorszáma 

A projektfolyamat feladata Kezdés Befejezés 

1. Honlap 2018.12.10 2020.05.10 
2. Gyors elemző és értékelő fázis 2018.12.10 2019.01.21 
3. Elemző fázis 2018.12.10 2019.05.15 
3.6 SKV tematika kidolgozása 2018.12.10 2019.07.29 
4. Tervező fázis 2019.05.16 2020.05.10 

4.10 
A környezeti értékelés (SKV rendelet 8.§) 
elkészítése 

2019.10.05 2020.02.09 

4.11 
Az SKV rendelet 8. § szerinti környezeti 
értékelés véleményezése 

2020.02.09 2020.04.09 

1. táblázat: A stratégia és az SKV főbb feladatai és azok ütemezése 
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 Célok, célkitűzések 

3.1 A célrendszer meghatározása 

A BVS úgy határozza meg Budapest vasúti csomópont fejlesztésének hosszú távú 
stratégiáját, hogy közben megfeleljen a főváros és az ország célkitűzéseinek, melyek 
a következők: 

1. a fenntartható közlekedési rendszer előmozdítása, a vasúti rendszer 
használatának és hatékonyságának maximalizálása; 

2. a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű 
javítása; 

3. hozzájárulás az éghajlatváltozás megelőzése, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése révén;  

4. a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb 
közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén. 

Az EU általános céljai, melyekre minden stratégiának figyelemmel kell lennie a 
következők: 

 az éghajlatváltozás megelőzése, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése révén; 

 az üzemeltetési és pénzügyi fenntarthatóság előmozdítása;  
 a fenntartható fejlődés támogatása: a klíma hatások semlegesítése, aktív 

tudatformálás; 
 környezeti és társadalmi fenntarthatóság: a városi lakosság életminőségének 

javítása; fenntartható városi mobilitás elősegítése.  

A BVS-ben meghatározandó célok – a kiinduló általános célon túl – három főbb csoportra 
oszthatók: 

 átfogó célok: EU célkitűzések, nemzeti stratégiák alapján kerültek 
meghatározásra 

 specifikus célok: a SWOT analízis eredményeivel alátámasztva kerültek 
meghatározásra 

 horizontális célok: az adott terület egészét meghatározó alapvető elvárások 
összessége, melyek a célrendszer egészének minden elemében meg kell, hogy 
jelenjenek 

3.2 A célok bemutatása 

A BVS kidolgozásának a feladata a Budapesti vasúti csomópont szűk keresztmetszet 
felszámolásának és az átjárhatóság biztosításának érdekében intézkedéseket 
dolgozzon ki. 
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Az általános célok a következők: 

 az éghajlatváltozás megelőzése, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése az alábbi célkitűzések mentén: 

o szállítási igény csökkentése 
o vasúti személy- és áruszállítás részarányának növelése   
o energiahatékonyság-, energiatakarékosság növelése  

 a pénzügyileg és üzemeltetésileg fenntartható közlekedési rendszer 
előmozdítása, a vasúti rendszer üzemeltetési hatékonyságának maximalizálása 
és a kereslet – benne a fizetőképes kereslet – jobb kiszolgálása; 

 a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű 
javítása, zaj és levegőszennyezés kibocsátásának csökkentése; 

 a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb 
közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén. 

Átfogó és specifikus célok 

 Budapest vasúti kapacitás-problémáinak megoldása. 
A kapacitásproblémák megoldására az alábbi módokon nyílik lehetőség. 

o A meglévő vasúti kapacitások optimális kihasználása: biztosítandó, hogy a 
jelenleg rendelkezésre álló kapacitások a legjobban kerüljenek 
kihasználásra, vagyis a megfelelő állapotú infrastruktúrán, ideális 
vasútüzemmel, a legjobb elérhető szolgáltatás valósuljon meg. 

o A szükséges fejlesztések azonosítása és ütemezése: a fentiek 
megvalósulása esetén szükséges meghatározni a továbbiakban is fennálló 
hiányzó kapacitások kielégítéséhez, az átjárhatóság biztosításához 
szükséges fejlesztéseket és azok megvalósításának ütemezését. 

 Vasúti infrastruktúra minőségi paramétereinek javítása 
o Zavartatásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása: Budapest a 

legnagyobb vasúti csomópont, melyen három transzeurópai közlekedési 
folyosó halad keresztül, itt kapcsolódnak össze az országos vasútvonalak, 
és ennek megfelelően az országos hálózat legnagyobb vonatforgalommal 
terhelt szakaszai is itt találhatók. Az itt kialakuló késések, zavarok ezért 
minden más szakasznál nagyobb problémát jelentenek, megoldásuk 
kiemelten fontos. 

 Megszakításmentes, multimodális érzékelt szolgáltatás biztosítása a vasúti 
közlekedés versenyképességének javítása által 

o Integráció a városi és közúti közösségi közlekedéssel: a nagyvárosi, 
jelentős utasigényhez hatékonyan illeszkedő vasúti szolgáltatási szint 
elsősorban összközlekedési szemléletű összehangolással, az 
intermodalitás fejlesztésével valósítható meg. 

o Vasútra átülők számának növelése az egyéni közlekedési módokat 
használóknál: az utaskényelem, az akadálymentesség, a módváltási 
lehetőségek és piaci igényeket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató 
funkciók fejlesztésén keresztül nyílik erre lehetőség. Az egyéni közlekedési 
módokon belül a személygépkocsit használók mellett (P+R), 
mindenképpen figyelembe kell venni az egyes aktív módokat használókat 
(pl. kerékpár, roller) is, ahol a multimodalitás ösztönzése mellett (B+R), 
egyéb intézkedések (pl. akadálymentesség, kerékpárszállítás 
lehetőségének biztosítása) az intermodalitás irányába is hathatnak. 

o Vasúti áruszállítás részarányának növelése: a legnagyobb teherforgalmú 
szakaszok fejlesztésének tervezésénél a személyszállítási szempontok 
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mellett az árufuvarozási igényeket is megfelelő súllyal kell figyelembe 
venni, esetenként ezek preferenciájának biztosításával. 

 A városi környezet elérhetőségének és élhetőségének javítása 
o Vasút és befogadó környezet (város és élőváros) összehangolt fejlesztése 

a potenciális szinergikus hatások kihasználásával: a vasútnak a területi 
versenyképesség erősítése érdekében komplex logisztikai szolgáltatói 
szerepkört szükséges biztosítania a személy- és áruforgalomban egyaránt, 
így korszerű és megbízható kapcsolatokat nyújt, miközben tehermentesíti a 
közutakat és elősegíti a környezeti terhelés csökkenését. 

Horizontális célok 

 Versenyképes szolgáltatási szint 
A vasúti szolgáltatás versenyképességének átfogó, az igényekre fókuszált 
javítása. 

 Megfelelő szabályozási és intézményrendszer, aminek biztosításához 
szükséges az intézményi, szervezeti működésre vonatkozó változtatások kezelése 
is (pl. közszolgáltatási szerződés módosítása, cégcsoport strukturális kérdései, 
felkészülés a liberalizációra, a 4. vasúti csomag előírásainak teljesítésére). 

 Negatív externális hatások minimalizálása: mind infrastruktúra, mind pedig 
jármű oldalról cél a minél kisebb környezetterhelés megvalósulása, de átfogó volta 
miatt jelen cél magában foglalja a vasútüzemi folyamatokat is, így kiterjed olyan 
területekre is, mint például a működésből származó visszanyert anyagok, 
hulladékok hasznosítása. 

A fentiekben vázolt célok hierarchikus elhelyezkedését és kapcsolatait szemlélteti az 
alábbi ábra, ami egyben tartalmazza az egyes specifikus célokhoz kapcsolódó 
hipotézisek megjelenítését is. 
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3. ábra: Célok és azok kapcsolataik a hipotézisekkel 
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 Működtetési és üzemeltetési változatok 
meghatározása 

Budapest vasúti csomópont kapacitásproblémájának megoldásához a vasúti 
csomópontban megjelenő és azon áthaladó forgalom jellemzőit több szinten kell vizsgálni. 
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. 

Ehhez a többszintű vizsgálathoz köthetően, a jelen állapotra eddig elvégzett vizsgálatok 
következtetéseire alapozva vázoljuk fel a dunai keresztmetszeti kapacitás lehetséges 
fejlesztési megoldásait, majd ezeket változatelemzésbe rendezve történik meg a javasolt 
működtetési és üzemeltetési változat kiválasztása. 

4.1 A változatelemzés folyamata 

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

1. Működtetési változatok meghatározása és vizsgálata 

a. elővárosi személyforgalom 
b. távolsági személyforgalom 
c. teherforgalom 

amely a személyforgalom oldaláról lehet: 

d. fejpályaudvar rendszerű 
e. harántoló rendszerű 
f. átmérős rendszerű 

(illetve ezek kombinációja) 
 
valamint az áruszállítás részéről 
 

g. Budapest központú forgalomszervezés vagy 
h. átmenő rendszer fejlesztése 

 
2. Kiválasztott változatra stratégiai üzemeltetési szintű alváltozatok képzése, azok 

vizsgálata 

A működtetési változatok meghatározásának folyamata a következő: 
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  4. ábra: Működtetési változatok meghatározásának folyamata 

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 forgalom átvezetésére vonatkozó vizsgálatba bevont főbb változatokat a következő 
ábra mutatja be. 
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  5. ábra: Duna keresztezés változatok 

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 
blokkolva, ezért az áruforgalomban elsősorban a nyomvonalválasztás a fő kérdés, a 
változatok felmérésével és többszempontú elemzésével. 

A teherforgalom átvezetésére vonatkozó vizsgálatba bevont főbb változatok: 

 Budapesttől északra az Északi összekötő híd szerepének a vizsgálata, illetve a Szob-
Vác-Galgamácsa-Aszód-Hatvan-Szolnok útvonal Budapestet tehermentesítő 
potenciáljának vizsgálata. Ebben a változatban vizsgálható a Ferencváros rendezési 
funkcióinak Szolnokra helyezése által elérhető tehermentesítés is. 

 Budapesttől délre új gyűrűs, vasúti nyomvonal (V0), valamint a használatát lehetővé 
tevő logisztikai létesítmények (rendező pályaudvarok stb.) megépítése.  

 A budapesti városfejlődéshez igazodva, a jelenlegi és a középtávú ipari, logisztikai 
zónán áthaladó új külvárosi áruszállítási gyűrű. (Hozzávetőleges közelítéssel a 
Soroksár, Csepeli Szabadkikötő, Háros, Ferencvárosi rendező térséget az ipari 
zónákon keresztül kiszolgáló, klasszikus városi körvasút modern köntösben.) 

 Az áruforgalmi tranzit meghagyása és fejlesztése a jelenlegi, Déli Összekötő Vasúti 
Híd nyomvonalon. Nem igényli a logisztikai infrastruktúra más helyszínen való 
újjáépítését és alagúti szakaszok megépítését. Ebben az esetben is vizsgálandó a 
meglévő haránt irányú vasútvonalak (5, 41, 44, 45, 50, 77, 82, 154, 155) tranzit 
árufuvarozásban való intenzívebb bevonása. 

A többszempontú változatelemzés feltételrendszerét az alábbi ábra mutatja be: 
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  6. ábra: Többszempontú változatelemzés feltételrendszere 

A vizsgálat kiegészítéseként megtörténik a HÉV vonalak elővárosi vasúti közlekedésbe 
történő integrációs lehetőségeinek vizsgálata az alábbi projekt nélküli esetet feltételezve 

 M5 (H5+H6+H7+150) összekötés 
 a H6 és H7 összekötésével és a Kálvin térig történő meghosszabbításukkal 

középtávon számol jelen stratégia 
 A H5 HÉV-vel történő összekötés azonban csak hosszútávon lehet reális, ennek 

megfelelően vizsgálni szükséges a meglévő H5-ös vonal kapcsolódási lehetőségeit 
stratégiai szinten. 

A Duna átjárhatóságának kapacitásnöveléséről szóló döntés az összegyűjtött és 
feldolgozott hipotézisek alapján felállított célrendszer szerinti változatelemzés 
eredményeként jön létre.  

A stratégiai üzemeltetési koncepció kidolgozása a változatelemzés során, további 
vizsgálatra javasolt működtetési változatra üzemeltetési szempontból differenciált 
alváltozatok részletes kidolgozásával és változatelemzésével valósul meg. A feladat fő 
célja a vasúti kapacitás fejlesztése a stratégiai és helyi szükségleteket kielégítő 
egyenszilárdságú pályahálózat kialakítása 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. 
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 Szükséges intézkedések, beavatkozások 
meghatározása 

A szükséges intézkedések, beavatkozások meghatározása során a kiválasztott 
üzemeltetési koncepcióból történik a megfelelő szervezeti intézkedések meghatározása. 

A lépés eredményeként meghatározásra kerül: 

 az intézkedések előzetes köre, melyekből projekteket lehet levezetni 
 funkcionalitás, működési koncepció, 
 intézkedések (működés, szervezet és infrastruktúra), 
 alapvető tervezési paraméterek (tervezési sebesség, tengelyterhelés, kapacitás 

stb.), 
 közlekedésirányítási rendszerek, kommunikációs rendszerek, utastájékoztató 

rendszerek, díjgyűjtési rendszerek stb. 
 és a stratégia újraértékelését kiváltó tényezők meghatározása. 

A stratégia-finanszírozás keretének kidolgozása során a vizsgálat tárgyát képezi, hogy 
mely vasúti ingatlanok szükségesek a koncepció megvalósításához, és mely ingatlanok 
hasznosíthatók vasúton kívüli célokra. Az egyéb célú hasznosításra javasolt ingatlanok 
beazonosítását követően ezen ingatlanok vonatkozásában egy előzetes, átfogó 
értékbecslés készül. Ebben az összefüggésben a tanulmány megvizsgálja, hogy 
érdemes-e javaslatot tenni egy alap létrehozására, amelybe az ingatlanok értékesítéséből 
származó bevételek kerülnek a koncepció későbbi megvalósításának finanszírozására. 
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 Nemzetközi kapcsolatok 

6.1 TEN-T korridorok 

Az európai mobilitást biztosító Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kialakítása már 
1993-ban elkezdődött, és jelenlegi formáját a 2011-es uniós rendelet (COM/2011/0650 
végleges/2-2011/0294 (COD) számon) határozta meg. A 2011-es rendelet egyúttal 
továbbfejlesztette, illetve egyszerűsítette a korábbi TEN-T keretébe foglalt közlekedési 
hálózatokat. Az új rendelet az európai közlekedési hálózatokat törzshálózatra (core 
network) és átfogó hálózatra (comprehensive network) osztja, mely magában foglalja 
Európa legfontosabb közúti, vasúti és vízi szállítási útvonalait.  

 

7. ábra: A Magyarországot érintő transzeurópai közlekedési útvonalak (forrás: KTI) 

6.2 Teherforgalmi korridorok (RFC-k) 

A vasút versenyképességének növelése és a vasúti áruszállítás összehangolt fejlesztése 
érdekében külön rendelet született. A 913/2010/EU rendeletben kijelölt teherforgalmi 
korridoroknak összhangban kell állniuk más európai uniós rendeletekben, 
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egyezményekben meghatározott fejlesztési folyosókkal (TEN-T, ERTMS korridorok). A 
folyosók hálózatát a következő térkép szemlélteti. 

 

8. ábra: Európai vasúti teherforgalmi korridorok 2018 (forrás: http://www.rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-
corridors-general-information/) 

A Magyarországot átszelő teherforgalmi korridorok közül mindegyik áthalad Budapesten: 

 RFC 6-os (Mediterrán Korridor): Almería – Valencia/Madrid – Zaragoza/Barcelona – 
Marseille – Lyon – Torino – Milano – Verona – Padova/Velence – Trieszt/Koper – 
Ljubljana – Bajánsenye – Boba – Székesfehérvár – Budapest – Nyíregyháza – Záhony  
 Magyarországon a 80-as Budapest – Miskolc – Nyíregyházat és alternatív 

útirányként a 100-as Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza vonal is a 
korridor része; 

 RFC 7-es (Orient Korridor): Prága – Bécs/Pozsony – Hegyeshalom – Győr – Budapest 
– Cegléd – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza – Arad – Brassó – Bukarest – 
Konstanca/Vidin – Szófia – Theszaloniki – Athén 
 Magyarországon belül alternatív nyomvonal a Szolnok – Szajol – Püspökladány – 

Biharkeresztes – Nagyvárad irányon csatlakozik vissza Románia területén a fő 
korridor útvonalba 

 RFC 11-es (Borostyán Korridor): Terespol/Varsó – (Katowice-Pozsony/Krakkó-Kassa-
Budapest) – Pragersko – Koper 
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6.3 ERTMS korridorok 

Mivel az európai vasutak sokáig egymástól lényegében elszigetelten fejlődtek, ezért 
szinte minden egyes vasúttársaság önálló vasúti biztosító- és vonatbefolyásoló rendszert 
hozott létre, mellyel az egyes vasutakra történő átjárás jelentősen megnehezítette. Az 
egységes vonatirányítási rendszer kiépítése érdekében hozták létre az 1980-as évek 
végén az Európai Egységes Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert (ERTMS). Az Európai 
Unió a 2006/679 EK határozatban kötelezte a tagállamokat a rendszernek a TEN-T 
hálózatba tartozó vonalakon történő kiépítésére bizonyos feltételek teljesülése esetén. A 
nagy beruházási költségigényű rendszer ütemezett kiépítése érdekében úgynevezett 
ERTMS folyosókat hoztak létre (lásd következő ábra). 

 

9. ábra: Az európai ERTMS korridorok (forrás: www.ertms.net) 

A magyarországi ERTMS folyosók a következők: 

 D folyosó: Bajánsenye – Boba – Celldömölk – Pápa – Győr – Budapest; 
 E folyosó: Hegyeshalom – Győr – Budapest – Cegléd – Szolnok – Békéscsaba – 

Lőkösháza. 

Budapesten mindkét magyarországi ERTMS folyósó áthalad, így vonatkoznak rá az 
Európai Unió 2006/679 EK határozatban előírt kötelezettségek. 

6.4 Nemzetközi forgalom 

Az áruszállítási volumen GDP-hez viszonyított aránya az elmúlt években 
Magyarországon, a szomszédos országokban és az unióban a következőképen alakult: 
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Ország\Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
EU (28 
ország) 

105,7 97,5 100 98,3 95,8 96,7 95,5 95,5 96,1 97,5 

Horvátország 116,6 102,4 100 94,9 94,1 94,8 93,6 99,1 97,3 106,1 
Magyarország 113,6 98,5 100 96,9 95,3 95,5 94,6 94,8 101 107,9 
Ausztria 106,5 94,0 100 99,5 95,9 96,8 99,9 101,1 103,2 105,7 
Románia 133,5 109 100 96,3 97,3 92,5 86 88,4 87,1 83,2 
Szlovénia 102,9 94,7 100 102,2 100,5 105 106,7 108,9 115,8 122,1 
Szlovákia 108,7 97 100 96,2 94,3 97,5 98,9 96,3 98,2 101,2 

2. táblázat: Az árusállítási volumen GDP-hez viszonyított aránya az érintett országokban és az unióban (Forrás: 
Eurostat) 

 

10. ábra: Az áruszállítási volumen GDP-hez viszonyított aránya az érintett országokban és az unióban (Forrás: 
Eurostat) 

A vasúti szállítás nemzetközi előrejelzései szerint – ahogy a fenti táblán és ábrán a teljes 
áruszállítási volumen alakulásából is látszik – az áruszállítás a GDP-vel szoros 
összefüggést mutat. Ezen összefüggés múltbeli adataiból és a jövőre vonatkozó 
becslésekből látható, hogy a vasúti szállításnak hazánkban a GDP-hez mérten jelenleg is 
és a jövőben is viszonylag nagy jelentősége van.  
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11. ábra: A GDP és a vasúti áruszállítási teljesítmény összesített trendjei a mediterrán folyosó keleti szakaszával 
érintett országokban (forrás: EU, 2016) 

A vasúti teherszállítás teljesítménye az elmúlt években Magyarországon, a szomszédos 
országokban és az unióban a gazdaság fejlődésének megfelelően változott. 

Ország\Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU (28 ország) 
- j. o. tengely 

    1 828 913 1 796 955 1 465 412 1 596 235 1 708 130           

Horvátország 14 
333 

15 
395 

15 764 14 851 11 651 12 203 11 794 11 088 10 661 10 390 9 939   

Magyarország 50 
850 

54 
705 

51 523 51 543 42 277 45 794 47 424 46 884 49 085 50 593 50 333 50 047 

Ausztria 101 
829 

110 
779 

115 526 121 579 98 887 107 670 107 587 100 452 96 449 100 267 100 163 102 835 

Románia 69 
176 

68 
312 

68 772 66 711 50 595 52 932 60 723 55 755 50 348 50 739 55 306 52 618 

Szlovénia 16 
344 

17 
052 

17 575 17 271 13 774 16 234 17 024 15 828 17 156 17 989 17 832 18 595 

Szlovákia 49 
310 

52 
449 

51 813 47 910 37 603 44 327 43 711 42 599 48 401 50 997 47 358 47 548 

3. táblázat: Vasúti teherszállítás mennyisége (ezer tonna) (Forrás: Eurostat) 
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12. ábra: Vasúti teherszállítás mennyisége (forrás: Eurostat) 

A szállítási teljesítményekről (lásd az ábrát alább) az elmúlt évek tapasztalatai és a jövőre 
vonatkozó becslések alapján elmondható, hogy azok általában véve folyamatos 
növekedést mutatnak, a 2050-es időszak végére a növekedés üteme azonban várhatóan 
kismértében csökken. Magyarország és Szlovénia esetében a 2050-re a vasúti 
áruszállítási teljesítmény mintegy duplájára nő, és a legnagyobb szállítási teljesítménnyel 
bíró Olaszország esetében is a vasúti áruforgalom várhatóan a mostani másfélszeresére 
emelkedik. Ezen általános trend alól Horvátország kivétel, itt a növekedés viszonylag 
szerénynek mondható. 

 

13. ábra: A vasúti áruszállítási teljesítmény növekedése a mediterrán folyosó keleti szakaszával érintett 
országokban (forrás: EU, 2016) 
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