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Második szakcikk

Budapest mind országos, mind európai léptékben jelentős vasúti csomópont. Érintett az
ország legjelentősebb mértékű elővárosi forgalmában, a hazai távolsági vasúti
személyforgalom nagy részében, ezen felül áthalad rajta mindhárom hazánkat érintő
transzeurópai közlekedési törzshálózati folyosó (TEN-T folyosók) és úgyszintén
mindhárom Magyarországot érintő vasúti árufuvarozási folyosó (RFC). A budapesti
vasúti csomópont jelenleg az áteresztőképessége határán mozog, és a legnagyobb
problémát a dunai keresztezés kapacitáshiánya jelenti.
A megoldáshoz vezető út első lépéseként készül a Budapest Vasúti Stratégia (BVS),
amely a jelenlegi helyzet értékelése alapján javaslatot tesz olyan intézkedésekre,
amelyek oldják az említett kapacitáskorlátot, növelik a vasúti szolgáltatás színvonalát és
hatékonyságát, pozitív hatásai pedig a távolsági és a nemzetközi forgalomban is
érezhetőek lesznek. A stratégia készítése során több lépésben széleskörű társadalmi
egyeztetés zajlik, amelynek eredményei beépülnek a stratégiába.
A készülő stratégia meghatározza a beavatkozások céljait, amelyek alapján a
későbbiekben azonosíthatók lesznek a jövőbeni fejlesztési projektek és intézményi
változtatási igények.

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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Előzmények
A téma első szakcikke bemutatta Budapest hálózati szerepét és a kulcsproblémákat. A
vasúti forgalom és a hálózati szerkezet főbb jellemvonásai mellett a szakcikk ismertette a
Duna-keresztezés kapacitáshiányának és a csomópont átjárhatóságának problémáját,
bemutatta a stratégia-alkotás főbb lépéseit, valamint a projekt célját és a társadalmasítás
folyamatát. Az első szakcikkel egyidőben egy külön cikkben ismertettük a BVS
kidolgozásának módszertanát is, ami szintén véleményezhető volt.
A széles szakmai és társadalmi közvélemény bevonása érdekében született cikksorozat
második része a rövid módszertani, értelmező részt követően bemutatja a csomópont
jelenlegi állapotának vizsgálata során tett főbb megállapításokat és a társadalmasítás első
lépésének keretében beérkezett ötleteket, javaslatokat feldolgozó SWOT elemzést, melyek
verifikálásával állt elő a BVS célrendszere. Ez a szakcikk tehát egy rövid összefoglalója az
elemzési fázisnak.
A tervezési folyamat és a kidolgozott koncepciók bemutatása, értékelése, valamint a
csomópont vasúti átjárhatóságának javítását célzó intézkedési javaslatok ismertetése a
következő szakcikk témája lesz. A harmadik szakcikk megjelenésével együtt hozzuk
nyilvánosságra a BVS környezeti értékelését.

Bevezetés
A BVS kidolgozása feszes módszertani keretek között zajlik annak érdekében, hogy a BVS
– átfogó jellege mellett – hiánytalanul megvizsgálja a főbb területeket, és az elemzési
lépések valós ok-okozati láncot alkossanak.
A BVS megalapozottságához nélkülözhetetlen a következő fő területek tüzetes
megvizsgálása:
 Budapestnek, mint városnak és mint a TEN-T hálózat elsőrendű csomópontjának
egységben kezelése, a tér- és közlekedési szerkezetben való elhelyezése,
 a jelenlegi hálózat karakterisztikájának, főbb alapmennyiségeinek, kapacitásának
feltárása,
 a személy- és áruszállítási piac, a kereslet elemzése, trendjeinek meghatározása,
 a budapesti vasúti szolgáltatások jelenlegi állapotának általános feltárása, a vasúti
szolgáltatások főbb elemeinek vizsgálata, úgy mint
 működés és üzemeltetés,
 infrastruktúra és területhasználat, valamint
 a vasúti közlekedés integrációja a budapesti közlekedésbe.
A társadalmi részvétel fontossága miatt az elemzés párhuzamosan két lépcsőben
zajlott. Egyrészt összegyűjtöttük a fent felsorolt területek hiteles megismerését szolgáló,
rendelkezésre álló adatokat, áttanulmányoztuk a témában korábban született releváns
tanulmányokat, másrészt a BVS-honlapon és workshop-okon ötleteket, észrevételeket,
javaslatokat gyűjtöttünk a nyilvánoságtól, azokat rendszereztük, és összevetettük a gyűjtött
adatokkal. Az újszerű, közösségi/társadalmi tervezésre alapozó módszertanhoz igazodóan
a hagyományos elemzési folyamat – amely erősen épít a meglévő adatok és koncepciók
értékelő elemzésre, illetve az azokból levezethető problémák és célok megfogalmazására
– több új elemmel egészült ki. Az első társadalmi egyeztetés célja a szakma, az érintett
érdekcsoportok és a társadalom lehető legszélesebb körű bevonása volt annak érdekében,
hogy minden gondolatot, véleményt és javaslatot összegyűjtsünk, és azok a szakmai célok,
intézkedések megfelelő kialakítását elősegítsék, megalapozzák.
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A beérkezett ötleteket, észrevételeket SWOT (Strengths – erősségek, Weaknesses –
gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, Threats – veszélyek) rendszer szerint
csoportosítottuk, azaz a hozzászólások alapján olyan állításokat, úgynevezett hipotéziseket
alkottunk, amelyek besorolhatók a fenti négy kategória valamelyikébe. A korábbi
koncepciókból, szakmai tanulmányokból ugyancsak hipotéziseket szűrtünk le, amelyeket
szintén beillesztettük a SWOT rendszerébe. A SWOT táblázat így lefedi a fent megjelölt fő
területeket. A következő lépésben a hipotézisek helytállóságát ellenőriztük a gyűjtött
adatokkal összevetve, és a hipotéziseket három csoportba soroltuk: a) megalapozott, b)
nem megalapozott, c) a rendelkezésre álló információk alapján nem igazolható. Ennek
eredményeképpen állt elő a megalapozott hipotézisek listája, SWOT-rendszer szerint
csoportosítva, ami alkalmas a csomópont jelenlegi és a kívánt jövőbeni állapotának
leírására. A célokat ebből az úgynevezett „megerősített SWOT” elemzésből vezettük le.

1. táblázat: A stratégiai célok meghatározásának logikai rendszere

Elemzés
Budapest és térsége, a globális nagyvárosok nemzetközi versenyének szereplője
egyközpontú, nemzetközi jelentőségű, a települési funkciók egyedi mintázatával
jellemezhető. A vasútfejlesztésnek a város és a térség versenyképességét kell
erősítenie, a cél nem lehet pusztán a vasút, mint közlekedési/szállítási mód fejlesztése.
A város – történelmi fejlődése, településmorfológiája, valamint beépítési tulajdonságai
alapján – öt egymástól eltérő zónára osztható: belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és
Duna-menti zóna. A főváros több funkciója jelentős átalakuláson ment keresztül az
elmúlt évtizedekben. Az átalakulás leginkább a gazdasági területeket érintette. Az
irodaterületek és lakóterületek bővülése, az intézményi koncentráció az egészségügy,
oktatás és közigazgatás területén komoly forgalomvonzó hatású.
Magyarország vasúti hálózata – történelmi adottságokból fakadóan – követi az ország
Budapest-központúságát. A vasúti személy- és áruszállítás tranzit- és távolsági
szegmenseinek jelentős hányada a főváros érintésével, azon keresztül halad. Budapest
számára ez az országos hálózati struktúra az agglomerációs és távolsági viszonylatok
közvetlen kiszolgálása szempontjából kedvező. A gyűrűirányú hálózati kapcsolatok hiánya
miatt azonban a távolsági, a nemzetközi és a teherforgalom is alapvetően a főváros
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érintésére van kényszerítve, emiatt tehát jelentős átmenő forgalom jelenik meg a budapesti
belső hálózaton.
A fővárosi pályaállapotokat jól jellemzi, hogy annak ellenére, hogy több vonal is a
közelmúltban épült át, több vonal rekonstrukciója pedig folyamatban van, így is komoly,
közel 50%-os a nem megfelelő állapotú infrastruktúra, amely éppen a legjobban terhelt
belső szakaszokat jelenti. Az említett felújítások ezeket a – kritikus állapotú – belső
szakaszokat nem érintették.
Budapest és környékének vasúthálózatán koncentrálódik a teljes hazai vasúti
személyforgalom több, mint fele. A legnagyobb forgalmat a 100-as, a 70-es és a 30-as
vonal bonyolítja le, alacsonyabb forgalom a 142-es, a 150-es és a 71-es vonalon
tapasztalható, amely – részben – az ezeken a vonalakon nyújtott – főleg a vasúti
infrastruktúra rossz állapotára visszavezethető – alacsonyabb szolgáltatási színvonal
következménye. A legnagyobb napi felszállóutas-számok a fejpályaudvarokon, illetve
Kelenföldön és Kőbánya-Kispesten jellemzők.
Az alábbi 1. ábra bemutatja a Budapestet érintő vasúti napi személyforgalom nagyságát
(melyen a napi utasszámok a vonalak vastagságával arányosak) azzal kombinálva, hogy a
vasutat használók milyen arányban milyen más közösségi közlekedési móddal kombinálják
a vasutat. A különböző közösségi közlekedési módok eltérő színnel vannak jelölve, így jól
látható, hogy az egyes átadási pontokon mely módokra és milyen mértékben történik
átszállás.

1. ábra: Vasúti személyforgalom a főváros és környékének vasútvonalain, a városon belüli átszálló utazásokkal
együtt, valamint a megállóhelyi napi felszállószámok, 2018. (forrás: Egységes Forgalmi Modell (EFM), MÁV Zrt.)

Az elővárosi vonalaink menetrendi struktúráját a távolsági vonatok alapüteme
határozza meg. Mivel az alapütemük jellemzően 30 perc (vagyis 30 percenként közlekedik
egymás után egy vagy két távolsági vonat), így az elővárosi forgalomban is a 30 perces
alapütem jellemző. A zónázó vonatok pedig a belső elővárosi szakaszon szintén e 30
perces ütemhez igazodva, Budapest felé közvetlenül a távolsági vonatok előtt, Budapestről
indulva pedig közvetlenül mögöttük közlekedhetnek. 30 percesnél sűrűbb kiszolgálás
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elméletileg is csak úgy lehetséges, ha az alapütemben többféle megállási rendű vonat
közlekedik, de a távolsági vonatok miatt a 30 perces alapütemen belül a kiszolgálás
jellemzően nem lehet egyenletes. Az elővárosi forgalomban az alapütem sűrítése úgy lenne
lehetséges, hogy ha a gyors (távolsági) vonatok a sűrűn megálló elővárosi vonatoktól
legalább a legbelső, utoléréssel érintett szakaszon külön pályán közlekedhetnének, (a
belső elővárosban az adott szakaszon szintén nem megálló zónázó vonatok is ezt a pályát
használhatnák), a vonalak kapacitása így a vegyes forgalmúnál jelentősen nagyobbra
növelhető. Ez a sebesség szerinti szétválasztás várhatóan a folyamatban lévő
fejlesztésekkel Érd térségéig megvalósul a székesfehérvári és pusztaszabolcsi
vonalakon, valamint erre biztosít majd lehetőséget a 100d (a Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér kötöttpályás kapcsolatát megteremtő) vasútvonal, illetve a
nagysebességű vasutak megépítése is.
A budapesti hálózaton található 23 állomás közül 9 minősíthető hálózati szempontból fontos
csomóponti állomásnak. Az elemzett vasútállomások közül mindössze három helyen nincs
személyforgalom. A vasútállomások elhelyezkedése – néhány kivételtől eltekintve –
kedvezőtlen. A fejpályaudvarokat, valamint Kelenföld, Kőbánya-Kispest és RákospalotaÚjpest állomásokat leszámítva a budapesti vasútállomások nem kapcsolódnak szervesen
a városi szövethez és a tömegközlekedési hálózathoz. Kijelenthető, hogy a fővárosi
vasútállomások hálózata térbeli hiányosságokat mutat. Ugyanakkor vannak olyan
megállóhelyek, melyek városi tömegközlekedési kapcsolata jónak mondható (Zugló,
Kőbánya alsó, Pesterzsébet).
Vasúti pálya szempontjából az állomások, megállóhelyek többsége átépítés előtt áll, 17
szolgálati hely rossz vagy kritikus állapotú (38%), annak ellenére, hogy az elmúlt néhány
évben jelentős előrelépés történt. Az állomási biztosítóberendezés korszerűsítés
tekintetében a pályaállapothoz képest nagyobb a lemaradás. A 23 állomás közül csak 5
tekinthető újnak és 8 megfelelő állapotúnak. Az összes berendezés közel fele (43%-a)
rossz vagy kritikus állapotú. Hasonló a helyzet az állomások felsővezetéki rendszere
esetében, ahol a 21 villamos üzemű állomás 52%-a rossz, vagy kritikus állapotú.
A 2014-2018 közötti időszakban a személyszállító vonatokat tekintve általánosan
megállapítható, hogy az infrastrukturális eredetű késések összes idejének átlagosan több
mint kétharmadát – éves szinten átlagosan közel 5200 órát – az ideiglenes
sebességkorlátozások okozták. Ezen kívül még jelentős könyvelt (tehát nem minden
esetben utas által észlelt) késést okoztak a biztosítóberendezéssel kapcsolatos zavarok
(620 óra), a villamos vontatás helyhez kötött berendezései, valamint felsővezetéki zavarok
(520 óra).
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2. ábra: Késési okok bemutatása késési időtartam és előfordulási gyakoriság függvényében (forrás: MÁV Zrt.
késési statisztika 2018)

A menetrendszerűségre, zsúfoltságra, tisztaságra, utastájékoztatásra, utaskiszolgálásra és
személyzetre vonatkozó szolgáltatásiszint-megállapodás (Service Level Agreement –
SLA) a vasúti ágazatban 2011-től van érvényben, amit folyamatos szolgáltatói és
megrendelői mérések révén ellenőriznek. Az előírt és teljesített szolgáltatási szintek elmúlt
évekbeli alakulását elemezve látható, hogy a legutóbbi (2017. évi) adat sajnálatos módon
nem érte el az előírt szintet. A társadalmi egyeztetés során érkezett bejegyzések
megerősítették azt, hogy ezt a szolgáltatási szint-romlást az utasok is érzékelték.

3. ábra Személyvonati pontosság a budapesti vasúti hálózaton 2017.01-2019.10 (forrás: MÁV-START Zrt., START-TÁR
2019)

Budapest határát naponta két irányban mintegy 1,9 millió személyutazás lépi át
(forrás: EFM). Ebből a nagyvasúti vonalakon közel 195 ezer, a HÉV vonalain 43 ezer, a
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helyközi autóbuszokon 160 ezer utas közlekedik. A személygépkocsival utazók száma
ehhez képest meghaladja a másfél milliót.
A nemzetközi szegmensben a legnagyobb forgalmat az 1-es vasútvonal bonyolítja le, itt
naponta közel 3000-en utaznak a két irányban összesen. A Budapesten főként romániai,
szerbiai és ukrajnai városok felől átutazó tranzitutasok is aggregáltan Budapest és Bécs
relációjában jelentkeznek, a nemzetközi utazások hazai célja azonban jellemzően
Budapest. A távolsági vasúti forgalomban ugyancsak Budapest az utazások túlnyomó
többségének célpontja. A Budapestet érintő forgalom legnagyobb szegmensét pedig az
elővárosi és a fővárosi térségek, települések és városrészek között megjelenő utazások
adják. A szegmens legfontosabb összetevője a munkába és iskolába járó hivatásfogalom,
amely az év legtöbb munkanapján állandó és a vasút részéről is jól tervezhető szolgáltatást
igényel.
A nemzetközi cél- és tranzitforgalomban jellemzően a közút szerepe a meghatározó. A
belföldi távolsági forgalomban a vasút versenyhelyzete az elmúlt időszakban a nagyobb
vonali rekonstrukciókkal, a magasabb pályasebesség melletti jobb utazási időkkel
érzékelhetően javult. A verseny azonban főként a vasúttal közvetlenül kiszolgált
településeken értelmezhető, ahol a vasút elérhetősége is jó. Az elővárosi vonalak
korszerűsítésének hatása ugyancsak jól látható a forgalom alakulásában. A 2-es és a 30es vonalak felújítása a megbízhatóság mellett az utazási idők csökkentését is
eredményezte. A felújítások, a P+R és B+R kiépítése a járműcserével együtt a szolgáltatási
színvonal lényeges javulását hozták, melynek hatására az utasforgalom növekedett.
A magyar vasúti árufuvarozás fejlődése a 2008 végén kezdődött pénzügyi és gazdasági
válság hatására jelentős mértékben (közel 20%-kal) visszaesett, és a 2014-ben kialakuló
és azóta is jelen levő ukrán-orosz válság miatt értékben 2017-ben még mindig csak a 2008as szintet érte el.

4. ábra: Hazai árufuvarozási teljesítmények fuvarozási módok szerint (forrás: KSH)
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A hazai vasúthálózaton 2017-ben 52,8 millió tonna árut fuvaroztak, 11,4 Mrd átkm szállítási
teljesítményt, 19,3 millió vonatkm és 24,5 Mrd bruttótonnakm teljesítményt produkáltak,
mintegy 170 ezer tehervonatot közlekedtettek. A hazai vasúti árufuvarozás megoszlása
belföldi és nemzetközi forgalomban 30-70%, ami többek között azt jelenti, hogy a hazai
vasúti árufuvarozás meglehetősen kiszolgáltatott a nemzetközi gazdasági helyzet
ingadozásainak (konjunktúra, dekonjunktúra).
A budapesti körzet legterheltebb áruforgalmi viszonylatai az 1-es vonalon a KelenföldFerencváros és Kelenföld-Budaörs szakaszok. A közlekedő tehervonatszámot tekintve a
második legterheltebb a 100-as vonal Vecsés–Pestlőrinc szakasza.
A korszerű közúti áruszállítás megindulása előtt a vasúti szállítás volt az egyetlen lehetőség
egy Budapest méretű város napi szükségleteinek ellátására. A budapesti körvasúthálózat
és az ehhez kapcsolódó rendezőpályaudvarok és iparvágányok ezt az igényt kívánták
kiszolgálni. A múlt század közepén Budapesten nagyteljesítményű gurítódombbal
rendelkező pályaudvarok üzemeltek, melyekhez számos kisebb teljesítményű, de a
hozzájuk csatlakozó iparvágányok szempontjából fontos rendezőpályaudvarok
kapcsolódtak. A kilencvenes évek elején, a KGST piac összeomlásával és a piacgazdaság
megjelenésével az addig mesterségesen fenntartott vasúti árufuvarozás hirtelen,
zuhanásszerűen visszaesett.
Hazánk európai uniós csatlakozását követően, a vasúti árufuvarozás piacnyitásával
fokozatosan megjelentek a magánvasutak. A piacnyitási kötelezettséggel összefüggésben
a MÁV-csoport szerkezetileg és szervezetileg is átalakult: 2006 januárjától a MÁV
szervezetéből kivált a MÁV Cargo, amely még, mint 100%-os MÁV tulajdonú vasúti
árufuvarozó társaság kezdte meg működését az új piacon. Az új szereplők
megjelenésével kialakult versenyhelyzet fokozatosan élesedett, de jellemzően csak
az irányvonati szektorban. Ennek oka, hogy ez a forgalom tervezhető és bonyolítható le
a legkisebb ráfordítással, legegyszerűbb technológiával és kedvező jövedelmezőséggel.
Mindezek a még üzemelő rendezőpályaudvarok további szolgáltatásszűkítését, esetenként
bezárását eredményezték.
A szórt küldeményes forgalmakat a MÁV által működtetett vasúti pályahálózaton
szinte kizárólag a Rail Cargo Hungaria (RCH, a privatizációt és névváltást megelőzően
MÁV Cargo) bonyolította/bonyolítja le. A fenti okok oda vezettek, hogy napjainkban
Budapest térségében gyakorlatilag egyetlen működő rendezőpályaudvar – Ferencváros –
üzemel. Rendszeres szórt küldeményes elegyrendezést (gurítást) csak az RCH rendel meg
a MÁV-tól. A többi vasútvállalat sok esetben járműtárolásra használja a pályaudvar
vágányait.
Jelentős problémát okoz a vasúti tömegáru ki/berakási helyeinek beszűkülése. A
pályaudvarok visszafejlődése a közforgalmú rakodóterületeket sem kímélte. Ezt a hatást
erősítette, hogy sok esetben a P+R parkolók a korábbi közforgalmú rakodóterületekhez
tartozó területen lettek kialakítva, így akadályozva a fel- és elfuvarozást. A másik korlátozó
hatás, hogy az önkormányzatok kitiltják a nehéz gépjárműveket a felfuvarozási
útvonalakról. Ettől függetlenül Budapestnek jelentős tömegáru-beszállítási igénye lenne,
amit a jövőben meg kell oldani.
Másrészt viszont a vasúti teherszállítási tevékenység visszaszorulása és ezzel
összefüggésben a teherszállítási tevékenység céljára ténylegesen használt területek
csökkenése folytán Budapest területén igen jelentős kihasználatlan vasúti területek
találhatók. A BVS ezek jövőbeni hasznosíthatóságának vizsgálatát is célként fogalmazta
meg.
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Budapest térségében a csepeli kikötő az egyetlen olyan csatlakozási pont, ahol a
folyami és vasúti áruszállítás találkozik. A csepeli kikötő megközelítése nehézkes és
lassú, valamint további problémát jelent, hogy Ferencvároshoz hasonlóan Budapest
szívében fekszik. A BILK Kombiterminálra és Csepelre érkező nemzetközi kombinált
tehervonatok nagy része nyugat-magyarországi határállomások felől érkezik, és azok felé
indul.
A hazai le- és/vagy feladású intermodális forgalom fő jellemzője, hogy 95%-ban Budapest
környéki terminálokon bonyolódik le, és elsősorban konténeres (valamint kismértékű, de
növekvő félpótkocsis és csereszekrényes) forgalomról beszélhetünk.
A vasútüzemeltetés főbb megállapításai a következőkben foglalhatók össze:
 A törvényi szabályozás EU-konform és megfelelő kereteket ad. A MÁV Zrt.
háromszintű szabályozási rendszer elvén működik. Az állami szabályozási szint az
Országos Vasút Szabályzat (OVSZ I) alapján, a vállalati szabályozás a MÁV Zrt.
műszaki és üzemi szabályzatai alapján történik. A vasútvállalati utasításokat a
Forgalmi Igazgatóság („F” jelű utasítások), a TEB Igazgatóság („E” jelű utasítások)
és a Pályalétesítményi Igazgatóság („D” jelű utasítások) kezeli. Emellett a kiegészítő
utasítások, és segédkönyvek alapján összeállításra kerülnek a Végrehajtási
Utasítások, melyek az állomási és a vonali forgalomirányítás feltételeit határozzák
meg, szabályozzák. Ez utóbbiak jelentik a végrehajtási szabályozási szintet.
 A szerelvény és személyzeti fordulók elemzése rávilágított a heterogenitásból
fakadó problémákra, a szabályozásból fakadó vezénylési problémákra (pl. egy
szolgálat általában kevesebb mint 50%-a telik vonatok továbbításával, a többi idő az
adminisztratív feladatok elvégzéséhez és a munkaközi szünetek kiadásához
szükséges), valamint arra, hogy a magas létszámszükséglet a rendkívül szigorú és
kötött szabályok miatt szükséges.
 A MÁV Zrt. 2019. év végéig nagy erőket fordít az érvényben lévő utasításrendszer
optimalizálására, a kor technológiai vívmányainak megfelelő frissítésére,
aktualizálására, (tekintetbe véve pl. a fejpályaudvari technológiák korszerűsítési
igényeit vagy a motorvonati és ingavonati üzem dinamikus terjedését), az átfedések
megszüntetésére és az egymásnak ellentmondó utasításrendszerek illesztésére. Az
utasításrendszer korszerűsítése eredményeképpen nagyságrendileg 290
utasítás hatályon kívül helyezése és 230 módosítása várható.
 A MÁV-Csoport – a nemzetgazdaság más ágazataihoz hasonlóan – egyre komolyabb
munkaerőhiánnyal küzd. A MÁV jelenleg kidolgozás alatt álló stratégiájában is
szerepel, hogy „a megfelelő létszámú, összetételű, képzettségű és motiváltságú
munkaerő hosszútávú biztosítása a stratégiai célok megvalósításának feltétele.” A
honlap segítségével lezajlott társadalmi konzultációs folyamat során több olyan
kritikus megjegyzés is érkezett, amely megerősíti, hogy a megfelelően képzett és
motivált munkaerőnek jelentős hatása van az utasok által érzékelt szolgáltatási
színvonalra, illetve befolyásolja az üzemeltetést is.

A keresleti trendekben beazonosított változások (diszkontinuitások)
A stratégiák készítése során alapvető kérdés, hogy azok a trendek, melyek a korábbi
időszakban megfigyelhetőek voltak, mennyiben tekinthetők érvényesnek a jövőre
vonatkozóan. A BVS szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a keresletben korábban
megfigyelt változások (az utazások száma, irányultsága és a módválasztási szempontok
terén), illetve a társadalmi prognózisok (elsősorban a népesség és a motorizáció
vonatkozásában) valóban helytállóak-e, és a jövőben lehet-e ezekre alapozni. A készülő
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BVS épít a korábbi becslésekre és az ezeken alapuló javaslatokra, koncepciókra, de a
jövőbeli pontosabb előretekintés érdekében a korábban feltételezett fejlődési trendek
felülvizsgálatra kerültek. Az elemzés megállapította, hogy a folyamatok nem minden
esetben alakultak az előrejelzések szerint, ily módon diszkontinuitások voltak
beazonosíthatók. A kínálati oldalhoz tartozó infrastruktúra-beruházások és technológiai
megoldások sok esetben szintén másként alakultak, mint ahogy azok a korábbi
stratégiákban szerepeltek, így a BVS esetében ezen a téren is fontos volt azonosítani, hogy
mi volt a várakozás és mi lett a valóság.
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, mint magasabb szintű
stratégia
alapján
a
projektgenerálás
mindhárom
eszközcsoportban
(intézményi/szabályozási, menedzsment és infrastruktúra) megtörtént. Az ez alapján
folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló beruházások a következők:
 Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése,
 Budapest, Rákos–Hatvan vasútvonal korszerűsítése és kapcsolódó ETCS2
vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése,
 Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése és kapcsolódó ETCS2
vonatbefolyásoló rendszerek kiépítése,
 Érd–Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése,
 Rákos–Újszász–Szolnok vasúti vonalszakasz központi forgalomirányítási,
biztosítóberendezési és távközlési munkái.
A budapesti áteresztőképesség szempontjából kiemelt jelentőségű Déli összekötő vasúti
Duna-híd korszerűsítése az eredeti ütemezéshez képest eltolódott, illetve a csatlakozó
Kelenföld-Ferencváros szakasz 3. vágányú átépítése még csak előkészítésnél tart.
Az eldöntött fővárosi beruházások (Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési
Terve, majd később Balázs Mór Terv) közül a BVS szempontjából lényeges:





az 1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig,
Hungexpo területének közlekedésfejlesztése,
P+R parkolók ütemes megvalósítása,
elektronikus, időalapú jegyrendszer és kapcsolódó új tarifarendszer bevezetése a
közösségi közlekedésben.

A fejlesztések egyrészt a Kelenföldi pályaudvart érintik, másrészt a vasúti rá- és elhordó
rendszerek, illetve a tarifarendszer fejlesztésével a személyforgalom további bővítési
lehetőségét hordozzák.
A Budapest térsége szempontjából meghatározó egyéb korábbi tervek (elővárosi
vasúti stratégia, Országos Vasútfejlesztési Koncepció, Budapest 2030 Hosszútávú
fejlesztési terv) és feltételezések átfogó jelleggel helytállóak, de a következő lényegi
változásokat szükséges a BVS megalapozásához átvezetni, illetve a vizsgálatokba
beemelni:





személyforgalmi volumenváltozások és prognózisok frissítése;
vasúti áruszállítási piac újrastrukturálódásából adódó változások átvezetése;
budapesti területfejlesztési szempontok figyelembevétele;
vasútüzemi és -forgalmi szempontok érvényesítése.
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5. ábra: A népességprognózis és a tényleges változások összevetése 2013-2019 között Budapest kerületeire és a
10000 lakosnál nagyobb agglomerációs településekre vonatkozóan

Hipotézisgyűjtés és feldolgozás
A nyilvános hipotézisgyűjtés funkciója az volt, hogy a stratégia ne csupán a korábbi
anyagoknak egy jelenlegi állapotfelméréssel és frissült szaktudással történő aktualizálása,
szintetizálása legyen, hanem a stratégia-készítésre további impulzusok is hatással
legyenek. Ilyen értelemben a honlapon keresztül lezajlott társadalmi részvétel funkciója az
volt, hogy olyan releváns javaslatok is befolyásolják a stratégia-alkotást, amelyek a
rendelkezésre álló szakmai anyagokból szükségszerűen nem következnek, így társadalmi
részvétel nélkül lehet, hogy az adott probléma nem került volna felszínre. Ahhoz tehát, hogy
a legfontosabb és legjellemzőbb hipotézisek kerüljenek megfogalmazásra,
mindenképpen szükséges volt, hogy a szakmán túl minden további érintett,
önkormányzatok, közlekedési szolgáltatók, civil szervezetek és természetesen a lakosság
is elmondhassa véleményét, tapasztalatait, közösségi tervezés formájában.
A nyilvánosságnak 2019. április 15-e és május 15-e között volt lehetősége arra, hogy a
www.bvs.hu honlapon kifejthesse a véleményét, néhány mondatban megemlítve a
problémákat és a javasolt beavatkozásokat, vagy éppen hosszabb dokumentumot töltsön
fel az alábbi kategóriákban:









Vonattal a Dunán át
Vasútállomás-fejlesztés
Vasúthálózat-fejlesztés
Vasúti járműfejlesztés
Szervezet-intézményfejlesztés
Szabályozásfejlesztés
Szolgáltatás
Egyéb

(51 db)
(146 db)
(170 db)
(55 db)
(17 db)
(24 db)
(109 db)
(47 db)
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A határidő lezártával a honlapról a fenti bontásban érkezett 619 bejegyzés és feltöltésre
került 51 különböző hosszúságú dokumentum. Ezen felül érkezett még 15 további
anyag az érintettektől e-mailen.
Mindezek felhasználásával került megfogalmazásra 82 db hipotézis. Az összeállított teljes
(alap)hipotézis-listából készült a SWOT elemzés alapját képező feldolgozott hipotézislista. A feldolgozott hipotézis-lista abban különbözik az alaphipotézis-listától, hogy már
csak alátámasztott hipotéziseket tartalmaz. A hipotézisek alátámasztottság szerinti
vizsgálata a JASPERS által javasolt és a helyzetfeltárás eredményeiből származó
megfelelőségi vizsgálat szerint történt, amely a teljes hipotézis-listában szereplő
hipotéziseket




megalapozott;
nem megalapozott és
a rendelkezésre álló információk alapján nem igazolható

kategóriákba osztja. A megalapozott hipotéziseket tartalmazó SWOT tábla a honlapon
(www.bvs.hu) megtekinthető.

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





a fenntartható közlekedési rendszer előmozdítása, a vasúti rendszer
használatának és hatékonyságának maximalizálása;
a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű
javítása;
az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése révén;
a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb
közlekedéstervezés, területrendezés és várostervezés révén.

A BVS legfőbb célja a Budapesti vasúti csomópontban meglévő szűk keresztmetszet
felszámolása, az átjárhatóság biztosítása.
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 jövőbeni 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.
A vasúti infrastruktúra minőségi paramétereinek javítása
o Zavartatásmentes és hatékony vasúti üzemvitel biztosítása: mivel Budapest
a legnagyobb és legforgalmasabb hazai vasúti csomópont, az itt kialakuló
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késések, zavarok kiemelkedően súlyos problémát jelentenek, azok más
szakaszokra is kihatnak, megoldásuk tehát 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, a multimodalitás ösztönzéséhez ezen a téren is számos
intézkedésre van szükség (pl. B+R építése, akadálymentesítés,
kerékpárszállítás lehetőségének biztosítása).
o Vasúti áruszállítás részarányának növelése: a legnagyobb teherforgalmú
szakaszok fejlesztésének tervezésénél a személyszállítási szempontok
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 környezete (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, igényekre fókuszált javítása.
Megfelelő szabályozási és intézményrendszer, amelynek 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).
A 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.
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6. ábra: Célok és kapcsolatok a hipotézisekkel

Következő lépések
A BVS folytatása a fenti célkitűzéseknek megfelelően egy fejlesztési vízió megfogalmazása,
illetve annak intézkedésekre való felbontása és ütemezése lesz. A BVS alapvető célja, hogy
hosszútávú keresleti (utasforgalmi) és infrastruktúra-fejlesztési vízió kerüljön
megfogalmazásra, mely – eltérően a korábbi vízióktól – közvetlen hatással lesz a közeljövő
intézkedéseire is. A javasolt beavatkozások a víziót felhasználva, azt visszabontva és
elemezve kerülnek majd kidolgozásra. A kialakuló működési és üzemeltetési terv részei
forgalmi modellezéssel és előzetes tervezéssel kerülnek alátámasztásra és pontosításra.
A harmadik szakcikk témája a vízió és a priorizált intézkedéslista lesz, melyre várjuk és
kérjük majd a véleményeket a legszélesebb társadalmi kör bevonásával.
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