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Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 
(BAVS) - Budapest Rail Node Study (BRNS) 

 

Harmadik 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. 

A megoldáshoz vezető út első lépéseként kezdődött meg a Budapest Vasúti Stratégia 
kidolgozása, 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. 

Az elkészült stratégia meghatározza a beavatkozások célját és intézkedéseket 
fogalmaz meg, amelyek alapján a későbbiekben azonosíthatók lesznek a jövőbeni 
fejlesztési projektek és intézményi változtatási igények. A stratégia hatása az elővárosi 
térséget is érinti, és számos intézkedést tartalmaz az elővárosi vasútvonalakra is.  

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 stratégiaalkotás főbb lépéseit, valamint a projekt célját és a társadalmasítás 
folyamatát. Az első szakcikkel egyidőben egy külön cikkben ismertettük a BAVS 
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 bemutatta a főbb megállapításokat és a 
társadalmasítás első lépésének keretében beérkezett állításokból felépített SWOT 
elemzést, melyek verifikálásával állt elő a Stratégia célrendszere. Az első két szakcikk a 
bvs.hu honlapon érhető el. 

Jelen szakcikk témája a tervezési folyamat és a kidolgozott koncepciók bemutatása, 
értékelése, valamint a csomópont vasúti átjárhatóságának javítását célzó intézkedési 
javaslatok ismertetése. 

Jövőkép 

Budapest vasúti csomópont fejlesztési stratégiája az előrelátható jövőben elérendő 
céloknak legjobban megfelelő vasúti szolgáltatást és az ehhez szükséges infrastruktúrát 
határozza meg, és rendszerezi az ehhez szükséges intézkedéseket. 

A főváros és agglomerációjának lakónépessége jelentősen megváltozott az elmúlt 
húsz évben. Budapest legmagasabb lakosságszáma az 1980-as években volt, amikor is 
meghaladta a 2 millió főt (az 1980-as népszámláláskor 2.059.226 fő). Az 1990-es évektől 
azonban jelentős elvándorlás jellemezte a fővárost, amelynek mélypontja 2011-ben volt 
1.729.000 fővel. Azóta gyakorlatilag stagnál a lakónépesség, mostanában újra lassan 
csökken. 

Ezzel párhuzamosan Budapest agglomerációja az elmúlt évtizedekben dinamikusan bővült. 
Ez a folyamat – bár trendjeiben mutat ingadozást – stabil elővárosi keresletet jelent. Az 
agglomeráció kiterjedése ugyanakkor nő, belső szerkezete térségi központok, elkülönülő 
lakóparkok, gazdasági térségek kialakulásával folyamatosan változik. A közúti közlekedési 
infrastruktúra a változásokat sok esetben topológiailag ugyan képes követni, sok esetben 
azokat lehetővé teszi, generálja, viszont a megnövekedett lakosságszám által igényelt 
megfelelő kapacitást már nem képes biztosítani.  



 
Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) - Budapest Rail Node Study (BRNS) 

Harmadik szakcikk 

3 
 

 

 

1. ábra: A fővárosi agglomeráció településeinek lakónépessége és annak változása (Adatforrás: KSH-TeIR) 

A városfejlesztési programok és a budapesti elővárosi vasúti rendszer 
korszerűsítésének összehangolása, annak szinergikus hatása jól kiaknázható. A 
közlekedési fejlesztéseknek – így a vasúti fejlesztéseknek is – támogatni kell a városterület 
korszerűsítését, a barnamezős területek revitalizációját a vasúti kiszolgálás javításával, a 
vasúti területek csökkentésével és felszabadításával. Ugyanakkor a vasúti fejlesztések 
elsősorban a magas mobilitási igényt fakasztó fejlesztésekkel hasznosulnak a legjobban. A 
belső városi gazdasági és társadalmi szerkezet a fejlesztések kapcsán vegyes funkciójú 
területekkel bővül, így megjelenik lakóhely- és munkahelyfejlesztés is. A szinergikus hatás 
így a vasút menti területek felértékelődésében és ezzel együtt a város szempontjából 
kívánatos átalakulásában jelentkezik. 

A jelenlegi várostervezési elképzelések szerinti fejlesztések döntő többsége a város 
átmeneti zónájában valósulna meg, sok esetben forgalmas vasútvonalak mentén. A 
nagyobb volumenű vegyes funkciójú fejlesztések indokolják a vasúti és/vagy hév kiszolgáló 
kapcsolatok kialakítását vagy javítását, mint például: 

 Déli Városkapu a Közvágóhíd környékén 
 Rákosrendező térsége 
 Budapart a Kopaszi-gátnál 
 fejpályaudvarok környezetének fejlesztése. 

E fejlesztési területek által indokolt vasútfejlesztés egyben a városi közösségi 
közlekedésbe való integráltság megteremtését is jelenti. 
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A vasútfejlesztéseknek Budapest és környéke regionális versenyképességének erősítését 
kell szolgálnia, ezek nem pusztán közlekedésfejlesztések. A vasút mint szolgáltatás 
törekedjen a lehető legtöbb igény kielégítésére, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a 
régión belüli ingázás, logisztika, üzleti forgalom kiszolgálására. Az infrastruktúra fejlesztése 
mellett a vasúti szolgáltatást, ún. „soft” elemeket is fejleszteni szükséges. 

A közösségi közlekedés részarányának romlása által előidézett folyamatok 
következménye elsősorban a zaj- és légszennyezés lakosságot terhelő hatásaiban 
jelentkezik. Beavatkozás nélkül a közúti közlekedés részaránya tovább növekedik, és a 
gépjárműközlekedésre visszavezethető jelenlegi konfliktusok tovább erősödnek. A vasút 
szolgáltatási színvonalának fejlesztésével ezek a kedvezőtlen folyamatok lassíthatók, az 
üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető, ezek a fejlesztések ezáltal globálisan 
hozzájárulnak a klímaváltozás mértékének a csökkentéséhez. 

A változatelemzés kiindulópontjaként nagységrendileg meghatározzuk, hogy mekkora 
potenciális utasforgalom és vasúti teherforgalom érhető el optimális esetben, ezt nevezzük 
potenciál álláapotnak. A személyforgalmi potenciál meghatározásánál több, egymástól 
részben független módszert alkalmaztunk. Ezek alapján elmondható, hogy jelentős 
vasútfejlesztések révén az utasszám másfél-kétszeres növekedésére lehet számítani, a 
teherforgalom 40%-os bővülése mellett. 

A vasútra terelhető forgalom ténylegesen akkor jelenik meg a vasúton, ha sikerül a vasúti 
szolgáltatások színvonalát jelentősen emelni, részben infrastruktúra-fejlesztéssel, részben 
az üzemeltetési és finanszírozási szabályok módosításával. 

A jelenlegi és potenciális állapotban jellemző utasszámokat a fő relációkban az alábbi 
mátrixok mutatják be: 
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JELENLEGI ÁLLAPOT Budapest Előváros Távolsági forgalom Összesen 

Budapest 32 000 82 000 19 000 

∑=289 ezer Előváros 82 000 33 000 8 000 

Távolsági forgalom 19 000 8 000 6 000 

  

"POTENCIÁL" ÁLLAPOT Budapest Előváros Távolsági forgalom Összesen 

Budapest 130 000 134 000 21 000 

∑=519 ezer Előváros 134 000 54 000 9 000 

Távolsági forgalom 21 000 9 000 7 000 

  

NÖVEKEDÉSI ARÁNYOK Budapest Előváros Távolsági forgalom Összesen 

Budapest 306% 63% 11% 

∑=80% Előváros 63% 63% 13% 

Távolsági forgalom 11% 13% 17% 

1. táblázat: Jelenlegi és „potenciál” vasúti forgalmak a fő relációkban a vizsgálat tárgyában 
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Távlati megoldási lehetőségek 

A távlati fejlesztési vízió meghatározása során a keresletelemzés eredményei és az elvárt 
szolgáltatási kritériumok alapján, iteratív módon meghatározott távlati kínálatot vettük 
alapul. A cél az volt, hogy csak olyan változatot vizsgáljunk, amely ezt a vonatmennyiséget 
kezelni tudja. Ebből kifolyólag a Budapest határán átlépő távolsági és elővárosi 
forgalomnagyság valamennyi változatban azonos volt. A változatok közti különbség 
elsősorban a fővároson belüli forgalomszervezésből adódik. Az elkerülő teherforgalmi 
változatban – értelemszerűen – a városhatáron átlépő teherforgalom kisebb, a többi 
változatban azonos. 

A távlatra fókuszáló (a metodikai szóhasználatban „funkcionális” – azaz a hálózati 
funkciókra összpontosító) változatelemzésben vizsgált változatok a következők voltak: 

 V1: vasúthálózati kapcsolatok szervezése a meglévő fejpályaudvari rendszer 
megtartásával, bővítésével: 
 V1a: a távlati vonatforgalmat a jelenlegi rendszert megtartva, a jövőbeni szükséges 

igények szerint bővítendő fejpályaudvarokra vezetjük be. Ebben a változatban a Déli 
összekötő híd a jelenlegi fejlesztésnek megfelelően 3 vágányos. 

 V1b: a fejpályaudvarok forgalmát addig a mértékig növeljük, amíg reális keretek 
között maradva a kapacitásuk bővíthető, az ezen felüli vonatok számára pedig más 
alternatív, a belváros szélét érintő megoldást biztosítunk a Déli összekötő híd 4 
vágányos kialakításával. 

 V2: a Déli és a Nyugati pályaudvarra tartó vonatok számára a fejpályaudvarok jelentette 
kapacitáskorlátot úgy oldjuk fel, hogy egy Dunát keresztező alagúton keresztül 
összekötjük őket, ezáltal a vonaton közlekedők számára feltárva a belvárost. A Déli 
összekötő híd ebben a változatban is 3 vágányos kialakítású. 

 V3: a nem Budapest-célú (tranzit) teherforgalmat egy tehervonatok számára 
optimalizált, Budapestet (délről) elkerülő vasútvonalon vezetjük, ezáltal kapacitást 
felszabadítva a fővárosi személyforgalom részére. 

Az egyes változatok esetében a hálózati kapcsolatok meghatározásával elemeztük a 
lehetséges forgalomszervezési megoldásokat, valamint azonosítottuk (modelleztük) a 
forgalmi és környezeti hatásokat.  

A változatok értékelése során alkalmazott szempontok a következők voltak: 

 beruházási és fenntartási költségek 
 szolgáltatási szint javítása 
 üzemeltetési hatékonyság 
 városfejlesztés 
 klíma- és környezeti hatások 

Az értékelés főbb megállapításai: 

 A teljes optimális potenciál kiaknázásához szükséges vonatmennyiséget a jelenlegi 
fejpályaudvarok, illetve a jelenlegi állapotú budapesti vasúti infrastruktúra nem 
tudják kezelni. 

 A keresleti vizsgálatok szerint az utasforgalom alapvetően a belvárosi célpontokat 
keresi, de a dunai átkeléssel járó, átlapoló irányú igény is jelentős. Ezen 
utasforgalom igényének kiszolgálására a fejpályaudvari célpontú, illetve az 
alagutas megoldás adhat optimális választ. A két változat elvárt szolgáltatási 
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színvonalú kiszolgálása között a felszíni területfoglalás mértékében jelentős 
különbség mutatkozik. 

 A Déli összekötő vasúti híd bővítése a csatlakozó vonalhálózatból kiindulva a 
területileg érintett forgalom egy részének adhat jobb kiszolgálást, jó megoldás 
addig, amíg a teherfogalom is egy bizonyos szint alatt marad.  

 Az elővárosi bevezető vonalak fejlesztése nem készült el teljeskörűen, így a 
várható potenciál eléréséhez nemcsak a budapesti belső, hanem még az elővárosi 
szakaszokon is szükségesek további fejlesztések. 

 A V0, Budapestet délről elkerülő, átlós irányú teherforgalomi vasútvonal 
önmagában az elővárosi személyforgalom lehetséges növekedését nem tudja 
kezelni, ahhoz mindenképpen társítani kell további intézkedéseket, mivel a 
személyvonatokra gyakorolt menetrendi hatásai elsősorban a csúcsidőszakon 
kívül, illetve a belső hálózat teherforgalommal terhelt szakaszain érvényesülnek. 

 A klímahatások az egyéni közlekedésről a vasút javára történő áttereléssel 
arányosak, ezért az alagút megvalósítása esetében a legnagyobb a mértéke. A 
káros légszennyező anyagok mennyisége az ÜHG kibocsátáshoz hasonlóan 
alakul. 

 Az egyes változatok megvalósulása eredményeként a közúti- és vasúti 
zajterhelések és konfliktusok megváltoznak, illetve térben átrendeződnek. A 
legkedvezőbb helyzetet zajvédelmi szempontból a Budapestet elkerülő 
teherforgalmi vasútvonal kiépítésével számoló változat eredményezné, mivel a 
teherforgalom jelentős része a városon kívülre kerülne át.  

Az eredmények alapján összességében megállapítható volt, hogy a hosszútávon, 
optimális szabályozási környezetben és megfelelő szolgáltatás mellett megjelenő 
személy- és teherforgalmat a V2 változat, azaz a Déli pályaudvar térségét a Nyugati 
pályaudvarral összekötő vasút alagút kiépítése szolgálja legjobban. Az alagút igen 
jelentős átrendeződést hozna a város kötöttpályás kínálati szerkezetébe, és már a mai 
keresletet is ez a megoldás elégítené ki optimálisan egy megnövelt szolgáltatási szinten. 
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2. ábra: V2 funkcionális változat (csúcsórai bejövő elővárosi vonatszámok, távolsági forgalom nélkül) 

Tudatos építkezés a jövőbeni üzemeltetési koncepció elérésére 

A dunai vasúti keresztezés fejlesztésének módját meghatározó első szintű változatelemzés 
alapján történt az így átalakuló infrastruktúra-hálózaton üzemeltethető optimális 
viszonylatstruktúra meghatározása. Ennek eredménye alapján lehetett beazonosítani, 
hogy milyen infrastrukturális beavatkozások megvalósítását teszi az új rendszer 
szükségszerűvé. 

Az üzemeltetési változatok vizsgálata első lépésben távolsági és elővárosi szegmensekre 
bontva történt. Mindkét szegmens esetén szervezési alapelveket jelöltünk ki, ezek 
megvalósítására alváltozatokat dolgoztunk ki. Az alváltozatok szegmensenként 
elválasztott, kvalitatív és kvantitatív értékelésének tanulságai alapján olyan komplex 
változatokat alakítottunk ki, amelyek egyszerre tartalmazzák az elővárosi és távolsági 
szegmenseket, azok együttes működését, valamit azokat a szervezési irányelveket örökítik 
át az alváltozatokból, amelyek azok értékelése során optimálisnak adódtak. A komplex 
változatok részletes elemzése választ adott az általános módszertan legfontosabb 
kérdéseire (döntések és lépcsők). A teherforgalmi szegmens értékelése a komplex 
változatokhoz való illeszkedésvizsgálattal történt. A komplex vizsgálatok értékelése 
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vezetett el a javasolt intézkedéslista kialakításához, ill. annak ütemezett megvalósítására 
tett javaslathoz. 

 

3. ábra: Változatok értékelésének módszertana 

Az al- és komplex változatok részletes elemzése számos fontos megállapításra vezetett, 
pontokba szedve mutatunk be őket: 

1. A budapesti vasúti csomópont kapacitásbővítésének és a 
szolgáltatásfejlesztésnek a legfőbb eleme a Déli pályaudvar térsége – 
Nyugati közötti vegyes személyforgalmú vasúti alagút a funkcionális 
vizsgálat megállapításai alapján. 

 

2. A vasúti alagút átmérős viszonylatrendszerébe a Budapest – Kunszentmiklós-
Tass közötti 150-es vonal kivételével minden befutó vonal – de nem minden 
vonat – hatékonyan rászervezhető, de az alagút optimális működésének ez 
nem alapfeltétele. 

 

3. A Ferencváros és Kelenföld közötti Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is 
magába foglaló háromvágányúsítása, valamint a csatlakozó állomási 
kapacitásbővítések szükségesek rövid-, ill. középtávon. 

 

4. Vannak olyan, szakmai elemzésekben is felmerülő vasútfejlesztési elemek, 
amelyek az eredmények alapján, a stratégia időtávjában nem 
alátámaszthatóak. Ezek a következő elemek: 

 4 vágányú vasúti alagút, 
 Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló 

négyvágányúsítása, 
 Cegléd felől a Keleti pályaudvarra kapcsolatot biztosító Pongrác-

áttörés, 
 Déli pu. felől Ferencváros felé kapcsolatot biztosító Kelenföldi delta. 

 

5. A Keleti pályaudvar jelentős, vegyes személyforgalmú vasútüzemi 
szerepének megtartása kívánatos hosszú távon is, de a maihoz képest 
csökkenő szerepű pályaudvari funkciókkal. 
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6. Tekintve, hogy a vizsgálatok alapján elért szakmai konszenzus szerint a hálózat 
fő elemein, mint az alagút és Déli összekötő vasúti híd, a vegyes 
személyforgalmú viszonylatszervezés preferált, Budapest, mint vasúti 
csomópont egészére nézve sem élvez kitüntetett szerepet egyik 
személyforgalmi szegmens sem. Ezzel összhangban a Keleti pályaudvar távlati 
funkciója is vegyes üzemet kíván meg. 

 

7. A vasúti alagút méretezésül szolgáló forgalmi kapacitása – részletesebb 
vizsgálatokig – vegyes forgalomra biztosítandó 24 vonat/óra/irány, mintegy 1/3 
rész távolsági forgalmi arányig. 

 

8. A Nyugati pályaudvar vonatfordító szerepe az alagúti átmenő 
viszonylatszervezési rendszerhez köthetően hosszútávon csökkenthető, míg 
ezzel egyidőben az átmenő utasforgalom kezelése a felszín alatt 
biztosítandó. A Nyugati pályaudvaron továbbra is maradnak a felszínen fordított 
vonatok. 

 

9. Kelenföld állomás térségében a keresztező vasúti forgalmak számára 
kapacitásbővítés, valamint vonatfordító kapacitás létesítése szükségszerű a 
műszaki és gazdasági korlátok mentén. 

 
10. A pesti külső körvasúton a már meglévő, de személyforgalommal nem jól 

kiszolgált vasúti tengely távlati fejlesztése alátámasztott. 
 

11. A Liszt Ferenc repülőtér kiszolgálása a távolsági és zónázó, átmenő 
vonatokon túl a város felől érkező és helyben forduló viszonylatokkal is 
szükséges. 

 

12. A vasúti versenyképesség növelése érdekében tervezett, a fejlesztés nélküli 
állapothoz képest történő közel kétszeres kínálatbővítés és egyben a 
kiemelkedő, általánosan szintet lépő szolgáltatási színvonalnövelés 
eredményeként a vizsgált komplex változatok mindegyike nagyarányú, mintegy 
80-90 ezer járműkm futástöbbletet mutat naponta, melyből 60-70 ezer az 
elővárosi vonalakon jelentkezik. A szolgáltatási színvonalnak – a 
futásteljesítmény növelésével járó – emelése az elővárosi utasszám bővítésén 
túl a vasút városi közlekedésben betöltött szerepének növelését is célozza. 

 

13. Az utasforgalom jellemzőinek (utazási idő, modal split, utaskm) a fejlesztés 
nélküli állapothoz képesti változásában a változatok egymáshoz képest 
csekély különbségeket mutatnak, a stratégia által vizsgált fejlesztések 
hatásainak jelentős hányada a tervezett járatsűrítésekből és gyorsabb 
eljutásból származik. 

 

14. Ferencváros rendezőpályaudvar teljes kiváltására rövidtávon könnyű, 
magától értetődő, költséghatékony megoldás nem látszik. Funkcióinak 
áthelyezése a Budapest vasúti csomópont átjárhatóságának növelése 
szempontjából pedig jelenleg nem sürgető.  A rendezőpályaudvari funkciók 
elhelyezése tekintetében a vasúti áruforgalmi szempontok meghatározóak. A 
továbblépéshez részletesebb vizsgálatok szükségesek, ennek érdekében a 
BAVS intézkedést fogalmaz meg egy célzott koncepció elkészítésére. 

 

15. A BAVS által feltételezett középtávú vasúti teherforgalom növekedés 
kezeléséhez a Budapest vasúti csomópont szempontjából a Déli Körvasút 
teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló háromvágányúsítása 
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szükséges és elégséges, a bővítés viszont nem jár együtt az itt átmenő 
teherforgalom azonnali és érdemi növekedésével. A Budapestet elkerülő, 
akár új nyomvonalon, akár meglévő vonalak fejlesztésével létrehozott 
teherforgalmi körgyűrű (V0) szükségessége hosszú távú, jelentős 
áruszállítási növekedés esetén merül fel, a Déli Körvasút teherforgalmának 
tehermentesítésére. 

 

16. A Budapest vasúti csomópontot elkerülő, de a Dunát nem keresztező 
vasútvonalak (5, 44, 77, 82 vv.) fejlesztésével Budapest körvasúti elemeinek 
megfelelő szakaszai tehermentesíthetőek, azonban ez a Dunát keresztező 
forgalmi igényekre kevés hatással van. 

A dinamikus, fokozatos fejlesztés lépései 

A meghatározott intézkedések ütemezhetőségét az alábbi értékelési szempontok mentén 
végeztük el: 

 A jelenlegi vonatszám legfeljebb ütemesen, az új/folyamatban lévő fejlesztések 
üzembe állása után bővül. 

 A feltételezhetően nagyobb társadalmi haszonnal járó intézkedéseket a 
lehetőségekhez mérten időben lehetőleg minél korábban meg kell valósítani. 
Leginkább a külső vonali fejlesztésekkel rendbehozott vonalakon már jól közlekedő 
viszonylatok zavarait kell elsősorban a belső szakaszokon megszüntetni. 

 A késéseket mielőbb meg kell szüntetni, de úgy, hogy a fejpályaudvarokat túlbővíteni 
átmenetileg sem kell/szabad. Hogy ez átmeneti, vagy végleges megoldásokkal 
lehetséges, azt az egyes vonalakra/szakaszokra pontos megoldásokat kínáló 
megvalósíthatósági tanulmányok határozzák majd meg. 

 A sűrítések az alagút megépítéséig az átmérős viszonylatokba rendezhetők, ehhez a 
körvasúti szakaszokat fogják használni. 

 

4. ábra: Ütemezési logika 

• Időtávok 
meghatározása

1. Lépés

• Beavatkozási logika 
(műszakilag értelmes 
projekt, logikai függőség, 
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hasznosság 
megítéléséhez)
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Visszacsatolás
• A társadalmi hasznosság 

teljesülni tud-e más 
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• Későbbi fázis miként építhető 
rá
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Az intézkedésekből levezethető egyes projektek ütemezését a projektek előkészítése során 
részletesen kell vizsgálni, figyelembe véve a projektek egymással való összefüggéseit, de 
tekintettel kell lenni különösen arra is, hogy a budapesti vasúti rendszer az újabb ütemek 
eléréséig (pl. a projektek megvalósítása [kivitelezés] alatt is) legalább a jelenlegi szinten 
működőképes maradjon. 

Azonnali beavatkozások 

 a jelenlegi szolgáltatási szint fenntartásához 
nélkülözhetetlenek, vagy 

 az intézkedés mértéke és/vagy annak 
előkészítettsége miatt igen rövid átfutási idővel 
megvalósíthatók, és a szolgáltatási színvonalban 
jelentős emelkedést jelenthetnek. 

Rövid táv (2021-2030) 

 a Déli pályaudvar térségét a Nyugati 
pályaudvarral összekötő vasúti alagút, 

 az alagútra szervezett közlekedési rendszer 
működőképességéhez szükséges elemek, 

 olyan fejlesztések, amelyek az alagút mint 
legnagyobb kapacitásbővítő intézkedés 
megépültéig is már részben vagy egészben hasznosulni tudnak, vagy 

 ahhoz szükségesek, hogy más, nagyobb léptékű intézkedések idején a 
forgalomszervezés lehetőségeit bővítsék, hogy a szolgáltatási szintet ideiglenesen 
se kelljen csökkenteni. 

Hosszú táv (2031-2040) 

 az alagút  működéséhez nem nélkülözhetetlen intézkedések, hanem csak azon felül 
jelentenek további szolgáltatásiszint-emelést, vagy 

 rövid távon is kívánatos, az egyes vonalcsoportok fejlesztései esetén szükséges 
elemek, de az alagút által kínált kapacitásbővítés nélkül önállóan nem valósíthatók 
meg, vagy 

 olyan intézkedések, amelyek egyéb tényezőktől is függenek, amelyek várhatóan 
csak hosszú távon valósulnak meg, vagy 

 logikai vagy egyéb függőségeik miatt csak az alagút megépítése után válnak 
megvalósíthatóvá, vagy 

 olyan, akár rövid távon is kívánatos, de az alagúttal csak együtt hasznosítható 
intézkedések, amelyek előkészítése és megvalósítása műszaki vagy környezeti 
kockázatok miatt várhatóan a többi hasonló projektnél jelentősen több időt vesz 
igénybe. 

A részletes intézkedéseket a stratégia társadalmi egyeztetésre készülő változata 
tartalmazza. 

Azonnali 
intézkedések

Rövidtáv

(2021-2030)

Hosszútáv
(2031-2040)

5. ábra: Időtávok 
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Vasúttal a fenntarthatóságért 

A BAVS készítésénél a környezetvédelmet nem szempontként, hanem mindent 
átható tervezési elvként érvényesítettük. A célokat, a kidolgozott változatokat és az 
intézkedéseket a munka folyamán a környezet- és klímavédelmi szempontok alapján külön 
szakértői csoport is minőségbiztosította. A teljes tervezési folyamat a nyilvánosságot 
bevonva, transzparensen történt. A nyilvánosság bevonásának hivatalos formája a tervek 
és programok környezetre gyakorolt hatásai vizsgálatáról szóló Stratégiai Környezeti 
Vizsgálat (SKV) az Európai Parlament és a Tanács irányelve alapján. Az SKV eljárás 
folyamatának lényeges lépése a környezetvédelmi szervek, illetve a nyilvánosság 
véleményének, észrevételeinek stratégiába történő integrálása. 

Az SKV módszertant három pillérre támaszkodva dolgoztuk ki: 

1. a BAVS céljainak illeszkedése az EU és a hazai környezetpolitikai célrendszerhez  
2. fenntarthatósági kritériumrendszer  
3. környezetiteljesítmény-értékelési rendszer.  

Az eljárás legfőbb megállapítása, hogy a BAVS célrendszere (hosszú távú célkitűzések) 
a legtöbb vonatkozásban teljesíti a nemzetközi és a hazai célkitűzések alapján 
meghatározott fenntarthatósági kritériumokat, és a tervezett intézkedések hatékony 
megvalósításával elősegítheti a fenntartható személy- és áruszállítás arányának 
növekedését, a természeti környezet megóvását. 

Az SKV eljárás biztosítja, hogy a BAVS – véglegesített formában – csak olyan 
intézkedéseket tartalmazzon, melyek környezetileg értéket teremtenek és óvnak. 


