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1. Vezetői összefoglaló  
A Déli Körvasút fejlesztése az utóbbi évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztési beruházása. 
A kötöttpályás közösségi közlekedés hatékonyságának (infrastruktúra fejlesztés, sűrűbb me-
netrend, gyorsabb vasúti pálya, új korszerű megállóhelyek) növelése mellett a fejlesztéssel 
megvalósuló szolgáltatás prioritásai között szerepel a személygépkocsiforgalom és a környe-
zeti ártalmak csökkentése és mindezek által a vasúti közösségi közlekedés új szintre emelése 
a városi, elővárosi és távolsági közlekedésben. 

A vasúti közlekedés fejlesztése érdekében 2020-ban készült Budapest első vasúti stratégiája, 
a Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégia (továbbiakban: BAVS) Stratégiai Környezeti Vizs-
gálatot (SKV) megelőző, véglegesítés alatt álló változata, amely a korábbi Megvalósíthatósági 
tanulmányok által figyelembe vett bizonytalan projektkörnyezethez képest egyértelmű straté-
giai környezetet teremt.  

A BAVS egyik legfontosabb céljaként tűzte ki Budapest, mint vasúti csomópont szűk ke-
resztmetszetének feloldását, az átjárhatóság biztosítását. A BAVS célrendszere megfelel 
az EU közlekedéspolitikájának és a Budapesti Mobilitási Terv célkitűzéseinek is: 

a fenntartható közlekedési rendszer fejlesztése a vasúti közlekedés hatékonyságának növelésé-
vel, 
a vasúti közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű javítása; 
az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése ré-
vén; 
a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb közlekedéstervezés, 
területrendezés és várostervezés révén 

 
A BAVS megalapozta és meghatározta azt a stratégiai környezetet, ami új lendületet és irányt 
adhat a vasúti fejlesztéseknek a főváros és az elővárosok közlekedésében. A stratégia meg-
határozza azokat az intézkedéseket, amelyekkel a vasút térnyeréséhez összehangolt, több 
utast és gyorsabban kiszolgáló, a városias környezetbe is illeszkedő, sűrű menetidővel közle-
kedő megbízható vasúti közlekedési rendszer jöhet létre. A BAVS alap gondolata a stratégiá-
ban megfogalmazott intézkedések által, hogy a vasúti közlekedésre módváltás az egyéni sze-
mélygépjárműközlekedéssel szemben a budapesti közlekedésben és az elővárosi közleke-
désben minél nagyobb arányban megtörténhessen Budapesten. 

A BAVS kiemelten kezeli a Déli Körvasúton meglévő szűk keresztmetszet feloldását, hi-
szen kiemelt szerepet tölt be a vonalszakasz az elővárosi és távolsági személyforgalom-
ban. A stratégia az „azonnali intézkedések” közé sorolja a Déli Körvasút vonalszakasz kor-
szerűsítését. A stratégiában meghatározott „azonnali intézkedés” olyan intézkedéscsomag, 
amelyben szerepeltetett projektelemek a forgalom biztonságos fenntartása és bővítése érde-
kében szükségesek. A városi közlekedési hálózat fejlesztéseit a teljes vasúti hálózattal össze 
kell hangolni, az intermodalitást meg kell teremteni. A Déli Körvasút vonalán a vasúti kapaci-
tásbővítés mellett szükséges újabb városi átszállási kapcsolatok megnyitása annak érde-
kében, hogy a közösségi vasúti közlekedés versenyképessége növekedjen. Az előzetes vizs-
gálatok és tanulmányok alapján a Duna pesti oldalán Közvágóhíd és az Üllői út térsége, a 
budai oldalon pedig Nádorkert térsége jelentős utasvonzó hatással bír. Mindhárom helyszínen 
tervezetten nagykapacitású városi kötöttpályás közlekedési eszközre történő átszállási lehe-
tőségről beszélünk. Közvágóhíd esetében a Közvágóhíd mh. és a majdani H6H7 (H6-os rác-
kevei és a H7-es csepeli HÉV belvárosi irányú továbbvezetése történik meg a Kálvin térre, ami 
által a fővárosi kötöttpályás közlekedés összekötésre kerül) városi integrációja, Népliget mh. 
esetében pedig az M3 Ecseri úti átszálló pontja kerül kialakításra. Nádorkert mh. kialakítása 
esetén kiváló összeköttetés jön létre „BudaPart” lakóparkkal és az Infoparkkal, mint jelentős 
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hivatásforgalmat vonzó területtel. Továbbá a rakparton meghosszabbodó budai fonódó villa-
mosra is átszállási lehetőség nyílik.  

A Déli Körvasút jelenleg előkészítés (tervezési vagy kivitelezési) alatt álló projektelemei: 
1. Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése ér-

dekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása -kivitelezési 
tender fázisban 

2. Népliget megállóhely kialakítása – tervezési fázisban 
3. Egyvágányú átemelés létesítése Ferencváros vasútállomás végponti váltókörzetében 

– tervezési fázisban  
4. Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti vasútvonal kapacitásbővítéséhez 

kapcsolódó környezetrendezési feladatok – tervezési fázisban 
 
A tervezési terület Budapest-Kelenföld vasútállomás és a tervezett Népliget megállóhely C 
vágány elágazás Kőbánya felső – Kőbánya-Kispest és Keleti pályaudvar közötti területen fek-
szik. Hálózati elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti. 

 
1. ábra: A Déli Körvasút tervezési területe és a projekt közlekedési kapcsolatai 

 A projekt háttere és indokoltsága 

Napjainkban a nagyobb városok belvárosi környezetét élhetetlenné teszi az egyre növekvő 
gépjárműforgalom. Az egyéni közlekedés káros hatásait a városi közlekedésben a települések 
már nem tudják elviselni. A városokban, így fővárosunkban is a motorizáció és az agglomerá-
cióba való kiköltözési hullám következtében olyan mértékben megnövekedett a gépjárműfor-
galom, hogy állandósultak a belvárosi forgalmi torlódások és a környezetet károsító hatások 
is megnövekedtek.  

Számos káros következményekkel kell Budapestnek is szembesülnie, hiszen az országon be-
lüli centrális földrajzi helyzetéből adódóan mindig is kapocs volt a Dunántúl és a keleti ország-
részek között, továbbá nagytérségi szinten fejlettebb város a nyugati gazdasági centrumok és 
a Balkán-félsziget, illetve Kelet-Európa jelentősebb városai között.  
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A fővárost három TEN-T Core Network törzshálózati folyosó érinti, a Mediterrán, a Keleti/Kelet-
Mediterrán és a Rajna-Duna folyosók. A Déli összekötő vasúti Duna-híd és a csatlakozó 
vágányhálózat stratégiai és operatívan is kulcsfontosságú keresztezési pontja a vasúti háló-
zatnak, amelynek meghatározó szerepe van az európai és a távolsági áruszállításban, 
valamint a nemzetközi és a belföldi személyforgalomban egyaránt gyakorlatilag ezen a 
szakaszon bonyolódik az ország kelet-nyugati irányú vasúti forgalma, és itt halad át a Dunát 
keresztező forgalom 95%-a.  

 

2. ábra: Budapest és környékének vasúti térképe, TEN-T korridorok (Alaptérkép forrás: 
Wikipedia) 

A gazdasági válság óta a nemzeti gazdaság robbanásszerű fejlődésnek indult, a közúti közle-
kedési szektor is olyan mértékben erősödött, ami a meglévő közlekedési hálózat teljesítőké-
pessége határát súrolja. A fokozódó egyéni és közúti áruszállítási igények velejárói a káros 
környezeti hatások (zaj-, és légszennyezettség), illetve az állandósult torlódások. A szuburba-
nizáció folyamataként az elmúlt két évtizedben 15%-kal csökkent Budapest, és növekedett az 
agglomeráció lakossága. A munkahelyek azonban továbbra is Budapestre kötik jellemzően a 
kiköltözőket, aminek hatására a személygépkocsiforgalom jelentősen megnövekedett az agg-
lomeráció és Budapest között.  

Mind az eljutási idők csökkentése és a hatékony városi közlekedési rendszer megteremtése, 
mind a klímaváltozás miatt egyre fontosabbak a környezetet kímélő közlekedési módok 
fejlesztése. A következő évek hazai vasútfejlesztési törekvéseihez a szolgáltatás bővítése 
szükséges. A vasúti járatok menetrendsűrítése érdekében az azt közlekedtető infrastruktúrát 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

16 
 
 

is fejleszteni kell, mivel a jelenlegi vasúti hálózat legforgalmasabb szakaszán további csúcs-
időszaki személyvonatok közlekedtetése nem lehetséges. Ebből kifolyólag az elővárosi vas-
utak kapacitása gyakorlatilag csak a körvasútra irányított járatokkal növelhető.  

A Déli Körvasút vonalszakasz jelenleg elsősorban a távolsági, illetve kisebb mértékben az 
elővárosi forgalmat szolgálja, de emellett stratégiai szerepe is van, hiszen a Déli Összekötő 
vasúti Duna-híd meghibásodása esetén az Északi Vasúti Duna-híd az egyetlen valós pótlási 
lehetőség, mely összeköttetést adhat a két országrész között. A vasúti hálózaton a budapesti 
Duna-keresztezés egyértelmű szűk keresztmetszetet képez, így nélkülözhetetlenül szükséges 
a vasúti dunai keresztezés áteresztőképességének növelése. A Déli Összekötő Híd kapaci-
tásbővítése jelenleg kivitelezés alatt áll, amihez jelen projekt kapcsolódik új vasúti 3.vágány 
építésével.  

Az Európai Bizottság a 1315/2013/EU és a 1316/2013 EU rendeletek megvalósításának tá-
mogatására a multimodális TEN-T törzshálózat és a törzshálózati folyosók fejlesztésére vo-
natkozó közlekedés piaci elemzési tanulmányokat dolgoztatott ki 2014-ben, melyek alapján a 
közös érdekű projektekre vonatkozó iránymutatás született. Az Európai Unió által a törzshá-
lózatokra előírt szabályozás szerint minden vasúthálózaton legalább 225 kN tengelyterhe-
lésű, 100 km/h vonali sebességű és 740 m hosszúságú vonatok közlekedését, valamint az 
ERTMS teljes körű megvalósítását kell biztosítani. A célok elérése érdekében a főbb európai 
többlet értéket teremtő projektek az Európai Uniós finanszírozás szempontjából prioritást él-
veznek: a határokon átnyúló szakaszok építése, ill. bővítése, a szűk keresztmetszetek meg-
szűntetése a főbb európai közlekedési útvonalakon, a multimodális integráció biztosítása, ill. 
a vasúti közlekedés átjárhatóságának elősegítése stb. 

A közösségi vasúti közlekedés fejlődésének gátjai és a szűk keresztmetszetet jelentő pa-
raméterek a Déli Körvasút vonalán az alábbiak: 

• a budapesti vasúti pályahálózat mintegy 53%-a elavult, ami a menetrendi késésekben is 
megnyilvánul: átlagosan évi 10.000 órát késtek a vonatok a budapesti elővárosi hálózaton 

• a MÁV Zrt. adatai alapján 2018-ban a Déli Körvasút a megállóhelyi késéseket tekintve pél-
dául Bp.-Keleti pályaudvaron mintegy 1 333 óra, a teherforgalmi késéseket tekintve 2019-
ben mintegy 11 183 óra késést szenvedett el 

• a szuburbanizáció következtében megnövekedett mobilitási igényekhez nem tud a vasúti 
közlekedés igazodni és sűrített menetrendet bevezetni, mivel a jelenlegi vasúti hálózat leg-
forgalmasabb szakaszán további csúcsidőszaki személyvonatok közlekedtetése nem le-
hetséges korlátozások alkalmazása nélkül 

• a Déli Körvasút vonalszakasz jelenleg elsősorban a távolsági, illetve kisebb mértékben az 
elővárosi forgalmat szolgálja, mivel nincsenek a városi térségben integrált vasúti megálló-
helyek 

• Ferencváros vasútállomáson valamennyi tehervonat megállásra/félreállásra kényszerül, 
megállás után induló kelet-nyugati irányú tehervonatok egyszerre keresztezik az állomás 
minden irányát, azaz amíg mögöttük fel nem szabadul a végponti váltókörzet, addig az 
állomáson semmilyen áthaladó vágányút nem állítható be. A nyugat-keleti irányú tehervo-
natok (ugyancsak félreállnak az állomáson) az állomás jobb átmenővágányát szabadon 
hagyják, ezért a 4 végponti vonali vágányból 3 irányt blokkolnak 

• vonatkeresztezések magas száma miatt előforduló menetrendi késések (Ferencváros „C” 
elágazásnál, Ferencváros vasútállomás kezdőponti váltókörzetben, Ferencváros vasútállo-
más végponti váltókörzetben) 

• teherforgalom növekedése esetén – a személyforgalom további zavarása nélkül – jellem-
zően a 19-5 óra közötti időszakban lehet csak további tehervonatokat leközlekedtetni 

• a Déli Körvasút tervezési vasúti vonalszakasza jelenleg kétvágányú, villamosított pálya, az 
engedélyezett sebesség 80 km/h, a megengedett tengelyterhelés 210 kN, tehát nem telje-
síti a nemzetközi átjárhatóság feltételeit.  
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A projekt térségét érintő vonalszakasz fejlesztési elmaradása esetében a jelenlegi kapacitás-
problémák és a fejpályaudvarok, a kapcsolódó vasútvonalak zavarérzékenysége fennmarad, 
az áruszállítás számára rendelkezésre álló csúcsidejű menetvonalak korlátosak. A Déli Kör-
vasút szűk keresztmetszetet jelent a TEN-T hálózat számára is, így ennek feloldása halaszt-
hatatlan feladat. 

A fejlesztés tehát mind a vonalszakasz szűk keresztmetszete, mind pedig az átjárhatósági 
követelmények teljesítése miatt szükséges. 

A fenti problémák megoldása érdekében a Déli Körvasút fejlesztése az első olyan vasúti 
beruházás, amely Budapesten belül új megállókkal és sűrűbben járó vonatokkal az in-
gázók és a városban közlekedők érdekeit is nagymértékben szolgálja. 
A fejlesztés céljai: 
• a vasút, mint fenntartható közlekedési eszköz minél nagyobb szerepet tudjon betölteni 

a főváros és az agglomerációs települések közötti ingázásban, és versenyképes alternatí-
vája legyen a személygépkocsi közlekedésnek. Ehhez kényelmes, pontos és sűrű járatokra 
van szükség, amelyek a városban megfelelő átszállási kapcsolatokat nyújtanak, 

• új vasúti megállókkal és járatokkal a városban közlekedők számára új lehetőségek nyi-
tása: a vasút így először ezen a vonalon egyenrangú, gyors városi közösségi közlekedési 
eszközként jelenhet meg a Budapesten belüli közlekedésben is, 

• a vasúti közlekedés domináljon a magyarországi távolsági és elővárosi közlekedési mó-
dok között a közösségi közlekedésben, 

• a vonalviszonylat hézagmentes átjárhatóságának biztosítása a TEN-T hálózatban, és 
ezzel egyidejűleg regionális szinten a versenyképes utazási idő biztosítása. Elővárosi 
szempontból a vágányfejlesztés célja a sebességkorlátozás megszüntetése, és az átjárha-
tósági követelmények teljesítésével az áruszállítás biztosítása. 

Az infrastruktúra fejlesztésével és új vasúti megállóhelyek létesítésével teljesen új, metró-
gyorsaságú kapcsolatok jönnek létre az elővárosok, valamint budapesti városrészek között, 
tovább növelve a vasút potenciális utasainak számát. 

A projekt megvalósításának eredményeként nagymértékben javulni fog az elővárosi vasúti 
közlekedés teljesítőképessége a sűrített menetrend és kapacitásbővítés által, ami hozzájárul 
a vasúti szolgáltatás színvonalának jelentős javulásához. 

A projekt eredményeként hatékonyabb lesz a nemzetközi tranzit szállítás, erősödik az 
országnak a tranzitforgalomban betöltött szerepe, és Magyarország jobban bekerül az európai 
gazdasági vérkeringésbe, mivel lehetővé válik a gazdasági kihívások jobb kiaknázása a keleti 
feltörekvő piacokon.  

A projekt hozzáadott értéket is teremt az EU számára, mivel javítja a nemzetközi forgalom 
áteresztőképességét. A nemzetközi személy és teherszállításban a vasúti közlekedési mód 
választására kedvező hatást gyakorló célok az utazási idő mennyisége, a kiszámítható és 
megbízható vasúti szolgáltatások.  
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A Déli Körvasút projekt célrendszerét a budapesti közlekedésben a meghatározott problémák 
és hiányosságok alapján az alábbi ábra szemlélteti: 

 
3. ábra: A Déli Körvasút projekt megvalósításának legfőbb célja a budapesti 

közlekedésben 

A vasúti közlekedésfejlesztési projekt, mint fenntartható közlekedési mód (villamosított vasúti 
hálózatfejlesztés) fejlesztés nagyobb mértékű pozitív elmozdulást tesz lehetővé a fenntartható 
közlekedés elősegítése érdekében és biztosítja a természeti erőforrások fenntartható haszná-
latát. Az utas- és szállítási igények jobb kihasználásának, illetve a befogadó környezettel való 
összhangnak a közös pozitív eredménye a vasút közútról történő átvonzó képességének nö-
vekedése. A projekt megvalósulása esetén létrejövő kedvező modal split miatt a közúti lég-
szennyezés és zajszennyezés csökkenésén keresztül javul a város környezeti állapota, amivel 
a vasút nemcsak a környezeti fenntarthatóságra gyakorol pozitív hatást, hanem a jó városi 
életminőség lehetőségének alapjait is megteremti. 

 A projekt finanszírozási célrendszere, indikátorok 

Az Európai Unió tagállamaként a magyar fejlesztési céloknak összhangban kell lenniük az 
Unió megfelelő ajánlásaival, irányelveivel és stratégiájával. 

A CEF 1. Közlekedés finanszírozási célkitűzése tartalmazza a törzshálózati szűk keresztmet-
szetek felszámolását, a hiányzó kapcsolatok kiépítését, a vasút átjárhatóságának javítását 
(ERTMS), valamint különösképpen a határon átnyúló szakaszok fejlesztését. 

A tervezett fejlesztés teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió közlekedési politikájához, 
beleértve a CEF – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz elképzeléseit is, valamint Magyar-
ország Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiája által kitűzött célokhoz, amely 
az 1486/2014 (VIII. 28.) Kormányhatározattal lépett életbe. 

Fő fejlesztési célok: 

1. A vonal fejlesztése a TEN-T általános és törzshálózati szintjén  
• a meglévő hálózatokkal való koherencia; 
• versenyképes utazási idő elérése; 
• az elővárosi kapacitás növelése; 
• a korlátozás nélküli áruszállítás bevezetése. 
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2. A vasút részesedésének növelése a közlekedési ágazatban  
• a sebesség és a tengelyterhelés növelése;  
• az utazási idő csökkentése, a szállítás arányának növelése;  
• a vasúti közlekedés vonzóbbá tétele az utasok számára;  
• kedvező infrastruktúra megteremtése;  
• a szolgáltatási színvonal, a megközelíthetőség, a ráterhelési feltételek javítása. 

3. A vasút hatékonyabb fenntartása  
• a műszaki színvonal kisebb karbantartási költségekkel való fenntartása. 

A projekt közös érdekeltségű projektnek tekinthető, mivel teljesíti a TEN-T és CEF szabá-
lyozás kritériumait. A projekt a TEN-T hálózat alábbi célkitűzéseihez járul hozzá: 

• Kohézió (a tagországok közötti infrastrukturális minőségi különbségek megszüntetése, a 
közlekedési infrastruktúrák kölcsönös összekapcsolása úgy a személy-, mint a teherszállí-
tás területén stb.). 

• Hatékonyság (szűk keresztmetszetek megszüntetése, átjárhatóság, a gazdaságilag haté-
kony közlekedés elősegítése). 

• Fenntarthatóság (az alacsony széndioxid kibocsátású, tiszta közlekedés, az üzemanyag-
biztonság stb. elősegítése). 

• Előnyök a felhasználók számára (biztos, biztonságos és kiváló minőségű körülmények biz-
tosítása a személy- és teherforgalomban, elérhetőség). 
 

A nemzetközi vasúti személy-, és áruforgalom fejlesztésén felül a fejlesztés hazai célkitűzése 
a projektnek a nemzeti és elővárosi személyszállítási szolgáltatások bővítési lehetőségének 
biztosítása: 

• elővárosi és városon belüli (S-Bahn jellegű) viszonylatok bővítése, átlós elővárosi viszony-
latok közlekedtetése 

• új megállók tervezése a területfejlesztés és a vasúti közlekedés integrációja érdekében 
• valódi átlós hálózati távolsági menetrendi kapcsolatok kialakítása 
• a nemzetgazdasági szinten is pozitív hatásokkal bíró kötöttpályás közlekedés részarányá-

nak emelése a távolsági és elővárosi forgalomban 
• a rendelkezésre álló kapacitások bővítése a menetrendszerűség növelése, és azáltal a 

szolgáltatási színvonal javítása. 

A projekt célja olyan vasútfejlesztési projekt megvalósítása, amelynek eredményeként meg-
valósul Kelenföld és Ferencváros vasútállomások összeköttetése, új megállóhelyek létesíté-
sével a vasúti közlekedési mód előtérbe helyezése, Nádorkert mh., Közvágóhíd mh. és Nép-
liget mh. kiépítésével a budapesti közforgalmú közlekedés bevonása a vasúti forgalomba. 
Mindezek által jelentősen javítható az agglomerációból érkező ingázók budapesti elérése, va-
lamint a tervezett 3 új megállóhellyel a budapesti lakosság vasúti elérhetősége is javul.  A 
beruházás projektelemeként pályabővítés, zajcsökkentési intézkedési terv, valamint a Kelen-
föld-Ferencváros vasútállomások közötti 3. vágány építése melletti területek környezetrende-
zése várható.  

A beruházás eredményeként a járatsűrűség a jelenlegi fél óra helyett 10-15 perc lesz, össze-
köttetésbe kerül Budapest-Kelenföld vasútállomás és Budapest-Ferencváros vasútállomás, 
valamint a Déli Városkapu környéke, Kőbánya-Kispest és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
tér. 
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Indikátorok 

Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/eu rendelete1 értelmében a törzshálózatnak az 
átfogó hálózaton belüli fejlesztésére irányuló megfelelő intézkedések meghozatalát 2030-ig 
kiemelt fontossággal kell kezelni és a vasúti vágányoknak számos műszaki követelménynek 
kell megfelelniük, így legalább v = 100 km/h sebességnek, 225 kN tengelyterhelésnek, alkal-
masnak kell lenniük 740 m hosszúságú vonatszerelvények közlekedtetésére.  

Az indikátor számítások célja annak bemutatása, hogy a fejlesztés eredményeként bekövet-
kező javuló hozzáférhetőség milyen mértékben járul hozzá a kiírásban és az akciótervben 
szereplő célok megvalósításához. 

Az alábbi táblázat a prioritási teljesítmény és eredmény indikátorokat tartalmazza. Az eljutási 
indikátorok a vágányok állapota és a hálózati kapcsolatok változása okozta eljutási időválto-
zás, valamint a mindezekből potenciálisan társadalmi hasznot realizáló népesség korrelációját 
mutatja. 

Leírás 
Mértékegy-

ség 

Kiinduló 
érték 
(2021) 

Cél érték 
(km) 

Dá-
tum 

(2028) 

Változás 
(km) 

Forrás 

225 kN tengely-
terhelés km 0 6,00 2028 6,00 Engineer 

report 

1. táblázat: Output indikátor 

Leírás Mértékegység 
Kiinduló 

érték 
(2021) 

Cél ér-
ték 

Dátum 
(2028) Forrás 

Utazási időmegtakarítás óra/nap 0 9 400 2028 utasforgalmi mo-
dell 

Közúti futásteljesítmény csök-
kenés jármű km/nap 0 85 000 2028 utasforgalmi mo-

dell 
Vasúti teherforgalom időmeg-
takarítása tonna óra/nap 0 26 386 2028 utasforgalmi mo-

dell 

2. táblázat: Eredmény indikátor 

 Projekt nélküli eset 

Nélküle esetben a következő felsorolás tartalmazza a projekthez szorosan kapcsolódó vasúti 
fejlesztéseket. A teljes és részletes leírást lásd a vonatkozó fejezetben: 

• A Déli Összekötő híd (DÖH) 3 vágányos bővítése 
• 1 sz. vasútvonal: Budapest, Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz szűk keresztmetszet 

kiváltása 
• 40a vasútvonal Kelenföld-Pusztaszabolcs szakaszának átépítése 
• 80a-120a vasútvonalak elővárosi szakaszának korszerűsítése 
• 100a sz. vasútvonal: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsola-

tának megteremtése 
• 150 sz. Ferencváros – Kelebia oh. vasútvonal fővárosi szakaszának nyomvonal korrekciója 

                                                

 

 

1 A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat 

hatályon kívül helyezéséről 
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• H5-ös szentendrei, H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba 
való integrálása, összekötése a pesti belváros alatt. 

A Déli Körvasúton nélküle esetben közlekedő személyszállító vonatok száma csúcsórában: 

• Távolsági:  2 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 2 vonat/óra/irány 
• Összesen:  4 vonat/óra/irány 

2016 augusztusában a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése projekt támogatást 
nyert a CEF (Connecting Europe Facility) – Európai Hálózatfejlesztési Eszköz keretében a 
vasúti projekt finanszírozására. A Déli Összekötő Híd a Déli Körvasút fejlesztésének első fá-
zisa. A beruházás keretében, a jelenlegi pillérek és az állami tulajdonú területek felhasználá-
sával egy új hídszerkezet épül az északi híd mellett (a Rákóczi (közúti) híd és a jelenlegi vasúti 
híd között). A projekt nélküli esetben figyelembe vettük a Déli összekötő vasúti híd korszerű-
sítését. 

A projekt nélküli esetben várhatóan sor kerülne a Kelenföld-Ferencváros vasútállomások kö-
zötti vonalszakasz vasúti hídjainak átépítésére (a Duna hídon kívül további 5 hídszerkezet 
cseréjére), melyek a projekt megvalósulása esetén nem a jelenlegi tervek szerint kerülnének 
átépítésre. Ebből kifolyólag jelen projekt mind a finanszírozásra mind a műszaki tartalomra 
hatással lehet. Projekt nélküli esetben a tervezéssel érintett pálya állapotát karbantartással 
kell a megépítéskori állapotba hozni, a lassújeleket meg kell szüntetni (a pályaállapot miattia-
kat). A pályatartozékok állapotát is az építésükkori szintre kell felhozni. 

A vonalszakaszon a teherforgalom erősödésével együtt jár a projekt nélküli esetben a nagyobb 
hálózati zavartatás, mivel a kapacitáshiány miatt az állomási tartózkodásokkal lehet majd ke-
zelni az esetleges késéseket, illetve a tehervonati közlekedéshez kapcsolódó egyenetlensé-
geket. 

 Változatelemzés 

A változatelemzés -igazodva az összetett kérdésekhez- több lépésben, eltérő szintű vizsgála-
tokkal történt. Az első szinten a viszonylatbővítés koncepcionális változatelemzése többszem-
pontú értékeléssel, míg a második szintűen alkalmazott forgalomszervezés változatelemzése 
előny-hátrány értékeléssel, illetve a megfelelő műszaki infrastruktúra meghatározása több-
szempontú értékeléssel került értékelésre. 

A változatelemzés szintjei: 

1. BAVS által megállapított koncepcionális vizsgálat, mely kijelölte a vasútfejlesztés vi-
szonylatát 

2. Kiválasztott változat műszaki szintű elemzése a vágányhálózatra és a forgalomszer-
vezésre vonatkozóan 

Az I. szintű változatelemzés az átlós vasúti viszonylatbővítés szükségességét tárja fel, és ja-
vaslatot ad a változatelemzés eredményeként olyan viszonylatra, mely a 

• fenntartható közlekedéstervezés szellemében készült 
• a vasúti közlekedés hatékony fejlesztésére törekszik 
• és a környezetei ártalmak csökkentése mellett a legjobban szolgálja a polgárok életminő-

ségének javulását. 

Az I. szintű változatelemzés - azaz az új vasúti átmérős viszonylat vizsgálata- a viszonylat 
funkcionális és üzemeltetési szintű elemzése a BAVS keretein belül történt.  A kiválasztott 
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viszonylat és a BAVS megalapozta a Déli Körvasút szükségességét és szerepét a budapesti 
és nemzeti vasúthálózatban. 

Az I. szintű változatelemzés a keresleti igény alapú vasútforgalmi és szolgáltatás-minőségi 
szempontok mentén zajlik.  Az utazási és szállítási igények meghatározása két időtávban tör-
tént. Az időtávok meghatározása a közlekedési igények változásán, valamint a kapcsolódó 
projektek – várható – állapotán is, azaz a projekt környezeten, a keretfeltételeken alapult. A 
projekt megvalósulását követően azonnal életbe lépő változatot a BAVS szerint „rövid távnak”, 
míg a teljes forgalmi szolgáltatási szintet biztosítani tudó projektkörnyezet megvalósulását „kö-
zép távnak” neveztük. 

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 megtartá-
sával, bővítésével: 
 V1a: a távlati vonatforgalmat a jelenlegi rendszert megtartva, a jövőbeni szükséges igé-

nyek szerint bővítendő fejpályaudvarokra vezetjük be. Ebben a változatban a Déli Ösz-
szekötő 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 kiala-
kításával. 

• V2: a Déli és a Nyugati pályaudvarra tartó vonatok számára a fejpályaudvarok jelentette 
kapacitáskorlátot úgy oldjuk fel, hogy egy Dunát keresztező alagúton keresztül össze-
kötjük 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. 

A vizsgálat szempontjából a befogadó környezet meghatározásánál rögzítettük, hogy a Déli 
Összekötő Vasúti Híd 3. vágányát, a szükséges kapacitások biztosításának érdekében mind-
egyik változat tartalmazza.  

Az egyes változatok esetében a hálózati kapcsolatok meghatározásával elemzésre kerültek a 
lehetséges forgalomszervezési megoldások, valamint azonosításra (modellezésre) kerültek a 
forgalmi és környezeti hatások.  

A vizsgált változatok értékeléséhez azonosítottuk az egyes fejlesztési változatokhoz szüksé-
ges műszaki infrastruktúrát, valamint bemutatásra került a BAVS stratégia felállításakor ké-
szült forgalmi modellezés. A forgalmi modellezés a budapesti és elővárosi vasúti közlekedés 
potenciál lehetőségeit vizsgálta. A közelítő módszerrel készült forgalmi modellezés az alábbi 
utasforgalmi fejlődést azonosította az átlós vasúti viszonylatszervezés fejlesztésével: 

 

4. ábra: Utasforgalmi potenciál az átlós vasúti viszonylatszervezéssel, forgalmi modell 
alapján 
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A változatok értékelése során alkalmazott szempontok a következők: 

• 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 Déli Összekötő Híd bővítése a csatlakozó vonalhálózatból kiindulva a területileg 
érintett forgalom egy részének adhat jobb kiszolgálást, jó megoldás addig, amíg a te-
herfogalom is egy bizonyos szint alatt marad. Az északi területi forgalom szolgáltatási 
szint növelésére nincs érzékelhető hatása. 

• A V0 önmagában az elővárosi személyforgalom lehetséges növekedését nem tudja 
kezelni, ahhoz mindenképpen társítani kell további intézkedéseket, mivel a személy-
vonatokra gyakorolt menetrendi hatásai elsősorban a csúcsidőszakon kívül, illetve a 
belső hálózat teherforgalommal terhelt szakaszain érvényesülnek. 

Az eredmények alapján összességében megállapítható, hogy a hosszútávon, optimális sza-
bályozási környezetben és megfelelő szolgáltatás mellett megjelenő személy és teher-
forgalmat a V2 változat, azaz a Déli pályaudvar térségét a Nyugati pályaudvarral össze-
kötő vasút alagút kiépítése szolgálja legjobban. 

A dunai vasúti keresztezés fejlesztésének módját meghatározó első szintű változatelemzés 
alapján történt az így átalakuló infrastruktúra-hálózaton üzemeltethető optimális viszony-
latstruktúra meghatározása. Ennek eredménye alapján lehetett beazonosítani, hogy milyen 
infrastrukturális beavatkozások megvalósítását teszi az új rendszer szükségszerűvé. A BAVS 
által meghatározott indikatív elővárosi viszonylathálózatot a következő ábra szemlélteti: 

 

5. ábra: Hosszútávú viszonylathálózat (forrás: BAVS) 
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Az üzemeltetési változatok vizsgálata első lépésben távolsági és elővárosi szegmensekre 
bontva történt. Mindkét szegmens esetén szervezési alapelveket jelöltünk ki, melyek megva-
lósítására alváltozatokat dolgoztunk ki. 

A vasútforgalmi elemzés több, lehetséges üzemeltetési koncepciót azonosított, ezek mind-
egyikéhez funkcionálisan illeszthető a II. szintű változatelemzés infrastruktúrája (rugalmasság, 
mint előny). A tervező által kiválasztásra került optimális üzemeltetési koncepció, amely alap-
ján a II. szintű változatelemzés infrastruktúra kialakítása levezethető. A koncepció alapján a 
beruházás ütemezésére is születik javaslat, valamint a vizsgálandó infrastruktúra kialakítás 
forgalmi szempontú alkalmazhatósága is kimutathatóvá válik. 

A részletes elemzés alapján megállapításra került, hogy a Déli Körvasút teljes körű, a Duna-
hidat is magába foglaló bővítése, valamint a csatlakozó állomási kapacitásbővítések 
szükségesek már azonnali beavatkozási szinten is. 

A II. szintű változatelemzés alapvető feladata a Déli Körvasút vasútvonal infrastruktúra kiala-
kításának meghatározása. A fejlesztési javaslatok által olyan távlati vágányhálózat kialakítása 
szükséges, mely a várható többlet forgalmi igényeket kiszolgálja. A műszaki vizsgálat során 
olyan hálózat- és viszonylatrendszer megalkotása a cél, amely valamennyi szegmens (városi, 
elővárosi, távolsági, teher) igényeit kielégíti. A Déli Körvasút vágányhálózata alapvetően be-
folyásolja a vasúthálózat kapacitását az elővárosi hálózaton, távolsági hálózaton, valamint a 
városi közlekedésben betöltött szerepe és a teherforgalom szempontjából egyaránt: 

• Az elővárosi hálózaton  
 sűrű, gyors és kiszámítható bejutást biztosítson a főváros területére, zónázó közlekedést 

a távolabbi elővárosi területekről,  
 a viszonylati kínálat nyújtása a mai fejpályaudvari elérhetőségek mellett,  
 minél több metróvonalat és tömegközlekedési kapcsolatot érjen el útja során,  
 átszállásmentesen biztosítson jó hálózati lefedettséget a fővárosban (akár viszonylat-

összevonással is),  
 az elővárosi vonatok ne hátráltassák a távolsági vonatokat.  
 

•  A távolsági hálózaton 
 gyorsan, átszállás nélkül biztosítsa a belváros elérését,  
 adjon átszállási lehetőséget az elővárosi járatokra, metrókra,  
 a távolsági viszonylatok összekötésével, járatok közötti jó minőségű átszállás lehető-

ségével biztosítsa az országon keresztüli közlekedést.  
 

•  A városi közlekedési szerep szempontjából 
 a városi közlekedési funkció erősítése, a nagyvasút bevonása. integrációja a városi 

közlekedési rendszerbe (tarifaközösség, utastájékoztatás, közös útvonaltervező meg-
alkotása stb.)  

 Városon belüli, illetve a gazdaságosan „nagyvasúti” szerelvényekkel kiszolgálható te-
rületek (jellemzően lakótelepek pl. Nádorkert, Népliget) feltárása  

 
•  A teherforgalom szempontjából  

 szabad pályakapacitás biztosítása a tehervonatok számára, technológiai és forgalom-
szabályozási állásidők csökkentése  

 budapesti logisztikai központok elérhetőségének javítása, új logisztikai központok léte-
sítésének támogatása, illetve a meglévők vasúti kapcsolatának kiépítése.  

 iparüzemek vasúti szállításának ösztönzése, belső technológiai idők csökkentése  
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A fenti szempontokkal koherensen a II. szintű változatelemzés során az alábbi alváltozatok 
kerültek kidolgozásra és értékelésre: 

• a vasútvonal fejlesztéséhez szükséges és elégséges infrastruktúra kialakítások változat-
elemzése 

• az infrastruktúrához rendelt forgalomszervezési megoldások változatelemzése  

A műszaki infrastruktúra során a Déli Körvasút Kelenföld vasútállomás és Ferencváros vasút-
állomás között a kapacitásproblémák megszüntetésére és a forgalmi prognózis kielégítéséhez 
szükséges vágánybővítést vizsgáltuk. 

A legjobb technológiai változat kiválasztásának alapvető szempontjai: 

• a tervezett megoldás megfelelő alátámasztása érdekében igazolják, hogy a kiválasztott vál-
tozat a műszaki megvalósíthatósági vizsgálat során megvizsgált lehetőségek közül a leg-
kedvezőbb; 

• ha több változat ugyanazt az egyedi célt szolgálja és ugyanazok vagy nagyon hasonló ex-
ternális hatások jellemzik őket, költséghatékonysági elemzés (CEA) alkalmazása javasolt; 

• ha az egyes változatok teljesítménye és externális hatásai eltérők (feltételezve, hogy a cél-
juk azonos), egyszerűsített költség-haszon elemzés alkalmazása javasolt az összes fő vál-
tozat vonatkozásában, annak megállapításával, hogy társadalmi-gazdasági szempontból 
melyik a kedvezőbb; a kiválasztásnak a projekt közgazdasági paraméterein, többek között 
közgazdasági nettó jelenértékén kell alapulnia. 

A fenti szempontok kielégítésére a vonalszakaszon a 3 vagy 4 vágányos kialakítást vizsgáltuk. 
Többszempontú értékelés alapján a vasútvonalszakaszon hosszútávon is elegendő a 3. vá-
gány kiépítése. 

A forgalomszervezési változatelemzés két lehetséges forgalmi rendet vizsgál: 

• 1. típusú forgalomszervezés: Az északi és középső vágányt irány szerint használják teher- 
és személyszállító vonatok. A déli vágányon váltott irányban szinte kizárólag személyszál-
lító vonatok közlekednek. 

• 2. típusú forgalomszervezés: Az északi és középső vágányt irány szerint használják a sze-
mélyszállító vonatok. A déli vágányon váltott irányban a tehervonatok közlekednek.  

Az egyes forgalomszervezési változatok összehasonlításra kerültek főbb műszaki paraméte-
rek alapján: 

• Forgalmi technológiai: A vonatközlekedés lebonyolításának körülményei; 
• Műtárgy: Az egyes változatokban szükséges műtárgy jellemzői; 
• Villamos felsővezeték: A műtárgy megépítéséhez szükséges felsővezetéki érintettség; 
• Építési organizáció: Az előzetesen becsülhető építési körülmények. 

A vizsgálat eredménye alapján a továbbtervezésre javasolt 1. típusú forgalomszervezési 
megoldás további vizsgálat alá került számítógépes menetrendi szimulációs vizsgálattal 
(Open Track) annak alátámasztása érdekében, hogy a változat megfelelő körülmények között 
is működőképes. A forgalmi, menetrendi szimuláció igazolta a változat életképességét, az inf-
rastrukturális körülmények alkalmasak a vonatforgalom megfelelő szintű lebonyolítá-
sára, valamint igazolta a 16 vonatpár/csúcsórai menetrend biztonságos leközlekedtetését. 
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 A kiválasztott változat összefoglaló leírása  

A vasúti közösségi közlekedési hálózat és rendszer fejlesztésének fókusza a meglévő utazó-
közöség mobilitás igényének fenntartható kielégítésére, az elérhetőség javítására, valamint a 
városi agglomeráció területén keletkező forgalomnövekedés és a vasúti közlekedés szerepé-
nek erősítésével megjelenő látens igények kiszolgálására helyeződik, a közlekedés biztonsá-
gának növelése fokozott előtérbe kerülése mellett. Mindezek kielégítésére a menetrendi kon-
cepció kiemelt figyelmet érdemel. 

A Déli Körvasút fejlesztésének alapvető célja, hogy az elővárosi térségből sűrű és ütemes 
vonatközlekedés álljon az utazók rendelkezésére, valamint a városon belüli a vasúton még 
sűrűbb akár 10 perces közös követés is kialakuljon. A kapcsolódó vonalak elővárosi szaka-
száról óránként 4 személyvonat induljon Budapestre a távolsági és zónázó vonatokon felül. 
Ebből óránként 2 vonat a megszokott fejpályaudvarra míg további 2 a Déli Körvasúton átha-
ladva a város távolabbi részeivel és az agglomeráció is teremtsen közvetlen átszállásmentes 
kapcsolatot.  

A Déli Körvasút a budai oldalról az 1, 30a, 40a vasútvonalak, míg a pesti oldalon a 80a, 100a, 
120a vasútvonalak között teremt közvetlen összeköttetést. 

Összeségében a jelenlegi forgalomhoz képest a következő többlet vonat mennyiség közleke-
dését kell biztosítani Kelenföld és Népliget között csúcsórában: 

A Déli Körvasúton jelenleg közlekedő vonatok száma: 

• Távolsági:  3 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 2 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 3 vonat/óra/irány 
• Összesen:  8 vonat/óra/irány 

A Déli Körvasúton vele esetben közlekedő vonatok száma: 

• Távolsági:  4 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 7 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 5 vonat/óra/irány 
• Összesen:  16 vonat/óra/irány 

Az utasforgalmi modellezés során a 3. projektelem „Egyvágányú bújtatás létesítése Ferenc-
város vasútállomás végponti váltókörzetében” munkaközi vasútüzemi vizsgálatában kidolgo-
zott menetrendet vettük figyelembe. 

A 4 projektelem együttes megvalósulása esetén az alábbi személyszállító vonatok közlekedé-
sével lehet számolni a Déli összekötő vasúti hídon: 

Vonal Viszonylat      Vonatnem Vonat darabszám 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Bécs   RJ  1 vonat/óra/irány 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Sopron/Szombathely IC  1 vonat/óra/irány 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Győr   Z10  1 vonat/óra/irány 

V1 Liszt F. repülőtér – Kőbánya-Kispest – Biatorbágy S15  2 vonat/óra/irány 

V30 Bp.-Keleti - Székesfehérvár - Veszprém/Tapolca GY-20/29 2 vonat/óra/irány 

V30a Pécel – Kőbánya-Felső – Tárnok/Székesfehérvár G43  2 vonat/óra/irány 

V40a Gyömrő – Kőbánya-Felső – Százhalombatta/Ercsi S44  2 vonat/óra/irány 
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A három új megállóhely esetén a megállási rend a következő: 
• Nádorkert megállóhely: Várhatóan csak az elővárosi vonatok fognak megállni (Z10, S15, 

S44, G43) 
• Közvágóhíd megállóhely: minden vonat megáll elővárosi és távolsági egyaránt 
• Népliget megállóhely: minden elővárosi vonat megáll (Z10, S15, S44, G43), ezen kívül a 

150-es vasútvonal távolsági vonatai. 

A projektes eset 2028, 2030, 2040, 2050 évekre került modellezésre. Az egyes időtávokra 
figyelembe vettük a várható budapesti és környéki ingatlan- és hálózatfejlesztéseket, köztük a 
H6-H7 projektet, vagyis a déli HÉV vonalak Kálvin térig történő meghosszabbítását. Majd táv-
latban 2040-ben pedig a H5-H6-H7 pesti belváros alatti összeköttetésével számoltunk. A for-
galmi modell részletes leírását „A forgalmi elemzések módszere” című fejezet tartalmazza. 

A tervezett menetrend a jelenlegi állapothoz képest a következő szolgáltatási szintnövekedést 
tartalmazza a Déli Körvasúton és ahhoz kapcsolódó vonalakon: 
• 30 vv. távolsági vonatai a Keleti pályaudvarra közlekednek, óránként 2 pár vonat, 
• 40 vv. IC órás ütemben a Déli pályaudvarra tud közlekedni, 
• 40a vv. megvalósul a zónázó közlekedés óránként 2 pár vonat a Déli pályaudvarra tud 

közlekedni, 
• 1 vv. megvalósul a zónázó közlekedés óránként 1 pár vonat a Keleti pályaudvarra tud köz-

lekedni, 
• S15 elővárosi vonat Liszt F. repülőtér – Kőbánya-Kispest – Kelenföld-Biatorbágy között 

közlekedik, 
• a jelenlegi S36 és G43-as átlós személyvonatok kiegészülnek további egy-egy pár, órán-

ként közlekedő vonatpárral, G43-as Pécelre közlekedik óránként 2-szer, S36-t felváltja az 
óránként 2-szer közlekedő S44 Gyömrő és Százhalombatta/Ercsi viszonylat. 

Összeségében Kelenföld és Népliget között 10 perces ütem szerint közlekednek az elővárosi 
vonatok a jelenlegi 2 helyett 6 pár elővárosi vonat, melyek mind a pesti, mind a budai oldalon 
átlós kapcsolatot teremtenek az agglomerációval. Az óránkénti 6 pár vonat 2-2-2 pár átlós 
viszonyaltot jelent. Budai oldalról Biatorbágy/Tárnok/Százhalombatta és a pesti oldalon Pé-
cel/Gyömrő/Ferihegy között. 

 

6. ábra: Déli Körvasút elővárosi kapcsolatai (forrás: ITM) 

A Déli Körvasút utasforgalma Kelenföldtől Népligetig növekszik. 2040-ben Kelenföldről 43 ezer 
utas indul el rajta. Nádorkertnél 2000 utassal növekszik a keresztmetszeti utasforgalom elérve 
a 45 ezret. Közvágóhídnál tovább növekszik az utasok száma 5000 fővel, így nem a Duna híd 
a legforgalmasabb keresztmetszet, hanem a Közvágóhíd-Népliget szakasz, itt az utasforga-
lom eléri az 50 ezret naponta. Népliget állomáson 3000 fővel csökken a forgalom és ezt köve-
tően szétágazik a forgalom 3 irányba. A legforgalmasabb irány Kőbánya felső a 47 ezer utas-
ból 35 ezer ezt az irányt választja. Kőbánya-Kispest felé 7000, míg a Keleti pályaudvar felé 
5000 utas várható. Az ábra csak a Duna hídon átutazó vasúti utasok útvonalát mutatja. 
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7. ábra Duna híd utasforgalma, 2040, projektes eset 

Nádorkert esetén kb. napi 5000 ezer utas várható, ők jellemzően a környező területekről ér-
keznek, minimális a távolra utazó átszálló utasforgalom. 

Közvágóhíd esetén már az átszálló forgalom dominál ¾-e az utasoknak átszálló. Közvágóhíd 
forgalma 20 ezer utas/nap, míg a H6H7 csak a Kálvin térig közlekedik, mikor összekötődik a 
H5 vonallal akkor megugrik és az utasforgalom meghaladja a 30 ezer utast. A környező terü-
letek ingatlanfejlesztése és a Déli Városkapu fejlesztései miatt erős a célforgalma is a megál-
lónak. 

Népliget állomás utasforgalma 12-14 ezer utas között változik időtávtól függően. Népliget ese-
tén is az utasok ¾-e átszálló, főként az M3 metróvonalra szállnak át az utasok a 80a, 120a 
vonalról érkezve, hiszen abból az irányból ez az első metró kapcsolat.  

2040-től az utasforgalom kismértékű csökkenése várható Nádorkertnél és Népligetnél is, mivel 
2040-től már jelentős terület- és hálózatfejlesztéssel ezen két megálló környezetében már nem 
számol a modell, valamint a demográfiai folyamatok miatt csökken az utazásszám. 

 Megállóhelyi utasforgalmak (utasfő/nap) 

Megállóhely 2028 2030 2040 2050 

Nádorkert 5 530 5 661 5 358 4 877 

Közvágóhíd 22 167 22 204 31 613 32 880 

Népliget 14 186 13 905 13 122 12 350 

3. táblázat: Távlati megállóhelyi utasforgalmak (utasfő/nap) 

A projekt hatására 12 500 nap/személygépjárművel megtett utazással lesz várhatóan 
kevesebb, ennyien választják a közösségi közlekedést az egyéni közlekedés helyett. Ez 
1,3-as foglaltsággal számolva 9500 személygépjármű mozgást jelent naponta. Ezt a személy-
gépkocsi forgalom csökkenést összehasonlítva a Duna hidak közúti forgalmával, elmondható, 
hogy ez a Lánchíd forgalmának a 40%-át vagy a Szabadság híd forgalmának a 2/3-át eléri. 
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Akár a projekt megvalósulásával összhangban ilyen mértékű közúti forgalom csillapítás való-
sítható meg. Ha ez a forgalom csillapítás nem történik meg, fennáll a veszélye, hogy a közúti 
forgalom csökkenés nem Budapest belvárosában jelentkezik, hanem a közúti forgalom sajá-
tosságai miatt a Rákóczi hídon, Új Duna-hídon esetleg az M0 déli szektorán. 

 

8. ábra: Közúti forgalom csökkenésének összehasonlítása 

A Déli Összekötő Vasúti Hídon alapvetően háromféle vonattípus közlekedésével kell számolni: 
távolsági vonatok, elővárosi vonatok (Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső–Kelenföld relációban) 
és tehervonatok. Üzemeltetési szempontból ezek közül célszerű valamelyik funkciót a többitől 
elkülöníteni, és az egyik vágányt számukra kijelölni; míg a másik két funkció a megmaradó két 
vágányon, irányhelyesen közlekedhet. Például egy lehetséges forgalomszervezés az, hogy az 
északi és középső vágányt irány szerint használják teher- és személyszállító vonatok. A déli 
vágányon váltott irányban szinte kizárólag személyszállító vonatok közlekednek. Az átjárható-
ság érdekében biztosítani szükséges, hogy vágányzárak, karbantartások idején valamennyi 
funkció valamennyi vágányt használja, ez esetben azonban a csökkenő kapacitás miatt vala-
miféle korlátozásokat kényszerűen el kell fogadni. 

Budapest-Kelenföld vasútállomáson és Budapest-Ferencváros vasútállomáson a tervezett for-
galom lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges a biztosítóberendezés átalakítása, a 
D70-es típusú biztosítóberendezésre elektronikus felülvezérlő létesítése, ezzel párhuzamosan 
pedig lehetővé kell tenni a forgalomlebonyolítás (vágányútállítás) lehető legnagyobb mértékű 
automatizálását a forgalom zavarérzékenységének csökkentése (sőt egyáltalán kezelhető-
sége érdekében), valamint a meglévő kódoskezelő egységesítése a két vasútállomáson az 
automatikus vágányútállítás megteremtésével egyidejűleg. 

Déli Körvasút tervezett projektelemei: 

1. Kelenföld – Ferencváros vasútállomásokat összekötő szakasz vágányhálózata 

A RING-KONTÚR CSOPORT-VESZPRÉMTERV konzorcium által 2019-ben készült „Kelen-
föld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése érdekében há-
romvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása – előkészítés” címen engedélye-
zési tervdokumentáció. 

A Déli összekötő vasúti Duna híd és Kelenföld vasútállomások közötti szakaszon kötöttséget 
a vonalszakaszon található, egymáshoz közel fekvő, azonban eltérő vágánytengelytávolságú 
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műtárgyak, illetve Kelenföld állomáshoz történő csatlakozás jelenti. A vágányok a Déli össze-
kötő Duna híd projektben megtervezett vágányokhoz csatlakoznak. Az új vágány a jelenlegi 
vágányok északi oldalára tervezett. 

A vágányok sebessége a szükséges túlemelések, Budapest-Kelenföld vasútállomás bejárati 
ívének közelsége és a várható tehervonati megállások figyelembevétele mellett alapvetően 
100 km/h és 80 km/h sebességre, Budapest-Kelenföld vasútállomás bejárati ívénél 80 km/h 
és 60 km/h sebességre tervezett. A teljes átépítést követően a vizsgált szakaszon a tengely-
terhelés 225 kN-ra növelhető. A névleges nyomtávolság 1435 mm. A tervezett vágányok hé-
zagnélküli kialakításúak, a tervezés során a D.12.H Utasítás előírásai szerint tervezett. A sín-
leerősítés alátétlemez nélküli, közvetlen rugalmas, önzáró kivitelű. Valamennyi vágányt új 
anyagból kell építeni. Ferencváros és Kelenföld vasútállomáson megmarad a meglévő D70 
típusú biztosítóberendezés, de a vágányhálózat átépítésének megfelelően átalakításra és bő-
vítésre kerül. Ferencváros vasútállomáshoz hasonlóan Kelenföld vasútállomás területe is 
meghosszabbodik a Duna híd felé.  

A Ferencváros – Kelenföld állomásközben lévő járműdiagnosztikai berendezések az új vá-
gánygeometriának megfelelően kerülnek átszerelésre, illetve áthelyezésre. 

Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a három vágány közül (melyek műszaki és 
forgalomszervezési szempontból egyenértékűnek minősülnek) a déli oldalon lévő vágány lesz 
az ún. lokál vágány (3. számú vágány), a középső, illetve az északi oldalon fekvő vágányok 
pedig az ún. 1-es számú vasútvonali jobb-, és bal vágány (1. és 2. számú vágányok). 

Az új vonali harmadik vágány létesítése mellett a Déli Körvasút vasútvonala Ferencváros (kiz.) 
– Kelenföld (kiz.) szakasz meglévő infrastruktúrája is teljesen átépül, a harmadik vágány csat-
lakoztatásra kerül az állomásokhoz. A fejlesztésekkel párhuzamosan az utasforgalom jobb 
kiszolgálása és a térbeni rendelkezésre állás növelése érdekében 2 új vasúti megállóhely is 
létesül.  

Tervezett állapotban Ferencváros vasútállomás területén új megállóhely létesül Közvágóhíd 
elnevezéssel. A megállóhelyen az utasforgalmi létesítmények állomási területen lévő megál-
lóhelyként fognak üzemelni. A felsővezetéki hálózat szempontjából az állomás területe köze-
lítőleg a jelenlegi marad, azaz az állomás előtti szakaszolás gyakorlatilag helyben épül át. 
Ferencváros vasútállomás Közvágóhíd megállóhely térségében 4 vágányú kialakítással ren-
delkezik (3 átmenő fővágány és 1 megelőző fővágány). 

A másik új megállóhely az Összekötő vasúti híd budai oldalán, a nyíltvonalon létesül Nádor-
kert megállóhely néven, mely 3 vágánnyal fog rendelkezni. 

Mindkét megállóhelyen minden vágányhoz széles peron épül perontetőkkel, különszintű, 
akadálymentes megközelítési lehetőséggel, továbbá korszerű utastájékoztató rendszer-
rel. Közvágóhíd megállóhelyen a perontető csarnokszerű létesítményként kerül kialakításra, 
míg Nádorkert megállóhely esetén zajfallal integrált speciális perontető létesül. 
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A létesítendő új megállóhelyek látványterveit a következő képek szemléltetik: 

 

9. ábra: Közvágóhíd mh. tervezett látványképe (forrás: NIF Zrt.) 

 

10. ábra: Nádorkert mh. tervezett látványképe (forrás: NIF Zrt.) 

A tervezési szakasz jelentős hosszán, a párhuzamos utak, illetve a tervezett vasúti pálya szé-
lessége miatt támfalak építése szükséges, illetve több meglévő műtárgyat a projekt keretében 
át kell építeni. A megállóhelyeken a peronok jelentős hosszban műtárgyra kerülnek. A műtár-
gyakhoz csatlakozóan korszerű zajvédelmi technológia is kiépítésre kerül.  



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

32 
 
 

A Déli Körvasút fejlesztése komplex beruházás, hiszen az új vasúti pálya városi környezetben 
és – elsősorban Budán – lakott területekhez közel halad. Ezen a szakaszon ezért Magyaror-
szág legmodernebb zajvédő fala épül, így a vasút jelenlegi zajterhelése jelentősen csökken. 
A zajvédelem látványterveit szemléltetik a következő képek: 

 

11. ábra: Tervezett zajvédelem látványtervei (forrás: NIF Zrt.) 

2. Ferencváros (bez.) átemelés 

A legnagyobb magyarországi vasúti teherforgalom a Déli Körvasúton koncentrálódik. Itt bo-
nyolódik Magyarország keleti és nyugati országrésze közötti vasúti forgalom mintegy 90%-a. 
Kapacitásprobléma Budapest-Ferencváros vasútállomás végponti váltókörzetében jelentke-
zik, amelyet tovább fog erősíteni a Kelenföld-Ferencváros vasútállomások közötti vasúti vo-
nalszakasz 3. illetve részlegesen 4- vágány építése, valamint a 150-es vonal fejlesztése. A 
jelenlegi kapacitásproblémát tekintve az állomáson minden tehervonat megáll, félreáll. Az in-
nen induló Kelet-Nyugat irányú tehervonatok egyszerre keresztezik az állomás minden irányát, 
tehát amíg mögöttük fel nem szabadul a végponti váltókörzet, addig az állomáson semmilyen 
áthaladó vágányút nem állítható be. Az állomásra érkező Nyugat-Kelet irányú tehervonatok is 
félreállnak az állomáson. Az állomás jobb átmenő vágányát szabadon hagyva a 4 darab vég-
ponti vonali vágányból 3 irányt blokkolnak. 

A projektelem célja az említett szűk keresztmetszetek feloldásával kapacitásnövelés a Déli 
Körvasút viszonylatában azáltal, hogy a Déli Körvasúton közlekedő átlós személyszállító vo-
natok útvonala átemelésre kerül Budapest-Ferencváros vasútállomás végponti kitérőkörzete 
fölött, így egyes szintbeni vágányútkeresztezések kiválthatók, és megnő a leközlekedtethető 
személyszállító vonatok száma. 

Az érintett vasúti pálya szakaszok Budapest-Ferencváros vasútállomás jelenlegi személypá-
lyaudvari része, valamint Budapest-Ferencváros vasútállomás végpontja és a Déli összekötő 
vasúti Duna-híd közötti, jelen projektelem szempontjából Közvágóhíd megállóhelyként figye-
lembe veendő négyvágányos állomási szakasz, valamint a 150. vonal Ferencváros állomásba 
csatlakozó szakasza. 
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2020. októberében a Speciálterv- Kontúr Csoport Konzorcium által Koncepcióterv készült a 
ferencvárosi átemelés projektelem tervezésére. A koncepciótervben kidolgozásra került a for-
galomszervezés, az átemeléssel érintett vasúti pálya helyszínrajza, valamint az átemelés mű-
tárgytípusa. 

A projektelem koncepcionális tervezési szempontjai: 

• egy darab, villamosított forgalmi vágány átemelése szükséges 
• a különszintű keresztezés csak személyvonatok használatára tervezett 
• Ferencváros vasútállomáson a menetrendszerinti személyforgalmi közlekedés megszűnik, 

szerepét Közvágóhíd és Népliget megállóhelyek veszik át. 

 

A Déli Körvasúton leközlekedtethető 16 vonatpár/csúcsóra forgalomra az alábbi forgalomszer-
vezés koncepció került kidolgozásra: 

Az északi és középső vágányt irány szerint használják teher- és személyszállító vonatok. A 
déli vágányon váltott irányban szinte kizárólag személyszállító vonatok közlekednek. A jelen-
legi tervezési fázis szerint Ferencváros vasútállomás VI. számú vágánya a végpont felé ha-
ladva kiemelésre kerül a terepszintről, majd a meglévő végponti kitérőkörzetet felülről keresz-
tezve visszaereszkedik terepszintre az első projektelem engedélyezési tervszinten megterve-
zett VI.a. és VII.a. vágányok közé. Ezután kettéágazik egy kitérővel, majd VI. a. és VII. a vá-
gányokba betorkollik közvetlenül a Közvágóhíd megállóhely peronja előtt. Az átemelés letá-
masztásának helyének biztosítása érdekében a vasútállomás végponti kitérőkörzetének há-
rom jobbos lírája közül a középső elbontásra kerül és ezzel párhuzamosan új jobbos kitérő-
kapcsolat létesül a II.-IV. és a IV.-V. számú vágányok között. 

A Ferencváros – Kelenföld vasútállomások közötti vonalszakasz forgalmából óránként 6 pár 
személyszállító vonat a déli vágányon közlekedik váltott irányban, a középső és az északi 
vágányokon irány szerint közlekedik 5-5 pár teher- és személyszállító vonat. A déli vágány 
forgalma Közvágóhíd megállóhelynél irány szerint kettéválik, a páros vonatok a VII.a., a pá-
ratlan vonatok a VI.a. vágányon közlekednek, majd újból egy vágányon (VI. vágányán át) ha-
lad továbbá ezen forgalom Népliget megállóhely felé. A 150-es számú vasútvonal személy-
szállító vonatai (2,5 pár óránként) az átemelés alatt közlekednek, míg a teherszállító vonatok 
(3 vonatpár óránként) jellemzően az átemeléstől délre közlekednek. 

A fenti szempontok szerinti tervezett forgalomszervezést a 12. ábra és Ferencváros vasútál-
lomás jelenlegi tervezési szint szerinti vágányképét a 13. ábra szemlélteti. 
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12. ábra: Tervezett forgalomszervezés a Déli Körvasúton  
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13. ábra: Ferencváros vasútállomás tervezett torzított helyszínrajza (forrás: NIF Zrt.) 

Az emelt vágányszakasz 1020 m hosszon tervezett. A ferencvárosi átemelés lesz a Soroksári 
út feletti első projektelemként tervezett Közvágóhíd megállóhely acél hídja, mely szigettel el-
választott egy-, és kétnyílású híd, változó magasságú rácsos tartó műtárgy. 

A műtárgy szerkezeti rendszerét a következő ábra szemlélteti. 

 

14. ábra: Ferencvárosi átemelés műtárgyának szerkezeti rendszere (forrás: NIF Zrt.) 
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A műtárgy felszerkezeti hossza 342,80 m és egy vágány átvezetése történik meg.  A tervezett 
műtárgy látványképeit a következőkben szemléltetjük. 

 
15. ábra: Ferencvárosi átemelés műtárgyának látványtervei (forrás: NIF Zrt.) 

3. Népliget mh. 

Népliget mh. projektelem megvalósítása a meglévő Üllői úti hidak eltolásával két, legalább 230 
m hasznos hosszal rendelkező középperon beépítésével történik. 

A projektelem torz helyszínrajzát a következő ábra szemlélteti: 

 

16. ábra: Népliget mh. torz helyszínrajza 

A vágányhálózat a forgalom lebonyolításához szükséges mértékben átalakításra kerül. Az Ül-
lői út híd felett a maihoz hasonlóan hat vágány kerül átvezetésre, melyek a peronokat követően 
a C-elágazás irányában adják meg a szükséges vágánykapcsolatokat Kőbánya-Kispest, Kő-
bánya felső, illetve a Keleti pályaudvar felé.  

Két peron kerül kialakításra: 

• E4-E5 vágány között az „A” jelű peron 230-248 m hasznos hosszal 
• E2-E3 vágány között a „B” jelű peron 230-262 m hasznos hosszal 
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A megállóhelyre tervezett utaslétesítmény lehetővé teszi az akadálymentes eljutást az Ecseri 
úti metró megálló irányába, amely a főutasáramlási irány, a Balkán-köz nyomvonalában. A 
vasúti töltésben a Balkán-köz vonalában nyitott gyalogos átjáró szélességét tekintve kerék-
párút átvezetést is megenged. Az Üllői úti műtárgy alatt is kialakul egy tágas utastér, ahonnan 
a peronok Ferencváros felé eső végéhez lehet feljutni. Az akadálymentességet perononként 
mozgólépcső, lift és lépcsőkarok szolgálják. A peronokon legalább kétszer 100 méter hossz-
ban peronfedés szükséges.  

Népliget vasúti megállóhely engedélyezési terveinek készítése jelenleg folyamatban van, 
melynek keretében elkészült a megállóhely építészeti diszpozíciós terve. A megrendelő NIF 
Zrt. által kiválasztott tanulmányterv a Sporaarchitects Kft. tervezésében készült.  

A Népliget új kapujának is nevezhető új megállóhely új, eddig hiányzó lokális összekötteté-
seket hoz létre Budapesten.  Az állomás a vasúti töltést, az infrastruktúra mesterséges aka-
dályát átütve a park dél-keleti sarkában létrehozza a hiányzó városi léptékű kapcsolatot a vá-
ros és Népliget között. Ez az áttörés elősegíti a jelentősen alulhasznált park zöldfelületének 
kihasználását, visszaadja a parkot a városlakóknak. A park és a város élete kapcsolódhat 
egymáshoz, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a környéken lakók, dolgozók gyalogo-
san és kerékpárral könnyen és komfortosan elérhessék a parkot. 

A vasúti megálló kiépítésével Népliget, a József Attila lakótelep és a Gyárdűlő egy új közleke-
dési lehetőséghez jut. A vasúti megálló és a Ecseri úti metró állomás között kiépülő új gyalogos 
sétány nem csak összeköti a meglévő és az új közlekedési tengelyeket, hanem feltárja Népli-
getet. A városrész új központjává is válhat a megtelepülő szolgáltatásoknak köszönhetően. Az 
állomás bejáratánál kialakított kerékpár tárolók, mikromobilitási pontok és K+R megállók to-
vább erősítik a környező városrészek és az állomás kapcsolatát. A megállóhely tervezett he-
lyét és közlekedési kapcsolatait a következő helyszínrajzi elrendezés szemlélteti. 
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17. ábra: Népliget mh. és közlekedési kapcsolatai (forrás: NIF Zrt.) 

A park és a város új kölcsönhatása révén beindulhat az élet az eddig alulhasznált és elhanya-
golt parkban, a városlakók új nagyméretű, sportolásra, sétára, szabadtéri aktivitásra alkalmas, 
értékes, biztonságos városi zöldfelülethez juthatnak.  

A főbb városi tengelyek mentén aktív, utcával intenzíven kommunikáló funkciók kerülnek, ke-
reskedelem, szolgáltató és vendéglátó, valamint közösségi funkciók.  
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A megállóhely látványterveit a következő képek szemléltetik. 

 

18. ábra: Népliget mh. tervezett látványterve (forrás: NIF Zrt.) 

4. Környezetrendezés 

A Déli Körvasút fejlesztéséhez szervesen kapcsolódó negyedik projektelem a vasútfejlesztés-
sel érintett eltérő funkciójú területek teljes körű környezeti helyreállítása és a közterületek fej-
lesztése.  

A tervezési terület a Déli Körvasút viszonylatával érintett területek Kelenföld állomás kezdő-
ponti oldalán elhelyezkedő 30a vasútvonal elágazásától a Rákóczi híd budai hídfőig. A pro-
jektkelem elsődleges feladata a Déli Körvasút kapacitásbővítése során, építéssel érintett te-
rületek északi és déli oldalán a zöldfelületek általános helyreállítása és megújítása, tér-
beli és funkcionális bővítése a Budaörsi úttól a Dunáig terjedő lineáris park létrehozásával. 
A környezetrendezés projektelem tervezése az érintett lakosság részvételével és bevonásá-
val fog készülni. A lakosok véleményt formálhatnak a megvalósítandó közpark lényegesebb 
elemeiről (funkcionális elrendezés, a közlekedési kapcsolatok, a burkolatok, a park jellege és 
látványa). 

A projektelemen keresztül az alábbi fő fejlesztések történnek meg:  

• Csóka utca és Kelenföldi út összekötése járda, parkoló, útpálya kialakítással és a terület 
zöldfelületének rendezése. 

• Hamzsabégi úttal párhuzamosan Ajnácska u.-Karolina közötti vasúti töltés mentén a te-
rület teljes rekultivizációja és zöldfelületté alakítása, fasorok faegyedeinek pótlása, valamint 
a parkolók és buszmegállók felülvizsgálata történik meg. Az Ajnácska utca-zsákutcás sza-
kaszon zöldfelületi sáv tervezett, elsősorban fatelepítés céljából. A Déli Körvasút déli olda-
lán a rézsűk mentén gyalogosjárda, zöldfelületi sáv és fasor tervezett, a támfalak esztétikus 
takarásával egyidejűleg.  

• Bartók Béla út - Tétényi út - Karolina út csomópont teljes forgalomtechnikai felülvizsgá-
lata és városias közterületté alakítása tervezett. A forgalomtechnikai vizsgálat alapvető 
célja a „védtelen közlekedők” közlekedésbiztonságának fokozása az irányhelyes infrastruk-
túra biztosításával. Mindezek mellett nagy hangsúly helyeződik a közösségi közlekedés 
megállói elérhetőségének javítására, a hiányzó gyalogos infrastruktúra kiépítésére és a 
csomóponti közterület igényes kialakítására. 
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• A Hamzsabégi park (Bartók Béla út-Budafoki út között) teljes forgalomtechnikai felülvizs-
gálatával és zöldfelületének rendezésével a közterület újrarendezése történik. A vasúti pá-
lya alatt épülő átjárók (Szerémi sor, Erőmű utca, Fadrusz utca, Bukarest utca) új gyalogos-
kerékpáros közlekedési felületeket biztosítanak, valamint nagyon fontos a terület kerékpá-
ros infrastruktúra elemeinek tervezése a Kelet-Nyugat irányú kerékpáros főtengely megte-
remtése érdekében. A Hamzsabégi park közösségi funkcióinak tervezése kiemelt szem-
pont (játszóterek a különböző korcsoportok számára, sportpályák és különféle sporteszkö-
zök, kutyafuttató, WC, pelenkázó és mosdó), valamint a képzőművészeti alkotások elhe-
lyezésére is teret enged a megújuló park. 

• Sárbogárdi út és Dombóvári út (Tétényi út - Budafoki út között) a közterületek teljes ke-
resztmetszetű felújítása tervezett a járda, zöldsáv, útpálya, parkolók és a rézsű átalakítá-
sával. Felülvizsgálat alá kerül a Tétényi út-Szerémi út közötti jelenlegi forgalomtechnika és 
a terület olyan mértékű átalakítása, mely leginkább szolgálja az ott élők mindennapjait. 

• Fehérvári út (Sárbogárdi út-Dombóvári út) forgalomtechnikai felülvizsgálata szükséges a 
Kelet-Nyugat irányú kerékpáros tengely és a vele párhuzamos sétány biztonságos kialakí-
tása érdekében. 

• Csonka János tér zöldfelületi rendezése és azzal szemben közterületi fásítás tervezett. 
• Budafoki út - Bogdánfy utcai csomópont felülvizsgálata szükséges a gyalogosok és ke-

rékpárosok számára a csomóponti mozgások lehetővé tétele érdekében minden irányban, 
valamint a Hamzsabégi utat és a Neumann János utcát kísérő közpark, sétány és kerék-
páros főtengely egyenes, akadálymentes és iránytörés nélküli átvezetése szükséges a Bu-
dafoki úton. Ezzel egyidejűleg cél a terület zöldfelületének növelése és fásítása. 

• Dombóvári út (Szerémi út - Budafoki út között) a közterületek teljes keresztmetszetű fel-
újítása tervezett a járda, zöldsáv, útpálya, parkolók és a rézsű átalakításával. A közterületen 
fásítás és a vasúti rézsűk zöldfelülettel történő takarása tervezett. 

• Neumann János utcával (Budafoki út és a nádorkerti áttörés között) párhuzamos terület-
sávon közpark tervezett, amely gyalogos és kerékpáros szempontból összeköttetést nyújt 
a Hamzsabégi úti és Kopaszi-gáti közparkok között. A Bogdánfy utcai csomópont és a ná-
dorkerti áttörés között sétány és kerékpárút tervezett. A területen továbbá intenzív fásítás 
és egyéb közparki funkciók is teret nyernek. Kiemelten fontos feladat az újonnan létesülő 
Nádorkert megállóhely gyalogos és kerékpáros kapcsolatainak biztosítása a megállóhely 
végponti (nyugati) gyalogos aluljárójának vonalában a vasúti projektben létrejövő új észak-
déli tengelyhez. Nádorkert megállóhelyhez továbbá K+R (kiss and ride) várakozóhely is 
létesül. 

• Nádorkerti áttörés kiemelet hálózati szereppel bír a Kopaszi-gáti közpark és a kelet-nyu-
gati lineáris park megközelítése szempontjából. A tervezési szakaszon olyan vonzó közte-
rületet kell biztosítani, ami egyaránt szolgálja a helyi lakosok, a hivatásforgalmi ingázók és 
a park látogatóit is. A gyalogos felületek megújítása, valamint a Rákóczi híd felhajtója felől 
elsősorban a zajvédelem és vizuális lehatárolás esztétikus kialakítása, a vasúti és a közúti 
töltés közé ékelődő sáv esetében a zöldfelületi rendezés és a fizikai lehatárolás szükséges. 
A megállóhely környezetében B+R parkolók, MOL-Bubi állomás és mikromobilitási pont ki-
alakítása is szükséges. 

• Gyalogos-kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (nádorkerti áttörés, a Pázmány Péter 
sétány és a Rákóczi híd között) szükséges a XI. kerületet kelet-nyugati irányban átszelő 
gyalogos-kerékpáros főútvonal Duna-parti, illetve pesti csatlakozása érdekében a tervezett 
kerékpárutat a nádorkerti áttörés és a Rákóczi híd között is továbbvezetni. A gyalogos és 
kerékpáros közlekedés folyamatos útvonalának és biztonságuk érdekében különszintű mű-
tárgy kialakítása szükséges a Rákóczi híd északi közúti lehajtójának rámpája alatt, valamint 
önálló új gyalogút létesítendő a különszintű műtárgy és a Neumann János utca között az 
Infopark és a Rákóczi híd közötti gyalogos forgalom átvezetése érdekében. 

• Vasúti rézsűk zöldfelületi rendezése (Dombóvári út Budafoki út – Pázmány Péter sétány 
között) extenzív zöldfelülettel, valamint Nádorkert megállóhely végponti peronfeljáratainak 
előterét, gyalogos kapcsolatait szintén rendezni szükséges. 
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A tervezési helyszíneket az alábbi ábra szemlélteti. 

 

19. ábra: A környezetrendezés projektelem fejlesztési területei 

A környezetrendezés projektelem magában foglalja a nagy jelentőséggel bíró új zöld tengely 
jelenkori igényekhez igazodó funkciókkal való megtöltését és azok városi környezetbe való 
beillesztését, a vasúti létesítmények városképi megjelenésének javítását, a közterületek szín-
vonalának emelését, továbbá biztonságos és jó gyalogos-kerékpáros kapcsolatok megterem-
tését. 

Összefoglalásként elmondható, hogy mind a nemzetközi viszonylatban, mind a nemzeti vas-
úti hálózatban rendkívül fontos szerepet betöltő Déli Körvasút viszonylat megfejlesztése mel-
lett a beruházás olyan átfogó város-, és közlekedésfejlesztési programot kínál, ami hozzájárul 
a közlekedési módok közötti munkamegosztásában a vasúti közlekedés, mint a fenntartható-
sági szempontból leghatékonyabb közlekedési mód részarányának növeléséhez. A beruházás 
során az építészeti tervek nagy hangsúlyt fektetnek az építészeti minőségre és a városképi 
illeszkedésre. A közterületek megújítása során a közösségi részvétel nagyon fontossá válik, 
hiszen a beruházás keretében a Budaörsi úttól a Dunáig közösségi területek, parkok, új gya-
logos és kerékpáros tengelyek jönnek létre. A beruházás tehát hozzájárul a közlekedés, mint 
rendszer fejlesztése mellett az egészséges, harmonikus és élettel teli környezetünk megte-
remtéséhez. 

A Déli Körvasút projekt fejlesztési célja olyan vasúti szolgáltatás és infrastruktúra nyújtása, 
ami ideális környezetet teremt a potenciálisan növekvő utasmennyiség és áruszállítás közle-
kedtetésére. Ebben a jövőképben a legkarakteresebb a szolgáltatási szint és a hozzá csatla-
kozó menetrendi rendszer, mely közvetlen kölcsönhatásban van az infrastruktúra elemekkel. 
A BAVS egyik kiemelt célja, hogy minden vasútvonalról megközelíthető legyen legalább 3 
metróvonal. Ezt a koncepciót a Déli Körvasút projekt kielégíti, mivel a tervezett 3 új megálló-
hellyel elérhető lesz Nádorkert megállóhelyen keresztül az M4, Közvágóhíd megállóhelyen a 
tervezett M5, és az M3 Népliget megállóhelyen keresztül. 
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20. ábra: A Déli Körvasút projekt áttekintése 

 

 

21. ábra: Déli Körvasút fejlesztési paramétereinek összefoglalója 
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Tekintettel arra, hogy a Déli Körvasút kivitelezése a sűrűn lakott budai területeket is érinti, a 
beruházás során különös gondot igényel, hogy a munkálatok az ott élők számára minél kisebb 
terhet jelentsenek. 

A kivitelezés ideje alatt a vasútforgalmat biztosítani szükséges, és különös gondossággal kell 
eljárni. A folyamatos üzemet a vasúti pályán, és az utasforgalom kiszolgálását biztosítani szük-
séges. A kivitelezéshez készülő organizációs tervekben az építési technológia a környezetbe 
illeszkedő lehető legharmonikusabb kialakításra törekszik, és a munkálatok során csak kor-
szerű, környezetbarát gépek használhatóak. A beruházás megvalósítása előtt a vasútépítésre 
nyíló ingatlanok esetében ablakcseréjére kerül sor, amely ingatlanok esetében a tulajdonos 
ehhez hozzájárul. A kivitelező kizárólag a szükséges mértékű területeket veheti igénybe, a 
felvonulási terület 6,40 méter szélességű, lakóterületek érintettsége nélkül, valamint zajjal járó 
kivitelezési munka éjszaka nem folytatható. A beruházás során a kivitelező feladata lesz az 
állapotfelmérés és az ablakcserék lebonyolítása, amely a kivitelezési munkák megkezdése 
előtt megtörténik. 

 A kiválasztott változat környezeti hatásai 

A fejlesztés által érintett négy projektelem közül jelenleg a Ferencváros (bez.) – Kelenföld ál-
lomás projektelem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel (PE-06/KTF00052-39/2020., kelt 
2020.01.27-én). A további három projektelem környezetvédelmi engedélyezésének kérelme-
zésére még nem került sor, a Ferencváros (bez.) bújtatás, illetve a Népliget megálló-hely kör-
nyezetvédelmi engedélyének megszerzése 2021. júliusára tervezett.  

A JASPERS képviselőivel folytatott előzetes egyeztetések észrevételei alapján a három to-
vábbi projektelem környezetvédelmi engedélyezésének (illetve a Ferencváros (bez.) – Kelen-
föld állomás projektelem környezetvédelmi engedély módosításának) módját, jogi-, környe-
zetvédelmi- és szerződéses feltételeit felül kell vizsgálni.  

Az érintett vonalszakaszon a talaj-, talajvíz terhelése a fejlesztés eredményeként nem változik, 
a fejlesztés után a csapadékvizek rendezett módon kerülnek elvezetésre, amely a nem várt 
szennyezések bekövetkezését is csökkenti. A fejlesztés sérülékeny földtani környezetben el-
helyezkedő vízbázis határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.  

A tervezési terület légszennyezettségi állapotának alakításában jelenleg leginkább a közleke-
dés játszik szerepet. A villamosított vasútvonal fejlesztése, új megállóhely kialakítása a lég-
szennyezettségi állapotot önmagában várhatóan nem fogja befolyásolni. Azonban a fejlesztés 
közlekedési munkamegosztásra gyakorolt hatása, a személygépjármű forgalom mérséklő-
dése és a villamosenergia termelés kedvezőbb kibocsátási mutatói következtében azonban a 
főváros levegőminőségének javulása várható. Az építés során a légszennyezőanyag terhelés 
lokálisan és ideiglenesen megnövekedik.  

A tervezési terület beépített városi terület, ahol jelentős közlekedési – ezen belül is közúti – 
eredetű zajterhelés jellemző. Konkrét zajvédelmi intézkedések a környezetvédelmi engedély-
lyel rendelkező Kelenföld – Ferencváros összekötő szakasz projektelemre kerültek meghatá-
rozásra, a későbbi tervfázisokban részletes terhelési számításokat kell készíteni a további há-
rom projektelem zajvédelmi intézkedéseinek a meghatározása érdekében. 

A tervezett projektelemek tervezési területén országos vagy helyi jelentőségű védett terület, 
ill. érték nem található. A Duna és vízfelülete OÖH ökológiai folyosót és Natura 2000 területet 
(Duna és ártere SAC - HUDI20034) a tervezett nyomvonal közvetlenül érinti és keresztezi, de 
a Duna keresztezését biztosító műtárgy fejlesztése külön beruházásban kerül megvalósításra. 
A tervezett beruházás közvetetten érinti a Ráckevei Duna-ágat, valamint a Budai-hegységet 
(HUDI20009 SAC (Sas-hegyi területrész)).  
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 A kedvezményezett bemutatása 

A tervezett beruházás megvalósító szervezete a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság, röviden NIF Zrt. 

A NIF Zrt. a projektvezetést saját szervezeti keretében biztosítja. A projektek szervezete és 
működése a funkcionális szervezethez illeszkedik, azzal összhangban van. A projektme-
nedzsment-szervezet működését a Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv (továbbiak-
ban: PSZMK) a NIF Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Minőségirányítási Ké-
zikönyvének előírásaival összhangban szabályozza. 

A projekt eredményeként létrejövő vagyon a Magyar Állam tulajdonába kerül.  

A NIF Zrt. a létrehozott eszközöket, vagyonelemeket azok üzembe helyezését követően köz-
vetlenül átadja majd (nyilvántartásaiból az elszámolásra kapott forrásokkal szemben kivezeti) 
az állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az MNV Zrt.-nek. 

A NIF Zrt. a projektet önálló beruházóként valósítja meg, konzorciumi partnere nincs. Ugyan-
akkor együttműködő partnerei lehetnek mindazon szervezetek, amelyek a fejlesztés kapcsán, 
mint a fejlesztési létesítmények tulajdonosaként vagy kezelőjeként érintettek. 

 Kockázatkezelés és cselekvési terv 

Kiemelt kockázatokat a 4. táblázat ábrázolja a bekövetkezés valószínűsége és a várható hatás 
mértéke szerint. Nagyon magas kockázati szintű események a bal alsó sarokban, sötétbordó 
háttér előtt találhatók, magas kockázati szintű események pedig piros háttér előtt találhatók: 

• Építési engedélyek (engedélyek, üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi jóváhagyások megszer-
zésének elhúzódása) (6) 

• Lőszermentesítés (10) 
• Építési folyamat elhúzódása (18) 
• Megváltozott beruházási költségek (23) 

A sárga mezők mérsékelt kockázati szintet jelentenek. Ezek esetén is javaslatot teszünk a 
kockázat csökkentésére és elkerülésének lehetőségére: 

• A forgalom nagysága kisebb, a szállított utasok száma alacsonyabb, mint a tervezett (2) 
• Nem megfelelő helyszínfelmérések és forgalmi-üzemi vizsgálatok (3) 
• A tervezés peremfeltételeinek bizonytalansága (4) 
• A tervezettnél magasabb telekárak (8) 
• Kisajátítási, területvásárlási eljárások késedelme (9) 
• Minőségi problémák megjelenése (12) 
• Időjárási kockázatok (13) 
• Klímaváltozás hatása a kivitelezési időszakban (14) 
• Többletigények felmerülése (16) 
• A kapcsolódó projektek megvalósulása, ütemezése (19) 
• Klímaváltozás hatása az üzemeltetés időszakában (20) 
• A finanszírozási támogatások beszerzése (22) 
• Környezetvédelmi előírások változása (25) 
• Településrendezési eszközökkel való konfliktus (26) 
• Társadalmi kockázat (27) 

 
Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a fentiekben bemutatott kockázatok milyen mértékűek. 
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Kockázat hatása / való-
színűség 

I 
elhanyagol-
ható hatású 

II 
kis hatású 

III 
mérsékelt hatású 

IV 
kritikus hatású 

V 
katasztrofális 

hatású 
A: Elhanyagolható valószí-
nűségű (0-10%)  5, 11, 15 17, 21   

B: Kis valószínűségű 
(10-33%)  1, 6, 7, 24 2, 8, 14, 16   

C: Közepes valószínűségű 
(33-66%)  20 

3, 4, 9, 12, 13, 19, 

22, 25, 26, 27 
6, 23  

D: Nagyon valószínű 
(66-90%)   10, 18   

E: Biztos eseménynek te-
kinthető 
(90-100%) 

     

4. táblázat: A projekt kockázatainak mértéke 

A projektelemek megvalósításához kapcsolódó feladatokat és azok idő igényét a következő 
táblázatok tartalmazza. 

1. Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesz-
tése érdekében háromvágányú kapcsolat és új elővárosi megállók kialakítása 
projektelem 

Tevékenység Határidő 
Engedélyezési terv készítése 2019.02 
Szükséges engedélyek megszerzése 2019.05 
Tenderterv készítése 2019.08 
Projektfinanszírozási forrás kiválasztása 2021.12 
Közbeszerzési anyag összeállítása a kivitelezésre vonatkozóan 2022.08 
Területszerzés 2020.09 
Kivitelező kiválasztása, szerződéskötés 2021.06 
Kiviteli tervek elkészítése 2021.09 
Kivitelezés 2027.03 
Üzembe helyezés 2027.09 
Projektzárás 2027.12 

5. táblázat: Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat 
fejlesztése projektelem megvalósításának tervezett ütemterve 
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2. Népliget mh. projektelem 

Tevékenység Határidő 
Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezés szerződés megkötése 2020.08.31. 
Megrendelő részéről elfogadott építészeti diszpozíciós terv és arculati kézikönyv 2020.11.19. 
Engedélyezési tervek készítése 2021.05.08. 
NoBo tanúsítás a tervezés időszakában (Tanúsító szervezet) 2021.05.02. 
Hatósági engedélyeztetés 2021.07.07. 
Kivitelezési tenderdokumentáció szállítása 2021.07.27. 
Kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése, kiviteli szerződés megkötése 2022.08 
Kiviteli tervek elkészítése 2022.11 
Kivitelezés 2026.02 
Üzembe helyezés 2026.08 
Projektzárás 2026.12 

6. táblázat: A Népliget mh.projektelem megvalósításának tervezett ütemterve 

3. Ferencváros átemelés projektelem 

Tevékenység Határidő 
Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezés szerződés megkötése 2020.06.26. 
Engedélyezési tervek készítése 2021.06.20. 
Hatósági engedélyeztetés 2021.09 
Kivitelezési tenderdokumentáció szállítása 2021.11 
Kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése, kiviteli szerződés megkötése 2022.08 
Kiviteli tervek elkészítése 2022.11 
Kivitelezés 2026.02 
Üzembe helyezés 2026.08 
Projektzárás 2026.12 

7. táblázat: Ferencvárosi átemelés projektelem megvalósításának tervezett ütemterve 

4. Környezetrendezés projektelem 

Tevékenység Határidő 
Közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezés szerződés megkötése 2021.05 
Engedélyezési tervek készítése 2022.02 
Hatósági engedélyeztetés 2022.05 
Kivitelezési tervek és tenderdokumentáció szállítása 2022.11 
Kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése, kiviteli szerződés megkötése 2023.05 
Kiviteli tervek elkészítése 2022.11 
Kivitelezés 2027.03 
Üzembe helyezés 2027.09 
Projektzárás 2027.09 

8. táblázat: Környezetrendezés projektelem megvalósításának tervezett ütemterve 

A feladatok időigényét a tervezői ütemezés alapján határoztuk meg, mely a későbbi projektfá-
zisokban még változhat. 
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2. A projekt háttere és indokoltsága 
A projekt indokoltságát alapvetően a BAVS elemzései és eredményei adják meg. Ebben a 
fejezetben a BAVS-ból azokat a részeket emeljük ki és foglaljuk össze, amelyekből az indo-
koltság levezethető. Ugyanakkor a projekt támogatási és szabályozási környezete és a projekt 
specifikus helyzetleírásokat is ez a fejezet tartalmazza. 

Budapest csomópont az európai és hazai stratégiai vasúti hálózat egyik fő szűk keresztmet-
szete. A BAVS fő célja, hogy meghatározza Budapest vasúti csomópont fejlesztésének 
stratégiáját, amely megfelel a város, az ország és Európa célkitűzéseinek. 

Alapvető feladata:  

stratégiai szintű javaslatot adjon az átjárhatósági nehézségek miatt létrejött utas-, és teherforgalmi 
szűk keresztmetszetek feloldására. 

 

Az 1081/2017. (II.13.) Korm. határozat alapján a nemzeti fejlesztési miniszter támogatási ké-
relmet nyújtott be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, CEF) 
nevű uniós alapról történő társfinanszírozás iránt, mely pozitív elbírálást kapott, így a BAVS 
85% CEF társfinanszírozásból készült. 

A stratégia a következő fejezetben megfogalmazott problémák és célok alapján felállított jövő-
kép elérése érdekében intézkedéstípusokat fogalmaz meg az elkövetkezendő 20 éves idő-
szakra. 

 BAVS-ban levezett indokoltság 

2.1.1. A budapesti vasúti közlekedés helyzete és értékelése a BAVS meg-
állapításai alapján 

Magyarország vasúti hálózata -hasonlóan a közúti hálózathoz- sugaras elrendezésű és Buda-
pest központú. A gyűrűirányú hálózati hiányok miatt azonban az átmenő forgalom is érinti Bu-
dapest térségét. 

 
Budapestre befutó hálózat folyamatosan fejlesztések alatt áll, hiszen az országos vasúti uta-
zások 52%-a ezeken a vonalakon bonyolódik. Az utóbbi években a budapesti elővárosi köz-
lekedésben megkezdődtek a szolgáltatás és infrastruktúra-fejlesztési beruházások, a gördü-
lőállomány korszerűsítések és az utazási komfortot emelő fejlesztések, melyek folyamatosan 
növekvő utasszámot eredményeztek. 

Az erős és kedvező helyzetű személyszállítás azonban azt eredményezi, hogy a Budapestre 
bevezető vasúti fővonalak terheltek, így az áruszállítás igényei csak kompromisszumokkal tel-
jesíthetők, s a hálózat zavarérzékenysége igen magas.  

Budapest és környékének vasúti helyzetéről elmondható, hogy a vasútvonalak környezete 
napjainkra beépült, a fejpályaudvarok viszont a belvárosi területeken helyezkednek el több-
nyire, ami azonban adja azt a lehetőséget, hogy a vasúti közlekedést a városi közlekedésbe 
integráljuk az ehhez szükséges intézkedések megtételével.  

Budapest és környezetének vasúti hálózatát a következő ábra szemlélteti: 
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22. ábra: Budapesti és elővárosi vasúti közlekedési hálózat (alaptérkép forrás: BAVS) 

A menetrendet illetően az elővárosi forgalomra 30 perces alapütem jellemző. A zónázó vona-
tok a belvárosi szakaszokon szintén 30 perces alapütemben közlekednek. 

A budapesti vasúti infrastruktúra területén is találkozunk megoldandó problémákkal. Korsze-
rűsítésre szorulnak az állomások és megállóhelyek, az állomási biztosítóberendezések, vala-
mint mintegy 83 km vonalkm vasúti pálya is felújításra vár. 

A BAVS helyzetelemzése alapján Budapest határát naponta 1,2 millió személy lépi át, ebből 
a nagyvasúti vonalakon 202 ezer, a HÉV vonalakon 47 ezer, a helyközi autóbuszokon 198 
ezer utas közlekedik. Az egyéni személygépkocsival utazók száma 755 ezer. Az utazási igény 
alapvetően a munkába és iskolába járó hivatásforgalom. 

A következő ábra a főváros határát átlépő személyforgalom nagysága és mód szerinti elosz-
lását mutatja be. 
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23. ábra: Az agglomerációs településekről ingázók száma Budapestre, és közlekedési 
módonként eloszlása 

Az ábrán látható, hogy a Budapesthez legközelebb fekvő településekről utaznak a legtöbben 
munka és iskola céllal a fővárosba, tehát szoros kapcsolat van a város külső kerületei és a 
térben közel fekvő települések között, az utazások legnagyobb hányada innen érkezik. Megfi-
gyelhető azonban az is, hogy a vasútvonalak mentén fekvő településekről is jellemzően töb-
ben ingáznak, nagy arányban igénybe véve a vasúti közlekedést. 

A legtöbben kötött pályán Budapestre ingázók száma Dunakeszin és Érden a legnagyobb, 
majd Pomáz, Szigetszentmiklós, Göd és Vác következik. Ezen települések közül Dunakeszi, 
Göd és Vác a 70-es vasútvonal mentén fekszik. 

A legmagasabb a vasutat választók aránya a 100-as és a 120-as vasútvonalak mentén. Az 2-
es, 142-es és 150-es vonalak mellett fekvő településeken magas az autóbusszal közlekedők 
aránya. A 80-as vonal mentén a Budapesthez közelebb fekvő települések esetén sokan vá-
lasztják a vasutat, a fővárostól távolabb az autóbusz a domináns mód. Az 1-es vasútvonal 
esetében ennek az ellenkezője figyelhető meg, míg Budapest közelében az autóbusz a prefe-
rált eszköz, távolodva többen veszik igénybe a vasutat. Ennek oka, hogy Budaörs és Török-
bálint esetében még a Volánbusz Zrt. biztosít nagy gyakoriságú és jó lefedettségű szolgálta-
tást, miközben a vasút legfeljebb félórás ütemet, és külpontos szolgálati helyeket ad, Biator-
bágy esetében is sokkal kedvezőbb a buszos térbeli és időbeli lefedettség.  

A következő táblázat szemlélteti a vasúti és személygépjármű közlekedés fővároson belüli 
megoszlását: 
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9. táblázat: A pesti, ill. budai agglomerációkból a főváros főbb területi egységeire tartó 
forgalom megoszlása a célpontok között, módonként bemutatva (forrás: BAVS) 

A vasúti utazások esetén a budai oldalról pestre közlekedés, azaz a Duna keresztezése jóval 
gyakoribb, mint a pesti oldalról a budaira. A budai vasúti utasok mintegy fele keresztezi a Du-
nát, a pestről jövők esetén ez az arány mindössze 16%. A személygépjárművel történő utazá-
soknál hasonló tendencia figyelhető meg. A budai oldalon látható, hogy az egyéni közlekedés 
igen jelentős versenyelőnyben van. Hasonló arányok figyelhetők meg a külsőbb kerületekbe 
tartó forgalommal, ahol a célterület nagy kiterjedése, annak folyosószerű vasúti becsatorná-
zottsága miatt csak 20-30% arányban részesül a vasút. A táblázat adataiból látható, hogy erős 
potenciál rejlik a vasúti közlekedésben a Dunát keresztező utazások tekintetében. 

Budapest és környékének vasúthálózatán koncentrálódik a teljes hazai vasúti személyforga-
lom több, mint fele. A Déli Körvasút projektet tekintve, az egyik legnagyobb utasforgalmat az 
1-es, 30-as és a 100-as vonal bonyolítja le, alacsonyabb a forgalom a 150-es vonalon. 

 

24. ábra: Vasúti személyforgalom a főváros és környékének vasútvonalain, a városon belüli át-
szálló utazásokkal együtt, valamint a megállóhelyi napi felszállószámok (forrás: EFM, MÁV Zrt.) 

A nemzetközi utasforgalmat tekintve a Déli Körvasút vasútvonala kiemelt jelentőséggel 
bír, a forgalom döntő része Nyugat-Európa felé irányul. Közel 3000-en utaznak naponta 

 Vasút Személygépjármű 

Régió Külső 
Buda 

Belső 
Buda 

Belső 
Pest 

Külső 
Pest 

Külső 
Buda 

Belső 
Buda 

Belső 
Pest 

Külső 
Pest 

Pesti agglo-
meráció 8% 8% 21% 63% 7% 13% 38% 42% 

Budai agglo-
meráció 28% 23% 23% 26% 18% 25% 27% 31% 
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a vonalon. Az utasforgalmat tekintve Kelenföldön a legnagyobb a napi felszálló utasszám 
a Déli Körvasutat érintően. 

A napi utasforgalom a reggeli csúcsidőszak kiemelkedő, ami sokszor kapacitáshiányt okoz. 
Napközben és a délutáni csúcsidőszak jóval laposabb, azonban az elővárosi forgalmi igény 
továbbra is jelentős. 

A szolgáltatás megítélésében jelentős tétel a személyszállító vonatok késési adatai. A 
BAVS-ban készült helyzetfeltárás eredményei alapján jelentős problémának tekinthető a 
vonatok gyakori késése. A 2018-ban rögzített késések közel kétharmadát az ideiglenes se-
bességkorlátozások okozták, a jelentős mértékű késéseket biztosítóberendezés-, útjáró- és 
felsővezetékzavarok, valamint az azokból eredő zavarhelyzetek operatív kezelésének hiánya 
idézi elő. Ezen kívül jelentős a biztosítóberendezések, illetve útátjárók biztosításával kapcso-
latos problémák és felsővezetéki zavarokból eredő késések ideje is (BAVS).  

 

25. ábra: Késési okok bemutatása késési időtartam és előfordulási gyakoriság 
függvényében (forrás: BAVS) 

A jövőben a vasúti közlekedési alágazatnak megfelelő szolgáltatást kell nyújtania a nemzet-
közi forgalom számára. A nemzetközi és belföldi utazások minél jobb kiszolgálása érdekében 
szolgáltatásbővítésre is szükség van. A közösségi közlekedési csomópontok környezetében 
az átszállás biztosításához új megállóhelyek létrehozása szükséges. A szolgáltatási szint 
emelésnek nemcsak a vonatokra, hanem az állomásokra és utaskiszolgáló létesítményekre is 
ki kell terjedniük. Az állomásokat – utasforgalmi funkciójához igazodva – el kell látni különböző, 
részben a vasúti közlekedéstől független szolgáltatásokkal is (kényelmes szélvédett/csapa-
dékvédett várakozás, lényegre törő, könnyen értelmezhető utastájékoztatás, kényelmes át-
szállási lehetőség (kevés gyaloglás, fedett helyen, jól szervezett utasáramlás). A közösségi 
közlekedési hálózat és rendszer fejlesztésének fókusza a meglévő utazóközöség mobilitás 
igényének fenntartható kielégítésére, az elérhetőség javítására, valamint a városi agglomerá-
ciók területén keletkező forgalomnövekedés és a vasúti közlekedés szerepének erősítésével 
megjelenő látens igények kiszolgálására helyeződik a közlekedés biztonságának növelése fo-
kozott előtérbe kerülése mellett. 

Teherforgalom tekintetében a hazai vasúthálózaton 2017-ben 52,8 millió tonna árut fuvaroz-
tak, 11,4 Mrd árutonnakm szállítási teljesítményt, 19,3 millió vonatkm és 24,5 Mrd bruttóton-
nakm teljesítményt produkáltak, mintegy 170 ezer tehervonatot közlekedtettek. A hazai vasúti 
árufuvarozás megoszlása belföldi és nemzetközi forgalomban 30-70% (BAVS). 
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A teherforgalom mintegy 60%-a használja Budapest vágányhálózatát, mely arány az intermo-
dális és a tranzitforgalom esetében magasabb, a belföldi forgalom esetében alacsonyabb (ott 
csak 20% körüli). A Budapestet és körzetét érintő forgalom mintegy 20%-a konkrétan a fővá-
rosba irányuló fel- és leadás részesedése. Az intermodális forgalom figyelembevételével ez 
az érték magasabb, mert a közúti ki- és beszállítások egy része is Budapest irányú. A Buda-
pest környéki feladások közül jelentős mennyiséget, 46 százalékot tesznek ki a BILK Kombi-
terminálról és Budapest Kikötőből feladott nagykonténerek valamit a Soroksárról feladott ener-
giahordozó/nyersanyag áruféleségek. A Budapest környéki rendeltetések közül kiemelkedő 
nagykonténer forgalom volt Budapest Kikötő és BILK Kombiterminálon. Ez a Budapest kör-
nyéki rendeltetésű árumennyiségek 35 százaléka. 2016 óta a Budapest körzetébe érkező, 
vagy onnan induló, mindenesetre a körzetben kiszolgálásra kerülő áruforgalom (2,1-
2,5mtonna/év) az elmúlt években árutonnában mérve közel 13%-kal emelkedett. 2018-ban a 
le- illetve feladott teherkocsik száma 16,4%-kal magasabb, mint 2016-ban.  

A leírt jelenlegi forgalmi mennyiségen felül Budapestnek további jelentős tömegáru-beszállí-
tási igénye lenne, aminek környezetbarát útra terelését a jövőben meg kell oldani. Jelenleg 
kapacitáshiány van a közforgalmú rakodóterületek terén. Ez országosan igaz, de Budapest és 
az agglomeráció esetében már kritikusnak mondható, mert igénybevételük a felmerülő ügyfél-
igény esetén sem elégíthető ki minden esetben. 

Ferencváros rendezőpályaudvar kitüntetett helyzetű a magyar árufuvarozásban, melynek 
szerepe a következő funkciókkal írható le: 

• a szórt fuvarozás szervezésének és lebonyolításának hálózati jelentőségű, magyar-
országi központja 

• üres kocsi gyűjtés 
• teherkocsi tárolás 
• kombinált fuvarozási terminálok kiszolgáló forgalmának és tárolási kapacitásának 

részleges biztosítása 
• irányváltás lebonyolítása a 150 vv. kötődésű vasúti teherforgalomban 

Teherforgalom tekintetében Budapest legterheltebb áruforgalmi viszonylata a Déli Körvasút 
vasútvonala, többek között mivel a viszonylat a TEN-T törzshálózat részét képezi, illetve nap-
jainkra Ferencváros maradt az egyetlen működő rendező-pályaudvar Budapesten. 

Az elméletileg szabad tehervonati menetvonalak szempontjából Budapest térségében a te-
herforgalom számára is jelentős kapacitás áll rendelkezésre. Ez alkalmanként valóban így is 
van, ha egyik elővárosi vonalon sincs jelentős forgalmi zavar, olyankor a térségen a tehervo-
natok is megfelelően gyorsan át tudnak jutni – vagyis a kapacitás elegendő. Ehhez azonban 
szükséges az elővárosi térség zavarmentessége, amely gyakran nem teljesül. Ilyenkor – a 
forgalmi prioritások alapján – a tehervonatok szenvedik el a legnagyobb késést, a zavar pontos 
okától és időtartamától függően ez többórás veszteglést is jelenthet számukra. Zavarhelyze-
tekben, ha az infrastruktúra kapacitása jelentősen lecsökken, ez leginkább a tehervonatok 
számára rendelkezésre álló kapacitást csökkenti, ilyenkor előfordul, hogy órákon keresztül egy 
tehervonatot sem képes átengedni a rendszer. Ebből kifolyólag elmondható, hogy a hazai te-
hervasúti fuvarozást erős kiszámíthatatlanság jellemzi, ami a vasúti teherszállítás részarányá-
nak növekedése ellen hat, sőt akár térvesztéssel fenyeget, amennyiben versenyképessége 
nem javul a jövőben. 

A fentieken túlmenően a budapesti hálózaton jelenleg elenyésző számban találhatók olyan 
műtárgyak (bújtatások, átemelések), amelyek az egymást keresztező forgalmi irányokat külön 
szinten vezetnék át. Olyan, amely nem vonalak keresztezését, hanem egy forgalmas tengely 
szétágazását segítené, gyakorlatilag nincs is. A szintbeni pályaelágazások korlátozzák a ka-
pacitást, ezért a nagyforgalmú elágazó állomásokon bújtatások, átemelések létesítésére lesz 
szükség. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a nyíltvonalakon tervezett pályakapacitásnak meg-
felelő vonatforgalmat az elágazó állomások is kezelni tudják. 
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A tehervonatok a hálózaton – az optimálisnál jelentősen lassabban, de – át tudnak jutni, így a 
kínálat mértéke elégségesnek mondható, de a számukra nyújtott (pályavasúti) szolgáltatás 
színvonalának jelentős emelése (így különösen is az átjutás kiszámíthatóságának jelentős nö-
velése) indokolt, ellenkező esetben a vasút az árufuvarozásban betöltött szerepének növelése 
nem lehetséges, sőt annak erőteljes csökkenése is fenyegethet. 

A jelenlegi állapotot a következő ábra szemlélteti: 

 
26. ábra: Jelenlegi állapot funkcionális leírása (forrás: BAVS) 

1. Következtetések 

A legnagyobb mértékben a hivatásforgalom jelentkezik az ingázó forgalomban. A napi eloszlás 
alapján elmondható, hogy napközben utasforgalom a délelőtti, ill. délutáni csúcsidőszakoknak 
mintegy felére, kétharmadára esik vissza. Ez nem indokolja a járatok jelentős ritkítását, és 
amennyiben a Budapesten belüli városi jellegű forgalom kiszolgálása is cél, a kisebb forgalmú 
időszakokban is törekedni kell a rövid követési időközök fenntartására. 

A legtöbben kötött pályán Budapestre ingázók száma Dunakeszin és Érden a legnagyobb. A 
legmagasabb a vasutat választók aránya a 100-as és a 120-as vasútvonalak mentén. Az 2-
es, 142-es és 150-es vonalak mellett fekvő településeken magas az autóbusszal közlekedők 
aránya. A 80-as vonal mentén a Budapesthez közelebb fekvő települések esetén sokan vá-
lasztják a vasutat, a fővárostól távolabb az autóbusz a domináns mód. A vasútvonalak fejlesz-
tésével, a városon belüli lefedettsége, illetve a ráhordó módok javításával javulhat a vasutat 
választok aránya. 
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A fentiek alapján elmondható, hogy a Budapestre bejövő napi személyforgalom a menedzsel-
hetőbb és fenntarthatóbb közlekedési módokra való vonzása tovább már csak kis mértékben 
növelhető hálózati fejlesztés nélkül. 
Egyik fejlesztési lehetőség az ország egyetlen stratégiai jelentőségű Duna-hídjának (Déli Ösz-
szekötő Vasúti Híd) jelenleg kivitelezés alatt álló bővítése után a Kelenföld vasútállomás és 
Ferencváros vasútállomás közötti harmadik vágány kiépítése. A fejlesztés hatására a 
megnövekedő forgalom zavartalan tud működni mind az elővárosi igények és mind a távol-
sági igények kielégítése céljából. 

2. Budapesti vasúti közlekedési problémák 

A budapesti kötöttpályás hálózat fejlesztési igényeinek stratégiai összehangolása elengedhe-
tetlen a komplex, rendszerszintű vasúti közlekedés működtetés érdekében. 

A tervezett területfejlesztések leginkább a kötöttpályás hálózati elemek mentén valósulnak 
meg. Ezért fontos feladat, a kötöttpályás közlekedés összehangolása, fejlesztése a területfej-
lesztési igényekkel. A városfejlesztési törekvések összekapcsolása a közlekedési kiszolgálás-
sal elengedhetetlen a fenntarthatóság céljainak megvalósítása érdekében. 

Területi kötöttség  

Az infrastruktúra fejlesztési lehetőségeket a már kialakult hálózati adottságok erősen determi-
nálják. A vasút fizikai helye a városon belül történelmileg kialakult, a beépítettség fokozódása 
miatt kötöttségek alakultak ki, így ettől érdemben eltérni már nem lehet. Ennek az örökségnek 
az előnyeiből kell gazdálkodni, és a hátrányait kell úgy csökkenteni, hogy a jövő kihívásainak 
is meg tudjunk felelni.  

Hálózati hiány  

A vasúthálózat jó városi feltáró fekvése mellett alapvető hálózati hiánnyal is rendelkezik, me-
lyek kiküszöbölésére soha nem állt rendelkezésre elegendő forrás. Ezek egyrészt az egyes 
vasútvonalak, csomópontok közötti hiányzó kapcsolatok, másrészt a meglevő vasútvonalak-
nak a városi közlekedés számára biztosított kevés átadópont.  

A meglévő, fejpályaudvarokon kívüli vasútállomások és megállóhelyek zömének további jel-
lemzője a kedvezőtlen városszerkezeti elhelyezkedés, a kedvező közösségi közlekedési kap-
csolatok hiánya (kevés számú kivételt jelent ezek alól Kelenföld, Kőbánya-Kispest állomás, 
Újpest, Zugló és Kőbánya alsó megállóhelyek), valamint a jelentős gyaloglási távolságok a 
kapcsolódó városi viszonylatok irányában. Ezek következtében a vasút szerepe Budapest 
belső közlekedésében csekély, az utasforgalmak, átszálló kapcsolatok jelentős részben a fej-
pályaudvarokon bonyolódnak.  

Hálózati fejlesztések hiánya  

Az utóbbi évek hazai vasútfejlesztését az jellemezte, hogy a nagyprojektek elsősorban az or-
szágos fővonalakat modernizálták, Budapest határánál véget értek, illetve csak a bevezető 
vonalakat érintették. A budapesti hálózat – és ezáltal az országos hálózat – gerincét jelentő 
belső összekötő vonalakat, állomásokat és pályaudvarokat ez ideig elkerülte a fejlesztés (ki-
vétel az Északi vasúti híd közelmúltban történt átépítése), pedig legfőképpen itt jelentkeznek 
a hálózaton a szűk keresztmetszetek. 

Kapacitáshiány 

Leginkább a fejpályaudvarok és a pályaudvarokhoz kapcsolódó, döntően fonódott vasútvona-
lak esetében jelentkezik, melyek rendkívül zavarérzékennyé teszik a meglevő vasúti személy-
szállítási szolgáltatást. Az áruszállítás számára rendelkezésre álló csúcsidejű menetvonalak 
korlátosak, általában nem biztosíthatóak (ezért nem érkezik rá igény sem). A Déli Körvasút 
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hálózatán a magas kihasználtság miatt új személyforgalmi szolgáltatások már csak a meglé-
vők átszervezésével fogadhatók be, míg a teherforgalom növekedése esetén – a személyfor-
galom további zavarása nélkül – jellemzően a 19-5 óra közötti időszakban lehet tehervonatot 
leközlekedtetni. 

Szolgáltatási szint problémája 

Az egyes bejövő vonalakon kialakult személyszállítási alapütem és az ütemen felüli vonatok 
rendszere általában egy jó alapszolgáltatást biztosít, de városi környezetben irányonként, il-
letve relációnként vizsgálva megállapítható, hogy 

• reláció szinten 30 percnél sűrűbb alapütem csak a fonódó szakaszok kezdő és végpontja 
(jellemzően a fejpályaudvarok) között jön létre, 

• a vonatközlekedés ütemessége több relációban nem biztosított, 
• az átmérős viszonylatból kevés van, hiányzik a városi közlekedéshez való kapcsolódás át-

adási pontja, a gyakoriság igen alacsony, 
• csúcsidőszakon kívül az alapütem a városi szolgáltatási szinthez képest ritka szolgáltatást 

nyújt. 

Budapest átjárhatósága 

A fentebb nevesített problémák következtében kialakult átjárhatósági nehézségek miatt Buda-
pest vasúti közlekedése utas és teherforgalmi szempontból szűk keresztmetszetet jelent. 

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 vissza-
vezethető jelenlegi konfliktusok tovább erősödnek. A vasút szolgáltatási színvonalának fej-
lesztésével ezek a kedvezőtlen folyamatok lassíthatók, az üvegházhatású gázok kibocsátása 
csökkenthető, ezek a fejlesztések ezáltal globálisan hozzájárulnak a klímaváltozás mértéké-
nek a csökkentéséhez. 
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3. SWOT elemzés 

A problémák meghatározása után a BAVS felállította a budapesti vasúti közlekedés SWOT 
(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) elemzését, ami alapján meghatározható a bu-
dapesti vasúti közlekedési cél. 

A SWOT elemzés megmutatja a külső és belső tényezők által generált negatív és pozitív fo-
lyamatokat a város, társadalom, gazdaság, a közlekedés a környezet tükrében. 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Kiterjedt meglévő hálózati elemek 

• Fejpályaudvaroknál és egyes megállóknál 
kedvező és javuló közösségi közlekedési 
kapcsolatok (Kelenföld, Kőbánya-Kispest 
állomás, Újpest, Zugló és Kőbánya alsó) 

• a felújított vasútvonalak viszonylatain üte-
mes menetrend került bevezetésre 

• A folyamatos járműbeszerzések nyomán ja-
vuló utaskomfort 

• A vasúti közlekedés hozzájárul a közleke-
dés által okozott üvegházhatású gázkibo-
csátás csökkentéséhez 

• Területi kötöttség: már kialakult hálózati 
adottságok, erősen beépített környezet 

• Hálózati hiány: hiányzó vasúti kapcsolatok, 
intermodális átadási pontok 

• Kapacitáshiány a jelenlegi infrastruktúrán, 
zavarérzékenység 

• Szolgáltatási szint: hiányosságok az üte-
mességben, átlós hálózati viszonylatok-
ban, csúcsidőszakon kívüli menetrendi 
szolgáltatásokban 

• A térségi fejlesztéseket nem követő vasúti 
menetrendi modell 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Forgalmi többletigény a személy- és áru-
szállítás területén egyaránt 

• Kevésszámú, de átgondoltan kialakított új 
hálózati kapcsolattal, új viszonylatok kiala-
kításával, kedvező menetrendi szolgáltatá-
sokkal jelentős szállítási többlet igény ge-
nerálható  

• Összehangolt vasúti fejlesztések egymást 
erősítő pozitív hatása 

• TEN-T folyosón Kohéziós források bevo-
nása (IKOP, CEF program) 

• Hálózati fejlesztések hiánya 

• Budapest átjárhatósága a telített szűk ke-
resztmetszetek miatt problémás 

• Fejlesztési program hiánya 

• Városi környezetben történő fejlesztések-
nél lakossági ellenállás – NIMBY effektus 
(not-in-my-backyard) 

 

A budapesti vasúti közlekedés problémáinak azonosítása után a következő fejezetben mutat-
juk be a stratégiai célkitűzéseket, ami alapján megfogalmazható lett a budapesti vasúti közle-
kedés jövőképe.  

2.1.2. BAVS célkitűzései, jövőképe és intézkedéstípusok 

A stratégia hatása az elővárosi térséget is érinti és számos intézkedést tartalmaz az elővárosi 
vasútvonalakra is, ezért az elnevezése Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégiára változott.  

A stratégia a jövőben elérendő céloknak legjobban megfelelő vasúti szolgáltatást határozza 
meg. A meghatározáshoz szükséges változatelemzés kiindulópontjaként nagységrendileg 
meghatározásra került, hogy mekkora potenciális utasforgalom és vasúti teherforgalom érhető 
el optimális esetben. A személyforgalmi potenciál meghatározásánál több, egymástól részben 
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független módszert alkalmaztunk. A vizsgálat alapján elmondható, hogy jelentős vasútfej-
lesztések révén az utasszám másfél-kétszeres növekedésére lehet számítani, a teher-
forgalom legfeljebb 40%-os bővülésének lehetővé tétele mellett. 

A BAVS által elvégzett potenciálvizsgálat eredményeként létrejöhető vasúti forgalom növeke-
dését térben az alábbi ábra szemlélteti. 

27. ábra: Vasúti utasforgalmi potenciál Budapesten és térségében (forrás: BAVS) 

Az ábrán a jelenlegi napi utasszámok és a növekedési potenciál jelenik meg, külön feltüntetve 
az egyes relációkban várható trendeket és a térség teljes forgalmát is. 

Budapesten és térségében jelenleg 289 ezer utas jelenik meg. A Budapesten belüli vasúti 
utazások száma naponta 32 ezer, ez a modellezés eredményeképpen a stratégia következe-
tes megvalósításával, a vasút valódi városi közösségi közlekedési eszközként való működés-
ével hozzávetőlegesen 130 ezerre, vagyis több, mint négyszeresére növelhető.  

Budapest és az elővárosok viszonylatában két irányban összesen jelenleg napi 164 ezer 
utazás, az elővárosok között pedig napi 33 ezer utazás zajlik. A feltételezett fejlesztések-
kel, szolgáltatási színvonal-javítással az elővárosi vasúti utazások száma a vizsgálatok alap-
ján 63%-kal növelhető, vagyis Budapest és az elővárosok viszonylatában 268 ezerre, az elő-
városok közötti viszonylatban pedig 54 ezerre. 

Távolsági és nemzetközi viszonylatban közelítőleg 10%-os növekedés feltételezhető, ide-
értve a Budapestről távolsági célpontokba tartó vagy távolsági kiindulópontokból Budapestre 
irányuló, a távolsági és az elővárosi célpontok közötti, valamint a különböző távolsági célpon-
tok közötti, Budapestet érintő utazásokat. 

Összességében tehát a teljes fővárost és térségét érintő utazások száma naponta több, 
mint félmillió utas lehetne, amely összesen 80%-os bővülés. 

Ezen belül a Budapestet és az elővárosi térséget közvetlenül érintő – Budapesten belüli, 
Budapest és az elővárosok viszonylatában zajló és az elővárosok közötti – utazások számá-
nak várható növekedése 97%-os. 

A forgalmi vizsgálatok alapján a javasolt vasúti fejlesztések hatására mintegy 115 ezer sze-
mélygépkocsiról módot váltó utasra lehet számítani (BAVS). 
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A vasútra terelhető forgalom azonban ténylegesen akkor jelenik meg a vasúton, ha sikerül a 
vasúti szolgáltatások színvonalát jelentősen emelni, részben infrastruktúra-fejlesztéssel, rész-
ben az üzemeltetési és finanszírozási szabályok módosításával. 

A budapesti vasúti közlekedés fejlesztéséhez vezető út első lépéseként kezdődött meg a 
BAVS kidolgozása, amely a jelenlegi helyzet értékelése alapján javaslatot tesz olyan in-
tézkedésekre, amelyek oldják a kapacitáskorlátot, növelik a vasúti szolgáltatás színvo-
nalát és hatékonyságát, pozitív hatásai pedig az elővárosi, a távolsági és a nemzetközi 
forgalomban is érezhetőek lesznek. A stratégia készítése során több lépésben széleskörű 
társadalmi egyeztetés zajlott, amelynek eredményei beépültek a stratégiába. A vasútfejlesz-
tési stratégiájának arra kell megoldást adnia, hogy a hazai távolsági és nemzetközi személy- 
és áruforgalom számára a csomópontok átjárhatóak legyen úgy, hogy az elővárosi és városi 
személyforgalomban az elvárt szolgáltatási színvonal hatékonyan tartható, illetve javítható le-
gyen. A stratégia keretet ad a jövőbeni európai uniós és hazai finanszírozási forrású vasúti 
fejlesztésekhez Budapest térségében. 

A BAVS úgy határozza meg Budapest vasúti csomópont fejlesztésének hosszú távú stratégi-
áját, hogy közben megfeleljen a főváros és az ország célkitűzéseinek, melyek a követke-
zők: 

• a fenntartható közlekedési rendszer előmozdítása, a vasúti rendszer használatának és ha-
tékonyságának maximalizálása,  

• a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének országos és városi szintű javítása,  
• távolsági elérhetőség javítása, 
• az éghajlatváltozás megelőzése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökken-

tése révén,  
• a városi lakosság életminőségének javítása a hatékonyabb és integráltabb közlekedéster-

vezés, területrendezés és várostervezés által. 

A stratégiában meghatározandó célok két főbb csoportra oszthatók: 

• általános célok: EU célkitűzések, nemzeti stratégiák alapján kerülnek meghatározásra 
• specifikus célok: a SWOT analízis eredményeivel alátámasztva kerülnek meghatározásra 
• horizontális célok: az adott terület egészét meghatározó alapvető elvárások. 

 

28. ábra: BAVS célrendszere (forrás: BAVS) 
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A változatelemzés keretében többszintű változatelemzési módszertan került kidolgozásra, 
melynek szintjei a következők.  

1. Működtetési változatok -dunai keresztezések- meghatározása (funkcionális 
változatelemzés) 

2. Kiválasztott változat stratégiai üzemeltetési szintű vizsgálata. 
 

A funkcionális változatelemzés a fundamentumok meghatározásával indult, ahol meghatá-
roztuk a főbb fundamentum csoportokat, mint egyfajta vizsgálati keretrendszert. Ez egy to-
vábbi lépésben alapot ad a kritériumok meghatározásához. Az ezt követő lépésben elvégzett 
keresleti és kínálati elemzés az időtávban megkívánt funkcionalitás definiáláshoz szükséges. 
A vizsgálat során meghatároztuk a potenciális igényeket, amelyet egy optimista vasúti szol-
gáltatási színvonal mellett feltételezünk. Ezzel párhuzamosan meghatározásra kerültek az eh-
hez szükséges vonatszámok az előre meghatározott elvárt szolgáltatási szinteknek megfele-
lően.  

A változatok meghatározása a főbb funkcionális kialakítási lehetőségek mentén az egyes 
szegmensek leírásával történt. Ez egyben meghatározta a legfőbb nagyságrendi infrastruktu-
rális beavatkozási igényeket is. A funkcionális elemzés a változatok értékelésével zárult. 

A stratégiai üzemeltetési koncepció vizsgálata során a szükséges intézkedések meghatáro-
zása történt a fejlesztési iránynak megfelelően, melyekhez ütemezést rendelt a stratégia. Az 
üzemeltetési változatok a funkcionális elemzésben megfogalmazott leginkább értékteremtő 
változat kialakítható viszonylatszervezési logikák alapján kidolgozott, egymástól lényegileg el-
térő, lehetséges jövőbeni állapotokat fogalmazott meg.  A változatok felállításával és értéke-
lésével mód nyílt arra, hogy meghatározhatók legyenek a vasúthálózat jövőképébe jól illesz-
kedő fejlesztési, illetve területhasznosítási javaslatok. A változatelemzés fő eszközei a vi-
szonylattervezés, a forgalmi modellezés, a multikritériumos értékelés és a beruházási- és üze-
meltetési költségbecslés. 

A funkcionális vizsgálatot követő, a kiválasztott funkcionális változaton alapuló üzemeltetés 
változatelemzés eredménye alapján intézkedési javaslatokat fogalmazott meg a stratégia a 
azonnali, a rövid- (a 2021-2027 közötti uniós programozási időszakban), a közép- (a 2028-
2034 közötti uniós programozás időszakban) és a hosszútávon (a 2035-2041 közötti uniós 
programozási időszakban) megválósítandó intézkedések csomagjára. Az üzemeltetési válto-
zatok elemzése két lépésben történt. Előbb önállóan vizsgálat alá került az elővárosi és távol-
sági szegmensek forgalma a fő irányelvek szerint tervezett viszonylathálózati változatok mel-
lett. A változatok értékelését és előszűrését követően a két szegmens legjobb változatai alap-
ján, az elővárosi és távolsági szegmens illesztésével és finomhangolásával ún. komplex fő-
változatok álltak elő, melyek már tartalmazták a szükséges kényszereket, függéseket.  

A komplex változatok részletes elemzése adott választ az általános módszertan legfontosabb 
kérdéseire. A teherforgalmi szegmens értékelése illeszkedésvizsgálattal történt ezen a pon-
ton. A komplex vizsgálatok értékelése vezetett el a javasolt intézkedéslista kialakításához, ill. 
annak ütemezett megvalósítására tett javaslathoz. 

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

A vasútfejlesztéseknek Budapest és környéke regionális versenyképességének erősítését 
kell szolgálnia. A vasút, mint szolgáltatás törekedjen a lehető legtöbb igény kielégítésére, azaz 
a városi közösségi közlekedésbe integráltsága is szükségszerű, hogy megfelelő alternatívát 
nyújtson a régión belüli ingázás, logisztika, üzleti forgalom kiszolgálására. Az infrastruktúra 
fejlesztése mellett a vasúti szolgáltatás ún. „soft” elemeit (pl. személyszállító vonatok forduló-
időit befolyásoló tényezők alkalmazása, korszerű biztosítóberendezésekkel a követési időköz 
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csökkentése és a csökkentett sebességű tolatás sebességkorlátozásának eltörlése, fejpálya-
udvarra érkező sebesség emelés) is fejleszteni szükséges, mely a biztonságtechnikai korsze-
rűsítéseken felül a szabályozási környezet vizsgálatát is igényli. Fontos ugyanakkor kiemel-
nünk, hogy a szabályozások változtatása semmiképp nem mehet az alapvető biztonság rová-
sára, inkább az esetleges túlszabályozottság megszüntetésére, vagy az idejétmúlt előírások 
enyhítésére kell törekedni. 

Mindezek alapján a stratégia fő célja Budapest vasúti szűk keresztmetszetének feloldása az 
üzemeltetési és vagyongazdálkodási koncepciók figyelembevételével, a közúti közlekedés 
részarányának növelése mind az utasforgalomban, mind az áruszállításban. Ennek érdekében  

• a stratégia azonosítja és értékeli azokat a (technikailag, gazdaságilag, társadalmilag, kör-
nyezetileg) megvalósítható megoldásokat, amelyek hatékonyan ötvözik a különböző 
funkcionalitásokat, és biztosítják a jövőbeni átjárhatóságot. Ezért ezen az első döntési 
ponton döntés születik a Duna-keresztezés (mint fő szűk keresztmetszet) kapacitásbővíté-
sének a módjáról, 

• majd a második döntési ponton a kiválasztott fejlesztési irány alapján azonosítja azokat az 
optimális működtetési/üzemeltetési koncepciókat és lehetőségeket, melyek javítják és 
tovább erősítik a közösségi közlekedési szolgáltatások vonzerejét. 

A célok megfogalmazása után meghatározhatóvá vált Budapest vasúti közlekedésének jövő-
képe. A jövőkép a vasúti közlekedést támogató terület-, és városfejlesztést, a klímahatásokat 
és környezetvédelmi kérdéseket támogató közlekedéspolitikát fogalmaz meg. 

A stratégiában meghatározott intézkedések megvalósítása által olyan ideális vasúti szolgál-
tatási környezet jön létre, ami által az azonosított utasmennyiség és áruszállítási igény az 
elvárható szolgáltatási szinten a vasúti hálózaton le tud közlekedni.  

A legkarakteresebben a szolgáltatási szint és az ahhoz kapcsolódó menetrendi rendszer jele-
nik meg. A stratégia jövőképében óránként legalább 4 vonat szerepel minden elővárosi vo-
nalon – a kutatások alapján a vasúti közlekedési szektor térnyerése érdekében járatsűrítések 
szükségesek- és az elővárosi vonalak metróvonalba csatlakoznak. 

A jövőkép elérése érdekében a stratégia a megvalósulásukat tekintve az alábbi intézkedéstí-
pusokat fogalmazta meg: 

• infrastruktúra fejlesztési intézkedések a vasút hatékony és kapacitív működésének javí-
tása érdekében 

• városfejlesztési intézkedések a vasút és befogadó környezetének funkcionális kapcsola-
tának erősítése érdekében 

• szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó intézkedések ezen belül személy-, és áruszállí-
tási szektorral kapcsolatos intézkedések 

• üzemeltetésfejlesztési intézkedések az üzemeltetés mennyiségi és minőségi paraméte-
reinek javítása érdekében 

Az intézkedéstípusokat a stratégia két fő csoportba tömörítette azok ütemezhetősége szem-
pontjából: 

• menedzsment intézkedések (az intézkedések jogi, szabályozási, üzemeltetési kereteinek 
meghatározása): minimális egymásra épülést feltételezve párhuzamosan, rövidtávon vég-
rehajtandók. 

• infrastruktúra intézkedések 

Az infrastruktúraintézkedések ütemezhetőségére a stratégia az alábbi időtávokat fogalmazta 
meg: 
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• azonnali intézkedések: ezen belül megkülönböztetjük a szolgáltatási szint fenntartásához 
nélkülözhetetlen és a rövid idővel megvalósítható jelentős szolgáltatási szintemelkedést 
hozó intézkedéseket 

• rövidtávú intézkedések (2021-2030): forgalom- és kapacitásbővítéshez szükséges intéz-
kedések 

• hosszútávú intézkedések (2031-2040): várhatóan csak hosszútávon megvalósítható in-
tézkedések. 

 

29. ábra: BAVS által nevesített azonnali intézkedések (forrás: BAVS) 

 

Déli Körvasút 1.  
és 3. projekteleme 
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30. ábra: BAVS által nevesített rövid távú intézkedések (forrás: BAVS) 

2.1.3. BAVS összefüggése más releváns tervekkel és programokkal 

Ebben az alfejezetben röviden bemutatásra kerülnek a BAVS kapcsolódása a releváns ter-
vekhez és programokhoz, különösen a közlekedésfejlesztési tervekhez való kapcsolódások. 

2.1.3.1. Az EU közlekedéspolitikája 

Az európai közlekedéspolitika legfontosabb célja olyan közlekedési rendszer létrejöttének elő-
segítése, amely magas színvonalú mobilitást biztosít, hozzájárulva ezáltal az életminőség 
javulásához, a gazdasági fejlődéshez és a versenyképesség növekedéséhez, mindezek 
mellett pedig a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban használja fel. 

Napjainkban a dinamikus gazdaság egyik alapfeltétele az áruk gyors és olcsó szállításának 
biztosítása. A közlekedési szektor kulcsfontosságú gazdasági ágazat, mely számottevően 
hozzájárul a gazdasági teljesítményhez (hozzájárulásának mértéke 4,8% – 548 milliárd euró 
– bruttó hozzáadott érték a 28 tagállamot tömörítő EU egészében), és több mint 11 millió mun-
kahelyet biztosít Európa-szerte. 

Déli Körvasút 3. 
projekteleme 
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Fehér Könyv – Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához- Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (2011) című az Európai Bizott-
ság által kiadott dokumentum részletesen foglalkozik a városi közlekedéssel, és a következő 
célkitűzéseket állította fel: 

• A lehető legszélesebb körű mobilitás biztosítása mind az áru-, mind a személyszállításban 
a gazdaság fejlődése és a versenyképesség növelése érdekében; 
• A közlekedés szén-dioxid kibocsátását 2050-re az 1990. évinek 60%-ára, 2030-ig pedig a 
2008-as értéke 20%-os csökkentése; 
• Világszerte egyenlő versenyfeltételek a nagytávolságú, kontinensek közötti személy- és 
áruszállításban; 
• Hatékony közlekedési hálózat (törzshálózat) a multimodális helyközi utazások és fuvarok 
lebonyolításához, egységes infrastruktúra megvalósítása; 
• Tiszta városi közlekedés és ingázó forgalom; 
• Újfajta, fenntartható tüzelőanyagok és meghajtó rendszerek kifejlesztése és bevezetése; 
• A multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálása, beleértve a 
természetüknél fogva erőforrás-hatékonyabb közlekedési módok fokozott használatát is; 

• A közlekedés és az infrastruktúra-használat hatékonyabbá tétele információs rendszerekkel 
és piaci alapú ösztönzőkkel (ebben van a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elvének 
teljes körű alkalmazása is). 

Mindezen stratégiai felvetések alapvetően a közösségi közlekedés, azon belül is elsősorban 
az alacsony kibocsátású elektromos közlekedés fejlesztésének szükségességét vetíti 
előre, melynek alapvető feltétele a homogén, lehetőséges szerint azonos műszaki paramé-
terű közlekedési infrastruktúra megléte, kiépítése. 

A nemzetközi forgalom áteresztőképeségének javítása és a vasúti közlekedési mód utasfor-
galmának növelése – ezzel egyidejűleg a közúti forgalom csökkentése- érdekében az Európai 
Bizottság mind inkább új indikátorok elé állítja az Európai Unió tagállamait. Az Európia Bizott-
ság 2020. december 9-én tette közzé „Fenntartható és Intelligens Mobilitási Stratégiáját”.2 
A stratégia mellékletében az Európai Bizottság 10 kiemelt területhez összesen 82 pontban 
fogalmazta meg cselekvési ütemtervét annak érdekében, hogy az Európai Unió által megfo-
galmazott következő stratégiai célok teljesüljenek: 

• 2030-ra 55 százalékkal csökkenjen a károsanyag-kibocsátás 
• 2050-re elérje a teljesen karbonsemleges állapotot a közlekedési szektor 

A mai közlekedési rendszer átalakítása érdekében olyan közlekedésfejlesztési beruházások 
szükségesek, amellyel átalakíthatóak az Európán belüli közlekedési módok, mind a személy-
szállítás, mind az áruszállítás terén. A közlekedési módváltáshoz elengedhetetlenül szüksé-
ges a közlekedési módok kombinációinak lehetősége.  

A Déli Körvasút projekt jól illeszkedik a stratégiában megfogalmazott több prioritáshoz is: 

• a fejlesztés hozzájárul a vasúti közlekedés, mint környezetbarát - a lényegesen kedvezőbb 
externális hatásai következtében- közlekedési mód térnyeréséhez a megfejlesztett vasút-
hálózat, sűrű követési idővel működő menetrend és az új megállóhelyek révén (stratégia 1. 
és 4. kiemelt területe), valamint hozzájárul a nagyvárosok ma már mindennapos problémá-
jaként jelentkező - forgalmi torlódások csökkenéséhez 

                                                

 

 

2 COM (2020) 789 final, Sustainable and Smart Mobility Strategy 
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• mint a multimodális transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) része, gyors összekötte-
tést tesz lehetővé a fejlesztéssel (stratégia 4. kiemelt területe) 

• a városi közlekedésbe integrálása révén hozzájárul a helyközi és városi mobilitás egész-
ségesség és fenntarthatóvá tételéhez (stratégia 3. kiemelt területe), 

• valamint a fejlesztés hozzájárul a vasúti közlekedésre módváltás tekintetében a biztonsá-
gosabb közlekedési infrastruktúra megteremtéséhez (stratégia 10. kiemelt területe). 

2.1.3.2. Nemzeti közlekedésfejlesztési stratégiák és programok 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

A közlekedési útvonalak kiépítettsége és állapota meghatározzák az áruk és munkaerő piacra 
jutásának lehetőségét, ami Magyarország EU csatlakozása óta különösen nagy jelentőséggel 
bír, így az egyik kiemelt stratégiai cél a vasúti törzshálózat (hazai és nemzetközi fővonalak) 
fejlesztése. 

A 2011-ben kiadott Fehér Könyv prioritásaival, célkitűzéseivel összhangban a 1486/2014. 
(VIII. 28.) Korm. határozata által elfogadásra került a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fej-
lesztési Stratégia (NKS), mely meghatározza a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagy-
távú céljait, a közlekedéssel összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati 
folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében. A stratégia lehetőséget lát a TEN-T há-
lózatba illeszkedő vasúti fővonalak fejlesztésére, problémaként állapítja meg a multimodalitás 
alacsony szintjét, a beavatkozás fő területenként meghatározza annak környezetkímélő fej-
lesztését. 

A hosszú távú stratégia alapja a közlekedés fejlesztése a gazdaság hatékonyságának növelése 
érdekében, a környezeti érdekek hangsúlyosabb védelmével és a társadalmi igényeknek megfe-
lelően. 

 

A stratégia kiemelt társadalmi céljai az alábbiak: 
• a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, a klímavédelmi szempontok érvé-

nyesülése 
• az egészség- és vagyonbiztonság javítása (a balesetek áldozatainak jelentős csökkentése) 
• a gazdaság hatékonyságának és növekedésének elősegítése  
• a foglalkoztatás javítása 
• a lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javítása  
• a területi egyenlőtlenségek mérséklése 
• a társadalmi igazságosság és egyenlőség javítása  
• a nemzetközi kapcsolatok erősítése 

A társadalmi célok eléréshez szükséges főbb ágazati célkitűzések: 

• Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése; 
• Társadalmi szinten hatékony szállítási módok erősítése; 
• Szállítási szolgáltatások javítása; 
• Közlekedési rendszerelemek javítása. 

A stratégia kiemelt közlekedéspolitikai intézkedésként határozta meg „A TEN-T folyo-
sók szűk keresztmetszeteinek megszűntetése” c. fejlesztési intézkedést. A stratégia hát-
téranyagként rendelkezésre álló Országos Vasútfejlesztési Koncepció a tervezett fejlesztést 
nevesíti és nagyon fontos megállapítása, hogy Budapest, mint vasúti csomópont az európai 
és hazai vasúthálózat egyik fő szűk keresztmetszete. 
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Országos Vasútfejlesztési Koncepció 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia keretén belül a vasútfejlesztések 
megalapozására készült az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK). 

Az OVK egyrészt koncepcionális megalapozását adja a vasútfejlesztéseknek, másrészt 
pedig konkrét projektlistát tartalmaz, mely a vasúthálózat egészét felöleli, és az infrastruk-
túra- fejlesztésen felül szolgáltatásfejlesztési, járműbeszerzési projekteket is tartalmazza. 

A dokumentum a vasúti közlekedésben a következő kulcsproblémákat azonosította: 

• A vasúti kínálat nem képes követni a növekvő utas oldali elvárásokat; 
• A növekvő össz-személyszállítási teljesítmény ellenére a vasúti a személyszállítás ré-

szesedése csökken; 
• A növekvő össz-áruszállítási teljesítmény ellenére a vasúti részesedés csökken.  

A NKS célrendszerére építve: 

 „A lakosság és a gazdaság ésszerű és szükséges közlekedési igényeinek kielégítése, valamint 
egyes hazai térségek és az ország nemzetközi versenyképességének és jólétének elősegítése, a 
fenntarthatóság feltételeinek biztosítására való törekvéssel.”  

 

A vasúti közlekedés szerepe bizonyos szegmensekben megfelelő lehetőséget kínál a straté-
giai célok elérésére, úgymint: 

• Kereslet befolyásolása, a közlekedési igények ésszerűsítése 
• Kínálat javítása 
• Szállítási szolgáltatások nyújtásának javítása 
• Közlekedés fizikai rendszerelemeinek javítása. 

 

A keresleti oldal befolyásolásának célja a vasúti közlekedés részarányának növelése mind a 
személy-, mind az áruszállításban. Kínálati oldal befolyásolásának céljai: 

Szolgáltatási színvonal: 

• Piaci igényeket kielégítő sűrűségű vasúti személyszállítás; 
• Piaci igényeket kielégítő kényelmi szintű vasúti személyszállítás; 
• Piaci igényeket kielégítő eljutási idő biztosítása; 
• Piaci igényeket kielégítő átszállási idő biztosítása; 
• Tervezhető, kiszámítható nagyvasúti személyszállítás biztosítása (ITS, menetrend); 
• Megbízhatóság; 
• Piaci igényeket kielégítő, rugalmas vasúti áruszállítás; 
• Piaci igényeket kielégítő biztonsági szint nyújtása; 
• A nemzetközi távolsági vasúti közlekedés átjárhatóságának biztosítása; 
• Piaci igényeket kielégítő eljutási és elegyrendezési idő biztosítása. 

Infrastruktúra: 

• TEN-T törzshálózat kiépítése EU átjárhatósági elvárások alapján; 
• Elővárosi közlekedési hálózat igények szerinti fejlesztése; 
• Nagysebességű nemzetközi hálózat hazai fejlesztése EU elvárások alapján, és a Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér bekötése az európai nagysebességű hálózatba; 
• Regionális közlekedési rendszer igények szerinti fejlesztése; 
• Intermodalitás biztosítása; 
• Meglévő vasúti hálózat műszaki színvonalának piaci igényekhez igazodó fenntartása; 
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• Korszerű irányítástechnikai és utastájékoztatási rendszerek alkalmazása (ITS); 
• Korszerű, gazdaságos, energiahatékony, rugalmasan üzemeltethető vasúti járműpark al-

kalmazása; 
• Villamosított vonalszakaszok arányának növelése; 
• Piaci igényeknek megfelelő rakodó-kapacitás biztosítása; 
• A beruházás alapú fejlesztések esetében területhasználat és a környezeti terhelés mini-

malizálása. 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A térség közlekedési kapcsolatainak erősítése összhangban áll a Nemzeti Fejlesztés 2030 Or-
szágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK - 1/2014 (I. 3.) OGY határozat) azon 
törekvésével, hogy a policentrikus fejlődés jegyében a térség versenyképességét, a nemzet-
közi elérhetőség javításával is biztosítani kell. A gazdasági hatékonyság növekedése, a fog-
lalkoztatás javulása, a lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása a stratégi-
ának olyan társadalmi célkitűzései, amelyek elérését hatékonyan támogatja a projekt keret-
ében megvalósuló fejlesztés. A koncepció fejlesztéspolitikai feladatai között megjelenik a köz-
lekedés racionalizálása és fenntarthatóságának biztosítása többek között a vasút fejlesztésé-
vel, illetve az ország globális és európai térszervező erejének megerősítésével. Az elérhető-
ség, mobilitás fokozása érdekében fontosak a TEN-T hálózati elemek, a nehéz tehervonatok-
kal járható vasúti fővonalhálózat elérhetőségének javítása, az átmenő forgalom vasútra tere-
lése. 

A dokumentum a következő közlekedési, azon belül is vasútfejlesztési célkitűzéseket hatá-
rozza meg: 

• vasúthálózat korszerűsítése; 
• kiemelt cél 2020-ra a TEN-T törzshálózat teherszállítási korridorvonal ÁME 

(átjárhatósági műszaki előírások) szerinti fejlesztése a határokig; 
• vasúti áruszállítás részarányának növelése; 
• vasúti pályaudvarok rekonstrukciója, parkolási lehetőségek fejlesztése. 

Budapesti Mobilitási Terv 

A fővárosi közgyűlés 776/2019. (V.29.) Főv. Kgy. döntésével fogadta el Budapest 2014-2030 
közötti időszakra szóló közlekedésfejlesztési stratégiáját, a Budapesti Mobilitási Tervet (továb-
biakban: BMT), és annak 5 munkarészét. A stratégia az élhető főváros, a hatékony és in-
tegrált biztonságos közlekedés, a fenntartható városfejlesztés megteremtése érdeké-
ben született. 

A fenntartható közlekedés megteremtése mára már kulcsfontosságú kérdéssé vált valamennyi 
nagyvárosban. A vasúi közlekedés és annak fejlesztése a fenntarthatóság szempontjából az 
egyik legfontosabb közlekedési mód, így ennek megfelelően Budapest is elkészítette a fővá-
rosra vonatkozó fenntartható mobilitási tervét. A BMT hangsúlyozza, hogy az élhető város 
megteremtése érdekében közúti forgalomcsillapító intézkedések szükségesek, így a kereslet 
a vasúti közlekedés tekintetében várhatóan emelkedni fog. 

A fenntartható városi mobilitási tervezés olyan, valamennyi közlekedési módra és típusra (mo-
torizált és nem motorizált közlekedés, személy-, és áruszállítás) kiterjedő stratégiai közleke-
désfejlesztési tervezés, amely 

• biztosítja a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségét,  
• növeli a személy-, és áruszállítás hatékonyságát, 
• javítja a közlekedésbiztonságot, 
• a természeti erőforrások jobb és gazdaságosabb kihasználásán alapul, 
• hatékony hulladékgazdálkodásra és a  
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• a klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében a környezetszennyezés csökkentésére 
törekszik. 

A fenntarthatóság három fő célkitűzése, és ennek megfelelően a fenntartható mobilitás terve-
zés főbb szempontjai is: 

Környezeti: 
• káros emissziók és a zajterhelés csökkentése, 
• üvegházi gáz-emissziók csökkentése, 
• fosszilis üzemanyagok csökkentése, 
• a nem-megújuló erőforrások felhasználásának csökkentése a megújuló energiaforrások 

növelésével. 

Társadalmi: 
• az emberi egészség és a közlekedésbiztonság javítása, 
• az elérhetőség és hozzáférhetőség javítása, akadálymentesség, 
• a jövő generációt érő terhelések csökkentése. 

Gazdasági: 
• a közlekedés hatékonyságának növelése, 
• az erőforrások igénybevételének hatékonyság-javítása. 

A 2013-ban elkészített rendszertervi felülvizsgálat, a Balázs Mór-terv Budapest 2014 és 2030 
közötti időszakra vonatkozó közlekedésfejlesztési stratégiája, amely már a fenntartható váro-
simobilitás-tervezés szellemében készült. Ennek helyébe lépett 2019-ben a BMT 2-nek is ne-
vezett Budapesti Mobilitási Terv 2030. A BMT a főváros 2030-ig szóló közlekedési stratégiája, 
amely két fő kötetből - Célrendszer és intézkedések, valamint Közlekedésfejlesztési és beru-
házási programból áll. 

A BMT Célrendszer és intézkedések kötete a korábbi Balázs Mór-terv I. kötet felülvizsgált és 
átdolgozott változata, amely a fenntartható városi mobilitás tervezés szellemében - annak első 
lépéseként - határozza meg a terv alapját képező célokat, azok egymással való viszonyát, 
valamint a célok elérése érdekében megfogalmazott intézkedéseket. 

A BMT Közlekedésfejlesztési és beruházási program kötetben a SUMP3 folyamat második 
lépéseként meghatározásra kerültek a célrendszerből levezethető úgynevezett stratégiai 
irányelvek, valamint az intézkedések megvalósítását elősegítő lehetséges fejlesztési elképze-
lések, projektek. Emellett a hazai és európai uniós SUMP útmutatóból levezetett, komplex, 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat egyaránt figyelembe vevő értékelési és prog-
ramozási (programalkotási) módszertan, illetve stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) segítsé-
gével a 2019-2030 közötti időszakra vonatkozó közlekedésfejlesztési és beruházási program 
javaslat készült el. 

A BMT Budapest jövőképét támogató célrendszert határoz meg a főváros közlekedési rend-
szerének helyzetértékelése alapján. A jövőkép megegyezik a főváros városfejlesztési koncep-
ciójának elképzeléseivel:  

„Budapest élhető, vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség innovatív gazda-
sági és kulturális központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja."  

 

                                                

 

 

3 Sustainable Urban Mobility Plan- Fenntartható Városi Mobilitási Terv 
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Az átfogó cél szerint a fővárosi közlekedésnek javítania kell Budapest és térsége verseny-
képességét, és hozzá kell járulnia a fenntartható, élhető, vonzó és egészséges városi 
környezet kialakításához. 

Ezen átfogó célt szolgáló stratégiai célok - élhető városi környezet, biztonságos, kiszámít-
ható és integrált közlekedés, kooperatív térségi kapcsolatok - elérését kilenc operatív cél 
négy beavatkozási területen - javuló kapcsolatok (infrastruktúra), vonzó járművek, jobb szol-
gáltatások, valamint hatékony intézményrendszer - keresztül támogatja. 

A négy beavatkozási területhez a következő operatív célok sorolhatók: 

• az élhető közterületek kialakítása, 
• integrált hálózatfejlesztés, 
• az átjárható rendszerek és intermodális kapcsolatok, 
• környezetbarát járműtechnológiák, 
• kényelmes, utasbarát járművek, 
• aktív, tudatos szemléletformálás, 
• szolgáltatási színvonal javítása, 
• következetes szabályozás 
• térségi együttműködés. 

A BMT célkitűzései között szerepel a városon belüli vasúti közlekedés közösségi közleke-
désbe való bekapcsolása, korszerű integrált, átjárható kötöttpályás rendszer kialakítása.  

A BMT kiemelt célként fogalmazza meg Budapest városi környezetének elérhető, jól karban-
tartott, a kor követelményeinek megfelelő, biztonságos infrastruktúra kialakítását a vasúti 
közlekedésben. Ennek érdekében az alábbi prioritásokat fogalmazza meg a stratégia: 

• meglévő kötöttpályás hálózat korszerűsítése  
• az elvágott városrészek összekapcsolása új dunai átkelésekkel és különszintű közúti–vas-

úti keresztezésekkel 
• a gyalogosközlekedés feltételeinek javítása 
• esélyegyenlőség, akadálymentesítés 
• átjárható kötöttpályás rendszerek; városi és elővárosi vasúti hálózat 
• az elővárosi vasúthálózat és a városi kötöttpályás hálózat kapcsolatának javítása 
• környezetbarát technológiával működő kényelmes, utasbarát járművek alkalmazása 
• a városi–elővárosi menetrend harmonizációja és a szolgáltatások összehangolása. 

 

A fővárost átszelő - és sok esetben térségeket egymástól elválasztó - országos vasútvonalak-
nak a mainál lényegesen nagyobb szerephez kell jutniuk a városon belüli, valamint a közvetlen 
városkörnyék és a város közötti forgalomban. Ehhez nemcsak a vasútvonalak forgalmi para-
métereit kell módosítani, hanem a megállóhelyeket is úgy kell kialakítani, hogy illeszkedje-
nek a város forgalmi igényeihez. Az átszállások számának csökkentése érdekében közös 
rendszerben kell áttekinteni az elővárosi vonalaknak a városi gyorsvasutakkal, valamint 
az országos vasútvonalakkal való integrációs lehetőségeit. A haránt irányú, központot elkerülő 
vonalak hiánya miatt sok utazás a sugárirányú útvonalakat és a belvárost terheli akkor is, ha 
a tényleges úti célja nem ott van. A haránt irányú kötöttpályás kapcsolatok kiépítése se-
gítségével a legtúlterheltebb városrészeket és csomópontokat lehet tehermentesíteni a villa-
moshálózatot érintő vonatkozó feladatok mellett, megfelelő átalakítással a körvasút is a kötött-
pályás összeköttetések szerves részévé válhat. 

A közúti forgalomról történő eszközváltás akkor tehető rugalmassá, ha az egyes bevezető 
irányok mentén nem egyetlen nagykapacitású intermodális csomópontra koncentrálódik ez a 
feladat, hanem az útvonalon több lehetőség is van a városba vezető közösségi közlekedési 
kapcsolatokhoz történő csatlakozásra. A legtöbb bevezető szakaszon ez az elővárosi (vasúti 
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és hév) megállók közelében kialakítandó P+R és B+R kapcsolatok segítségével biztosítható. 
Ahhoz azonban, hogy a közösségi kapcsolat a legkülönbözőbb városi célpontok eléréséhez 
vonzó maradjon, arra van szükség, hogy a városi közlekedésbe integrált, versenyképes 
elővárosi vasúti rendszerbe („S-Bahn hálózatba”) legyen szervezve. E rendszerbe egy tel-
jes körvasúti gyűrű kialakításával, szükség szerinti új megállóhelyek létesítésével a vasútvo-
nalak mellett hév vonalak is bekapcsolandók. Átlapoló viszonylatok kialakításával a gyűrű 
mentén kényelmes átszállás biztosítható a városi közlekedési rendszer valamennyi jelentős 
sugaras irányával. Az elővárosi vasúti rendszer és - a kizárólagos fejpályaudvari üzem felol-
dásával - a vasúti területhasználat egyaránt racionalizálható, ami mind finanszírozási, mind 
területhasználati oldalról elősegíti a fővárosi célkitűzések megvalósítását. 

A BMT-hez kapcsolódóan a 2017-2018. évi programozás során összesen 22 állami (nem a 
fővárosi intézményrendszer által koordinált) rangsorolható projekt került azonosításra, ebből 
a BMT projektértékelései alapján mind javasolható megvalósításra.  

Az állami projektek közösségi közlekedést érintő projektjei között nevesíti a BMT a Déli Kör-
vasút projektelemeit: „Háromvágányú kapcsolat létesítése Kelenföld és Ferencváros között, 
elővárosi megállók fejlesztése és új megállóhely kialakítása a Népligetnél (P043)”. A projekt a 
tervezett új megállóhelyekkel kapcsolódik a körvasúthoz és a repülőtéri projekthez is; metró-
kapcsolata az Ecseri úti megállónál van. Gyalogos aluljáróként is fontos szerepe van, emellett 
HÉV és villamosvonal kapcsolódásai vannak. A projekt keretében megvalósul az elővárosi 
vasútállomások, megállóhelyek fejlesztése és megújítása, valamint egy új megállóhely kiépí-
tése a Népligetnél. 

A projekt megvalósítása az alábbi BMT szerinti stratégiai célok elérését támogatja: 

• Budapest kötöttpályás átjárhatóságának megteremtése, ezáltal a nemzetgazdasági 
szinten is pozitív hatásokkal bíró kötöttpályás közlekedés részarányának emelése a távol-
sági és elővárosi forgalomban. 

• A rendelkezésre álló kapacitások bővítésének segítségével a menetrendszerűség növe-
lése, és ezáltal a versenyképesség és szolgáltatási színvonal javítása. 

• Az elővárosi megállóhelyek felújításával a cél a leromlott állapotú, rossz közbiztonságú ál-
lomások és megállóhelyek fejlesztése, biztonságossá tétele, hasznosítása. Ezáltal javul a 
szolgáltatásminőség, nő az utaskomfort és a Közszolgálati szerződés által meghatározott 
bizonyos minőségi paramétereknek való megfelelés.  

-  

A projektek Budapest Főváros Önkormányzata korábbi és hatályban lévő város- és közleke-
désfejlesztési tervéhez igazodva, többek között a BKK Zrt. adatszolgáltatásának felhasználá-
sával, valamint az országos közlekedésfejlesztési elképzelések mentén, a Kormány a fővárosi 
nagyvasúti és elővárosi gyorsvasúti (HÉV) rendszer új alapokra helyezésének, valamint a köz-
úthálózat fejlesztésének érdekében hozott döntéseivel (1564/2018. (XI. 10.), és 1565/2018. 
(XI. 10.) Korm. határozatok, valamint az 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat) összhangban 
kerültek meghatározásra. A projekt szerepel a Budapest 2030 (Budapest hosszútávú város-
fejlesztési koncepciója), illetve a TSZT (Budapest Főváros településszerkezeti terve) doku-
mentációkban is. 

Fontos megemlítenünk a legfontosabb fővárosi stratégiai környezet vizsgálatánál, hogy a pro-
jekt nélküli esetben feltételezett teljes és kiterjedt projektkörnyezet is tételesen szerepel. A 
BMT az alábbi projektadatlapokon nevesíti a fejlesztéseket: 
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Projekt név 
Projekt-
adatlap 

Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése P036 

Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal I. ütem (Kelenföld-Százhalombatta korszerűsí-
tése) P057 

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása P030 

Budapest – Rákos - Hatvan vasúti vonalszakasz korszerűsítése (A projekt tartalmazza 
a Kőbánya-felső és Budapest Keleti pályaudvar közötti 3. vágány kiépítését) P061 

É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) déli szakasz kialakítása (H6/H7 HÉV vonalak Kál-
vin tér-Csepel és Ráckeve között) P038 

É-D-i regionális gyorsvasút (ÉDRV) belvárosi szakasz kialakítása (H5-H6/H7 HÉV vo-
nalak összekötése Kálvin tér-Kaszásdűlő között) P039 

Soroksár - Ferencváros vonal kialakítása (150-es, kelebiai vonal 
fővárosi bevezető szakaszának áthelyezése) P184 

10. táblázat: BMT nevesített projektjei a Déli Körvasút fejlesztésére (forrás: BMT III. kötet) 

2.1.4. Déli Körvasút illeszkedése a BAVS stratégiai környezetébe 

A Déli Körvasút vonalszakaszán a fővárosba irányuló és az azon áthaladó teherforgalom a 
legnagyobb, valamint a vasútvonal utasforgalma nemzetközi viszonylatban igen jelentős. Je-
lenleg a budapesti Duna-keresztezés egyértelmű szűk keresztmetszetet képez. 

A probléma feloldásához ezért nélkülözhetetlenül szükséges a kapacitásbővítő és szolgálta-
tásjavító intézkedések meghozatala, a dunai vasúti keresztezés áteresztőképességének nö-
velése. 

Egy ilyen nagy volumenű beruházás természetszerűleg több intézkedéstípust von maga után, 
így több projektelemből (szám szerint 4) tevődik össze a komplex megvalósítás. 

A Déli Körvasút projektelemei: 

1. Kelenföld – Ferencváros vasútállomásokat összekötő szakasz 3. vágány építése 
2. Ferencváros átemelés 
3. Népliget új megállóhely létesítése 
4. Környezetrendezés 

 

31. ábra: A Déli Körvasút projektelemei 

A fő cél elérése érdekében (az egyik legnagyobb budapesti szűk keresztmetszet feloldása 
a Déli Körvasút vasúti vonalszakaszon) a projektelemek egymást feltételezik és kölcsön-
hatásban állnak. Önmagában egyik projektelem sem képes megoldani a fennálló problé-
mát. 
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A Déli Körvasút projektelemei a BAVS intézkedéstípusaira jól visszavezethető:  

• Az átjárhatósági problémák miatt keletkezett szűk keresztmetszet feloldására a BAVS alap-
ján a Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló háromvágányúsítása 
már rövid-, ill. középtávon is szükséges, hasonlóan a csatlakozó állomási kapacitásbővíté-
seket célzó beavatkozásokhoz (infrastruktúra intézkedés). A Ferencváros–Kelenföld vo-
nalszakasz a stratégia által meghatározott távlati szerepe alapján jelentős elővárosi és tá-
volsági személyforgalmat bonyolít majd le, miközben a teherforgalma is jelentős marad. 
Ehhez illeszkedve, már a jelenlegi forgalmi igények, illetve a folyamatban lévő elővárosi 
fejlesztések kihasználhatósága érdekében a vonalszakasz kapacitásbővítése szükséges, 
melynek előkészítő tervezése folyamatban van, illetve jól illeszkedik a Déli Összekötő Vas-
úti Híd jelenleg zajló korszerűsítéséhez is. A kapacitásbővítés keretében a vonalon meg-
épül a 3. vágány, Budapest-Ferencváros vasútállomáson kapacitásbővítés történik, illetve 
két új megállóhely létesül, a budai oldalon az Infopark térségében, míg a pesti oldalon a 
Közvágóhídnál. A fejlesztés hatására a Déli Körvasúton 10-15 perces elővárosi vonatköve-
tés biztosítható lesz (B05). 

• Ferencváros vasútállomás központi szerepet játszik az országos vasúti teherforgalomban, 
ez a szerep a közeljövőben még tovább növekedhet. A jelenlegi, illetve növekvő forgalmat 
kezelni tudja, szükséges a teherforgalmi területeken az elavult pályaállapotok javítása, a 
megfelelő tengelyterhelés, és legalább az eredeti pályasebesség biztosítása a használat-
ban lévő, jelentős tehervonatforgalmat lebonyolító vágányokon (B08).  

• A városi vasúti közösségi közlekedés megteremtése érdekében Népliget megállóhely lé-
tesítése, metró átszálló kapcsolatok javítása, vágánykapcsolatok javítása és kapacitásbő-
vítés (infrastruktúra intézkedés). A B05 intézkedéssel (Ferencváros–Kelenföld vasútállo-
mások közötti kapacitásbővítés) összhangban, de a kevésbé előrehaladott, folyamatban 
lévő előkészítettsége miatt kissé későbbre ütemezett fejlesztés lehetővé teszi, hogy a 80a 
és 120 vonalak felől a Déli Körvasút felé közlekedő vonatok metrókapcsolatot kapjanak. Az 
intézkedés elsődleges célja tehát a metrókapcsolat biztosítása, de jelentős szerepe van a 
városfejlesztési szempontnak is, mivel a megállóhely létesítése jótékony hatással lehet a 
környező területek hasznosíthatóságára. A megállóhely kialakításához szükséges átalakí-
tásokkal együtt lehetővé válik Ferencváros kezdőpontján néhány lokális kapacitásszűkület 
feloldása, illetve távlatban további kapacitásbővítés számára részleges helybiztosítás is tör-
ténik (B15). 

• A szolgáltatás időbeli rendelkezésre állítását javítja az elővárosi vonalszakaszon, hogy a 
vasúti kiszolgálás a belső zónában 15 perces járatsűrűségre javul, így létrejöhet a BAVS 
szerinti egységes rendszerű ütemes és zónás elővárosi menetrend a Déli Körvasút vonal-
szakaszán (menedzsment intézkedés).  

 A Déli Körvasút, mint új átmérős viszonylatszervezés a városi vasút szerepvállalás 
leghatékonyabb rendszere lehet, mely elősegíti a vasút szorosabb integrációját a 
városi közlekedésbe, továbbá olyan belső, de távolabb eső célpontok között adnak 
kedvező eljutási lehetőséget, ahol a többi közösségi közlekedési mód nem kellően 
versenyképes (V01). 

 Az egységes, ütemes, sűrű követést biztosító kínálat tud vonzó alternatívát nyúj-
tani a személygépjármű forgalommal szemben. A gyors eljutást lehetővé tevő zó-
názó közlekedés szintúgy szükséges feltétel a távolabbi térségekből ingázók meg-
szólításához (V02). 

 
• Három új megállóhely létesítése a vasúti és városfejlesztési célokat támogatja. Az integrált 

és komplex megállóhelyi utasforgalmi létesítményekkel megvalósulhat a vasúti közlekedés 
városi közlekedésbe integrálása. A három új megállóhely a vasúti közlekedés használóinak 
igényei kielégítése érdekében frekventált célpontok (munkahelyi, lakópark fejlesztési pro-
jekt) közelében kerültek kijelölésre. Új kapcsolatok alakulnak ki a vasúti közlekedés és a 
közösségi közlekedés eszközei között, valamint csökken a vasút elvágó hatása a Déli Kör-
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vasút átjárhatóságának megteremtésével, továbbá az új gyalogos-, és kerékpárforgalmi lé-
tesítményekkel (menedzsment intézkedés). A stratégiai környezet olyan komplex állo-
másfejlesztéseket vár el, ami nemcsak közlekedési, hanem városi funkciókat is betölt az 
urbanisztikai szempontokat figyelembe véve. 
 

 Az új megállók kialakításának tervezése a BAVS komplex szemléletét figyelembe 
véve túlmutat a fizikai állapotok javításán. A vasútfejlesztés által generált jelentős 
utasforgalom révén ezek a helyszínek a városi közterülethálózat integráns részei, 
a vasúttal utazók számára a mindennapi tevékenységük, városi tapasztalataik 
színterei, a vasút és város kapcsolatának lenyomatai lesznek. Az intézkedés ke-
retében ennek megfelelően nem csupán az állomások feltétlenül szükséges fizikai 
megújítása, hanem a funkciók körének és elhelyezkedésének átgondolása, az ál-
lomási környezettel való kapcsolatok rendezése is megtörtént. Biztosított a minő-
ségi – akadálymentes, időtálló, fenntartható, esztétikus és biztonságos – környe-
zet. Biztosított a lehetőség az utazás, átszállás, városi térhasználat során felme-
rülő igényeket kielégítő szolgáltatások, kereskedelem helyigénye annak érdeké-
ben, hogy a vasúttal való utazás a városi viselkedés természetes része legyen. 
További kiemelt szempont a mozgási útvonalak kiszolgálása, ami által szükséges 
átszállások egyértelműek és egyszerűek. Az új megállóhelyeken a legkönnyebben 
elérhető helyeken kialakításra kerülnek a ráhordó buszjáratok megállóhelyei, a 
B+R tárolók és a K+R megállóhelyek, és ezt követően biztosított a P+R parkolók 
helyigénye (Á01). 

 A vasútvonalak történeti fejlődése és a magas szintű biztonsági elvárások kielégí-
tése okán a vasúti pályák sok helyen hosszú szakaszokon átjárhatatlanok, miköz-
ben a települések mára körülvették azokat, és fejlődés a városrészek közötti in-
tenzívebb kapcsolatokat igényli. Ennek megnyilvánulása a számos szabálytalan 
gyalogos átkelési útvonal megjelenése. A Déli Körvasút infrastrukturális projektel-
mei révén a szűk keresztmetszet megszüntetése és a hiányzó kapcsolatok pótlása 
megtörténik. Elsődlegesen biztosított a megállóhelyi peronok megközelítése a leg-
kevesebb kerülőúttal az utasok számára, rövidítve az utazási időt, növelve a vasút 
vonzerejét a mindennapi használatban. (Á02). 

 A valós és érzékelt biztonság szintjének emelése érdekében az utasforgalmi terü-
letek és – az integrált szemléletnek megfelelően – az oda vezető útvonalak meg-
felelő megvilágításának kiépítése történik meg, valamint sor kerül a térfigyelő rend-
szerek kialakítására, bővítésére. Ezáltal a vasúttal utazás teljes időtartama alatt 
megteremthetőek a biztonság feltételei és a biztonságérzet. Mindez szintén hoz-
zájárul a vasút vonzerejének növeléséhez (Á03). 

 
• A Déli Körvasút vasúti vonalszakaszon Kelenföld-Ferencváros harmadik vágány építésé-

nek következtében felmerülő környezetének rendezése, mint negyedik projektelem a budai 
oldalon nyújt megoldást a károsodott és kihasználatlan területek közösségi szolgálatba ál-
lítására. A projektelem hozzájárul az élhető város kialakulásához és a budapesti település-
fejlesztési szempontok megvalósításához (menedzsment intézkedés).  

 Budapesten a beépítettség mértéke jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben, 
amelyek jelentős mértékben csökkentették a természetközeli élőhelyek kiterjedé-
sét és minőségét. Fontos cél, hogy a Déli Körvasút vasútfejlesztésével a megma-
radt természeti értékek ne csökkenjenek. A Kelenföld-Ferencváros 3. vágány épí-
tése és a Népliget mh. építése Környezetvédelmi Hatástanulmány (KHT) készíté-
sére kötelezett, illetve környezetvédelmi hatósági engedély is szükséges. A KHT-
k részletes javaslatokat adnak természeti értékeink megóvása érdekénben (Z03). 

 A vasútvonalak menti környezet rendezése és fejlesztése is megjelent a BAVS-
ban, mint intézkedéstípus. A jövőben a stratégia alapján kiemelt figyelmet kell for-
dítani a vasúti környezet minőségére, valamint a zajvédelmi intézkedések megho-
zatalát a vasútfejlesztések által érintett területeken (Z04). 
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 A vasúti területek zöldfelületeinek és közösségi használatú területeinek minősége 
és állapota leromlott a Déli Körvasút budai szakaszán, ami által nem támogatja a 
közösségi használatot, és közegészségügyi kockázatokat vethet fel (allergének, 
rágcsálók, hajléktalanok általi használat). Ezért a jövőben a városképi szempontú 
zöldfelületgazdálkodásra kiemelt figyelmet kell fordítani (Z07). 

• A Déli Körvasúton a kapacitásbővítéssel megszűnő szűk keresztmetszet által, az átjárha-
tóság javulásával a személyforgalmi közlekedés járatsűrítésének lehetősége mellett a vas-
úti teherszállítás versenyképessége is javul (menedzsment intézkedés, T). 

 

Az infrastruktúra intézkedéseket az időbeli ütemezhetőség szerint a BAVS az alábbi időtávo-
kat jelölte meg: 

• azonnali intézkedés:  
 Ferencváros–Kelenföld szűk keresztmetszet felszámolása, a vonalsza-

kasz kapacitásbővítése. Ezt nem csak a már zajló előkészítése indokolja, hanem 
az is, hogy ez a fejlesztés szükséges ahhoz, hogy a délnyugati agglomerációban 
zajló vonalfejlesztések hatására megjelenő többletforgalom teljes mértékben ke-
zelhető legyen 

 Ahhoz, hogy a jelenlegi, illetve növekvő forgalmat a pályaudvar kezelni 
tudja, azonnali beavatkozásként szükséges a teherforgalmi területeken az elavult 
pályaállapotok javítása, a megfelelő tengelyterhelés, és legalább az eredeti pálya-
sebesség biztosítása a használatban lévő, jelentős tehervonatforgalmat lebonyo-
lító vágányokon 

•  rövidtávú intézkedés: Népliget megállóhely létesítése, mellyel nemcsak a keleti 
agglomeráció felől érkező déli körvasúti vonatok kapnak metrókapcsolatot, de Fe-
rencváros kezdőpontján is kapacitásnövelés történik. 
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A Déli Körvasútat érintő, BAVS-ból levezett intézkedéseket az alábbi ábra szemlélteti: 

 

32. ábra: A Déli Körvasút projekt BAVS-ból levezethető intézkedései 

A Déli Körvasút projekt 4 projektelemét tekintve megvalósítható a város vasúti átjárhatósága, 
minél több városi célpont (új megállóhelyek létesítésével: Közvágóhíd, Nádorkert, Népliget) 
vasúttal történő átszállásmentes elérése által. A vasúti szolgáltatás fejlesztésével javul az elő-
városi vasútvonal rendelkezésre állása a 15 perces járatsűrűséget tekintve. 

A fentiek alapján a Déli Körvasút projekt az állomási vágánykapcsolatok javításával, a kapaci-
tásbővítéssel, az új megállóhelyek kialakításával (Közvágóhíd, Nádorkert, Népliget) és új vo-
nali kapcsolatok kialakításával szervezett menetrendi struktúrával képes a Déli Körvasút szűk 
keresztmetszet feloldására, a vasúti közlekedési szolgáltatási szint növelésére, ami által több 
utasmennyiség nyerhető az egyéni gépjárműközlekedés rovására. A projekt előzőek szerinti 
megvalósításával pedig megvalósítható a BAVS szerinti fő célkitűzés:  

„a szűk keresztmetszetek megszüntetése, az átjárhatóság javítása” 
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33. ábra: Déli Körvasút megvalósításával létrejövő új kapcsolatok 

A projekt hozzájárul a fenntarthatósági prioritások teljesüléséhez azáltal, hogy ez a környezet-
barát közlekedési mód biztosítja a meglévő természeti erőforrásaink fenntartható használatát. 
A vasúti közlekedés pozitív elmozdulása a közlekedési munkamegosztásban pedig összhang-
ban áll a BMT fő célkitűzésével:  

„élhető város megteremtése” 

A projekt nélküli esetben feltételezett teljes és kiterjedt projektkörnyezet a BAVS intézkedései 
között is szerepel, alátámasztva a fejlesztések szükségességét: 

• Kőbánya felső – Rákos szakasz fejlesztése (B16) 
• Kelenföld állomás és térsége - kapacitás biztosítása átmenő vonatok számára (B17) 
• Keleti pályaudvar rövid távú fejlesztése (B02) 
• HÉV kapcsolat kialakítása Pesterzsébeten (B20) 
• Közvetlen Duna-híd kapcsolat biztosítása a 150-es vonalról (B25) 
• Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megvalósítása (K100) 
• Ferencváros – Soroksár 2. vágány létesítése, TSI-előírásoknak való megfelelés biztosítása 

(K150) 
• További kapacitásbővítés a 80a vasútvonalon (K80) 

 

A BAVS-ban javasolt fejlesztésekkel együtt tud nagy volumenű hatást kifejteni a Déli Körvasút 
projekt, azaz a budapesti szűk keresztmetszetek feloldásához elengedhetetlenül szükséges a 
stratégiában javasolt intézkedések megvalósítása. A BAVS fejlesztési program ezáltal tud tel-
jessé válni. A vizsgált projekt terület kibővült komplex fejlesztési területté, amit a BAVS fogal-
mazott meg. A Déli Körvasút összeköti a BAVS által javasolt megfejlesztett beruházásokat. Az 
új vasúti menetrend projektes esetben nagy volumenű vasúti forgalom fejlesztés lesz megfi-
gyelhető, amelynek hatásai kinyúlnak magáról a Déli Körvasút területéről is. Az új menetrend 
menetidőmegtakarításokat és vonatsűrűség növelést eredményez, nemcsak a Déli Körvas-
úton, hanem a csatlakozó vonalakon is. 
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 Projektspecifikus fejlesztési igények 

2.2.1. Helyzetértékelés: infrastruktúra, műszaki állapot 

1. Közlekedési módok szerinti megoszlás 

A közlekedéspolitika legfontosabb feladata olyan cselekvési tervek és stratégiai dokumentu-
mok kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a növekvő mobilitási és gazdasági igények kielégí-
téséhez a káros környezeti hatások csökkentése mellett. Az utóbbi 5 évben a gazdaság növe-
kedett Budapesten, mely maga után vonzotta, hogy növekszik az áruszállítási igény is a mo-
bilitási igények mellett.  

A közlekedési munkamegosztást (modal split) nézve, a személygépkocsiforgalom dominál. 5 
éves -2014-2018- közötti időszakot összehasonlítva, az alábbiak szerint alakult a budapesti 
modal-split.  

 
34. ábra: Modal-split alakulása Budapesten 2014-2018 között (Adatforrás: BKK Zrt.) 

A közlekedési munkamegosztásban a személygépkocsi dominál; az utazásokhoz nagyobb 
arányban használják az utazók a gépkocsijukat, mint a közösségi közlekedést, ezt mutatja a 
34. ábra. 

A növekvő személygépkocsi tulajdonlás évről évre növekvő forgalmat eredményezett. 2012 
óta, a gazdasági válság utáni fellendülési időszak óta tart ez a növekedési időszak. 2015-2019 
közötti időszakra vonatkozóan a következő ábra szemlélteti a személygépkocsi járműállomá-
nyának számának növekedését Budapesten, az adott év január elsejei állapotnak megfele-
lően. 
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11. táblázat. Személygépkocsi tulajdonlás Budapesten (forrás: KSH) 

A KSH és modal-split adatok jól érzékeltetik, hogy a közlekedés jelenleg nem fenntartható, a 
személygépkocsitulajdonlás a vizsgált 5 éves időintervallumot tekintve 13%-kal növekedett. A 
fentiekből következően egyértelműen látható, hogy a közlekedési munkamegosztás évről évre 
romlik és az egyéni közlekedés növekszik a közösségi közlekedés rovására. 

2.2.1.1. Déli Körvasút vonalszakasz jelenlegi helyzete 

2. Déli Körvasút kezdőpontja: Budapest-Kelenföld vasútállomás  

A Déli Körvasút Budapest-Kelenföld vasútállomásnál, Budapest XI. kerületében kezdődik. 

 

35. ábra: Kelenföld vasútállomás térbeli elhelyezkedése és a mélyállomás fő lejárati pontja 

Kelenföld vasútállomás a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar mellett Budapest négy legfor-
galmasabb vasútállomása közé tartozik. Kelenföld állomás 24 fővágánnyal (külön számítva a 
főjelzővel megosztott vágányszakaszokat), valamint 9 mellékvágánnyal rendelkezik. Az XIV. 
és XV. számú vágányok az 1-es számú vasútvonal átmenő fővágányai, a III. és IV. (valamint 
III.a. és IV.a.) vágányok a 30-as számú vasútvonal végpont felőli átmenő fővágányai, az V. és 
VI. (valamint V.a. és VI.a.) vágányok pedig a 40-es számú vasútvonal végpont felőli átmenő 
fővágányai. A IV. és V. (valamint IV.a. és V.a.) vágányok egyben a 30- as számú vasútvonal 
kezdőpont felöli átmenő fővágányai, az állomáson tehát vágányugratás van a 30- as számú 
vasútvonalban. Továbbá itt vált a vasútvonal baljáratúból (Bp.-Déli pu. felől) jobbjáratúba 
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(Nagytétény felé). Az állomáson nincs VIII. és IX. számú vágány, a VII. vágány után a X. számú 
vágány következik. A két kimaradt vágány helyére épült a D peron. A kezdőponti oldalon külön 
szintben van átemelve a 30-as számú vasútvonal (Bp.-Déli pu. – Kelenföld nyíltvonali vágá-
nyai) az 1-es számú vasútvonal nyíltvonali vágányai és 2. számú kihúzó vágány felett. 

A peronokat a vasútállomás alatt keresztben húzódó M4 metróvonal végállomásával együtt 
épített aluljárójából lehet megközelíteni lépcsőn, mozgólépcsőn, illetve akadálymentesen mó-
don liftekkel. Ezen kívül a B, C és E peronok megközelíthetők az állomás régi (nem akadály-
mentes) peronaluljárójából is. Mindkét aluljáró kapcsolatot teremt egyben az Etele tér és Őr-
mező városrész között is. Az aluljárók mindkét oldalán jelentős közösségi közlekedési és mód-
váltó csomópont található.  

Az állomást érintő vasútvonalak: 

• 1-es számú, (Budapest-Keleti pu. – Győr – Hegyeshalom oh.) vasútvonal a TEN-T törzs-
hálózati Orient/East-Med és Rajna - Duna korridorok, valamint az RFC7 ORIENT áruszál-
lítási korridor, hazai besorolás szerint pedig a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat ré-
sze. A vonal teljes hosszában kétvágányú, villamosított önműködő térközi közlekedésre és 
jelfeladásra (EVM, ETCS L1) kiépített. Engedélyezett tengelyterhelés Budapest-Keleti pá-
lyaudvar és Budaörs között 210 kN, Budaörs és az országhatár között 225 kN. Engedélye-
zett sebessége Budapest-Keleti pu. – Kelenföld között 90 km/h, Kelenföld Budaörs között 
120 km/h, Budaörs – Tata között 140 km/h, Tata és Hegyeshalom között 160 km/h, He-
gyeshalom és az országhatár között 140 km/h. Az engedélyezett sebességet számos ál-
landó és ideiglenes sebességkorlátozás csökkenti. 

• 30-as számú (Budapest-Déli pu. – Székesfehérvár – Murakeresztúr oh.), vasútvonal Buda-
pest – Székesfehérvár szakasza a TEN-T törzshálózat, Székesfehérvár és Murakeresztúr 
oh. között pedig a TEN-T átfogó hálózat része. Budapest – Székesfehérvár szakasz egyben 
a Mediterrán, valamint az RFC6 MEDITERRÁN korridor része is. Hazai besorolás szerint 
pedig a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat része. A vonal teljes egészében villamo-
sított, önműködő térközi közlekedésre és jelfeladásra kiépített. Kétvágányú szakaszai: Bu-
dapest-Déli pu. – Szabadbattyán (bez.), Siófok – Zamárdi felső, Balatonszemes elágazás 
– Balatonlelle felső. A többi szakaszon a vonal egyvágányú. A vonal Kelenföld és Székes-
fehérvár között szakaszosan 120/160 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésre enge-
délyezett (160 km/h sebesség az ETCS L2 átadását követően). Székesfehérvár és Lepsény 
között az engedélyezett sebesség 120 km/h, Lepsény – Balatonszentgyörgy között 100 
km/h, Balatonszentgyörgy – Zalakomár között 90 km/h, Zalakomár – Murakeresztúr között 
100 km/h, onnan az országhatárig 80 km/h. A tengelyterhelés Székesfehérvár és Murake-
resztúr oh. között egységesen 210 kN. 

• 40-es számú, (Kelenföld – Pusztaszabolcs – Gyékényes oh.) vasútvonal Budapest – Domb-
óvár szakasza a TEN-T törzshálózat, Dombóvár – Pécs szakasza pedig a TEN-T átfogó 
hálózat része. Budapest – Dombóvár szakasz egyben a Mediterrán, valamint az RFC6 ME-
DITERRÁN korridor része is. Hazai besorolás szerint pedig a transzeurópai vasúti áruszál-
lítási hálózat része. A vonal Kelenföld – Pusztaszabolcs (bez.) között kétvágányú, Puszta-
szabolcs (kiz.) – Pécs között egyvágányú, teljes hosszban villamosított, Kelenföld – Pécs 
között önműködő térközi közlekedésre és jelfeladásra kiépített. Az engedélyezett sebesség 
Kelenföld és Dombóvár között 120 km/h, Dombóvár – Vásárosdombó között 100 km/h, Vá-
sárosdombó – Sásd között 110 km/h, Sásd – Pécs között 120 km/h. A tengelyterhelés Ke-
lenföld és Pécs között egységesen 210 kN. Jelenleg folyamatban van a Kelenföld Százha-
lombatta, illetve a Százhalombatta – Pusztaszabolcs szakaszok átfogó korszerűsítése, 
melynek keretében az engedélyezett sebesség szakaszosan 160 km/h-ra, míg a tengely-
terhelés egységesen 225 kN-ra nő, Százhalombatta és Iváncsa állomások között új kétvá-
gányú elkerülő vasúti pálya is létesül. 
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Az állomás területén mindhárom vasútvonalban több ív is található, melyek miatt gyakorlatilag 
az állomás területén az átmenő fővágányokon az engedélyezett sebesség csak 80 km/h, ki-
véve az 1-es számú vasútvonal bejárati ívét, ahol 60 km/h. A többi fővágány, illetve a kitérő-
kapcsolatok 40 km/h-ra alkalmasok. A maximális tengelyterhelés 225 kN, bizonyos irányokban 
korlátozásokkal.  

Biztosítóberendezések 

Az állomáson korszerű vonat- és tolatóvágányutas, jelfogós, D70 típusú biztosítóberendezés 
üzemel, melynek hatóköre a csonka mellékvágányok kivételével a teljes állomásra kiterjed. Az 
állomási berendezéshez minden becsatlakozó irány felől/felé önműködő vonatbefolyásolásra 
kiépített térközbiztosító-berendezés kapcsolódik. Az állomás vágányhálózatán gépi foglaltság-
érzékelés és az EVM rendszerű jelfeladás ki van építve (ETCS L2 telepítése jelenleg is folya-
matban van). A kitérők központi, villamos állításúak. 

Az állomás őrmezői oldalán, a XX. számú vágány külső oldalán található az üzemi épület, ahol 
D70-es biztosítóberendezés belsőtéri elemei, valamint többek között a forgalomirányítását 
végző forgalmi dolgozók (rendelkező, táblakezelő, naplózó forgalmi szolgálattevők) is helyet 
kaptak. Kelenföld vasútállomásnak jelenleg nincs áruforgalmi létesítménye. 

3. A vasúti vonalszakasz bemutatása 

A Déli Körvasút vasútvonalszakasz az európai és távolsági teherforgalom mellett a nemzetközi 
és belföldi személyközlekedésben is meghatározó szereppel bír: napközben a kétvágányú 
pályán óránként 1-3 pár távolsági, 2 pár elővárosi, és 0-3 pár tehervonat, illetve számos sze-
relvényvonat, gépmenet halad át. A tehervonatok abban az órában tudnak közlekedni napköz-
ben, mikor a távolsági vonatok nem közlekednek és ez fordítva is igaz, napközben egy átlagos 
órában 6 pár vonat közlekedik a Kelenföld – Ferencváros szakaszon. 

A forgalom két irányban eléri a napi 270 vonatot, tehát ezen a szakaszon bonyolódik Ma-
gyarország legnagyobb vasúti terhelése mind személy, mind teherforgalom szempont-
jából.  

A vonalszakasz jelenleg egy kétvágányú, villamosított, önműködő térközbiztosító berendezés-
sel ellátott, 210 kN tengelyterhelésű vasútvonal szakasz, melynek engedélyezett sebessége 
80 km/h, kivéve Kelenföld állomás bejárati ívet, és Duna folyamot áthidaló hidak esetében, 
ahol az engedélyezett sebesség 60 km/h. 
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A Déli Körvasút vonalszakaszán jelenleg az alábbi utasforgalmi létesítmények találhatóak. 

Területi elhelyezkedés Felvételi épület 

Kelenföld vasútállomás 

A felvételi épületnek jelenleg nincs funkciója, jelenleg rendkívül 
rossz állapotban van. Az új metró-aluljáró ad helyet az utasfor-
galmi létesítményeknek (pénztár- és információs helyiségek, váró 
funkció, pékség). 

Ferencváros vasútállomás 

Az állomás felvételi épülete az állomás jobb oldalán található. Az 
épületben váróterem, utas WC és jegypénztár is található, a jegy-
kiadás azonban szünetel. 
A felvételi épület előtt kiépített burkolt személygépjármű parkoló ta-
lálható (kb. 10 férőhellyel), az állomáson B+R parkoló nem talál-
ható.  

Területi elhelyezkedés 
Peronok paraméterei 

Elhelyezkedés Peron hossz 
Sínkorona feletti  

magasság 

Kelenföld vasútállomás  

I – II. vg. 250 m sk+55 cm 
III – IV. vg. 500 m sk+55 cm 
V – VI. vg. 500 m sk+55 cm 
VII – X. vg. 320 m sk+55 cm 

XIV – XV. vg. 400 m sk+55 cm 

Ferencváros vasútállomás 
II. vg. 263 m sk+15 cm 

III.-IV. vg. 267 m sk+30 cm 

12. táblázat: A Déli Körvasút vasúti vonalszakasz jelenlegi utasforgalmi létesítményei 

Meglévő vasúti hídműtárgyak a vasúti pálya nyomvonalán: 

Név Szerkezet típusa 
Bartók Béla úti vasúti felül-
járó 

egy nyílású, alsópályás, ágyazat átvezetéses, kétfőtartós acél ív-
híd, felszerkezet hossza 68,86 m. 

Fehérvári úti vasúti felüljáró 
háromnyílású, ágyazat átvezetéses, alsópályás, gerinclemezes 
acélhíd, a híd hossza 37,80 m 

Budafoki úti vasúti felüljáró 
kétnyílású, nyíltpályás, felsőpályás, gerinclemezes acélhíd, a két 
vágányban külön felszerkezettel, a híd hossza 33,60 m 

Szerémi úti vasúti felüljáró 
kétnyílású, merevbetétes, ágyazat átvezetéses 43,00 m hosszú 
hídszerkezet 

Nádorkerti vasúti híd 
kétnyílású, merevbetétes, ágyazat átvezetéses 39,00 méter hosz-
szú hídszerkezet 

Soroksári út feletti vasúti híd 
kétnyílású, nyíltpályás, felsőpályás, gerinclemezes acélhíd, a két 
vágányban külön felszerkezettel, a híd hossza 57,68 m. 

Gubacsi úti vasúti híd 
egynyílású, nyíltpályás, felsőpályás, gerinclemezes acélhíd, a két 
vágányban külön felszerkezettel, a híd hossza 29,80 m 

Mester utca feletti vasúti híd 
háromnyílású, ágyazat átvezetéses vasbeton, vagy merevbetétes 
felszerkezet, híd hossza 23,00 m 

Üllői út feletti vasúti híd 
kétnyílású alsópályás gerinclemezes acélhíd ágyazatátvezetéssel 
(6db különálló acélszerkezet), felszerkezet hossza 45,00 m 

Vajda Péter út feletti vasúti 
egynyílású acéltartó betétes vasbeton lemezhíd, felszerkezet 
hossza 21,50 m 

Fertő utca feletti vasúti híd 
egynyílású acéltartó betétes vasbeton lemezhíd, felszerkezet 
hossza 16,00 m 

13. táblázat: Jelenlegi vasúti műtárgyak a Déli Körvasút vonalán 
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4. Ferencváros vasútállomás 

A Ferencváros vasútállomás vasútforgalom és elfoglalt területnagyság 
alapján egyaránt Magyarország legnagyobb állomása. Középponti sze-
repe az összekötő vasúti híd megépítése során alakult ki, ugyanis ezen 
a hídon keresztül halad át Magyarország keleti és nyugati országrésze 
közötti vasútforgalom mintegy 90%-a. 

A vasútállomás a Körvasút és Budapest-Hegyeshalom-Bécs vasútvonal 
közbenső állomása, rövid ideig a Budapest-Kelebia-Zimony vasútvonal 
kiinduló állomása volt. Forgalmának nagyobb részét viszont még a mai 
napig is a budapesti pályaudvarokat és állomásokat összekötő körvas-
úton bonyolódó teherforgalom teszi ki.  

 

Ferencváros vasútállomás 23 fővá-
gánnyal, illetve 12 mellékvágánnyal 
rendelkezik. 

A Déli Körvasút vasútvonal átmenő fő-
vágányai a III. és IV. számú vágányok, 
melyek között széles peron került kiala-
kításra. A IV. számú vágánytól balra 
sorban folytatódnak a vágányok szab-
ványos 4,75 méteres tengelytávolsá-

gokban, ez alól kivétel a VI. és a VII. számú vágányok (150-es számú vasútvonal átmenő 
fővágányai), melyek között a tengelytávolság 10 méter. A III. vágánytól jobbra szabványos 
tengelytávolságra található a II. számú vágány, mely mellett keskeny peron található. Az I. 
számú vágány a végpont felől az állomás középső részén csonkában végződő rakodóvágány. 

Kapcsolódó vonalak: 

Bp. Ferencvárost a vasútállomástól keletre lévő vágányok Bp. Józsefvárost, Bp. Keleti pu.-t, 
Kőbánya-felsőt és Kőbánya-Kispestet kötik össze. Magyarországon egyedülálló módon itt fut 
hat nyíltvonali vágány egymás mellett. A nyugatra lévő vágányok Bp. Kelenföld állomást kötik 
össze a vasútállomással. Déli irányban a Bp.-Kelebia vasútvonal indul, Bp. Soroksári út állo-
másig két vágánnyal. 

A vasútállomásba becsatlakozott még egy vonal, a Kis-Burma is. Ferencváros - Nyugati ren-
dező végéről indult, a Nagykőrösi út (mai M5-ös autópálya bevezető szakasz) vonalán. Itt el-
érte a Cséry-féle szemétvasutat (későbbi 51-es villamos) és azzal párhuzamosan haladt egy 
darabon, majd a Nagykőrösi útról letérve Soroksár állomás északi végén csatlakozott be 
a 150-es vonalba. 

Az 1980-as évek végétől kezdve a Bp. Ferencváros vasútállomás körül korábban kiépített ki-
szolgáló vágányokat elbontották, mivel a vágóhidakat, valamint a vágóhidak melléktermékeire 
épülő iparokat felszámolták, legfőképp azért, mert az eredetileg a város szélére épült vágóhi-
dakat és gyárakat napjainkra a város körbenőtte. 

A vasútállomáson a következő áruforgalmi létesítmények találhatók: 

• házi vágány mellett oldalrakodó 
• házi csonka vágány végében homlokrakodó 

36. ábra: Budapest-Ferencváros vasútállomás 
(forrás: Google Earth) 
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Biztosítóberendezések: 

Budapest-Ferencváros vasútállomáson jelenleg egy számítógéppel felülvezérelt D70 rend-
szerű, egyközpontos, vonat- és tolatóvágányutas, váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses biz-
tosítóberendezés üzemel. Az állomási berendezéshez minden becsatlakozó irány felől/felé 
önműködő vonatbefolyásolásra kiépített térközbiztosító-berendezés kapcsolódik. Az állomás 
vágányhálózatán gépi foglaltságérzékelés és az EVM rendszerű jelfeladás ki van építve 
(ETCS L2 telepítése jelenleg is folyamatban van). A kitérők központi, villamos állításúak. 

5. Déli Körvasút végpontja: Népliget és Ferencváros „C” elágazás  

A jelenleg engedélyezett maximális sebesség a tervezési terület kezdőpont felőli végétől Fe-
rencváros „C” elágazásig V=80 km/h. A hatvágányos szakaszon az E1-E3 vágányon szintén 
80 km/h a maximális sebesség, azonban az E4-E5 vágányokon, valamint az E6 vágány ese-
tében a pálya geometriai kialakítása miatt csak 60, illetve 40 km/h-s sebesség engedélyezett. 
Ferencváros „C” elágazástól Kőbánya-Kispest állomás felé a geometriai kialakítás miatt a ma-
ximális sebesség 60, illetve egyes szakaszokon 40 km/h. A felépítmény 54-es sínrendszerű, 
hézagnélküli vasúti pálya. A pálya 210 kN tengelyterhelésre engedélyezett, TSI szerinti beso-
rolása P4 F2. A vasúti pálya állapota közepes. 

A meglévő állapot torzított helyszínrajza az következő ábrán látható. 

 

37. ábra: Meglévő állapot torzított helyszínrajza 

Az elágazásban az E5 vágány jobb oldalán található a MÁV Népliget alállomása. 

6. Közösségi közlekedés 

Budapest-Kelenföld vasútállomást a főváros helyi közösségi közlekedésébe több villamos- és 
autóbuszjárat köti be, melyeknek megállói – sok esetben végállomásai – a vasútállomás keleti 
oldalán lévő Etele téren, illetve a nyugati oldalon lévő őrmezői intermodális csomópontban ta-
lálhatók.  



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

83 
 
 

 

38. ábra: Közösségi közlekedési kapcsolatok 

2014. március 28-a óta a 4-es metró a budapesti metróhálózatba is közvetlenül bekapcsolja, 
a metróvonal egyik végállomása itt található. Az állomás alatt keresztben helyezkedik el az M4 
metróvonal dél-budai végállomása, mellyel így kedvező átszálló kapcsolat alakult ki Kelenföld 
vasútállomás- Ferencváros vasútállomás között, valamint az 1-es villamos meghosszabbítá-
sával új végállomási funkciót is kapott Kelenföld. Az 1-es villamos déli szakasz a XI. kerület és 
a dél pesti kerületek között teremt kapcsolatot, valamint biztosítja a sugár irányú viszonylatok 
közötti kapcsolatot, ezzel tehermentesítve a belvárost. 

A sugár irányú viszonylatok közül a Fehérvári úti villamosvonalat, a Csepeli és Ráckevei HÉV-
ket, 51-es villamost és az M3 metróvonalat, valamint számos autóbuszvonalat keresztez a 
vasútvonal. 

A Fehérvári úti villamosok a XI. és XXII. kerületek és a pesti belváros, valamint a budai fonódó 
hálózatnak köszönhetően az észak budai résszel teremtenek kapcsolatot. A 30-as és 40-es 
vasútvonal a hosszabb észak Buda felé tartó, akár Budapesten belüli, utazások esetén jobb 
eljutási lehetőséget biztosít. 

A Csepeli HÉV a XXI. kerület legfontosabb közösségi közlekedési kapcsolatát adja. A HÉV 
biztosítja az 1-es, 2-es, 4-6-os villamosok kapcsolatát. 

Az M3 metróvonal pest legfontosabb észak-déli közlekedési tengelye, minden érintett vasút-
vonallal, metróval és villamos vonallal kapcsolatot ad, kivéve a Déli Körvasút vasútvonalat. A 
Népliget – Üllői út csomópontban elhelyezhető átszállási lehetőség előnye a vasút 3-as met-
róval való kapcsolata lehet, amely így megkönnyíti a belvárosba, Kispestre vagy Újpestre való 
eljutást. A villamosra való átszállás is biztosítható. 3-as jelzésű villamos a Mexikói út és a 
Gubacsi út / Határ út között közlekedik. Zuglót köti össze Pesterzsébettel, Kőbányán és Fe-
rencvároson áthaladva. A 181-es autóbusz a IX. kerületben közlekedik, az Aszódi utca és 
József Attila lakótelep, Távíró utca között. A viszonylat a József Attila lakótelep lakóinak biz-
tosít átszállási lehetőséget az Ecseri útnál a 3-as metróra.  A 281-es jelzésű autóbusz a IX. 
kerületben közlekedik körjáratban. Az Aszódi utca után a 181-es busz vonalán a József Attila 
lakótelep érintése után a Könyves Kálmán körút – Mester utca útvonalon halad a Drégely ut-
cában található szakorvosi rendelőig. 
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7. Közúti forgalom 

A Déli Körvasút vonalszakasszal az összes dél budai és dél pesti sugár irányú utat keresztezi 
az M1M7 autópályák bevezetőjétől a 4. sz. főútig, valamint részben párhuzamosan fut a Köny-
ves Kálmán körút – Rákóczi híd Szerémi út útvonallal. Jellemzően személygépjárművek hasz-
nálják a Rákóczi hidat, mivel az M0 kelet kiépítésének hatására, már csak a budapesti belső 
és Budapestre érkező célforgalomba közlekedő teherforgalom használja. 

A Kelenföldi vasútállomással, a 2016-ban átadott, M1M7 kivezetőjén létesített, Őrmezői cso-
mópont ad közvetlen közúti kapcsolatot. Így a Kelenföldi vasútállomással az M1 és M7 autó-
pályák felől, mindkét irányából megközelíthetővé vált személygépjárművel. A Kelenföldi közúti 
kapcsolata továbbra is megmaradt az állomásnak. Az állomás mellett P+R is létesült, nemcsak 
az Őrmezei oldalon, hanem a Kelenföldi oldalon is, ami a M4 metróvonal kiszolgálására épült, 
de a vasút elérhetőségét is segíti. 

A Ferencváros vasútállomás közúti elérhetősége annak ellenére rossz, hogy a Könyves Kál-
mán körút mellett fekszik. A Könyves Kálmán körútról csak a Rákóczi híd felől lehet befordulni, 
illetve csak a Népliget felé lehet elhagyni az állomást. 

A Boráros tértől villamos vonallal párhuzamosan halad a Soroksári út, mely az egyik jelentős 
sugár irányú kapcsolatot jelentő közút a városban. Általánosan a folyó szakaszon 2x3 sávos 
kialakítású, melyből a városközponthoz közelebbi szakaszokon irányként 1-1 sáv buszsáv, 
mely egyben biztosítja a kerékpárosok számára is a közlekedési felületet. 

A Közvágóhíd végállomás vonalában a városból kivezető oldalon külön buszöböl található, 
mely mellett 3 közúti forgalmi sáv található. A buszöbölből a buszok kihaladását a jelzőlámpa 
programban előnyitás segíti. A buszöböl nem állandó szélességű, előbb szűkül (kb. 1,3 m 
szélesre a vágányzóna szélén lévő kiemelt szegélytől), majd ismét szélesedik. A villamos vég-
állomás déli végét követően a Soroksári úton külön öböl került kialakításra a taxik számára (5 
db álláshely). 

A villamos pályát a Vágóhíd utcánál és a Rákóczi hídi fel- és lehajtóknál keresztezi a közút, 
ezekben a csomópontokban a forgalmat hangolt rendszert alkotó jelzőlámpák szabályozzák. 

Népliget térségében az Üllői út a Balkán utcával és az Ecseri úttal alkot csomópontot. Az Üllői 
út – Balkán u. csomópont fő feladata az Ecseri útnál hiányzó balra kanyarodó sáv biztosítása. 
Az Ecseri út a városközpont irányában egyfajta közúti kapuként is működik (itt van szabá-
lyozva a városba irányuló szgk forgalom). 

8. Gyalogos és kerékpáros forgalom 

A vasúti pálya területi elvágó hatása a budai oldalon fokozottan fennáll. Keresztező gyalogos, 
illetve kerékpáros átvezetés a Déli Körvasút mentén csak elszórtan található. A tervezett meg-
állóhelyekhez jelenleg a közvetlen, biztonságos és kényelmes gyalogos kapcsolat nem bizto-
sított. 

A Közvágóhíd környezetében a 2 –es villamos végállomási peronok folytatásában gyalogos 
járdák vezetnek a Kvassay útig. A Kvassay út – Ráckevei HÉV – gyalogos forgalmi kapcsola-
tánál a gyaloglási távolság 160-200 méter. Az 1-es villamostól a 2 – es villamos megállóhelyig 
220-240 méter a gyaloglási távolság. A vasúti híd alatt található szükség megállóhely mellett 
a híd tartópillére miatt jelenleg szűk keresztmetszet alakul ki (kb. 1,40-1,50 m széles felület). 

A Kvassay út – Soroksári út sarkán van jelenleg az OBI áruház. A területen kiszolgáló parkoló 
és gyalogos járda van, mely zöld felülettel – fákkal – kiépített sétány jellegű gyalogút. A járda 
részben az áruház kiszolgálását, részben a villamos peronok megközelítését biztosítja. 

Népliget környezetében az Üllői út északi oldalán közös gyalog-kerékpár út vezet, mely az 
Ecseri úti csomópontnál folytatódik déli irányban az Ecseri út keleti oldalán. 
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Kerékpáros közlekedés tekintetében a Déli Körvasút vonalszakaszt kelet-nyugati irányú ke-
rékpáros tengely érinti, amely a Dunát elérve az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárútként foly-
tatja útját északi és déli irányba a Duna mentén a budai és pesti oldalon. Az utóbbi évek vá-
rosfejlesztési törekvései révén a kerékpáros közlekedési hálózat sokat javult, azonban az ösz-
szefüggő hálózat érdekében további hiánypótló fejlesztések javasoltak 

2.2.2. Forgalmi helyzet, szolgáltatási színvonal 

2.2.2.1. Vasút 

A Déli Összekötő Vasúti Híd jelenlegi forgalmat napközben óránként 6-8 pár vonat jellemzi (2-
3 pár távolsági, 2 pár elővárosi, és 2-3 pár tehervonat, ill. üzemi menet). A pálya kapacitáski-
használása csúcsórában az UIC számítási módszere szerint – a jelenlegi térközkiosztást és 
menetrendet figyelembe véve – 52%. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi személyforgalom mellett 
naponta és irányonként 130 pár tehervonat közlekedtetése lehetséges.  

Elemi szakasz kez-
dete 

Elemi szakasz 
vége 

2019-01-01 - 2019-12-31 

Kód Név Kód Név 
Teher-
vonat 
(db) 

Személy-
szállító vo-

nat (db) 

Egyéb 
vonat 
(db) 

Összes 
vonat 
(db) 

Napi átlag 
vonat da-

rab 

10025 Ferencváros 01024 Kelenföld 34 772 52 691 14 351 101 814 278,94 

14. táblázat: Déli Összekötő Híd vonatforgalma 

Az érintett törzshálózati vasútvonalon állandó sebességkorlátozás van érvényben, a Déli Ösz-
szekötő Híd rossz műszaki állapotban van és szűk keresztmetszetet képez. A növekvő volu-
menű nemzetközi áruszállítás és belföldi személyszállítás kihasználja a híd áteresztőképes-
ségét, ezért a felújítást állandó üzem mellett kell végrehajtani; máskülönben a forgalom súlyos 
zavartatás, a közúti forgalom és jelentős külső költségek felmerülése várható. 

A szakaszon az alábbi területeken van szűk keresztmetszet: 

• kapacitás 
• sebesség 
• tengelyterhelés. 

A fentiek miatt szükségessé vált a Déli Összekötő Híd kapacitásbővítése, mely jelenleg kivite-
lezés alatt áll, azonban a szűk keresztmetszet felszámolása a Kelenföld-Ferencváros vasútál-
lomások közötti harmadik vágány megépítésével történhet meg. 

A kezdőponti oldalon nincs hasonló mértékű probléma, mert akár Kőbánya-Kispest, akár Kő-
bánya felső irányából/irányába közlekednek a tehervonatok, azok a személyszállító vonatok 
(Budapest-Keleti) főirányát nem érintik. Jelenleg 2 pár személyvonat közlekedik óránként a 
Kőbánya-Kelenföld irányban, a kezdőponti tehervonati forgalom ezt a viszonylatot érinti. 

Jelenleg óránként 4-5 pár tehervonat a maximum, nem lehet többet közlekedtetni. Néhány 
évvel ezelőttig a teherforgalom Szolnok irányából a 100a és 120a felől érkezett és érte el a 
fővárost. Az elmúlt 5 évben azonban az áruszállító vasútvállalatok preferenciái következtében 
átrendeződés következett be, melynek eredményeként a Szolnok felől érkező tehervonatok a 
100a vonalon közelítik meg a fővárost. 

További problémát jelent, hogy a tehervonali félreálló vágányok a középállomásokon gyakor-
latilag megszűntek, de a térség nagyobb állomásain is szűkösek a lehetőségek. Kőbánya fel-
sőn a tehervonati vágányok a rossz műszaki állapotuk miatt használhatatlanok, Kelenföld ál-
lomáson az utóbbi években 4, majd 6 tehervágány szűnt meg. 
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39. ábra: Ferencváros vasútállomás kapacitás probléma helyszíne 

 

40. ábra: Kelenföld állomás kapacitás probléma helyszíne 

1. Személyforgalom 

A vasútállomások elhelyezkedése – néhány kivételtől eltekintve – kedvezőtlen. Kelenföld és 
Ferencváros vasútállomások nem kapcsolódnak szervesen a városi szövethez és a tömeg-
közlekedési hálózathoz, ezáltal a fővárosi vasútállomások hálózata térbeli hiányosságokat 
mutat. 

Az 1 sz. vasútvonal vizsgált Kelenföld – Ferencváros vasútállomások közötti szakaszán jelen-
leg a következő személyszállító vonatok közlekednek. 

• 1 vonatpár/óra nemzetközi viszonylat az 1 sz. vasútvonalon Keleti pályaudvar – Bécs kö-
zött, 

• 1 vonatpár/óra belföldi IC viszonylat az 1-8/16 sz. vasútvonalon Keleti pályaudvar – Sop-
ron/Szombathely között, 

• 2 óránként belföldi IC viszonylat a 40 sz. vasútvonalon Keleti pályaudvar – Pécs között, 
• 1-1 vonatpár/óra a 30a sz. vasútvonalon Kőbánya–Kispest - Érd alsó – Tárnok, és a 40a-

30a sz. vasútvonalon Kőbánya-Kispest - Érd felső – Székesfehérvár között. 

Ezen kívül közlekednek átlós távolsági vonatok a 100/120/152 sz. vonalakról az 1 sz. vonalra 
napi 3 pár vonat Lőkösháza/Kelebia/Záhony – Hegyeshalom viszonylatban. 

Kapacitás prob-
léma 

Kapacitás prob-
léma 
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A személyforgalom egy része azonban a budapesti agglomeráción kívülre utazik, ezáltal meg-
jelenik a Budapesten átmenő távolsági vasúti utasforgalom is. Az átmenő távolsági vasúti 
forgalmat az alábbi forgalmi ábrán mutatjuk be. 

 

41. ábra: Budapesten átmenő távolsági vasúti napi utasforgalom 

Fenti ábrán jól látható, hogy a legnagyobb, Budapesten átmenő vasúti forgalmat az 1. sz. és 
a 100. sz vasútvonal közötti átmenő forgalom jelenti. Az 1 sz. vasútvonal utasforgalmának a 
15-20%-át teszi ki a távolsági átmenő forgalom, míg a 100 sz. vasútvonalnak csak az 5%-át. 

A régió ÉNy-DK-i tengelyén nagyon erős átutazó és induló/érkező nemzetközi forgalom bo-
nyolódik, ez fizikailag a Déli Körvasúton és a 100-as vasútvonalon történik. Jelentősebb vasúti 
személyi forgalom folyik a Déli Körvasúton és 100-as vasútvonalon. A városhatárt átlépő vas-
úti forgalom 66-71%-a tekinthető hivatásforgalomnak, a távolsági autóbusz forgalomnál pedig 
a beutazók 80-83%-a. A hivatásforgalmon belül a személygépkocsi használat részaránya 40-
45% körüli értékre tehető. (NKS – Fejlesztési Eszközök Elemzése) 

2018. évben a „Ferencváros-Kelenföld harmadik vágány építése – külön dokumentáció és 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, külön-dokumentáció” készítése során utasforgalmi 
számlálás és kikérdezés is történt.  
Az állomási kikérdezés és forgalomszámlálás alapján látható, hogy a Déli összekötő vasúti 
Duna-hídon közel 10 000 utas/nap utasforgalom bonyolódik le. Ennek 55 %-át teszi ki az a 
Déli Körvasút vasútvonal, míg a főként agglomerációs forgalmat lebonyolító 30-as és 40-es 
vasútvonal a maradék 45 %-ot. A hídon közlekedő vasútvonalak közül a Déli Körvasút vasút-
vonal, valamint a 40-es vasútvonalak a Keleti pályaudvarra közlekednek, így hídon közlekedő 
napi utasforgalom 67 %-a Keleti pályaudvarról indul, illetve oda érkezik. Kőbánya-Kispest és 
Kelenföld között a 30-as vasútvonal miatt közvetlen kapcsolat révén a budai és pesti oldalak 
között van átmenő forgalom. 
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Ferencváros vasútállomás alacsony forgalmat bonyolít le, napi fel- és leszállók száma nem éri 
el a 2 000 utasszámot. Az állomáson fel- és leszálló utasok 60 %-a 150-es vasútvonalat hasz-
nálja, míg legkevésbé, 7 %-a a Déli Körvasút vasútvonalat. Az itt felszálló utasok esetében 
jellemző a Budapesten belüli utazás is, főként Kőbánya-Kispestre, illetve Kelenföldre. 

Kelenföld állomás a Déli Körvasút révén a távolsági, a 30-as és a 40-es vasútvonal révén az 
agglomerációs utasforgalomban jelentős szerepet játszik. Az állomáson felszálló utasok 31 %-
a az 1-es, míg több, mint 50 %-uk a 30-as vasútvonalon utazik. A Kelenföldön felszálló utazá-
sok főként az agglomeráció és a vidéki városok irányába tartanak, mintsem Budapest belső 
kerületei felé. A legjellemzőbb Budapesten belüli utazások mindössze a Kelenföld – Budapest 
– Déli pályaudvar, illetve a Kelenföld – Kőbánya – Kispest.  

 

42. ábra: Kelenföldön felszálló utazások megoszlása 
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43. ábra: Kelenföldön felszálló utazások megoszlása Budapesten belül  

Kelenföld közös állomása az 1-es, 30-as és 40-es vasútvonalak járatainak, valamint egyaránt 
megállnak itt a nagytávolságú, illetve a személyvonatok is. Így egyaránt jellemző a Budapes-
ten belüli, - főként Budán belüli -, valamint az agglomerációs településekre, illetve a nagyobb 
távolságra történő utazás is. Kelenföldre főként a 11. kerületből, illetve a belvárosi kerületekből 
érkeznek az itt felszálló utasok, míg kisebb számban a külső kerületekből. 

Az 1-es és 30-as vonal települései a legjellemzőbb úticélok, azon belül is a kordonzónaként 
feltüntetett nagytávolságú települések. Hasonló módon legfontosabb úticélként Érd, Tárnok, 
míg az 1-es vonalon Bicske és Biatorbágy mutatkozik. 
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Budapesten belüli utazások 

 

44. ábra: Budapesten belüli vasúti utazások, kerületi bontásban  

A Budapesten belüli utazásokat személtető ábrán kirajzolódnak a főbb utazási áramlatok. Az 
ábra kerületi bontásban mutatja az utazások irányát. A budai oldalon erős a Déli pályaudvar – 
Kelenföld –XXII. kerület megállói között fennálló kapcsolat, míg a pesti oldalon leginkább a 
100-as vonal által feltárt kerületek között bonyolódik a legnagyobb utasforgalom, kiszolgálva 
ezáltal főként Zugló, Kőbánya-alsó, Kőbánya-Kispest, valamint Ferihegy megállóhelyeket. Kő-
bánya-Kispest és Kelenföld között közvetlen kapcsolat révén a budai és pesti oldalak között 
van egy átmenő forgalom is, amely a 30-as vonal mentén a XXII. kerületbe is kiemelt utazási 
áramlat. 

A Déli Körvasút vasútvonalon Győr irányába tartó nagy távolságú utasforgalom bonyolódik le. 
Két fejpályaudvarról indulnak járatok közel azonos forgalomnagysággal. Budapest belterüle-
tén lévő állomásokon – Ferencváros és Kelenföld vasútállomást leszámítva – a járatok nem 
állnak meg. Ezáltal Ferencváros vasútállomás alacsony utasforgalmat bonyolít le, míg Kelen-
földnél nagyobb forgalmi lépcső található, mely állomásra jellemzőbb a nagytávolsági utazá-
sok. 

A 30-as vasútvonal nagyarányú agglomerációs forgalmat bonyolít le. A legforgalmasabb állo-
mások Kelenföld és Déli pályaudvar. Budapest belső megállóiban (Tétényliget, Kastélypark, 
Budafok, Albertfalva) alacsony a napi utasforgalom. Kőbánya-Kispestig közlekedő járatok ré-
vén közvetlen kapcsolat biztosított Buda és Pest között, a napi utasforgalom azonban irányon-
ként nem haladja meg a 2 000 utas/napot. Ferencváros vasútállomás utasforgalma a kevésbé 
jó belső tömegközlekedési kapcsolatok révén alacsony forgalmat bonyolít le. 

A 40-es vasútvonal szintén kiszolgál agglomerációs településeket, forgalma alacsonyabb, mint 
a 30-as vonalé. A Kelenföld után belépő forgalmi lépcső után a forgalomnagyság 9 000 
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utas/nap körül alakul. Budapest belső megállóiban (Nagytétény-Diósd, Barosstelep, Budaté-
tény, Háros, Budafok) alacsony a napi utasforgalom. A Keleti pályaudvarig közlekedő járatok 
révén közvetlen kapcsolat biztosított Buda és Pest között, a napi utasforgalom azonban irá-
nyonként 500 utas/nap körül alakul. 

A 150-es vonalra Kőbánya-Kispest, valamint Keleti pályaudvar irányából közlekednek járatok. 
Nagyobb utasforgalmat azonban csak Kőbánya-Kispest, valamint Ferencváros vasútállomá-
sok bonyolítanak le, de a vonal forgalomnagysága így is 2 000 utas/nap/irány körül alakul. 

Déli Körvasút vasútvonal forgalma 

 

45. ábra: a Déli Körvasúton vasútvonal forgalma  
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30-as vasútvonal forgalma 

 

46. ábra: 30-as vasútvonal forgalma  

40-es vasútvonal forgalma 

 

47. ábra: 40-es vasútvonal forgalma  
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150-es vasútvonal forgalma 

 

48. ábra: 150-es vasútvonal forgalma  

 

2. Teherfogalom 

A legnagyobb teherforgalmú útvonalak vasút esetén az 1. sz. vasútvonalat és a 150. sz. vas-
útvonalat érinti leginkább, de jelentős a teherforgalom a 10-17. sz., 70. sz., 80-90. sz., 100. 
sz. és a 120. sz. vasútvonalakon. 

A közlekedtetett tehervonatok számát mutatja a következő ábra a 2019.01.01- 2019.12.31. 
közötti időszakot tekintve. 
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49. ábra: Közlekedtetett tehervonatok (forrás: MÁV Zrt.) 

2017-ben a magyar vasúti árufuvarozás teljesítménye 11,4 Mrd árutonna km volt, melyből a 
belföldi vasúti áruforgalom az összes forgalom 15%-át tette ki. Míg a nemzetközi vasúti áru-
forgalomból legnagyobb arányt 2014-ben az export forgalom képviselte (36-38%), az import 
és tranzit forgalom mértéke közel (30-32%) azonos volt, addig 2017-ben a legnagyobb súlyt a 
tranzitforgalom (~42%) jelentette. 

A Déli összekötő vasúti híd és Ferencváros–Kelenföld állomásköz gyakorlatilag az egyetlen 
olyan szakasza a magyar vasúthálózatnak, ahol a teherforgalom igényei miatt a személyfor-
galom számára rendelkezésre álló kapacitás csökkentett mértékű. A tehervonatok jellemzően 
a lassabb és gyorsabb személyszállító vonatok között fennmaradó, személyszállító vonatok 
által ki nem használható kapacitást használják. Ha az elővárosi vonalakon a lassú és gyors 
személyszállító menetvonalak különválasztása megtörténik, a tehervonatok számára is felsza-
badul a megfelelő pályakapacitás (jellemzően a lassabb átlagsebességű vágányon, de kivé-
telek (elsősorban háromvágányú kiépítés esetén) előfordulhatnak. Az elővárosi vonalszaka-
szokon tehát a tehervonatok jelenléte elhanyagolható hatással van a személyszállító vonatok 
részére rendelkezésre álló kapacitásra.  
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50. ábra: Ferencváros-Kelenföld vasútállomások között közlekedtetett tehervonatok 
közlekedésének napon belüli megoszlása (forrás: BAVS) 

Az ábra alapján látszik, hogy jellemzően este 22 órától hajnal 5 óráig terjedő időszak a legfor-
galmasabb teherforgalom szempontjából. Ezekben az időszakokban jellemzően a napi teher-
forgalom 33-39%-a indul vagy érkezik. A tehervonati közlekedés szempontjából a leggyen-
gébb időszakok a reggel 6 és 9 óra, illetve a délután 5 és este 8 óra közötti időszakok. A 
gépmenetek 24 órán belüli átlagos eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a reggeli órák-
ban megugrik a mozdonyvonatok közlekedése annak ellenére, hogy ez az időszak gyérebb a 
teherforgalom szempontjából, melynek okai: üzemanyag vételezés vagy személyvonati köz-
lekedéshez, szerelvényvonati közlekedéshez/járműjavító műhelybe közlekedés. 

A Ferencváros-Kelenföld vasútállomások között közlekedtetett vonatok megoszlása rámutat 
arra, hogy a legkritikusabb nappali időszakokban óránként 1-2 tehervonat közlekedtetése biz-
tosítható. 

A vizsgált terület országos szempontból is kiemelkedő, itt találkoznak az országot átszelő nem-
zetközi tranzit folyosók, illetve itt található két fontosabb rendező, átrakó állomás is a Ferenc-
városi Rendező pályaudvar és a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK).  

A közlekedtetett árumennyiség vizsgálata ezért országos jelentőségű. A dunai átkelés jelen-
leg szűk keresztmetszetet jelent a zavarmentes áruszállításban, a kapacitásbővítés indokolt 
ezen a szakaszon, ugyanis a jelenlegi menetrendi struktúra változatlansága mellett a fenti 
mintázat hasonlóan alakulna a jövőben is. 

Általánosságban megállapítható, hogy a teherforgalom jelentősen növekedett az elmúlt évek-
ben, és ez a tendencia az elkövetkező néhány évben sem fog változni. A Nemzeti Közlekedési 
Stratégia (NKS) Áruszállítási volumenek előrebecslése alapján a következő 15 évben to-
vábbi 40%-os teherforgalmi növekedés várható az Összekötő vasúti Duna-hídon. 

2.2.2.2. Vasúti késések 

A vasúti közlekedést rengeteg tényező befolyásolja, ahogy a többi közlekedési módnál, itt is 
rendszeresen előfordulnak késések. A magyar vasút a késéseket négy nagy csoportba sorolja.  

Beszélhetünk: 

• vállalkozó vasúti felelősségre 
• pályavasúti felelősségre 
• másodlagos okra 
• külső okra 

visszavezethető okokról. 
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A fejlesztések elsősorban a kapacitáshiányból adódó elsődleges, illetve másodlagos késése-
ket, a vonatforgalom szabályozásból adódó feltartóztatásokat és más vonat megkéséséből 
adódó átterjedő hatásokat fogják csökkenteni. A bemutatásra kerülő statisztikák a következő 
két késési oknak az országos, illetve a Déli Körvasút vasútvonalra vonatkozó eloszlásait és 
volumen számait mutatják be: 

• 1K - Vonatforgalom szabályozás a vonat korábbi (saját) késése miatt 
• 1M - Vonatforgalom szabályozás más vonat késése miatt 

Az 1K késési ok hálózati eloszlása jól mutatja, hogy a MÁV hálózatán elsősorban a határokon 
és az elővárosi városgyűrűben jelentkezik, de komolyabb várakozások alakulnak ki egyes lé-
nyegi árufeladási pontokon. Látható, hogy a várakozások kiszorulnak a budapesti és elővárosi 
szakaszokról. 

 
51. ábra: Késési gócpontok (1K típus)  2019. menetrendi időszak – Árutovábbítás (forrás: 

MÁV) 

Az 1M késési ok hálózati eloszlása sokkal karakteresebben mutatja a korábbi állításokban 
foglalt területi jelleget, melynek oka, hogy az elővárosi szakaszok kapacitáshiánya miatt a za-
varok kezelésére csak azokon kívül van lehetőség. 
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52. ábra: Késési gócpontok (1M típus)  2019. menetrendi időszak – Árutovábbítás (forrás: 

MÁV) 

A következő ábra szemlélteti a késések főbb okait és a késések időtartamát a Déli Körvasút 
vasútvonalon. Az érkezési és indulási megoszlás azt mutatja, hogy elsősorban az indulási 
késések gyakoriak, vagyis a tehervonatokat a forgalomirányítás akkor tudja elengedni, ha a 
közlekedési szakaszon végig tud haladni közel egyenletes sebességgel. A tehervonatok me-
netdinamikai tulajdonságaik miatt nem tudnak a szakaszon jelentősebb késéseket eltüntetni. 
A késve érkezés a határállomáson kívül Ferencváros és Kelenföld vasútállomásokon mérhető 
nagyobb arányban, mivel gócponti jellegük, illetve a vágánykapacitás miatt az elővárosban 
csak itt van hely zavarkezelésre. 

 

53. ábra: Déli Körvasút vasútvonalon igazolt késések érkezési és indulási késés szerint 2019-
ben (forrás: MÁV) 
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54. ábra: Déli Körvasút vasútvonalon igazolt késések késési ok és érkezési-indulási késés sze-
rint 2019-ben (forrás: MÁV)) 

Déli Körvasút vasútvonalon a tehervonatok éves, összegzett késése az említett két késési 
okból 2019-ben: 670 998 perc volt, ami 465 napnak felel meg, mely vonatonként átlagosan 20 
perc feletti értéket jelent. A késési ok és érkezés/indulás szerint bontott ábra kiemeli Kelenföld 
állomásnak a zavarkezelésben betöltött szerepét, mely vágánykapcsolatai révén erős össze-
függésben van a fejlesztési szakasz műszaki adottságaival. 

Irány szerint Budapestről kifelé irányban magasabbak a késések az 1K ok esetén, míg 1M ok 
esetében pedig Budapest felé. Ez a különbség csomóponti jellegből fakadó zavarkezelés miatt 
adódik. 

 

55. ábra: Irány szerinti megoszlás (1K és 1M) (forrás: MÁV) 

A tehervonatok esetében az 1K késések nagyságrendileg magasabbak, melynek oka, hogy 
közel szabad vonalszakaszra tudjon kiállni, így a félreállítási lehetőség hiánya és a menetdi-
namikai korlátok a többi vonat közlekedésében ne okozzanak újabb zavarokat. 
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56. ábra: Gyakoriság megoszlás (1K és 1M) (forrás: MÁV Zrt.) 

A késések időtartam szerinti gyakoriságeloszlása jól mutatja, hogy a leggyakoribbak a rövid 
időtartamú késések, de nagyon gyakori, hogy a személyforgalmi ütemes közlekedés miatt 
meg kell várni a következő ütemfordulás után rendelkezésre álló szabad menetvonalat. 

 
57. ábra: Menetvonal igénylések megoszlása (forrás: VPE) 

A VPE kimutatásából látszik, hogy a katalógus menetvonalak lényegi tartalékai, valamint az 
áruszállítási igények éven belüli hullámzása miatt rendkívül magas az azonnali igények 
száma, mely azonban a vasúti fuvarok tervezett menetidejének lényegi bizonytalanságához 
vezet.  

A késések a korábbi évekhez viszonyítva stagnálást mutatnak, mivel a fejlesztések kioltják a 
növekvő forgalom okozta késési növekedést, s egyre inkább a Kelenföld-Fcv. szakasz válik 
szűk keresztmetszetté. Így a fajlagos vonatkésések növekedése nem várható. 

2.2.3. Keresleti igények jellemzése 

A projekt tartalmának pontosítása érdekében szükséges látni az érintett vasútvonalakra, tér-
ségre jellemző keresleti igényeket. Az adott vonalszakasz hálózati szerepéből kiindulva jelen-
tős áruszállítást bonyolít, markáns a nemzetközi és hazai tranzitforgalom. Szintén a vasútvo-
nal elhelyezkedése, illetve a projekt térsége indokolja a megjelenő személyforgalmi utazások 
ismertetését: milyen célú, igényű, mértékű utazások jelentkeznek. 

Az alábbi fejezetekben mind az áruszállítás és mind a személyszállítás szempontjai kerülnek 
megvizsgálásra. 
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2.2.3.1. Utazási igények, tendenciák 

Budapesti forgalom 

A Budapesten belül induló és érkező utazásokat mutatják a következő ábrák, mód szerinti 
bontásban. 

 

58. ábra: Belvárosi (V., VI., VII., VIII.) induló/érkező utasáramlások, közösségi 
közlekedéssel  

 

59. ábra: Belvárosi (V., VI., VII., VIII.) induló/érkező utasáramlások, személygépkocsival  
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A belváros bázisú és célú utazások tekintetében erősen jellemző a sugárirányú utazások. Kö-
zösségi közlekedés szemszögéből a metró, a HÉV vonalak viszik a legtöbb utast. A távlati 
utazásokban a vasút jelentős szerepet játszik. Személygépkocsi forgalomban az M1-M7, M3 
autópálya, 2-es, 11-es főút irányú forgalmak markánsak. 

 

60. ábra: Ferencvárosi induló/érkező utasáramlások, közösségi közlekedéssel  

 

61. ábra: Ferencvárosi induló/érkező utasáramlások, személygépkocsival  

A IX. kerület bázisú és célú utazások tekintetében a jellemző irányok közösségi közlekedés 
és személygépkocsival történő utazás esetén jelentős különbség van. Közösségi közlekedést 
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nézve kiugróan a M3 metró viszi a legtöbb utast az észak-dél irányban. Míg az egyéni gépjár-
műforgalomban a nyugat-kelet irányú forgalom a jelentősebb. 

 

62. ábra: Dél-pesti (XVIII., XIX., XX., XXIII.) induló/érkező utasáramlások, közösségi 
közlekedéssel  

 

63. ábra: Dél-pesti (XVIII., XIX., XX., XXIII.) induló/érkező utasáramlások, 
személygépkocsival  
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A Dél-pesti régióra jellemző utazásokat nézve a közösségi és az egyéni utazásokat összeha-
sonlítva jelentős eltérés nem tapasztalható az utazások relációit tekintve. A közösségi utazá-
sok jellemzően a metrón és a vasútvonalakon történnek, míg a személygépkocsi utazások a 
párhuzamos főutakon folyik. 

 

64. ábra: Újbudai (XI.) induló/érkező utasáramlások, közösségi közlekedéssel 

 

65. ábra: Újbudai (XI.) induló/érkező utasáramlások, személygépkocsival  
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Újbuda bázisú és célú utazásokat tekintve a metróhálózat a legterheltebb. A vasúti vonalakat 
kevesen veszik igénybe. Az egyéni utazásban jelentős a forgalom az M1-M7 szakaszon és a 
pesti körutakon. 

A felújítandó vonalszakasz a IX. és a XI. kerületben helyezkednek el. Az Infopark és a tervezett 
Nádorkert fejlesztési terület közvetlen vasúti elérést kaphat, segítve ezzel a terület jobb feltá-
rását. Az érintett vonalszakasz városon belüli forgalmi potenciálját jól jellemzik az IX. és XI. 
kerület forgalmi igényeit jellemző ábrák: 

 

66. ábra: Budapesten belüli közúti közlekedési igények (utazás/nap) IX. és XI. kerület 
vonatkozásában (forrás: Budapesti Egységes Forgalmi Modell) 
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67. ábra: Budapesten belüli közösségi közlekedési igények (utazás/nap) IX. és XI. kerület 
vonatkozásában (forrás: Budapesti Egységes Forgalmi Modell) 

A két kerület közti kapcsolat igen erős, napi 8000 közúti és 25000 közösségi közlekedési utas-
sal lehet számolni, a fejlesztési tengely kitüntetett irányban helyezkedik el. Azonban a közúti 
közlekedés rugalmassága és a párhuzamos városi közösségi közlekedési szolgáltatások 
csökkentik a városon belüli vasúti közlekedés vonzerejét. 
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Az Egységes Forgalmi Modell keretében készült forgalmi prognózis szemlélteti az alábbi ábra. 

 

68. ábra: Forgalom előrebecslése Budapesten (forrás: EFM) 

A Budapesten belüli utazások esetén mintegy 20%-os növekedés várható, a napi utazásszám 
5 millió feletti értékével. A legintenzívebb forgalomfejlődést 2020 és 2030 között várjuk. 

2.2.3.2. Teherforgalmi kereslet változása 

A távlati előrejelzések szerint az EU országaiban 2008-2025 között a vasúti teherszállítás tel-
jesítménye több mint 20%-kal növekszik. Az előrejelzést a Déli összekötő vasúti hídra szűkítve 
elmondható, hogy konzervatív becsléssel élve a híd forgalma a 2016-os szintről (36 ezer vo-
nat/év, mintegy 18 millió árutonna/év szállítási teljesítménnyel) 2022-re 18%-kal, 2032-re 
40%-kal (51 ezer vonat/év, 25 millió árutonna/év) fog növekedni.  

  

69. ábra: Ferencváros – Kelenföld vasútállomások közötti vasúti teherforgalmi prognózis 
(forrás: Nemzeti Közlekedési Stratégia) 

A vasúti teherszállítás teljesítménye tehát globális viszonylatban is növekszik a prognózisok 
szerint, a projekt részét képező szűk keresztmetszet forgalma pedig az átlagosnál is nagyobb 
ütemben fog növekedni. 

Az irányvonati szállítási volumen 15-20%-os várható emelkedésével 4,5-7 millió tonna 
többletforgalom várható, míg a szórt küldeményes forgalom – a rendszer versenyképes mű-
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ködtetéséhez szükséges környezet kialakítása esetén – 5 éven belül 15-20%-kal növeked-
het. A kombinált fuvarozás terén az intermodális forgalom további növekedése prognoszti-
zálható, mely éves szinten akár 7-14%-os növekedést is jelenthet (1-1,5 millió tonna többlet-
forgalom). Az intermodális forgalom közel négyötöde irányvonati közlekedés és egy ötöde 
szórt küldemény. 

Mindez 2025-ig összességében 7-10 millió árutonna vasúti többletforgalom megjelenését je-
lentheti a hazai vasúti pályahálózaton a jelenlegihez képest. 

A vonalankénti forgalmi változásokat tekintve elsődlegesen a Kelet-Nyugat irányú fővonalak 
(1, 40, 80, 100-120), illetve a kormány fejlesztési terveivel új európai szerepkörbe lépő 150-es 
számú vasútvonal esetén lehet a növekmény megjelenésére számítani. 

A teherforgalom mintegy 60%-a használja Budapest vágányhálózatát, a Budapest-irányú cél-
forgalom (elsősorban intermodális forgalom, kisebb mértékben beszállítás) ennek 15-20%-át 
adja. Amennyiben továbbra is Ferencváros vasútállomás tölti be a hálózati szintű rendezőpá-
lyaudvar szerepét, akkor a fővároson keresztüli szórt forgalom az országos trendeknek meg-
felelő mértékben emelkedhet (12-16%, évi 1,5-2 millió tonna többletforgalom). 

2.2.4. Vasúti menetrend 

A menetrend alapvetően ütemes és óraszimmetrikus szerkezetű, jelentős személy- és teher-
szállító vonati forgalommal. 

1. Személyvonat forgalom 

Nemzetközi személyszállító vonatok 

A Déli Körvasút vasútvonalon a vizsgált Ferencváros – Kelenföld vasútállomás szakaszon 
közel kétórás ütemmel közlekednek EuroCity és Railjet nemzetközi személyszállító vonatok, 
melyek együtt közel órás ütemet adnak. Páros irányban 11 (4 ütem hiányzik), míg páratlan 
irányban 12 (2 ütem hiányzik) vonat közlekedik. A Déli Körvasúton közlekedő, Budapest-Keleti 
pályaudvarról induló vonatok számos nagy európai városba közlekednek, mint például Mün-
chen, Salzburg, Bécs és Zürich. 

Belföldi távolsági személyszállító vonatok 

A vizsgált szakaszon szintén kétórás ütemben közlekednek IC vonatok felváltva Sopronba, 
illetve Szombathelyre, Győrig órás ütemet adva. Egy átlagos hétköznap 15 pár vonat közleke-
dik, melyek közül az utolsó páros, illetve az első páratlan, csak Győrig/Győrtől közlekedik. A 
Budapest-Keleti – Pécs útvonalon közlekedő IC vonatok is érintik a vizsgált szakaszt, melyek 
2 órás ütemben közlekednek (reggel páratlan irányban, délután páros irányban 1-1 sűrítőjá-
rattal kiegészítve). 

Regionális személyszállító vonatok 

A személyvonati forgalom jelentős részét a 30-as vonal felől érkező, Kőbánya-Kispestig köz-
lekedő úgynevezett átlós vonatok jelentik. Ezek az S36 (Kőbánya-Kispest – Tárnok) és a G43 
(Kőbánya-Kispest – Székesfehérvár) viszonylatszámú vonatok, melyekből 16-16 pár közleke-
dik egy átlagos munkanapon. Emellett napi 5 sűrítő gyorsított személyvonat (3 páros, 2 párat-
lan) közlekedik csúcsidőben Budapest- Keleti pályaudvar és Győr között G10-es viszonylat-
számon. 

2. Teherforgalom 

Az állomásköz biztosítja a legfontosabb kapcsolatot a keleti és a nyugati országrész, közvetve 
pedig Dél- kelet és Nyugat-Európa között, így a tehervonati forgalom az országban a legna-
gyobb. A vonatok a személyvonatok által biztosított szabad menetvonalakon közlekednek, jel-
lemzően operatív jelleggel, ütemes rend nélkül. 
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 Problémák és hiányok azonosítása 

A Déli Körvasút vasúthálózati elemeinek jövőbeli, rövid- és hosszútávú funkciója, forgalom-
nagysága jelentősen függ a vasút jövőképétől. Ugyanakkor a lehetőségeket a már kialakult 
hálózati adottságok erősen determinálják. A forgalmi nagyságokat nagyban befolyásolja a tér-
ség területi hasznosításai, fejlesztési törekvések megvalósulásai. A szűk keresztmetszetet 
szemlélteti a következő ábra: 

 

70. ábra: Problémák helyszíni azonosítása 

A vizsgált vonalszakasz fejlesztési elmaradása következtében a jelenlegi kapacitásproblémák 
fennmaradnak. A fejpályaudvarok és a kapcsolódó vasútvonalak zavarérzékenysége fennma-
rad, az áruszállítás számára rendelkezésre álló csúcsidejű menetvonalak korlátosak. A Kelen-
föld-Ferencváros vasútállomások közötti vasúti vonalszakasz szűk keresztmetszetet jelent a 
TEN-T hálózat számára is, így ennek feloldása halaszthatatlan feladat. 

Közösségi közlekedési rendszer hiányosságai  

A Déli Körvasút vonalszakasz környezetébe számos városi közösségi közlekedési viszonylat 
található, de jelenleg ezek nem biztosítanak olyan kapcsolatot, ami lehetővé tenné a vasút 
jelentős mértékű bevonását a városi közlekedésbe.  

Az M4 metró a Kelenföldi végállomásról a kívülről jövő elővárosi és távolsági vasúti utasok 
belvárosba eljutását segíti, nem pedig az utasok Déli Körvasút vonalszakaszra való ráhordá-
sát. Az 1-es villamos párhuzamosan fut a Déli Körvasút vonalszakasszal, de jelenleg ennek 
ellenére nincs jó kapcsolat a két kötöttpályás vonal között. A Ferencváros vasútállomás több 
száz méterre található az 1-es villamos megállójától, valamint a két állomás közötti gyalogos 
kapcsolat kiépítettsége rossz minőségű.  

A Ráckevei HÉV jelenlegi állapotában csak korlátozott mértékben tudja kiszolgálni az általa 
érintett területeket, számos párhuzamos autóbusz viszonylat jobb kapcsolatot biztosít. Rész-
ben a rossz kapcsolatai miatt, csak a Közvágóhídig közlekedik, nem éri el a belváros szélét 
sem, valamint a műszaki állapota miatt a menetideje nem versenyképes. Az 51-es villamos a 
Mester utca és a Gubacsi út helyi kiszolgálását látja el. A párhuzamos gyors autóbuszok me-
netidejével nem versenyképes. 

A Déli Körvasút hiányzó közösségi vasúti közlekedési hiányzó kapcsolatait a következő ábra 
szemlélteti. 
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71. ábra: A Déli Körvasút projekt keretében tervezett 3 új megállóhely 

Az ábrán kérdőjellel jeleztük, hogy a vasútvonalon hiányoznak a vasúti összekötő kapcsolatok 
a közösségi közlekedés fontosabb csomópontjaival, illetve a célforgalmi helyekkel. 

A városi közlekedési hálózat fejlesztéseit szükséges a vasúti hálózattal összehangolni, az in-
termodalitást megteremteni. A vizsgált vonalszakaszra jellemző hiányosságokat és probléma-
fát mutatja a következő ábra: 

 

72. ábra: Problémafa az azonosított hiányosságok alapján 

A tervezett területfejlesztések leginkább a kötöttpályás hálózati elemek mentén valósulnak 
meg. Ezért fontos feladat, a kötöttpályás közlekedés összehangolása, fejlesztése a területfej-
lesztési igényekkel. A városfejlesztési törekvések összekapcsolása a közlekedési kiszolgálás-
sal elengedhetetlen a fenntarthatóság céljainak megvalósítása érdekében. 
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3. A projekt célkitűzési, elvárt eredmények  

 A projekt célrendszere 

Jelen tervezési feladat legfontosabb célkitűzései: 

• A személyszállítási szolgáltatások bővítési lehetőségének biztosítása különböző eszközök-
kel: 

 Elővárosi és városon belüli (S-Bahn) viszonylatok bővítése 
 Új megállók tervezése (Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget mh.) a területfejlesztés 

érdekében 
 Valódi átlós hálózati távolsági menetrendi kapcsolatok kialakítása 

• Ferencváros vasútállomáshoz tartozó különszintű vágány létesítése  
• A vágányépítéshez kapcsolódó környezetrendezés  
• Áruszállítás/teherforgalom igényeinek jobb kiszolgálása, hosszabb távon megfelelő kapa-

citással 
• A TEN-T és a hazai hálózaton szűk keresztmetszetként jelentkező Kelenföld – Ferencváros 

vasútállomások közötti vonalszakasz bővítésének meghatározása a megépülő 3. Duna híd 
integrálásával 

A TEN-T Core Network hálózat (Mediterrán-korridor és Kelet-Nyugat mediterrán folyosó) szűk 
keresztmetszetének felszámolása és a vasúti rendszer átjárhatóságának megteremtése 
mellett a következő általános elvárásoknak is meg kell megfelelni: 

Budapest kötöttpályás átjárhatóságának megteremtése, ezáltal  

• a nemzetgazdasági szinten is pozitív hatásokkal bíró kötöttpályás közlekedés részará-
nyának emelése a távolsági és elővárosi forgalomban.  

• a rendelkezésre álló kapacitások bővítése a menetrendszerűség növelése, és azáltal a 
szolgáltatási színvonal javítása.  

Alapvető elvárás, hogy az európai szinten kiemelkedő hálózati adottsággal rendelkező vasúti 
közlekedés városi közlekedési rendszerbe történő integrálása létrejöjjön, melyhez a kö-
vetkező, hálózati és kínálati-, viszonylati szinten meghatározható fejlesztési eszközökkel jut-
hatunk el:  
 

1) Olyan hálózat- és viszonylatrendszer megalkotása, amely valamennyi szegmens 
(városi, elővárosi, távolsági, teher) igényeit kielégíti. 

• Az elővárosi hálózaton történő fejlesztések célja, hogy  
 sűrű, gyors és kiszámítható bejutást biztosítson a főváros területére, zónázó 

közlekedést a távolabbi elővárosi területekről,  
 a viszonylati kínálat nyújtása a mai fejpályaudvari elérhetőségek mellett,  
 minél több metróvonalat és tömegközlekedési kapcsolatot érjen el útja során,  
 átszállásmentesen biztosítson jó hálózati lefedettséget a fővárosban (akár 

viszonylat-összevonással is),  
 az elővárosi vonatok ne hátráltassák a távolsági vonatokat.  

 

• A távolsági hálózat fejlesztésének célja, hogy  
 gyorsan, átszállás nélkül biztosítsa a belváros elérését,  
 adjon átszállási lehetőséget az elővárosi járatokra, metrókra,  
 a távolsági viszonylatok összekötésével, járatok közötti jó minőségű átszál-

lás lehetőségével biztosítsa az országon keresztüli közlekedést.  
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• A városi közlekedési szerep fejlesztésének célja  
1. a városi közlekedési funkció erősítése, a nagyvasút bevonása, integrációja 

a városi közlekedési rendszerbe (tarifaközösség, utastájékoztatás, közös útvo-
naltervező megalkotása stb.)  

2. városon belüli, illetve a gazdaságosan „nagyvasúti” szerelvényekkel kiszol-
gálható területek feltárása.  

• A teherforgalom szempontjából történő fejlesztések célja  
 szabad pályakapacitás biztosítása a tehervonatok számára, technológiai és 

forgalomszabályozási állásidők csökkentése  
 budapesti logisztikai központok elérhetőségének javítása, új logisztikai 

központok létesítésének támogatása, illetve a meglévők vasúti kapcsolatának 
kiépítése 

 iparüzemek vasúti szállításának ösztönzése, belső technológiai idők csök-
kentése  

2) A közlekedési szolgáltatók tevékenységének fokozottabb összehangolása, ahol 
szükséges, az átjárhatóság megvalósítása, az átszállási pontok utasbarát kialakítása 
mellett.  

3) Az üzemi funkciók kihelyezése a belvárosból, a felszabaduló vasúti területek rehabili-
tációja az üzemi folyamatok optimalizálásának újragondolása mentén.  

4) Esetleges új vasúti kapcsolatok, vasútvonalak (pl. nagysebességű vasút) bekapcso-
lása a budapesti vasúthálózatba. 

 Illeszkedés a CEF célokhoz  

Az Európai Bizottság a 1315/2013/EU és a 1316/2013 EU rendeletek megvalósításának tá-
mogatására a multimodális TEN-T törzshálózat és a törzshálózati folyosók fejlesztésére vo-
natkozó közlekedés piaci elemzési tanulmányokat dolgoztatott ki 2014-ben, melyek alapján a 
közös érdekű projektekre vonatkozó iránymutatás született. A biztosítóberendezés és vonat-
vezérlés szempontjából releváns előírásokat az Ellenőrző- irányító és jelző alrendszerre 
(Control, command and signalling) vonatkozó Kölcsönös átjárhatósági műszaki előírás (Tech-
nical Specifications of Interoperability, röviden TSI, magyarul ÁME) tartalmazza. Ezt az Euró-
pai Bizottság 2012/88/EU határozatával fogadta el, majd kiegészítette a 2012/696/EU és (EU) 
2015/14 számú határozataival. Az ÁME és a jelenleg érvényben lévő műszaki előírások meg-
határozzák az átjárhatóságot biztosító minimális feltételeket mind a pálya, mind a járműfedél-
zeti berendezés oldaláról. 

A célok elérése érdekében a főbb európai többlet értéket teremtő projektek az Európai 
Uniós finanszírozás szempontjából prioritást élveznek: a határokon átnyúló szakaszok 
építése, ill. bővítése, a szűk keresztmetszetek megszűntetése a főbb európai közlekedési 
útvonalakon, a multimodális integráció biztosítása, ill. a vasúti közlekedés átjárhatóságának 
elősegítése stb.  

A CEF Szabályzat kilenc fő hálózati folyosót határoz meg, amelyekből három, a Mediterrán, a 
Keleti/Kelet-Mediterrán és a Rajna-Duna folyosók tartalmazzák az érintett budapesti vasúti 
vonalszakaszt.  

Az Európai Unió által a törzshálózatokra előírt szabályozás szerint 2014. január 1 óta minden 
vasúthálózaton legalább 225 kN tengelyterhelésű, 100 km/h vonali sebességű és 740 m hosz-
szúságú vonatok közlekedését kell biztosítani, valamint az ERTMS teljes körű megvalósítását.  

A Déli Körvasút vasúti vonalszakasz a kritikus keresztmetszetek között szerepel a MED (Me-
diterrán korridor) tanulmányban (ami megerősítésre került a MED szakértői és a Magyar Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium között 2014. április 30-án tartott találkozón). 
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Az Európai Unió Kohéziós politikája által meghatározott legfontosabb fejlesztési irányok meg-
valósítását segítő fejlesztési források, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESB) és 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) következő hétéves tervezési ciklusa 2021-től 
2027-ig tart. Az infrastruktúrát, ezen belül a vasútfejlesztést érintő támogatási források a 3. 
„Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT (Információs és kommunikációs 
technológia) konnektivitás fokozása révén” szakpolitikai célkitűzés között lesznek elérhetők. 

A projekt a 2021-2027 programozási időszak CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz / 
Connecting Europe Facility) célkitűzéseit megvalósítandóan, korábbi sikeres CEF pályázatok 
keretében fejlesztett/fejlesztendő vasúti szakaszokhoz illeszkedve kerül megtervezésre és ki-
alakításra. 

 Illeszkedés az IKOP célokhoz 

A projekt illeszkedik a Kormány 2014. augusztus 28-án 1486/2014.(VIII.28.) számú határoza-
tával elfogadott, 2014-2050 időtávra vonatkozó Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 
Stratégia több fő célkitűzésével. 

A közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése révén az egyéni közlekedési módokat hasz-
náló utazók számára vonzóbb közösségi közlekedési rendszer alakul ki. A közösségi közle-
kedés részarányának növekedése „környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésében, 
klímavédelmi szempontoknak érvényesülésében”, valamint az „egészség- és vagyonbizton-
ság javulásában” érvényesül. A csökkenő személygépkocsi forgalom hatására csökkenhet 
a károsanyag kibocsátás, a közlekedők számának csökkenése javítja a baleseti statisztikát. 

A Népliget mh. projektelem az IKOP 2. prioritásához illeszkedhet. 

Az IKOP 2. prioritása: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Az IKOP 2. legfontosabb vasúti célkitűzései: 

• A vasútvonalak szűk keresztmetszeteinek felszámolása  
 Lassújelek megszűntetése, hidak rekonstrukciója, biztosítóberendezések korszerűsí-

tése  
 Vasútvonalak villamos energiaellátásának fejlesztése (felsővezeték kiépítése, lerom-

lott felsővezetéki és energiaellátó berendezések korszerűsítése (pl. Vontatási alállo-
más kapacitásbővítése)  

• Elővárosi motorvonatok beszerzése, ha az infrastruktúra javításához kapcsolódik (pl. pálya, 
megállóhelyek, P+R parkolók) 

• A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (kapcsolódó GSM-R és ETCS, közlekedés-
biztonság - közúti átjárók korszerűsítése, akadálymentesítési célú beruházások, utastájé-
koztatás, elektronikus jegyrendszer kiépítése 

• Vasúti csomópont- és állomáskorszerűsítés (pl. megállóhely, közepes forgalmú állomás) - 
közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát emelő, a meglévő felvételi épület rekonst-
rukciója, épületenergetikai korszerűsítés, akadálymentesítés, várótermi és peroni hangos 
és vizuális utastájékoztatás és jegyértékesítés, perontetők felújítására, új peronok, esőbe-
állók építése, kapcsolódó P+R, B+R parkolók létesítése. Korszerű térvilágítási rendszer, 
központi információs adatbázis létrehozására 

 Indikátorok 

Az intézkedések megvalósulása esetén a vasúti rendszer teljesítménye, üzemeltetési haté-
konysága, szolgáltatási szintje az intézkedések hatására jelentősen javul, mely egyben a tel-
jes közlekedési rendszer optimálisabb állapotát is jelenti, melyekhez mérhető indikátorok 
rendelhetők. 
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Az indikátor számítások célja annak bemutatása, hogy fejlesztés eredményeként bekövetkező 
javuló hozzáférhetőség milyen mértékben járul hozzá a kiírásban és az akciótervben szereplő 
célok megvalósításához. 

Az alábbi táblázat a prioritási teljesítmény és eredmény indikátorokat tartalmazza. Az eljutási 
indikátorok a vágányok állapota és a hálózati kapcsolatok változása okozta eljutási időválto-
zás, valamint a mindezekből potenciálisan társadalmi hasznot realizáló népesség korrelációját 
mutatja. 

15. táblázat: Output indikátor 

Leírás Mérték-
egység 

Kiinduló 
érték 
(2021) 

Cél érték 
(km) 

Dátum 
(2028) 

Változás 
(km) 

Forrás 

225 kN tengelyter-
helés 

km 0 6,00 2028 6,00 Engineer 
report 

 

16. táblázat: Eredmény indikátor 

Leírás Mértékegy-
ség 

Kiinduló 
érték 
(2021) 

Cél ér-
ték 

Dátum 
(2028) 

Forrás 

Utazási időmegtakarítás óra/nap 0 9 400 2028 utasforgalmi mo-
dell 

Közúti futásteljesítmény csök-
kenés 

jármű km/nap 0 85 000 2028 utasforgalmi mo-
dell 

Vasúti teherforgalom időmeg-
takarítása 

tonna óra/nap 0 26 386 2028 utasforgalmi mo-
dell 
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4. Megvalósíthatósági elemzésben alkalma-
zott módszerek  

 A forgalmi elemzések módszere 

A BKK Zrt. az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően a jövőbeni fővárosi és agglomerá-
ciós közlekedési beruházások vizsgálatára önálló, folyamatosan karbantartott, rendszeresen 
frissülő saját tulajdonú közlekedési modellt hozott létre annak érdekében, hogy a jövőben in-
dítandó projektek modellezési munkarésze egységes, áttekinthető és szakmailag stabil alapon 
álló legyen. Az EFM modellt a PTV Transport Consulting GmbH ellenőrizte és szakmailag 
jóváhagyta. A projekt vizsgálata az EFM modellel SV05 számú verziójával történt, annak ak-
tualizálásával. Az SV05 verzió esetében a szintetikus 4 lépcsős igénymodell beépítésre került 
a PTV Visum hálózati modellbe. 

A forgalmi modellezés során az EFM hivatalos verziójától érdemben nem tértünk el, de a vizs-
gálati területen bizonyos – a modell működését nem érintő – pontosításokat tettünk a jelen 
állapot kalibrálásánál. Ezek a modell működését nem befolyásolták, de elengedhetetlenek vol-
tak a jelenlegi állapot valóság hűbb leképezéséhez. 

4.1.1. Területi modell – Forgalmi körzetbeosztás 

A területi modell Budapestre és annak agglomerációjára terjed ki, mely felöleli Pest megye 
egész területét kiegészítve a projekt által érintett megyén kívüli területekkel. A modellben a 
terület 1201 forgalmi körzetre osztott, a modellezett forgalmi körzetek típusai a következők: 

• 922 budapesti körzet. A belső körzetek a budapesti körzetbeosztás hierarchikus szintjei 
szerint 23 kerületre, 164 alkerületre és 520 városrendezési körzetté vonhatók össze 186 
településen 255 körzet agglomerációban. A községek jellemzően egy körzetként, a na-
gyobb városok 2-8 körzetre bontva szerepelnek a modellben 

• 24 külső körzet (kordonpont, modellhatáron). 
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73. ábra Az agglomerációs modell kiterjedése 

4.1.2. Hálózati modell kialakítása 

A közlekedési hálózati modell a forgalmi körzetek közt kapcsolatot biztosító döntően közúti és 
vasúti fizikális elemeket (csomópontok, szakaszok), továbbá ezeken közösségi közlekedési 
„eszmei” elemeket (pl. BKV-viszonylatokat, Volán- és kishajó-vonalakat) tartalmaz, kiegé-
szülve az általában a közutakat követő kerékpáros hálózat elemeivel. 

A közlekedési hálózati modell a forgalmi számításokat lehetővé tevő, a számítógépes program 
számára kezelhető formában, paraméterekkel leíró adatállomány. A számítógépes útvonalke-
resési és ráterhelési eljárások ezen adatok alapján a hálózat egyes pontjai közötti utazások, 
mozgások sebességét, hosszát, idejét, költségeit számítja. Ezért a modellhálózatot úgy kell 
felépíteni, hogy azon a valóságra jellemző mozgások, útvonalak követhetők legyenek, szere-
peljenek benne a lényeges hálózati elemek, azonban a kevésbé fontos szakaszok feleslege-
sek lehetnek. 

Lényeges, hogy az összközlekedési szemlélet megvalósíthatósága érdekében az egyes mo-
dális hálózatok is megfelelően össze legyenek kapcsolva, amit gyakran gyalogos szakaszok 
biztosíthatnak. Továbbá a körzetek keletkező kiinduló és célforgalma „kapcsolati szakaszo-
kon” (konnektorokon) át a hálózatra fel-, ill. onnan le tudjanak lépni. 

A korábbi modellrendszer közúti alaphálózata kiegészítésre és pontosításra került, valamint a 
megállók és szakaszok megfelelő kódolásával lehetségessé vált a BKK közösségi közlekedési 
menetrendi, viszonylatvezetési GTFS adatbázisán alapuló, annak minden indítását, és menet-
idejét tartalmazó, részletes operatív modell építése. A stratégiai modell az operatív adatok 
generalizálásával állt elő a szükséges viszonylati mélységben. 

A modell makroszkopikus jellegéből adódóan tehát elsősorban a fő áramokat hivatott vissza-
adni, a kisebb, lokális jellegű mozgások (pl. egy lakótelepen belüli személygépkocsis utazá-
sok) nem tudnak teljeskörűen megjelenni. 
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4.1.3. Igénymodell 

Az Egységes Forgalmi Modell képes a közlekedésfejlesztési beruházások hatásait a közleke-
dési igények szintjén is kezelni, tehát nem csak a hálózatban bekövetkezett változások ren-
dezik át a forgalmakat, hanem az elérhetőség, területszerkezeti, demográfiai és gazdasági 
adatok hatása is érvényesül. E hatások vizsgálatát hivatott kezelni az igénymodell. 

Az igénymodellek rendszere a következőképpen szemléltethető: 

 

74. ábra Igénymodellek kialakítása 

Közvetlen (direkt) igény modellek, amelyek közvetlen modális-, vagy járműáramokra vonat-
kozó mátrixok rendelkezésre állása esetén nélkülözik a forgalomkeltés-, -szétosztás és –meg-
osztás lépéseket, mivel ezek közlekedési módonkénti felmért igénymátrixokon alapulnak; eb-
ben az esetben a „közlekedési módváltás” mértékét – egy–egy rendszer intézkedés hatására 
– sajátos módon (pl. pivot módszerrel) lehetséges számítani, 

Közvetett (szintetikus) igénymodellek esetében, amelyek – általában csupán a személy-köz-
lekedésben - több tervezési lépésben szintetikus úton állítják elő a modális mátrixokat. 

A kétféle megközelítésben létrehozott forgalmi mátrixok szerepe eltérő. Az aktuális mért for-
galmi áramlatok alapján korrigált, kalibrált mátrixok a vizsgálatok kiindulásául szolgálnak. A 
projekt hatására létrejövő területi, módok közötti átrendeződés jellegét, mértékét a szintetikus 
igénymátrixok alapján számíthatjuk, a változásokat a közvetlen mátrixokra további lépésben a 
pivoting módszerrel, inkrementális módon vezetjük át. 

A korábbi modell alapvetően direkt mátrixon alapult inkrementális módváltási modell alkalma-
zásával. 

3. AZ EFM KÖZVETLEN IGÉNYMÁTRIXAI 

A modell hat közúti közlekedési (PrT), egy kerékpáros, és egy közösségi közlekedési réteget 
(PuT) különböztet meg. 

A hat közúti közlekedési mátrix rétegei: 

• személygépkocsi  
• tehergépjármű <3,5t 
• tehergépjármű 3,5t - 7,5t  
• tehergépjármű 7,5t - 12t 
• tehergépjármű > 12t  
• taxi 
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A személygépjármű igénymátrixok alapja: 

• szintetikus mátrix, korábbi forgalomszámlálási adatok, forgalomáramlási felvételek alapján 
• folyamatosan finomítva a fővárosi és agglomerációs munkák alapján. 

A közösségi közlekedési mátrixok a következő utasforgalmi adatforrások igénybevételével ké-
szültek: 

• MÁV-START Zrt. 2017-2019 évi utasszámlálási adatai 
• Korábbi, 2009-2010 évi vasúti és Volán autóbusz utasforgalmi számlálások és felvételek, 

KTI 
• MÁV-START Zrt. 2018-2019. évi jegyeladási statisztikái  
• 2019. évi VOLÁNBUSZ számlálások  
• BKK teljes körű autóbusz és részleges kötöttpályás számlálásai 2012-2019 
• Országos célforgalmi felvétel és mátrixok kidolgozása (OCF-2016), KTI 

A helyközi forgalom kalibrálása budapesti kordonpontokon történt, míg a belső hálózat kalib-
rálásához összesen 130 keresztmetszet, azaz 260 szakasz lett kiválasztva. A kalibráló pontok 
között szerepel az összes híd, a körutak mértékadó keresztmetszetei, a Könyves Kálmán-
Hungária- Róbert Károly körút teljes külső kordonja, illetve a legfontosabb belső és külső ke-
resztmetszetek, melyek az alapvető utasforgalmi irányok meghatározó szakaszai. 

A kalibrálás után a keresztmetszeti utasforgalmi értékek szinte kizárólag egy 5%-os tűrési ér-
téken belül maradtak a számlált adatokhoz képest. A kalibrálás eredményét, a kalibrált ke-
resztmetszeti forgalmakat jeleníti meg a következő ábra. 

 

75. ábra A modellezett és a számolt forgalom eltérése 

AZ EFM SZINTETIKUS IGÉNYMODELLJE 

Az EFM szintetikus igénymodell két részmodellből tevődik össze 

• a budapesti belső modellből és  
• az agglomerációs modellből, amely az agglomerációs települések egymás közötti helyközi 

forgalma mellett kezeli a Budapestre tartó, a fővárost elhagyó és a nem modellezett terüle-
tekről érkező és oda tartó forgalmakat is. (Az utóbbiak a Nemzeti Közlekedési Infrastruk-
túra-fejlesztési Stratégiához készült modell adataira támaszkodnak.) 

Regression
Target value

NumObs 193
AvgObs 17989
%RMSE 4
R2 1.00
Slope 0.99
YInt -172.93
MeanRelError% 2

Assignment analysis, Network: T_kalib
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A részmodellek hatásterületeit mutatja be az alábbi ábra: 

Terület Budapest  Környék Egyéb terület 

Budapest I. Budapest modell     

Környék   II. Budapest környéki modell   

Egyéb terület     III. Nemzeti Közlekedési Koncepció (NKS) 

17. táblázat Az igénymodell részmodelleinek hatásterülete 

FORGALMI PROGNÓZIS 

A dedikált időtávokra (2030, 2050) az igénymodell rendelkezik forgalmi prognózissal, mely a 
következő hatásokat veszi figyelembe: 

• demográfiai előrejelzés: a Budapest 2030 koncepcióban elfogadott trendek alapján 
• motorizációs előrejelzés: jelen modellhez fejlesztett, területi sajátosságokon alapuló modell 

alapján  
• gazdasági növekedés hatása: a GDP növekedéssel arányosan változó fajlagos napi uta-

zásszámok növelésével vettük figyelembe, utazási indokonként specifikusan. 

A különböző tendenciák együttes hatásának figyelembevételével kerül meghatározásra a köz-
lekedői csoportok aktuális összetétele.  

A közlekedői csoportok részarányainak meghatározását szolgáló folyamatot szemlélteti a kö-
vetkező ábra: 

 

76. ábra Közlekedői csoportok részarányának levezetése a prognózis kiinduló adataiból 

4.1.4. Időtávok 

Jelen vizsgálat keretében a következő időtávokkal számoltunk: 

• 2020: Jelen 
• 2028: Déli Körvasúti fejlesztések legkorábbi megvalósulása 
• 2030: H6, H7 HÉV vonalak Kálvin térig való meghosszabbítása 
• 2040: Középtáv 
• 2050: Hosszútáv 
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2028, 2040, 2050 évekre meghatároztuk a figyelembe vehető projekt környezetet, lásd rész-
letesen a következő fejezet. Figyelembe vettük a folyamatban lévő és tervezett ingatlanfej-
lesztéseket, közlekedésfejlesztéseket, legyenek azok infrastruktúra vagy intézkedés típusok 
akár. 

4.1.5. Ingatlanfejlesztések 

Összegyűjtöttük a jelenleg épülő és tervezett, illetve lehetséges területfejlesztéseket. Ezen 3 
kategória alapján 3 időtávot határoztunk meg 2030 – megvalósítás alatt, 2040 – tervezett, 
2050 – lehetséges. Alapvetően ezek 3 kategóriába sorolhatók lakás, munkahely és intézményi 
fejlesztések. Ezeket építettük be az utasforgalmi modellbe, ezek alapján alakult ki a távlati 
évek utazási igényei. 

2050. évi időtávban olyan fejlesztési területek kerültek bele, melyek bár már hosszú ideje lé-
teznek, de még mindig csak nagytávban gondoljuk a megvalósulásukat. Ezeknek a fejleszté-
seknek nagy a bizonytalansága, mint időtávban, mind funkcióban, mind méretben. Ezeket a 
fejlesztéseket olyan mértékben lehet megvalósítani, hogy a közlekedési hálózat ne terhelődjön 
túl az adott térségben vagy annak fejlesztése ne legyen aránytalanul nagy. 

 

77. ábra Lakos- és munkahelyszám változás az új ingatlanfejlesztések hatására 
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78. ábra Sport- és szabadidő-funkciók bővülése 2030-ig 

 

79. ábra Egyéb kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági funkciók bővülése 2030-ig 

4.1.6. Közlekedésfejlesztések 

Az alábbi közlekedésfejlesztésekkel számoltunk a különböző időtávokban a vizsgált projekten 
kívül. A lista nem teljeskörű a projekthez közelről vagy távolról kapcsolódó elemeket tartal-
mazza. 

2028. évi időtávban az alábbi közlekedésfejlesztési projektek lettek figyelembe véve: 

Kötöttpályás infrastruktúra fejlesztési projektek: 

• Déli összekötő vasúti híd 
• 40a sz. vasútvonal: Budapest, Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése 
• 1 sz. vasútvonal: Budapest, Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz szűk keresztmetszet 

kiváltása 
• 100a sz. vasútvonal: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsola-

tának megteremtése 
• 80a sz. vasútvonal: Budapest, Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése 
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• 80a-120a sz. vasútvonal: Budapest, Kőbánya felső – Budapest Keleti pu. közötti 3. vágány 
• 80a sz. vasútvonal: Budapest, Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget forgalmi kitérő 

(bez.) vasúti vonalszakasz fejlesztése 
• Közlekedési Múzeum iparvágány bekötése és Hungária krt.- megállóhely kialakítása 
• H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásának 

előkészítése, helyben felújítás 
• 150. sz. vasútvonal fejlesztése, Soroksár – Kelebia szakasz, Pesterzsébet – Soroksár sza-

kasz 
• Gubacsi vasúti híd és a csepeli Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmé-

nyek átépítése 
• 1-es villamos Külső Bécsi úti meghosszabbítása 
• Villamoshálózat összekötés a Bajcsy-Zsilinszky úton 
• 3-as villamos déli meghosszabbítása a gubacs hídig 
• 2-es villamos komplex felújítása és meghosszabbítás a Déli Városkapu területére 
• 51-es villamos fejlesztése. 
• Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének a megvalósulása, Műegyetemi villamosvonal 

kialakítása a Kopaszi-gát területének közlekedési fejlesztésére 

Közúti infrastruktúra fejlesztési projektek: 

• Új Duna-híd: A Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kiépítésével Budapest XI. és IX. kerü-
lete között a Fehérvári úti csomópontból kiindulva a Csepel-szigeten át az Illatos út nyom-
vonalában az Üllői útig vezető új út jön létre. A projekt során kiépül egy új 2x3 sávos (2×2 
közúti, 2×1 közösségi) Új Duna-híd a Galvani út – Illatos út vonalában 

• M0 északi szektor: az M0 útgyűrű északi szektor folytatása a 11. sz. főút - 10. sz. főút 
közötti szakaszon 

• Petőfi híd és környezetének fejlesztése 
• Gubacsi híd és környezetének fejlesztése 
• Csepeli gerincút 2. ütem 
• Szegedi úti felüljáró megépítése, Városliget forgalomcsillapítása, Kós Károly sétány lezá-

rása 
• Budapest belvárosi közúti közlekedési forgalomcsillapítás. 

2030. évi időtávban az alábbi közlekedésfejlesztési projektek lettek figyelembe véve: 

Kötöttpályás infrastruktúra fejlesztési projektek: 

• H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálása, 
Kálvin térig való meghosszabbítás 

2040. évi időtávban az alábbi közlekedésfejlesztési projektek lettek figyelembe véve: 

Kötöttpályás infrastruktúra fejlesztési projektek: 

• H5-ös szentendrei, H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba 
való integrálása, összekötése a pesti belváros alatt 

• M2 metró és gödöllői HÉV összekötése, helyben felújítás 
• MIllFAV (M1 metró) felújítása és meghosszabbítása (1. ütem) 
• 3-as villamos vonal meghosszabbítása északon a Kassai téren át Béke térig, délen a Gu-

bacsi hídon át Csepelre a Szent Imre térre. 

Közúti infrastruktúra fejlesztési projektek: 

• Aquincumi új közúti Duna-híd 
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Időtávhoz nem kötött intézkedések 

A BAVS számos menedzsment jellegű intézkedést nevesít. A menedzsment jellegű intézke-
dések a Stratégia megvalósításának jogi, szabályozási és üzemeltetési kereteit határozzák 
meg. A menedzsment intézkedések természetükből fakadóan nehezen ütemezhetők, minimá-
lis egymásra épülést feltételezve párhuzamosan, rövidtávon végrehajtandók. 

A Déli Körvasútat érintő, BAVS-ból levezett intézkedéseket az alábbi ábra szemlélteti: 

 

80. ábra: A Déli Körvasút projekt BAVS-ból levezethető intézkedései 

Ezek alapján az utasforgalmi modell paraméterezése felülvizsgálható, mivel a vasúton olyan 
szolgáltatási szint növekedés következik be, ami már befolyással van a módválasztási és az 
útvonalválasztási szokásokra is. A BAVS keretében nevesített intézkedések hatására már a 
projekt nélküli esetben is számolhatunk a vasúti szolgáltatás javulásával, így a nagyvasút pa-
raméterezése közelíthető a HÉV vonalakéhoz. A projekt hatására az érintett vonalakon, ahol 
megvalósul az S-Bahn jellegű szolgáltatás ott tovább lehet közelíteni a nagyvasút paraméte-
rezését a HÉV vonalakéhoz. A tervezett állapotban is különbség tehető a nagyvasút és a HÉV 
között, mivel az első több vonattípust kezel, míg a HÉV homogén üzemű. Valamint a szerel-
vény méret és a sebesség miatt a nagyvasúti állomások összetettebbek. 

Mode penalty átalakítása 

Mode penalty nem valós idő csak az útvonalválasztásban jelenik meg 

• Vasút esetén eredetileg 720 sec 
• BAVS intézkedései alapján ez 540 sec-re csökken 
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Déli Körvasút esetén figyelembe vett távlatban vele és nélküle esetben 

• Mode penalty 240 sec minden vasúti viszonylat esetén 
• Viszont beépül egy megállóhelyi többlet idő az utazás első felszállása esetén 300 sec vasút 

esetén 
• Ez átszállásoknál nem jelentkezik, tehát az eddigi 540 helyet csak 240 sec többlet idő az 

átszállások esetén ez köszönhető a jól szervezett átszállási lehetőségeknek 
• Távlatban a Déli Körvasút projekt hatására a fejlesztett vasútvonalak esetén, ahol S-Bahn 

jellegű szolgáltatás lesz, ez az érték az állomásokon 0-ra csökken 
• Nélküle esetben: 2 – Pilisvörösvár, 150 – Kunszentmiklós-Tass  

Vele esetben: 1 - Biatorbágy, 30a - Tárnok, 40a – Százhalombatta, 80a – Pécel, 120a – 
Gyömrő állomásokig Budapesten belül és az agglomerációban 

 Alkalmazott változat elemzési módszer leírása  

Két szintű változatelemzés készült a 4 projektelem változatainak az elemzésére. 

I. szintű változatok 

Az I. szintű változatelemzés a projekt a BAVS-ba való beágyazottságát mutatja be, abból ve-
zeti le a szükséges beavatkozásokat a Déli Körvasúton. 

II. szintű változatok 

A II. szintű változatelemzés alapvető feladata a Déli Körvasút projekt infrastruktúra kialakítá-
sának meghatározása. A II. szintet tovább bontottuk kettő alváltozatra. 

• 1. alváltozat: Kelenföld-Ferencváros vasútállomások közötti szükséges és elégséges mű-
szaki infrastruktúráját vizsgálja. A vizsgált változatok a vasútvonalszakasz 3. vágánnyal 
vagy 4. vágánnyal történő bővítése.  A legmegfelelőbb változat kiválasztása többszem-
pontú elemzéssel történt. 

• 2. alváltozat: az I. szinten meghatározott viszonylaton, és a viszonylathoz hozzárendelt II. 
szint 1. alváltozatában kiválasztott műszaki infrastruktúrán közlekedtethető forgalomszer-
vezési változatok különültek el. Alapvetően 2 forgalomszervezési változat kerül bemuta-
tásra, melyre a főbb műszaki paramépterek figyelembevétele tekintetében előny-hátrány 
vizsgálattal választottuk ki a legmegfelelőbb változatot. A kiválasztott változat szimulációs 
vizsgálat alá került.  
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5. Projekt nélküli eset leírása  

 Műszaki tartalom és forgalom  

Projekt nélküli esetben a tervezéssel érintett pálya állapotát karbantartással kell a megépítés-
kori állapotba hozni, a lassújeleket meg kell szüntetni (a pályaállapot miattiakat). A pályatarto-
zékok állapotát is az építésükkori szintre kell felhozni. 

A vasútvonalra fordított költségek emelkedése nem várható, a pálya állapotában nem látható 
olyan fokozott romlás, amely középtávon jelentősen megnövelné az egyébként is a vasútvo-
nalra fordított fenntartási keretet. 

Projekt nélkül a jelenlegi forgalom fenntartása átlagos költségszinten, a jelenlegi menetrend-
szerűség mellett biztosítható. Több vonat csak jelentős eltéréssel illeszthető a menetrendbe. 
Beavatkozás nélkül a vonalszakaszon az elővárosi személyforgalom és a vasúti teher-
szállítás versenyképessége helyben marad, illetve valamelyest romlik. 

5.1.1. Kapcsolódó fejlesztések 

A projekt megvalósulásától független fejlesztésekkel számolni kell, melyek a tervezett projekt 
szakaszra nagy mértékű hatást gyakorolnak. A projektkörnyezetben megvalósuló fejlesztések 
hatékonyságához hozzátartozik a budapesti vasúti hálózat kapacitás problémájának komplex 
kezelése. 

E projekt mellett a budapesti hálózaton azonnali beavatkozások szükségesek a leginkább fon-
tos kapacitás bővítés, szolgáltatási színvonal emelés érdekében: 

• Három fejpályaudvar fejlesztésének első üteme 
• Nyugati pályaudvartól Kőbánya-Kispestig tartó vonalszakasz fejlesztése 

o eredeti pályaállapot helyreállítása és biztosítóberendezési fejlesztése 
• Déli pályaudvar – Kelenföld szakasz korszerűsítése 

o Déli pályaudvari alagútban az emeletes motorvonatok közlekedtetéséhez szük-
séges űrszelvény biztosítása 

• Csepeli logisztikai központokat kiszolgáló vasútvonal felújítása 
o Gubacsi híd felújítása 
o rossz pályaállapotok miatti korlátozások feloldása 

• Ferencváros vasútállomás teherforgalmi vágányain pályaállapot-javítás 
o rossz pályaállapotok miatti korlátozások feloldása 

• Központi forgalomirányítás (KÖFI) és utastájékoztatás kiépítése. 

További fejlesztések ezen projektek megvalósítása nélkül minimális hatékonysággal valósít-
hatók meg. 

Közvetlen projektkörnyezetként kell figyelembe venni a projekt illeszkedését biztosítva az 
alábbi előkészítés, illetve kivitelezés alatt álló fejlesztéseket: 

1. Déli összekötő vasúti híd 

A budapesti Déli összekötő vasúti híd az 1. sz. Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvo-
nalon található Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld vasútállomások között. 
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81. ábra: A Budapesti Déli Összekötő Vasúti Híd elhelyezkedése 

A 2015. és 2016. években Magyarország sikerrel pályázott a CEF (Connecting Europe Faci-
lity) – Európai Hálózatfejlesztési Eszköz keretében számos vasúti projekt finanszírozására, 
így ebből valósul meg a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. Az 1696/2014 (XI. 
26.) Kormányhatározat 2. Melléklete a Déli összekötő vasúti híd projektet CEF projektként 
határozta meg a 2014–2020-as programozási időszakra. 

A Déli összekötő vasúti híd fontos hálózati elem mind az áruszállítás, mint a személyforgalom 
tekintetében. A hídon jelenleg óránként 2-3 távolsági, 2 pár ingázó, 2-3 pár tehervonat halad 
át, kiegészülve a speciális szervíz vonatokkal. A szerkezetek műszaki állapotát tekintve a tar-
tókeretek élettartamuk utolsó szakaszában vannak, felújításuk és rekonstrukciójuk időszerű 
volt. A projekt célja az 1. számú Budapest - Hegyeshalom vasútvonal 82+94 hm szelvényében 
lévő Déli összekötő Duna-híd korszerűsítése. 

A hidat két vasúti áruszállítási korridor is érinti (RFC-6 és RFC-7), melyeken végzett fo-
lyamatos fejlesztések következtében középtávon kiemelt jelentőségű vasúti teherforga-
lom várható a hídon.  

A folyosók egyik eleme az RFC-6 korridor (Mediterranean corridor), mely Spanyolországól 
indul és Záhonyig tart. Országokat, valamint kikötőket köt össze, magyarországi végén határ-
átmenettel, ami a kapcsolat fontosságára utal az Uniótól keletre fekvő területekkel. Ez a fo-
lyosó nem csak az Unió számára fontos, hanem a keleti, távol-keleti országok is profitálhatnak 
belőle, a vasúti áruszállítási kapcsolatok élénkítésének lehetőségét adja. 

Az Unióban Rail Freight Corridor 7-ként (RFC-7) vagy Orient/East-Mediterraneanként el-
nevezett, hét ország határain átnyúló folyosó Prága–Bécs/Pozsony–Budapest–Bukarest–
Constanta, illetve Budapest–Vidin–Szófia–Theszaloniki–Athén útvonalon biztosítja a vasútvo-
nalak akadálymentes átjárhatóságát, valamint a versenyképes vasúti árufuvarozási szolgálta-
tás megteremtését, melynek kiterjesztése lehet a Szerbián keresztül megvalósítható fejlesz-
tés. 

A folyosó jelentős áru- és személyforgalmat enged át Magyarország középső és dél-nyugati 
területén (CROSS), összeköti Magyarországot Horvátországgal, Budapestet Zágrábbal és 
Szarajevóval, és Zágrábon keresztül Rijekával és Ploceval is Bosznia-Hercegovinában. 

Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU (2010. szeptember 22.) rendelete határozza 
meg az európai árufuvarozási korridorok kialakítását, melynek elsődleges célja a vasúti árufu-
varozás versenyképességének növelése. A tagállamok és pályahálózat-működtetők együtt-
működésének erősítése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése és a szolgáltatási 
színvonal növelése részben a fejlesztések, beruházások összehangolása révén. 
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Magyarország egyik fő stratégiai célja a közép-európai üzleti kaputérség megteremtése. Ezzel 
az ország Nyugat-Európa innovációs zónájának keleti és az ázsiai gazdasági erőtér nyugati 
kapujává váljon, valamint a közép-európai észak-déli szerveződés gazdasági és növekedési 
tengely központjaként jelenjen meg. 

Magyarország, mint az európai kapcsolatok és a bővítés déli kapuja érdekelt abban, hogy a 
balkáni háttértérség gazdasági fejlődéséhez szükséges kereskedelmi és szállítási kapcsola-
tokban kiemelkedő szerephez jusson. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program 
külön kiemelt célcsoportként kezeli a termelő szektort, a feldolgozóipart, melynek fejlesztésé-
hez külön forrásokat rendel, kiemelten a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek 
támogatására. 

A kétvágányos vasútvonalhoz csatlakozóan három új hídszerkezet készül. A híd háromvágá-
nyos megoldását a következők indokolják: 
• ez a megoldás a felújítás alatt lehetővé teszi a vasútüzem zavartalan fenntartását a híd két 

vágányán  
• hosszú távon alapul szolgál a teljes Ferencváros - Kelenföld vasútállomások közötti vonal-

szakasz három vágányúra való fejlesztéséhez. 

Az új harmadik hídszerkezet a jelenlegi “északi” hídszerkezet és a Lágymányosi közúti híd 
közé kerül (3. hídszerkezet). A meglévő “északi” hídszerkezet középhídnak épül át (2. híd-
szerkezet). A meglévő “déli” hídon a pozíció átépül (1. hídszerkezet). 

Az 1. hídszerkezet (a jelenlegi “déli” híd) vasúti kapcsolatai nem változnak, a Ferencváros- 
Kelenföld vasútállomások közötti vasútvonal bal vágánya megy át rajta.  

A jelenlegi jobb vágány a 2. hídszerkezeten halad át (meglévő” északi” és jövőbeni “középső” 
hídszerkezet). Mindkét hídfőnél erről a vágányról ágazik le a 3. hídszerkezet (új híd) vágánya. 
Ily módon a hídon dupla vágányszakasz lesz Kelenföld-Ferencváros vasútállomások irányába. 
A jelzőrendszert az egész Kelenföld-Ferencváros vasútállomások közötti vonalszakaszon 
(jobb vágány) módosítani kell.  

A projekt megvalósítása CEF forrásból történik; az ismert ütemezés szerint tervezetten 2022. 
szeptemberéig befejeződik. 

A felújítás kapcsán menetrendi kötelezettségvállalás nem történt. 

2. Budapest, Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése 

Magyarország kiemelt fejlesztési prioritásként kezeli az EU vasúti Mediterrán korridor korsze-
rűsítését. A korridor jelentősége abban áll, hogy összeköttetést teremt a dél-európai kikötők 
és a keleti piacok között. 

A Kelenföld – Százhalombatta és a Százhalombatta-Pusztaszabolcs vonalszakaszok az el-
maradott színvonalú műszaki paraméterek következtében szűk keresztmetszetet jelenthetnek 
az európai TEN-T törzshálózatban. 

A tervezett átépítés két ütemben került megtervezésre és kivitelezésre: 

• I. ütem: Kelenföld – Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése 

• II. ütem: Százhalombatta – Pusztaszabolcs korszerűsítése és Kelenföld – Pusztaszabolcs 
ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése, Érd – Érd alsó összekötővágány építése. 

Az I. ütem műszaki tartalma a következőkben foglalható össze: 
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„Jelenleg a pálya a Kelenföld áll. (kiz.) – Százhalombatta áll. (bez.) vonalszakaszon, a terve-
zéssel érintett 18+00 – 256+00 szelvények közötti szakasza, kétvágányú, villamosított, az en-
gedélyezett sebesség v=120 km/ó, helyenként kisebb sebességű szakaszokkal. A tengelyter-
helés 210 kN. A felépítmény teljes hosszon hézagnélküli kivitelben épült.  

Kelenföld – Százhalombatta között 20,5 km hosszon megtörténik a vasúti pálya teljes átépí-
tése. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható 225 kN tengelyterhelés mel-
lett. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek, 
perontetők épülnek korszerű térvilágítás rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes hosszban 
átépül. Az állomások és megállóhelyek körzetében összesen mintegy 180 férőhelyet biztosító 
P+R parkolók, valamint kerékpártárolókat kerül kialakításra. A zaj- és rezgésvédelem szem-
pontjából szükséges helyeken zajárnyékoló falak létesülnek, a pálya két oldalán összesen 13 
km hosszan. A vonalszakaszon a meglévő műtárgyak átépülnek, valamint a szintbeni útátjárók 
korszerűsödnek.” (forrás: NIF.hu) 

A II. ütem műszaki tartalma a következő: 

A projektben megtörténik mintegy 12 km hosszú, új elkerülő nyomvonal építése Százhalom-
batta – Ercsi elágazás között, 160km/h, 225 kN paraméterekkel. Az Ercsi elágazás – Puszta-
szabolcs szakasz teljes korszerűsítése, a meglévő Százhalombatta – Dunai Finomító – Ercsi 
elágazás meglévő nyomvonal kisebb mértékű korszerűsítése valósul meg. Érd vasútállomás 
és Érd alsó megállóhelyek között mintegy 1,5 km hosszú új összekötővágány épül, a beépí-
tettség és a földrajzi viszonyok miatt 80 km/h sebességgel, 225 kN tengelyterheléssel. Meg-
valósul Százhalombatta, Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs vasútállomások korszerűsítése, 740 
m hosszú vonatok fogadása, akadálymentesítés érdekében. 

 

82. ábra: A Kelenföld – Pusztaszabolcs I. és II. ütem (forrás: NIF Zrt.) 
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A Kelenföld – Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta – Pusztaszabolcs korszerűsítése és 
Kelenföld – Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) megvalósítására vo-
natkozó CEF pályázati dokumentáció egy továbbfejlesztett elővárosi közlekedéssel számoló 
menetrendi koncepcióra került felépítésre, mely a CEF 2. pályázati körében sikeres lett és 
finanszírozási forrást nyert. 

A projekt megvalósítása során a tervezett menetrendben a 40-es számú vasútvonal vizsgált 
szakaszán helyi forgalomban félórás, illetve órás, távolsági forgalomban kétórás ütemes me-
netrend lesz. 

A távolsági forgalom alapját a kétórás ütemben közlekedő Budapest – Pécs, Budapest- Ka-
posvár/Gyékényes viszonylatú IC vonatok jelentik. A vizsgált területen az IC vonatok továbbra 
sem állnak meg egyik állomáson sem. A távolsági IC forgalmú vonatok az új építésű elkerülő 
nyomvonalon közlekednek. 

A helyi utasforgalmi igényeket elővárosi személyvonatok szolgálják ki. A vasútvonal korszerű-
sítésével és az érdi összekötővágány megépítésével lehetőség lesz a vonatforgalom, ezáltal 
az elővárosi szolgáltatási színvonal növelésére. Az összekötővágány megépítésével a forga-
lom Budapest és Érd között homogenizálható, amivel lehetőség adódik a vasútvonalak kapa-
citásának jelentős növelésére. Ennek megfelelően a 30-as vonalon a gyorsjáratú (a 30-as és 
40-es vonalon futó IC és sebes vonatok), míg a 40-es vonalon a mindenhol megálló személy-
vonatok közlekednek, melyek a térség sűrűn lakott területeit jól feltárják. A személyvonatok 
Százhalombatta és Ercsi elágazás között Ercsi kiszolgálása érdekében a jelenlegi vasúti pá-
lyán fognak közlekedni. Az alábbi ábra az Érd és Budapest között futó két vasútvonal műkö-
dési koncepcióját mutatja be. 

 
83. ábra: A 30-es és 40-es vonal működési koncepciója Érd és Budapest között 

Az ismert menetrend szerint a jelenlegi vasúti közlekedés 2 zónázó vonat/óra/irány mértékben 
bővülni fog, melyek a tervek szerint a Déli pályaudvarra közlekednek majd. 

3. Budapest, Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz szűk keresztmetszet kivál-
tása 

A fejlesztéssel kapcsolatban korábban Megvalósíthatósági Tanulmány készült, melynek alap-
ján a NIF Zrt., mint megrendelő a „MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán a Kelenföld – 
Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, tendertervek és ten-
derdokumentáció” című projekt elkészítésére közbeszerzései ajánlati eljárás eredményeként 
az UNITEF ’83 zrt-vel kötött tervezési szerződést. 
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A projekt fő célja az 1. sz. vasúti fővonal kapacitáskorlátjának feloldása, rövid távon az elővá-
rosi kínálatbővítés - a BAVS-al összhangban-, hosszú távon pedig a távolsági kapcsolatok 
javítása (a Budapest-Varsó nagysebességű vasút – NSV – bevezető szakaszaként). Ennek 
érdekében szükséges az elkészült MT alapján, a vonalszakaszon a 3. és 4. vágány kiépítése. 
A kapacitásbővítés legfőbb célja, hogy javítsa a budapesti elővárosi vasúti közlekedést Tata-
bánya, Oroszlány, Tata és Komárom térségéből. 

A versenyképes szolgáltatás nyújtásához a kapacitásbővítésre alkalmas vasúti pálya kialakí-
tását, Budaörs állomás utasforgalmi és a budaörsi IMCS vizsgálatát, Kelenföld és Budaörs 
között a harmadik-negyedik vágányok kiépíthetőségének lehetőségét, Kelenföld vasútállomás 
- Déli pályaudvar közötti új vágánykapcsolat kiépítésének lehetőségeit, új, Kelenföld vasútál-
lomáson létesített peron létesítési lehetőségeit, Törökbálint megállóhely áthelyezését, a nagy-
sebességű vasút  (NSV) kapcsolódási pontjának / kiágazásának kérdéskörét vizsgálja. 

A Kelenföld-Budaörs vonalszakaszon a két új vágány északi (jobb) oldalon történő elhelye-
zése esetén a meglévő vágányok vonalvezetése nagy hosszon megmarad. A jelenlegi vágá-
nyok jobb oldalára kerül a két új vágány, a két vágánycsoport között nagyobb tengelytávolság 
biztosításával. Kelenföld vasútállomás kijárati ívében vágányugratást kell kialakítani, mivel az 
állomásról a meglévő vágányok jobb és bal oldalán ágazik ki a 3. és 4. vágány, melyek csat-
lakoznak a jobb oldal felé bővített nyíltvonali vágánygeometriához. A Kelenföld és Budaörs 
közötti vasúti kapacitásbővítéssel lehetővé válik Tatabánya irányából is zónázó vonatok indí-
tása, valamint Biatorbágy felől az elővárosi vonatok sűrítése (30 perc helyett 15 perc). 

A budaörsi IMCS gondolata már több éve napirenden van. A jelenlegi tervszinten Budaörs 
város utasforgalmi kiszolgálására egy új intermodális csomópont létesül a budaörsi „Szilvás” 
területén. A vasúti személyforgalom ezen az állomáson bonyolódik le, és a Budaörsi állomás 
utasforgalmi létesítményeinek jelentős fejlesztése szükséges. 

Kelenföld vasútállomáson a tervezett menetrend szerinti forgalom biztosítása érdekében egy 
új peron kialakítása, illetve a Déli pályaudvar felé egy összekötő vágány létesítése szük-
séges. A Déli pu. felől érkező két vágány között a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt egy nagysu-
garú kitérőkből álló vágánykapcsolat épülne, a jelenlegi vágánytengelytávolság szükséges tá-
volságát biztosító vágányugratást követően. Kelenföld vasútállomáson pedig új, SK+55 cm 
magas peron azon tehervonati vágányok felhasználásával lett elhelyezve, melyek nem alkal-
masak használható hossz növelésre, így a XVII. vágány elbontásával számolva, a XVI. és 
XVIII. vágányok közé került, melyek között 10 m-es a vágánytengely távolság. Alapvetően a 
XVI. vágány szolgál személyvonati vágányként, e vágány mellett a peron hossza 250 mh. A 
XVIII. vágány elsősorban tehervonati, de sűrűbb személyforgalmi időszakban személyvonatok 
is meg tudnak állni ezen a vágányon, egy 150 m hasznos hosszúságú peronszakasz mellett. 
A peronhoz történő eljutás az új metróaluljárón keresztül biztosított.  

Törökbálint megállóhelyen négyvágányos elrendezést vizsgál a tervezési folyamat a je-
lenlegi két vágány jobb és bal oldalára történő kiágazásokkal, a tervezett peronokat ezen új 
vágányok külső oldalán kialakítva. Távlatban a középső két vágányhoz fog csatlakozni az NSV 
projekt két vágánya. A Törökbálint megállóhely környékén kialakítandó NSV csatlakozás és 
az ehhez szükséges átalakítások az NSV projektben lesznek megtervezve. 

Vizsgálat alá került továbbá a Muskétás utca és Repülőtéri út között szintbeli vasúti 
útátjáró és különszintű gyalogos átjáró, mivel a kialakítandó 4 vágányon a szintbeli átjárás 
már nem lehetséges, ezért a terület feltárását mindenképp különszintben kell megoldani. 

A jelenlegi tervezési szinten új különszintű közúti-vasúti átjáró nem tervezett, a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetésével aluljáró létesülne a Repülőtéri út és 
Kőérberki út csomópontjának áthelyezésével. 
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Hasonlóan a Déli Körvasút fejlesztési céljához, a projekt célja versenyképes vasúti közösségi 
közlekedés megteremtése, ami által csökkenhet a nyugati agglomerációból érkező személy-
gépkocsiforgalom az M1-M7 autópálya felől. 

4. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának előké-
szítése 

„A projekt célja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás megközelítésének vizsgá-
lata, melynek keretében a 100a nemzetközi vasúti vonalból kiválva, Kőbánya-Kispest és Mo-
nor állomások között, a repülőtér érintésével új vasúti pálya létesül. Az új 21,9 km hosszú 
nyomvonalon vezetett vasútvonal kétvágányú, villamosított, 120/160 km/h tervezési sebes-
ségű, szintbeli keresztezések nélküli.” (Forrás: NIF) 

 

84. ábra: Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolata (forrás: NIF Zrt.) 

A 100a vasútvonalnak a javasolt projekt tárgyát képező Budapest (Kőbánya-Kispest) – Monor 
közötti 27 km hosszú szakasza Magyarország egyik legforgalmasabb elővárosi vonalszaka-
sza, ezért a kapacitási korlátok miatt a teherforgalom hátrányos helyzetben van, ami csökkenti 
a megbízhatóságot és növeli az utazási időt. A sűrűn lakott elővárosi térségből jelentős a napi 
ingázó forgalom, ami közel 35 ezer utast jelent a legforgalmasabb szakaszon. 

A projekt fő célja kettős: vasúti összeköttetést biztosítani a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér számára és megszűntetni a legjelentősebb szűk keresztmetszeteket a Budapest-
Arad TEN-T folyosó Budapest - Monor szakaszán. 

A 100a vasútvonal átlagosan 10 percenként villamos vonatokkal szállítja a sűrű elővárosi for-
galmat, óránként InterCity vonatokkal kombinálva és naponta átlagosan 100 teherszállító járat 
van. A 100a vasútvonal műszaki állapota viszonylag jó, de a jelenlegi forgalom teljes mérték-
ben kihasználja a kapacitást, így a meglévő két vágány nem alkalmas sem a teher- sem az 
elővárosi forgalom további növelésére. 

A tervezett új kétvágányú vasúti nyomvonal a meglévő vasútvonalból ágazik le és halad vele 
párhuzamosan. Az új vonalszakasz a meglévő kapacitást növeli, emellett szétválasztja a 
gyorsvonatokat a személyvonatoktól és a teherforgalomtól. 
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5. Budapest, Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése 

A projekt műszaki tartalma: 

160/120/100 km/h pályasebességű, 22,5 tonna tengelyterhelésű pálya tervezése, amely alkal-
mas 750 m hosszú vonatok közlekedtetésére. Állomások és megállóhelyek felújítása akadály-
mentes megközelítés biztosításával. Az új peronok miatt szükséges a teljes állomási vágány-
hálózat áttervezése. A környezetvédelmi hatásvizsgálattal összhangban zajárnyékoló falak 
épülnek a vasúti pálya mentén, összesen 8750 méter hosszon. Új különszintű műtárgyak ter-
vezése a biztonság növelése érdekében. Új elektronikus biztosítóberendezés, villamos ener-
giaellátás, térvilágítás, villamos felsővezeték, távközlés, váltófűtés, szerelvény előfűtés, vizu-
ális és hangos utastájékoztatás, perontetők, felvételi épületek és vasútüzemi épületek terve-
zése. (Forrás: nif.hu) 

A fejlesztés következtében az elővárosi vonatok is integrálhatók a menetrendi struktúrába. A 
tervezett menetrend szerint az órás IC vonatpárok és a gyorsvonatok megmaradnak. A sze-
mélyvonatok Budapest és Gödöllő között sűrűbben fognak járni, óránként két vonatpár 30 per-
ces követéssel. Budapest és Hatvan között óránként két pár zónázó vonat fog közlekedni, 
csúcsidőben 30 perces ütemben. Rákos és Gödöllő állomások között a zónázó vonatok Pé-
celen és Isaszegen állnak meg. Gödöllő és Hatvan között a személyvonatokhoz hasonlóan 
járnak, de nem állnak meg Hévízgyörk és Galgahévíz állomásokon. 

 
85. ábra: Budapest, Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése (forrás: NIF Zrt.) 

6. Budapest, Kőbánya felső – Budapest Keleti pu. közötti 3. vágány 

A projektben engedélyezési és tendertervek készültek a Keleti – Kőbánya felső vonalsza-
kaszra, hogy a meglevő vágányok átépítésével 3 vágányon legyen lebonyolítható a forgalom. 
A projekt területe a Bp.-Keleti pályaudvar 7+00 hm szelvénytől Kőbánya felső állomás 38+00 
hm szelvényig tart. A projekt részeként a vonalszakaszon található valamennyi műtárgy átépí-
tésére engedélyezési és tenderterv készült. A beruházás funkcióját illetően kapcsolódik a Rá-
kos-Hatvan közötti fejlesztésekhez. 
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7. Budapest, Kőbánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti 
vonalszakasz fejlesztése 

2018-ban készült a NIF Zrt. megbízásából a „A Budapest – Miskolc – Nyíregyháza – Záhony 
vasútvonal fejlesztési stratégiája (Master Plan)” /TRENECON Kft. 2018/, amely a célok eléré-
sére definiált fejlesztési eszközök között meghatározza, hogy a jelen tanulmányban vizsgált 
vonalszakasz fejlesztését célzó projektet integrálni kell a Budapest vasúti csomópont fejlesz-
tését célzó projektek közé.  

A BAVS megerősítette, hogy a jelen tanulmányban vizsgált Kőbánya felső - Rákos - Rákosliget 
közötti vonalszakasz szűk keresztmetszetet jelent, ezért annak fejlesztése szükséges különö-
sen a stratégiai célok eléréséhez, hogy a Budapest-Rákos-Hatvan vonalszakaszon már folya-
matban lévő fejlesztésekkel együtt a stratégiában kitűzött szolgáltatásfejlesztési célok teljesül-
hessenek. 

A projekt kiterjedése: 

• Kőbánya felső állomás teljes területe 
• Kőbánya felső állomáshoz csatlakozó vonalak 

 Keleti pu. felé a nyíltvonalnak csak az állomáshoz csatlakozó kb. 500 m hosszú szaka-
sza érintett. 

 A most épülő Keleti-Kőbánya felső 3. vágány esetében a csatlakozás a 3. vágány épí-
tésének a vége. 

 Ferencváros felé a nyíltvonal része a projektnek egészen a Népliget projektben tervezett 
átépítésé végéig a 15+00 szelvényig. 

 A végpont felé a felső pálya átépítése a projekt része. 
 A végpont felé az alsó pálya Rákos elágazással bezárólag a projekt része. 
 Új szöktetővágány építése az alsó, majd a felső pálya jobb oldalán Rákos állomásig 

minden változatban a projekt része. 
 Kőbánya kiágazástól Rákos állomásig az ún. alsó pálya ÁME kompatibilis átépítése min-

den változatban szerepel. 

• Rákos állomásnak csak a vonatfogadó vágányokkal elfoglalt területe érintett 
• Rákos állomáshoz csatlakozó vonalak: 

 A körvasúti vágányok csak az egyik változatban képezik a projekt részét a geometriai 
módosítás miatt.  

 A végponti oldalon csatlakozó hatvani vonal esetében a most átépült vágányok eleje a 
határpont a 94-es szelvénynél. 

• A Rákos - Rákosliget közötti 3. vágány a hatvani vonal baloldalán minden változatban sze-
repel. Ennek a vágánynak azon részét (az összesen megépülő kb. 1.650 vm-ből kb. 
200+800=1.000 vm-t), mely Rákos-Hatvan projektben megépül, illetve Akadémiaújtelep 
mh-et a projekt nem érinti, mivel az a tervezett kiépítésnek megfelel. A Rákos-Hatvan pro-
jektben megépülő vontatóvágány jelen szelvényezés szerinti 28+51 – 34+95 hm szel-vé-
nyek közé eső részét a nyomvonal megváltozása miatt alépítménnyel együtt át kell építeni. 
Rákos – Hatvan projektben a vontatóvágány átépülő szakaszának műszaki tartalma úgy 
lett megfogalmazva, hogy az alkalmas legyen a későbbi forgalmi vágány funkciónak is. 

• Rákosliget forgalmi kitérőben az új 3. vágány bekötését minden változat azonos módon 
tartalmazza. 

• Új közúti összeköttetés létesítése a Jászberényi út és a Keresztúri út között a Tárna utca 
vonalában. 

• Madárdomb mh. kialakítása. 
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• S63 jelű viszonylat külső fordítóállomása Gyömrő állomás lesz. Ez szükséges projektelem, 
mert a fejlesztés nélkül a tervezett menetrend nem lesz bevezethető, az állomás jelenlegi 
formájában az új elővárosi viszonylat fordítására alkalmatlan. 

8. Közlekedési Múzeum iparvágány bekötése és Hungária krt- megállóhely kialakí-
tása 

A Közlekedési Múzeum tervpályázat nyertese az amerikai Diller, Scofidio + Renfro építész-
iroda lett, akinek a nagyközönség előtt talán legismertebb munkája az elhagyott manhattani 
magasvasútból kialakított High Line közösségi park és kulturális tér, a New York-i Museum of 
Modern Art (MoMA) több fázisból álló bővítése vagy a Moszkva szívében 2017 őszén megnyílt 
13 hektáros Zarjadje park. 

A Közlekedési Múzeum tervezése során a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, 
korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket álmodtak meg. Egy folyton változó, 
mindig új élményeket nyújtó múzeumot szeretnének megalkotni, ahol az állandó kiállítások 
mellett a mikrogalériák szolgáltatják az újdonságokat. A hatalmas üveghomlokzatok nemcsak 
az ipari épület szerkezetét mutatják meg a lehető legteljesebben, de a múzeum látványos 
gyűjteménye kívülről is láthatóvá válik, akár jegy nélkül is, miközben a körülötte elterülő parkkal 
elmosódik a szigorú határ a kint és bent, a természet és épített környezet között is.  Egyes 
kiállítási tárgyak akár ide is kikerülhetnek, de közben családi piknikezésre is alkalmas lesz. A 
dízelcsarnokot új épülettel egészítenék ki, amely befelé áthatja a csarnok tereit, illetve egy 
szinte lebegő tető alatt új múzeumi kiállító helyet és többszintes városi közteret hoz létre. 
Mindeközben nagy figyelmet fektetnek a fenntartható és környezetbarát megoldásokra is. 
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86. ábra: Nyertes pályamű (forrás: NIF Zrt.) 

Kapcsolódó közlekedési infrastruktúra oldalról a projekt összefüggésben van a 80a és 120a 
vonalakon közlekedő elővárosi vonatok új városi átadópontjául szolgáló Hungária krt. megál-
lóhely kialakításával is, mely projekt előkészítését a NIF Zrt. végzi. Az előkészítés során mű-
szaki tanulmány készült a peronok és a gyalogos kapcsolatok optimális elhelyezése érdeké-
ben. A műszaki vizsgálat emellett bemenő adatokat szolgáltat a Rákos-Hatvan vv. Megvaló-
síthatósági Tanulmányának módosításához is, valamint az új forgalmi rendnek megfelelően 
visszahat a Rákos-Rákosliget közötti vonalfejlesztési igényekre is.  

A tervezett múzeumi kiszolgáló vágány bekötése kapcsán a vizsgálat kiterjedt a tervezés alatt 
lévő Keleti pu. – Kőbánya felső közötti 3. forgalmi vágánnyal való összefüggésekre is, azonban 
a folyamatban lévő beruházási munkákat és az európai források lehívását nem veszélyeztet-
heti. Az iparvágány kiszolgálás másik lehetséges módja a Ferencváros – Józsefváros össze-
kötő vonalból történő kiágazás, ebben az esetben a Keleti pu. – Kőbánya felső vonalszakasz 
nem válik közvetlenül érintetté.  A fejlesztésekre a 1359/2019. (VI. 19.) „a kiemelt budapesti 
közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV 
Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásá-
nak egyes elemeiről” kormány határozat ad felhatalmazást és forrásokat.  
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9. H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való in-
tegrálásának előkészítése 

A nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány 1054/2016. (II. 15.) számú határozatában foglalt 
feladatkijelölésével összhangban 2016. április 29-én kelt levelében elrendelte NIF Zrt. részére 
az alábbi projektek előkészítését: 

• H6-os ráckevei HÉV vonal fejlesztéséhez és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózatba való integrálásához szükséges tervezési előkészítés, 

• H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásához szükséges terve-
zési előkészítés (a továbbiakban együttesen: Projektek). 

A fejlesztési elképzelések tisztázására (figyelembe véve az eddig elkészült pl. tanulmányokat) 
a projektek megvalósításának első lépéseként szükséges egy egyesített megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon elemzési dokumentum (MT és CBA) elkészítése, mely tisztázza 
többek között az egymásnak ellentmondó elképzeléseket, figyelembe veszi a költséghaté-
konyság alapelvét és az uniós finanszírozhatóság kritériumait. 

H6-os ráckevei HÉV vonal fejlesztésének előkészítése 

A H6-os ráckevei HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásához szükséges egyesí-
tett megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzési dokumentum (MT és CBA) el-
készítése. 

A projekt célja a H6-os ráckevei HÉV vonal Budapest és elővárosának közlekedési rendszer-
ében betöltött helyzetének felülvizsgálata, fejlesztésének és az egységes fővárosi kötöttpályás 
közösségi közlekedési hálózatba való integrációja feltételrendszerének megteremtése oly mó-
don, hogy a vonal a Határ út és a Kvassay Jenő út közé eső szakasza összhangban legyen 
az Olimpiai Pályázat Olimpiai park klaszter vonatkozó fejlesztési terveivel, illetve tekintettel a 
jövőbeni utazási szokások és az utasszám változásával járó potenciális fejlesztési igényekre. 

H7-es csepeli HÉV vonal fejlesztésének előkészítése 

A H7-es csepeli HÉV fővárosi kötöttpályás hálózatba való integrálásához szükséges egyesített 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzési dokumentum (MT és CBA), vala-
mint az engedélyezési tervek elkészítése. 

A projekt megvalósításának fontos célja a közösségi közlekedés színvonalának javítása, az 
igényeknek megfelelő, megbízható szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részarányok 
megőrzése, hosszabb távon a tömegközlekedés arányának lehetőség szerinti növelése, át-
szálló és módváltó csomópontok létrehozása a korszerű és hatékony hálózati átjárhatóság 
erősítése érdekében. 
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87. ábra: Ráckevei HÉV vonal fejlesztésének előkészítése (forrás: NIF Zrt.) 
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10. „STAVMAT” fejlesztési program 

„STAVMAT” fejlesztési program a Buda-
pest X. kerület, Üllői út – Ceglédi út – Bi-
hari utca – vasút által határolt területen a 
Budapest Főváros X. kerületi Önkormány-
zat és a terület nagyobb részének tulajdo-
nosa, a STAVMAT Építőanyag Kereske-
delmi Zrt. között létrejött településrende-
zési szerződés alapján készült. Fontos cél 
a közállapotok javítása, minőségi lakások 
és munkahelyek építése, valamint a kör-
nyezet fokozottabb védelme is, a meglévő 
átalakuló, vegyes hasznosítás helyett egy 
egységes koncepcióval megvalósuló mi-
nőségi ingatlanfejlesztést előirányozva 
elő a tömbben. 

 

 

 

Három ütemben összesen 300.000 m2-nyi területen képzelik el a beruházást az Ecseri út–Üllői 
út csomópontjában, melynek első üteme kezdődhet meg rövidesen (az első ütem bruttó 90 
ezer, a második ütem br. 70 ezer, a harmadik ütem br. 140 ezer m2 lenne). A mintegy nettó 
190.000 m2-en 10-14 ezer munkahely létrejötte várható, amely jelentősen megnöveli a vizs-
gálat tárgyát képező vasúti megálló és az Üllői út–Ecseri út utasforgalmát. 

 

89. ábra: STAVMAT – előzetes beépítési koncepció 

88. ábra: A fejlesztési terület lehatárolása 
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11. Üllői út – Ecseri út menti sportkomplexum – Multifunkcionális Sportcsarnok 

Ugyanebben a városrészben az Üllői út mentén, a volt laktanya helyszínén egy multifunkciós 
sportcsarnok építése is várható, mely a Szlovákiával közösen rendezendő 2022-es kézilabda 
Európa-bajnokságnak adna otthont.  

A létesítmény tervezett helye a IX. kerületben a 38295/1, 38295/2, 38295/3, 38295/4, 38295/5, 
38295/6, 38295/7, 38295/8, 38295/9, 38295/10, 38295/11 helyrajzi számú ingatlanokat érinti, 
melyek nagysága meghaladja a 11 ha-t. Ez a népligeti buszpályaudvar mögötti terület a Gyáli 
út és az Üllői út között. 

 
90. ábra: A létesítendő sportcsarnok területe (forrás: MePAR) 

A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez, illetve a döntő mérkőzések 
lebonyolításához szükségessé vált a vonatkozó kritériumrendszernek megfelelő, multifunkciós 
sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása, mintegy 20.000 néző befogadására mére-
tezve.  A tervezett létesítmény az Üllői út – Népliget autóbusz állomás – Gyáli út – vasút által 
közrefogott területen helyezkedik el, megvalósítása magába foglalja a csarnoképületen kívül 
szükséges kiszolgáló létesítmények, illetve környezetrendezés megvalósítását is.  A tervezett 
létesítmény közvetlen M3 metrókapcsolattal fog rendelkezni. A tervezett Népliget vasúti meg-
állóhelyről a csarnok gyalogos megközelítése a beépítés mértékéhez képest közvetlenül, ala-
csony gyaloglási távolsággal biztosítható. A csarnok és a vasút nyomvonala közötti területen 
nagyszámú parkolóhely is kiépítésre kerül.  

A fenti fejlesztéseket a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvá-
nította, ami meggyorsítja az előkészítést, mivel gyorsabban beszerezhetők az engedélyek. A 
kormány 3,045 milliárd Ft forrást biztosít az előkészítésre a Beruházási Előkészítési Alapból.   

  



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

139 
 
 

5.1.2. Forgalom 

A projekt nélküli eset 2028, 2030, 2040, 2050 évekre került modellezésre. Az egyes időtávokra 
figyelembe vettük a várható budapesti és környéki ingatlan- és hálózatfejlesztéseket, köztük a 
H6-H7 projektet, vagyis a déli HÉV vonalak Kálvin térig történő meghosszabbítását. Majd táv-
latban 2040-ben pedig a H5-H6-H7 pesti belváros alatti összeköttetésével számoltunk. A for-
galmi modell részletes leírását „A forgalmi elemzések módszere” című fejezet tartalmazza. 

A projekt nélküli eset vasúti viszonylathálózatának alapvetően a projekt megvalósulása esetén 
fennálló viszonylathálózatból, menetrendből származik. A Déli Körvasúton fennálló szűk ke-
resztmetszetek miatt a jelenlegihez képest a nélküle esetben nem tud több vonat közlekedni. 
Ezért a tervezett többlet személyszállító vonatok részben elvágásra kerültek Kelenföldön/Kő-
bánya Felsőn vagy nem közlekednek. Így egészen Tárnok/Százhalombatta és Keleti pályaud-
var/Kőbánya felső között a Déli Körvasúton keresztül kevesebb vonat közlekedik a nélküle 
esetben a vele esethez képest. 

Ezek alapján a Déli összekötő vasúti hídon a következő képzett hálózati struktúrával számol-
tunk a nélküle esetben: 

Vonal Viszonylat      Vonatnem Vonat darabszám 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Bécs   RJ  1 vonat/óra/irány 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Sopron/Szombathely IC  1 vonat/óra/irány 

V1 Liszt F. repülőtér – Tatabánya – Győr  Z10  1 vonat/óra/irány 

V30a Liszt F. repülőtér – Tárnok/Székesfehérvár  G43  1 vonat/óra/irány 

A Déli Körvasúton nélküle esetben közlekedő személyszállító vonatok száma: 

• Távolsági:  2 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 2 vonat/óra/irány 
• Összesen:  4 vonat/óra/irány 

A jelenlegi menetrendi struktúrához képest változás a nélküle esteben, hogy megjelenik a Z10 
zónázó vonat Győr irányba, ezzel az 1 vasútvonalon is gyors eljutást biztosítva az előváros-
ban, valamint az S15 személyvonat Biatorbágy és Kelenföld között, mellyel 15 perces közös 
követés alakul ki Biatorbágyig a meglévő S10/12 vonatokkal. A Déli Körvasúton ezekre a fej-
lesztésekre a Kelenföld-Budaörs szűk keresztmetszet projekt megvalósulása nyújt lehetősé-
get. 

A 30a vonalon a távolsági/elővároson túl közlekedő vonatok sűrítésre kerülnek a Balaton déli 
partjáról óránként 2, míg az északi partól és Veszprém irányából 1-1 vonatpár közlekedésével 
számoltunk. Erre a meglévő fejlesztések és a Balaton északi parti vasútvonal fejlesztései ad-
nak lehetőséget, 

A 40a vonalon bevezetésre kerül a zónázó menetrend, így az óránkénti elővárosi vonatok 
száma 2-ről 4-re emelkedik. A pécsi IC a Keleti pályaudvar helyett a Déli pályaudvarra közle-
kedik. Itt a Budapest, Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése miatt és az Érd állomás 
és Érd alsót összekötő vágány létesítése miatt van lehetőség. 

80a vasútvonalra is kijárva félóránként közlekedik a 2 vasútvonal felől a Pécel-Pilisvörösvár 
személyvonat. 120a vasútvonalon megjelenik egy új félóránként közlekedő elővárosi vonat 
Gyömrőről, de a Déli Körvasút nélkül csak Kőbánya felsőig tud közlekedni. Itt számos fejlesz-
tés megvalósulás teszi ezt a tervezett vonatsűrítést lehetővé, ezeket lásd az előző fejezetben. 
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A 150 vasútvonal esetén a Budapest-Belgrád és a H6H7 projekteknek köszönhetően növeke-
dik a kínálat. Távolsági vonatok esetén óránként 1 belföldi gyorsvonattal és 2 óránként 1 nem-
zetközi vonattal lehet számolni, melyek továbbra is a Keleti pályaudvarra közlekednek. Az elő-
városi vonatok a H6H7 HÉV-vel közösen a Kálvin térre majd távlatban a 2 vasútvonalra köz-
lekednek, itt óránként 4 vonatot vettük figyelembe a vizsgálat során. 

A vizsgálati területen a következő vasúti kínálattal számoltunk nélküle esetben: 
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91. ábra: Nélküle esetben figyelembe vett menetrend 
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Vonal Viszonylat Honnan Hova 
Vonat-
nem 

Menetidő* 
[perc] 

Napi menet-
szám** 

[vonat/irány] 

Csúcsórai 
menetszám** 
[vonat/irány] 

Követési idő 
[perc] 

V001 S10/S12 Budapest-Déli V12 Személy 54 36 2 30 

V001 Z10 Liszt Ferenc Repü-
lőtér 

V1 Zónázó 63 18 1 60 

V001 RJ Budapest-Keleti V1 RJ 53 18 1 60 

V001 IC Budapest-Keleti V1 IC 53 18 1 60 

V001 S15 Kelenföld Biatorbágy Személy 13 36 2 30 

V002 S72 Piliscsaba Pécel Személy 63 36 2 30 

V020 GY-20/GY-29 Budapest-Déli V20 Gyors 53 36 2 30 

V030 GY/EX-30 Budapest-Déli V30 Gyors 48 36 2 30 

V030a Z30 Budapest-Déli Martonvásár Zónázó 31 18 1 60 

V030a Z30 Budapest-Déli Székesfehérvár Zónázó 60 18 1 60 

V030a G43 Liszt Ferenc Repü-
lőtér 

Székesfehérvár Gyorsított 94 18 1 60 

V040 IC Budapest-Déli V40 IC 41 18 1 60 

V040a Z40 Budapest-Déli Pusztaszabolcs Zónázó 44 18 1 60 

V040a Z42 Budapest-Déli V42 Zónázó 42 18 1 60 

V040a S44 Kelenföld Ercsi Személy 36 18 1 60 

V040a S44 Kelenföld Százhalombatta Személy 28 18 1 60 

V120a S63 Gyömrő Éles sarok Személy 27 18 1 60 

V150 EC-150 Budapest-Keleti V150 IC 51 9 1 120 

V150 GY-150 Budapest-Keleti V150 Gyors 46 18 1 60 

* Az EFM modellterületére vonatkozóan 

** Modellezett értékek, egyszerűsített menetrend alapján 

Hova irány esetén a V* azt jelöli, hogy a vonat az EFM modell területén túlra közlekedik, félkövér a Déli Körvasúton közlekedő vonatokat jelöli 

18. táblázat: Nélküle esetben figyelmbe vett menetrendi struktúra 
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Az alábbiakban az egyes időtávokra vonatkozó terhelési ábrák láthatóak. Figyelembe vettük 
2030-tól a H6 és H7 HÉV vonalak fejlesztését, Kálvin térig történő meghosszabbítást, 2040-
től a H5-tel való összekötést is a pesti belváros alatt. A BAVS a Déli és Nyugati pályaudvarokat 
összekötő Duna alatti alagutat nem vettük figyelembe jelen projekt utasforgalmi vizsgálatai 
során, hiszen a Duna alatti vasúti alagút a Déli Körvasútra épül rá. 

Figyelembe vettük a Galvani híd megvalósulását és azon a villamosközlekedést is. Összesé-
gében ezért a Déli összekötő vasúti Duna-hídon kb. 1000-2000 utasfő/nappal csökken az 
utasforgalom a távlati nélküle állapotokban a jelenlegi állapothoz képest. 

Az 1, 30a, 40a vasútvonalak elővárosi szakaszán a folyó és tervezett fejlesztések hatására 
jelentős utasforgalmi növekedés várható 5-10-15 ezer utas/nappal nő az utasforgalom. Ezzel 
összehangba nő az M4 metróvonal utasforgalma is 5-15 ezer utas/nappal keresztmetszettől 
függően. A figyelembe vett XI. kerületi és a Déli Városkapu fejlesztéseinek köszönhetőn az 1-
es villamos és a pesti és budai villamosok utasforgalmai is számottevően növekednek. 

A távlati években egyre jobban kiépülő H6H7 vonalak fejlesztései játszanak a legnagyobb 
szerepet a környék közösségi közlekedési átalakulásában. 

A 80a-120a vonalakat érintő fejlesztésének köszönhetően a közös szakasz utasforgalma 1,5-
2x-re növekszik 20-30 ezerrel többen választják naponta a két vonalat. Kőbánya felső állomás 
peronjainak az Éles sarokhoz való elhúzása és a Hungária körúti megállónak köszönhetően a 
két vasútvonal kedvező átszállási pontokat kap a városi harántirányú viszonylatokra. 

 

92. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2028, nélküle eset 
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93. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2030, nélküle eset 

 

94. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2040, nélküle eset 
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95. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2050, nélküle eset 

 Pénzügyi költségek és bevételek 

A projekt nélküli esetben 2028-ban megtörténne a MÁV Zrt. hálózatán lévő leromlott állapotú 
vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése, amelynek becsült 
költsége 2022.évi árszinten 9,3 Mrd Ft.  

Felújítandó hidak projekt nélküli esetben Mrd Ft 
110+93 sz. Bartók Béla úti híd 3,8  
102+35 sz. Fehérvári úti híd 1,3  
96+23 sz. Budafoki úti híd 1,2  
79+23 sz. Soroksári úti híd 1,8  
76+17 sz. Gubacsi úti híd 1,2  
Összesen 9,3  

19. táblázat: Pótlási költség projekt nélkül, Mrd Ft 

Az egyéb költségek, bevételek, forgalmi hatások tekintetében a költség-haszon elemzés a fej-
lesztési különbözetet határozta meg. A projekt műszaki jellegű bemutatása a 8. (A projekt be-
mutatása) fejezetben találtható. A projekt nélküli eset és a projekt fajlagos költségeit, bevételeit 
és fajlagos hasznait a 10. (Pénzügyi elemzés) és a 11. (Közgazdasági elemzés) fejezet mu-
tatja be. 
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6. Változatelemzés  
Budapest vasúti csomópont kapacitásproblémájának megoldásához a vasúti csomópontban 
megjelenő és azon áthaladó forgalom jellemzőit több szinten kell vizsgálni. A probléma azo-
nosításához 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 kö-
vetkeztetéseire alapozva vázoljuk fel a dunai keresztmetszeti kapacitás lehetséges fejlesztési 
megoldásait, majd ezeket változatelemzésbe rendezve történik meg a javasolt működtetési és 
üzemeltetési változat kiválasztása. 

A feltárt gazdasági-társadalmi folyamatok és a közlekedési rendszerrel kapcsolatosan ezek 
által megfogalmazott beavatkozási igények felvetnek olyan átfogó kérdéseket, mint a teherfor-
galom Budapest szűk keresztmetszeten való átvezetésének jövőképe, valamint a személy-
közlekedésben a fejpályaudvari rendszer oldásával a kereslethez jobban alkalmazkodó vi-
szonylatok meghatározása. A konkrét műszaki megoldásokat a koncepcionális döntések alap-
ján szükséges értékelni és megítélni. 

A változatelemzés, igazodva az összetett kérdésekhez több lépésben, eltérő szintű vizsgála-
tokkal történt. Az első szint a koncepcionális változatelemzés volt többszempontú értékeléssel, 
míg a második szintű műszaki kérdések előny-hátrány értékelés, illetve műszaki szempontok 
alapján került kidolgozásra. 

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

1. BAVS szerinti koncepcionális vizsgálat. 

2. Kiválasztott változatra műszaki alváltozatok képzése, azok vizsgálata. 

A BAVS a gazdasági és a társadalmi folyamatokat egy keresleti alapú távlati vízióban fogal-
mazta meg, melyek kirajzolták a közlekedési rendszerre vonatkozó szolgáltatási és menet-
rendi fejlesztési kereteket.  

A koncepcionális elemzésben – egy ideális szolgáltatási környezet feltételezésével – szeg-
mensenként kapott utasmennyiség-potenciál, az elvárható szolgáltatási paraméterek be-
állításával, időszakokra méretezve, bizonyos feltételezett infrastruktúra és technológiai ke-
retek között meghatározta a Budapestre belépő vonatszámokat a városon belüli utazások 
figyelembevételével. 

A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy mely alapváltozatok mely funkciókat hogyan 
tudják biztosítani, támogatni, javítani, és ezek összehasonlítása képezi a koncepcionális vizs-
gálat alapját. A vonatszámok alapján tervezett viszonylatrendszert funkcionális elemzéssel, 
szegmensenként, többlépcsős folyamat eredményeként határoztuk meg: 

• elsődlegesen az elővárosi és a városon belüli utazások lebonyolítása érdekében, 
• ennél kevésbé részletesen vizsgálva, a távolsági forgalom figyelembe veendő szolgáltatási 

színvonala, 
• végül pedig a teherszállítás elővárosi-fővárosi szerepének figyelembevételével. 

A potenciálvizsgálat és a szolgáltatási kritériumok, valamint a feltételezések által meghatáro-
zott vonatmennyiség – a jelenlegi vonatmennyiségen felül keletkező többlet vonatmennyiséget 
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is figyelembevéve – leközlekedtetésének lehetőségét, a hálózati kapcsolatokat a személy- 
és teherforgalom vonatkozásában a Duna-átkelési alapváltozatokban vizsgáltuk. 

 A projekt tevékenységeinek azonosítása, döntési pontok 
bemutatása 

A BAVS stratégiai javaslatot ad az átjárhatósági nehézségek miatt létrejött utas – és teherfor-
galmi szűk keresztmetszetek feloldására. 

Kiemelt stratégiai döntés, hogy a keresleti vízióból levezetett szolgáltatások szerinti kapacitás-
bővítési és minőségjavítási rendszerterven belül hol legyen bővítve a dunai átkelés? A dunai 
átkelés egyfelől műszaki kérdésnek látszik, azonban a viszonylatok szervezésére olyan kiha-
tással van, hogy a nélkül nem lehet a minimális fejlesztésen túlmutató intézkedéseket megha-
tározni.  

A BAVS három Duna-átkelési alapváltozatot vizsgált az alábbiak szerint: 

• Vasúthálózati kapcsolatok a meglévő fejpályaudvari rendszer megtartásával, illetve 
bővítésével és a Déli Összekötő Híd (DÖH) 4 vágányos kialakításával. 

• Vasúthálózati kapcsolatok a Déli-Nyugati alagút kiépítésével. 
• Egy Budapestet elkerülő vonalvezetés vizsgálata, kiemelten tehervonatok közle-

kedtetésére, járulékos hatásként Budapesten felszabaduló pályakapacitásokkal. 

A változatok a távlati forgalmi szerepek, ún. funkciók meghatározására épített többszempontú 
elemzés, melynek fő logikai ívét az alábbi ábra szemlélteti. 

 

96. ábra: A funkcionális elemzés menete (forrás: BAVS) 

A funkcionális változatok értékelése a fundamentumok alapján meghatározott kritériumrend-
szerben történik, aminek eredményeképpen javaslat készült a távlati vasúthálózati kapcsolat-
rendszerre. 

Fontos szempont az értékelésben, hogy a megfogalmazott változatok a feltételezésekben és 
a kritériumrendszerben meghatározott keretrendszer megvalósulásával előálló távlati időtávra 
vonatkoznak. A funkcionális vizsgálatot követő, a kiválasztott funkcionális változaton alapuló 
üzemeltetési változatelemzés eredménye alapján intézkedési javaslatokat fogalmazunk meg. 
A leírt távlati időtáv az elérendő célokhoz rendelt intézkedések ütemezésében jelenik meg. 
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A projekt a BAVS által megfogalmazott távlati vízióhoz csatlakozó intézkedések meghatáro-
zására szolgált az üzemeltetési változatelemzés, mely a következő kérdések megválaszolá-
sának megalapozását szolgálta: 

1. Mik azok az esetlegesen felmerülő vagy a köztudatban már élő, szakmai körökben 
rendszerint felmerülő vasútfejlesztési elemek, amelyek fejlesztése biztosan nem szük-
séges hosszútávon sem (túlzó igények, felesleges kapcsolatok, járművek, infrastruk-
túrák stb.)? 

2. Milyen üzemeltetési rendszerbe érdemes szervezni az elővárosi, a távolsági és a te-
hervonatok közlekedését a Budapest vasúti csomópontban? 

3. Milyen műszaki-logikai kapcsolatok állnak fenn, amik sorrendiséget, függőségi viszo-
nyokat tartamaznak? 

4. Melyek azok az intézkedések, amelyek változattól függetlenül mindenképpen javasol-
tak közép és hosszútávon? 

Az üzemeltetési vizsgálat eredménye alapján már meghatározhatóvá váltak a BAVS megva-
lósításához szükséges intézkedések. Mivel a funkcionális vizsgálati szinten már létrejött egy 
előzetes infrastruktúra-beavatkozási lista, az üzemeltetési vizsgálati szint feladata ezen lista 
elemeinek validálására alkalmas változatok képzése volt. A végeredmény tekintetében egy 
olyan végleges infrastruktúra-beavatkozási lista készült, amely alapja az ütemezett vízió meg-
valósításának. 

Az üzemeltetési vizsgálat eredménye a menetrendi és a szolgáltatási koncepció, ami a java-
solt infrastruktúra projektek méretezésnek alapját képezi. 

A II. vizsgálati szinten azt kell megválaszolni, hogy a kiválasztott intézkedésekből levezetett 
projektelemek műszaki tartalma kellően indokolt-e, a tervezés vizsgált-e érdemi változatokat, 
illetve a beruházási költség alátámasztása megfelelő mélységű volt-e? 

A II. vizsgálati szint esetében elsősorban közgazdasági költség-haszon alapú, illetve előny-
hátrány értékelés került kiválasztásra a projektelemre vonatkozó változatok függvényében. 

 I. szintű változatelemzés 

A változatelemzés kiindulópontjaként nagységrendileg meghatározható, hogy optimális eset-
ben mekkora potenciális utasforgalom és vasúti teherforgalom érhető el. Az eredmény, 
hogy jelentős vasútfejlesztések révén az utasszám másfél-kétszeres növekedésére lehet 
számítani, a teherforgalom legfeljebb 40%-os bővülésének lehetővé tétele mellett. 

6.2.1. Távlati megoldási lehetőségek 

Mivel a teljes forgalmi potenciál kiaknázásához szükséges szolgáltatási színvonalból leveze-
tett vonatmennyiséget a jelenlegi fejpályaudvarok, illetve a jelenlegi állapotú budapesti vasúti 
infrastruktúra nem tudják kezelni, ezért csak olyan változatot érdemes vizsgálni, amely az 
így levezetett vonatmennyiséget kezelni tudja. A változatok közti különbség elsősorban a 
fővároson belüli forgalomszervezésből adódik. 

A vizsgálatba bevont változatok: 

Meglévő fejpályaudvari rendszer megtartása, bővítése két lehetséges módon 

A távlati vonatforgalmat a jelenlegi rendszert megtartva, a jövőbeni szüksé-
ges igények szerint bővítendő fejpályaudvarokra vezetjük be. Ebben a 
változatban a Déli Összekötő Vasúti Híd a már jelenleg is felmerülő igények-
nek megfelelően 3 vágányos. 
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A fejpályaudvarok forgalmát addig a mértékig növeljük, amíg reális keretek 
között maradva a kapacitásuk bővíthető, az ezen felüli vonatok számára 
pedig más alternatív, a körvasúti szakaszokon, a belváros szélét érintő vo-
nalvezetési megoldást biztosítunk, a Déli Összekötő Vasúti Híd 4 vágányos 
kialakításával. 
 

 
Dunát keresztező alagúti összeköttetés  

 
A Déli és a Nyugati pályaudvarra tartó vonatok számára a fejpályaudvarok 
jelentenek kapacitáskorlátot. Ennek feloldására a fejpályaudvarok átmenő 
pályaudvarrá alakíthatók át, ehhez a két pályaudvar között alagút létesí-
tendő.  
A Déli Összekötő Vasúti Híd ebben a változatban is 3 vágányos kialakí-
tású. 
 

Tehervonatok számára optimalizált, Budapestet (délről) elkerülő vasútvonal  

Fejlesztésének célja a nem Budapest-célú (tranzit) teherforgalom Budapes-
ten kívül történő elvezetése, ezáltal kapacitást felszabadítva a fővárosi há-
lózaton a személyforgalom részére. 
Budapest teherforgalmi célforgalma, valamint a belső személyforgalmi igé-
nyek miatt ebben a változatban is a Déli Összekötő Vasúti Híd 3 vágányos 
bővítése szükséges. 
 

A forgalom átvezetésére vonatkozó vizsgálatba bevont főbb változatokat a következő ábra 
mutatja be. 

 

97. ábra: Dunai keresztezés változatok (forrás: BAVS) 
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A vasúti áruforgalomban a Budapesten áthaladó, illetve Budapesten legfeljebb a vasúti ága-
zaton 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 forgal-
mas elővárosi állomásokon és szakaszokon halad át az elővárosi fejlesztéseket is blokkolva, 
ezért az áruforgalomban elsősorban a nyomvonalválasztás a fő kérdés, a változatok felméré-
sével 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 vasútállomás rendezési funkci-
óinak 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 Déli és a Nyugati pályaudvarokat a Duna alatt összekötő Alagút (DNA) szakasz a Déli 
Körvasút és a Belső Körvasút szakaszait hálózattá kapcsolja össze. 

6.2.2. Változatok elemzési módszere 

Az egyes változatok esetében a hálózati kapcsolatok meghatározásával elemzésre kerültek a 
lehetséges forgalomszervezési megoldások, valamint azonosításra (modellezésre) kerültek a 
forgalmi és környezeti hatások.  

A vizsgálat során meghatároztuk a potenciális igényeket, amelyet egy optimista vasúti szol-
gáltatási színvonal mellett feltételezünk. Ezzel párhuzamosan meghatározásra kerülnek az 
ehhez szükséges vonatszámok az előre meghatározott elvárt szolgáltatási szinteknek megfe-
lelően. 

A változatok meghatározása a főbb funkcionális kialakítási lehetőségek mentén az egyes 
szegmensek leírásával történt. Ez egyben meghatározza a legfőbb nagyságrendi infrastruktu-
rális beavatkozási igényeket is. 

6.2.2.1. Változatok műszaki összehasonlítása 

A funkcionális elemzés kijelöli azokat a forgalomszervezési megoldásokat, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a jelenlegi vasúthálózati kapacitásproblémák megszűnjenek, a jövőbeni, 
potenciális vasúti forgalomnövekedés közlekedtetéshez szükségesek. Az alábbiakban bemu-
tatjuk az egyes forgalomszervezési változatokhoz szükséges műszaki infrastruktúrát. 

Fejpályaudvari rendszer megtartása 

Ebben a forgalomszervezési megoldásban két műszaki változati is megkülönböztetésre került: 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

151 
 
 

• fejpályaudvarok forgalmának növelése kapacitáshatáron belül: a távlati vonatforgalmat a 
jelenlegi szisztémát megtartva, a fejpályaudvarokra vezetjük be, és meghatároztuk az eh-
hez szükséges nyíltvonali és állomási fejlesztéseket, bővítéseket. 

• fejpályaudvarok forgalmának növelésével egyidejűleg átlós viszonylatszervezési megoldá-
sok: az előző változat származtatása úgy, hogy a fejpályaudvarok forgalmát csak addig a 
mértékig növeljük, amíg reális keretek között maradva a kapacitása bővíthető, az ezen felüli 
vonatok számára pedig más alternatív megoldást keresünk. Ennek a változatnak az alap-
felvetése, hogy a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokat korszerűsítjük, megfelelő vágány-
geometriával és (jelfogós) biztosítóberendezéssel látjuk el. Azt a vonatmennyiséget pedig, 
amelyet így sem képesek kezelni, különböző viszonylatok összekötésével, a fejpályaudva-
rok érintése nélküli vonalvezetéssel biztosítjuk. 

A műszaki infrastruktúra szükséges beavatkozásait a fejpályaudvari rendszerhez a következő 
táblázat szemlélteti. 

Fejpályaudvari rendszer Fejpályaudvari rendszer átlós  
viszonylatszervezéssel 

Vágányok, peronok, vágánykapcsolások át-
alakítása a funkciónak megfelelően, vágá-
nyok számának növelése, néhány tárolóvá-
gány biztosítása, új jelfogós biztosítóberen-
dezés telepítése; bevezető nyíltvonal bőví-
tése 

Vágányok és peronok, aluljárók elrendezése nagy-
részt változatlan marad. 1-2 új peron létesítése, 
kezdőponton kb. 15, végponton kb. 30 váltót érin-
tően vágánykapcsolatok módosítása, kismértékű 
vágánykorrekció; átemelés(ek) létesítése 
(A különböző változatoknál a vágánykép eltérő le-
het, de a beavatkozás volumene hasonló.) 

Nyugati pályaudvar korábban elbontott vágá-
nyainak visszaépítése, vágányok, peronok 
átépítése, vágánykapcsolatok átalakítása a 
funkciónak megfelelően; új jelfogós biztosító-
berendezés létesítése, elővárosi tárolóvágá-
nyok átalakítása, utaskiszolgáló létesítmé-
nyek a vegyes funkciónak megfelelően 

vonali 4. vágány és 4. Duna-híd, a vonalszakasz je-
lentősen bővülő forgalmát biztosító kapacitásbőví-
tés 

 C-elágazásban Keleti--Kelenföld átmenő vágányok 
korrekciója, vágánykapcsolatok fejlesztése, kétvá-
gányú átemelés létesítése 

 Vágányok, peronok, vágánykapcsolások átalakí-
tása a funkciónak megfelelően, néhány tárolóvá-
gány biztosítása, új jelfogós biztosítóberendezés 
telepítése 

 Vágányok, peronok átépítése (a jelenlegivel azo-
nos számú vágánnyal), vágánykapcsolatok átalakí-
tása a funkciónak megfelelően, új jelfogós biztosí-
tóberendezés létesítése, elővárosi tárolóvágányok 
átalakítása, utaskiszolgáló létesítmények a vegyes 
funkciónak megfelelően 

 Marcheggi híd-Zugló irány 

20. táblázat: Fejpályaudvari rendszerhez szükséges műszaki infrastruktúra 
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Dunát keresztező alagúti összeköttetés 

Dunát keresztező alagúti összeköttetés 

Esetleges szennyezések megszüntetése, terület városi használatra visszaadása 

Vágányok, peronok átépítése (a jelenleginél kisebb vágányszámmal), vágánykapcsolatok átalakí-
tása a funkciónak megfelelően, új jelfogós biztosítóberendezés létesítése, elővárosi tárolóvágányok 
átalakítása, utaskiszolgáló létesítmények a vegyes funkciónak megfelelően 

A vonal négyvágányúsítása, kapacitásbővítése 

Kétvágányú alagút építése a Mészáros utca térsége és a Bajza utca térsége között, megállóhellyel 
a Vérmezőnél (Déli pu. és Széll Kálmán tér kijárattal) és a Nyugati pályaudvarnál, utóbbi helyen az 
átszállási kapcsolatainak megfelelő kialakításával 

21. táblázat: Dunát keresztező alagúti összeköttetéshez szükséges műszaki infrastruktúra 

 

Budapestet délről elkerülő, teherforgalomra dedikált új vasútvonal 

Új vonali vasúti infrastruktúra kapcsolat és az összeköttetések kialakítása szükséges. 

Valamennyi megoldáshoz az alábbi további műszaki infrastruktúra elemek fejlesztésének 
szükségessége került nevesítésre a funkcionális elemzés során. 

Helyszín Terület Beavatkozás jellege 

[1, 30a, 40a] Kelenföld állomás továbbfejlesztése Budapest Állomási vágánykapcsolatok 
optimalizálása 

[1] Ferencváros -- Kelenföld között háromvágányú 
kapcsolat kiépítése, Közvágóhíd megállóhely létesí-
tése -3.híd  

Budapest Vonali kapacitásbővítés 
Új megállóhelyek kialakítása 

[100a] Kőbánya-Kispest kezdőponti átemelés létesí-
tése Budapest Állomási vágánykapcsolatok 

optimalizálása 
[100d] Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolatá-
nak kiépítése  Előváros Vonali kapacitásbővítés 

Új megállóhelyek kialakítása 
Budapest-Keleti átépítése a megmaradó vegyes funk-
ciónak megfelelően Budapest Állomási vágánykapcsolatok 

optimalizálása 
[80a] Budapest-Keleti -- Rákos négyvágányú kiépítés Budapest Vonali kapacitásbővítés 

[80a] Kőbánya felső -- Rákos vonalak fejlesztése Budapest 
Vonali kapacitásbővítés 
Állomási vágánykapcsolatok 
optimalizálása 

[70,71] Rákospalota-Újpest állomás fejlesztése, vég-
ponti átemelés létesítése Budapest Állomási vágánykapcsolatok 

optimalizálása 
[70,71] Elővárosi tároló és karbantartóbázis létreho-
zása  Előváros Üzemi funkció kiépítése 

[80a,120a] Távolsági előkészítő és karbantartó funk-
ció Bp.-Keletiből Rákosra költöztetése Távolsági Üzemi funkció kiépítése 

[100a] Bp.-Nyugati -- Kőbánya-Kispest vasútvonal 
négyvágányúsítása Budapest Vonali kapacitásbővítés 

100a] Zugló megállóhely fejlesztése Budapest Állomási vágánykapcsolatok 
optimalizálása 

[100a] Törökőr megállóhely létesítése Budapest Új megállóhelyek kialakítása 
[80a,120a] Élessarok Budapest Új megállóhelyek kialakítása 
[270,71] Marcheggi híd Budapest Új megállóhelyek kialakítása 
[100a] Kőbánya alsó megállóhely négyvágányú fej-
lesztése Budapest Állomási vágánykapcsolatok 

optimalizálása 
[30a] Déli pályaudvari alagút korszerűsítése Budapest Vonali kapacitásbővítés 
[1] Kelenföld - Budaörs kapacitás bővítés Budapest Vonali kapacitásbővítés 
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Helyszín Terület Beavatkozás jellege 
[70a] Rákospalota-Újpest - Dunakeszi-Gyártelep 3. 
vágány Előváros Vonali kapacitásbővítés 

[71] Rákospalota-Újpest - Veresegyház vonal fejlesz-
tése, szakaszos kétvágányúsítása Előváros Vonali kapacitásbővítés 

142. sz. vasútvonal fejlesztése Előváros Vonali kapacitásbővítés 
[150] Soroksári út - Kunszentmiklós-Tass 2. vágány 
létesítése, Pesterzsébetnél HÉV-kapcsolat megadása Előváros Vonali kapacitásbővítés 

22. táblázat: Valamennyi forgalomszervezési változathoz szükséges javasolt infrastruktura 
beavatkozások 

A műszakilag szükséges infrastruktúra fejlesztések egyben megalapozták a BAVS stratégia 
alkotás következő lepését, az üzemeltetési koncepcióban megalkotott infrastruktúra-beavat-
kozási listát. 

6.2.2.2. Potenciálvizsgálat forgalmi modellezés alapján 

A változatok felállításának és értékelésének egyik fő eszköze a forgalmi modellezés. A for-
galmi modelleredmények lehetővé teszik az egyes hálózati elemek funkciójának, hálózati jö-
vőképének pontosítását, valamint az esetlegesen versengő változatok közötti döntések meg-
alapozását. 

A forgalmi vizsgálatokat a Budapesti Egységes Forgalmi Modell (EFM) segítségével végeztük 
el. Az utasforgalmi modell figyelembe veszi a közösségi közlekedési hálózat változásait. A 
legfontosabb paraméterek a menetidő, az egyes viszonylatok követési ideje, átszállások idő-
szükséglete, valamint a gyaloglási távolságok. A forgalmi modell figyelembe veszi az egyéni 
és közösségi közlekedés közötti módváltási lehetőséget. 

A forgalmi modellezés az alábbi két szegmensre különül el:  

• Budapesten belüli vasúti forgalom 
• elővárosi vasúti forgalom. 

1. Budapesten belüli vasúti forgalom 

Megvizsgáltuk a Budapestet érintő és Budapesten belüli vasúti utasforgalomban, milyen nö-
vekedési potenciál van. Itt elsősorban az elővárosi viszonylatokat használók növekedési té-
nyezőjét határoztuk meg, mivel jelenleg az elővárosi utasforgalom a teljes utasforgalom 85%-
át adja. 

A növekedési potenciál meghatározásához megvizsgáltuk, hogy egy feltételezett távlati vas-
úthálózat, mekkora utasforgalmat vonzana a vasútra. Hansúlyozandó, hogy ez a feltételezett 
vasúti hálózat a potenciál megvizsgálását célozza, nem pedig fejlesztési terv. 

Figyelembe vett változások a távlati állapotban: 

• Jelenlegi késések megszűnnek, kiszámíthatóvá, megbízhatóvá válik a vasúti közlekedés 
• Létrejönnek a városi gyorsvasút és a nagyvasút közötti hiányzó közvetlen átszállási kap-

csolatok, pl. Rákospalota-Újpest, Közvágóhíd, Népliget, Közlekedési Múzeum stb. 
• Megvalósul a H6H7 fejlesztése és bevitele a Kálvin térre 
• Elővárosi viszonylatok sűrítése, mind a 11 Budapestet érintő vasútvonalon, a jelenlegi ka-

pacitáskorlátok figyelembevétele nélkül, minden vonalon bevezetésre kerül a zónázó rend-
szer 

• Déli Körvasút fejlesztése 
• Elővárosi viszonylatok menetidejének csökkentése 
• a Déli pályaudvar térsége és a Nyugati pályaudvar közötti alagút megvalósulása, Nyugati 

pályaudvar és vonalcsoportjainak megújulása, átlós viszonylatok megjelenése 
• Demográfiai változások 
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• A vasút megítélésének, általános szolgáltatási szintjének jelentős fejlődése 

2. Elővárosi vasúti forgalom 

A vasúti utasforgalom változásánál a Budapest városhatárt átlépő elővárosi vasúti utazások 
forgalmának növekedésének mértékét vizsgáltuk. 

A távlati vasúti kínálatban a következőket vettük figyelembe, mind a 11 Budapestet érintő vas-
útvonalon, minden műszaki és területhasználatból adódó kötöttség nélkül: 

• A jelenlegi késések megszűnnek, kiszámíthatóvá, megbízhatóvá válik a vasúti közlekedés 
• Létrejönnek a városi gyorsvasút és a nagyvasút közötti hiányzó közvetlen átszállási kap-

csolatok, pl. Rákospalota-Újpest, Közvágóhíd, Népliget, Közlekedési Múzeum stb. 
• Megvalósul a H6H7 fejlesztése és bekötése a Kálvin térre 
• Elővárosi viszonylatok sűrítése, mind a 11 Budapestet érintő vasútvonalon, a jelenlegi 

kapacitáskorlátok figyelembevétele nélkül: minden vonalon bevezetésre kerül a zónázó 
rendszer, a személy, illetve megtörténik a zónázó viszonylatok menetrendjének össze-
hangolása, ill. ütemes menetrend kialakítása. Ennek fő jellemzői: 

 4 személyvonat/óra/irány, 15 perces követés 
 2-4 zónázó vonat/óra/irány, 15-30 perces követés 
• Távolsági személyszállító vonatok esetében a jelenlegi kínálatot vettük figyelembe 
• Elővárosi viszonylatok menetidejének csökkentése, átlagsebességének növelése 
 személyvonat: 50-60 km/h 
 zónázó vonat: 70-80 km/h 
• a Déli pályaudvar térsége és a Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút megvalósulása, 

átlós viszonylatok megjelenése 
• Az agglomerációs vasútállomások megközelíthetőségének javulását vettük figyelembe, 

ezzel a potenciális utasok körének bővülését feltételeztük. Minden településen egysége-
sen jó színvonalat feltételeztünk (4 perces rágyaloglási idő) 

A fogalmi modell a következőket veszi figyelembe a potenciális vasúti utasforgalom meghatá-
rozásánál: 

• Személygépjárműről módváltó utasokat 
• Helyközi autóbuszról módváltó utasokat 
• Jobb vasúti kínálat miatt az utazások szétosztásának, úticél megváltozásából adódó 

új utasokat 

3. Forgalmi vizsgálat eredményei 

Budapesten jelenleg mintegy 133 ezer vasúti felszálló utas van, melyből 32 ezer fővároson 
belüli, 82 ezer elővárosba irányuló, valamint 19 ezer távolsági utas. Ha a fent bemutatott po-
tenciálbecslésre alkalmas közelítő modellezést alkalmazzuk, úgy a 32 ezer belső utazás a 
fentebb bemutatott növekedési ütemek alapján mintegy 130 ezerre növelhető, mely 306 %-
os, igen jelentős bővülés. 

A feltételezések mentén a forgalmi modellezés alapján a jelenlegi elővárosi utasforgalom 
99%-os növekedése lehetséges Budapest városhatáron. Ebben az esetben mind a 11 elő-
városi vasútvonalon egyformán optimális vasúti kínálattal és szolgáltatással számol-
tunk. Ez nem jelent minden vasútvonalon egyenletes növekedést, az alacsony szolgáltatási 
szintű vonalakon akár 4-5-szörös, míg a jó szolgáltatási szintű vasútvonalakon 1-1,5-szörös 
növekedés jellemző. 
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Szegmens Potenciálvizsgálat módszere 
Távlati forgalombővülés  

nagysága (potenciál) 

Budapesten belüli vasúti forgalom Közelítő forgalmi modellezés 306% 

Elővárosi vasúti forgalom Közelítő forgalmi modellezés 99% 

23. táblázat: Forgalmi modellezés eredményei 

6.2.3. Változatok értékelési módszere 

A változatok értékelése során alkalmazott szempontok a következők voltak: 

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

A BAVS az egyes változatokhoz előzetes műszaki tartalom alapján rendelt beruházási és fenn-
tartási költségeket. 

A személyforgalmi változatokat úgy határoztuk meg, hogy – mind a távolsági, mind az elővá-
rosi forgalomban – azonos kínálatot tudjunk biztosítani, így a változatok között a vonatok és a 
férőhelyek mennyiség azonos. A mennyiségi kritériumok a változatokban egyaránt teljesülnek, 
így ez nem változatképző. Az áruforgalom szempontjából volumenbeli különbség nem került 
feltételezésre, de az egyes főbb forgalmi szegmensek (budapesti célforgalom, intermodális 
forgalom stb.), valamint a csomóponti áthaladási idő, s annak megbízhatósága értékelési 
szempont volt. 

Üzemeltetési hatékonyságban egyrészt a zavarérzékenység, a zavarkezelés, a szerelvényfor-
dulók optimalizálhatóságát, a kialakított rendszerek robusztusságat és kapacitástartalékait, 
valamint a viszonylatszervezés rugalmasságát értékeltük.   

A változatok elemzésénél azt kellett megvizsgálni városfejlesztés szempontjából, hogy az 
egyes változatok mennyire segítik a kompakt város, az utazási igényeket minimalizáló város-
szerkezet kialakulását, a város szétterülésének megakadályozását, és mennyire segíti, 
vonzza a belső (kb. a Hungária körúton belüli) fejlesztéseket, 

• ezen belül a barnamezős területek megszüntetését segítő fejlesztéseket, 
• a nem vasúti funkciójú (pl. nem utasforgalmi célú vasúti) területek szűkítését, 
• olyan plusz szolgáltatások (új megállóhely) nyújtását, melyek meglévő alulhasznosí-

tott területek fejlesztését segítik, illetve elősegítik a városi közlekedésbe való integrá-
lást. 

Az egyes változatok által elérhető ÜHG kibocsátás csökkenésének volumene a közúti közle-
kedési részarány csökkenése, valamint a vasúti közlekedés működési hatékonyságának javu-
lása alapján volt becsülhető. 

6.2.3.1. Változatok többszempontú értékelése 

A változatok elemzése során többszempontú értékelést is alkalmaztunk. A többszempontú ér-
tékelés (MCA) egy változatelemzési módszer, melynek lényege, hogy széleskörű szempont-
rendszer mellett teszi lehetővé a vizsgált változatok összehasonlítását. Elsősorban akkor elő-
nyös, ha az egyes változat a pénzben számszerűsíthető hatásokon túl műszaki, intézményi, 
megvalósíthatósági szempontból is jelentősen különböznek. A több szempontú értékelés le-
hetővé teszi különböző naturáliában kifejezett hatások összehasonlítását, továbbá az egyes 
hatások súlyozására is lehetőséget biztosít. 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

156 
 
 

A többszempontú értékelés lépései: 

1. A releváns értékelési szempontok meghatározása: a szempontok kiválasztásánál fon-
tos a redundancia-mentesség. 

2. Az egyes szempontokhoz – azok fontossága alapján – súlyszámot kell rendelni. 
3. Meg kell határozni az egyes szempontok lehetséges kvalitatív vagy kvantitatív hatásait. 
4. Az egyes változatok adott szempont szerint elérhető hatásait az előző pont alapján 

értékelni kell, mely történhet pontszámmal, sorszámmal vagy normált értékkel. 
5. A szempontonkénti súlyszámok és pontszámok szorzatösszege adja a változatok 

összpontszámát, mely alapján a változatok összehasonlíthatók. 

Az elemzésben szerepeltetett szempontok kiválasztását körültekintően, a feladat specifikus 
jellemzőit figyelembe véve kell elvégezni, olyan módon, hogy a projekthez kapcsolódó hatások 
és kockázatok minél szélesebb körét lefedje. 

A szempontokhoz rendelt súlyok meghatározásának minden esetben egyedi, szakértői becs-
lésen kell alapulnia. A súlyok beállítása a pontszámban kifejezett értékeknél rendkívül fontos. 
A levont következtetések akkor lehetnek megfelelőek, ha azt a reálisan beállított súlyok alap-
ján állapítjuk meg. A súlyok beállítását segíti a súlyok érzékenységének vizsgálata is – abban 
az esetben, ha a hálózati változatok sorrendje a súlyok extrém értékei mellett sem térnek el 
szignifikánsan, akkor a megállapított sorrend a következtetések és a vezetői döntések megfe-
lelően stabil alapját képezheti. 

A vasúti infrastruktúra gazdaságos, reális igényeket kielégítő műszaki tartalommal történő kor-
szerűsítése az elsődleges vezérlő elv. A változatelemzés szempontrendszerében ezért a kö-
vetkező alapelvek érvényesülnek: 

• A legfontosabb szervezőelv a költségtakarékosság, azaz a beruházási költség lehető-
ség szerinti minimalizálása úgy, hogy az elvárt célok teljesüljenek.  

• A költségtakarékosság mellett ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett 
beavatkozás összhangban legyen a várható forgalmi terhelés mértékével, azt megfe-
lelő szolgáltatási színvonalon képes legyen kielégíteni. 

• A szolgáltatási színvonal növelésén felül szükséges egyéb olyan infrastrukturális fel-
újítások elvégzése is, mellyel a komplexitásra törekedve az üzemeltetés biztonságát 
növelni, a műszaki berendezések állapotában és életkorában mutatkozó különbsége-
ket, a felmerülő üzemeltetési kockázatokat pedig csökkenteni lehet. 

• Kiemelt szempont a távlati városfejlesztési elképzelésekhez való illeszkedés biztosí-
tása. 

Amely esetben lehetséges volt, egzakt értékkel számoltunk, ahol erre nem volt mód, ott pon-
tozást alkalmaztunk. A következő lépésben a szempontok egységes figyelembevétele érdek-
ében a kapott értékeket 1-től 10-ig terjedő skálára normáltuk, majd a pontokat úgy alakítottuk 
ki, hogy a legrosszabb értéket kapó változat 1, a legjobbat kapó pedig 10 pontot kapjon. 

A rangsor ezt követően a kapott 1-10 közötti pontok súlyozásával, majd a kapott súlyozott 
pontszámok összegzésével állt elő. 
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24. táblázat: Az egyes változatok MCA értékelése (forrás: BAVS)
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6.2.4. Koncepcionális változatok értékelése 

1. A forgalmi modellezés és elemzés alapján levont következtetések 

• 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 ke-
resi, de a dunai átkeléssel járó, átlapoló irányú igény is jelentős. Ezen utasforgalom 
igényének kiszolgálására a fejpályaudvari célpontú, illetve az alagutas megoldás ad-
hat optimális választ. A két változat elvárt szolgáltatási színvonalú kiszolgálása között 
a felszíni területfoglalás mértékében jelentős különbség mutatkozik. 

• A Déli Összekötő Vasúti Híd bővítése a csatlakozó vonalhálózatból kiindulva a terüle-
tileg érintett forgalom egy részének adhat jobb kiszolgálást, jó megoldás addig, amíg 
a teherfogalom is egy bizonyos szint alatt marad. Az északi területi forgalom szolgál-
tatási szint növelésére nincs érzékelhető hatása. 

• Az elővárosi bevezető vonalak fejlesztése nem készült el teljeskörűen, így a várható 
potenciál eléréséhez nemcsak a budapesti belső, hanem még az elővárosi szakaszo-
kon is szükségek további fejlesztések. 

• A V0 önmagában az elővárosi személyforgalom lehetséges növekedését nem tudja 
kezelni, ahhoz mindenképpen társítani kell további intézkedéseket, mivel a személy-
vonatokra 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 légszeny-
nyező 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 kí-
vülre kerülne át.  

Az eredmények alapján összességében megállapítható volt, hogy a hosszútávon, optimális 
szabályozási környezetben és megfelelő szolgáltatás mellett megjelenő személy és te-
herforgalmat a V2 változat, azaz a Déli pályaudvar térségét a Nyugati pályaudvarral ösz-
szekötő 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. 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

161 
 

 

98. ábra: V2 funkcionális változat (csúcsórai bejövő elővárosi vonatszámok, távolsági forgalom 
nélkül) (forrás: BAVS) 

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

2. Üzemeltetési változatok vizsgálatának eredménye 

Az üzemeltetési változatok vizsgálata első lépésben távolsági és elővárosi szegmen-
sekre bontva történt. Mindkét szegmens esetén szervezési alapelveket jelöltünk ki, melyek 
megvalósítására alváltozatokat dolgoztunk ki. Az alváltozatok szegmensenként elválasztott, 
kvalitatív és kvantitatív értékelésének tanulságai alapján olyan komplex változatokat alakítot-
tunk ki, melyek egyszerre tartalmazzák az elővárosi és távolsági szegmenseket, azok együttes 
működését, valamit azokat a szervezési irányelveket örökítik át az alváltozatokból, melyek 
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 vezetett el a javasolt intézkedéslista kialakításához, ill. annak ütemezett 
megvalósítására tett javaslathoz. 

A változatelemzés fontos megállapításokhoz vezetett, melyeket pontokba szedve mutatunk 
be: 
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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 Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló kapacitásbővítése, vala-
mint a csatlakozó állomási kapacitásbővítések szükségesek már a BAVS által ütemezett 
intézkedéscsomagja szerinti rövid távon is. 
 

3. Vannak olyan szakmai elemzésekben is felmerülő vasútfejlesztési elemek, amelyek az 
eredmények alapján, a stratégia időtávjában nem alátámaszthatóak. Ezek a követ-
kező elemek: 

• 4 vágányú vasúti alagút, 
• Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló négyvágányúsítása, 
• Pongrácz áttörés, 
• Kelenföldi delta. 
 

4. Tekintve, hogy a vizsgálatok alapján elért szakmai konszenzus szerint a hálózat fő ele-
mein, mint alagút és Déli Vasúti Összekötőhíd, a vegyes személyforgalmú viszony-
latszervezés preferált, Budapest, mint vasúti csomópont egészére nézve sem élvez ki-
tüntetett szerepet egyik személyforgalmi szegmens sem. Ezzel összhangban a Keleti 
pályaudvar távlati funkciója is vegyes üzemet kíván meg. 
 

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

6. Kelenföld vasútállomás térségében a keresztező vasúti forgalmak számára kapaci-
tásbővítés, valamint vonatfordító kapacitás létesítése szükségszerű, a műszaki és 
gazdasági korlátok mentén. 
 
 

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

8. A vasúti versenyképesség növelése érdekében tervezett, a fejlesztés nélküli állapot-
hoz képest történő közel kétszeres kínálatbővítés. Így az általánosan szintet lépő szol-
gáltatási színvonalnövelés érdekében a komplex változatok mindegyike nagyarányú – 
80-90 ezer járműkm futástöbbletet mutat. A futásteljesítmény növelésével járó szol-
gáltatási színvonal növelésének az elővárosi utasszám növelésén túl, célja a vasút vá-
rosi közlekedésben betöltött szerepének növelése is. 
 

9. Az utasforgalom jellemzőinek (utazási idő, modal split, utaskm) a fejlesztés nélküli álla-
pothoz képesti változásában a változatok egymáshoz képest csekély különbségeket 
mutatnak, a stratégia által vizsgált fejlesztések hatásainak jelentős hányada a fejlesztés 
nélküli esetben is feltételezett járatsűrítésekből és gyorsabb menetrendből keletkezik. 
 

10. Ferencváros rendezőpályaudvar teljes kiváltására rövidtávon könnyű, magától érte-
tődő, költséghatékony megoldás nem látszik. Funkcióinak áthelyezése a Budapest vas-
úti csomópont átjárhatóságának növelése szempontjából pedig jelenleg nem sürgető.  A 
rendezőpályaudvari funkciók elhelyezése tekintetében a vasúti áruforgalmi szempontok 
meghatározóak. A továbblépéshez részletesebb vizsgálatok szükségesek, melynek ér-
dekében a BAVS intézkedést fogalmaz meg egy célzott koncepció elkészítésére. 
 

11. A BAVS által feltételezett középtávú vasúti teherforgalom-növekedés kezeléséhez a Bu-
dapest vasúti csomópont szempontjából a Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is 
magába foglaló háromvágányúsítása szükséges és elégséges, a bővítés viszont 
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nem jár együtt az itt átmenő teherforgalom azonnali és érdemi növekedésével. A Buda-
pestet elkerülő, akár új nyomvonalon, akár meglévő vonalak fejlesztésével létrehozott 
teherforgalmi körgyűrű (V0) szükségessége egy hosszú távú, a BAVS által feltétele-
zettet meghaladó áruszállítási növekedés esetén merül fel, a Déli Körvasút teherfor-
galmának részleges tehermentesítésére. 
 

Döntő érv az alagutas, átmenő viszonylatszervezési megoldás mellett, hogy a megcélzott 
szolgáltatási szinthez kívánatos vonatmennyiség kezelése (fordítás, ill. harántirányú útvona-
lakon összekötött viszonylatok) más rendszerben reális feltételezések mentén nem való-
sítható meg. Ezt szemlélteti az alábbi ábra: 

 

99. ábra: Funkcionális változatok rendszerteljesítményének összehasonlítása 

Összességében hosszútávon, optimális szabályozási környezetben, megfelelő szolgáltatás 
eredményeként megnövelhető személy és teherforgalmat a Déli pályaudvar térségét a Nyugati 
pályaudvarral összekötő vasúti alagút (DNA) kiépítése szolgálja a legjobban. Az alagút jelen-
tős átrendeződést hozna a város kötöttpályás kínálatában, az átmérős viszonylatszervezés 
lehetősége jelentős üzemeltetési megtakarítást is hoz az elővárosi viszonylatok összefűzése 
során létrejövő kevesebb végállomási fordulási szükséglet képében. 

A Déli pályaudvar környékét és a Nyugati pályaudvart a Duna alatt összekötő Alagút (DNA) 
szakasz a Déli Körvasút és a Belső Körvasút szakaszait hálózattá kapcsolja össze. 

3. Déli Körvasút szükségessége 

A Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is magába foglaló háromvágányúsítása már a BAVS 
által ütemezett intézkedéscsomagja szerinti rövid távon is, hasonlóan a csatlakozó állomási 
kapacitásbővítéseket célzó beavatkozásokhoz. 
A BAVS által feltételezett középtávú vasúti teherforgalom-növekedés kezeléséhez a Bu-
dapest vasúti csomópont szempontjából a Déli Körvasút teljes körű, a Duna-hidat is ma-
gába foglaló bővítése szükséges és elégséges; a bővítés viszont nem jár együtt az itt át-
menő teherforgalom azonnali és érdemi növekedésével. A Budapestet elkerülő, akár új nyom-
vonalon, akár meglévő vonalak fejlesztésével létrehozott teherforgalmi körgyűrű (V0) szüksé-
gessége egy hosszú távú, a BAVS által feltételezettet meghaladó áruszállítási növekedés ese-
tén merül fel, a Déli Körvasút teherforgalmának részleges tehermentesítésére. 
A Déli Körvasút fejlesztés szükséges ahhoz, hogy a délnyugati agglomerációban zajló vonal-
fejlesztések hatására megjelenő többletforgalom teljes mértékben kezelhető legyen, valamint 
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a projekt lévén Ferencváros-Kelenföld vasútállomások közötti szűk keresztmetszet is felszá-
molható. 

A Déli Körvasút projekt tovább növelheti a vasút vonzerejét: 

A személyszállításban:  

• Gyorsabb és gyakoribb utazást lehetővé tevő járművekkel csökken az utasok utazási ideje, 
több utazási idő-megtakarítás érhető el. 

• Az akadálymentes, kényelmes, ergonomikus kialakítású ülőhelyekkel rendelkező és szá-
mos további fedélzeti szolgáltatást kínáló járművek miatt az utazási komfortérzet is növek-
szik. 

Az áruszállításban: 

• Nagyobb kapacitású járművekkel hatékonyabb az áruszállítás, ugyanazon az infrastruktú-
rán ugyanannyi idő alatt több áru szállítható.  

• ERTMS-t érintő infrastruktúra-fejlesztéssel csökken a szállítási idő, megszűnnek a moz-
donycserék, javul a menetrendszerűség 

• A városi környezetben kiemelten fontos a vasúti járművek zaj-kibocsájtásának csökken-
tése. Az Európai Bizottság 2019/774 végrehajtási rendelete szerinti „csendesebb útvona-
lak” kijelölése miatti fékbetétcserék a zaj-kibocsájtás csökkentéséhez járulnak hozzá, ami 
hosszú távon a környezet, és ezáltal a vasút elfogadottságát, a szolgáltatás fenntartható-
ságát erősíti. 

 II. szintű változatok 

A II. szintű változatelemzés alapvető feladata a Déli Körvasút vasútvonal infrastruktúra kiala-
kításának meghatározása. A fejlesztési javaslatok által olyan távlati vágányhálózat kialakítása 
szükséges, mely a várható többlet forgalmi igényeket kiszolgálja. A műszaki vizsgálat során 
olyan hálózat- és viszonylatrendszer megalkotása a cél, amely valamennyi szegmens (városi, 
elővárosi, távolsági, teher) igényeit kielégíti. A Déli Körvasút vágányhálózata alapvetően be-
folyásolja a vasúthálózat kapacitását az elővárosi hálózaton, távolsági hálózaton, valamint a 
városi közlekedésben betöltött szerepe és a teherforgalom szempontjából egyaránt: 

• Az elővárosi hálózaton  
 sűrű, gyors és kiszámítható bejutást biztosítson a főváros területére, zónázó közlekedést 

a távolabbi elővárosi területekről,  
 a viszonylati kínálat nyújtása a mai fejpályaudvari elérhetőségek mellett,  
 minél több metróvonalat és tömegközlekedési kapcsolatot érjen el útja során,  
 átszállásmentesen biztosítson jó hálózati lefedettséget a fővárosban (akár viszonylat-

összevonással is),  
 az elővárosi vonatok ne hátráltassák a távolsági vonatokat.  
 

• A távolsági hálózaton 
 gyorsan, átszállás nélkül biztosítsa a belváros elérését,  
 adjon átszállási lehetőséget az elővárosi járatokra, metrókra,  
 a távolsági viszonylatok összekötésével, járatok közötti jó minőségű átszállás lehető-

ségével biztosítsa az országon keresztüli közlekedést.  
 

• A városi közlekedési szerep szempontjából 
 a városi közlekedési funkció erősítése, a nagyvasút bevonása. integrációja a városi 

közlekedési rendszerbe (tarifaközösség, utastájékoztatás, közös útvonaltervező meg-
alkotása stb.)  
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 Városon belüli, illetve a gazdaságosan „nagyvasúti” szerelvényekkel kiszolgálható te-
rületek (jellemzően lakótelepek pl. Nádorkert, Népliget) feltárása  

 
•  A teherforgalom szempontjából  

 szabad pályakapacitás biztosítása a tehervonatok számára, technológiai és forgalom-
szabályozási állásidők csökkentése  

 budapesti logisztikai központok elérhetőségének javítása, új logisztikai központok léte-
sítésének támogatása, illetve a meglévők vasúti kapcsolatának kiépítése.  

 iparüzemek vasúti szállításának ösztönzése, belső technológiai idők csökkentése  

A fenti szempontokkal koherensen a II. szintű változatelemzés során az alábbi alváltozatok 
kerültek kidolgozásra és értékelésre: 

• a vasútvonal fejlesztéséhez szükséges és elégséges infrastruktúra kialakítások változat-
elemzése 

• az infrastruktúrához rendelt forgalomszervezési megoldások változatelemzése  

6.3.1. Kelenföld-Ferencváros közötti vágányhálózat változatok  

A forgalmi prognózis szempontjából két forgalmi szcenárió kialakítására került sor a követke-
zők szerint: 

 Trend alapú fejlődés Intenzív fejlődés 
személy-
közlekedés 

Alapütem növelés a ki-
választott vonalakon 

A távolsági személyvonatok átmérős rendszerben való 
közlekedtetése 

teherforga-
lom 

+40 % vonatforgalom 
bővülés 2032-ig 

A trend alapú fejlődést meghaladó vonatforgalom bővülés, 
illetve a jelenleginél magasabb nappali menetvonal igény 

25. táblázat: Forgalmi szcenáriók 

1. Trend alapú fejlődés: Mérsékelt növekedés, melyben a kiválasztott elővárosi vonala-
kon alapütem növelés valósul meg és a teherforgalom követi a korábbi, alapvetően a 
környező gazdasági térség fejlődési ütemét. 

2. Intenzív fejlődés: A forgatókönyv szerint a távolsági személyvonati közlekedés bőví-
tése is folytatódik, új, átmérős vonatok indítása valósul meg és a jelenleginél lényege-
sen magasabb a tehervonatok nappali menetvonal igénye. 

A forgalmi forgatókönyvek és a megállók kiszolgálására szolgáló menetrend alapján került 
kialakításra a szakasz jövőbeni forgalmi-üzemeltetési koncepciója, mely a vágányképi és meg-
állóhely kialakítási műszaki változatokat meghatározta. 

A két forgatókönyv szerinti értékelés azért fontos, mert a műszaki oldali kötöttségek miatt a 
Duna átmenet hosszú távon is három vágányos marad, így a 4. vágány megépítése elsősor-
ban előztetésre, illetve vonatmegállításra alkalmazható. A 4. vágány megépítése a trend for-
gatókönyv szerinti fejlődésben nem indokolt, az eseti jellegű használat miatt a zavarkezelés-
ben nincs akkora szerepe, hogy a beruházási költséget indokolja.  

Az intenzív fejlődés nem kizárólag a hazai döntések függvénye, mivel az átmenő irányvonatok 
és a szomszédos országok pályaudvarainak és vonalainak kapacitása nagy mértékben befo-
lyásolja a várható forgalmat. Továbbá, az elmúlt időszakban is megfigyelhető volt, hogy az 
európai kikötők forgalma ingadozó, ami a vasúti áruszállítás iránti keresletre is hatással van. 

A Kelenföld-Ferencváros vasútállomások közötti 3 vagy 4 vágányos kialakítás esetében kö-
töttséget a vonalszakaszon található, egymáshoz közel fekvő, azonban eltérő vágánytengely-
távolságú műtárgyak, illetve Kelenföld állomáshoz történő csatlakozás jelentette. Mindkét 
esetben a vágányok megépítéséhez a jelenlegi töltés szélesítésére van szükség. Az egyes 
változatok a Déli összekötő Duna híd projektben megtervezett vágányokhoz csatlakoznak. 
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1. 4 vágányos kialakítás 

Kelenföld állomáson 2 változatot vizsgáltunk.  Az 1. változatban a távlati vonali 4. vágány Ke-
lenföld állomás I. vágányába, míg a 2. változatban Kelenföld állomás II. vágányába köt be.  

Mindkét változatban a VII-X. vágányok között, illetve a 40a számú vonal jobb és bal vágánya 
között párhuzamos angol kitérősort, valamint a X. – XI. vágányok közé a 18-as és 32-es kitérők 
közé a párhuzamos menetlehetőségek biztosítása miatt új vágánykapcsolatot terveztünk. A 
tervezett kitérők valamennyi változatban B60-XIV, illetve B60-XI rendszerűek. 

A 1. változatban a távlati 4 vágányos állapotban, így a déli két vágány külön-külön közvetlenül 
be van kötve Kelenföld I. és II. vágányába, míg a 2 változatban csak egy vágányos ez a kap-
csolat. 

A sűrű, városi beépítés nem teszi lehetővé a vasúti töltés rézsűs kialakítását a teljes szaka-
szon. Az alábbi helyeken és hosszban szükséges támfalak létesítése. A támfalak jellemzően 
magas töltést támasztanak meg (5,0-8,0 m) a szerkezeti kialakításuk monolit vasbeton szög-
támfal. A 4. vágány létesítéshez a bal oldalon a 3 vágányhoz képest plusz 1900 m töltésépí-
tésre lenne szükség. 

A változatban a Fehérvári út és a Bartók Béla út között a sűrűbb vonatkövetés és 4. vágány 
miatt többlet kitérőket kell építeni (4 db), ami maga vonja azt a szükségletet, hogy 4 vágány 
építéshez a távlati fejlesztést nem a jelenlegi biztosítóberendezésekkel kellene megoldani. 

2. 3 vágányos kialakítás 

A 3. vágány elhelyezésénél az alábbi szempontokat kellett figyelembe venni: 

• Mindkét oldalon támfalak építésével tervezett lehetőség szerint, az észszerűség és a gaz-
daságosság figyelembevételével, a MÁV határain belüli maradni. 

• A Déli összekötő vasúti Duna híd projekt keretében az új szerkezet a jelenlegitől északra 
épül a meglévő támaszokra. 

• A pálya déli oldalán az épületek jellemzően közelebb vannak a vágányokhoz (25 – 30 m), 
a beépítés funkciója lakó, intenzitás alacsonyabb, az északi oldalon a beépítési távolság 
nagyobb (~50 m), funkció lakó, intenzitás magasabb. 

• A déli oldalon a pálya mellett, több közmű, többek között egy távhővezeték van. 
• A Bartók Béla úti ívben olyan vágánygeometriát kell tervezni, mely mellett a 4. vágány épí-

tésekor a hidakat nem kell ismételten átépíteni. A vágányok átkötését ezen szakaszon kívül 
kell megoldani. 

• A Bartók Béla úti ívet követő egyenes változattól függetlenül azonos kialakítású kell legyen. 
• A pálya északi oldalán jellemzően parkos terület található, a déli oldalon közút, mely ese-

tében a kanyon hatás romlik. 
• A vasút területigénye jelentős mértékben ne növekedjék, a területelvágó hatás csökkenjen. 
• A tervezett fejlesztés mind szolgáltatásában (megállóhelyek, gyakoriság) mind kialakításá-

ban, mind pedig hatásaiban illeszkedjen a városi szövetbe. 

A 3. vágány az újbudai nyíltvonali szakaszon fizikailag a töltés északi és déli oldalára is he-
lyezhető.  
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Az északi és a déli elhelyezés előnyei és hátrányai az alábbi táblázatban található: 

 Előny Hátrány 

Északi oldali 
3.vágány 

Nagyobb távolság a lakóterületektől, 
de nagyobb a közvetlen homlokzati 
érintettség 

Az északi oldalon lévő parkos terület felé I. 
ütemben támfal épül 

Vonalvezetésének kialakítása keve-
sebb ívvel megoldható (utaskomfort) 

Egyes műtárgyak esetében már az I. 
ütemben nagyobb nyílású műtárgyat kell 
építeni 
Szerémi út melletti kerékpáros műtárgyat, 
illetve az itt található közút melletti zajvédő 
falat át kell építeni 

Déli oldali  
3. vágány 

Az északi oldalon lévő parkos terület 
felőli oldal az I. ütemben kisebb mér-
tékben épül át 

25 m védőtávolságon belül kerülnek lakó-
ingatlanok 
Közelebbi lakóházak, nagyobb homlokzati 
érintettség 
A távhővezeték kiváltása már az I. ütem-
ben szükségessé válik 
A vonalvezetés kialakítása (a vágányugra-
tások miatt) több ívvel alakítható ki (kisebb 
utaskomfort, nagyobb üzemeltetési költ-
ség) 

26. táblázat: 3 vágányos kialakítás változatai 

Fenti szempontokat mérlegelve az északi oldali 3. vágány tervezése javasolt. 

3. Műszaki változatok értékelése  

A budapesti elővárosi vasútvonalakon az alapütem emelése az utasigények alapján több vo-
nalon is időszerű, ám az infrastrukturális adottságokat figyelembe véve nem mindenhol lehet 
beavatkozások nélkül megtenni. A Déli Körvasút vasútvonalán az alapütem emelése az igé-
nyek alapján indokolt lenne, a távolsági vonatok jelentette kapacitáskorlát miatt azonban ka-
pacitásbővítés nélkül nem lehetséges. Ha Kelenföldtől legalább egy szakaszon kiépül a vonal 
3. és 4. vágánya, az alapütem emelése lehetségessé válik, a többletvonatok közül pedig né-
hány akár pesti célpontok felé is közlekedhet majd. 

A legjobb technológiai változat kiválasztásának alapvető szempontjai: 

• a tervezett megoldás megfelelő alátámasztása érdekében igazolják, hogy a kiválasztott vál-
tozat a műszaki megvalósíthatósági vizsgálat során megvizsgált lehetőségek közül a leg-
kedvezőbb; 

• ha több változat ugyanazt az egyedi célt szolgálja és ugyanazok vagy nagyon hasonló ex-
ternális hatások jellemzik őket, költséghatékonysági elemzés (CEA) alkalmazása javasolt; 

• ha az egyes változatok teljesítménye és externális hatásai eltérők (feltételezve, hogy a cél-
juk azonos), egyszerűsített költség-haszon elemzés alkalmazása javasolt az összes fő vál-
tozat vonatkozásában, annak megállapításával, hogy társadalmi-gazdasági szempontból 
melyik a kedvezőbb; a kiválasztásnak a projekt közgazdasági paraméterein, többek között 
közgazdasági nettó jelenértékén kell alapulnia. 
 

A változatokat műszaki vizsgálattal hasonlítjuk össze. A vizsgált főbb műszaki tartalom a kö-
vetkező: 
• Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a vonali harmadik vágány megvalósítása; 
• A meglévő kétvágányú pálya teljes felújítása; 
• A harmadik vágány csatlakoztatása Ferencváros és Kelenföld vasútállomásokhoz; 
• Ferencváros vasútállomás területének nyugati irányú kibővítése új négyvágányos Közvá-

góhíd megállóhellyel; 
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• Kelenföld vasútállomás területének kelet felé történő meghosszabbítása új négyvágányos 
pályaszakasszal. 

A műszaki változatok meghatározásánál fenti szempontok szerinti értékelésére többszempon-
tú értékelési módszert alkalmaztunk. 

A műszaki változatok voltaképpen stratégiai változatoknak tekinthetők abban az értelemben, 
hogy a műszakilag jelentősen eltérő változatok között a forgalmi hasznok és az előzetes meg-
valósítási költségek ismerete mellett sem hozható egyértelmű döntés, mert a célmeghatározás 
nem homogén (vasútüzemi- és vonat/utasforgalmi célok), így a pénzben nem kifejezhető 
szempontokat is figyelembe kell venni. 

 Pontszám 3 vá-
gány 

4 vá-
gány 

Az üzemeltetési koncepcióhoz 
kapcsolódóan a vonatközleke-
dés szegmens szerinti szétvá-
lasztása megvalósítható 

1: nem valósítható meg 
5: megvalósítható, de csúcson kívüli időszak-
ban lehet több tehervonatot közlekedtetni 
10: megvalósítható 

5 10 

Kelenföldi bújtatás szükséges-
sége 

1: mindenképpen szükséges 
5: csak Kelenföld állomás forgalmának lénye-
ges növekedése esetén 
10: nem szükséges 

10 1 

Költség-hatékonyság Max. 10 pont és arányosan csökkentjük a 
költségekkel fordított arányban 10 3 

A forgalmi forgatókönyvek sze-
rinti vonatmennyiség kezelése 

1: kis mértékű zavartatás gyakran valószínű 
5: zavartatás valószínűsége csekély a trend 
forgatókönyv esetében 
10: zavartatás valószínűsége csekély az in-
tenzív forgatókönyv esetében 

5 10 

Összesen  30 24 

27. táblázat: Kelenföld-Ferencváros vasútállomások közötti vonalszakasz többszempontú 
értékelése 

A 3 vágányos kialakítás a trendszerű fejlődést megfelelően kiszolgálja, de az intenzív forgató-
könyv esetén késések és zavartatások várhatóak, amennyiben Budapesten más átmérős vo-
natokat kiszolgáló fejlesztés nem történik a Déli Körvasúton kívül. 

Hosszútávon amennyiben az intenzív forgatókönyv prognózisa valósul meg a BAVS az átmé-
rős távolsági vonatok közlekedését részben a Déli és Nyugati pályaudvarokat összekötő Duna 
alatti alagútban részben a Déli Körvasúton javasolja leközlekedtetni. 

Ezek alapján hosszútávon is elegendő kapacitást biztosít a Déli Körvasút 3. vágányos 
kiépítése. 

6.3.2. Forgalomszervezési változatok  

A BAVS által prognosztizált forgalomnövekedéshez, és a 2. fejezetben részletesen kifejtett 
problémák felszámolására szolgáló kapacitásbővítéshez (infrastruktúra és menetrend) hozzá 
kell rendelni a megfelelő forgalomszervezési koncepciót, mely a vasúti közlekedés fejlődésé-
hez szükséges vonatmennyiséget le tudja közlekedtetni.  

A forgalomszervezési koncepció a Déli Körvasút második projektelemének tervezése során 
került kidolgozásra a Speciálterv-Kontúr Csoport Konzorcium által a „Ferencváros állomás 
végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat tervezése” (továbbiakban: 
Koncepcióterv) című koncepciótervben. 
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Változatelemzés módszertana 

• Vizsgálandó változatok meghatározása 
• A változatelemzés típusának bemutatása: többszempontú értékelés, előnyök-hátrányok 

módszertana 
• Az értékelési kritériumok meghatározása, mely jelen esetben műszaki kritériumok 
• Az elemzési paraméterek összeállítását követően kerül sor a tényleges változatelemzésre, 

melynek keretében meghatározhatjuk a legjobb, tovább tervezésre javasolt változatot. 

A változatok meghatározásakor figyelembe véve a helyszíni körülményeket, a Ferencváros 
vasútállomáson jelentkező keresztezési problémákat, valamennyi változat az új vágány kité-
rőkörzet feletti átemelésével készült. 

6.3.2.1. Vizsgálandó változatok meghatározása 

A változatokban érintett vasúti pálya szakaszok Ferencváros állomás jelenlegi személypálya-
udvari része, valamint Ferencváros állomás végpontja és a Déli összekötő vasúti Duna-híd 
közötti, jelen projekt szempontjából Közvágóhíd megállóhelyként figyelembe veendő négyvá-
gányos állomási szakasz, valamint a 150. vonal Ferencváros vasútállomásba csatlakozó sza-
kasza. 

A jelenlegi forgalomszervezési állapotot a Déli Körvasút vasútvonalára  következő ábra szem-
lélteti. 

  



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

170 
 

 

100. ábra: Jelen állapot forgalomszervezése  
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A változatok kidolgozása során Ferencváros vasútállomás végponti kitérő körzete és a Köz-
vágóhíd megállóhely közötti szakasz jelenti a pályatervezési vizsgálatok kritikus pontját. Ebbe 
a meghatározó szakaszba esnek a Gubacsi út feletti vasúti műtárgyaknak, amelyeknek érin-
tettsége a tervezett vágánygeometriákhoz illeszkedően jelentős.  

A változatelemzés két lehetséges forgalmi rendet vizsgál: 

• 1. típusú forgalomszervezés: Az északi és középső vágányt irány szerint használják teher- 
és személyszállító vonatok. A déli vágányon váltott irányban szinte kizárólag személyszál-
lító vonatok közlekednek. 

• 2. típusú forgalomszervezés: Az északi és középső vágányt irány szerint használják a sze-
mélyszállító vonatok. A déli vágányon váltott irányban a tehervonatok közlekednek.  

1. 1. típusú forgalomszervezés  

Ennél a változatnál Ferencváros végponti különszintű vasúti átemelésnek a fő feladata az, 
hogy az északi és középső vágányon haladó tehervonatok a déli (és akár részben a középső) 
vágány személyszállító forgalmának a szintbeni keresztezése nélkül tudjon ki/bejárni Ferenc-
város állomás „tehervonati részére” (a vasútállomás magasabb számú vágányaira, illetve Nyu-
gati-rendező pályaudvarba). 

Az 1. típusú forgalomszervezéshez egy elővizsgálat készült. A változatban Ferencváros vas-
útállomás VI. számú vágánya a végpont felé haladva kiemelésre kerül a terepszintről, majd a 
meglévő végponti kitérőkörzetet felülről keresztezve visszaereszkedik terepszintre az első pro-
jektelem (Kelenföld-Ferencváros 3. vágány építés) során megtervezett VI.a. és VII.a. vágá-
nyok közé. Ezután kettéágazik egy kitérővel, majd az előbb említett két vágányba betorkollik 
közvetlenül a Közvágóhíd megállóhely peronja előtt. Az átemelés letámasztásának helyének 
biztosítása érdekében a vasútállomás végponti kitérőkörzetének három jobbos lírája közül a 
középső elbontásra kerül. A 150-es számú vasútvonal fővárosi nyomvonalkorrekciójának en-
gedélyezési terve helybiztosítás szintjén van figyelembe véve, annak megépültéig Soroksári 
út állomás felől párhuzamos vágányút vezet be Ferencváros vasútállomásra. 

A Ferencváros – Kelenföld vonalszakasz forgalmából óránként 6 pár személyszállító vonat a 
déli vágányon közlekedik váltott irányban, a középső és az északi vágányokon irány szerint 
közlekedik 5-5 pár teher- és személyszállító vonat. A déli vágány forgalma Közvágóhíd meg-
állóhelynél irány szerint kettéválik, a páros vonatok a VII.a., a páratlan vonatok a VI.a. vágá-
nyon közlekednek, majd újból egy vágányon (Ferencváros vasútállomás VI. vágányán át) ha-
lad továbbá ezen forgalom Népliget megállóhely felé. A 150-es számú vasútvonal személy-
szállító vonatjai (2,5 pár óránként) az átemelés alatt közlekednek, míg a teherszállító vonatok 
(3 vonatpár óránként) jellemzően az átemeléstől délre közlekednek. 

Az 1. típusú forgalomszervezést a következő ábra szemlélteti. 
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101. ábra: 1. típusú forgalomszervezés -előváros déli-
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Műtárgy: az átemelési műtárgy 1020 m hosszú.  

A tervezett emelt vágány és a meglévő vágányhálózat geometriája határozza meg, hogy hol 
helyezhetők el támaszok. A meglévő vágányhálózaton a vágánytengely távolság 4,75 m. A 
helyszínrajzi geometriából adódóan 4 helyen lehetséges támaszokat elhelyezni.  

A szakasz hossza 332 m, ezen belül egy támasz helye kötött, a többi lehetséges támasz kör-
nyezetben az alátámasztás helye kismértékben módosítható. Ezen támaszoknál a terepszin-
ten haladó vágányok mellett üzemi közlekedési tér nem alakítható ki a pillér vastagságában, 
átjárhatósági igény esetén a pilléren nyílás tervezhető, melyen keresztül az üzemi közlekedési 
terek összekapcsolhatók. E szakaszon a vágánytengely egyenes, így egyenes tengelyű híd 
alakítható ki. 

Felsővezeték, erősáram 

A felsővezeték jelentős mértékű átalakítására van szükség ~63+50 szelvénytől ~1500m 
hosszban. Ez a vasútállomás teljes szélességében, valamennyi vágányt érinti és át kell alakí-
tani, a Rendező felé menő vágánycsoport felsővezetéki hálózatát és a 150. vonal felé menőt 
is. Jelenleg keresztmezős csoportos megfogások vannak kialakítva az állomáson, egyszerre 
tartják a vasútállomás 18 vágányának felsővezetékét az állomásrész két oldalán felállított osz-
lopokkal. Az új műtárgy ezt ellehetetleníti és emiatt keretállásos kialakítást kell beépíteni. A 
felsővezeték megfogásának átalakítása miatt az állomáson nem csak hosszirányú, hanem je-
lentős keresztirányú átalakítás is szükséges. Az állomáson jelenleg 6,00 m a munkavezeték 
magassága, az átépített szakaszon 5,70 m-re kell kiépíteni, emiatt a beavatkozás hosszabb, 
mint a műtárgy által érintett szakasz, mivel vissza kell csatlakozni a 6,00 m-re. Az állomás 
áramköri kialakítása összetett, az érintett területen un. keverőáramkörök is találhatók, mely 
átalakítását is el kell végezni. 

Az újonnan kialakítandó vágányképhez a FET/HETA rendszert át kell alakítani az új kapcsolási 
képnek megfelelően. 

Az újonnan beépítendő kitérők új váltófűtést igényelnek, a meglévő berendezéseket felül kell 
vizsgálni, szükség szerint cserélni. A megnövekedett energiaigények miatt a tápláló transzfor-
mátorokat felül kell vizsgálni. 

A jelenleg meglévő térvilágítást felül kell vizsgálni. Jelenleg a térvilágítás fényvető toronyosz-
lopok alkalmazásával van megoldva, azonban a műtárgy a mérete miatt jelentős árnyékoló 
hatással bír, új térvilágítás kiépítése válhat szükségessé a műtárgy környezetében. A műtár-
gyon zajvédő falak beépítése esetén lokális térvilágítás kiépítése szükségessé válhat a rajta 
kialakított közlekedőjárda megfelelő megvilágítása miatt. 

Építési organizáció 

Ferencváros végponti kitérőkörzetére nézve számításba kell venni, hogy bár forgalmi szem-
pontból csak pontszerű, vagy egy-egy sor kitérőt érintő beavatkozások szükségesek, de a 
műtárgyépítés és az egységes, elvárt minőségű vágányépítés miatt a 72+00 – 75+00 hm szel-
vények között a teljes vasúti pálya átépítése indokolttá válhat. 

Ferencváros állomás azon belső vágányainak esetében, ahol a jelenlegihez képest növelni 
kell az engedélyezett sebességet, várható további vasútépítés az érintett vágány állapotának 
függvényében. Ilyen a II., V., VI., VII. és a IX. vágány. 

Általánosságban, ahol a szomszédos vágányok közelebb vannak az építendő létesítménytől, 
mint 2,50 m, ott a vasúti forgalmat ki kell zárni az átemelés építése alatt. 

Vázlatosan az építési sorrend és a forgalmi zavartatás: 

• Az átemelési műtárgy melletti meglévő-bontandó vágányok elbontása 
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• A rámpa kezdőszakaszánál a ~68+50 hm sz-ig megépíthető a vb rámpa (alapozás+felme-
nőszerkezet+vb lemez) a szomszédos vágányok kizárása nélkül, csak felvonulási utat kell 
biztosítani a gépeknek a vágányokon keresztül. 

• ~68+50 hm szelvénytől az acélhídig tartó rámpánál az északi vágányt kell kizárni a forga-
lomból és itt is biztosítandó a felvonulási út a rámpa minden szerkezeti elemének építése 
alatt. 

• Az acélhíd helyben szerelve, állványon készül. Az acélhíd melletti vágányokat mindkét 
irányból ki kell zárni a forgalomból, ha szükséges hosszirányban esetleg lehet szakaszolni 
az építést, ez vonatkozik a híd alatti átszelésekre is. 

• 73-75 hm szelvények között lévő rámpánál a mindkét szomszédos vágánynál ki kell zárni 
a forgalmat. 

• 75 hm szelvénytől a Gubacsi úti hídig a rámpa megépíthető a szomszédos vágányok kizá-
rása nélkül. 

• Gubacsi úti híd felszerkezete megépíthető a szomszédos vágányok kizárása nélkül, hely-
ben szerelve épül, állványzaton, közúti forgalomkorlátozással. 

• A Gubacsi úti híd utáni rámpás szakasz megépíthető a szomszédos vágányok kizárása 
nélkül. 

Minden fázisban biztosítani kell az építő gépek munkaterületre jutását a vágányok között. 

2. 2. típus forgalomszervezés  

A következő funkciókat láthatja el a Ferencváros végponti különszintű vasúti átemelés: 

• Ütemezett kiépítést feltételezve egy ideig még nem a leírt homogén forgalomszervezési 
rend működik, hanem például vegyes üzemvitel, azaz mindhárom vágányon közlekednek 
tehervonatok. Ekkor az átemelés szolgálhatja az északi vágányon bonyolódó teherforga-
lom külön szintű keresztezését a középső vágány személyszállító forgalmával. 

• Az átemelés szétválaszthatja a Kelenföld felől Ferencvároshoz azonos vágányokon érkező 
Bp.-Keleti pályaudvari és kőbányai (Kőbánya-Kispest és Kőbánya felső) vonatforgalmat, 
vagy akár leválaszthatja csak a Kőbánya-Kispest felé menő forgalmat. Ez a szétválasztási 
funkció könnyíti Népliget térségének a forgalmi helyzetét, ugyanakkor többlet átmenő fővá-
gányi igénnyel jelentkezik Ferencváros Személypályaudvaron. Ezen funkció hátránya, 
hogy alkalmazásakor csak kevés vonat használja az átemelést felül (csak a Bp.-Keleti pu. 
felé közlekedő páratlan vonatok, vagy esetleg még a Kőbánya felső felé közlekedő páratlan 
vonatok). 

A 2. típusú forgalomszervezéshez kettő elővizsgálat készült, azonban előszűrést végezve a 3. 
előzetes változat elvetésre került. A 2. és 3. elővizsgálat között jelentős elvi különbség nincs, 
funkciójában hozzávetőlegesen ugyanazt teljesítik, azonban a 2. előzetes változat egyszerűbb 
és kisebb költséggel valósítható meg. A 3. változat jobbjáratú közlekedéssel számol Ferenc-
város vasútállomáson, így ebben a változatban 4 átmenő fővágányra van szükség Ferencvá-
ros vasútállomáson (ami egyben a változat hátránya is). 

A 2. előzetes változat hátránya, hogy a Bp.-Keleti pu. és Ferencváros között baljárat alakul ki, 
ami nem szokványos megoldás a hazai vasúthálózaton, sőt, jellemzően cél a meglévő ilyen 
szakaszok átalakítása is jobbjáratúra. Bp.-Keleti pályaudvarnál azonban a vonal fejpályaud-
varban végződik, így a baljáratú közlekedésnek számottevő hátránya nincs. Minden másban 
kedvezőbb, mint a 3. előzetes változat. 

A 2. előzetes változat esetén Ferencváros vasútállomás III. számú vágánya a végponti kité-
rőkörzet balos líráját követően kiemelésre kerül a terepszintről, majd az V. számú vágányt 
felülről keresztezve visszaereszkedik terepszintre az első projektelem (Kelenföld-Ferencváros 
3. vágány építés) során megtervezett III.a. és VI.a. vágányok közé, majd a IV.a. vágányként 
folytatódik. A vasútállomás III. és IV. számú vágányok végponti kitérőkörzetben lévő szakaszai 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

175 
 

elbontásra kerülnek. A 150-es számú vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciójának engedé-
lyezési terve helybiztosítás szintjén van figyelembe véve, annak megépültéig Soroksári út ál-
lomás felől párhuzamos vágányút vezet be Ferencváros Személypályaudvarra.  

A Ferencváros – Kelenföld vonalszakasz forgalmából az óránként 5 pár tehervonat a déli vá-
gányon közlekedik váltott irányban, a középső és az északi vágányokon irány szerint közleke-
dik 11 pár személyszállító vonat. A középső vágány forgalma Közvágóhíd megállóhelynél ket-
téválik, a Bp.-Keleti pu.-ra közlekedő vonatok a különszintű átemelésen felül, a többi vonat a 
terepszinten maradó vágányon közlekedik Népliget megállóhely felé. A változat úgy választja 
szét a Kelenföldről jövő Keleti pu. és Kőbánya-Kispest és Kőbánya felső forgalmi áramlatait, 
hogy Bp.-Keleti pu. és Ferencváros vasútállomás között baljárat alakul ki. Ekkor Ferencváros 
vasútállomáson csak három átmenő fővágány szükséges a két áramlat számára: egy külön 
vágány az állomás északi szélén a páratlan „Keleti pu. vonatai számára, egy közös vágány a 
páros Keleti pu. és Kőbánya-Kispest és Kőbánya felső vonatai részére, és egy külön vágány 
a „kőbányai” páratlan vonatok számára. A páros vonatok Népliget térségétől jönnek közös 
vágányon. A 150-es számú vasútvonal személyszállító vonatjai (2,5 pár óránként) és a teher-
szállító vonatjai (3 vonatpár óránként) az átemeléstől délre közlekednek. 

A 2. típusú forgalomszervezést szemlélteti a következő ábra: 
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102. ábra: 2. típusú forgalomszervezés - teher déli - 
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Műtárgy: Az átemelési műtárgy 770 m hosszú ebben a változatban.  

Kéttámaszú, egy nyílású acélhíddal lehetséges áthidalni az átszelési vágányokat, mivel e sza-
kaszon belül pillér elhelyezésére nincs hely. A szakasz hossza 165-170 m, az alátámasztások 
helye kismértékben módosítható a szerkezeti igényekhez igazítható. 

Az acélhíd pilléreinél a terepszinten haladó vágányok mellett üzemi közlekedési tér nem ala-
kítható ki a pillér vastagságában, átjárhatósági igény esetén a pilléren nyílás tervezhető, me-
lyen keresztül az üzemi közlekedési terek összekapcsolhatók. E szakasz elején a vágányten-
gely egyenes, ezt követően ívben helyezkedik el. 

A hídtengely párhuzamos a vágánytengellyel, így a főtartók is helyszínrajzilag egyenes ten-
gellyel indulnak és íves tengellyel folytatódnak. 

Felsővezeték, erősáram 

A beavatkozás lényegesen kisebb, azonban ez a változat is teljes átalakítást igényel az érintett 
keresztmezők kiváltásával és az áramköri kialakítás módosításával a ~70+50 szelvénytől ~800 
m hosszban, a műtárgytól a kezdőpont felé kis, elsősorban lokális beavatkozások szüksége-
sek. A kiépítendő vezetékmagasság 5,70 m, ami az átalakítással nem érintett szakasz meg-
lévő 6,00 m magasságához csatlakozik. Az állomáson meglévő és megmaradó csoportos 
megfogások szerkezeti kialakítása miatt a meglévő hosszláncokat át kell szabályozni a terve-
zett vezetékmagasságra. Az állomás áramköri kialakítása összetett, az érintett területen un. 
keverőáramkörök is találhatók, mely átalakítását is el kell végezni. 

A további műszaki tartalom megegyezik az 1. változat fejlesztési igényeivel. 

Építési organizáció 

Az organizáció a technológiát tekintve megegyezik az első változatban leírt építéstechnológi-
ával. Lényegi különbség abból adódik, hogy az átemelés műtárgy hossza 250 méterrel rövi-
debb, így az építés időintervalluma is kedvezőbb. Az építés alatti területigénybevételt tekintve 
az érintettség ennél a változatnál kedvezőbb, lakófunkciójú épületek távolabb találhatóak az 
építési területtől, mint az első változat esetében. 

3. A változatok értékelése 

A Koncepciótervhez képest az alábbi változatelemzés során némi egyszerűsítéssel éltünk. A 
Koncepcióterv változatképző elemnek írta le a biztosítóberendezések kialakítását és a kör-
nyezetvédelmi szempontokat, azonban a vizsgálat során a biztosítóberendezések között lé-
nyegi különbséget nem tárt fel a vizsgálat a két változat között, valamint a környezeti érintett-
ség is hasonló, így nem tekintjük jelen változatelemzés során az említett két paramétert válto-
zatképző elemnek. 

A fentiek alapján az értékelési szempontok a következők: 

• Forgalmi technológiai: A vonatközlekedés lebonyolításának körülményei; 
• Műtárgy: Az egyes változatokban szükséges műtárgy jellemzői; 
• Villamos felsővezeték: A műtárgy megépítéséhez szükséges felsővezetéki érintettség; 
• Építési organizáció: Az előzetesen becsülhető építési körülmények; 

A fenti szempontok alapján egymáshoz hasonlított változatok értékelését a következő táblázat 
mutatja be. 
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- 

35. táblázat: A forgalomszervezési változatok értékelése (forrás: NIF Zrt.) 

Az értékelés alapján megállapítható, hogy lokálisan, kizárólag a Ferencváros végponti hely-
színt tekintve a 2. számú változat tűnik kedvezőbb kialakításúnak, egyben pedig megépíthe-
tőnek is. Ha azonban a teljes Ferencváros – Kelenföld szakaszt egyben tekintjük kijelenthető, 
hogy a 2. változatban Kelenföld lényegesen több átalakítással érintett, mint az első változaté, 
többek között egy további különszintű műtárgyat is meg kell építeni. 

Fenti körülmény miatt az értékelés során kihozott 2. változat olyan jelentős mértékű hátránnyal 
jár, ami miatt további vizsgálatra az 1. változat javasolt, ahol a kelenföldi beavatkozási igény 
csekély. 

Az 1. változatra számítógépes menetrendi szimulációs vizsgálat (Open Track) készült annak 
alátámasztása érdekében, hogy a változat megfelelő körülmények között is működőképes. 

A vasúti hálózatot Bp.- Keleti pu. (kiz.) – Budaörs (kiz.), Kőbánya-Kispest (kiz.) – Ferencváros 
(bez.), Bp.-Déli pu. (kiz.) – Nagytétény (kiz.) és Kelenföld (bez.) – Háros (kiz.) szakaszokon 
képezték le a szoftverben és a vizsgálat 2 órás időszakra készült. 

A szimulációs vizsgálatot két forgalomterhelési esetre, a Ferencváros – Kelenföld állomásköz-
ben óránként: 

• 16 vonatpár, illetve 
• 12 vonatpár közlekedésére végezték el. 

Tekintettel arra, hogy a szimuláció eredményeként mindkét forgalomterhelés alapján tervezett 
vágányhálózat alkalmas a tervezett közlekedési rend és a forgalmi technológia lebonyolítá-
sára, továbbá Kelenföld állomás, a harmadik vágány és Ferencváros végponti kialakítása az 
átemeléssel együtt megfelelő kapacitást biztosít, az alábbiakban a Déli Körvasút fejlesztési 
célrendszerét leginkább szolgáló 16 vonat/óra forgalomra elvégzett szimulációs eredménye-
ket ismertetjük. 

A szimulációs vizsgálat a tárgyi projekten kívül figyelembe vette a következő fejlesztések meg-
valósulását: 

• A 150-es számú vasútvonal Soroksár – Kelebia szakaszának fejlesztése; 
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• Népliget megállóhely projektelem; 
• Kelenföld-Ferencváros közötti 3. vágány építése; 
• Kőbánya felső – Rákosliget projekt (illetve a „Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 

kötöttpályás kapcsolatának kialakítása” projekt, a Hatvan – Füzesabony szakasz átépítése, 
Gyömrő állomáson vonatfordítási lehetőség kialakítása), 

• a Kelenföld - Budaörs szűk keresztmetszet projekt (beleértve Kelenföld állomás átalakítá-
sait is), 

• az 1523/2020 kormányhatározat alapján a Kis-Gellérthegyi alagút átépítése (és kapcsolódó 
• fejlesztések) projekt, 
• Bp.-Keleti pályaudvaron a Kormány által elhatározott fejlesztések következtében nem kell 
• kapacitáskorlátot figyelembe venni. 
• Bár a H6/H7 HÉV fejlesztését figyelembe lehetett venni, mint az S25 vonatok tervezett fő-

városi végpontját, a szimulációt úgy készítettük, hogy óránként 1 pár S25 közlekedését 
Ferencvárosban feltételeztek. 

4. A szimulációs vizsgálat megállapításai 

• A forgalom alapvetően lebonyolítható, de rendkívül feszített az üzemvitel, kiváltképp a Fe-
rencváros – Kelenföld nyíltvonal váltott irányban használt (déli) vágányán kritikusan magas 
a forgalomnagyság; 

• „0” perces megállás és „0” perces keresztezés (mindkét irányból) egyidejű betervezésére 
volt szükség a déli vágányokon a Bartók Béla út környékén minden órában két-két esetben; 

• Több vonat esetén nem volt az az elv tartható, hogy a vágányutak már akkor beálljanak 
(azaz kivezérlésre kerüljön szabad jelzés), mikor a vonat a hozzá tartozó előjelzést adó 
jelző előtt halad még csak. 

• Ferencváros végponti váltókörzetének „terepszinten maradó részének” kapacitása határán 
van, amelyet elsődlegesen a 150-es vonal becsatlakozó vonatforgalma és a Dunántúl felől-
felé tartó tehervonatforgalmának konfliktusa okozza. A szimulációban minden esetben pár-
huzamos vágányutat tételeztek fel páros és páratlan tehervonatok esetén, de ez a valóság-
ban igen sok esetben nem tartható. Ferencváros végpontjának szintben maradó részét te-
hát mindenképpen ideiglenes állapotnak kell tekinteni amíg vagy meg nem épül a H6/H7 
HÉV alagút Kálvint térig, vagy meg nem épül a 150-es vonal Ferencváros – Soroksár nyom-
vonal-áthelyezés (vagy mindkettő projekt). Addig némi kapacitástartalékot az jelenthet 
csak, hogy a teherforgalom Kelenföld felé csak lassú ütemben éri el az 5 vonatpár értéket. 
Mire eléri, addigra remélhetőleg valamelyik említett projekt enyhíti a Ferencváros végpont-
ján szintben maradó vágánykapcsolatainak a jelentős terhelését. 

• Budapest-Déli pu. felé 11 vonatpár/óra forgalom lett figyelembe véve, mely igen jelentős 
forgalom. 

A fenti vizsgálat alapján megállapítható, hogy a változatelemzés során elmondottak teljesül-
nek, tehát a forgalmi, menetrendi szimuláció igazolta a változat életképességét, az infra-
strukturális körülmények alkalmasak a vonatforgalom megfelelő szintű lebonyolítására. 
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7. A projekt bemutatása 

 Műszaki tartalom 

A legnagyobb magyar vasúti forgalom a Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti sza-
kaszon koncentrálódik, mely vonalszakasz jelenleg kétvágányú, villamosított pálya, az enge-
délyezett sebesség 80 km/h, a megengedett tengelyterhelés 210 kN, tehát nem teljesíti a nem-
zetközi átjárhatóság feltételeit. 

A fejlesztés mind a vonalszakasz szűk keresztmetszetének megszüntetése, mind az átjár-
hatósági követelmények teljesítése, továbbá a vasút városon belüli átszálló kapcsolata-
inak növelése miatt szükséges. 

A Déli Körvasút vasútvonal 82+94 hm szelvényében található a Déli összekötő vasúti Duna-
híd, mely korszerűsítésének mind az előkészítésére, mind pedig a megvalósítására a forrás 
rendelkezésre áll. A Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítésére vonatkozó engedélye-
zési tervek elkészültek, az építési engedély kiadásra került, a NIF Zrt. gondozásában lebonyo-
lítandó kivitelezési feladat jelenleg folyamatban van. Jelen projekt részeként a híd átépítését 
már megvalósultként kell figyelembe venni. A korszerűsítés illeszkedik a jelen projekt célkitű-
zései között számontartott, az egyik szűk keresztmetszet felszámolására irányuló törekvés-
hez, tervezési határai azonban jelen tervezési feladat tervezési határai közé ékelődnek. 

A budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól szóló 1564/2018. (XI. 10.) 
Korm. határozattal összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Mi-
niszterelnökség elrendelte a NIF Zrt. részére a Déli Körvasút fejlesztésére és kapacitásbőví-
tésére vonatkozóan a „Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti szakaszának fejlesz-
tése érdekében harmadik, részben negyedik vágány és új elővárosi megállók kialakítása 
komplex engedélyezési teveinek elkészítése” c. projektfeladatot. A tervezést a RING – Kontúr 
Csoport – Veszprémterv Konzorcium (Konzorciumvezető: RING Mérnöki Iroda Kft., tagok: 
Kontúr Csoport Kft., Veszprémterv Kft.) végezte el 2019-ben. Az engedélyezési tervek geodé-
ziai felmérés, talajmechanikai feltárások és szakvélemények, valamint átfogó forgalmi-üzemi 
vizsgálat alapján készültek. A vágányhálózatot és a vágánykapcsolatokat a forgalmi-üzemi 
vizsgálat alapján tervezték meg. Az engedélyezési terveket a NIF Zrt. bocsátotta rendelkezé-
sünkre.  

Jelen Déli Körvasút projekteleminek megvalósítását követően a Déli Körvasút vasúti vonal-
szakasz 80/100 km/h sebességre, 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, három-, illetve 
részben négyvágányú, és a továbbiakban is villamosított lesz.  

A tervek az alábbi szakaszazonosítókkal ellátott állomás-állomásköz bontásban készültek. 

Azonosító Szakasz 
01 Ferencváros (bez.) – Kelenföld vasútállomás 
02 Ferencváros (bez.) átemelés 
03 Népliget mh. 
04 Környezetrendezés 

28. táblázat: Tervezési területen belüli szakaszazonosítók 

Területek igénybevétele 

A vasútvonal Népliget mh. (C elágazás) és Kelenföld vasútállomás közötti szakasza Budapest 
X., IX. és XI kerületének közigazgatási területén található.  

A projekt Budapest területén belüli elhelyezkedését szemlélteti a következő ábra. 
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103. ábra: A Déli Körvasút Budapesten belüli elhelyezkedése 

A három kerületben mintegy 286 267 fő él a 2019. évi KSH statisztikai adatok szerint, ebből 
több mint 148 ezer a XI.-ben 78 ezer fő a X. kerületben, és mintegy 59 ezer a IX.-ben. A 2001-
es népszámláláshoz viszonyítva Pest megye szinte egészére igaz volt a pozitív vándorlási 
egyenleg, valamennyi agglomerációs járásban meghaladta a 10%-ot. 

A tervezett és ideiglenes vasúti létesítmények miatt idegen területek igénybevételére szükség 
van. 

7.1.1. 01 Ferencváros (bez.) – Kelenföld vasútállomás 

A projektelem tervezési területét a következő ábra szemlélteti. 

 

104. ábra: A vizsgált terület átnézeti helyszínrajza 

Kelenföld 

 Ferencváros 
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A projekt részletezettségét a RING – KONTÚRCSOPORT – VESZPRÉMTERV KONZOR-
CIUM által készített és engedélyeztetett 12-2017 tervszámú engedélyezési terv tartalmazza. 

1. Forgalmi-üzemi vizsgálat 

Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a három vágány közül (melyek műszaki és 
forgalomszervezési szempontból egyenértékűnek minősülnek) a déli oldalon lévő vágány lesz 
az ún. lokál vágány (3. számú vágány), a középső, illetve az északi oldalon fekvő vágányok 
pedig az ún. 1-es számú vasútvonali jobb-, és bal vágány (1. és 2. számú vágányok). 

Az új vonali harmadik vágány létesítése mellett a Déli Körvasút Ferencváros (kiz.) – Kelenföld 
(kiz.) szakasz meglévő infrastruktúrája is teljesen átépül, a harmadik vágány csatlakoztatásra 
kerül az állomásokhoz. A teljes átépítést követően a vizsgált szakaszon a tengelyterhelés 225 
kN-ra növelhető. 

A fejlesztésekkel párhuzamosan az utasforgalom jobb kiszolgálása és a térbeni rendelkezésre 
állás növelése érdekében 2 új vasúti megállóhely is létesül. 

Ferencváros vasútállomáshoz hasonlóan Kelenföld vasútállomás területe is meghosszabbo-
dik a Duna híd felé.  

A Ferencváros – Kelenföld állomásközben lévő járműdiagnosztikai berendezések az új vá-
gánygeometriának megfelelően kerülnek átszerelésre, illetve áthelyezésre. 

 

 

105. ábra: Ferencváros vasútállomás torzított helyszínrajza (forrás: NIF Zrt.) 
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Jelen tervezési feladattal párhuzamosan zajlik a „MÁV Szűk keresztmetszet kiváltás kapcsán 
a Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges engedélyezési-, ten-
dertervek és tenderdokumentáció” című tervezés, melynek fő célja 1. sz. vasúti fővonal kapa-
citáskorlátjának feloldása, rövid távon az elővárosi kínálatbővítés - a BAVS-al összhangban-, 
hosszú távon pedig a távolsági kapcsolatok javítása (a Budapest-Varsó nagysebességű vasút 
– NSV – bevezető szakaszaként). Ennek érdekében szükséges az elkészült MT alapján, a 
vonalszakaszon a 3. és 4. vágány kiépítése. Tekintettel arra, hogy a két tervezési terület Ke-
lenföld vasútállomás szempontjából azonos, illetve a Déli Körvasút feltételezi a budaörsi szűk 
keresztmetszet megszüntetését, a jelenlegi budaörsi tervezési folyamatot is bemutató torzított 
helyszínrajzi kialakítást a következő ábra szemlélteti. 

 

106. ábra: Kelenföld vasútállomás torzított helyszínrajza (forrás: NIF Zrt.) 

Tekintettel arra, hogy a budaörsi tervezési feladat a Déli Körvasút infrastruktúráját is érinti, a 
fenti vágányképek a tervezés folyamán, annak előrehaladásával szükségszerűen változhat-
nak.  
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2. Infrastruktúra 

Vágányhálózat 

A Ferencváros végponti állomásfej a harmadik vágány bevezetése, illetve az új megállóhely 
létesítése miatt átalakul, az állomás hatókörzete a végpont felé meghosszabbodik. 

A jelenlegi hegyeshalmi jobbvágány (új III.a. sz. vágány) a végponti állomásfejet követően 
helyben épül át, majd a Gubacsi utat követően kisebb mértékű korrekcióra kerül sor annak 
érdekében, hogy a jobb- és balvágány közé elhelyezhető legyen Közvágóhíd megállóhely A 
jelű peronja, illetve, hogy a vágány a más projekt keretében megépülő új harmadik Duna híd 
szerkezethez kapcsolódhasson. A meglévő bal vágány (új IV.a. sz. vágány) nyomvonala a 
Soroksári útig kisebb mértékben korrekcióra kerül, majd azt követően a meglévő jobb vágány 
hídszerkezetének helyén épülő új Duna hídhoz csatlakozik. Tőle balra épül meg a Duna-híd 
felől vezető új harmadik vágány (új VI.a. sz. vágány), mely a meglévő balvágány hídszerkeze-
tének helyén épülő új hídhoz csatlakozik. A vágány egyenes irányban beköt az állomási VI. 
számú vágányba. A VI.a. számú vágányból, a híd pesti hídfőjétől a kezdőpont felé fog kiágazni 
nagysugarú kitérővel egy új, VII.a. számú vágány, mely az állomási VII. számú vágányban fog 
folytatódni. 

A 150-es számú vasútvonal jelenlegi kétvágányos állomási bevezetése külön projekt kereté-
ben megszűnik, az állomáshoz egy másik helyen (Gubacs felől) fog csatlakozni. Az V. számú 
vágány folytatásában található kihúzóvágány a fővágányok nyomvonalának megfelelően át-
épül, hossza jelentősen csökken (tervezett V.a. kihúzóvágány használható hossza 31m). 

A létesülő új vágányok paramétereit a következő táblázat mutatja be. 

Vágány száma Használható 
hossza (m) 

Rendeltetése 

III.a 542 átmenő fővágány 
IV.a 505 átmenő fővágány 
VI.a 525 átmenő fővágány 
VII.a 607 megelőző fővágyán 

29. táblázat:Ferencváros vasútállomás új vágányai Közvágóhíd megállóhelynél 

A III., IV.a., VI.a. és VII.a. vágányokon a 750 m-es használható hosszat geometriai kötöttségek 
miatt nem lehet, de nem is kell biztosítani, mivel Ferencváros vasútállomás számos egyéb 
vágányán biztosított a hosszabb tehervonatok félreállítása. 

A VII.a. sz. vágány a VI.a. sz. vágányból ágazik ki. A kapcsolatok a III.a. és IV.a. számú vágány 
közötti kapcsolatot leszámítva nagysugarú kitérőkből állak, míg a IV.a. és a III.a. számú vágá-
nyok közötti kapcsolat kötöttségek miatt egyszerű kitérőkből lesz kialakítva. 

A III.a és IV.a. számú vágányok között létesül az A jelű, 300 m hosszú, sk+55 cm magas, 
középfeljárós, a VI.a. és VII.a. számú vágányok között a B jelű, szintén 300 m hosszú, sk+55 
cm magas középfeljárós szigetperon 12,0 m vágánytengely-távolságban. 

Ferencváros – Kelenföld állomásköz tervezett állapotában a vonalszakasz átépítése során 
harmadik vonali vágány épül, valamint felújításra kerülnek a jelenlegi vágányok. Az új 60-as 
rendszerű felépítménnyel átépülő állomásköz korlátozás nélkül lesz alkalmas a 225 kN ten-
gelyterhelésre.  

Ferencváros (kiz.) – Kelenföld (kiz.) állomásköz 1 térköznyi hosszúságúra zsugorodik a két 
csatlakozó állomás területének Duna felé történő terjeszkedése folytán. A nyíltvonal háromvá-
gányúvá épül át, csatlakozva az Déli Összekötő Vasúti Híd külön projekt keretében történő 
háromvágányúvá bővítéséhez. 
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A meglévő két vágány közelítőleg helyben épül át (a vágánytengely távolság a műtárgyak és 
a tervezett megállóhely miatt módosul), az új vágány pedig a jelenlegi vágányok jobb oldalán 
épül végig töltésen (szinte végig támfallal megtámasztva). 

A három vágány műszaki kiépítési (sebesség, tengelyterhelés stb.) és forgalmi (menetrend- 
szerkesztési, általános fékút – 1000 m) paramétereiben egységes. Az északi vágány (1. vá-
gány) az 1-es számú vasútvonal jobbvágánya, a középső vágány (2. vágány) az 1-es számú 
vasútvonal balvágánya, míg a déli vágány (3. vágány) ún. lokál vágány lesz.  

Kelenföld vasútállomás meglévő vágányhálózata csak kis mértékben változik, ezen kívül az 
állomás területe Ferencváros felé bővül, a tervezett első bejárati jelző helye: 101+75.  

Tervezett beavatkozások: 

• Ferencváros felől a tervezett harmadik vonali vágány bevezetése az állomásba. 
• A 104-106 számú szelvények térségében új kitérőkörzet épül, ahonnan négyvágányú pálya 

vezet tovább (felhasználva a meglévő 2. számú kihúzóvágány helyét is). A vonali jobbvá-
gány (1. vágány) egyenes irányú folytatásában helyezkedik el a XV.b. vágány, a vonali 
balvágány (2. vágány) egyenes irányú folytatásában helyezkedik el a XIV.b. vágány, a lokál 
vágány (3. vágány) egyenes irányú folytatásában helyezkedik el a XI.b. vágány. Ez utóbbi-
ból ágazik ki balra az I.c. vágány. 

• A 116-118 számú szelvények térségében is új kitérőkörzet épül, ahonnan kétvágányú pálya 
vezet tovább a meglévő I.-II. számú vágányok felé (felhasználva a meglévő II. számú ösz-
szekötő vágány helyét is), valamint háromvágányú pálya vezet tovább a meglévő VII.-XX. 
számú vágány felé. A XV.b. vágány egyenes irányú folytatásában helyezkedik XI.a. vá-
gány, az I.c. vágány egyenes irányú folytatásában pedig az I.b. vágány. A XI.a. vágányból 
ágazik ki balra az I.b. vágánnyal párhuzamosan futó II.b. vágány. A XV.a. és XIV.a. vágá-
nyok csatlakoznak a meglévő 1-es vonali jobb- és balvágányokhoz. 

• A meglévő II. számú összekötő vágány helyén (tervezett I.b., II.b. vágányok) a déli pálya-
udvari szelvényezés szerint a 37-38 számú szelvények térségében szintén új kitérőkörzet 
épül. Az új kitérőkörzettől a meglévő II. számú vágányig húzódik a tervezett II.a. vágány, 
az I.a. vágány pedig meghosszabbításra kerül idáig. 

• A XI.a. vágány úgy kerül bekötésre az állomás vágányhálózatába (közelítőleg a meglévő 
40-es és 50-es számú kitérők helyének a vonalán), hogy a kvázi „egyenes irány” (ívesített 
kitérők bal szárán át) a XI. számú vágány egyenes irányú meghosszabbítását képezi. A 
geometria a főirányban 60 km/h sebességet tesz lehetővé. 

• Ferencváros felől a 40-es vonal felé a VII.-X. vágányokon át párhuzamos személyvonati 
menetlehetőség épül ki:  
 A páros oldalon a X-XI. számú vágányok között egy bal irányú vágánykapcsolat épül 

be (tervezett 28 és 34 számú kitérők), így párhuzamos menetlehetőség adódik az 54-
58- 66-76-84-28-34-32 és a 48-56-64-68-18-78 kitérők által alkotta vágányutakon. Az 
új 28 és 34 számú kitérők nagysugarúak, 500-as rendszerűek. 

 A páratlan oldalon az V. és VII., valamint a VI. és X. számú vágányok között létesül 
egy- egy párhuzamos balos kapcsolatsor, előbbi a 101-105-109, utóbbi a 103-107-111 
számú kitérőkből áll. A két kapcsolatsor segítségével a VII.-X. számú vágányok és a 
40-es vonali vágányok között párhuzamos vágányút adódik a „Te” vágányok érintése 
nélkül. 

Tervezett állapotban Ferencváros felé az I.-II. és VII.-XX., Bp.-Déli pu. felé pedig továbbra is 
az I.-X. vágányokról lehet eljutni. 

Tervezett állapotban a beavatkozással érintett vágányok közül a 750 m-es használható hosz-
szat az I. és I.a. vágányokon közösen kell biztosítani. A meglévő állapotban legalább 750 m-
es használható hossz a VI. számú vágányon csökken 750 m alá (676 m), a XI. számú vágá-
nyon pedig csak páros irányban marad meg 750 m felett (tervezett használható hossz: 
754/743 m). Az I. számú vágányon az I.a. vágánnyal együtt számolva 750 m fölé emelkedik a 
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használható hossz (a II. és II.a. vágányokon együtt pedig páratlan irányban 750 m-es hasz-
nálható hossz jön létre). A VI. számú vágány kizárólag személyszállító vonatok közlekedésére 
szolgál, így a 750 m-es használható hossz meglétének a meglévő állapotban sem volt jelen-
tősége. A további vágányok használható hosszának csökkenése sem jelent problémát, mivel 
ezen vágányok vagy gyakorlatilag kizárólag személyszállító vonati forgalmat bonyolítanak (III., 
IV., V., VII., X.), a tehervonati vágányokon (XII.-XIII.) pedig 750 m felett marad a használható 
hossz. A tervezett új vágánykapcsolatok és a jelzővisszahúzások viszont érdemben javítják 
az állomás kapacitását. 

A vágányok sebessége a szükséges túlemelések, Kelenföld vasútállomás bejárati ívének kö-
zelsége és a várható tehervonati megállások figyelembevétele mellett 100 km/h sebességre 
és 80 km/h sebességre tervezett.  

Vasúti pálya 

Az átépítés során megépül a harmadik vágány és felújításra kerülnek a jelenlegi vágányok. Az 
új vágány a 88+00 – 112+00 szelvényig a jelenlegi vágányok jobb oldalán, a Bartók Béla úti 
hidat követően a tejgyári csonkavágány helyén épül meg. Nádorkert térségében a 92+00 – 
94+50 szelvények között új megállóhely létesül. A megállóhelyi vágányok tervezési sebessége 
80 km/h. A vonali sebességet a következő táblázat tartalmazza: 

 

Szelvény Sebesség 

88+00 – 109+40 100 km/h 

109+40 – 117+15 80 km/h 

117+15 – 60 km/h 

30. táblázat: Tervezési sebesség értékei 

A névleges nyomtávolság 1435 mm. A tervezési szakasz jelentős hosszán, a párhuzamos 
utak, illetve a tervezett vasúti pálya szélessége miatt támfalak építése szükséges. A tervezett 
vágányok hézagnélküli kialakításúak, a tervezés során a D.12.H Utasítás előírásai szerint ter-
vezett. A sínleerősítés alátétlemez nélküli, közvetlen rugalmas, önzáró kivitelű. Valamennyi 
vágányt új anyagból kell építeni, a vágányokat 225 kN terhelés figyelembevételével került 
megtervezésre. 

3. Biztosítóberendezés 

Ferencváros és Kelenföld vasútállomáson megmarad a meglévő D70 típusú biztosítóberen-
dezés, de a vágányhálózat átépítésének megfelelően átalakításra és bővítésre kerül. 

Ferencváros – Kelenföld állomásköz vonalszakaszon új térközbiztosító berendezést kell tele-
píteni. Tervezett állapotban az állomásköz egy térközszakaszból áll, melyet mindkét oldalról 
egy-egy kezdő-térközjelző határol. A térközjelzők (88a, 88b, 88c, illetve 103a, 103b, 103c jelű 
jelzők) a 88+08 és a 101+75 szelvénybe kerülnek, a vágányok menetirány szerinti jobb olda-
lára. 

Az állomásközben új optikai, illetve technológiai optikai kábelt, valamint a berendezések áram-
ellátására új kábelt kell fektetni. Nádorkert megállóhelyen utastájékoztató rendszert, bizton-
ságtechnikát, és ezek áramellátását biztosítani kell. 

4. Utasforgalmi létesítmények 

Budapest-Kelenföld vasútállomás és Budapest-Ferencváros vasútállomás között két új meg-
állóhely létesül kedvező átszállási kapcsolatokkal, melyet a 7.1.5. fejezet részletez. 

Kelenföld vasútállomás utasforgalmi létesítményei nem változnak. 
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5. Forgalmi rend 

A három nyíltvonali vágányon a forgalmi rend jellemzően a következő. 

• 1. vágány (1-es vonali jobbvágány): 1-es vonali páros IC és EC vonatok, 40-es vonali páros 
IC vonatok, páros G10 gyorsított személy-, páros S44, S34, G43 személyvonatok, páros 1-
es vonali tehervonatok, illetve szerelvény- és gépmenetek 

• 2. vágány (1-es vonali balvágány): 1-es vonali páratlan IC és EC vonatok, 40-es vonali 
páratlan IC vonatok, páratlan G10 gyorsított személy-, páratlan S44, S34, G43 személyvo-
natok, páratlan 1-es vonali tehervonatok, illetve szerelvény- és gépmenetek 

• 3. vágány (1-es számú vasútvonal, lokál vágány): páros és páratlan S36 személyvonatok, 
30-as és 40-es vonali teher- és egyéb vonatok. 

6. Vágányspecializáció 

Az I.-X. és XIV.-XV. számú vágányok alapvetően továbbra is személyszállító vonati vágányok 
(az I.-II. és XIV.-XV. számú vágányok áthaladó, vagy néhány perces megállással rendelkező 
tehervonatok számára is használatosak). A XI.-XIII. és XVI.-XX. vágányok a teher- és egyéb 
vonatok számára szolgálnak.  

7. Útépítés 

Beavatkozási területek: 

• Közvágóhíd megállóhely környezete: 
 a Soroksári út feletti többtámaszú vasúti híd helyére új kéttámaszú alsópályás híd kerül, 
 a Gubacsi út feletti vasúti hidak átépülnek. 

• Gubacsi út: a vasúti híd alatt a K-i oldalon járda kiépítése, a Ny-i oldalon a járda mellett 
kerékpárút kialakítása 

• Budapest Park mögötti utca: az utca a vasúti terület növekedése miatt új nyomvonalon kerül 
kijelölésre 

• Soroksári út: meglévő buszmegálló áthelyezése, szegélyépítéssel 
• Rákóczi híd lehajtó: a lehajtóval párhuzamosan új támfal kerül kialakításra, emiatt a támfal 

melletti kiemelt szegély átépítésre kerül; a Rákóczi híd – Soroksári út csomópont Ny-i ágán 
a mai 4,5 m- es gyalogátkelőhely helyett 7,5 m-es gyalogátkelőhely, valamint kerékpáros 
átvezetés létesül 

• Laczkovich utca: a vasút helyigénye miatt a Laczkovich utca útpályája 8 méter helyett 6 
méterre módosul, a híd alatti korábbi szűkös járda helyett ~12,5 m széles gyalogos, kerék-
páros felület alakul ki. A kialakuló É – D – i gyalogos tengely részeként a Laczkovich utca 
FCSM Zrt. bejárata előtti és É – i kerítés melletti szakaszán az útburkolatot járdaszintre 
kerül és a meglévő ívet úgy korrigálták, hogy az nyerges vonató által járható legyen. 

• Dombóvári út: járdaépítés közterületen a vágányokkal párhuzamosan a Budafoki út és a 
Vízpart utca között, Nádorkert megállóhelynél gyalogos felületek tervezése közterületen, 
gyalogátkelőhely korrekció a Vízpart utca – Dombóvári út csomópontban, a megmaradó 
aluljárótól a Neumann János utcáig a meglévő térkőburkolat cseréje szegélyek között, 
Dombóvári úton a Nádorkert megálló Ny-i aluljáró tengelyében új gyalogátkelőhely létesí-
tése, 

• Szerémi úti műtárgy átalakítása miatt a FŐMTERV ZRT. által készített „Közlekedésbizton-
sági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében” című tervben szereplő ke-
rékpárút nyomvonalához csatlakozva direkt ág kiépítése a már meglévő kerékpárút és az 
előbb említtet kerékpárút között ~70 m hosszon, 

• Fadrusz utca – Mohai utca tengelyében gyalogos – kerékpáros aluljáró, 
• Bukarest utca – Fejér Lipót köz gyalogos – kerékpáros aluljáró, 
• Tétényi út – Bartók Béla út csomópont járda szélesítés (0,5) a K-i oldalon. 
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107. ábra: Tervezési terület, útépítés a pesti és budai oldalon (forrás: NIF Zrt.) 

8. Műtárgyak 

A tervezési szakaszon több meglévő műtárgy található, melyet a projekt keretében át kell épí-
teni. A megállóhelyen a peronok jelentős hosszban műtárgyra kerülnek. Az új vágány megépí-
tése következtében a jelenlegi töltést meg kell szélesíteni. Annak érdekében, hogy az igénybe 
veendő idegen területeket csökkentsük, változó magasságú támfalak tervezettek a pálya 
mindkét oldalán a következő oldali táblázat szerinti szelvények között. A tervezési szakaszon 
jelentős hosszon megjelenő támfalszerkezetek belső, vágányok felőli oldalán felületszivárgók 
kapnak helyet. 

A műtárgyak tervezett elhelyezkedését szemlélteti a következő ábra.

 

108. ábra: A Déli Körvasút projekt tervezett műtárgyai 
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Műtárgy jel-
lege 

Műtárgy környe-
zete 

Szerkezeti rend-
szer 

Szelvényezés 
(hm) 

Áthidalt aka-
dály 

Szélesség 
(m) 

Hossz 
(m) 

Szabad nyí-
lás (m) 

Érintett vasútvonal 

Új vasúti acél 
híd Gubacsi út felett felsőpályás ágya-

zat-átvezetéses  
76+16,1 
(79+17) 

Gubacsi út, vil-
lamos pálya 29,81 43,98 32,40, 34,19 

és 36,99 
Budapest Keleti pu. – 

Hegyeshalom OH 

Új vasúti acél-
híd 

Tervezett Közvá-
góhíd mh. 

kétvágányú, pero-
nos, ágyazat-átve-
zetéses, pályaleme-
zes íves rácsos fő-
tartós 

79+46,35-
79+56,68 

Soroksári út, 
2/2 jelű villa-
mos 

38,00 57,87 141,8 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH. 

Meglévő vas-
úti híd szélesí-
tése 

Tervezett Nádor-
kert mh. 

egy kétnyílású, me-
revbetétes, ágyazat 
átvezetéses híd-
szerkezet 

91+58,92 

Szerémi és 
Dombóvári 
utat összekötő 
szervízút 

15,16 38,8 18,00+18,00 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH 

Új merevbeté-
tes vasbeton 
vasúti híd 

Tervezett Nádor-
kert mh. 

két nyílású, ágya-
zat-átvezetéses, 
felsőpályás, merev-
betétes vasbeton 

91+59,26 

Rákóczi Fe-
renc Duna híd 
felhajtó útja, 
gyalogos út 

6,87 44,80 22,75+17,80 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH 

Gyalogos pe-
ronaluljáró 

Tervezett Nádor-
kert mh. 

síklemez födémes 
monolit vasbeton 
keret 

93+90,62 vasúti peron 5,00 31,56 5,00 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH 

Budafoki úti 
acélhidak Budafoki út  

kétnyílású ágyazat-
átvezetéssel épült, 
felsőpályás vasúti 
híd 

96+15.70 
96+28.70 

Budafoki út út-
pálya, gyalog-
járda, kerék-
párút 

18,20 35,33 17,33 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH 

Szerémi úti új 
vasúti hidak 

Szerémi út Rá-
kóczi-híd 

alsópályás hídszer-
kezet, ágyazat-átve-
zetés 

97+98.19 
98+05.73 

Szerémi út, vil-
lamos pálya 7,27 48,96 21,14 Budapest Keleti pu. – 

Hegyeshalom OH 

Fehérvári út 
feletti új vas-
úti acélhidak 

A vasútvonal a 
Fehérvári utat a 
102+32.46 szel-
vényben keresz-
tezi 

ágyazat-átvezeté-
ses 102+32,46 

Fehérvári út, 
villamos pálya 
és az út két ol-
dalán gyalog-
járda 

14,50 40,00 35,86 Budapest Keleti pu.– 
Hegyeshalom OH. 

Vasbeton ke-
rethíd 

vasúti pálya, ter-
vezett zajgátló fal 

előregyártott vasbe-
ton keretelemes át-
eresz 

1+91.68 hm  1,60 30,97 1,50 
3. számú vonalsza-
kasz-Kelenföld vas-

útállomás 
Vasbeton ke-
rékpáros alul-
járó 

Mohai út és Fad-
rusz utca között 

Fadrusz utcát és a 
Mohai utat köti ösz-
sze 

105+09,97 
gyalogos - ke-
rékpáros alul-
járó 

5,00 34,70 5,00 Budapest Keleti pu. – 
Hegyeshalom OH 
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Műtárgy jel-
lege 

Műtárgy környe-
zete 

Szerkezeti rend-
szer 

Szelvényezés 
(hm) 

Áthidalt aka-
dály 

Szélesség 
(m) 

Hossz 
(m) 

Szabad nyí-
lás (m) 

Érintett vasútvonal 

Vasbeton ke-
rékpáros alul-
járó  

Fejér Lipót köz és 
Bukarest utca kö-
zött 

vasbeton 107+35,94 
gyalogos - ke-
rékpáros alul-

járó 
7,00 29,90 5,00 Budapest Keleti pu. – 

Hegyeshalom OH 

Új vasúti acél-
híd 

a vasútvonal a 
Bartók Béla utat 
a 111+00 hm 
szelvényben ke-
resztezi 

acél pályalemezes 111+00 

Bartók Béla út, 
villamos pálya, 
Karolina út és 
az út két olda-
lán gyalog-
járda 

32,98 95,00 91,30 Budapest Keleti pu.– 
Hegyeshalom OH. 

31. táblázat: Bp.-Kelenföld vasútáll.-Bp.-Ferencváros vasútáll. közötti tervezett műtárgyak
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Az új vágány megépítése következtében a jelenlegi töltést meg kell szélesíteni, annak érdek-
ében, hogy az igénybe veendő idegen területeket csökkenteni lehessen, támfal (szög-, és 
máglyafal) tervezett. 

A máglyafalaknak alapvetően két fő funkciója van: a szögtámfalak nagy betonfelületeinek ta-
karása és a cölöpsorral megtámasztott gerendás szakaszokon rézsűmegtámasztás. Előre-
gyártott rendszerű elemekkel tömörített altalajon vagy más alapon nyugvó, georáccsal bélelt, 
tömörített szemcsés anyaggal töltött, növényekkel beültethető felületű súlytámfal. 

Támfal Műtárgy környezete Szelvényezés 

Új vasbeton szögtámfal 
A támfalas szakasz előtt a Gubacsi úti híd, 
utána a Danubius megálló tervezett új acélhídja 
helyezkedik el 

76+35,67 és 78+82,94 

Új vasbeton szögtámfal Tervezett Közvágóhíd mh. - új acélhíd 80+20,41 és 82+1,00 
Új vasbeton szögtámfal 
és máglyafal, integrált 
zajárnyékoló szerkezetek 

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között 88+00 és 91+39,23 

Új vasbeton szögtámfal 
és máglyafal, integrált 
zajárnyékoló szerkezetek 

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között, 
tervezett Nádorkerti és Budafoki úti peronfeljá-
rónál 

91+79,68 és 93+54,27 

Új vasbeton szögtámfal 
és máglyafal Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között 94+08,45-95+92,00 

Új vasbeton szögtámfal, 
integrált zajárnyékoló 
szerkezetek 

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között, 
Budafoki úti és a Szerémi úti tervezett új acélhi-
dak között 

96+51,39-97+75,79 

Új vasbeton szögtámfal, 
integrált zajárnyékoló 
szerkezetek 

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között, 
a szakasz előtt a Szerémi híd tervezett új acél-
hídja, a szakasz után a Fehérvári híd tervezett 
új acélhídja 

98+29,14-102+08,98 

Új vasbeton szögtámfal, 
integrált zajárnyékoló 
szerkezetek 

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között, 
a szakasz előtt a Fehérvári út felett tervezett új 
acélhídja, a szakasz után a Bartók Béla út felett 
tervezett új acélhídja 

102+55,97-110+45,11 

Új vasbeton szögtámfal  

Déli összekötő vasúti híd-Kelenföld (kiz.) között, 
a szakasz előtt a Fehérvári út felett tervezett új 
acélhídja, a szakasz után a Bartók Béla út felett 
tervezett új acélhídja 

111+50,96-115+50,00 

32. táblázat: Bp.Kelenföld vasútáll.-Bp. Ferencváros vasútáll. közötti tervezett támfalak 

9. Zajvédelem 

A műtárgyakhoz csatlakozóan korszerű zajvédelmi technológia is kiépítésre kerül. A tervezési 
szakaszon a vágányok fölé behajló zajvédőfalat és a felsővezetéket tartó keretszerkezet léte-
sül, amely a pálya mentén létesítendő támfalakra támaszkodik. 

A következő ábra szemlélteti a zajvédelem kiépítésének tervezett helyeit. 
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109. ábra: Zajvédelem tervezett helyei (forrás: NIF Zrt.) 

A zajforrás és a védendő létesítmény közé a zajterjedés útjába, akusztikailag méretezett zaj-
gátló fal kerül betervezésre, amellyel a szükséges zajcsökkentés biztosítható. 

A pesti oldalon, illetve a budai oldal Bartók Béla út feletti vasúti híd után függőleges zajgátlófal 
került betervezésre. 

A budai oldalon a Déli vasúti Duna híd és a Bartók Béla út feletti vasúti híd között integrált, 
íves térbeli tartószerkezeti rendszer került betervezésre. Az integrált rendszer feladata a fel-
sővezeték keresztlánc-rendszerének kiváltása, a hosszlánc- rendszer tartása/rögzítése, a zaj-
gátlófal elemeinek fogadása/rögzítése, Nádorkert megállóhely peronlefedés elemeinek tar-
tása/rögzítése. A falak vertikális felépítése: alul 1,75 m elnyelő fal, azt követően 5,25 m átlát-
szó (visszaverő), végül felül 2,00 m elnyelő fal. 

A zajvédelem látványterveit szemléltetik a következő képek: 

 

110. ábra: Tervezett zajvédelem látványtervei (forrás: NIF Zrt.) 
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A zajárnyékoló falak tartószerkezete a támfalakra támaszkodó térbeli acélszerkezetű tartó. A 
teljes vonalon 20,0 m-ként egy erősebb zárt acélkeret lett tervezve. A fő teherhordó keretállá-
sok között 4,0 m- ként „félkeretállások”-at került betervezésre. A fő-keretállásokat acél hossz-
gerendák kötik össze, amire a mellékkeretállások is bekötnek, feltámaszkodnak. 

A fő keretállások trapéz zártszelvényű kialakításúak. A magasságuk 1000 mm, a külső oldali 
szélességük 600 mm, a belső oldali szélességük 300 mm. Az övek vastagsága 30-50 mm 
között, a gerincek vastagsága 16-25 mm között változó, az igénybevételek követésének meg-
felelően. A fő-keretállások acélminősége S460-as szerkezeti acélanyag. 

A közbenső, „fél-keretállások” hegesztett acél „I” szelvények. A szelvénymagasságuk 500 mm, 
az övek szélessége 300 mm. A gerinclemez vastagsága 16-25 mm között, az övek vastagsága 
20-35 mm között változó, az igénybevételeknek megfelelően. A fél- keretállások acélminősége 
S355-ös szerkezeti acélanyag. 

A hosszgerendák hegesztett acél „I” szelvények. A szelvénymagasságuk 500 mm, az övek 
szélessége 300 mm. A gerinclemez vastagsága 16-25 mm között, az övek vastagsága 30-40 
mm között változó, az igénybevételeknek megfelelően. A hosszgerendák acélminősége S355-
ös szerkezeti acélanyag. 

A szerkezet hosszirányú merevségét „andrás-kereszt” merevítő rendszerrel biztosítja. Az acél-
szerkezet alapozáshoz történő lekötését, az alapozásra átmenő csavarokkal rögzített zártszel-
vény fogadó szerkezet biztosítja. A zártszelvény magassága 1000 mm, a lemezméretei 30-50 
mm között változó kialakítású. 

Az így kialakított acélszerkezet a rákerülő héjazat (akusztikus üveg és állmennyezet) és a 
rákerülő meteorológiai terhek (hó, szél, hőmérséklet) és a vasúti felsővezeték teherhordására 
megfelel. 

A szerkezetet az alaptestek mögötti föld bizonytalan konszolidálódása miatt egy extra vízszin-
tes irányú 200 mm-es elmozdulásra is megvizsgálták. A szerkezet erre az elmozdulásra is 
megfelel. 

Mivel az acélszerkezetre üveg héjazat kerül, így az elmozdulásainak határértékeit annak gyár-
tójának figyelembevételével kell pontosítani. A számított üzemszerű elmozdulás önsúly + hé-
jazat súlyára 140 mm, a hóteherre 20 mm. Annak érdekében, hogy a keretben a föld konszo-
lidáció hatásából sem vízszintes, sem függőleges értelemben ne legyen jelentős mértékű el-
mozdulás, a talajmechanikai szaktervezővel egyeztetetten kell meghatározni azt az időt, ami 
után már az elépítmény szerkezetek minimálisan mozognak (konszolidációs idő).  
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A zajvédelmi technológiát szemlélteti a következő kettő ábra. 

 

111. ábra: Tervezett zajvédelem (forrás: NIF Zrt.) 

10. Felsővezetéki hálózat 

A vágányok villamos felsővezetékkel el lesznek látva. Az állomási szakaszolás közelítőleg a 
meglévő helyén marad meg.  

A felsővezetéki és energiaellátó hálózat az új háromvágányos geometriának megfelelően épül 
át (továbbra is 25kV, 50 Hz rendszerrel) Ferencváros – Kelenföld állomásköz vonalszakaszon. 

11. Térvilágítás, energiaellátás, váltófűtés 

Az utasforgalmi területek, peronfedés alatti területek, az utaskiszolgáló épület és a tolatási 
padkák térvilágítása tervezett. 

A harmadik vágány építésével kapcsolatos a létesítésre kerülő megállóhelyeken új térvilágítási 
berendezését kell építeni. A tervezett vasúti technológiai berendezése, épületvillamossági fo-
gyasztók részére új villamos energiaellátás kerül kiépítésre. 

Az új kitérőket villamos váltófűtéssel látják el. A fűtőberendezés energiaellátása felsővezetéki 
transzformátorról történik. A fűtési fő-tápkábel a transzformátor szekunder elosztójából, mint 
Betáplálási elosztóból (+BE1 tervjelű) indul, és a Váltófűtési körzetvezérlőbe (+VK1 tervjelű) 
érkezik. 

A vonalszakaszon lévő MÁV 10 kV-os vezetékét ki kell váltani. A MÁV 10kV-os vezetékek 
nem helyezhetők gyengeáramú kábeleknél alkalmazott, műanyagfésűs csöves kábelalépít-
mény hálózatba. Ezek földkábelként kerülnek fektetésre, jellemzően az átépült pálya bal olda-
lán. A tervezési szakaszon a vasúti pálya szélén rendelkezésre álló kevés hely miatt, a MÁV 
10kV vezetékei a bal oldali tervezett felsővezetéktartó oszlopok alaptestein acél védőcsöves 
védelemmel átvezethetők. A Soroksári út feletti műtárgy hosszán a MÁV 10kV 4 db Φ200 
védőcsöve a többi kábeltől elválasztva a bal oldali hídszerkezet bal oldali hossztartójába kerül 
elhelyezésre. 
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12. Közművek 

A nyíltvonalon és az állomáson több MÁV tulajdonú, távközlési, biztosítóberendezési és erős-
áramú kábelkeresztezés található. Az átépítéssel érintett szakaszon a jelenlegi kábeleket föl-
szedik, helyettük új kábelhálózat létesül.  

A projektelem által érintett közműhálózatok: 

• Vízellátás, csatornázás 
• Hírközlő hálózatok 
• Távhő 
• Elektromos hálózat 
• Földgáz 

7.1.2. 02 Ferencváros (bez.) átemelés 

A projektelemre „Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vas-
úti kapcsolat tervezése” című koncepcióterv készült a Speciálterv-Kontúr Csoport Konzorcium 
tervezésében. 

Évtizedek óta terítéken van a legfontosabb magyarországi dunai vasúti átkelési lehetőség fej-
lesztése (3. vágány építése Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között), melyhez kap-
csolódóan az utóbbi években előtérbe került Ferencváros vasútállomás végponti állomásfejé-
nek kapacitív fejlesztése is, különszintű vasúti kapcsolat építésével. A nemrégen elkészült 
BAVS stratégia alapján a hosszútávon várható mértékadó forgalomnagyság a dunai keresz-
tezésnél 16 vonatpár óránként.  

1. A projektelem tervezési helye 

A tervezési terület Budapest IX. kerületében található. A változatokban érintett vasúti pálya 
szakaszok Ferencváros vasútállomás jelenlegi személypályaudvari része, valamint Ferencvá-
ros vasútállomás végpontja és a Déli összekötő vasúti Duna-híd közötti, jelen projekt szem-
pontjából Közvágóhíd megállóhelyként figyelembe veendő négyvágányos állomási szakasz, 
valamint a 150. vonal Ferencváros vasútállomásba csatlakozó szakasza. 

A várható teherforgalom az előrejelzések szerint (BAVS alapján) a mai kb. 100 vonat/nap ér-
tékről kb. 140 vonat/nap értékre nő, amelyhez a korábbi tanulmányok előírták, hogy a nappali 
órákban 5 tehervonati menetvonal-párnak kell rendelkezésre állnia. A távolsági személyszál-
lító vonatok forgalma a mai kb. óránként 2,5 vonatpár értékről várhatóan maximum 5 vonat-
párra nő majd (szintén a BAVS alapján). 

A fentieknek megfelelően projektelem célja a kapacitás növelése a jelenlegi szűk kereszt-
metszet feloldásával úgy, hogy a körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala 
átemelésre kerülnek Ferencváros vasútállomás végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szint-
beni vágánykeresztezések kiválthatók.  

2. A projektelem műszaki leírása 

Ferencváros vasútállomás VI. számú vágánya a végpont felé haladva a 66-os szelvény térsé-
gében nagysugarú kitérővel a VII. számú vágányba kerül bekötésre, majd a két vágány közös 
folytatása (a VII.a. jelű vágány) kiemelésre kerül a terepszintről. A meglévő végponti kitérőkör-
zetet felülről történő keresztezése után a vágány visszaereszkedik terepszintre a Kelenföld-
Ferencváros vasútállomás között tervezett 3. vágány engedélyezési tervben megtervezett 
VI.a. és VII.a. vágányok közé (a módosuló vágánygeometria miatt ezen vágányok új jelölése 
rendre V.a. és IX.a. vágány). Ezután kettéágazik egy kitérővel, majd az V.a. és IX.a. vágá-
nyokba betorkollik közvetlenül a Közvágóhíd megállóhely peronja előtt. A megállóhely V.a. és 
IX.a. vágány közti peronja lerövidül. Az átemelés letámasztásának helyének biztosítása érde-
kében a vasútállomás meglévő 3-9-17-23-33 számú kitérőiből álló lírája elbontásra kerül. A 
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tehervonati menetlehetőségek bővítése és a 150-es vonali párhuzamos menetlehetőségek ér-
dekében új kitérőkapcsolatok épülnek a 72-es szelvény térségében. 

A IX.a. vágány kezdőpont felőli egyenes irányú meghosszabbítása a IX. számú vágány lesz, 
melybe a végponti oldalon új kitérővel kerül bekötésre a VIII. számú vágány. A VIII. és IX. 
számú vágányok használható hossza csökken, de a VIII. számú vágányon továbbra is bizto-
sított a minimum 750 m használható hosszúság. 

Jelen tervnek a meglévő 150-es vonali geometriához kell csatlakozni, ezért a IX.a. vágányból 
kerül kiágaztatásra a 150-es vonali bal vágány, az V.a. vágányból pedig a jobb vágány (mely 
átszelési kitérővel keresztezi a IX.a. vágányt). 

A forgalmi technológia főbb ismérvei a következők: 

• Az 1-es számú vasútvonal jobb átmenő fővágánya az E1 vg. – II. vg. – III.a. vg.; 
• Az 1-es számú vasútvonal bal átmenő fővágánya az E2 vg. – IV. vg. – IV.a. vg.; 
• A III. és V. számú vágányok tehervonatok rövid idejű várakozására szolgálnak; 
• A Ferencváros – Kelenföld állomásköz déli vágányának a forgalmát az V.a. és IX.a. vágá-

nyok bonyolítják le, a páros vonatok a IX.a., a páratlan vonatok az V.a. vágányt használják 
(ezért, illetve a lejtviszonyok miatt abszolút oldalvédelem kiépítése szükséges a 81-82 szel-
vények térségében a IX.a. vágány végén). Ezt követően az V.a. és IX.a. vágány után ezek 
a vonatok a tárgyi átemelésen fent (VII.a. jelű vágány) közlekednek, majd a VI. és VII. vá-
gányokat használják. A VII. számú vágányt a Kőbánya-Kispest viszonylatú, a VI. számú 
vágányt pedig a Kőbánya felső viszonylatú vonatok veszik igénybe (ez alól kivétel akkor 
van, ha a keresztezésben részt vevő vonatok azonos viszonylatúak, mert akkor a páros 
vonatok a VI., a páratlan vonatok pedig a VII. vágányt használják); 

• A 150-es vonali személyszállító vonatok páros irányban a II., páratlan irányban a IV. számú 
vágányon közlekednek. 

A fentieknek megfelelő állomási torz helyszínrajzot a következő ábra szemlélteti: 
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112. ábra: Ferencváros vasútállomás tervezett torzított helyszínrajza (forrás: NIF Zrt.) 
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Meghatározó elem a Közvágóhíd megállóhely bal oldali peronja előtt tervezett vágánykapcso-
latok, amelyekkel mindkét peronos vágányról lehetséges az átemelt vágány (VII.a. jelű vá-
gány) elérése (illetve lehetséges az átemelt vágányról mindkét peronos vágányra bejárni). E 
vágánykapcsolatok beillesztéséhez, a Kelenföld-Ferencváros vasútállomások között tervezett 
3. vágány engedélyezési tervben tervezett „B” jelű peront 230 m hosszúságúra kell rövidíteni. 
A VI.a. és VII.a. vágányba (új jelölésük: V.a. és IX.a. vágányok) tervezett új kitérők esetében 
a kezdőponti irányt fedező jelzők a kitérők elejéhez kerülhetnek. 

Ez a vágánygeometria 60 km/h tervezési sebességre felel meg az átemelt VII.a. vágány és a 
szintben maradó IX. a. vágány végponti szakaszainak esetében. A többi, jelenlegi szinten ma-
radó átmenő vágány, illetve az átemelt vágány kezdőponti szakaszának esetében a tervezési 
sebesség 80 km/h. A tervezett vágánykapcsolást egy 500-1:12 rendszerű és két egymásra 
szimmetrikus növelt szögű XI-es rendszerű, ívesített kitérő alkotja. 

Az emelkedő vágányszakasz elhelyezésére szolgáló rendkívül rövid rendelkezésre álló sza-
kasz miatt a vágánykapcsolások középső szakaszára, a kitérők közé tervezett a magassági 
lekerekítő ív. 

Ferencváros vasútállomás végponti kitérőkörzete fölött átemelt műtárgy kellő sűrűségű letá-
masztásának biztosításához a jelenlegi három kitérősorból a középsőt ki kell váltani. Az emelt 
vágányszakasz teljes hossza 1020 m, az állomás teljes végponti kitérőkörzetét magasveze-
tésben acélszerkezetű műtárgyon hidalja át. 

Az emelt vágány Ferencváros vasútállomáson belüli elhelyezésé elhelyezéséhez a jelenlegi 
VI. és VII. vágány kb. 600 m hosszon, a VIII. vágányt kb. 150 m hosszon el kell bontani. 

A változat forgalmi vizsgálatában megállapítottakhoz illeszkedően Ferencváros vasútállomá-
son belül, pontszerűen is kell vágányok átépítésével számolni. Ilyen helyszín a 59+00 – 62+00 
hm szelvények közti szakasz a II. – V. vg. érintettségével. A kitérőkörzet e részét át kell alakí-
tani úgy, hogy a Népliget megállóhely tervezése során – feltételezhetően – kialakuló vágány-
elrendezéshez forgalmi szempontból a legkedvezőbben illeszkedjen. 

3. Felsővezeték, erősáram 

A felsővezeték jelentős mértékű átalakítására van szükség ~1500m hosszban. Ez a személy-
pályaudvar teljes szélességében, valamennyi vágányt érinti és át kell alakítani a Rendező felé 
menő vágánycsoport felsővezetéki hálózatát és a 150. vonal felé menőt is. Jelenleg kereszt-
mezős csoportos megfogások vannak kialakítva az állomáson, egyszerre tartják a személy-
pályaudvar 18 vágányának felsővezetékét az állomásrész két oldalán felállított oszlopokkal. 
Az új műtárgy ezt ellehetetleníti és emiatt keretállásos kialakítást kell beépíteni.  

Az újonnan kialakítandó vágányképhez a FET/HETA rendszert át kell alakítani az új kapcsolási 
képnek megfelelően. 

Az újonnan beépítendő kitérők új váltófűtést igényelnek, a meglévő berendezéseket felül kell 
vizsgálni, szükség szerint cserélni. A megnövekedett energiaigények miatt a tápláló transzfor-
mátorokat felül kell vizsgálni. 

A jelenleg meglévő térvilágítást felül kell vizsgálni. Jelenleg a térvilágítás fényvető toronyosz-
lopok alkalmazásával van megoldva, azonban a műtárgy a mérete miatt jelentős árnyékoló 
hatással bír, új térvilágítás kiépítése válhat szükségessé a műtárgy környezetében. A műtár-
gyon zajvédő falak beépítése esetén lokális térvilágítás kiépítése szükségessé válhat a rajta 
kialakított közlekedőjárda megfelelő megvilágítása miatt. 
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4. Biztosítóberendezés 

Közvágóhíd megállóhely VI.a., VII.a. vágánya (új jelölésük V.a. és IX.a. vágányok) között lévő 
peron végéből egy Y kapcsolattal indulna az átemelés (tervezett vágány jelölése: VII.a. vá-
gány), és Ferencváros vasútállomás VI., VII. vágányába csatlakozna vissza. A jelzőkiosztást 
Közvágóhíd megállóhely térségében módosítani szükséges. 

5. Műtárgy 

Az emelt vágányszakasz 1020 m hosszon tervezett. A ferencvárosi átemelés lesz a Soroksári 
út feletti első projektelemként tervezett Közvágóhíd megállóhely acél hídja, mely szigettel el-
választott egy-, és kétnyílású híd, változó magasságú rácsos tartó műtárgy. 

A műtárgy szerkezeti rendszerét a következő ábra szemlélteti. 

 

113. ábra: Ferencvárosi átemelés műtárgyának szerkezeti rendszere (forrás: NIF Zrt.) 

A műtárgy felszerkezeti hossza 342,80 m és egy vágány átvezetése történik meg.  A terve-
zett műtárgy látványképeit a következőkben szemléltetjük. 

 
114. ábra: Ferencvárosi átemelés műtárgyának látványtervei (forrás: NIF Zrt.) 

A magasan vezetett vágánynál legalább egyoldali üzemi járda szükséges, valamint a műtár-
gyakon és a műtárgyak alatt is megoldandó a felsővezeték tartók elhelyezése. 
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A fel- és levezető rámpák hosszának minimalizálása céljából az áthidalandó vágányok feletti 
szerkezetet közvetlen sínleerősítéssel tervezett, a felvezető rámpák ágyazatátvezetéses szer-
kezeten haladnak. 

Jelen tervezési szakasz közelében lesz a Soroksári út felett tervezett Közvágóhíd megállóhely 
acél hídja, mely 147,00 m támaszközű alsópályás acél ívhíd. 

Mind a terepszinten haladó vágányoknál, mind a felemelt vágánynál minimum egyoldalon 
üzemi közlekedési teret kell biztosítani. A monolit vasbeton pillérek cölöpalapozásúak. A cö-
löpök és a monolit vasbeton cölöpösszefogó gerendák várhatóan benyúlnak az átemelt vá-
gány melletti vágányok alá, építés közben ezen vágányokat a forgalomból ki kell zárni.  

A különszintű keresztezés különösen fontos szerepet tölt be a Budapest – Belgrád vasútvonal 
fejlesztését követően, biztosítva a Balkán - Nyugat-Európa tranzitútvonalon közlekedő teher-
vonatok és a Kelenföld vasútállomás felől érkező személyszállító vonatok szintbeni kereszte-
zésmentes közlekedését. 

A tovább tervezési feladat során a különszintű keresztezés és a meglévő, kapcsolódó infra-
struktúra ehhez kapcsolódó átalakításának engedélyezési tervi szintű megtervezése és va-
lamennyi szükséges engedély megszerzése szükséges. 

7.1.3. 03 Népliget mh. 

A tervezési terület Budapest-Keleti pályaudvar, Kőbánya felső és Kőbánya-Kispest felől Fe-
rencváros vasútállomás kezdőponti váltókörzetig tart, kiemelten Ferencváros C elágazás és a 
kezdőponti váltókörzet között, ahol nyomvonalkorrekció és új vágánykapcsolatok, valamint 
Népliget mh. kialakítása történik. 
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115. ábra: Népliget mh. vasúti környezete 

A létesítendő népligeti vasúti megálló a Kelenföldi- és Keleti-pályaudvarok közötti vasútvona-
lon épülne meg, mely vasútvonal által közvetve vagy közvetlenül érintett városrészek a XI. 
kerületben Lágymányos és Kelenföld, a IX. kerületben Ferencváros, a X. kerületben Népliget, 
a XXI. kerületben pedig a Csepel-sziget északi része. 

Annak ellenére, hogy a Népliget a főváros legnagyobb területű közparkja, napjainkra állapota 
erősen leromlott és az évek óta húzódó rendezése továbbra sem megoldott. 

1. A projektelem műszaki leírása 

A Népliget mh. projektelemnél a kiválasztott változat megvalósítása a meglévő Üllői úti hidak 
eltolásával két, legalább 230 m hasznos hosszal rendelkező középperon beépítésével történik. 

A projektelem torz helyszínrajzát a következő ábra szemlélteti: 
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116. ábra: Népliget mh. torz helyszínrajza 

A vágányhálózat a forgalom lebonyolításához szükséges mértékben átalakításra kerül. Az Ül-
lői út híd felett a maihoz hasonlóan hat vágány kerül átvezetésre, melyek a peronokat követően 
a C-elágazás irányában adják meg a szükséges vágánykapcsolatokat Kőbánya-Kispest, Kő-
bánya felső, illetve a Keleti pályaudvar felé, v60 km/h irányú sebesség lehetőségével Kőbá-
nya-Kispest irányába is.  

Két peron kerül kialakításra: 

• E4-E5 vágány között az „A” jelű peron 230-248 m hasznos hosszal 
• E2-E3 vágány között a „B” jelű peron 230-262 m hasznos hosszal 

A peron mellett és az elágazásban a sebesség v80 km/h. A tengelyterhelés 225 kN. Vasút-
üzemet tekintve a tervezett Népliget mh. és a C-alágazás is Ferencváros vasútállomás terüle-
téhez tartozik. Az erősáramú és biztosítóberendezés szakági létesítmények lekövetik a vá-
gánygeometria változását. A városi környezetben végzett töltésszélesítési munkálatok követ-
keztében az érintett közművek kiváltásra kerülnek. Az építési mennyiségei 13,5 ezer m2 ide-
genterület igénybevétel, 7,900 m vágánybontás, 35,000m3 töltésépítés, 8,700 m al- és felépít-
mény építést igényel. Ferencváros vasútállomás meglévő D70 berendezésének bővítése, szá-
mítógépes felülvezérlés megadása szükséges.  

A vasúti pálya az 1. sz. vasútvonal szelvényezése szerint a 39. és 58. hmsz. között lesz át-
építve. A vágánygeometria olyan mértékben módosul, hogy az a felsővezeték teljes átépítését 
teszi szükségessé ezen a szakaszon.  

Ferencváros vasútállomás előtti szakaszolása a bejárati jelzők helyének változása miatt az 
állomás irányába eltolódik. A hat vágány bejárati jelzője továbbá nem egy vonalba fog esni, 
ezért az állomás előtti szakaszolás is vágányonként egymáshoz képest eltolva lesz kialakítva. 
Az üzemi szakaszolókat és a megkerülővezetékek kihorgonyzását az új szakaszolásnak meg-
felelően át kell helyezni. Az állomási hosszláncok továbbra is keresztmezős felfüggesztéssel 
kerülnek kialakításra. A vágánygeometria változás által érintett oszlopokat ki kell váltani és a 
keresztmező tartó- és iránysodronyait ki kell cserélni. 

A vágánygeometria változások nem érintik a Népliget 25 kV-os kapcsolóállomást. Az ELMŰ 
Népliget alállomása és a MÁV Zrt. Népliget kapcsolóállomása között a 25 kV-os földkábelek 
leromlott állapotban vannak, ezért a hosszabb távú üzembiztonság céljából jelen projektben a 
földkábelek cseréje tervezett. 

A tervezett bal szélső E5 vágány mellett szükség lesz a jelenlegi raktárépületeknek helyet adó 
telek részbeni kisajátítására. A kisajátítást úgy kell elvégezni, hogy a kitápláló vezetékek osz-
lopsora is elférjen, és a kapcsolóállomáshoz szilárd burkolatú bejáróutat ki lehessen alakítani 
a Horog utca felől. 

A nyíltvonali felsővezetéki szakaszolókat, valamint az állomási üzemi szakaszolókat motoros 
hajtással kell felszerelni és a FET rendszerbe be kell vonni.  
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Az újonnan kiépülő kitérőket váltófűtéssel kell felszerelni. A váltófűtés energiaellátását felső-
vezetéki oszloptranszformátor állomásokról tervezzük kiépíteni. A váltófűtési berendezések 
távfelügyeletét a MÁV Zrt. adatátviteli hálózatán keresztül a MÁV Zrt. Energiaellátási Főnök-
ség Kerepesi úti székhelyén kialakítandó kezelőfelületről, valamint Ferencváros vasútállomá-
son kialakításra kerülő távfelügyeleti munkahelyről kell biztosítani. A helyi kezelőfelületet a 
forgalmi irodában kell elhelyezni. 

2. Vasúti pálya 

A vágánygeometria és a kitérő kapcsolatok az alábbi sebességeket biztosítják: 

• E1-E4 vágányok – 80 km/h peronok mellet, 80 km/h az elágazásban, E3 60 km/h Kőbánya 
Kispest felé 

• E5-vágány 80 km/h a peronok mellett, 60 km/h az elágazásban, 40 km/h Kőbánya Kispest 
felé 

• E6 vágány 80 km/h a peronok mellet, 60 km/h az elágazásban, 60 km/h Kőbánya Kispest 
felé. 

3. Utasforgalmi létesítmények 

A projektelem fő tervezési feladata új vasúti megállóhely létesítése Népliget megállóhely elne-
vezéssel. A megállóhely építészeti és főbb műszaki paramétereit a 7.1.5. fejezet részletezi. 

4. Műtárgyak 

Üllői út feletti műtárgyak 

Az összetett műtárgy komplex átépítése (és felújítása) szükséges az alábbiak szerint. 

A műtárgyat szélesíteni kell a közbenső támasz-sor vonalában és a hídfőknél, annak érdeké-
ben, hogy a 6 vágányon felül 2 peron is elférjen. Erre a meglévő acélhidak párhuzamos elto-
lásával van lehetőség. A hidak közötti megfelelő helyekre új acélszerkezetű „peron hidak” 
épülnek betolás, vagy beemeléses technológiával. Az új hidak a meglévőktől statikailag külön-
álló szerkezetek, azonban a geometriai viszonyok miatt a peronhíd rátakar a meglévő híd fő-
tartójára, ami miatt a peron konzolos részét fenntartási okok miatt leszerelhetőre vagy felhajt-
hatóra kell kialakítani.   

 

117. ábra: A meglévő Üllői út feletti híd szélesítése 2 középperonnal 
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A Ferencváros felőli hídfőt teljesen át kell építeni, a peronok megközelítését biztosító aluljáró 
miatt. Itt egy új monolit vasbeton szerkezet épül az átjáró lefedésével és a peronra vezető 
lépcsők és liftek kialakításával: a meglévő közbenső oszlopsor mellé új támasz szerkezet épül, 
továbbá új monolit vasbeton hídfő, mely geometriailag biztosítja peronokra történő feljutást. 

 

118. ábra: Ferencváros vasútállomás felőli hídfő átépítése 

Peronaluljáró 

A Népliget megálló Keleti pályaudvar felőli végén egy új peronalauljáró épül. Ez a műtárgy a 
meglévő töltésben készül, így a csatlakozó felszíni gyalogos megközelítés akadálymentesen 
biztosítható az aluljárószint és a peronszint közötti liftek beépítésével. További kényelmi intéz-
kedésként 2 db mozgólépcső elhelyezésére is lehetőség van a Balkán-közhöz vezető aluljá-
rónál. Ehhez szervesen kapcsolódhat egy olyan fedett folyosó, ami két irányú mozgó járda 
fogadására alkalmas. A folyosó a térszínen halad az Ecseri út metró megálló irányába. 

Jelzőhidak 

A tervezett szakaszon 2 helyen új acélszerkezetű jelzőhíd épül cső- és hegesztett szelvények-
ből. A hidak a vágányképnek megfelelően hidalnak át 2-6 vágányt. 

Támfalak 

A vágánykép módosulása miatt a töltés szélesítés olyan részein, ahol a rézsűláb szélesítésére 
korlátozottan van lehetőség ott a vágányzónával párhuzamosan új vasbeton támfalak épülnek. 
Ezek magasságtól függően súly, vagy szögtámfal szerkezetek. 

Vajda Péter úti hidak 

Az 5 vágányú híd átépítésre szükség van, mivel a pálya helyszínrajzilag olyan mértékben mó-
dosul, hogy az a meglévő szerkezeten nem fér el. Az átépítés a meglévő híd szélesítésével 
oldható meg, amikor is a felszerkezet és a hídfő is szélesedik mindkét irányban kb. 5-5 m-t. A 
híd szélesítése a meglévő híd keresztirányú feszítésének oldásával és az új felszerkezet sza-
kasz beépítése után az ismételt keresztirányú feszítés visszaépítésével lehetséges.  

Kiágazó híd 

A kiágazás biztosítására új hídszerkezetek épülnek, amikor is az E2 vágány kereszti az E3, 
E4 és E5 vágányokat, valamint a meglévő közúti hidat. Továbbá a magasan vezetett E2 vá-
gányban kitérő épül és az E4 és E5 vágány közé érkezik vissza az E2 vágány. 

A keresztezéshez új összetett műtárgycsoport épül: 

Az E2 vágány emelésénél monolit vasbeton támfalak között fut a vágány, amíg el nem éri a 
monolit vasbeton dobozszerkezetet. A doboz szerkezetek a felülvezetett vágány és az alul 
vezetett vágányok által bezárt rendkívül kis keresztezési szög miatt szükségesek. Így kialakul 
egy hosszú, de kis nyílású hídszerkezet. Az alsó vágányok egy vágányokkal párhuzamos fa-
lakkal és oszlopsorral szegélyezett zónában haladnak, míg a fent vezetett vágány az ágyazat 
átvezetésével a födémen halad, lehetőséget biztosítva a kitérő elhelyezésére is. 
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Mivel a meglévő Vajda Péter feletti hidat nem lehet a fent leírt dobozszerkezettel áthidalni, 
ezért ebben a zónában az E6 kiágazó vágánynak egy 40 és az E2 vágánynak egy 60 m fesz-
távolságú rácsos vasúti hídja épül (a kitérő után már lehetőség van külön szerkezeten vinni a 
két db fent vezetett vágányt), melyek keresztezik az E3, illetve az E4 vágányokat és a Vajda 
Péter úti hidat. 

A rácsos vasúti hidak után a fentiekhez hasonló monolit vasbeton doboz szerkezetekre érkezik 
a vasúti pálya, itt keresztezi a két vasúti ág az E4, illetve az E5 vágányokat. 

A kiágazó E6 ág dobozszerkezete csatlakozik a vasúti töltéshez. Igény esetén a töltés szélén 
monolit vasbeton támfalak építése lehetséges a helyigény csökkentése érdekében. 

Az E2 vágány a dobozszerkezetek után a rámpa szakaszhoz ér, amit kétoldalról monolit vas-
beton támfalak szegélyeznek. 

Bihari úti híd 

A Bihari út felett új rácsos vasúti híd épül egy vágánnyal a meglévő hídszerkezetek közé. 

5. Közművek 

A projekt az alábbi közműhálózatokat érinti: 

• Csatornázás 
• Vízellátás 
• Gázellátás 
• Közcélú elektromos hálózatok, közvilágítás 
• Távhőellátás 
• Távközlési hálózatok 

7.1.4. 04 Környezetrendezés 

A Déli Körvasút fejlesztéséhez szervesen kapcsolódó negyedik projektelem a vasútfejlesztés-
sel érintett eltérő funkciójú területek teljes körű környezeti helyreállítása és a közterületek fej-
lesztése.  

A tervezési terület a Déli Körvasút viszonylatával érintett területek Kelenföld állomás kezdő-
ponti oldalán elhelyezkedő 30a vasútvonal elágazásától a Rákóczi híd budai hídfőig. A pro-
jektkelem elsődleges feladata a Déli Körvasút kapacitásbővítése során, építéssel érintett te-
rületek északi és déli oldalán a zöldfelületek általános helyreállítása és megújítása, tér-
beli és funkcionális bővítése a Budaörsi úttól a Dunáig terjedő lineáris park létrehozásával. 
A környezetrendezés projektelem tervezése az érintett lakosság részvételével és bevonásá-
val fog készülni. A lakosok véleményt formálhatnak a megvalósítandó közpark lényegesebb 
elemeiről (funkcionális elrendezés, a közlekedési kapcsolatok, a burkolatok, a park jellege és 
látványa). 

A projektelem az alábbi területeket érinti: 

• Hamzsabégi út Ajnácskő utcától nyugatra eső zsákutca szakasza; a Hamzsabégi út Aj-
nácskő utca és Karolina út közötti szakaszának teljes keresztmetszete, valamint a vasúti 
pálya északi oldala; 

• Kelenföldi út és a Csóka utca jelenlegi zsákutcás végszakasza; 
• Bartók Béla út – Karolina út – Tétényi út csomópont közterületei; 
• Hamzsabégi park teljes hosszában, a Bartók Béla út és a Budafoki út között, a keresztutcák 

torkolatait is beleértve; 
• Hamzsabégi park és a Fehérvári út keresztezése, beleértve a vasúti hidak alatti közterületet 

is; 
• Budafoki út – Bogdánfy u. – Neumann János u. csomópontja; 
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• Neumann János utca és a Rákóczi híd töltésen vezetett útpályája közötti terület, a kereszt-
utcák torkolatait is beleértve; 

• Neumann János utca Rákóczi hídi lehajtója melletti szakasza (teljes hosszban), illetve a 
lehajtó által közrezárt terület; 

• Nádorkerti áttörésteljes területe a Dombóvári út és a Neumann János utca között, beleértve 
a vasúti és közúti nyomvonalak közötti területet is;  

• Dombóvári út Pázmány Péter sétány és Budafoki út közötti szakaszán a vasúti töltés oldala 
a mai útpálya szegélyéig; 

• Dombóvári út Budafoki úttól a Fehérvári útig tartó szakasza teljes keresztmetszetben a vas-
úti töltés oldalával együtt; 

• Csonka János tér teljes közterülete; 
• Sárbogárdi út teljes hosszában, teljes keresztmetszetben a vasúti töltés oldalával együtt. 

A projektelem szakaszhatárait a következő ábra szemlélteti. 

 

119. ábra: Környezetrendezés projektelem területi lehatárolása 

A projektelemen keresztül az alábbi fő fejlesztések történnek meg:  

• Csóka utca és Kelenföldi út összekötése járda, parkoló, útpálya kialakítással és a terület 
zöldfelületének rendezése. 

• Hamzsabégi úttal párhuzamosan Ajnácska u.-Karolina közötti vasúti töltés mentén a te-
rület teljes rekultivizációja és zöldfelületté alakítása, fasorok faegyedeinek pótlása, valamint 
a parkolók és buszmegállók felülvizsgálata történik meg. Az Ajnácska utca-zsákutcás sza-
kaszon zöldfelületi sáv tervezett, elsősorban fatelepítés céljából. A Déli Körvasút déli olda-
lán a rézsűk mentén gyalogosjárda, zöldfelületi sáv és fasor tervezett, a támfalak esztétikus 
takarásával egyidejűleg.  

• Bartók Béla út - Tétényi út - Karolina út csomópont teljes forgalomtechnikai felülvizsgá-
lata és városias közterületté alakítása tervezett. A forgalomtechnikai vizsgálat alapvető 
célja a „védtelen közlekedők” közlekedésbiztonságának fokozása az irányhelyes infrastruk-
túra biztosításával. Mindezek mellett nagy hangsúly helyeződik a közösségi közlekedés 
megállói elérhetőségének javítására, a hiányzó gyalogos infrastruktúra kiépítésére és a 
csomóponti közterület igényes kialakítására. 

• A Hamzsabégi park (Bartók Béla út-Budafoki út között) teljes forgalomtechnikai felülvizs-
gálatával és zöldfelületének rendezésével a közterület újrarendezése történik. A vasúti pá-
lya alatt épülő átjárók (Szerémi sor, Erőmű utca, Fadrusz utca, Bukarest utca) új gyalogos-
kerékpáros közlekedési felületeket biztosítanak, valamint nagyon fontos a terület kerékpá-
ros infrastruktúra elemeinek tervezése a Kelet-Nyugat irányú kerékpáros főtengely megte-
remtése érdekében. A Hamzsabégi park közösségi funkcióinak tervezése kiemelt szem-
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pont (játszóterek a különböző korcsoportok számára, sportpályák és különféle sporteszkö-
zök, kutyafuttató, WC, pelenkázó és mosdó), valamint a képzőművészeti alkotások elhe-
lyezésére is teret enged a megújuló park. 

• Sárbogárdi út és Dombóvári út (Tétényi út - Budafoki út között) a közterületek teljes ke-
resztmetszetű felújítása tervezett a járda, zöldsáv, útpálya, parkolók és a rézsű átalakítá-
sával. Felülvizsgálat alá kerül a Tétényi út-Szerémi út közötti jelenlegi forgalomtechnika és 
a terület olyan mértékű átalakítása, mely leginkább szolgálja az ott élők mindennapjait. 

• Fehérvári út (Sárbogárdi út-Dombóvári út) forgalomtechnikai felülvizsgálata szükséges a 
Kelet-Nyugat irányú kerékpáros tengely és a vele párhuzamos sétány biztonságos kialakí-
tása érdekében. 

• Csonka János tér zöldfelületi rendezése és azzal szemben közterületi fásítás tervezett. 
• Budafoki út - Bogdánfy utcai csomópont felülvizsgálata szükséges a gyalogosok és ke-

rékpárosok számára a csomóponti mozgások lehetővé tétele érdekében minden irányban, 
valamint a Hamzsabégi utat és a Neumann János utcát kísérő közpark, sétány és kerék-
páros főtengely egyenes, akadálymentes és iránytörés nélküli átvezetése szükséges a Bu-
dafoki úton. Ezzel egyidejűleg cél a terület zöldfelületének növelése és fásítása. 

• Dombóvári út (Szerémi út - Budafoki út között) a közterületek teljes keresztmetszetű fel-
újítása tervezett a járda, zöldsáv, útpálya, parkolók és a rézsű átalakításával. A közterületen 
fásítás és a vasúti rézsűk zöldfelülettel történő takarása tervezett. 

• Neumann János utcával (Budafoki út és a nádorkerti áttörés között) párhuzamos terület-
sávon közpark tervezett, amely gyalogos és kerékpáros szempontból összeköttetést nyújt 
a Hamzsabégi úti és Kopaszi-gáti közparkok között. A Bogdánfy utcai csomópont és a ná-
dorkerti áttörés között sétány és kerékpárút tervezett. A területen továbbá intenzív fásítás 
és egyéb közparki funkciók is teret nyernek. Kiemelten fontos feladat az újonnan létesülő 
Nádorkert megállóhely gyalogos és kerékpáros kapcsolatainak biztosítása a megállóhely 
végponti (nyugati) gyalogos aluljárójának vonalában a vasúti projektben létrejövő új észak-
déli tengelyhez. Nádorkert megállóhelyhez továbbá K+R (kiss and ride) várakozóhely is 
létesül. 

• Nádorkerti áttörés kiemelet hálózati szereppel bír a Kopaszi-gáti közpark és a kelet-nyu-
gati lineáris park megközelítése szempontjából. A tervezési szakaszon olyan vonzó közte-
rületet kell biztosítani, ami egyaránt szolgálja a helyi lakosok, a hivatásforgalmi ingázók és 
a park látogatóit is. A gyalogos felületek megújítása, valamint a Rákóczi híd felhajtója felől 
elsősorban a zajvédelem és vizuális lehatárolás esztétikus kialakítása, a vasúti és a közúti 
töltés közé ékelődő sáv esetében a zöldfelületi rendezés és a fizikai lehatárolás szükséges. 
A megállóhely környezetében B+R parkolók, MOL-Bubi állomás és mikromobilitási pont ki-
alakítása is szükséges. 

• Gyalogos-kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (nádorkerti áttörés, a Pázmány Péter 
sétány és a Rákóczi híd között) szükséges a XI. kerületet kelet-nyugati irányban átszelő 
gyalogos-kerékpáros főútvonal Duna-parti, illetve pesti csatlakozása érdekében a tervezett 
kerékpárutat a nádorkerti áttörés és a Rákóczi híd között is továbbvezetni. A gyalogos és 
kerékpáros közlekedés folyamatos útvonalának és biztonságuk érdekében különszintű mű-
tárgy kialakítása szükséges a Rákóczi híd északi közúti lehajtójának rámpája alatt, valamint 
önálló új gyalogút létesítendő a különszintű műtárgy és a Neumann János utca között az 
Infopark és a Rákóczi híd közötti gyalogos forgalom átvezetése érdekében. 

• Vasúti rézsűk zöldfelületi rendezése (Dombóvári út Budafoki út – Pázmány Péter sétány 
között) extenzív zöldfelülettel, valamint Nádorkert megállóhely végponti peronfeljáratainak 
előterét, gyalogos kapcsolatait szintén rendezni szükséges. 
 

A terület jelenleg zárványos, nem biztosított a közvetlen összeköttetés a töltés két oldala kö-
zött. Az átjárhatóság érdekében ezért 4 gyalogos-, és kerékpáros átjáró valósul meg: 

• a Bukarest utca – Fejér Lipót utca között, 
• a Fadrusz utca – Mohai utca között, 
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• az Erőmű utca – Nádorliget utca között és 
• a Szerémi út kanyarulatában. 

A tervezési helyszíneket az alábbi ábra szemlélteti. 

 

120. ábra: A környezetrendezés projektelem fejlesztési területei 

Támfalak zöldítése 

A környezetrendezés projektelemhez tartozik a vasúti támfalak, mint műtárgyak takarása. A 
tervezett vasbeton támfal növényzettel való befuttatása, illetve annak növényzettel való elta-
karása fontos feladat.  A felmerülő variációknak azonban meg kell felelniük annak, hogy a 
támfal állapota folyamatosan vizsgálható maradjon, emellett a közbiztonság kérdése is elke-
rülhetetlen, vagyis a területnek átláthatónak, biztonságosnak kell lennie. 

A környezetrendezés projektelem magában foglalja a nagy jelentőséggel bíró új zöld tengely 
jelenkori igényekhez igazodó funkciókkal való megtöltését és azok városi környezetbe való 
beillesztését, a vasúti létesítmények városképi megjelenésének javítását, a közterületek szín-
vonalának emelését, továbbá biztonságos és jó gyalogos-kerékpáros kapcsolatok megterem-
tését. 

7.1.5. Megállóhelyek kijelölése 

A városi meglévő kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kiépíthető kapcsolat az alapvető fel-
tétele a nagyvasút városi forgalomba történő integrálásának.  

A megelőző vizsgálatok és forgalmi modellezési eredmények alapján az alábbi helyszínek biz-
tosítanak kedvező átszállási kapcsolatot: a pesti oldalon a Soroksári út és környékén, az Üllői 
út – Népliget környékén és a budai oldalon a Fehérvári út- Szerémi út- Budafoki út vasúttal 
bezárt területeinek környékén. 

Ennek megfelelően Déli Körvasút projekt 3 új megállóhely létesítését tartalmazza: Nádorkert 
mh., Közvágóhíd mh. és Népliget mh.  

1. Fehérvári út- Szerémi út – Budafoki út környéke - Nádorkert mh. 

Újbuda vasútvonallal érintett területein a belvárosba való eljutáshoz több lehetőség is adódik 
a Fehérvári út, a Szerémi út és a Budafoki út környékén. Az 1-es villamossal elérhetővé válik 
a budai fonódó hálózat több viszonylata is, mégpedig a 17-es, 41-es, 47-es, 47B-s, 48-as és 
56-os jelzésűek. Autóbuszos közlekedésre is van lehetőség. A 33-as járatcsalád két tagja a 
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33-as Móricz Zsigmond körtér / Nagytétény, ipartelep között, a 133E-s jelzésű Újpalota, Nyír-
palota út / Nagytétény, Erdélyi utca között közlekedik. A 153-as és 154B-s autóbuszok a Neu-
mann János utca és a Gazdagréti tér között teremtenek kapcsolatot.  

Az Összekötő vasúti híd budai oldalán, a nyíltvonalon létesül Nádorkert megállóhely néven, 
mely 3 vágánnyal fog rendelkezni. Ferencváros – Kelenföld állomásköz vonalszakaszon az 
Infopark és a BudaPart néven ismert fejlesztési terület között, a nádorkerti vasúti műtárgy és 
a Budafoki út által határolt részen, végig magas töltésen létesül. 

Az újonnan létesülő megállóhelyen 250 m hasznos hosszúságú, sínkorona felett 55 cm ma-
gasságú, szélesperonok kerülnek kialakításra. Az „A” peron az 1-2. vágányközben helyezke-
dik el, a peron szélessége 6,08 – 12,48 méter között alakul. A „B” peron a 3. vágány bal oldalán 
helyezkedik el, a peron szélessége 6,90 -9,10 méter.  

A tervezett megállóhely látványterveit szemléltetik a következő képek: 

 

121. ábra: Nádorkert mh. látványtervei 

A peronok megközelítése két gyalogos aluljárón keresztül lehetséges lépcsőkön, mozgólép-
csőkön, illetve felvonókkal. Olyan perontető épül, mely a zajfalakkal és a felsővezetéki rend-
szer tartószerkezetével integrált egységet képez. Az esélyegyenlőséget liftek fogják biztosí-
tani, melyekből perononként kettő (gyalogos aluljárónként 1-1) darab kerül kialakításra, az al-
ternatív akadálymentesség biztosításának érdekében. A keleti oldali (Ferencváros felőli) kijá-
rat lépcsőket nem, csak mozgólépcsőket tartalmaz (perononként kettőt-kettőt), míg a nyugati 
oldalon (Kelenföld felől) található kijárat mozgólépcsőket nem tartalmaz, csak lépcsőket. 

A tervezett megállóhely műszaki paramétereit mutatja a következő ábra: 
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122. ábra: Nádorkert mh. tervezett műszaki paraméterei 

A megállóhelyen minden vágányhoz széles peron épül perontetőkkel, különszintű, aka-
dálymentes megközelítési lehetőséggel, továbbá korszerű utastájékoztató rendszerrel. 
Nádorkert megállóhelyen a városi környezet miatt zajfallal integrált speciális perontető létesül. 

2. Soroksári út és környéke – Közvágóhíd mh. 

A Rákóczi út - Soroksári út – Könyves Kálmán körúti csomópont környékén több közösségi 
járatra nyílik átszállási lehetőség. A 2-es villamos könnyű eljutást biztosít a belvárosba, 24-es 
villamos a Keleti pályaudvarral nyújt összeköttetést, míg az 1-es jelzésű a Bécsi út / Vörösvári 
út és az Etele út / Fehérvári út között közlekedik a Hungária körgyűrűn. Autóbuszos viszony-
latok is elérhetők, mégpedig a 179-es jelzésű autóbusz Csepel, Szent Imre tér és a Közvágó-
híd között közlekedik, útvonala többnyire párhuzamos a 7-es HÉV-vel. Az 55-ös az 54-es vi-
szonylatok megegyező útvonalon járnak a Boráros tér és Pestszentimre vasútállomás közötti 
szakaszon, így Közvágóhídnál is. Pestszentimre után az előbbi Gyál felé tovább halad. A 23-
as és 23E-s jelzésű autóbuszok a Boráros tér és Pesterzsébet, Ady Endre tér között közle-
kednek. HÉV kapcsolat is elérhető. A H6-os járat Ráckevét köti össze a várossal. 

Tervezett állapotban Ferencváros vasútállomás területén új megállóhely létesül Közvágóhíd 
elnevezéssel. A megállóhelyen az utasforgalmi létesítmények állomási területen lévő megál-
lóhelyként fognak üzemelni. A felsővezetéki hálózat szempontjából az állomás területe köze-
lítőleg a jelenlegi marad, azaz az állomás előtti szakaszolás gyakorlatilag helyben épül át. 
Ferencváros vasútállomás Közvágóhíd megállóhely térségében 4 vágányú kialakítással ren-
delkezik (3 átmenő fővágány és 1 megelőző fővágány). 

A megállóhelyen minden vágányhoz széles peron épül perontetőkkel, különszintű, aka-
dálymentes megközelítési lehetőséggel, továbbá korszerű utastájékoztató rendszerrel. 
A perontető csarnokszerű létesítményként kerül kialakításra. 

Közvágóhíd megállóhelyen SK+55 cm magas peronok épülnek. A peronok részben a műtárgy 
szerkezetére kerülnek. A peron széle íves és egyenes vágány mellé is kerül. Íves vágány 
mellett az ívpótlékkal növelt távolságra tervezték a peronelemeket. A megállóhely látványter-
veit a következő képek szemléltetik: 
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123. ábra: Közvágóhíd mh. látványterve 

A peronszegély L-55 jelű előre gyártott vasbeton szegélyelemekből épül a nem műtárgyra eső 
szakaszon. A Soroksári út feletti acél műtárgyon a peronszegély egyedi, a hídszerkezettel 
együtt építendő acéltálca peremeként tervezett. 

A peronok megközelítése (perononként) két lépcsőn, mozgólépcsőkkel, illetve felvonókkal tör-
ténik. A peron megközelítése a Soroksári út két oldaláról lehetséges, a Soroksári úti műtárgy 
szerkezetén keresztül. A Soroksári úti hidak szerkezetének része egy-egy levél alakot for-
mázó, változó magasságú peronfedés 130 m hosszon. A peronok elejére, végére üzemi célból 
fellépés könnyítő elemet kell helyezni. 

A tervezett megállóhely műszaki paramétereit mutatja a következő ábra: 

 

124. ábra: Közvágóhíd mh. tervezett műszaki paraméterei 
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A Soroksári úti hidakon lévő vágányok esetében az üzemi közlekedési tér a peronok irányába 
biztosított, a vágányok külső oldalán a műtárgy szerkezeti elemeinek kötöttségei, a tervezett 
zajvédelem és a kőszóródást gátló függőleges lemez miatt nincs lehetőség.  

A megállóhely kb. fele részt magas töltésen, fele részt pedig a Soroksári út feletti új vasúti 
hídon található. Az ezen a szakaszon négyvágányú pályán két szigetperon kerül elhelyezésre, 
a III.a. - IV.a. vágányok között az „A” jelű, a VI.a. - VII.a. vágányok között pedig a „B” jelű 
peron. 

Közvágóhíd megállóhely egy jelenleg is forgalmas csomópontnál (Közvágóhíd H6 és H7 HÉV 
állomások, 1-es és 2-es villamos, autóbuszok) létesül, de távlatban tovább növekszik a jelen-
tősége egyrészt a közelben várható területfejlesztéseknek (pl. atlétikai sportlétesítmények épí-
tése) másrészt közlekedési beruházásoknak (Észak-Déli Regionális Gyorsvasút) köszönhe-
tően. 

A megállóhelyen létesülő új peronok paraméterei a következők lesznek. 

Peron jele hosszúsága [m] magassága 
[cm] 

Vágánytengely- 
távolság [m] 

Megközelítés 

A 300 sk+55 12,0 különszintű, 
középfeljárókkal 

B 230 sk+55 12,0 különszintű, 
középfeljárókkal 

33. táblázat: Közvágóhíd megállóhely peronjainak főbb paraméterei 

Az időjárás elleni védelemről perontető fog gondoskodni, mely csarnokszerű kialakítású lesz 
(a vasúti híddal közös szerkezet). A peronokon a szükséges utaskényelmi létesítmények (pl. 
padok, szemetes, menetrendi hirdetmény, infó oszlop, menetjegy-automata stb.) lesznek el-
helyezve. A peronokon hangos- és vizuális utastájékoztató berendezések létesülnek. 

A peronok megközelítése a Soroksári út keleti- és nyugati oldala felől is biztosítva lesz. A 
várható nagy utasforgalom kiszolgálása érdekében a Soroksári út nyugati oldala felől a lép-
csőkarok mellett mozgólépcső is létesül. Az esélyegyenlőséget liftek fogják biztosítani, me-
lyekből perononként kettő darab kerül kialakításra, az alternatív akadálymentesség biztosítá-
sának érdekében. 

A magas színvonalú utaskiszolgálás érdekében a Soroksári út nyugati oldalán a peronok és a 
vágányok alatt kvázi felvételi épület is létesül, benne ügyfélcentrummal (jegypénztárral), ATM 
automatákkal, csomagmegőrzővel, jegyautomatákkal (vasúti, illetve BKK), mellékhelyiséggel, 
diszponibilis helyiségekkel. Az említett létesítmény külső oldala mentén B+R parkoló épül. A 
keleti oldali lejáratnál néhány üzlethelyiség kerül kialakításra. 

Közvágóhíd megállóhely közúti kapcsolata kedvező, mivel a Soroksári út és a Könyves Kál-
mán körút kereszteződésének közelébe épülne meg, így a harántirányú és a sugárirányú for-
galmak is könnyen megközelíthetik. 

3. Népliget mh. 

A Népliget – Üllői út csomópontban elhelyezhető átszállási lehetőség előnye a vasút 3-as met-
róval való kapcsolata lehet, amely így megkönnyíti a belvárosba, Kispestre vagy Újpestre való 
eljutást. A villamosra való átszállás is biztosítható. 3-as jelzésű villamos a Mexikói út és a 
Gubacsi út / Határ út között közlekedik. Zuglót köti össze Pesterzsébettel, Kőbányán és Fe-
rencvároson áthaladva. A 181-es autóbusz a IX. kerületben közlekedik, az Aszódi utca és 
József Attila lakótelep, Távíró utca között. A viszonylat a József Attila lakótelep lakóinak biz-
tosít átszállási lehetőséget az Ecseri útnál a 3-as metróra.  A 281-es jelzésű autóbusz a IX. 
kerületben közlekedik körjáratban. Az Aszódi utca után a 181-es busz vonalán a József Attila 
lakótelep érintése után a Könyves Kálmán körút – Mester utca útvonalon halad a Drégely ut-
cában található szakorvosi rendelőig. 
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A Déli Körvasút vonalszakasszal tervezett új megállók mindegyike országos elsőrendű utak 
bevezető szakaszának keresztezésénél létesül. A Népliget megállóhely az Üllői úti kereszte-
zésnél lesz. Az Üllői út a délkelt pesti rész, valamint a Liszt Ferenc repülőtér és a belváros 
között teremt kapcsolatot. 

A vasúti megállónak a funkciója alapvetően a vasút déli oldalán található József Attila lakótelep 
mintegy 13 ezres lakóközösségének életminőségét szolgálná. A megálló mellett közvetlenül 
kereskedelmi létesítmények, az Üllői út és az Ecseri úti metrómegálló található, ezektől délre 
pedig maga a lakótelep. Problémája a területnek, hogy a lakótelepnek nincs igazi városrész 
központja, több pólusra tagolódtak az intézmények. Ugyanakkor a lakótelep Budapest egyik 
legzöldebb lakótelepe, igényes, rendezett zöldfelületekkel. Ennek fenntartása folyamatos 
munkát igénylő feladat, amely kiemelt szereppel bír a kerületi fejlesztések sorában. A vasút 
északi oldalán a Népliget található, a Könyves Kálmán körút menti irodaházak és a Tisztvise-
lőtelep elérése csak gyalogosan lehetséges (korlátozottan a 3-as metróval). 

A megállóhelyre tervezett utaslétesítmény lehetővé teszi az akadálymentes eljutást az Ecseri 
úti metró megálló irányába, amely a főutasáramlási irány, a Balkán-köz nyomvonalában.  

A megállóhely és környezetének telehatárolását a következő ábra szemlélteti: 

 

125. ábra: Népliget mh. tervezési területének lehatárolása (forrás: NIF Zrt.) 

A vasúti töltésben a Balkán-köz vonalában nyitott gyalogos átjáró szélességét tekintve kerék-
párút átvezetést is megenged. Az Üllői úti műtárgy alatt is kialakul egy tágas utastér, ahonnan 
a peronok Ferencváros felé eső végéhez lehet feljutni. Az akadálymentességet perononként 
egy-egy pár mozgólépcső, két lift és lépcsőkarok szolgálják.  
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A forgalmi igényeihez igazodva kialakított vágányképben a megállóhely 2 peronos kialakítású:  

peron vágányok hasznos 
hossz 

szélesség perontető 

„A” E4-E5 230 - 248m 11,39 – 11,55m 40+100m 

„B” E2-E3 230 – 264m  10,65 – 10,70m 35+100m 

34. táblázat: Peronok hossza 

A peronokon a kezdőponti oldalon 100m hosszú, a végponti oldalon 35-40m hosszú peronte-
tőket terveztünk a feljáratokhoz igazodva. 

Az új megállóhely főbb paramétereit a következő ábra szemlélteti: 

 

126. ábra: Népliget mh. főbb paraméterei 

Népliget vasúti megállóhely engedélyezési terveinek készítése jelenleg folyamatban van, 
melynek keretében elkészült a megállóhely építészeti diszpozíciós terve. A megrendelő NIF 
Zrt. által kiválasztott tanulmányterv a Sporaarchitects Kft. tervezésében készült.  

A Népliget új kapujának is nevezhető új megállóhely új, eddig hiányzó lokális összekötteté-
seket hoz létre Budapesten.  Az állomás a vasúti töltést, az infrastruktúra mesterséges aka-
dályát átütve a park dél-keleti sarkában létrehozza a hiányzó városi léptékű kapcsolatot a vá-
ros és a Népliget között. Ez az áttörés elősegíti a jelentősen alulhasznált park zöldfelületének 
kihasználását, visszaadja a parkot a városlakóknak. A park és a város élete kapcsolódhat 
egymáshoz, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a környéken lakók, dolgozók gyalogosan 
és kerékpárral könnyen és komfortosan elérhessék a parkot. 

A vasútállomást új városi sétány, gyalogostengely köti össze a legfontosabb átszállókapcso-
latot adó M3 metróvonal Ecseri út állomásával. Ez a tengely egyben meghatározza a terület 
későbbi városfejlesztési irányát is, lefekteti a fejlesztések hosszútávú urbanisztikai alapjait. A 
sétány mentén megvalósuló fejlesztések későbbiekben ráfűződnek erre a gerincre, pezsgő 
bulvárt, bevásárló jellegű utcát hozva létre, de a vasúti fejlesztéssel egy időben megvalósuló 
sétány önmagában is vonzó köztér, mely a környezetéből magas minősége miatt kiemelkedik. 

A sétány eleme egy fedett-nyitott árkádos passzázs, mely a városfejlesztéshez és a tömb ké-
sőbbi beépítéséhez kapcsolódhat, de önmagában is megvalósítható, biztosítja az állomás és 
a metró közötti fedett, időjárástól védett kapcsolatot. A fenntarthatóságra kerül át a hangsúly, 
fő attrakciója a Budapesten ma egyedülálló áramtermelő burkolati rendszer, a napfénytől fel-
töltődő, este világító burkolat, a korszerű, a csapadékvizet helyben kezelő, tároló vízelvezető, 
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vízgyűjtő rendszer, a biodiverzitást segítő változatos növénytelepítés, a PV panelek attraktív, 
egyedi alkalmazása, a padlóval, árnyékoló és tetőrendszerekkel összekötött önfenntartó köz-
világítás lehet.  

Az egynemű tájépítészeti és építészeti eszközökkel definiált sétány, gyalogostengely a külön-
böző városi helyzetekre reagálva több részre tagolódik. A metróállomástól kiszélesedett tere-
sedéssel indul térburkolatokkal és a mikro architektúra által irányba állítva éri el és keresztezi 
az Üllői utat. A metróállomástól vizuális kapcsolat könnyíti meg a tájékozódást. A túloldalon 
tágas sétányként folytatódva érkezik az állomás előtti fogadótérre, az állomás alatt áthaladva 
érkezik el a ligetbe, ahol a zöldbe befutva, fokozatosan parkká átalakulva végződik, elérve a 
liget közlekedési rendszerét. 

A vasúti megálló kiépítésével a Népliget, a József Attila lakótelep és a Gyárdűlő egy új közle-
kedési lehetőséghez jut. A vasúti megálló és az Ecseri úti metró állomás között kiépülő új 
gyalogos sétány nem csak összeköti a meglévő és az új közlekedési tengelyeket, hanem fel-
tárja a Népligetet és a városrész új központjává is válhat a megtelepülő szolgáltatásoknak 
köszönhetően. Az állomás bejáratánál kialakított kerékpár tárolók, mikromobilitási pontok és 
K+R megállók tovább erősítik a környező városrészek és az állomás kapcsolatát. 

A tervezett megállóhely közlekedési kapcsolatait szemlélteti a következő ábra: 

 

127. ábra: Távlati helyszínrajz, közlekedési kapcsolatok (forrás: NIF Zrt.) 
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Kiépül a Népligethez vezető átjáró és a hozzá vezető gyalogos tengely. Az átjáró kiszélesíté-
sével jelentős, városi léptékű gyalogos összeköttetés jön létre. Az állomás aluljáró szintjén 
átvezetett sétány két oldalán a töltést “felhajtva” alakul ki a két átellenes bejárati térség. A 
peronlefedések könnyed szerkezetei ellenpontozzák a töltés tömörebb, földszerűbb architek-
túráját. Az állomás környéki városfejlesztést alapvetően zöldfelületek felszakadozott levegős 
városi tömbök, gyalogossétányok hálózataként tervezett. A városrész autómentes belső ré-
szét kiszolgáló külső utak veszik körül, melyekben megoldható a szükséges, redukált meny-
nyiségű parkolás, valamint autós kiszolgálás. 

A városi és a magánterületeken lévő zöldfelületek kiemelt szerepet kapnak a mikroklíma szem-
pontjából, csökkentik a városi hősziget hatást, valamint helyben kezelik és tárolják a csapa-
dékvizet, szétosztva a burkolt felületek és a zöldfelületek között, nem terhelve az amúgy is 
túlterhelt csapadékvíz hálózatot. A közterületen esőkertek, esőlevezető, vízvisszatartó árkok 
rendszere épülhet ki a sétányok és a parkok mentén, a magánterületen esőkertek, intenzív 
zöldtetők alakítandóak ki. A városrészben összesen mintegy GFA 210 000 m2 vegyes funkci-
ójú épület, kereskedelem, munkahely, középület ill. lakás alakítható ki. 

A főbb városi tengelyek mentén aktív, utcával intenzíven kommunikáló funkciók kerülnek, ke-
reskedelem, szolgáltató és vendéglátó, valamint közösségi funkciók.  

A tervezett tájépítészeti elrendezést a következő ábra szemlélteti: 

 

128. ábra: Népliget mh. tájépítészeti elrendezése (forrás: NIF Zrt.) 
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A vasúti pálya töltésen fut, a két középperont az állomás két végéből, aluljárókból felvezető 
lépcsőkön, mozgólépcsőn és liften lehet megközelíteni, így a peronok teljeskörűen akadály-
mentes kialakításúak. 

Az M3 metróval összeköttetést adó városi sétány által meghatározott, a Népligetbe átvezető 
új városi gyalogostengely jelöli ki az állomás főbejáratát az északkeleti oldalon, az Üllői úton 
egy kisebb, szintén aluljáróból megközelíthető alternatív bejárat létesül a peronok délnyugati 
oldalán. A főbejárat előterében létesülő nagy, kényelmes fogadótéren kapnak helyet a közös-
ségi közlekedés megállóhelyei, a K+R, a mikromobilitási központ és a közösségi kerékpártá-
roló, a főbejárathoz kapcsolódnak az állomás esetleges üzemi kiszolgáló helyiségei, valamint 
az állomáshoz és a parkhoz kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató egységek, pl. kávézó, 
pékség, újságos. 

A peronok éjszakára passzázskapuval, beléptető rendszerrel vagy üvegfalakkal zárhatóak a 
lépcsők aljában, míg a publikus átjáró akár állandóan is nyitva lehet. Mivel az állomási csarnok 
fedett-nyitott kialakítású, az utazás komfortját növelheti, ha a lépcsők és a mozgólépcsők fel-
érkezésének környezetét akár télen fűthető szélvédő üvegdoboz veszi körbe, ez az elem in-
tegrálható a koncepcióba. 

A megállóhely látványtervét szemléltetik a következő képek. 

 

129. ábra: Népliget mh. látványtervei (forrás: NIF Zrt.) 

A Déli Körvasút vasútvonal és az M3 metróvonal metszéspontja egy jelentős utasforgalmi po-
tenciállal rendelkező átszállóhelyet képez, hiszen az Üllői út – Ecseri út térségében az ország 
legforgalmasabb (igaz, elsősorban távolsági és nemzetközi forgalmat lebonyolító) vasútvonala 
és legforgalmasabb városi gyorsvasúti vonala találkozik. Népliget megállóhely létesítésével a 
keleti agglomeráció felől érkező déli körvasúti vonatok kapnak metrókapcsolatot, valamint Fe-
rencváros kezdőpontján is kapacitásnövelés történik. 

Összességében mindezek által javul a vasúti közlekedés versenyképessége az egyéni 
közúti közlekedéssel szemben, korszerű és megbízható átszállási lehetőségek adódnak, 
mindeközben tehermentesíti a közúti hálózatot és elősegíti a környezeti terhelés csökkentését. 
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7.1.6. A projekt hatásai 

7.1.6.1. Társadalmi és gazdasági hatások 

A fejlesztés tekintetében az elsődleges célcsoportnak a vasúttal utazó lakosok számítanak. A 
fejlesztési projektnek köszönhetően időt és fáradtságot tudnak megtakarítani.  

A másik célcsoportot a projekt hatásterületének azon lakói alkotják, akik jelenleg még nem 
részesítik előnyben a vasúti közlekedést és csak a jobb szolgáltatási színvonal miatt válasz-
tanák a vasútat (eljutási idő, megbízhatóság stb.). 

Megint másik célcsoportot képviselnek a mozgásukban korlátozottak, akik számára a sínko-
ronaszint+55 cm magas utasperonok lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést a vasút-
állomásokon, ahol számukra könnyebben elérhető és az életminőségüket javító utas létesít-
mények is elérhetők, bár a fejlesztési projekt nemcsak a kifejezetten a vonal által érintett tele-
pülések lakóit célozza meg, hanem a fejlesztési projekt által érintett térség valamennyi telepü-
lésének lakóit.    

A jobb vasúti szolgáltatás hatással lesz a gazdaságra is, különösen a kedvezőbb ingázási 
feltételek és a munkahelyek, a közszolgáltatások és a kereskedelmi létesítmények könnyebb 
elérhetőségének biztosításával.  A modern közlekedési infrastruktúra vonzóbb és élhetőbb 
környezetet teremt, ezért közvetve minden lakos és üzleti vállalkozás profitálni fog a projekt 
eredményeiből. A projekt legnagyobb nyertesei azonban az elővárosi közlekedés résztvevői. 

A Déli Körvasút projekt 3 új megállóhely létesítését tartalmazza: Nádorkert mh., Közvágóhíd 
mh. és Népliget mh. 

A Déli Körvasút projekt Budapest vasúti kapacitás problémáinak megoldásában jelentős sze-
repet fog játszani az új megállóhelyek által az alábbi szemlélet mentén: 

• integráció: a projekt által megvalósul egy intermodális közlekedési lehetőség a térségben, 
ugyanis átszállási lehetőséget kínálnak a tervezett M5 (H6/H7 összekötése és bevezetése 
a belváros felé) a tervezett Közvágóhíd megállóhely mentén, a meglévő M4 utasforgalma 
csatlakozni tud a Nádorkert megállóhelynél és az M3 utasforgalma csatlakozni tud a Nép-
liget megállóhelynél, 

• a vasúti közlekedés szolgáltatási színvonalának növelésével (utaskényelem, akadálymen-
tesség, módváltási lehetőség, P+R és B+R parkolók) csökkenhet az egyéni közlekedési 
módot használók száma. 

A hálózaton új megállóhelyek létesítésével növelhető a városi területek és a város egyéb köz-
lekedési lehetőségeinek elérése, ezáltal növekszik a vasút városi közlekedésbe integráltságá-
nak esélye. Az új városi területek fejlesztése során alapfeltétellé válhat a vasút feltáró szerepe. 

Népliget megállóhely létesítésével a keleti agglomeráció felől érkező déli körvasúti vonatok 
kapnak metrókapcsolatot, valamint Ferencváros vasútállomás kezdőpontján is kapacitásnö-
velés történik. 

7.1.6.2. Hozzájárulás a területi kohézió horizontális célkitűzéseihez 

A projekt hozzájárul a biztonságos és fenntartható közlekedéshez. A napi utazások megosz-
lása eltolódik a közúti közlekedéstől a környezetbarátabb és fenntarthatóbb kötöttpályás köz-
lekedés felé, ezáltal csökken a napi utazások környezeti, technikai és közbiztonsági kocká-
zata, valamint az ezekből következő terhek és károk.  

A villamos kötöttpályás közlekedés előtérbe kerülésével, valamint a légszennyezés megszű-
nésével és a közúti közlekedés csökkenésével összefüggésben a zajártalom várható csökke-
nése okán javul a jelenlegi közlekedési útvonalak mentén élők és a tömegközlekedést nem 
használók életminősége. 
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 Utasforgalmi hatások  

A Déli Körvasút fejlesztésének alapvető célja, hogy az elővárosi térségből sűrű és ütemes 
vonatközlekedés álljon az utazók rendelkezésére, valamint a városon belüli a vasúton még 
sűrűbb akár 10 perces közös követés is kialakuljon. A kapcsolódó vonalak elővárosi szaka-
száról óránként 4 személyvonat induljon Budapestre a távolsági és zónázó vonatokon felül. 
Ebből óránként 2 vonat a megszokott fejpályaudvarra míg további 2 a Déli Körvasúton átha-
ladva a város távolabbi részeivel és az agglomeráció is teremtsen közvetlen átszállásmentes 
kapcsolatot. 

A Déli Körvasút a budai oldalról az 1, 30a, 40a vasútvonalak, míg a pesti oldalon a 80a, 100a, 
120a vasútvonalak között teremt közvetlen összeköttetést. 

Két lehetséges menetrendre is elkészítettük az utasforgalmi vizsgálatot.  

Az utasforgalmi modellezés során az 3. projektelem „Egyvágányú bújtatás létesítése Ferenc-
város állomás végponti váltókörzetében” munkaközi vasútüzemi vizsgálatában kidolgozott me-
netrendet vettük figyelembe. Ezt nevezzük az alap menetrendnek, ennek a hatásait figye-
lembe véve készült a közgazdasági és pénzügyi elemzés. 

Készült még egy bővített körvasúti közlekedést tartalmazó menetrendi koncepció is, ezt 
nevezzük szcenárió menetrendnek. A szcenárió menetrend minden szempontra kiterjedő 
műszaki vizsgálata nem történt meg ezért jelen dokumentációban csak szcenárió elemzésként 
mutatjuk be a hatásait. Az utasforgalmi hatásait jelen fejezet tartalmazza, míg a közgazdasági 
költségek és hasznok az érzékenységvizsgálatban kerülnek bemutatásra. 

A szcenárió menetrend koncepciója az, hogy a Keleti pályaudvarba vezető vonalakat az uta-
sok az átlós vonalaknál lényegesen kevésbé használják, ezért a Keleti pályaudvar helyett a 
Déli Körvasúthoz csatlakozó további vonalakra (100a és a Külső Körvasúti gyűrűre kell) a vas-
úti forgalmat átterelni. A szcenárió menetrend óránként eggyel több elővárosi vonatpárral szá-
mol, mely Pestről érkezve Kelenföld vasútállomáson fordul. Tovább ez a struktúra azzal szá-
mol, hogy az elővárosi vonatok és egyes távolsági vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Re-
pülőtérre vagy Kőbánya felsőn át az agglomerációba közlekednek a Dunántúlról.  

Tervezett vonatmennyiségek a Déli körvasúton menetrendenként: 

Alap menetrend: 

• Távolsági:  4 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 7 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 5 vonat/óra/irány 
• Összesen:  16 vonat/óra/irány 

Szcenárió menetrend 

• Távolsági:  4 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 8 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 5 vonat/óra/irány 
• Összesen:  17 vonat/óra/irány 

7.2.1. Alap menetrend vizsgálata 

A Déli Körvasút fejlesztésének alapvető célja, hogy az elővárosi térségből sűrű és ütemes 
vonatközlekedés álljon az utazók rendelkezésére, valamint a városon belüli a vasúton még 
sűrűbb akár 10 perces közös követés is kialakuljon. A kapcsolódó vonalakról óránként 4 sze-
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mélyvonat induljon Budapestre. Ebből óránként 2 vonat a megszokott fejpályaudvarra míg to-
vábbi 2 a Déli Körvasúton áthaladva a város távolabbi részeivel és az agglomeráció is te-
remtsen közvetlen átszállásmentes kapcsolatot.  

A Déli Körvasút a budai oldalról az 1, 30a, 40a vasútvonalak, míg a pesti oldalon a 80a, 100a, 
120a vasútvonalak között teremt közvetlen összeköttetést. 

Az utasforgalmi modellezés során az 3. projektelem „Egyvágányú bújtatás létesítése Ferenc-
város vasútállomás végponti váltókörzetében” munkaközi vasútüzemi vizsgálatában kidolgo-
zott menetrendet vettük figyelembe. 

A 4 projektelem együttes megvalósulása esetén az alábbi személyszállító vonatok közlekedé-
sével lehet számolni a Déli összekötő vasúti hídon: 

Vonal Viszonylat      Vonatnem Vonat darabszám 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Bécs   RJ  1 vonat/óra/irány 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Sopron/Szombathely IC  1 vonat/óra/irány 

V1 Bp.-Keleti – Tatabánya – Győr   Z10  1 vonat/óra/irány 

V1 Liszt F. repülőtér – Kőbánya-Kispest – Biatorbágy S15  2 vonat/óra/irány 

V30 Bp.-Keleti - Székesfehérvár - Veszprém/Tapolca GY-20/29 2 vonat/óra/irány 

V30a Pécel – Kőbánya-Felső – Tárnok/Székesfehérvár G43  2 vonat/óra/irány 

V40a Gyömrő – Kőbánya-Felső – Százhalombatta/Ercsi S44  2 vonat/óra/irány 

A Déli Körvasúton vele esetben közlekedő vonatok száma: 

• Távolsági:  4 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 7 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 5 vonat/óra/irány 
• Összesen:  16 vonat/óra/irány 

 
A három új megállóhely esetén a megállási rend a következő: 
• Nádorkert megállóhely: Várhatóan csak az elővárosi vonatok fognak megállni (Z10, S15, 

S44, G43). 
• Közvágóhíd megállóhely: minden vonat megáll elővárosi és távolsági egyaránt, 
• Népliget megállóhely: minden elővárosi vonat megáll (Z10, S15, S44, G43), ezen kívül a 

150-es vasútvonal távolsági vonatai. 

A projektes eset 2028, 2030, 2040, 2050 évekre került modellezésre. Az egyes időtávokra 
figyelembe vettük a várható budapesti és környéki ingatlan- és hálózatfejlesztéseket, köztük a 
H6-H7 projektet, vagyis a déli HÉV vonalak Kálvin térig történő meghosszabbítását. Majd táv-
latban 2040-ben pedig a H5-H6-H7 pesti belváros alatti összeköttetésével számoltunk. A for-
galmi modell részletes leírását „A forgalmi elemzések módszere” című fejezet tartalmazza. 

A következő ábrán a vele esetben figyelembe vett menetrend ütemtérképét mutatja be. A mo-
dellezés során ezen adatokat használtuk fel. A szükséges vonatokat természetesen a feltün-
tetett szélső állomásokon túl is közlekedtettük. A S44, és G43 vonatok a modellezésben 
Gyömrőig, ill. Pécelig közlekednek. 

A tervezett menetrend a jelenlegi állapothoz képest a következő szolgáltatási szintnövekedést 
tartalmazza a Déli Körvasúton és ahhoz kapcsolódó vonalakon: 
• 30 vv. távolsági vonatai a Keleti pályaudvarra közlekednek, óránként 2 pár vonat, 
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• 40 vv. IC órás ütemben a Déli pályaudvarra tud közlekedni, 
• 40a vv. megvalósul a zónázó közlekedés óránként 2 pár vonat a Déli pályaudvarra tud 

közlekedni, 
• 1 vv. megvalósul a zónázó közlekedés óránként 1 pár vonat a Keleti pályaudvarra tud köz-

lekedni, 
• S15 elővárosi vonat Liszt F. repülőtér – Kőbánya-Kispest – Kelenföld vasútállomás között 

közlekedik 
• a jelenlegi S36 és G43-as átlós személyvonatok kiegészülnek további egy-egy pár, órán-

ként közlekedő vonatpárral, G43-as Pécelre közlekedik óránként 2-szer, S36-t felváltja az 
óránként kétszer közlekedő S44 Gyömrő és Százhalombatta/Ercsi viszonylat 

Összeségében Kelenföld vasútállomás és Népliget között 10 perces ütem szerint közlekednek 
az elővárosi vonatok a jelenlegi 2 helyett 6 pár elővárosi vonat, melyek mind a pesti, mind a 
budai oldalon átlós kapcsolatot teremtenek az agglomerációval. Az óránkénti 6 pár vonat 2-2-
2 pár átlós viszonyaltot jelent. Budai oldalról Biatorbágy/Tárnok/Százhalombatta és a pesti 
oldalon Pécel/Gyömrő/Ferihegy között. 

 

130. ábra: Déli Körvasút elővárosi kapcsolatai (forrás: ITM) 

A vasúti fejlesztéshez csatlakozóan egyes állomásokra a ráhordó hálózat fejlesztését is figye-
lembe vettük. A 83-as trolibuszvonal jelenleg meghosszabbítás alatt áll Népliget metró állo-
másig. Figyelembe vettük Népliget vasútállomáshoz történő további meghosszabbítását. 

Volán/BKK hálózat esetén a következőkkel számoltunk: 

• Gyáli buszok a Népligethez közlekednek 
• 484 Pécel vasútállomás érintésével 
• 510, 575 Gyömrő vasútállomás érintésével 
• 575 Ecser vasútállomás érintésével 
• 763, 778 Biatorbágy vasútállomás érintésével 
• Minden a Népligethez közlekedő autóbusz megáll Nádorkert (Kelenföldi Erőmű vagy Sa-

sadi út helyett), Közvágóhíd, Népliget vasútállomások valamelyikén. 
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131. ábra: Tervezett állapot menetrendje, alap menetrend vizsgálata, 16 vonatpár/óra forgalom, esetén 
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Vonal Viszonylat Honnan Hova 
Vonat-
nem 

Menetidő* 
[perc] 

Napi menet-
szám** 

[vonat/irány] 

Csúcsórai 
menetszám** 
[vonat/irány] 

Követési idő 
[perc] 

V001 S10/S12 Budapest-Déli V12 Személy 54 36 2 30 

V001 Z10 Budapest-Keleti V1 Zónázó 52 18 1 60 

V001 RJ Budapest-Keleti V1 RJ 51 18 1 60 

V001 IC Budapest-Keleti V1 IC 51 18 1 60 

V001 S15 
Liszt Ferenc Repü-
lőtér Biatorbágy Személy 42 36 2 30 

V002 S72 Piliscsaba Éles sarok Személy 48 36 2 30 

V020 GY-20/GY-29 Budapest-Keleti V20 Gyors 61 36 2 30 

V030 GY/EX-30 Budapest-Déli V30 Gyors 48 36 2 30 

V030a Z30 Budapest-Déli Martonvásár Zónázó 31 18 1 60 

V030a Z30 Budapest-Déli Székesfehérvár Zónázó 60 18 1 60 

V030a G43 Pécel Tárnok Gyorsított 62 18 1 60 

V030a G43 Pécel Székesfehérvár Gyorsított 95 18 1 60 

V040 IC Budapest-Déli V40 IC 41 18 1 60 

V040a Z40 Budapest-Déli Pusztaszabolcs Zónázó 44 18 1 60 

V040a Z42 Budapest-Déli V42 Zónázó 42 18 1 60 

V040a S40 Budapest-Déli Százhalombatta Személy 40 36 2 30 

V040a S44 Gyömrő Ercsi Személy 82 18 1 60 

V040a S44 Gyömrő Százhalombatta Személy 74 18 1 60 

V150 EC-150 Budapest-Keleti V150 IC 47 9 1 120 

V150 GY-150 Budapest-Keleti V150 Gyors 42 18 1 60 
* Az EFM modellterületére vonatkozóan 

** Modellezett értékek, egyszerűsített menetrend alapján 

Hova irány esetén a V* azt jelöli, hogy a vonat az EFM modell területén túlra közlekedik, félkövér a Déli Körvasúton közlekedő vonatokat jelöli 

35. táblázat: Vele esetben figyelmbe vett menetrendi struktúra 



A budapesti Déli Körvasút fejlesztése 
Megvalósíthatósági tanulmány - részlet 

224 
 
 

A vasúti kínálat fejlesztése következtében napi 5600 jármú kilométerrel nő a vasúti teljesít-
mény Tárnok/Százhalombatta és Keleti pályaudvar/Éles sarok között a Déli Körvasúton ke-
resztül. A Déli Körvasúton napi 252 menettel több személyszállító vonat fog közlekedni a pro-
jekt következtében. Ez abból következik, hogy a modellben azzal számoltunk, hogy óránként 
7 vonatpárral több személyszállító vonat fog közlekedni napi 18 órán keresztül. A 40a vonalon 
Érd felsőig óránként 3 vonatpár többlettel lehet számolni, amiből 1 Tárnokra, 2 Százhalombat-
tára közlekedik. A 7 vonatpárból 3 a Keleti pályaudvarra közlekedik tovább, míg 4 Éles sarok 
irányába. Ezek nem konkrét viszonylatokat jelölnek, hanem csak a teljesítmény növekedést. 

 

132. ábra: Vasúti járműkilométer változás, járműkm/nap 

Az alábbi táblázatban az egyes távlati évek utasforgalmi modellezési eredményei láthatóak, a 
tárgyév projektes esete viszonyítva az év projekt nélküli esetéhez. Naponta összesen 10 ezer 
óra időt takarít meg a Déli Körvasutat használó 50 ezer utas. Az évek előrehaladtával az uta-
zási idővel kapcsolatos hasznok kismértékben nőnek, majd 2050-re csökkennek ez főként a 
demográfiai változásokkal magyarázható. 20-25 ezer átszállással kevesebbel is elérik az uta-
sok a céljukat. De az utaskilométer érték 130-160 ezer utaskm/nappal növekszik, köszönhe-
tően az új utasoknak és annak, hogy a vasút nagyobb átlagsebességgel közlekedik, így egy 
távolságban hosszabb útvonal időben lehet kedvezőbb. 

Modell adatok 2028 2030 2040 2050 

Jelenlegi utasok utazásiidő változása [utasóra/nap] -9 415 -9 550 -10 140 -9 865 
Személygépkocsiról módváltó utasok utazási-
idő változása [utasóra/nap] -882 -890 -926 -885 

Személygépkocsiról módváltó utasok száma [utas/nap] 6 047 6 095 6 949 6 532 
Megváltozott közlekedési kínálat miatt az eddigi 
személygépkocsis utazás más célpontra kö-
zösségi közlekedésen valósul meg 

[utas/nap] 4 813 4 766 5 472 5 010 

Átszállásszám változása [átszállás/nap] -21 493 -21 881 -24 545 -23 610 
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Modell adatok 2028 2030 2040 2050 

Utasteljesítmény változása [utaskm/nap] 142 690 131 737 159 066 135 635 

Hálózatfejlesz-
tésből szár-
mazó változás 

Helyi autóbusz járműkilométer 
változás [jkm/nap] 428 428 428 428 

Helyközi autóbusz járműkilo-
méter változás [jkm/nap] 18 18 18 18 

Trolibusz járműkilométer válto-
zás [jkm/nap] 231 231 231 231 

Vasút járműkilométer változás [jkm/nap] 5 634 5 634 5 634 5 634 
Utasforgalmi 
átrendeződés 
miatti teljesít-
ménycsökken-
tési lehetőség 

Helyi autóbusz járműkilométer 
változás [jkm/nap] -4 013 -4 115 -4 408 -4 500 

Helyközi autóbusz járműkilo-
méter változás [jkm/nap] -4 300 -4 176 -4 263 -4 206 

Személygépkocsi járműkilométer változás ösz-
szesen [jkm/nap] -85 776 -86 227 -97 292 -83 605 

36. táblázat: Távlati évek forgalmi modellezési eredményei 

Az EFM igénymodellt használva számítottuk a közösségi közlekedési utasforgalom és a közúti 
utasforgalom változását. A 4 lépcsős modell tartalmazza a forgalomkeltés-, -szétosztás és –
megosztás, valamint a ráterelés lépéseket. 

Ennek következtében 2 részre bontottuk a személygépjármű forgalom csökkenésének a for-
rását, ez látható a fenti táblázatban: 

1. A projekt hatására a szétosztás megváltozik más célpontra közlekednek az utasok a 
megváltozott vasúti kínálat hatására. A megváltozott közlekedési kínálat miatt az eddigi 
személygépkocsis utazás más célpontra közösségi közlekedésen valósul meg. 

2. A módválasztás hatására adott két pont között a személygépkocsi helyett a közösségi 
közlekedést választják az utazók. 

Ez 2040-re összesen 12 500 szgk-s utazást jelent, ennyien választják a közösségi közlekedést 
az egyéni közlekedés helyett. Ez 1,3-as foglaltsággal számolva 9 500 személygépjármű moz-
gást jelent naponta. Ezt a személygépkocsi forgalom csökkenést összehasonlítva a Duna hi-
dak közúti forgalmával, elmondható, hogy ez a Lánchíd forgalmának a 40%-át vagy a Szabad-
ság híd forgalmának a 2/3-át eléri. Akár a projekt megvalósulásával összhangban ilyen mér-
tékű közúti forgalom csillapítás valósítható meg. Ha ez a forgalom csillapítás nem történik meg, 
fennáll a veszélye, hogy ez a közúti forgalom csökkenés nem Budapest belvárosában jelent-
kezik, hanem a közúti forgalom sajátosságai miatt a Rákóczi hídon, Új Duna-hídon esetleg az 
M0 déli szektorán. 
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133. ábra: Közúti forgalom csökkenésének összehasonlítása 

A Déli Körvasút utasforgalma Kelenföldtől Népligetig növekszik. 2040-ben Kelenföldről 43 ezer 
utas indul el rajta. Nádorkertnél 2 000 utassal növekszik a keresztmetszeti utasforgalom elérve 
a 45 ezret. Közvágóhídnál tovább növekszik az utasok száma 5 000 fővel, így nem a Duna 
híd a legforgalmasabb keresztmetszet, hanem a Közvágóhíd-Népliget szakasz, itt az utasfor-
galom eléri az 50 ezret naponta. Népliget állomáson 3 000 fővel csökken a forgalom és később 
már szétágazik a forgalom 3 irányba. A legforgalmasabb irány Kőbánya Felső a 47 ezer utas-
ból 35 ezer ezt az irányt választja. Kőbánya-Kispest felé 7 000, míg a Keleti pályaudvar felé 
csak 5 000 utas várható. 

Modell adatok 2028 2030 2040 2050 

Déli összekötő vasúti híd utas-
forgalma [utas/nap] 43 001 42 209 45 254 43 534 

37. táblázat: Déli összekötő vasúti híd utasforgalma, utas/nap 

A Déli összekötő vasúti hídon utazók közül Budáról az utasok 40%-a érkezik, tehát nem az 
agglomerációból vagy távolabbról, onnan az utazások 60%-a származik. A Déli Körvasútról 
hagyományosan erős a távolsági/nemzetközi utasforgalom. 

Keleti irányból, az agglomerációból csak az utazások ¼-e érkezik. Ferencváros és Kőbánya, 
valamint a XVII. kerületi utazások jelennek meg a vasúton.  

A Déli Körvasútról Kőbánya felső és Kőbánya-Kispest felé 5 az 1-hez arányba utaznak a vo-
natokon. Ez több okra vezethető vissza. A kínálat különbözik részben ez okozza a különbsé-
get. Kőbánya felsőre 4 vonatpár, míg Kőbánya-Kispestre 2 vonatpár közlekedik óránként. A 
Kőbánya felső felől érkező vonatokról még nem volt lehetőségük metróra átszállni az utasok-
nak ezért Népligetig ők mindenképp elutaznak, míg Kőbánya-Kispest felől érkező vonatokról 
már az utasok átszálltak az M3 metróra Kőbánya-Kispestnél. Ezek okozzák a jelentős különb-
séget. Ez látható a következő két ábrán is. 
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134. ábra Duna híd vasúti utasainak útvonala, 2040, projektes eset 

Az alábbiakban az egyes időtávokra vonatkozó terhelési és különbségábrák láthatóak. 

 

135. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2028, projektes eset 
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136. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2028, projektes eset 

 

137. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2030, projektes eset 
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138. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2030, projektes eset 

 

139. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2040, projektes eset 
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140. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2040, projektes eset 

 

141. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2050, projektes eset 
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142. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2050, projektes eset 

Összehasonlítottuk a jelen és a távlati 2040. évi vele eset utasforgalmi terheléseit, hogy meg-
vizsgáljuk, hogy milyen közösségi közlekedési viszonylatok kínálatában lehet/kell beavatkozni 
a projekt hatására. 

Kötöttpályás közlekedés: 

• Mind az M4 metróvonal, mind az 1-es villamosvonal esetén a projekt érezhetően csökkenti 
az utasforgalmat. 

• Azonban a jelenlegi utasterheléshez viszonyítva az M4 metróvonal forgalma érdemben 
nem változik a projektes esethez viszonyítva, sőt a kelenföldi részen forgalomnövekedés 
várható, ez a megvalósuló ingatlanfejlesztéseknek köszönhető a térségben. 

• Így az M4 metróvonal teljesítménycsökkenése a jelenlegi kínálathoz képest nem javasolt. 
• 1-es villamos forgalma a projekt hatására kiegyenlítettebbé válik a déli szakaszon, az egyéb 

fejlesztések a jelenhez képest itt is jelentősen növelik a forgalmat. 
• A többi metróvonal esetén, bár volumenében nagy a változás, a metrók forgalmához képest 

kismértékű, így ott sem javasolt beavatkozás a menetrendbe; az M2 metróvonal esetén 
4%, az M3 esetén 2% utaskm-csökkenés várható. 

• A többi villamosvonalon nincs koncentrált utasteljesítménycsökkenés. 
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143. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2040. évi projektes eset és a 2020. évi 
jelenlegi állapot között 

Autóbusz-közlekedés: 

• Autóbuszvonalak esetén összesen 8000-9000 jkm/nap csökkenést lehet realizálni az utas-
kilométer csökkenésből. 

• Az agglomerációban a 6. és 7. sz. főutat és M7 autópályát érintő elővárosi és városi autó-
busz járatnál, Pécel, Gyömrő, Maglód térségéből érkező járatok esetén lehetséges a telje-
sítmény csökkentés. 

• A XVII. kerületi járatok közül, melyek érintik az Éles sarkot is azok forgalma inkább növek-
szik a vasútra való ráhordás miatt, míg a közvetlen Örs vezér terei expresszjáratok forgalma 
csökken. 

• BKK járatok közül a forgalmi modell alapján a következők utasforgalma csökken jelentősen: 
33 67 98 98E 100E 101B 101E 133E 168E 169E 172 173 272 201E 202E 213 214 276E 

• Az autóbuszok esetén a jelenlegi kínálatból indultunk ki. A csatlakozó vasúti projektek ese-
tén tervezett átszervezésekről nem állt rendelkezésre információ. 

A projekt megvalósulása során érdemes figyelemmel kísérni az érintett városi közösségi köz-
lekedési eszközök forgalmának változását és a tervezett ingatlanfejlesztések megvalósulásá-
nak ütemét és ezeknek függvényében dönteni az egyes viszonylatok sűrítéséről vagy ritkítá-
sáról. 

Az alábbi táblázat, valamint az ábrák az egyes újonnan létesülő vasúti megállók utasforgalmi 
adatait tartalmazzák. 

Nádorkert esetén kb. napi 5000 ezer utas várható, ők jellemzően a környező területekről ér-
keznek, minimális a távolra utazó átszálló utasforgalom. Vasúttal a pesti oldalról érkezi a for-
galom zöme. Kőbánya és Rákosmentéről közvetlen átszállásmentes kapcsolatot biztosít a 
vasút a térséggel  
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Közvágóhíd esetén már az átszálló forgalom dominál ¾-e az utasoknak átszálló. Közvágóhíd 
forgalma 20 ezer utas/nap, míg a H6H7 csak a Kálvin térig közlekedik, mikor összekötődik a 
H5 vonallal akkor megugrik az utasforgalom meghaladja a 30 ezer utast. Hiszen ekkor már a 
teljes várost átszelő hálózattá alakul a vasút és a HÉV hálózat. Jelentős még a kapcsolat a 2-
es villamossal. A környező területek ingatlan és a Déli Városkapu fejlesztései miatt erős a 
célforgalma is a megállónak. 

Népliget állomás utasforgalma 12-14 ezer utas között változik időtávtól függően. Népliget ese-
tén is az utasok ¾-e átszálló, főként az M3 metróvonalra szállnak át az utasok a 80a, 120a 
vonalról érkezve, hiszen abból az irányból ez az első metró kapcsolat. Viszont a budai oldalról 
több utas érkezik vasúton a megállóba, mivel délről nézve ez az első kapcsolat a Dunán ke-
resztül Pest és Buda között. 

2040-től az utasforgalom kismértékű csökkenése várható Nádorkertnél és Népligetnél is, mivel 
2040-től már jelentős terület- és hálózatfejlesztéssel ezen két megálló környezetében már nem 
számol a modell, valamint a demográfiai folyamatok miatt csökken az utazásszám. 

Az ábrák csak a vasútállomáson megvalósuló fel-, le-, vagy átszállási tevékenységekkel meg-
valósuló utazásokat tartalmazzák, 2040 évre, illetve közvágóhíd esetén 2030-ra is. A többi 
időtávban hasonlóan alakul a forgalom megoszlása. 

 Megállóhelyi utasforgalmak (utasfő/nap) 

Megállóhely 2028 2030 2040 2050 

Nádorkert 5 530 5 661 5 358 4 877 

Közvágóhíd 22 167 22 204 31 613 32 880 

Népliget 14 186 13 905 13 122 12 350 

38. táblázat: Távlati megállóhelyi utasforgalmak (utasfő/nap) 

 

144. ábra: Nádorkert megállóhely utasforgalma, 2040, projektes eset 
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145. ábra: Közvágóhíd megállóhely utasforgalma, 2030, projektes eset 

 

146. ábra: Közvágóhíd megállóhely utasforgalma, 2040, projektes eset 
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147. ábra Népliget megállóhely utasforgalma, 2040, projektes eset 

7.2.2. Szcenárió menetrend vizsgálata 

Készült még egy bővített körvasúti közlekedést tartalmazó menetrendi koncepció is, ezt ne-
vezzük szcenárió menetrendnek. A szcenárió menetrend minden szempontra kiterjedő mű-
szaki vizsgálata nem történt meg ezért jelen dokumentációban csak szcenárió elemzés-ként 
mutatjuk be a hatásait. Az utasforgalmi hatásait jelen fejezet tartalmazza, míg a közgazdasági 
költségek és hasznok az érzékenységvizsgálatban kerülnek bemutatásra. 

A szcenárió menetrend koncepciója az, hogy a Keleti pályaudvarba vezető vonalakat az uta-
sok az átlós vonalaknál lényegesen kevésbé használják, ezért a Keleti pályaudvar helyett a 
Déli Körvasúthoz csatlakozó további vonalakra (100a és a Külső Körvasúti gyűrűre kell) a vas-
úti forgalmat átterelni. A szcenárió menetrend óránként eggyel több elővárosi vonatpárral szá-
mol, mely Pestről érkezve Kelenföld vasútállomáson fordul. Tovább ez a struktúra azzal szá-
mol, hogy az elővárosi vonatok és egyes távolsági vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Re-
pülőtérre vagy Kőbánya felsőn át az agglomerációba közlekednek a Dunántúlról. 

Az S15 a repülőtér helyett Kőbánya felsőn át a külső körvasútra és tovább Piliscsabára közle-
kedik, így a külső körvasutat bekapcsolva a Déli Körvasútba és a városon belüli közlekedésbe. 
Így Kőbánya felsőre már 6 vonatpár közlekedik óránként a Déli Körvasútról 

A repülőtérre az S15 helyett a 30a vonalról a Balaton északi parti és a Veszprém irányából 
érkező gyorsvonatok közlekednek. 

A Z10 zónázó Kelenföldtől egy G50-es gyorsított vonattal kiegészülve Monorra közlekedik, így 
Kőbánya-Kispestre már 4 vonatpár közlekedik óránként a Déli Körvasútról. 

Így a Keleti pályaudvarra a 1, 30a, 40a vonalak felől már csak a déli körvasúti távolsági és 
nemzetközi vonatok közlekednek. 
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Szcenárió menetrend 

• Távolsági:  4 vonat/óra/irány 
• Elővárosi vonat: 8 vonat/óra/irány 
• Tehervonat: 5 vonat/óra/irány 
• Összesen:  17 vonat/óra/irány 

Minden másban ugyanazokat vettük figyelembe, mint az alap mentrend vizsgálata esetén. 
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148. ábra: Tervezett állapot menetrendje, Szenárió menetrend vizsgálat, 17 vonatpár/óra forgalom, esetén 
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Vonal Viszonylat Honnan Hova 
Vonat-
nem 

Menetidő* 
[perc] 

Napi menet-
szám** 

[vonat/irány] 

Csúcsórai 
menetszám** 
[vonat/irány] 

Követési idő 
[perc] 

V001 S10/S12 Budapest-Déli V12 Személy 54 36 2 30 

V001 Z10 Monor V1 Zónázó 79 18 1 60 

V001 IC Budapest-Keleti V1 IC 51 36 2 30 

V001 S15 Piliscsaba Biatorbágy Személy 82 36 2 30 

V020 GY-20/GY-29 
Liszt Ferenc Repü-
lőtér V20 Gyors 72 36 2 30 

V030 GY/EX-30 Budapest-Déli V30 Gyors 48 36 2 30 

V030a Z30 Budapest-Déli Martonvásár Zónázó 31 18 1 60 

V030a Z30 Budapest-Déli Székesfehérvár Zónázó 60 18 1 60 

V030a G43 Pécel Tárnok Gyorsított 62 18 1 60 

V030a G43 Pécel Székesfehérvár Gyorsított 95 18 1 60 

V040 IC Budapest-Déli V40 IC 41 18 1 60 

V040a Z40 Budapest-Déli Pusztaszabolcs Zónázó 44 18 1 60 

V040a Z42 Budapest-Déli V42 Zónázó 42 18 1 60 

V040a S40 Budapest-Déli Százhalombatta Személy 40 36 2 30 

V040a S44 Gyömrő Ercsi Személy 82 18 1 60 

V040a S44 Gyömrő Százhalombatta Személy 74 18 1 60 

V100a G50 Monor Kelenföld Gyorsított 44 18 1 60 

V100a S55 
Liszt Ferenc Repü-
lőtér Budapest-Nyugati Személy 24 36 2 30 

V150 EC-150 Budapest-Keleti V150 IC 47 9 1 120 

V150 GY-150 Budapest-Keleti V150 Gyors 42 18 1 60 
* Az EFM modellterületére vonatkozóan 

** Modellezett értékek, egyszerűsített menetrend alapján 

Hova irány esetén a V* azt jelöli, hogy a vonat az EFM modell területén túlra közlekedik, félkövér a Déli Körvasúton közlekedő vonatokat jelöli 

39. táblázat: Szcenárió menetrend vizsgálata esetén figyelmbe vett menetrendi struktúra
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Az alábbi táblázatban az egyes távlati évek utasforgalmi modellezési eredményei láthatóak, a 
tárgyév projektes esete viszonyítva az év projekt nélküli esetéhez. 

A főbb elemzési mutatókban egy 10%-ot meghaladó javulás várható a szcenárió menetrend 
bevezetése esetén az alap menetrendhez képest. 1000 utasóra többlet megtakarítás várható. 

Míg a vasúti járműkilométer változás növekménye 17%-os, ez közel 1000 jkm/nap többletet 
jelent. 

Modell adatok 2028 2030 2040 2050 

Jelenlegi utasok utazásiidő változása [utasóra/nap] -10 023 -10 192 -11 149 -11 037 
Személygépkocsiról módváltó utasok utazási-
idő változása [utasóra/nap] -1 046 -1 051 -1 096 -1 045 

Személygépkocsiról módváltó utasok száma [utas/nap] 6 404 6 519 7 433 6 936 
Megváltozott közlekedési kínálat miatt az eddigi 
személygépkocsis utazás más célpontra közös-
ségi közlekedésen valósul meg 

[utas/nap] 5315 5291 5943 5435 

Átszállásszám változása [átszállás/nap] -23 521 -24 428 -26 226 -25 073 
Utasteljesítmény változása [utaskm/nap] 166 628 154 917 172 339 143 508 

Hálózatfejlesz-
tésből szár-
mazó változás 

Helyi autóbusz járműkilométer 
változás [jkm/nap] 428 428 428 428 

Helyközi autóbusz járműkilo-
méter változás [jkm/nap] 18 18 18 18 

Trolibusz járműkilométer válto-
zás [jkm/nap] 231 231 231 231 

Vasút járműkilométer változás [jkm/nap] 6 586 6 586 6 586 6 586 
Utasforgalmi 
átrendeződés 
miatti teljesít-
ménycsökken-
tési lehetőség 

Helyi autóbusz járműkilométer 
változás [jkm/nap] -4 445 -4 488 -4 887 -5 095 

Helyközi autóbusz járműkilo-
méter változás [jkm/nap] -5 210 -5 211 -4 997 -4 936 

Személygépkocsi járműkilométer változás ösz-
szesen [jkm/nap] -90 704 -92 761 

-102 
721 -86 349 

40. táblázat: Távlati évek forgalmi modellezési eredményei szcenárió menetrend esetén 

A Déli Körvasút utasforgalma a kínálat növekedésnek köszönhetően tovább növekszik. A 
Duna hídon naponta 51 ezer utas utazik át vasúton a prognózis szerint. Ez 6 ezer utassal 
több mint az alap menetrend esetén prognosztizált utasmennyiség. A Déli Körvasút teljes te-
rületén 5 és 10 ezer között változik a többlet utasok száma. Az új vasúti utasok legfőképpen 
a M4-M2 tengelyről ülnek át a vasútra. 
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149. ábra: Közösségi közlekedési terhelési ábra, 2040, szcenárió menetrend 

 

150. ábra: Közösségi közlekedési különbség ábra, 2028, projektes esetszenárió menetrend 
és az alap menetrend között, 2040. évi 
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A többlet vonat kínálat jelentősen növeli a megállóhelyek utasforgalmát az alap menetrendhez 
képest. Nádorkert és Népliget esetébe 10 vonatpár/órára nő a megálló vonatok száma, így 
Nádorkert utasforgalma 30%-kal, Népliget utasforgalma 50%-kal növekszik. Ez a vasúti kínálat 
már teljes mértékben versenyképes a városi közlekedéssel sűrűség tekintetében. 

 Megállóhelyi utasforgalmak (utasfő/nap) 

Megállóhely 2028 2030 2040 2050 

Nádorkert 7 341 7 462 7 180 6 559 
Közvágóhíd 24 301 24 728 35 635 37 324 
Népliget 21 263 21 086 20 206 19 265 

41. táblázat: Távlati megállóhelyi utasforgalmak szcenárió menetrend (utasfő/nap) 

Összeségében a szcenárió menetrend utasforgalmilag kedvezőbb a 17 vonatpár/óra forga-
lommal és a többlet kapcsolatszámmal Kőbánya-Kispest és Kőbánya felső felé, mint az alap 
menetrend. 

 Teherforgalmi hatások 

A helyzetfeltárásban bemutatott statisztikai adatok alátámasztották, hogy a tehervonati kapa-
citások korlátos, különösen a reggeli személyvonati csúcsidőszakban minimális. Legkisebb za-
vartatás esetén tehervonati közlekedés megáll. Általánosságban elmondható, hogy csúcsidei 
órákban az elővárosi forgalomban tehervonat nem, vagy csak nagy nehézségek árán közle-
kedtethető le. A tehervonatok menetsebessége a folytonos szakaszokon – mivel azoknak 
nincs szükségük megállásra – nagyobb, mint a személyvonatoké (zónázó, mindenhol megálló) 
és az állomások szűk kapacitásai miatt előzésre sem nagyon nyílik lehetőség. Amennyiben 
mégis lehetséges tehervonati forgalmat befűzni a csúcsidei órákba úgy az említett nehézségek 
miatt ez csak lényegi időtöbblet árán lehetséges. 

A Szolnok – Budapest szakasz különösen terhelt, de a Hatvan-Budapest szakaszon is várha-
tóak problémák az átépítés után is, mivel Budapest szűk keresztmetszetet tehervonati szem-
pontból az átépítés nem kezeli.  

A hatásoldalról a projekt szerepe a teljes elővárosi szakaszt érinti majd, így a pozitív hatásokat 
a Duna átmenet két lényegi relációjára vetítve határoztuk meg: a Szolnok-Tatabánya, illetve a 
Szolnok-Hatvan szakaszokra. A Budapest környéki célforgalom késéstűrése a többi átépítés 
miatt nőni fog, így ezen relációk esetében várható a lényegi megtakarítás, elsősorban a nappali 
időszakban.  

VPE adatok alapján a nemzetközi tehervonati „átlagos keringési sebesség” 23 km/h, mely a 
korridor tehervonatok esetében 33 km/h. A belföldi irányvonatok is átlagosan 35 km/h keringési 
sebeséget érnek el. Projekthatásként azt feltételezzük, hogy a tehervonati sebességek eseté-
ben a korridor és irányvonatiok sebessége stabilizálódik, a többi vonat is legalább azt a sebes-
séget éri el. 

A másik lényeges következménye a fejlesztésnek, hogy a menetvonalak időbeli szórása csök-
ken, így a tehervonatok áthaladási idejének szórása csúcsidőszakban megszűnik. 

A fenti hatások elég jelentősek ahhoz, hogy kiváltják a közúti teherforgalomról való átáramlást, 
melynek mértéke a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia keretében hasz-
nált forgalmi modell segítségével becsülhető. A módváltó forgalom a modell eredményei alap-
ján 332 ezer tonna 2040-ben, mely 2050-re 381 ezer tonna/év mértékre nő. 
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 Intézményi elemzés 

7.4.1. A szolgáltatás minősítése 

A szolgáltatás minősítésében a 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) valamint a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény (Nvtv.) rendelkezései irányadók. 

A vasútvonalak kategorizálása és a projekt besorolása 
A Vtv. alapján az országos vasúti pályahálózat elemei  

a) az országos jelentőségű vasútvonalak  
aa) az országos törzshálózati vasúti pályák  

a. AA) transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák,  
b. AB) nem a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos 

törzshálózati vasúti pályák;  
ab) a nem kizárólagos állami tulajdonba tartozó országos törzshálózati vasúti pályák  
ac) országos vasúti mellékvonalak (a 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet szerint)   
b) az egyéb vasútvonalak: az egyéb vasútvonal az országos jelentőségű vasútvonalnak 
nem minősülő vasútvonal, beleértve az országos jelentőségű vasútvonalat és a saját célú 
vasúti pályahálózatot vagy iparvágányt összekötő vasúti pályát is.  

A tervezett fejlesztés az Nvtv. melléklete alapján az állami tulajdonú vasúti pályák közül az 
országos törzshálózati vasúti pályák, ezen belül is a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat 
részeként működő vasúti pályák kategóriájába tartozó vasútfejlesztés megvalósítására irá-
nyul.  

Az országos jelentőségű vasútvonalak közé tartozó vasúti pályaszakasz, valamint a nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény szerinti kiemelt jelentőségű egyéb vasúti pályaszakasz létesí-
tése, felújítása, fejlesztése közérdekű és közcélú állami tevékenység. (Vtv 3. § (2) bekezdés) 

Országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékait magába foglaló pályahálózat, vagy olyan 
vasúti pályahálózat működtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak 
tartozéka a része, olyan gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja (részvényese) 
a Magyar Állam. E törvényhelynek a MÁV Zrt. felel meg. 

7.4.2. Az alapellátásért felelős szervezet 

Innovációs és Technológia Miniszter 

Az Szsztv. és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) meghatározzák, 
hogy az állami feladatok közül melyeket látja el a Kormány, - a kormányzati munkamegosztás 
szerinti rendben - a közlekedésért felelős miniszter, illetve az adott feladat ellátásáért felelős 
más miniszter a miniszterrel együttesen vagy önállóan. 

Az Állam közlekedéssel kapcsolatos feladatait az innovációs és technológia miniszteren ke-
resztül gyakorolja. A miniszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet határozza meg.  

A miniszter vezetésével az Innovációs és Technológia Minisztérium fogja össze és irányítja a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztését, a meghatározott stratégiai irányok alapján dönt vagy 
döntést készít elő a közúti és vasúti beruházások sorrendjéről, ütemezéséről. A tárca a hely-
közi közösségi közlekedés szervezésében a menetrendek megrendelőjeként vesz részt, gon-
doskodik a közszolgáltatások finanszírozásáról. A minisztérium alkotja meg vagy terjeszti elő 
a közlekedéshez kapcsolódó jogszabályokat. 
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A minisztériumon belül a közlekedési terület a Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság – 
ezen belül a Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el a közlekedés kormányzati 
irányítását. Munkáját az ágazatban kiterjedt intézményrendszer segíti. 

A tárca szervezi, hangolja össze a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Gondoskodik az or-
szágos vasúti pályahálózat műszaki állapotának karbantartására, javítására fordítható források 
hatékony felhasználásáról. Szakmai, stratégiai szempontok szerint kiválasztja és előkészíti a 
következő uniós költségvetési időszakban megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztési projekte-
ket. 

7.4.3. A Kedvezményezett 

A projekt kedvezményezettje a NIF Zrt. A NIF Zrt. részletes bemutatását a Kedvezményezett 
bemutatása című fejezet tartalmazza. 

A projekt együttműködő partnere a MÁV Zrt., részletes bemutatását a Kedvezményezett be-
mutatása című fejezet tartalmazza. 

7.4.4. A támogatásra vonatkozó szabályok 

A vasúti közszolgáltatások, illetve szolgáltatások támogathatóságával kapcsolatos, illetve ez-
zel összefüggő főbb előírások jogszabályban meghatározottak, továbbá szerződésekben, üz-
letszabályzatokban előírtak, módszertani útmutatók részei lehetnek. 

A támogatások összeegyeztethetőségének vizsgálata az Európai Unióról szóló szerződéssel 
és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: Szerződések) való ösz-
szeegyeztethetőség elemzését jelenti. E kérdéskörben vizsgálni kell: 

• az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalmát és tartalmát, 
• a közszolgáltatás fogalmát, 
• az állami támogatás kérdéskörét. 

1. Általános gazdasági érdekű szolgáltatás 

Az Európai Unió Működésről szóló Szerződés (EUMSZ) rendelkezéseiből kiindulva a tagálla-
mok saját hatáskörükben és a Szerződések alkalmazási körén belül gondoskodnak arról, hogy 
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások olyan elvek alapján és feltételek mellett működ-
jenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését. 

Gazdasági természetű szolgáltatások közül egyes szolgáltatásokat a tagállamok, illetve az 
Unió speciális közszolgáltatási kötelezettségként definiálnak. 

2. Közszolgáltatás 

A közszolgáltatás általános definíciója a Szerződésekben nincs pontosan meghatározva, álta-
lában a Bíróság, a Bizottság gyakorlata irányadó, illetve minden tagállam a saját hatáskörében 
határozhatja meg, mely szolgáltatásokat minősít közszolgáltatásnak, valamint a szolgáltatás 
nyújtásának feltételeit. 

A közszolgáltatás meghatározása esetében az Altmark Trans-ügyben az Európai Unió Bíró-
sága által hozott C 280/00 (menetrendszerű tömegközlekedés üzemeltetésére támogatás - 
regionális közszolgáltatás) ítéletből indultunk ki. Egyrészt, ha az alábbiakban meghatározott 
konjunktív feltételek teljesülnek, a kompenzáció nem jelent állami támogatást, mivel nem jelent 
előnyt, másrészt ez biztosítja, hogy a vállalkozás nem fog a versenyt torzító vagy annak torzí-
tásával fenyegető előnyhöz jutni, versenypozíciójának erősödése által: 

• a vállalkozásnak rendelkeznie kell világosan meghatározott közszolgáltatási kötelezettség-
gel, amelyet teljesítenie kell;  
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• a közszolgáltatás meghatározása jogszabályban, szerződésben, tevékenységi engedély-
ben történik; 

• a kompenzáció számításának alapját képező paramétereket előre, objektíven és átlátható 
módon meg kell határozni; 

• a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesíté-
sével kapcsolatban felmerült költségek teljes vagy részleges fedezéséhez szükséges mér-
téket, figyelembe véve az ésszerű profitot és a vonatkozó bevételeket; 

• a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozást olyan közbeszerzési eljárással kell 
kiválasztani, amely lehetővé teszi azon pályázó kiválasztását, aki a közösség számára a 
szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, vagy 

• a szükséges kompenzáció mértékét azon költségek elemzése alapján kell megállapítani, 
amelyek egy tipikus – hatékonyan vezetett és felszerelt – vállalkozásnál felmerülhettek 
volna, figyelembe véve az ezen kötelezettségek teljesítésével járó ésszerű profitot és a vo-
natkozó bevételeket. 

3. Szerződésekkel összeegyeztethető támogatások  

Az állami támogatásokra vonatkozóan rendelkezik az EUMSZ. A 107. cikk (az EKSz. korábbi 
87. cikke) szerint: (1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal össze-
egyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan 
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben ré-
szesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok kö-
zötti kereskedelmet. 

A Szerződésekkel összeegyeztethetők azok a támogatások, amelyek megfelelnek a közleke-
dés összehangolására irányuló igényeknek, vagy amelyek a közszolgáltatás fogalmában 
benne rejlő bizonyos kötelezettségek terheinek megtérítését szolgálják. Az összeegyeztethe-
tőség feltételei: 

• a közszolgáltatás pontos meghatározása, 
• megbízás – hatósági aktussal, szerződéssel, 
• arányosság – csak kötelezettség többletköltségeire, 
• kereskedelem fejlődését ne érintse az uniós érdekkel ellentétes mértékben. 

Annak eldöntésére, hogy adott esetben állami támogatásról vagy általános intézkedésről van 
szó, az alábbi szempontok segítenek: 

• ha minden vállalkozásnak kedvező, az intézkedés általánosnak minősül, 
• nem minősül támogatásnak, ha az állam által megvalósított infrastrukturális fejlesztésért a 

vállalkozás piaci díjat fizet, 
• ezzel szemben, ha az infrastrukturális beruházás csak egy vagy csupán néhány vállalatot 

kedvezményez, és ezért a kedvezményezett vállalkozás(ok) nem fizet(nek), az állami támo-
gatásnak minősül. 

A projekt keretében kizárólagos állami tulajdonban álló, a transzeurópai vasúti áruszállítási 
hálózat részeként működő vasúti pályának minősülő vasútvonal fejlesztése valósul meg. A 
kizárólagos állami tulajdon vagyonkezelője és működtetője a kizárólagos állami tulajdonban 
álló MÁV Zrt. lehet. A fejlesztés megvalósítása ennek megfelelően nem jelent tiltott állami tá-
mogatást, nem alkalmas a verseny befolyásolására, bizonyos vállalkozások előnyben része-
sítésére.   

4. A projektre vonatkozó támogatási szabály meghatározása 

A támogatási összeg kiszámításának első lépéseként meg kell állapítani, hogy a projekt melyik 
támogatási szabály alá tartozik, milyen képletet kell alkalmazni a számításhoz.  
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Közcélúnak nevezzük a projektet, ha nem tartozik az állami támogatási szabályok alá, hanem 
alkalmazható rá a Bizottság 1303/2013/EU rendeletének 61. cikke. 

Az Európai Parlament és a Bizottság 1303/2013/EU rendelete, valamint a Bizottság 
480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete alapján szükséges meghatározni a projekt 
nettó bevételét. A nettó bevétel a bevételek és a működési költségek, valamint az adott idő-
szakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek különbözete.  

 Létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás bemu-
tatása 

7.5.1. Tulajdonjogi előírások 

7.5.1.1. A vasúti pálya tulajdonjoga 

Az országos törzshálózati vasúti pályákkal és azok tartozékaival történő rendelkezésre, a va-
gyonkezelésére, használatára, a hasznosítás részletes feltételeire, tulajdonjogának átruházá-
sára – néhány, a Vtv. -ben meghatározott vasútvonal kivételével – a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben foglaltakat kell alkalmazni.  

A nemzeti vagyon fogalma 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv) szerint a nemzeti vagyonba tartoz-
nak a következők: 

• az állam kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 
• a fenti körbe nem tartozó, az állam tulajdonában lévő dolog, 
• az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi önkormány-

zatot megillető társasági részesedések, 
• az államot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály 

vagyoni értékű jogként nevesít. 

A projekt keretében az állam kizárólagos tulajdonába kerülő vagyoni eszköz jön létre. 

A vagyonkezelés általános szabályai 

2012. január 1-jétől az Nvtv. az alábbiak szerint rendelkezik a vagyonkezelésről: 

• a törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak: a meghatározott országos 
törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai; 

• a nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés - e jelen helyzetre vonatkozóan - 
az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel köthető, és a vagyonkezelői 
jog kizárólag általuk gyakorolható. 

Az Nvtv. szerinti vagyonkezelés tehát az alábbiak szerint összegezhető: 

Az új szabályozás szerint a vagyonkezelői jog meghatározott kivétellel vagyonkezelési szer-
ződéssel jön létre. 

A vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető. A vagyonkezelési szerződés a tör-
vény erejénél fogva megszűnik, ha a vagyonkezelő fentiekben meghatározott tulajdonosi szer-
kezete megváltozik. A vagyonkezelési szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen 
a meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövet-
kezik. 

A vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvényben megjelölt, meg-
határozott személyekkel, vagy a törvényben egyedileg meghatározott jogi személlyel jön létre. 
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Az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon, a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. 
mellékletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti va-
gyon, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége tekin-
tetében a felsorolt személyeken kívül kijelölés nem alkalmazható. 

Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog – ha a törvény másként nem rendelke-
zik – az adott törvényben meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény 
hatálybalépésének napján keletkezik. A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a 
tulajdonosi joggyakorlóval megkötött vagyonkezelési szerződés tartalmazza. 

A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és 
terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvve-
zetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, 
továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosí-
tékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre – kivéve a központi 
költségvetési szervek közötti ilyen tartalmú szerződést - nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg. 

7.5.2. A létrehozott vagyon fenntartási kötelezettsége 

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a támogatási 
döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető 
meg. 

A projekt keretében beszerzett vagyontárgyak a fentiek figyelembevételével a projekt fenntar-
tási jelentés elfogadásáig csak a támogató egyedi engedélye és az 1303/2013/EU RENDELET 
71. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhetők meg vagy idegeníthetők el. 

7.5.3. A projektben érintett területek és tulajdonjogok 

7.5.3.1. A projektben megépülő létesítmények tulajdonlása és működtetése 

A projekt létesítményeinek tulajdonlása 

A vasútvonal érintett szakasza 

A fejlesztéssel érintett vasútvonalak az Nvtv. vonatkozó rendelkezései szerint a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonát képezik. 

A NIF Zrt. által végzett közérdekű és közcélú tevékenység alapján megszerzett, az állam tulaj-
donában álló egyes földterületek, valamint a NIF Zrt. által ezen földterületeken létrehozott vagy 
megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez szükséges eszközök az átadás-átvétel fordu-
lónapján, törvény erejénél fogva, a NIF Zrt. által nyilvántartott könyv szerinti értéken, ellenérték 
nélkül, közvetlenül a vasúti pályahálózat vagyonkezelője vagyonkezelésébe kerülnek, a NIF 
Zrt. vagyonkezelési jogának egyidejű megszűnése mellett.  

A vasúti pályahálózat vagyonkezelője használatában álló állami vagyonon végzett, vasúti pá-
lyahálózathoz kapcsolódó - állami tulajdont keletkeztető - értéknövelő beruházások, felújítások 
eredményeként létrejövő vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges eszközöket a NIF 
Zrt. a vasúti pályahálózat vagyonkezelője részére ellenérték nélkül a NIF Zrt. által nyilvántartott 
könyv szerinti értéken, adja át.  

Közút 

A helyi közúthálózat a települési önkormányzat tulajdona, az Nvtv. alapján kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonnak minősül. A helyi közúthálózaton megvalósított fejlesztés az önkormány-
zat tulajdonába kerül. 
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Közmű 

A projekt érint közműveket is, így a megvalósítás során a közműkiváltásokat is meg kell való-
sítani. A közmű valamely elemének kiváltásával vagy fejlesztésével létrehozott közműelem a 
beruházás műszaki átadását követően, ingyenesen, a törvény erejénél fogva a közműtulajdo-
nos tulajdonába, üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül, illetve abban marad.  

A közművek egy része (víziközmű) kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban lehetnek, 
más közművek állami, önkormányzati, illetve magántulajdonban is lehetnek. 

A projekt létesítményeinek működtetése 

Vasúti pálya 

A vasútvonalak működtetésére vonatkozóan a Magyar Állam (megrendelő) és a MÁV Zrt. (pá-
lyaműködtető) 2015. december 21. napján, 2016.01.01-től 2025.12.31-ig tartó időtartamra a 
vasúti pályahálózat működtetéséről szóló szerződést kötött, mely részletesen szabályozza a 
pályaműködtetés feltételeit. A szerződés határozott időtartamra, 10 évre jött létre. 

Szolgáltatás ellátása 

A szolgáltató kiválasztásának szabályait az Nvtv. tartalmazza, amely bemutatja a szolgáltató 
versenyeztetés nélkül való kiválasztására nyitva álló lehetőségeket is. A szolgáltatás jelen 
esetben a 10 évre létrejött pályaműködtetési szerződés keretében biztosított. 

A központi forgalomirányítás széleskörű alkalmazásával jelentős hatékonyság, valamint szol-
gáltatási színvonal növekedés valósítható meg. A központi forgalomirányítás kiépítésével rea-
lizálható: 

• a forgalom ütemességének biztosítása, 
• az irányító közvetlen, azonnali beavatkozási lehetősége, 
• az átbocsátó képesség növelése, 
• az élőmunka kiváltása, 
• a hálózat-hozzáférési díjak elszámolásával kapcsolatos esetleges vasútvállalati reklamá-

ciók pontos kivizsgálásának elősegítése. 

Közút 

A helyi közutak tekintetében az üzemeltetői feladatokat az önkormányzat, vagy a fenntartásra, 
a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy 
olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os részesedéssel 
rendelkezik. 

A helyi közutak üzemeltetéséről a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 
28.) GKM rendelet alapján kell gondoskodni. 

Közmű 

A víziközmű üzemeltetését a közszolgáltató látja el. A víziközmű-szolgáltató a működési en-
gedélyben meghatározott ellátási területen kizárólagosan jogosult és köteles víziközmű-szol-
gáltatást végezni. 

7.5.4. Az ÁFA visszaigényelhetőség szabályai 

A projektben és a fejlesztési program további elemeiben a fejlesztés olyan elemeken történik, 
aminek a használatáért közvetlenül a használók fizetnek díjat. Ezért a projekt jövedelemter-
melő, egyúttal az ÁFA-levonási jog is érvényesíthető, ezért az ÁFA nem elszámolható költség. 

Mivel a magyar szabályok szerint a NIF Zrt. nem igényel vissza ÁFÁ-t, ezért a NIF Zrt. számára 
az állam központi költségvetésnek kell biztosítania a támogatásból nem finanszírozott ÁFÁ-t. 
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 Környezeti hatáselemzés összefoglalója  

A fejlesztés által érintett négy projektelem közül jelenleg a Ferencváros (bez.) – Kelenföld ál-
lomás projektelem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel (PE-06/KTF00052-39/2020., ki-
adva 2020.01.27-én). A további három projektelem környezetvédelmi engedélyezésének ké-
relmezésére még nem került sor.  

A JASPERS képviselőivel folytatott előzetes egyeztetések észrevételei alapján a három to-
vábbi projektelem környezetvédelmi engedélyezésének (illetve a Ferencváros (bez.) – Kelen-
föld állomás projektelem környezetvédelmi engedély módosításának) módját, jogi-, környezet-
védelmi- és szerződéses feltételeit felül kell vizsgálni.  

Mivel a tervezett projektelemek közül csak a Ferencváros (bez.) – Kelenföld állomás rendelke-
zik környezetvédelmi engedéllyel, a további három projektelemre elvégzett környezeti hatás-
vizsgálatok eredményeinek, valamint a környezetvédelmi engedélyek tartalmának ismereté-
ben az alábbiakban bemutatott környezeti hatások és a hatások mérséklésére tervezett intéz-
kedések felülvizsgálata szintén javasolt.  

7.6.1. Levegőtisztaság-védelem 

A Ferencváros (bez.) – Kelenföld állomás hatásvizsgálatainak elvégzése során a bontási és 
az építés munkafázisokban a következő levegőterhelő forrásokkal számoltak: 

• Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése az alépítmény kialakítása so-
rán, 

• Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés, 
• Az új vasúti töltéssel érintett nyomvonal még le nem burkolt szakaszán a szállítójárművek 

által felvert por. 

A tervezett fejlesztés kiépítésének hatását kissé terhelőnek, szakaszonként terhelőnek minő-
sítették, melyek a javasolt védelmi intézkedések betartásával jelentősen csökkenthetők.  

A villamosított vasútvonal korszerűsítése levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz ér-
zékelhető hatást. A légszennyező komponensek közül az ágyazat porszennyezése lehet a 
közvetlen hatásterületen jelentősebb, de ez elsősorban a vasút kisajátítási területén belül je-
lentkezik. A vasúti sebességemelés kisebb hatása a levegőminőségre az, hogy a megemelt 
sebességű vonat nagyobb menetszelet, pontosabban közvetlen környezetében nagyobb lég-
mozgást idéz elő. Ennek következtében – amennyiben poros az ágyazat – valamivel több por 
jut a levegőbe. Ugyanakkor az ágyazat karbantartásával ez a hatás kiküszöbölhető. 

7.6.2. Zaj- és rezgésvédelem 

A beruházási terület pontos lehatárolása még nem történt meg minden projektelem vonatko-
zásában, az alábbiakban a Kelenföld-Ferencváros kötöttpályás kapcsolat fejlesztésére vonat-
kozóan (beleértve a Hamzsabégi úti park környezetrendezését) adjuk meg a védett területek 
érintettségét.  

Jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen elsősorban az 1. sz. vasútvonal vasúti forgalma, 
másodsorban a vasútvonalat keresztező utak közúti forgalma határozza meg. A környezeti 
hatásvizsgálat során végzett zajmérések alapján a tervezési területek mentén a védendő épü-
letek előtt a beépítési távolságtól függően kisebb-nagyobb mértékű a zajszint túllépés: nappal 
0,1-3,1 dB, míg éjjel 0,4-14,6 dB. A határérték feletti zajterhelés elsősorban a forgalom és 
beépítés következménye. Alacsonyabb zajszintek a vasúti pályától távolabb fekvő épületek 
környezetében, illetve a fővonal melletti épületek árnyékoló hatása által érintett területeken 
mérhetők. 
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Az építkezés során fellépő kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása ill. a határértékek 
betartása érdekében a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvé-
delmi tervet készíteni.  

A tervezett létesítmények üzemelése, üzemeltetése során zajvédelmi intézkedések megvaló-
sítása nélkül a vasút által okozott zajterhelés növekedne. A zajszintek határértékre való csök-
kentését a vasúti pálya mentén az alábbi aktív zajvédelmi módszerekkel tervezik megoldani: 

• íves fal,  
• egyenes, átlátszó (visszaverő) fal, illetve  
• egyenes, elnyelő fal, reduktorral. 

Azokon a szakaszokon, ahol belátás, útátvezetés, emeleti védendő szintek stb. miatt zajárnyé-
koló fal nem építhető, ott passzív akusztikai módszereket terveznek alkalmazni. A tervezett 
aktív és passzív zajvédelmi elemek részletese ismertetése a fejlesztésre elkészített KHT-ban 
található meg.  

A fejlesztés által érintett két további projektelem – az egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat 
(Ferencvárosi bújtatás) kialakítása, illetve Népliget megállóhely – további tervezése során pon-
tosan meg kell határozni a szükséges zaj- és rezgésvédelmi intézkedéseket (zajfalak, rugal-
mas sínágyazat, nyílászáró csere stb.), a zajcsökkentési intézkedési terv figyelembevételével.  

7.6.3. Élővilág-védelem 

A tervezett projektelemek tervezési területén országos vagy helyi jelentőségű védett terület, ill. 
érték nem található. A Duna és vízfelülete OÖH ökológiai folyosót és Natura 2000 területet 
(Duna és ártere SAC - HUDI20034) a tervezett nyomvonal közvetlenül érinti és keresztezi, de 
a Duna keresztezését biztosító műtárgy fejlesztése külön beruházásban kerül megvalósításra. 
A tervezett beruházás közvetetten érinti a Ráckevei Duna-ágat (HUDI20042 SAC, a projekt a 
Ráckevei Duna-ágtól légvonalban mintegy 670 m távolságra fekszik) valamint a Budai-hegy-
séget (HUDI20009 SAC (Sas-hegyi területrész), a projekt a Budai-hegységtől mintegy 720 m 
távolságra fekszik). A tervezett projektelemek tervezési területén országos vagy helyi jelentő-
ségű védett terület, ill. érték nem található. A Duna és vízfelülete OÖH ökológiai folyosót és 
Natura 2000 területet (Duna és ártere SAC - HUDI20034) a tervezett nyomvonal közvetlenül 
érinti és keresztezi, de a Duna keresztezését biztosító műtárgy fejlesztése külön beruházásban 
kerül megvalósításra. A tervezett beruházás közvetetten érinti a Ráckevei Duna-ágat, valamint 
a Budai-hegységet (HUDI20009 SAC (Sas-hegyi területrész)).  

A vasút szomszédságában (a közvetett hatásterületen) helyi jelentőségű védett fasorok talál-
hatók a Thallóczy Lajos és a Kovászna utcában, amelyek megóvására kiemelt figyelmet kell 
fordítani (munkagépek mozgása, szállítási útvonalak kialakítása). 

A tervezett fejlesztés már meglévő vonalas létesítmény felújítására, fejlesztésére irányul, vá-
rosi területen belül. A projektelemek közül a Hamzsabégi park környezetrendezése a jelenlegi 
nyomvonalat észak és dél felől határoló zöldsáv egy részének felhasználásával jár. A terület-
igénybevétel alapvetően a 3., illetve a távlati 4. vágányok megépítése miatt válik szükségessé. 
Új terület igénybevételével jár továbbá a Népliget megállóhely létesítményeinek megépítése.  

Az érintett területeken a növényzet nagymértékben degradált, fajszegény és inváziós fajokkal 
terhelt, ami főleg az intenzív hasznosítás, a beépítettség, és állandó emberi jelenlét eredmé-
nye. A természetvédelmi szempontból értékesebb állatfajok (madarak) inkább csak átmeneti 
jelleggel – pl. táplálkozási céllal – tartózkodnak a területen. A tervezett létesítmény - területé-
nek degradáltsága, valamint a már meglévő létesítmény jelenléte miatt – a tág ökológiai tűrő-
képességű fajokból álló élővilágra nézve semleges hatású lesz. 
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7.6.4. Tájvédelem 

A fejlesztés tárgyát képező vasútvonal erősen átalakított, antropogén tájon halad keresztül. A 
környező területeken a települési tájhasznosítás miatt az eredeti növényzet gyakorlatilag már 
teljesen eltűnt.  

A vasúttal szomszédosan a IX. kerületben a következő zöldterületek találhatók: Duna-part 
menti zöldterület, Soroksári út – Vágóhíd utca kereszteződésénél lévő zöldterület, Máriássy 
utca és Könyves Kálmán körút kereszteződésénél levő zöldterület. A budai oldalon a Budafoki 
út és a Bartók Béla út között, a vasútvonal és a Hamzsabégi út közötti sávban található a 
Hamzsabégi park, amely a zöldfelületi rendszer kiemelkedő eleme, nagyon értékes zöldfelületi 
szempontból. 

A tervezett fejlesztés legjelentősebb hatása a területfoglalás, főként a jelenlegi nyomvonalat 
észak és dél felől határoló zöldsáv egy részének felhasználásával. Annak érdekében, hogy az 
igénybe veendő idegen területeket csökkentsék, a jelenlegi töltés szélesítése helyett támfalat 
terveztek a pálya jobb és bal oldalán.  

A tervezett támfal érinti a Hamzsabégi park területét is, ahol egy 6,4 méteres sávban minden 
épített elem bontásra kerül, valamint az itt található fák nagy része is kivágásra kerül. A Ham-
zsabégi park fái közül kivágandó 5982 cm törzsátmérő, pótlandó 8973 cm törzsátmérő. 

A vasútvonal és tervezett kapcsolódó létesítményeinek fejlesztése a táj szerkezetében, hasz-
nálatának lehetőségeiben jelentős változást nem okoz, mivel a beavatkozással érintett terület 
nagy része korábban is vasúti terület volt. 

7.6.5. Talaj- és vízvédelem 

A vizsgált terület pesti területrésze a Csepeli-sík kistájon található, budai területrésze részben 
a Csepeli-sík kistájon, részben a Budaörsi- és Budakeszi-medence kistájon helyezkedik el. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a földtani közeget és a felszín alatti vizeket állapotuk 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriákba sorolja. A 
tervezési terület döntően érzékeny területi kategóriába sorolható, fokozottan érzékeny kategó-
riájú területeket nem keresztez. Vízbázis védőövezetet a vizsgálati terület nem érint. 

Az építési munkák során a munkagépek, szállítójárművek üzemanyaggal történő feltöltése az 
építési, feltöltési területen, illetve a Duna folyam környezetében nem végezhető.  

A meglévő vasúti létesítmények területfoglalása a tervezett fejlesztések hatására módosul, il-
letve növekszik a burkolt felületek aránya is, ezért a felszíni lefolyási viszonyok tekintetében 
kismértékű változás várható. Ez a hatás azonban nem tekinthető jelentősnek. 

A tervezési szakaszon a víztelenítést felépítményi szivárgók alkalmazásával tervezik megol-
dani. Az összegyűjtött vizek zárt gyűjtőcsatornába keresztezik a vágányokat, a csapadékvizek 
végső befogadója a városi csapadékcsatorna hálózat. 

A vasút üzemelése során az ágyazaton átszivárgó csapadékvízzel együtt csekély mennyiségű 
szennyező anyag juthat a vízelvezető árkokba, melynek visszatartó hatása azonban várhatóan 
megakadályozza a szennyező anyagok földtani közegbe, illetve felszíni vizekbe kerülését. 

7.6.6. Klímakockázati elemzés következtetései 

A „Kelenföld és Ferencváros vasútállomások közötti kötöttpályás kapcsolat fejlesztése” sza-
kasz esetén a KHV keretében vizsgálatra került a projekt (jelen fejlesztése 01 szakaszának) 
klímaváltozásra vonatkozóan lehetséges hatásai. Az elvégzett klímakockázati elemzés keret-
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ében megállapításra került, hogy a bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező ked-
vezőtlen hatások, mint a pályadeformáció, felsővezeték- és váltóproblémák, közlekedésbizton-
ság szempontjából kedvezőtlenek, a forgalom fennakadását, sebességkorlátozás bevezetését 
okozhatják. Az elemzés keretében azonosított adaptációs intézkedések a tervezési, kivitele-
zési és üzemeltetési szakaszokban azonosított kockázatokat csökkentik, ami által biztosítják 
a rendszer éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. Összességében a tervezett beruhá-
zás sérülékeny az éghajlatváltozás kapcsán várható hatásokkal szemben, azonban a klíma-
változás hatásainak csökkentését célzó intézkedések alkalmazása, beépítése a tervezés, 
megvalósítás, üzemeltetés folyamataiba, jelentős mértékben enyhíthetik a várható negatív ha-
tásokat. 

A tervezési területen belüli szakaszokkal összhangban szükséges a fentiek szerinti klímakoc-
kázati elemzés felülvizsgálata és a fejlesztés egészére vonatkozó klímakockázati elemzés el-
készítése. 

 


