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 A környezeti értékelés folyamatának 
bemutatása 

1.1 Előzmények  

1.2 Az SKV eljárás folyamata  

1.3 A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a stratégiára  

1.4 A környezet védelméért felelős szervek és a nyilvánosság 
észrevételeinek figyelembevétele 

1.5 A felhasznált adatok, információk, a környezeti hatások 
megbízhatósága  

1.6 Az alkalmazott módszertan ismertetése  

A Nemzeti Közlekedési Stratégia keretében végzett elemzés megállapította, hogy 
Budapest csomópont az európai és hazai stratégiai vasúti hálózat egyik fő szűk 
keresztmetszete. A Budapest Vasúti Stratégia (a továbbiakban: BVS) fő célja, hogy 
meghatározza a Budapest vasúti csomópont fejlesztésének stratégiáját, amely megfelel a 
város, az ország és Európa célkitűzéseinek. 

A Kormány határozatot (1564/2018. (XI. 10.)) fogadott el a budapesti vasúti pályaudvari 
rendszer fejlesztésének irányairól, beleértve Budapest vasúti átjárhatóságának 
javításáról. 

Jelen stratégia a 1081/2017. (II.13.) Kormány határozat alapján készül. 

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001. június 27-én kelt 2001/42/EK számú az Európai Parlament és a Tanács irányelve (a 
továbbiakban: SKV irányelv (Stratégiai Környezeti vizsgálat)) alapján az irányelv hatálya 
alá tartozó tervekre SKV-t kell végezni. Az SKV irányelv előírásait az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
SKV rendelet (az SKV rendelet a „környezeti értékelés” fogalmat alkalmazza az SKV 
eljárásra) ültette át a hazai gyakorlatba. 

A környezeti értékelés tartalmának és részletezettségének (a továbbiakban: tematika) 
megállapításához az SKV rendelet 7. § (1) bekezdése előírja a környezet védelméért 
felelős szervekkel történő konzultációt, véleményük kikérését.  A vélemények 
megalapozásához a környezeti értékelés kidolgozójának a 7. § (2) bekezdésében foglalt 
szempontok szerinti tájékoztatást kell adnia a stratégiáról, melyet jelen dokumentációval 
együtt benyújtásra kerülő dokumentáció (TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft, 
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Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (2019. 
május) Budapest Vasúti Stratégia (BVS) - Budapest Rail Node Study (BRNS), A stratégia 
összefoglaló jellegű bemutatása) tartalmaz. 

A tematika 1. fejezetében bemutatásra kerülnek az előzmények, illetve a környezeti 
értékelésnek a tervezés jelenlegi állapotában elérhető adatok ismeretéhez illeszkedő 
részletezettségű módszertana, amelyek a tervezés előrehaladásával a részletesebb 
célok, célkitűzések ismeretében pontosításra kerülnek.  

A környezeti értékelés módszertana az SKV irányelv végrehajtásához kidolgozott 
Útmutató alapján kerül kidolgozásra, továbbá figyelembe veszi a Nemzeti Közlekedési 
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában alkalmazott módszertant is. 

A módszertan három pillérre támaszkodva kerül kidolgozásra: 

1. a stratégia értékelése az EU és a hazai környezetpolitikai célrendszer szerint 
2. környezeti teljesítményértékelési rendszer  
3. fenntarthatósági kritérium rendszer  

Az értékelési módszertan a 3. fejezetben részletesen ismertetésre kerül.  

Az SKV eljárás folyamatának lényeges lépése a környezetvédelmi szervek, illetve a 
nyilvánosság véleményének, észrevételek stratégiába történő integrálása. Ebben a 
fejezetben kerül sor az észrevételek hatására a stratégiában eszközölt módosítások 
bemutatására. 
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 A BVS átfogó bemutatása, kapcsolódó tervek  
  stratégiák 

2.1 A BVS átfogó bemutatása  

 Előzmények, a BVS tartalma, a tervezési terület lehatárolása 

 A BVS kialakításának folyamata, kapcsolódása a környezeti 
értékelési eljáráshoz 

 Ütemezés, eddig elvégzett feladatok 

 Célok, célkitűzések 

 Működési- és üzemeltetési változatok meghatározása és 
bemutatása, változatelemzés 

 Szükséges intézkedések, beavatkozások meghatározása és 
bemutatása 

2.2 A BVS összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó 
vizsgálat rövid leírása 

A stratégia összefoglaló jellegű ismertetése után bemutatásra kerülnek a korábbi vasúti 
fejlesztéseknek azon hiányosságai, amelyek a jelenleg fennálló kapacitáshiányhoz 
vezettek és szükségessé tették a stratégia megalkotását.  

A környezeti értékelés fő célja a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok 
integrálása a stratégiai tervezési folyamatba.  Annak érdekében, hogy a környezeti 
értékelés hatékony legyen, a tervezési folyamat minden egyes szintjén már a tervezési 
folyamat kezdetétől érvényesülnie kell a következő szempontoknak:  

 a célok, célkitűzések meghatározása során vizsgálni kell a stratégia megfelelését az 
EU és hazai céloknak, célkitűzéseknek, 

 a működési, üzemeltetési változatok, valamint a változatokból levezethető konkrét 
intézkedések, beavatkozások értékelését a műszaki-, gazdasági célkitűzések 
mellett a környezetvédelmi célkitűzések is kell, hogy vezéreljék.  

A BVS más tervekkel való összhangjának vizsgálatához előzetesen meghatározásra 
került mindazoknak a környezeti-, természetvédelmi terveknek, stratégiáknak, 
programoknak a köre, amelyek közvetett vagy közvetlen módon kapcsolatba hozhatók a 
stratégiával: 

Környezet- illetve természetvédelmet érintő stratégiák, tervek 
 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 
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 IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 és Nemzeti Természetvédelmi 
Alapterv 

 Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 
 Nemzeti Biodiverzitás Stratégia II. 2015-2020 
 Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 
 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) 2017-2030-(2050) 
 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 
 Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 2017-2020-(2030) 
 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
 Budapest Zöldinfrastruktúra Stratégiája 

Országos, térségi és fővárosi fejlesztési, valamint rendezési tervek: 

 Országos Területrendezési Terv 
 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
 Budapest Hosszútávú Fejlesztési Koncepció 2013-2030 
 Budapest Főváros Településszerkezeti Terv 2017 

A fentiekben felsorolt tervekben, stratégiákban meghatározott célkitűzések közül kerülnek 
kiválasztásra azok a célok, célkitűzések, amelyek a környezetvédelmi célkitűzések 
szempontjából relevánsak.  
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 A BVS környezeti hatásainak értékelése és 
fenntarthatósági célú elemzése  

3.1 A BVS céljainak összevetése a stratégia szempontjából releváns 
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi célokkal 

3.2 A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve 
figyelembevétele a tervben, illetve programban 

3.3 A BVS értékelése a fenntarthatósági kritériumok alapján  

3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal 
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 

3.5 A BVS megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti 
hatást kiváltó környezeti hatótényezők azonosítása  

3.6 A BVS megvalósítása következtében fellépő közvetlen, illetve 
közvetett környezeti hatások 

3.7 A BVS változatainak összefoglaló környezeti értékelése 

3.8 Országhatáron átterjedő hatások lehetősége  

A környezeti hatások értékelésének módszertana az alábbiakban részletesen is 
bemutatásra kerül: 

A BVS céljainak értékelése a környezetpolitikai célrendszer alapján 

A környezetpolitikai célrendszer felépítéséhez a 2.2 pontban felsorolt tervek, stratégiák 
közül a környezetpolitikai célrendszer elsősorban a IV. Nemzeti Környezetvédelmi 
Programban és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában 
meghatározott célokat, célkitűzéseket veszi figyelembe.  

Környezeti teljesítményértékelési rendszer 

A környezeti teljesítményértékelési rendszer felépítéséhez első lépésben a környezeti 
hatótényezők és az általuk érintett környezeti elemek, rendszerek kerülnek azonosításra.  

A stratégia jellegzetességeit, sajátosságait figyelembe véve a stratégia környezeti 
teljesítményének értékeléséhez az alábbi környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt 
közvetlen és közvetett hatásokat vizsgáljuk: 
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 környezeti elemek: földtani közeg (föld felszíne, talaj, kőzetek), levegő, vizek (kiemelt 
tekintettel a termál kutak, gyógyfürdő vízbázisok érintettségére), élővilág, épített 
környezet (beleértve az építészeti és régészeti örökséget is), 

 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, valamint a felszíni 
létesítmények tájra (tájszerkezetre, tájhasználatra, tájképre) gyakorolt hatása illetve a 
főváros és az agglomeráció – mint befogadó környezet és közvetlen/közvetett 
hatásterület – jelenlegi zöldfelületi hálózatát, zöldinfrastruktúra-rendszerét és annak 
érintettsége 

 az előbbi hatások következtében az érintett emberek társadalmi, gazdasági 
helyzetében - különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata 
feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra; 

A fentiekben ismertetett környezeti elemek, rendszerek mellett a vizsgálat tárgyát képezi a 
veszélyeztető tényezők (zaj- és rezgés, valamint a hulladékgazdálkodás) mértékében 
bekövetkezett változások is. 

A vizsgálatok első szakaszában a fentiekben bemutatott környezeti elemek, rendszerek 
jelenlegi állapotának értékelése történik meg, feltárásra kerülnek a jelenlegi problémák, 
konfliktusok. 

A stratégia által az érintett környezetre gyakorolt hatások azonosításának szakaszában a 
környezeti értékelés megkülönböztet káros és kedvező hatásokat, rövid-, közép- és 
hosszútávú hatásokat, ideiglenes és állandó hatásokat, közvetlen és közvetett hatásokat, 
járulékos (beleértve az átterhelés járulékos hatásait is), kumulatív és szinergikus 
hatásokat.  

A környezeti hatások értékelése során a stratégia megvalósításának elmaradása esetén 
megjelenő, illetve felerősödő környezeti konfliktusok is a vizsgálatok tárgyát képezik.  

A fenntarthatósági értékrend szerinti értékelés 

A fenntarthatósági értékrend a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiában, Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában, valamint a Nemzeti Közlekedési infrastruktúra-
fejlesztési stratégiában rögzített alapelvek mentén épül majd fel. A fenntarthatósági 
értékrend mintegy viszonyítási alapként kerül meghatározásra, melyhez képest történő 
elmozdulás (pozitív vagy negatív) képezi a vizsgálat tárgyát.  Az elemzés célja a 
társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi fenntarthatósági elvek érvényesülésének 
biztosítása, a fenntarthatósági értékrendhez viszonyított minél nagyobb mértékű pozitív 
elmozdulás elősegítése.  

Országhatáron átterjedő hatások  

Budapest az országos, transzeurópai (Mediterrán, Keleti/Kelet-Mediterrán és Rajna-Duna) 
és nemzetközi közlekedési folyosók kereszteződésében, stratégiai helyen található 
közlekedési hálózatain (vasút, közutak, vízi utak) jelentős átmenő személy- és 
teherforgalom bonyolódik.   

A BVS célja a vasúti átjárhatóság növelése, így a BVS keretében tervezett intézkedések, 
az EU folyosófejlesztési programok részeként növelik a hazai-, illetve várhatóan – ha 
kisebb mértékben is – a nemzetközi vasúti áruforgalmat. A kedvező vasúti szállítási 
feltételek hatására létrejön az árufuvarozás átrendeződése a vasúti árufuvarozás javára, 
amely a stratégia legfontosabb célkitűzése és egyben környezetvédelmi szempontból is 
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kedvező, országos szinten várhatóan a környezeti hatások mérséklésével jár. A stratégia 
intézkedései önmagukban azonban kevéssé hatnak a nemzetközi forgalomra. 
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 Javasolt környezetvédelmi és fenntarthatósági 
célú intézkedések 

4.1 A stratégia fenntarthatósága érdekében javasolt intézkedések 

4.2 Környezetvédelmi intézkedések 

4.3 Más stratégiában, programban figyelembeveendő intézkedések 

Ebben a fejezetben kerülnek meghatározásra mindazok a javaslatok, amelyek a BVS 
megvalósításának hatására fellépő káros hatások mérséklésére, illetve a pozitív hatások 
erősítésére szolgálnak.  

Kidolgozásra kerülnek továbbá azok az intézkedések, amelyeket a megvalósíthatósági 
tanulmányban, környezeti hatástanulmányban, engedélyezési-, kiviteli tervben kell 
figyelembe venni.  

Ezenkívül javaslatot teszünk olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, 
feltételekre, szempontokra, amelyeket a stratégia által befolyásolt más terv, illetve 
program fejlesztése során figyelembe kell venni. 
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 Monitoring intézkedések  

A monitoring célja a BVS megvalósítása következtében fellépő jelentős környezeti 
hatások nyomonkövetése az előre nem látható hatások mielőbbi feltárása, valamint a 
káros hatások bekövetkezése esetén szükséges teendők meghatározására érdekében.  

A monitoring főként a környezetpolitikai célrendszerben meghatározott jellemzőkre épül, 
de erre a célra új, a környezetpolitikai célrendszerben nem szereplő mutatók, indikátorok, 
intézkedések is előállíthatók.  

Az indikátorokkal szemben az alábbi főbb követelmények támaszthatók: 

 a szervezet /stratégia számára releváns  
 világosan definiált/könnyen érthető/transzparens  
 elérhető adatokon alapul/mérhető  
 ellenőrizhető/ hozzárendelhető  
 aggregálható. 
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 Közérthető összefoglaló 


