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BEVEZETŐ
A természetes és épített környezet harmóniája, annak folyamatos fenntartása,
együttesen adják azt az életteret, mely generációkon átöröklődik, egyben
meghatározza mozgási lehetőségeinket, életminőségünket is.
A környezet megváltoztatására, - a természeti erők alig, vagy egyáltalán nem
befolyásolható hatásának kényszerű figyelembevétele, tudomásulvétele mellet tudatosan, felkészültségénél fogva, értő és alkotó módon, csak az ember képes. A
beavatkozás mértékének, milyenségének és minőségének meghatározása éppen
ezért, nagy felelőséggel párosul. Különösen fontos kiemelni ezt, az infrastrukturális
fejlesztések döntés előkészítésében, mert a megvalósításra hozott döntések 50
évre,vagy ennél is hosszabb időre nyúlóan meghatározó jellegűek.
Az infrastrukturális ellátottság, az általuk elérhető szolgáltatások mennyiségi és
minőségi színvonala, közvetlenül befolyásolja egy ország társadalmi, gazdasági
fejlődését, egyben a lakosság életkörülményeit.
Az infrastruktúra rendszerek, általában bonyolultan összetettek, többségükben
hálózatos jellegűek, így kiépítettségük és azok továbbfejlesztése is, egyúttal
regionális, főváros és vonzáskörzete, valamint kistérségi jelleggel bírnak.
Hatásuk természetesen ugyan itt mérhető. Mind ez fordítva is igaz nevezetesen,
a település fejlesztési döntések elképzelhetetlenek infrastruktúrafejlesztési
tartalom nélkül.
Olyan mértékben időtálló távlati stratégiákat és az azokból építkező, tudatos
végrehajtást ütemező feladat meghatározásokat, mint a közlekedés, a társadalom
és a termelő gazdasági ágazatok igényelnek első sorban. Ennek hiánya, a kritikus
állapotok bekövetkezéséhez vezetnek, amelyek a ma élők életkörülményeit még
csak nehezítik, de magukban hordják, a veszélyt a holnap élők esélyeinek
ellehetetlenülésére. A ma élők felelőssége, egyszerűen abban jelölhető meg,
hogy megőrzi a lehetőséget, a konszenzusokon alapuló együtt gondolkodás és
tervezés részére, az élhető jövőesélyt illetően. A megnövekedett mobilitási
igények, az egyéni közlekedés eszközeivel soha nem elégíthetők ki.
A közösségi közlekedés eszköz rendszere és azok kombinációja az, amely
színvonalával és minőségi szolgáltatásával képes hosszú távra szólóan
megoldást nyújtani.
Budapest és agglomerációjának, valamint vele együtt, az elővárosi közlekedési
rendszernek, már megmutatkoznak a kritikus elemei.
Ennek bekövetkezhetőségére számtalan eddig készült tanulmány, tervkoncepció
és hatásvizsgálat különböző megközelítésből, közel azonos következtetésekre
jutott, nevezetesen:
Össze kell hangolni a fenntartható gazdasági fejlődést a főváros és
övezetei között,
Fokozatosan ki kell alakítani azok átgondolt, újragondolt megközelíthetőségét,
valamint az átjárhatóság torlódásokat feloldó módozatait és mindezeket, a
használhatóság készültségi fokáig el is készíteni,

Javítani szükséges a főváros és vonzáskörzete élhetőséget, vele együtt az
életminőséget,
Hangsúlyt kell kapjon, a környezetvédelem és környezetminőség,
A gyorsvasúti közlekedési rendszer megvalósítása, többet jelent, mint városi
kötöttpályás közlekedés, több mint elővárosi vasúti közlekedés, mert magába
foglalja és hordozója is, a regionális kötöttpályás közlekedésnek,
A kötöttpályás közlekedés kínálta lehetőségek középpontba állítása, annak
többfunkciós továbbfejlesztése.
Mindezek tudatában a rendezőelv is meghatározható:
Közös stratégiaalkotás
Erőforrások számbavétele
Együttes település - és közlekedéstervezés,
Tervezhető és fenntartható mobilitás,
Integrált hálózatfejlesztés és működtetés,
Helyváltoztatások csökkentése és befolyásolása,
A közlekedési áramlatok irányának és eszközeinek szabályozása,
Felhasználóbarát infrastruktúra kialakítása,
Összhang a közlekedésminőség és a környezetminőség között.

ELŐZMÉNYEK
A Fővárosi Közgyűlés 2001 évben egyhangú szavazással fogadta el, Budapest
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét.
A koncepció alapvetően az integrált hálózat kialakítási lehetőségre és annak
kiépítésére alapozta a főváros közlekedését. Elemeiben figyelembe vette, az
alkalmazható intermodális eszköz rendszert.
Az Észak – Dél regionális gyorsvasút tekintetében, az átjárható hálózat
megvalósítását jelölte meg a tervezést meghatározó kiindulásnak.
A szuburbanizáció növekvő probléma körére, illetve annak feloldására, csak
intézkedési javaslatokat tartalmazott a terv.
A megvalósítás két ütemre bontása, a fejlesztési javaslatok rangsorolásával és
azok költségelőirányzatainak meghatározásával nem készült el.
A főváros közlekedésfejlesztési beavatkozásai, az elfogadott terv által
meghatározott
főirányokat követték az elmúlt 6 évben.
Kiemelhető ezek közül:
1. A közforgalmú kötöttpályás közlekedés fejlesztése
A 2 – es metró felújítása
Combinó villamos beszerzése és rendszerbe állítása
A 4 – es metró építésének megkezdése
Új trolibuszok üzembe állítása
2. Közúthálózat felújítása, építése
Budai alsó rakpart meghosszabbítása a Záhony utcáig,
Szerénia út és a 6 – os bevezetés hiányzó városi szakasza,
A Szilágyi utca,
A Kvassay áttörés,
Az 5 – ös számú főforgalmi út hiányzó szakasza,
Az M 0 körgyűrű, M 5 és 4 – es út közötti szakasz,
A 4 – es út új fővárosi bevezetése,
Az M 2 – M 3 közötti útszakasz,
Kivitelezés alatt van, az M 0 és 4 – es út, a 11 – es út közötti keleti és
északi szakasz, az új északi Duna híddal.
3. Egyéb fejlesztések
Autóbusz sávok kialakítása,
Kerékpár utak,
Gyalogos utcák hálózata, Váci utca, Ráday utca, Liszt Ferenc tér, Szervita
tér, Zrínyi M utca.
Belső út rekonstrukció, Üllői út, Budaörsi út, Szentendrei út, Fő utca,
Hegyalja út, Szilágyi Erzsébet fasor, Váci út és Bajcsy – Zsilinszky út.

A jelentősnek mondható építési, rekonstrukciós, felújítási és minőségjavító
közterületi munkák és beavatkozások mellett, a kötöttpályás és közúthálózat
fejlesztések időarányosan, csak részben valósultak meg.
A terv, a hálózatszerkezeti stratégiáját alapvetően, egyben meghatározó módon,
az alágazatok együttműködésére, az intermodalitásra, ezáltal is az intermodális
hálózatfejlesztésre építette fel oly módon, hogy.
A belvárost, elkerülő közútfejlesztést,
A P + R parkolást és
A belváros irányú kapacitív kötöttpályás közösségi fejlesztést
egy rendszerré fogta össze, a szolgáltatásban résztvevők együttműködési
kötelmeivel.
Az Észak – Dél regionális gyors vasút alaphálózatát, három HÉV. vonal
együttesen összekapcsolva alkotja. A minden elemében modern eszközök
rendszere, azok kiválasztása, üzembe helyezése, majd rendszerbe állítása, képes
a gyorsvasúttól elvárható teljesítményt és szolgáltatást nyújtani. Ezért is emeltük
ki, a főlétesítmények közül a három HÉV. vonalszakasz, egységes hálózati
rendszerré alakításának projektjét, hogy újragondolt funkcióknak és elvárásoknak
is megfelelni tudó regionális gyorsvasút készülhessen el, a legmagasabb
készültségi fokkal 10 éven belül.
Az erőforrások megteremtése, annak rendelkezésre állása, döntő volt és az is
lesz, a továbbiakban is, a beruházások, fejlesztések ütemezésében, vagy
egyáltalán megvalósíthatóságában. A klasszikus beruházási gyakorlatot és
szemléletet nagyon hamar fel kell, hogy váltsa, a magántőke, valamint a társasági
tőke bevonásának és működő tőkére váltásának lehetősége, a forráskombinációk
módozatainak kidolgozásával, majd alkalmazásával.
A költségvetés lehetőségei végesek és egyedül koncentráltan, csak kevés
nagyberuházás elindítására teremtett esélyt. Az a sarokszámokból eleve kitűnik,
hogy az EU. források is végesek. A két forrás együtt sem elegendő, az időben
tovább már el nem odázható beruházások elindítására.
Egy – egy hátrább rangsorolt, vagy a pénzügyi előirányzat kilátástalansága miatt,
még előkészítési szinten sem lévő, az élet minden napjában azonban
nélkülözhetetlen beruházás megvalósításának elindíthatósága a lehetséges,
vagy már meglévő eszközök kiegészítésére, a teljes előirányzat nagyságrendjéig, a
befektetői kínálat egyéni, társasági és bank tőke - bevonását sürgeti.
Fentiekben leírtak szerint készítettük el, az Észak – Dél regionális gyorsvasút
részben, vagy teljes egészében magánerős megvalósíthatóságának ajánlását.
Az eltelt 6 év alatt szerzett tapasztalatok, a környezeti változások, Magyarország,
az Európai Unió tagja lett, csak a régiófinanszírozásban gondolkodás
megváltozása, nem hagyta érintetlenül, a várospolitika rendezőelvét.
A városok, így a főváros versenyképessége is, a 2007szeptember hóban megjelent,
Európai Közösség Bizottsága Zöld könyv szellemében, új prioritásokat és
szemléletet kaptak, nevezetesen:
A városi mobilitással kapcsolatos politikák hatékonyak csak abban az
esetben lehetnek, ha a lehetséges legintegráltabb megközelítést
alkalmazzák, minden egyes problémakezelésben, mely azt jelenti, hogy a
kombinált leghelytállóbb válaszokat adják, a műszaki innováció, a tiszta,
biztonságos és intelligens közlekedési módok fejlesztésére, a gazdasági
ösztönzés, vagy jogszabályi módosítások mellett.

A városok versenyképessége mára, az új európai irányelvek és
finanszírozási rend egyik elsőszámú prioritásává vált.
Az urbanizációs szempontok térnyerése és előretörése, nagy változást,
egyben nagy esély lehetőséget hozott, a korábban csak regionális
léptékekben gondolkodó európai döntéshozatalban és az uniós források
biztosításában.
A rendezőelv kiegészült, a minőségi urbanizáció, a város és környezete
kapcsolatának fejlesztése, a városi környezet minőségének javítása, a
kötöttpályás közlekedésfejlesztés, a tiszta forgalom előtérbe helyezése
tartalommal.
A globális és lokális jellegű változásokat, az értékrendek megváltozását, az új
prioritásokat, valamint az új kihívásokat, a Budapest Közlekedésfejlesztés
Koncepciójának tervszintes és a gyakorlati végrehajtásban is követnie kell.

Változáskezelés:
1. Az értékrend megváltozott a közlekedéssel szemben, egyre fontosabbak, a
mobilitás szabadság mellett, a lakhatóság, a környezetminőség és a gyalogos
központúság.
2. Európában is értékelhetővé váltak, a klíma változás hatásai. Az Európai
Uniót, így természetesen a tagállamait is, ez a tény cselekvésre, új
energiapolitika kidolgozására , a széndioxid kibocsátás csökkentésére
ösztönzi.
3. Budapest közlekedési állapota romlott. A forgalmi torlódások állandósultak,
különösen a bevezető utakon, a Hungária körúton és a Duna hidakon,
jelentősen akadályozva, a megbízható elérhetőséget, nem utolsó sorban
szennyezve a határértékekig terhelt környezetet.
4. Magyarország az Európai Unió tagja lett. Tagságával megváltozott, a
fejlesztési és finanszírozási környezet. A fejlesztések tervezésének
időintervalluma 7 éves ciklusú. Az Unió Bizottságának és Parlamentjének
elhatározásai fokozottan érvényesek az országra.
5. Hazánk kedvező geopolitikai pozíciójából eredően is, Budapest iránt
megnövekedett, a befektetői érdeklődés. Azok a jelentős terület – és
ingatlanfejlesztési akciók, amelyek területileg is átformálják a várost, a
mobilitási igényeket olyan mértékben növelik, amelyre a főváros nincs
felkészülve.
6. A főváros közvetlen gazdasági és kooperációs környezete, az európai
regionális politikából és a tagországok közötti határok érdemi megszűnéséből
eredően kitágult. Versenyterülete lett így, a meg növekedett Közép – Európai
szerepkör megszerzése, a győri, a soproni és a pozsonyi várostérségeket
napi működési körébe vonzó Béccsel szemben.

Természetesen számolni kell, az ezzel, járó felelősséggel és veszélyekkel
is, az elérhető előnyök mellett.
7. Szorossá és tendenciájában kétirányúvá vált, ma már visszafordíthatatlanul,
a város – városkörnyék együttélése, jelentősen növelve ez által az utazások
hosszát és a nagyobb közlekedési sebesség iránti igényt.
Helyzetkép:
Magyarország meghatározó jellegű gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási,
és kulturális központja Budapest. Nemzetközi jelentőséggel bír és
kapcsolódik az európai nagyvárosok hálózatába.
Mint globális fejlesztési impulzusokat fogadni tudó és továbbító város,
kiemelt szerepkörrel rendelkezik, az ország egésze versenyképességének
és nemzetközi tőkevonzó képességének növekedésében. Ezek egyben a
kapuváros funkciót is eredményezik.
Erősödött, ha nem is látványosan, Magyarország Közép – európai,
valamint világgazdasági pozíciója.
A főváros gazdasági szerkezete, mind struktúrájában, mind területi
elrendeződését illetően, jelentős mértékben átalakult, az elmúlt közel 20 év
alatt. Az ipari nagy termelő vállalatok többsége megszűnt, vagy más helyre
települt át. Helyébe a kereskedelmi és szolgáltató szféra lépett elő, a maga
tagolt, szétszórt területi elosztottságával.
A munkavégzéshez, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységhez
kapcsolódó közlekedési igény, valamint a növekvő mobilitási szabadság
együttesen, meghatározó mértékben formálta át, a főváros és környezete
települési és térszerkezeti arculatát.
A lakónépesség megváltozott életvitelét, a mobilitási irányok és aktivitás
átrendeződését, a korábban kialakult közlekedési rendszerrel, sem a
közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, sem intézményi vonatkozásban, a
főváros nem tudta, nem tudja követni a közlekedési alkalmasság átmeneti,
vagy állandósuló viszonyromlása nélkül. Ez veszélyezteti szerepkörét,
versenyképességét, gazdasági dinamikáját.
Budapest és környezetének aszimmetrikus fejlődése, új kihívásokat jelent.
A metropolisz térségből, a gazdasági és területi folyamatokból eredően,
mára egy összenőtt urbánus térséget alkot. Ez a térség ma már, maga a
jövőbeni regionális központi tér magja.
A jövő központi terének versenyképessége ezek után, nagymértékben a
térség belső kohéziójának, együttműködési és cselekvési alkalmasságának
megalapozásán és működési folytonosságán múlik. Függvénye egy
eszközeivel hatékonyan működni tudó közlekedési rendszer létrehozása.
A főváros közvetlen és közvetett adottságainak számbavétele, a
kötöttpályás közlekedési rendszert illetően, minden leértékelő minősítés
ellenére, eszközrendszerében, térbeni elhelyezkedésében kedvezőbb
alapképet mutat, mint ahogy az , az utazó számára közreadásra, vagy
akár tervezési kiindulási adatként megadásra kerül.
Az egymással részben harmonizált, vagy alulharmonizált alrendszerek,
felelős irányító szervezet és koordinált üzemeltetés nélkül, egységes
közösségi közlekedési rendszert nem tud alkotni.

Emlékeztetőül:
Közvetlen kötöttpályás eszközök, a 3 működő metróvonal, a 4 HÉV vonal,
a villamos vonalhálózat, a fogaskerekű vasút, valamint a trolibuszhálózat.
Közvetett kötöttpályás eszközök, a 11 elővárosi vasútvonal, az ideiglenes
FEREX gyorsvasúttal, a körvasút és a Gyermek Vasút, valamint az ipari
vasút hálózat.
Az egymással részben, vagy egészében alulharmonizált alrendszerek
koordinált üzemeltetés nélkül működnek. Az egymástól függetlenül
vezérelt alrendszerek szolgáltatásminősége, az a kiváltó körülmény,amelyek
ugyan nagyságrendjükben eltérőek, és nem önmagában, a szuburbanizáció
az, ami a személygépkocsi használat erősödését és térnyerését
eredményezi, közösségi közlekedéssel szemben.
Így valós az, hogy a közösségi közlekedés a legnagyobb vesztes, a városkörnyéki
viszonylatban.
Elemzés:
Pest megye Budapesttel és a közvetlen szomszédságú Komárom –
Esztergom, Fehér, Bács – Kiskun, Jász – Nagykun – Szolnok és Heves
megyék kistérségei együttesen alkotják az agglomerációt.
Az érintett területeken jelenleg, a lakosság száma, a 2007 január 1 - jén
közreadott statisztikai adatok alapján 3 millió 196 ezer 545 fő
A foglalkoztatottak száma 1 millió 429 ezer 188 fő. A Budapesten kívül eső
197 településen élő foglalkoztatott 47, 5 % - nak munkahelye nem esik
egybe lakóterületével
A fővárosi lakosság száma az elmúlt években fokozatosan csökkent. A Pest
megyei kistérségek területeire 300 ezer fő költözött el.A főváros határain
belül is jelentős lakosság mozgás, áttelepülés figyelhető meg, a belső
városközponti területekről, az elővárosi övezetek felé.
A statisztika
szerinti adatok is mutatják, hogy az elmúlt 10 év alatt 95 ezer fővel csökkent,
a városközponti területen – Róbert Károly, Hungária és Könyves Kálmán
körutak – élő lakosság száma. Ez számottevő változás még akkor is, ha a
vidékről betelepülők száma évente 10 ezer főre tehető.
Budapest
lakossága 2007, január elsején 1 millió 696 ezer fő, 2100 fővel kevesebb, a
2006 évi népesség számnál. A népességszám alakulásában, a születés
szám emelkedése, a halálozások csökkenése, a belföldi vándorlási
veszteség és a nemzetközi, bevándorlási nyereség együttesen jelennek
meg.
Pest megyében folytatódott, a népességszám gyarapodása. A megye
lakosságának száma 2007, január elsején 1 millió 175 ezer fő volt.
A Közép – magyarországi régió együttes népessége, kis mértékű növekedést
mutatva 2 millió 871 ezer fő volt.
Pest megye lakosságából, 724 ezer fő él az agglomerációs övezet
kistérségeiben és településein. A z övezet legnépesebb városai, Érd,
Dunakeszi,Gödöllő és Vác.
Az áttelepülés irányai és az új lakóhely megválasztás célterületei, a Budai
oldalra tevődtek át, a 90 – es évek elején. Szentendre, Pilisvörösvár és
Budaörs kistérségek lakossága nőtt jelentős mértékben.

A befogadóképesség kimerülésével, új hullám indult el Gödöllő,
Veresegyháza, Dunakeszi, Ráckeve, Szigetszentmiklós, Monor, Dabas,
Gyál és Nagykáta, valamint kistérségei irányába.
A gazdasági folyamatok újjá alakulása az európai térben, ezen belül Kelet – és
Délkelet – Európa irányába, az EU – hoz tartozó, de az EU – n kívül lévő
térségek közötti kapcsolatok erősödését, nem utolsó sorban a közvetítő
szerep jelentőségét emeli Budapest számára, kiemelt esélyt teremtve, az
előzőekben már leírt, kapuváros pozícióhoz.
A főváros fejlődésének egyik alapvető tétele, a versenyképesség növelése.
Ezt a nemzetközi gazdasági folyamatokban megjelenő és erősödő
szerepvállalás segítheti elő. Kimagasló szerepet töltött és tölt be jelenleg is, a
nemzetközi tőkevonzás területén. Ennek eredménye ként működik, az ország
vegyes vállalatainak 51 % - a. Az összes jegyzett külföldi tőkerészesedés 56
% - át, Magyarországon fektették be.
Budapesten valósult meg, az elmúlt időszakban, a vállalkozások
beruházásainak 24 % - a, költségvetési és társadalombiztosítási
szervezetek beruházásainak 35 % - a. Ebből a helyi költségvetési
szervezetek beruházásainak 23 % - a valósult meg. A beruházások
megvalósulásának mértékét jól mutatja, hogy a gazdasági szervezetek egy
lakosra jutó beruházásai Budapesten, az országos átlag1, 7 – szeresét tették
ki. Ezen belül, az ipari beruházásoknál, az egy főre jutó országos átlag 90 % át jelentette. A szállítás, a posta és a távközlési szolgáltatások egyfőre jutó
beruházásai, az országos érték2, 2 – szeresére tehetők.
A gazdasági változások, a 90 – es évek elejétől, jelentős nagyságrendű
irodaház építést indukáltak. Ez a kezdeti időszakban, a belvárosra
korlátozódott. Az évtized végétől azonban, az építés súlypontja
áthelyeződött, a közbenső zónák, a belváros közeli jó közösségi
közlekedéssel rendelkező, főútvonalak melletti területekre. A jelentős
irodafejlesztések, a főváros határvonalain belül, jelenleg is folynak, a nagy
kereslet miatt. Főleg a minőségi bérirodák iránti igény magas. Egyedül
Budaörsnél lépett a városhatárán túl az irodaépítés.
Várható a továbbiakban, az irodaépítések térbeni kiterjedése, a fővárosi
jellegű mellék központokra, a forgalmas kerületközpontokra, a jól
megközelíthető főutakra és csomópontokra.
A termelő ipari területek közül, csak ott maradt meghatározó a korábbi funkció,
ahol a privatizáció olyan szakmai befektetők közreműködésével valósult meg,
amelyek a t4ermelést korszerűsítve szervezték át a gyártási folyamatokat. Az
egykori iparterület jelentős része, sok kistulajdonná alakult, spontán tulajdonos,
majd funkció változások nyomán, a még fenntartható kereskedelmi –
raktározási tevékenységet folytatnak, vagy megszűntek. Hagyatékuk a mára
maradó rozsdaövezetek. Ezeken a területeken, valamint a jelenleg is működő
kereskedelmi területeken lehet, az új logisztikai szerepkört fejlesztésekkel
megerősíteni.
Pest megye tekintetében, a korábban igen jelentős fejlettségi szintkülönbségek
vonatkozásában, a kiegyenlítődés folyamata érzékelhető. Meghatározó a
városias használatú területek kiépülése, az egyes agglomerációs területeken,
településeken, a regionális sintű kereskedelmi és szolgáltató létesítmények
megjelenésével, irodaközpontok kialakulásával.
A főváros és agglomerációja területi fejlesztésének irányai, az alábbi
tendenciákat vetítik előre:

o
o
o
o

Lakásszám várható növekedése, a déli és keleti szektorokban,
Ipari telephely létesítés a déli szektorban,
Vegyes intézmények tekintetében, az északi és keleti szektorban
Logisztikai, vegyes ipari és raktározási tevékenység a déli szektorban,

A nyugati szektor fejlődését, a közlekedési elérhetőség kedvező alakulása
mozdíthatja előre. Az északi területeken, az M0 körgyűrű és a kötöttpályás
közlekedés fejlesztése együttesen lehetnek vonzóak a befektetők számára.
A kötöttpályás közlekedés eszköz rendszere ma, az elővárosi vasút, a
HÉV, a Metró, a villamos és trolibusz hálózat összességéből tevődik össze.
Ez a rendszer Budapesttel együtt, Pest megye, Komárom – Esztergom,
Fehér, Bács – Kiskun, Jász – Nagykun – Szolnok és Heves megyék
területrészein, 197 települést érint.
Az érintett településeken a lakosság száma jelenleg 3 millió 196 ezer 545
fő. A foglalkoztatottak száma, 1 millió 429 ezer 188 fő. Budapesten kívül, a
197 településen élő foglalkoztatott 47, 5 % - ának nem esik egybe a
munkahelye a lakóterületével.

A fentiekben leírtak, az értékrend megváltozás, és a súlypontok áthelyeződése
miatt átgondolt, újra gondolt megoldások kidolgozását teszik szükségessé.
Következtetések:
A főváros nem rendelkezik ma elegendő erőforrás állománnyal ahhoz, hogy
a versenyképességét, az agglomerációra kiterjesztetten is képes legyen
megőrízni, javítani és hosszútávon fenntartani.
Az új értékek megjelenése mellett, a közlekedés romló helyzete, csak
erősíti, hogy komplex módon átgondolt beavatkozásnak és fejlesztésnek
van értelme, mert egy – egy közlekedési alrendszer, zárt fejlesztési
keretben tartásával, kisebb – nagyobb átmeneti minőséget javító
intézkedéssel, átmeneti szabályozásokkal, sikert hozó eredményt elérni
nem lehet.
A bármilyen okból elmaradt fejlesztések, az azokból eredő, ma és a
jövőben is jelentkező hatásai, a döntés előkészítőit, a döntést hozókat is,
arra kell ösztönözzék, hogy az alapos helyzetfelmérésre és elemzésre
törekedjenek.
A tervezőknek, a közlekedési szakembereknek és a tanácsadóknak is
tudniuk kell, hogy a mai technikai, technológiai színvonalon előállított
eszközök és berendezések, milyen lehetőségeket kínálnak, a főváros és
agglomerációja számára, egy új, modern közlekedési rendszer
megvalósítására.
A főváros, de az ország közlekedéspolitikájának is tudatosan kell kezelnie a
prioritásokat, melyek alapja a versenyképesség, ami közvetlen és közvetett
hatással van az életminőség alakulására.
Az európai nagyvárosok versenyében, a fenntartható fejlődés, a lehetséges
legmagasabb életminőséget biztosító élettérrel és környezettel érhető el.
A közlekedés, ezen belül a közösségi közlekedésfejlesztés választási
lehetőségeit magában hordja, a főváros és agglomerációjában meglévő,
felhasználható adottságait, mely egyben alap a konszenzus teremtésre.

Összehasonlítva az európai nagyvárosokkal, Budapest és közvetlen
agglomerációja, közösségi közlekedési teljesítményeit, az adott mai
színvonalon, Budapest a legkedvezőbb kiadási, ráfordítási kategóriába
sorolhatónak számít. Ez, mint mértékadó érték lehet pillére, egy sikeres
fővárosi közlekedéspolitikának.
Az egybevetések és összegezések alapján kimondható, hogy a jövő
közösségi közlekedése, a főváros és vonzáskörzetében meglévő, működő
kötöttpályás közlekedési hálózatra és alrendszereire épülő, integrált
gyorsvasúti rendszer lehet, a legmagasabb színtű átjárhatósággal, irányítás
koordinációval és üzemeltetéssel egyetemben.
A gyorsvasút üzemrendszerének megválasztása eldöntendő kérdés, hogy
az Észak – Dél vonal, a HÉV. hálózatára épített, vagy annak nyomvonalát
felhasználva, metrós rendszerű legyen.
Az erőforrásokat, mely nem csekély, a Főpolgármesteri Hivatalnak, a
fővárosi kerületi önkormányzatoknak, az érintett alágazatoknak és a
Budapesti közlekedési Szövetségnek, a költségvetési előirányzatok, a saját
források, lehetséges pályázati lehetőségek elnyerésével, valamint a
befektetői tőke megnyerésével együttesen kell biztosítania.

1. ELŐKÉSZÍTÉS
A megvalósítás egyik meghatározó, egyben legfontosabb szakasza, az előkészítés.
Az előkészítés során elvégzendő feladatokat, az ezideig alkalmazott általános
gyakorlatra alapozva, a közreműködők többsége kellő jártassággal veszi számba és
végzik is el azokat.
A nagy beruházásokat és fejlesztéseket azonban ma már, nem csak állami
megrendelés formájában, hanem társasági és magántőke érdekeltségű alapról
finanszírozottan valósítják meg.
Az előkészítés lépéseinek sorrendje ezért annyiban változott meg, hogy az
erőforrások meghatározása, illetve számbavétele, azok induláshoz szükséges
nagyságrendjének ütemezett megléte az első helyre került.
A beruházónak, befektetőnek, a beruházási igény megfogalmazása mellett
szükséges, az erőforrások biztosításának mikéntjét, időbeliségét, azaz rendelkezésre
állását garanciákkal megalapozni és a finanszírozási keretszerződést megkötni.
A pénzalap rendelkezésre állása, hozzáférhetősége, illetve lehívhatósága, a jó
előkészítés alapfeltétele.
A beruházások megvalósításának kialakult gyakorlata, a gondolattól a kulcsátadást
követő üzembe helyezésen át, az aktiválásig és azt követően az utó ellenőrzésig
bezárva meghatározza, az abban résztvevők, helyét, szerepét és tevékenységi körét.
Megfogalmazásra kerülnek a célok, elvárások, feladatok, elérhető eredmények, azok
ütemes végrehajtásának mikéntje és a folyamatok ellenőrzése.
Keveset, vagy egyáltalán nem foglalkozik, a szakirodalom sem, az új lehetőségekkel
párosuló gyakorlat gyorsabb elterjesztésével, az erőforrások megteremtését illetően
és azok időbeli rendelkezésre állásával, azzal az egyszerű indokkal, hogy azokat a
beruházónak kell biztosítania.
A beruházások szereplőinek összetétele és a források biztosításának módja, ma már
eltéra klasszikusnak mondható gyakorlattól. A befektető(k) nem azonos, a beruházó
hagyományos értelemben meghatározható társaságával, szervezetével. Ennek
meghatározó jelentősége abban nyilvánul meg, hogy a beruházás megvalósításához
szükséges erőforrásból, a pénzt és a nagy értékű gépeket, berendezéseket, maguk a
befektetők, vagy az általuk létrehozott finanszírozó társaságok biztosítják. Átruházzák
a beruházói jogköröket, az általuk kijelölt, vagy az erre a feladatkörre létrehozott
különálló, független szervezetre, Mérnök Irodákra.
Külön hangsúly kap ez a
körülmény abban az esetben, ha a forrás felhasználásában, több kedvezményezett
párhuzamosan egyszerre érintett és a beruházási javakat működő kész
részegységeiben helyezik üzembe, majd aktiválják is azokat. A kedvezményezettek
fogalmi köre Magyarországon, az Európai Unió által támogatott és finanszírozott
beruházások megjelenésétől értelmezhető, a beruházási gyakorlatban. A magán
befektetői tőke megjelenésével és működővé válásával, a beruházások előkészítését,
a befektetői kör pontos meghatározásával, összetételének és a befektetendő eszköz
vagyonának leltárával, az elérendő cél(ok) ismeretében érdemes megkezdeni. Az
erőforrások pénzben kifejezhető és egységesen megjeleníthető nagyságrendje
alapján, a befektetés várható megtérülésének becslését természetesen, a befektetők
saját maguk készítik, vagy készíttetik el.

Az Észak – Dél regionális gyorsvasút megvalósítása, mint a Budapest és
agglomerációja egységes rendszerének egyik alrendszere, koncepció szinten már
kidolgozásra került, a Budapesti Közlekedési Szövetség megrendelése alapján, a
FŐMTERV – KÖZLEKEDÉS Konzorcium által. A teljes gyorsvasúti rendszer
megvalósítása célszerűen, önálló projektekre bontható Így teljesen külön is kezelhető,
a HÉV. vonalakra alapozott gyors vasút, megvalósítás szempontjából.
Kiindulási adatok:
A helyi érdekű vasút, olyan közlekedési infrastruktúrát jelöl, amelynek megépítéséhez,
üzemben tartásához, egy térség, vagy régiók érdeke és nem országos érdek fűződik.
Kiépítésük, az országos jelentőségű vasúthálózatok megépítését követően, 1880.
évtől kezdődött. Az 1880 évi XXXI. Törvénycikk határozta meg, a törvényes építési
feltételeket. A helyi érdekű vasutak első sorban, olyan helyeken épültek meg, ahol a
nagyvasúti szállítás iránti kereslet csekély volt, a kiszolgálandó helyi piac és
népességszám viszont együttesen volt jelentős. Alapvetően a vasúti mellékvonalak
hálózata, helyi érdekű vasút ként épült ki. Az építés finanszírozói, önálló koncessziós
jellegű részvénytársaságok voltak. A vonalak üzemeltetését, nem a magántársaságok,
hanem a Magyar Államvasutak végezte. A koncesszió lejárta után, a helyi érdekű
vasút tulajdonjoga, a magyar államra szállt volna át, ezt azonban megelőzte az
államosítás.
A helyi érdekű vasutak, a legnagyobb takarékosság elve alapján épültek. Elsősorban a
helyi anyagok, eszközök, tőke és munkaerő kerültek felhasználásra. Az üzemeltetés
meghatározó rendszere, a kis forgalomra alapozva, az alacsony költségszint volt,
melyet az egyszerűsített műszaki kivitel és vasúti szolgálat tett lehetővé.
A Budapest környéki négy vonal, (BHÉV.) végül a Budapesti Közlekedési Vállalat
kezelésébe került. Ezek a vonalak többszöri átépítés és kurtítás után érték el, mai
hálózati formájukat. Elővárosi vonalak ként, a főváros és agglomerációjának közösségi
közlekedési rendszerébe szervezettek. A négy vonal külön – külön hálózatot alkot,
északról Szentendrét, délrő Csepelt és Ráckevét, észak keletről Gödöllőt kötik össze
Budapest belvárosával.
A HÉV. vonalak adatai:
Vasúti pálya, 1435 mm normál nyomtávolságú
Felépítménye többségében vasbetonaljra kötött, zúzottkő ágyazatba fektetett,
részben hézag nélküli kivitelű 48, 3 kg/ fm. tömegű, Vignoles – sín rendszerű.
A beépített kitérők legnagyobb része faaljas.
Áram ellátása, 10 és 20 kV – os ELMŰ hálózatról történik, áram átalakító
alállomásokon keresztül, 1000 V. egyenfeszültségű,.megtáplálás,
felsővezetékes felső áramszedős.
Műtárgyak, a vonalakon összesen 77 híd és egyéb műtárgy van beépítve.
Biztosító berendezések korszerűtlenek és amortizálódtak is. Domino 67
típusú üzemelő berendezés, csak a Batthyány tér Békásmegyer szakaszon
van.
Vonalak építési hossza összesen 97, 6 km, az össz vágányhossz 174 km.

Ezen belül:
HÉV. vonal
Budapest Batthyány tér – Szentendre
Budapest Boráros tér – Csepel
Budapest Vágóhíd – Ráckeve
Összesen:

km.
21, 0
6, 7
40, 0
67, 7

Budapest Örs vezér tere – Gödöllő
Cinkota – Csömör

26, 0
3, 9

Mind összesen:

97, 6

Állomások száma: 73.
Engedélyezett sebesség, városi hálózati szakaszon, 30 km / h, az
agglomeráció
hálózati szakaszain, max. 70 km / h.
Jármű típus, többségében, MIXA, MX, és MXA.
Járműcsoportok szerelvények száma: 98.
Járműtelepek száma: 5.
Erőforrások:
Arra a kérdéscsokorra adott válaszok, hogy:
Ki, (Kik,)
Mennyiért,
Mit,
Hol,
Mikor,
Milyen befejezési határidővel,
Milyen minőségben,
Kikkel,
alap pontjai az előkészítésnek.
A beruházónak, befektetőnek, vagy megbízottjának éppen ezért, a gondolattól a
kulcsátadáson át, az üzemeltetésig, a teljes folyamat meghatározó elemeivel és
lehetséges szereplőivel, valamint azok kapcsolati rendszerével tisztában kell, hogy
legyen.
A fő meghatározó elemek közül, a részletesebben kidolgozandók már az
induláshoz:
Az erőforrások összetétele,
Az igényfelmérés,
Telepítési hely és környezet,
Hatástanulmányok,
Környezetvédelem.
Ezek az előkészítés startjakor, kiindulási feltételként kezelendők!
Az erőforrások összességét, a mai gyakorlatban az alábbiak jelentik:
Meglévő eszközök kivitelezéshez, működtetéshez,
Anyagi javak, vagyontárgyak, ingatlanok,
Immateriális javak,

Pénz,

Szellemi kapacitás, tervezéshez, kivitelezéshez, működtetéshez,
karbantartáshoz,
Működő szervezetek, intézetek, oktatás, képzés,
A létrehozott produktumok, szolgáltatások.
Az összetevők közül mindegyik fontos, nem nélkülözhető elem. A továbbiakban
azonban, a pénz biztosításának módozatai kerülnek bemutatásra, ezek is csak
felsorolás erejéig:
Állami költségvetési juttatás,
Vállalati saját forrás, amortizációs alap,
Pályázati alapok,
EU. források,
Bankhitelek,
Lízing,
Befektetők hazai, külföldi,
Magán társaságok.
A beruházáshoz szükséges pénzügyi előirányzatok összetétele, annak részarányai is
megváltoztak. A korábban 100 % - os költségvetési juttatást részben kiváltotta, a
külföldi bankok által nyújtott célterületes hozzárendelésű hitel, a hazai bankok hitelei.
Az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékunkat követő támogatási programok,
az állami hozzájárulást fokozatosan csökkentették, a 20 – 25 % - os
nagyságrendhez.
Az erőforrások biztosításának módjai:
A legegyszerűbb megoldási forma az, ha a pénzügyi befektető saját, vagy
megbízott szakértőkkel végez beruházási piackutatást és projektfeltárást. A
kutatás alapján kiválasztott beruházásokból állíthatja össze az érdekkörébe
illő fejlesztési elképzeléseket.
Már előkészítési stádiumban lévő, de forráshiányos beruházások
megvalósításához társul, szakértői javaslatok alapján
A megvalósítás megkezdéséig előkészített, de erőforrás hiányában hátrább
sorolt beruházások elindítását vállalja fel, szakértők bevonásával és
megvalósítás menedzseléssel
Befektető társaság alapításával, az erőforrás koncentráció megvalósítására
Lízingformák menedzselésével
Magántőke, társasági tőke és banktőke koordinált befektetésével
Koncesszió
Apport bevitelével, melyek lehetnek immateriális javak, tárgyi eszközök, gépek
Mérnök és lebonyolítói humán oldali szervezetekkel.
Az erőforrások biztosításának, rendelkezésre bocsátásának jogi, szerződéses
feltételei, törvényileg szabályozottak. A garanciák mértékét, módját és feltételeit, a
törvényes keretek között a szerződő felek határozzák meg.
Az Észak – Dél regionális gyorsvasút megvalósítására ajánlott erőforrás
összetételek:

1. Változat
Résztvevők

Összetétel

Részarány
%

Budapest Főpolgármesteri Hivatal,

Költségvetés, pályázat ,hitel
terület – és eszköz apport

Az érintett önkormányzatok,

Pénzbeli hozzájárulás,
terület apport

Kedvezményezett, (BKV.)

Pályázat, saját forrás,
beszerzett eszközök

18, 8

Befektető

Pénz, apport,

30, 0

51, 0

0, 2

Összesen:

100,0

2. Változat
Résztvevók

Összetétel

Részarány
%

Befektető

Pénz, apport,

90, 0

Kedvezményezett

Pénz, apport.

10, 0

Összesen:

100,0

A befektetői tőke gyorsabb megtérüléksét természetesen az 1. változat
realizálhatja, abban az esetben, ha a befektető már meglévő eszközeit apportálja
és az a részarány jelentős részét képezi, ebben az esetben, a 2. változat ajánlható.
A projekt megvalósításának első lépése a finanszírozási szerződés
megkötése!
A teljes beruházás szereplőit, a fogalmi meghatározásokat, a folyamatot, a
továbbiakban mutatjuk be

1. A BERUHÁZÁS FOLYAMATÁNAK SZEREPLŐ
A BERUHÁZÓ, BEFEKTETŐ
Aki tudja, hogy mit, miért, mikor, hol, mennyiért és milyen minőségben
akar beruházni, mert számára fontos:
A tevékenysége eredményességéhez
Működőképességéhez
Meg kíván jelenni termékeivel, szolgáltatásaival a piacon
Akinek pénze van
A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÓJA,
Aki tudja, hogy hogyan kell a beruházást teljes körűen megvalósítani,
azaz
lebonyolítani
A TERVEZŐ,
Aki a Beruházó számára műszakilag megfogalmazza a beruházás célját
és, kidolgozza a szükséges dokumentációt, a megvalósításhoz
A HATÓSÁG,
Aki őrködik, hogy a beruházás megvalósítással
Ne sérüljön a köz – és a magánérdek
Fennmaradjon a köz – és balesetbiztonság
A VÁLLALKOZÓ,
Aki megvalósítja, a Beruházó részére, a Tervező által
megfogalmazottakat
A BANK,
Aki a Beruházó rendelkezésre álló pénzét kezeli és gondoskodik arról,
hogy a kifizetések szabályszerűek legyenek
AZ ÜZEMELTETŐ,
Aki felkészültségénél fogva rendelkezik, a beruházás működtetéséhez
szükséges
Termelési, szolgáltatási tapasztalatokkal és referenciákkal
A technikát, technológiát uralni tudó irányító szakemberekkel
A rendeltetés szerinti működtetést garantáló kezelő és karbantartó
személyzettel.

2. FORGALMI MEGHATÁROZÁSOK
BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

BERUHÁZÁS,az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök állományán végzett minden értéknövelő tevékenység, attól
függetlenül, hogy az, az állományt növeli, bővíti, vagy eredeti műszaki állapotát állítja helyre

Forrása

Jellege

1. Beruházás

1. Saját

2. Állomány
növelő

2. Költségvetési
juttatás

3. Állomány
bővítő

2.1.Kormányzati
kiemelt

4. Eszközpótló

2.2.Célokmányban
összefoglalt

Rendeltetése
szerint

Anyagi
műszaki
összetétel

A
tevékenység
költsége

Megvalósító

Megvalósítás
módja

Befejezetlen

1. Beruházó
1. Immateriális
javak
2. Tárgyi
eszközök
3. Anyagi
4. Pénz

5. Rekonstrukció

3. Európai Únió

6. Felújítás

4. Egyéb

1. Építés
1. Nemzetgazdasági

2. Gép
2.1.Belföldi

2. Üzemgazdasági

2.2. Import
3. Egyéb

2. Beruházó
megbízottja
1. Az 1992.
évi XVIII.
Törvény
szerint

1. Vállalkozásba
adás
2. Saját
lebonyolítás

3. Mérnök
4. Lebonyolító
5. Tervező

3. Megbízásos
lebonyolítás

1.Fogalma
2.Állománya

4. Saját
lebonyolítású

6. Kivitelező

LÍZING,

az adás - vételi szerződéssel vegyes bérlet, amelynek tárgya, a lízingbe vevő, (bérlő) tulajdonába megy át, a
futamidő lejártával

1.Finanszírozási

2. Közvetlen

3. Kereskedelmi

4. Individuális és Bianco

5. Visszlízing

6. Egyéb

3. A BERUHÁZÁSBAN ÉRINTETT SZERVEZETEK ÉS KAPCSOLATAIK
BELSŐ KAPCSOLATOK

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

BERUHÁZÁS
LEBONYOLÍTÓ

FELHASZNÁLÓ
A TÁRGYI ESZKÖZT
TEVÉKENYSÉGE
VÉGZÉSÉHEZ
HASZNÁLJA

TÁRGYI ESZKÖZ
GAZDÁLKODÁS
AZ ESZKÖZ ÁLLOMÁNYT
SZÁMADÁSÁBAN TARTJA
FELELŐS ANNAK
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT

A TÁRSASÁG ÁLTAL ERRE A
CÉLRA LÉTREHOZOTT
MÉRNÖKSZERVEZET, VAGY
MEGBÍZOTT
MÉRNÖK IRODÁK

HATÓSÁGOK

4. A BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE
4. 1. A beruházás céljának megfogalmazása
A tevékenység eredményesebbé tétele
A működőképesség fenntartása
4. 2. Beruházási javaslat kidolgozása
A cél elérés lehetséges változatainak elkészítése
Azok elemzése, értékelése
A legjobb változat kiválasztása
Döntés előkészítés
4. 3. Döntés
A Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott rend
szerint
4. 4. Beruházási alapokmány elkészítése
A kiválasztott és eldöntött beruházási változat megvalósításának
finanszírozását engedélyező okirat összeállítása
4. 5. Jóváhagyás
A beruházási alapokmány jóváhagyása

ELŐKÉSZÍTÉS ÜTEMEZÉS
i – 2. év

i – 1. év

i. év

A beruházási cél A beruházási cél elfogadása
A beruházási javaslat
Meghatározása.
és a döntés alapján, a
elfogadása,
beruházási javaslat
engedélyeztetése,
kidolgozása.
az alapokmány elkészítése,
jóváhagyás.

MÁJUS 31.

MÁJUS 31.

ELŐKÉSZÍTÉS

A beruházás
megvalósításának
megkezdése.

JANUÁR 1.

MEGVALÓS
ÍTÁS

5. A BERUHÁZÁS FOLYAMATA
RÉSZTVEVŐK
BEFEKTETŐ
BERÚHÁZÓ
ÜZEMELTETŐ
KOORDINÁTOR

TEVÉKENYSÉGEK

BERUHÁZÁSI
CÉL

BERUHÁZÁSI
JAVASLAT
ELFOGADÁS

BERUHÁZÁSI
JAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE

ALAPOKMÁNY
JÓVÁHAGYÁS

ALAPOKMÁNY
ELKÉSZÍTÉSE

LEBONYOLÍTÁS, MUNKATERÜLET ÁTADÁS, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS, ÁTADÁS – ÁTVÉTEL,
ÜZEMBE HELYEZÉS, AKTIVÁLÁS, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS.

KIDOLGOZÁS, MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS,
HATÓSÁGI EGYEZTETÉSEK
ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

KIVITELI
TERV
KÉSZÍTÉS

VÁLLALKOZÓ

KIVITELEZÉS

HATÓSÁGOK

BANK

GAZDASÁÜZEMELÉS GOSSÁGI
ÚTÓ VIZSGÁLAT.

TERV ZSÜRI,
ENGEDÉLYEZÉS
KÉRELMEZÉS

LEBONYOLÍTÓ

TERVEZŐ

TERVEK
ELFOGADÁSA

ENGEDÉLYEZÉSI TERV
JÓVÁHAGYÁS

ELŐKÉSZÍTÉS FINANSZÍROZÁS

ELŐKÉSZÍTÉS

ÉPÍTÉSI
ENGEDÉLY

Ü ÜZEMBE
HELYEZÉS

MEGVALÓSÍTÁS FINANSZÍROZÁS

MEGVALÓSÍTÁS

2. FEJLESZTÉSI CÉLRENDSZER
STRATÉGIA:
Budapest és agglomerációja, valamint, a határos régiók érdekeltek abban, hogy meg
újuljon a térség közlekedési rendszere, ezen belül a kötöttpályás közlekedés legyen a
fejlesztés egyik fő iránya.
Összhangot szükséges teremteni, Budapest és vonzáskörzetének fejlesztése kapcsán,
versenyképességének növelését, élhetőségét, átjárhatóságát erősítő tervek
kidolgozásával és megvalósításával oly módon, hogy a közlekedési rendszer:
Szabályozható legyen,
Fenntartható legyen,
A mobilitási folyamatok kézben tartható állapotba kerüljenek.
A legnagyobb fokú együttműködés legyen megvalósítható,
Az alágazatokkal egyeztetett, hatékony menetrenddel működjön,
Jó eljutási időt valósítson meg,
Az úti cél elérése, a legkevesebb átszállással, elérhető legyen,
A meglévő és figyelembe vett eszközök, maradéktalanul felújításra kerüljenek,
Új típusú komfortos járművek kerüljenek beszerzésre,
Az alrendszerek közötti átjárás, a szakértőktől elvárható legnagyobb
gondossággal kerüljön kidolgozásra és döntés előkészítésre alkalmas legyen,
El tudja látni a városi és az elővárosi közlekedés szerepkörét,
A csomópontok megválasztásával, a ráhordó és elhordó állomások, a funkció
ellátására kiépítettek legyenek,
Szolgáltatás minősége összességében javuljon,
Alkalmas legyen, a körvasúti közlekedési hálózat integrálására, a Kelenföld és
Nyugati pályaudvarok közötti vasúti alagút megvalósításával,
Az irányító intézmény kialakítása folytán, az alágazatok üzemeltetőinek
kooperációjával, közös jegy és bérlet konstrukciójával, egységes informatikai
háttérrel, forrás és költség optimalizációval, a rendeltetésszerű használat
garantált legyen.
Budapest és agglomerációja Regionális Gyorsvasúti Rendszer egyik főlétesítménye, az
észak – dél irányú HÉV. vonalakra alapozott gyorsvasúti hálózat.
Az Észak – Dél közlekedési alrendszer kialakítására vonatkozó elképzelések
összerendezéséből megfogalmazott célok, az azok alapján folytatott szakértői és
társadalmi viták véleményének összegezéséből lehet, az érintettek által is elfogadható
stratégiát kidolgozni, melynek fő lényegi elemei a következők:

STRATÉGIA

HELYZETFELMÉRÉS

SWOT ELEMZÉS

KIHÍVÁSOK

JÖVŐKÉP TERÜLETEK

CÉLOK
KÖZÖS FUNKCIÓK

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

TÁRSADALMI VÉLEMÉNY

FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
A célok, a beavatkozás célterületei ként határozhatók meg és foglalhatók össze az
alábbiak szerint

Beavatkozási színtű célmeghatározás
Stratégiai célok,
Operatív célok.
Hatásterületi színtű célmeghatározás
Társadalmi célok
Ágazati, alágazati célok,
Infrastrukturális célok.
STRATÉGIAI CÉLOK:
Az elképzelt közösségi közlekedési rendszer filozófiájának kidolgozása, bemutatása
elfogadtatása a megrendelővel és az utazó közösséggel
A közösségi közlekedés minőségének és részarányának növelése, a személy
gépkocsis közlekedéssel szemben,
A komplex kötöttpályás közlekedési rendszer részeként, a több irányú
megközelíthetőség és hozzáférés kedvezőbbé tétele,
A modal – split arány kedvezőtlen folyamatának megállítása, majd javítása,
A motorizált közlekedésben, a főváros határán, a 40 / 60 % - os arány elérése, a
városban pedig, a 60 / 40 % - os arány javítása, legalább a már elért valamikori
70 / 30 % - os arány közelébe,
A meglévő erőforrások számbavétele,
A közösségi közlekedés újbóli térnyerésének elősegítése, megvalósítása,
Az utas megnyerése a gyorsvasút számára,
A kereslet növelése, a minőségi kínálat javításával,
A rendelkezésre álló erőforrások koncentrált felhasználása.
OPERATÍV CÉLOK:
Az elérendő konkrét célok meghatározása, az egyesített vonalszakaszokon,
Az előkészítéshez és megvalósításhoz szükséges intézkedések körnek,
tartamának és mélységének meghatározása,
A meghozott intézkedések, feladat meghatározások mérhetőségére, konkrét
elvárások és az elérhető eredmények kidolgozása,
A gyorsvasúti hálózat szerkezetkialakításának döntés előkészítése, - HÉV.
rendszer, vagy metró – reláció bemutatásával,
Üzemvitel és az általa nyújtott szolgáltatás minőségével szembeni elvárások
meghatározása,
Csomópontok kiépítési színvonalának kidolgozása,
Üzemszervezés módszerének és hatékonyságának modellezése,
Átszállási időszükséglet meghatározása és menetrendbe állítása,
Menetrend harmonizáció, az alágazatok között.

HATÁSTERÜLETI CÉLOK:
A közlekedés bármelyik formájában érzékelhető, pozitív és negatív, közvetlen, vagy
közvetett hatások, bekövetkezett változások, egyaránt érintik az utasokat személyenként,
összességében pedig társadalmi méretekben és hatással vannak, a szolgáltatást nyújtó
alágazatokra..
Társadalmi célok:
Versenyképes fenntartható, élhető, elérhető, kiszámítható, biztonságos
közlekedést megvalósítani tudó régiók és régió szomszédság létrehozása,
A minőségi infrastruktúra ipar megjelenésének elérése és a befektetőt is vonzó
hatással, a foglalkoztatás növelése,
Az élettérből az épített és természetes közvetlen környezetből a legkevesebb
területet igénylő gyorsvasúti hálózati rendszer megvalósítása,
Az üzemeltetés, a lehetséges legkisebb levegőszennyezéssel, zajterheléssel,
vibrációs hatással legyen megvalósítható és fenntartható,
Csökkenjenek a veszélyforrások és a baleseti veszteségek a hálózat vasúti –
közúti kereszteződéseinek minimalizálásával,
Foglalkoztatás növelés.
Ágazati, alágazati célok:
A közösségi közlekedés újbóli térnyerése,
A meglévő hálózati adottságok kedvező kihasználása,
A szolgáltatási színvonal komplex javítása,
Az utazási időszükséglet mérséklése, a forgalmi körülmények javításával,
A baleseti veszélyforrások felszámolása, a baleseti költségek csökkentésére,
A járatsűrűségek optimalizálása, az úti cél elérésének javítására,
Új csomópontok kialakítása, melyeken a higiénés szükségletek, az utas
tájékoztatás magas szinten kielégített,
Az utazási cél elérésére, az átszállások számának csökkentése.
Infrastrukturális célok:
Erőforrás koncentráció és rendeltetés szerinti felhasználása, a szolgáltatás
eszközeinek egészére,
Korszerű üzemszervezés, üzemvitel és üzemeltetés megvalósítása,
A klímaváltozást kezelni tudó járműpark beszerzése, az üzemszerkezet
eldöntése alapján,
A megkezdett fejlesztési munkák illeszkedjenek kompatibilisen, a gyorsvasút
eszközrendszerébe,
Fenntartó bázisok, járműtelepek korszerűsítése,
Üzemeltetési és fenntartási költségek optimalizálása.

A célrendszer összetevői egymással összefüggő kölcsönhatásban vannak,
nevezetesen:
Az elérhetőség javulása szolgálja:
o A városfejlesztési elképzelések megvalósítását,
o Az új ipari területek, irodák, szolgáltató központok megépítése számára,
választhatósági kínálatot jelent a telephelyek megválasztására,
A kedvező környezeti hatások hozzájárulnak:
o Az emberi egészség és a z élő környezet megóvásához,
o A jó munkahelyi környezet vonzó, a munkaerőre,
o A munkahelyek növeléséhez, a foglalkoztatási arány javulásához, egyben emelik
az adózó polgárok számát.

3. AZ ÉSZAK – DÉL GYORSVASÚTI ALRENDSZER
Az eddig elkészült tanulmányok, koncepciók a Regionális Gyorsvasúti Rendszer
filozófiáját, jól közelítik meg és kellő részletességgel írják azt körül.
A Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét, a Budapest Főváros
Közgyűlése, 2001 évben hagyta jóvá. A terv alapjaiban meghatározta azokat a
legfontosabb paramétereket, rendező elvet, amelyeket a főváros és vonzáskörzetét
érintően, a komplex közlekedésfejlesztés tervezésénél figyelembe kell venni.
A terv többek között, a hálózat kialakítására vonatkozóan javaslatokat is tartalmaz,
közép és hosszú távú ütemezéssel. Nagy hangsúllyal szerepel a kiemelt fejlesztési
elképzelések között, az Észak – Dél Regionális Gyorsvasút megvalósítása.
Több tanulmányterv, döntés előkészítő dokumentum készült, a 2001. évi jóváhagyást
követően, melyekben már a vonalszakaszok, a kapcsolódó vonalak nyomvonal
vezetése, az észak – déli hálózat, a belváros alatt építendő összekötő vonal, valamint a
déli vonalszakasz lehetséges változatai bemutatásra kerültek.
Az elkészült tanulmányok kronológiai sorrendben:
Az Észak – Déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszán a nyomvonalvezetésének
vizsgálata, készítette a FŐMTERV Rt. 2001. évben.
Az Észak – Déli Regionális Gyorsvasút déli szakasza, Pesterzsébet – Soroksár,
kialakíthatósági vizsgálata, készítette a FŐMTERV Rt 2002. évben.
Az Észak – Déli Regionális Gyorsvasút központi szakasza kialakíthatósági
vizsgálata, készítette a FŐMTERV Rt. 2003. évben.
Az Észak – Déli Regionális Gyorsvasút északi szakasza kialakíthatósági
vizsgálata, készítette a FŐMTERV Rt, 2004. évben,
Budapest Középtávú Fejlesztési Terve 2007 – 2013, készült 2005 évben.

A felsorolt dokumentumok ajánlásai alapján összeállításra került, az Észak – Déli
Regionális Gyorsvasút rekonstrukciójának I. üteme, a Szentendre – Békásmegyer közötti
HÉV. vonalak felújítására. Az elkészült célokmányt a Fővárosi Közgyűlés, 2401/ 2003.
(X.27.) Föv.Kgy. szám alatt. A célokmány módosítása, (1. számú módosítás) a 276/2006.
(II.23.) Főv. Kgy szám alatt történ meg.
A módosított célokmány, a korábban jóváhagyott dokumentumok alapjául szolgáló
nyomvonalvezetést erősíti meg, nevezetesen:
Északról, Szentendre – Békásmegyer – Csillaghegy. A Csillaghegy felé haladó
vonalszakasz 1. 600 m. hosszban kéreg alá kerül.
Csillaghegy, Római – Fürdő, valamint Aquincum állomások között, a pálya
felszíni vezetésű
. A Kaszásdűlői állomás mély állomás, 20 – 30 m. a felszín alatt.
A Szépvölgyi út térségétől mélyvezetésű pályaszakasz.
Város alatti szakasz, a Szépvölgyi úti térségtől balívű szakasszal keresztezi a
Dunát, áthalad a Margitsziget alatt, a Szent István parkot érintve, a Lehel tér
környékén jobbívű szakasszal fordul a Nyugati tér felé, majd érintve az Oktogon,
Klauzál tér, Astoria, Kálvin tér, valamint Boráros tér térségeit és a Lágymányosi
hídig vezet.
A felsorolt helyeken mély állomások készülnek.
A mély állomások kapcsolatot teremtenek a négy metróvonallal, valamint
az 1, 2, 3, 4 és 6 – os számú villamosokkal.
Délre, a Lágymányosi hídtól két irányba Pesterzsébet és Csepel felé ágazik el.
Az elágazás utáni vonalszakaszok, a felszínre kivezet csatlakozásokkal, a
felszínen haladnak tovább a végállomásokig.
A bemutatott vonalvezetés és új csatlakozó állomások, a főváros Pesti oldal magas
színvonalú közlekedésének megvalósítását jelenti az optimális kínálatokkal együtt.
A főváros és vonzáskörzete település szerkezete, az előzőekben már ismertetett
fejlődési, fejlesztési irányok azonban szükségessé teszik az elvárások áttekintését.
Elvárások:
Az utas igényű elvárások, a gyorsvasúti közlekedési rendszerrel szemben,
meghatározó módon, a hálózat és vonalvezetése, valamint az üzemviteli szolgáltatási
színvonalhoz kapcsolódnak.
Elegendő – e, a biztonság, az elérhetőség és megbízhatóság feltételrendszerének
számbavétele, annak kielégítésére való maradéktalan törekvés ? A válasz nemleges,
bár az érdekeltséget kiváltó hatások, a kínálat oldaláról bekövetkeztek. Összemérhető
értékeket hordozó elemek meghatározására van szükség, a jelenleg egyéni
közlekedést választó megnyerésére, hogy azok megvalósulásával hajlandók legyenek a
közlekedési módjuk megváltoztatására.
A választás lehetőségét megteremtő küszöb feltételek, mint a :
Rendelkezésre állás,
Ütemesség,
Akadálymentesség,
Kedvező követési gyakoriság
Esztétikus környezet, tisztaság az állomásokon, járműveken,
még nem ösztönző, a közösségi közlekedés választására.

Az ösztönző elemek a szolgáltatási szint minőségi változásában jelennek meg, ezek:
Őrzött P + R, B + R,
Eljutási idő,
Versenyképes tarifa,
Átszállások számának csökkenése,
Csomópontokon többletszolgáltatások, ügyintézésre, posta, bank, bevásárló
kereskedelmi létesítmények.
Átszállási lehetőség,
Kombinált utazási mód megválasztás,
Rá – és elhordás, menetrendi kapcsolatokkal,
Kialakított utazási lánc.
Ezekből az elemekből, a ráhordás, ütemesség, utazási mód választás, átszállási
lehetőség, kombinált közlekedés, az utazási lánc, a közúti közlekedésben fel sem
merülhetnek.
Összegezve kimondható, hogy a közösségi közlekedés akkor nyerő, ha a mérhető
pozitív értékeinek összehasonlítása az egyéni közlekedéssel szemben, az

elvárásoknak való megfelelésben is pozitív eredményt mutat. Ennek gyakorlati
megjelenése, ha a rendelkezésre álló személygépkocsit vezetőként, vagy utasként
igénybevevő saját érdekéből és kényelméből kiindulva nem utasítja el a közösségi
közlekedést, hanem a kínálat alapján használja fel a mindennapi közlekedésében.
3. 1. Elvárások a gyorsvasúti rendszer egészével szemben
Modern üzemvitel és üzemeltetés,
Korszerű minden igényt kielégíteni tudó, légkondicionált komfortos, WC. blokkos,
jármű típusok alkalmazása,
Gyakoriság menetrendszerűen,
Kedvező eljutási idő,
Megbízhatóság,
Tarifaközösség.
Zónázó jellegű kapcsolat
Megállóhelyi tartózkodások idejének csökkentése.
3. 2. Elvárások az alrendszerek tekintetében
Az utazási folyamattal szemben
o Tervezetten, az utazási folyamat – utazási lánc – egészére kiterjedően kerüljön
megvalósításra,
o A megtervezett szakaszok, az egy felvonulásos munkaszervezéssel készüljenek
el és kerüljenek újból üzembe helyezésre,
o A szükséges új vonalszakaszok, a moder eszközökre alapozottan készüljenek el.
Jó ráhordó – elhordó kapcsolattal szemben
o Fogadó állomások megállóhelyek infrastruktúrájának biztosítása, utas váró, utas
tájékoztatás

o Összehangolt menetrend és megbízhatóság,

o
o
o
o
o

Kényelmes komfortos jármű és nagy ülőhelyszám,
Utazási lánc kapcsolatokhoz igazodó ráhordás gyakoriság,
Közúti megközelítő kapcsolat a gyorsvasút peronja és a közút között,
Kiépített kerékpár út,
Őrzött gépkocsi és kerékpártároló.
P + R . ráhordással szemben

o A közúti gépjárművek fogadására, megőrzésére alkalmas parkolóhelyek
megléte,
o Harmonizált menetrend kialakítása,
o Közúti kapcsolat a parkolókhoz és a gyorsvasúti megállók peronjaihoz,
o Rövid eljutás a parkolóktól, a gyorsvasút fedett megállójához,
o Versenyképes eljutásra alkalmas komfortos gyorsvasúti járművek,
o Kiegészítő szolgáltatások, nagyobb parkolók esetén,

Átszálló – felszálló vasúti állomásokkal szemben
Kulturált, korszerű és tiszta váróterem ülőhelyekkel ellátva,
Információs rendszer és utas tájékoztatás,
Akadálymentesen megközelíthető, fedett vasúti peronok,
Nagy állomások, csomópontok esetében, kiegészítő szolgáltatások
ügyintézéshez, posta, bank, és kereskedelmi bevásárlási lehetőségekkel,
o Higiénés lehetőségek,
o Rövid gyaloglási távolságok, a parkoló, az állomás vagy csomópont és a vasúti
utas peron között. Ajánlott távolság tervezéshez 150 m.
o
o
o
o

A gyorsvasúti üzemmel kapcsolatos elvárások
o Korszerű infrastruktúra, vasúti pálya, biztosító berendezés, 1 500 voltos villamos
felsővezeték és áramellátó rendszer, felújított épületek, peronok, műtárgyak,
o A klímaváltozást kezelni tudó, modern magas komfort fokozatú jármű,
o Menetrend szerinti ütemes közlekedés, a napszakhoz, az utazási csúcsokhoz
igazodó és megfelelő gyakorisággal, 10 – 30 perc követési idővel,
o Kedvező 60 – 70 % - os ülőhely arány biztosítása, a szerelvényeken,
o Magas szintű és minőségű interoperábilis, vagy intermodális kapcsolódás, a
fővárosi hálózatokhoz,
o Higiénés lehetőségek, mosdó WC,
o Komplex utas tájékoztatás,
o Akadálymentes le – és felszállás.
Városi átszálló kapcsolatot biztosító csomópontokkal szembeni elvárások
o Átszállási lehetőség, több viszonylatra.
o Magas színtű, időjárástól védett leszállás és átszállás biztosítása,
o Lehetőség szerint azonos peronmagasságú, kapcsolatok, minimális, 150 m – en
belüli gyaloglási távolságokkal,

o
o
o
o
o

Utazással kapcsolatos szolgáltatások,
Dinamikus kiterjedt információs rendszer,
Ügyintézői, kereskedelmi és információs szolgáltatások,
Áttekinthetőség, biztonság, komfortos kényelem,
Parkolási lehetőségek.
Városi közösségi közlekedési kapcsolatokkal szembeni elvárások

Több irányú eljutási lehetőség,
Kedvező átszállási körülmények,
Harmonizált menetrend, megfelelő járat sűrűséggel,
A kötöttpályás és a közúti megállók között megfelelő átbocsátó képességű
átjárók, aluljárók létesítése,
o A kiemelt és fontos kötött pályás megállók esetében, gyorsvasúti kapcsolat.
o
o
o
o

Az elvárások és igények megjelenése, a közösségi közlekedés közszolgáltatásában
résztvevő főbb szereplők közötti kapcsolatban:

ÁLLAM

SZOLGÁLTATÁS
MEGRENDELÉS

TÁRSADALOM
POLITIKA

ELVÁRÁSOK

TELJESÍTMÉNY
ELSZÁMOLÁS

ELVÁRÁSOK
KÖT KÖTÖTT PÁLYÁS VASÚTI
VZSZ KÖZSZOLGÁLTATÓ
KÖZ
TÁRSASÁGOK

TÁRSADALOM,
UTAZÓKÖZÖNSÉG

SZOLGÁLTATÁSOK

A főváros és agglomerációja, közösségi közlekedés fejlesztésének eredményességét,
a megfogalmazott konkrét elvárások, gyakorlati megvalósulása, azok maradéktalan
teljesülése által nyújtott szolgáltatások alapján, az utazóközönség minősíti.

3. 3. Nyomvonalvezetés
A módosított célokmány, az előzőekben már leírt új nyomvonalat és
vonalvezetést erősítette meg, de az üzemmódra és eszközrendszerre, konkrét
döntést nem hozott.
Az alap koncepció célja, egy olyan regionális gyorsvasút megvalósítása, mely a
meghatározó két végpont, Szentendre és Ráckeve között, a meglévő HÉV. vonalak
felhasználásával, korszerű felújításával, a pesti oldalon, mélyvezetésű metró
kapcsolatokkal teszi lehetővé a hálózatok egyesítését. A két nevesített végpont
közötti gerincvonalhoz, becsatlakozó és elágazó vonalszakaszok is kapcsolódnak,
az ütemekre bontott megvalósításnak megfelelően.
Az első ütem, a Szentendre és Békásmegyer között, 10 km. hosszú vonalszakasz
modernizációját foglalja magába komplexen, a járműpark kontingentált
beszrezésével.
A második ütem, az északról délfelé haladva, a fonódó és elágazó kapcsolatok
kiépítését tartalmazza, a felszín alatti szakaszokkal. Kéreg alá kerül a vonal
Békásmegyer megáll hely után. Csillaghegy, Római – fürdő és Aquincum között,
valamint a megállóhelyeken, a pálya felszíni vezetésű. A Kaszásdűlő állomás felszín
alatti 20 – 30 m, mélységű, amely fogadja a Piliscsaba – Óbuda csatlakozó
kapcsolatot is. A vonal a Szépvölgyi út térségétől bal ívvel folytatódva keresztezi a
Dunát, áthalad a Margit – sziget alatt, a Szent István park irányába. A Margit – sziget
és a Szent István park alatt is állomás létesül. A Szent István parktól a vonal a Lehel
tér irányába folytatódik, jobb ívű fordulóval a Nyugati tér felé. A Nyugati tértől tovább
haladva, az Oktogon, a Klauzál tér, az Astória, a Boráros tér érintésével mély
vezetésű és kéreg alatti kifutású vonalszakasszal éri el a Lágymányosi hidat. A
Lágymányosi híd kéreg alatti állomása fogadja, a Csepel és Pesterzsébet felszíni
vonalszakaszokat.
Az elérendő cél:
Olyan „ A” kategóriás közúti gyorsvasút megvalósítása, amelynek meghatározó
adatai és jellemzői a következők:
Névleges nyomtávolság,1. 435 mm,
Tengelyterhelés 22, 5 t,
A forgalmi vágányok legkisebb vízszintes ívsugara, R = 300 m,
Legkisebb magassági lekerekítés, R = 3. 000 m,
Legmagasabb emelkedő, 6 %,
Legnagyobb sebesség, 80 km/h,
Állomási peronhossza, 120 m,
Peronmagasság, 55 cm,
Jármű egység hossza két, vagy három elemből álló változatban, 110 – 120 m,
Szállítóképesség, 600 – 750 fő utas,
Elektromos hálózata egyenáramú, 1. 500 voltos,
Üzemmód, MÁV, HÉV, Metró kombinált rendszer, az erre a feladatra alkalmassá
tett járművel.

A kombinált műszaki és forgalmi paraméterek alapján, a hatósági szabályozást ki kell
dolgozni, el kel fogadtatni és be is kell vezetni. Jelenleg az átjárhatóság, a kombinált
üzemmódok alkalmazhatósága törvényileg nem szabályozottak.

Lehetőségek:
1. Új nyomvonal vezetés:
Az általunk hozzáférhető és ismert tanulmányok, koncepciók, a pesti oldali
relációkat és viszonylatokat favorizálják. A fő motiváció ebben a megoldáskeresésben,
természetesen el nem hanyagolható metró kapcsolati rendszer megvalósíthatóságának
lehetősége és kínálata egyben
Az ebből az indíttatásból levezetett helyzetkép és elemzés, másra nem is fókuszál, mint
a metrós kapcsolatra, valamint az ez által kialakítható gyorsvasútra.
Az elérendő cél, maradéktalan egyszerűbb eszközrendszerrel történő megvalósítására
az alábbi nyomvonalvezetést dolgoztuk ki:

Északi szakasz:

Észak – nyugati szakasz:

Szentendre – Aquincum – Batthyány tér,
felszíni vezetésű vonal,

Pilisvörösvár – Aquincum – Batthyány tér,
felszíni vezetésű vonal,

Város alatti szakasz:
Batthyány tér – Duna alatti átvezető alagút – Ferenciek tere – Lágymányosi híd,
kéreg alatt vezetett – mélyvezetésű – kéreg alatt vezetett

Déli szakasz:
Lágymányosi híd – Csepel – Ráckeve,
felszíni vezetésű,

Dél – keleti szakasz:
Lágymányosi híd – Közvágóhíd
Szigetszentmiklós – Ráckeve,
felszíni vezetésű,

Ezzel a hálózat topológiával, a jelenleg külön álló hálózatok homogén rendszerré
egyesíthetők.

Az egyesített vonalak leírása:
1. 1. Szentendre – Ráckeve, észak – délkeleti vonal,
A Szentendre északi végállomástól a Margit híd előtti szakaszig, az esetleg
szükséges korrekciókkal eredeti nyomvonalon kerül a pálya komplex
tartozékaival, állomásaival és megálló helyeivel korszerűsítésre.
A kéreg alatti bevezető szakasz, a Margit híd állomásig, a közbe eső szakasz, a
Batthyány térig és a jelenlegi végállomás ugyancsak komplexen kerül
korszerűsítésre.
A Batthyány téri fejállomás, a nyomvonal kéreg alatti tovább vezetésével átmenő
állomási funkciót kap.
Az építendő szakasz, a Batthyány téri állomástól lejtéssel vezet, a Bem rakpart
alatt, a Clark Ádám tér felé, ahol állomás is készül. A vonal folytatódik, a Groza
Péter rakpart mentén mélyvezetéssel, az Ybl Miklós tér felé. Itt az alagút eléri, a
30 m. mélységet. Az itt építendő mély állomástól, bal ívű vonalvezetéssel
keresztezi a Dunát és a Ferenciek tere meglévő metró állomás mélységében éri
el, a 3 – as számú metró vonalat. A metró működő rendszeréhez azonban nem
kapcsolódik. Az új alagút érintőlegesen közelíti meg a 3 – as számú metró
alagútját, ahol a meglévő utas közlekedési tereket, az átszállás céljából szükséges
összenyitni. A vonal a Ferenciek terétől, a 4 – es számú metró készülő Fővám téri
állomása felé halad, azt felül keresztezve. Itt átszálló állomás készül, amelynek
utas közlekedési terei csatlakoznak, a 4 – es számú metró utas közlekedő terekhez.
A Fővám téri állomástól a vonal tovább emelkedik a Borárostérig.
A Boráros téren mély állomás építendő, a felszíni kapcsolatokkal együtt. A vonal
kéreg alatt vezet tovább, a Nemzeti színház térségéig. Az itt építendő földalatti
állomás lehetővé teszi, a Közvágóhíd felé és a Csepel felé kivezető kéreg alatt i
szakaszok megépítését. A Közvágóhíd végállomás szerepe megszűnik, átmenő
állomás funkciót kap. A vonalvezetése a Közvágóhíd állomástól, az eredeti
nyomvonalon, a szükséges korrekciókkal változatlan Ráckeve végállomásig. A
vonalszakaszok modernizációját azonos színvonalon és minőségben szükséges
végrehajtani, az állomásépületekkel és megálló helyekkel együtt.
A nyomvonalvezetést az 1. számú ábra mutatja.

SZENTENDRE

AQUINCUM – ALSÓ

BATTHYÁNY TÉR
FERENCIEK TERE
FŐVÁM TÉR

BORÁROS TÉR

LÁGYMÁNYOSI HÍD

1. ábra

1. 2. Pilisvörösvár – Ráckeve, északnyugati – déli vonal,
A MÁV. Zrt. a 2. Budapest – Esztergom nagyvasúti vonal, felújítását és
villamosítását 2008. évben tervezi elindítani. Az Újpesti vasúti híd rekonstrukciója
ezen munkák keretében elkezdődött.
Az Aquincum – felső vasúti megállóhely áthelyezése korábbi tervekben már
szerepelt, egyeztetett végső döntés az érintettek között még nem született.
A térség komplex közlekedési kapcsolatának rendezése is régen várat már magára.
A HÉV. vonal kivezetése és csatlakoztatása,a vasútvonalhoz, azonban aktuálissá
vált. A MÁV. Zrt, a vasútvonal rekonstrukciója keretében, az Aquincum – felső
megállóhely áthelyezését tervezi, a Vonat utcára, a Római polgári Amfiteátrummal
szemben lévő területre. A terület kínálja a lehetőséget, egy új közös vasúti és HÉV.
megállóhely, illetve autóbusz csatlakozás kialakítására, a Keled utca Szentendrei
út felé eső végénél, Aquincum – alsó állomás névvel.
Az Aquincum – felső megállóhely meghagyását célszerű megvizsgálni, az
Aquincum Múzeum közelsége, a Gázgyár úti, Keled úti delta felügyelete és az
Óbudai – sziget vasúti kapcsolatának szemelőtt tartásával.
Az új közös állomás elrendezését, a 2. számú ábra mutatja

H
Aquincum - alsó

2. ábra

A Pilisvörösvár felé vezető gyorsvasúti szakasz kapcsolata, az esztergomi vasút vonalhoz, a
becsatlakozó vágány korszerűsítésével biztosítható.
Az új elágazó megállótól, a gyorsvasút vonalvezetése a Batthyány térig, az 1. 1. pont alatt
leírtaknak megfelelő. Ugyan ez vonatkozik, a Batthyány tértől, a Lágymányosi hídig tartó
földalatti szakaszra is
A Lágymányosi híd és Csepel HÉV végállomása között, a gyorsvasúti pálya, az eredeti
nyomvonalszükség szerinti korrekciójával és korszerűsítésével kialakítható
A végállomás átmenő állomási funkcióra való átépítésével, új vonalszakasz építhető a
gyorsvasút tovább vitelére, Lakihegy, Halásztelek érintésével Tököl irányába. Az új
vonalszakasz Szigethalom - alsó megállóhelyen csatlakoztatható, a HÉV. vonal ráckevei
ágához.
A vonalvezetést a 3. számú ábra mutatja

SZENTENDRE

AQUINCUM – ALSÓ

FERENCIEK TERE
BATTHYÁNY TÉR

BORÁROS TÉR
LÁCYMÁNYOSI HÍD

3. ábra

Az „A” kategóriás közúti gyorsvasútra meghatározott paraméterek megvalósítása és
az egyesített hálózat kialakítása maradéktalanul elérhető.
Az állomások és megállóhelyek kialakítása, a Szentendrétől már megkezdett
rekonstrukció keretében alkalmazott megoldásokkal ötvözhetők, Aquincum – alsó új
megálló hely és Pilisvörösvár között.
Az esztergomi vasútvonal korszerűsítése keretében, az 55 cm magasságú peronok
megépíthetők.
A villamos felsővezeték és a vontatási áramellátás kialakítására két lehetőség van:
Budapest Nyugati pu. – Angyalföld – Esztergom –Almásfüzitő – Komárom vonalon
a 25 kV – os hálózat és megtáplálás kiépítése, Dorog állomáson új villamos
alállomás létesítésével. Aqujncum – alsó gyorsvasúti megállótól, 25 kV- os
csatlakozó szakasz megépítése. A gyorsvasút vontatójárműve ebben az esetben
két áramnemü.
Angyalföld állomás – Pilisvörösvár állomás között 1. 500 V –os egyenáramú hálózat
készül. A MÁV. Zrt. vontatójárműveinek kell két áramnemüeknek lenniük.
A Budapest – Komárom vonal korszerűsítése, a teherforgalom szempontjából is
jelentőséggel bír, mert Budapest északi irányú elkerülését eredményezi.
Nagyobb, a valószínűsége annak, hogy a 25 kV os villamos felsővezetéki hálózat
kerüljön megépítésre.
A vasúti biztosító berendezés alkalmas kell, hogy legyen a két áramnemü
szerelvények biztonságos közlekedtetésére.
1. 3. Az 5. számú metró.
Az Észak – Dél Regionális Gyorsvasút fentiekben leírt vonalvezetése, csak
állomási átszállási kapcsolatokat tartalmaz, a 2, a 3 és 4 – es számú
metróvonalakat érintően. A korábbi tanulmányok és koncepciók keretében
végzett utasforgalmi vizsgálatok azt mutatják, hogy az utasok szállítására, a
belvárosi zónákban, a jövőben szükség van, a már meglévő metróvonalak és az
épülő 4. számú metró földalatti összekapcsolására.
Ennek gyakorlati lehetőségét teremti meg, egy a Vámház körúti metróállomás és
az Aquincum – alsó új gyorsvasúti állomás között megépülő metróvonal.
A metróvonal, a tanulmányokban is javasolt vonalvezetéssel, a Ferenc körút, a
Vámház körút, a Kálvin tér, a Ferenciek tere, az Astoria, a Klauzál tér, az Oktogon,
a Nyugati tér, a Lehel tér, a Szent István park, a Margit – sziget, a Szépvölgyi út, az
Árpád híd, a Filatori gát és Aquincum – alsó megállók között, minden lehetséges
föld alatti és föld feletti kapcsolat kialakítására alkalmas.
Az 5. számú metró nyomvonalát, az 4 –es számú ábra mutatja.

AQUINCUM - ALSÓ
FILATORI GÁT
ÁRPÁD HÍD
SZÉPVÖLGYI ÚT

MARGIT - SZIGET
SZENT ISTVÁN PARK
NYUGATI TÉR

KLAUZÁL TÉR

OKTOGON

FERENCIEK TERE
FŐVÁM TÉR

4. ábra

FERENC KÖRÚT

4. BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT
ÉSZAK- DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKE,
ELŐIRÁNYZAT
GYORSVASÚTI RENDSZER

S
SZ.
1.
2.
3.
4.
5
6.

MEGNEVEZÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
TERVEZÉS
VASÚTI PÁLYA FELÚJÍTÁSA KITÉRŐKKEL
VASÚTI PÁLYA ÉPÍTÉS KITÉRŐKKEL
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK ÉPÍTÉS
VILLAMOS ALÁLLOMÁSOK ÁTÉPÍTÉSE

MÉRTÉK

vkm
vkm
km
db

7.
8.
9.
10.
11.
12.

BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉS
FORGALOMIRÁNYÍTÓ RENDSZER
TÁVKÖZLÉS
RÁDIÓ
UTASTÁJÉKOZTATÁS
ÁLLOMÁSÉPÜLETEK, PERONOK, ESŐBEÁLLÓK

13
14.
15.
16.

MŰTÁRGYAK
ALAGÚT
MÉLY ÁLLOMÁS
ÚTÁTJÁRÓK, SOROMPÓK

17.
18.
19.
20.

ÉLET ÉS ZAJVÉDŐ KERÍTÉSEK
VONAT SZERELVÉNYEK
JÁRMÚJAVÍTÓK
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK, SZÁLLÓK, OKTATÓBÁZIS

db
db

21.

BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁS

%

MINDÖSSZESEN:

150
20
174
5

NETTÓ
MFT.
1, 2
1. 8
30, 0
6, 0
9, 6
3, 0
3, 5
2, 5
1, 5
1, 0
1, 2
3, 8

db
km
db

ÖSSZESEN:
TARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

MENNYISÉG

62
5
3

96
5
3, 5

3, 1
35, 0
12, 0
1, 0
0, 5
96, 0
5, 0
2, 0
7, 3
227, 0

%

22, 7
249, 7

ÉSZAK- DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKE,
ELŐIRÁNYZAT
GYORSVASÚTI METRÓS RENDSZER

S
SZ.
1.
2.
3.
4.
5
6.

ELŐKÉSZÍTÉS
TERVEZÉS
VASÚTI PÁLYA FELÚJÍTÁSA KITÉRŐKKEL
VASÚTI PÁLYA ÉPÍTÉS KITÉRŐKKEL
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK ÉPÍTÉS
VILLAMOS ALÁLLOMÁSOK ÁTÉPÍTÉSE

7.
8.
9.
10.
11.
12.

BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉS
FORGALOMIRÁNYÍTÓ RENDSZER
TÁVKÖZLÉS
RÁDIÓ
UTASTÁJÉKOZTATÁS
ÁLLOMÁSÉPÜLETEK, PERONOK, ESŐBEÁLLÓK

13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MŰTÁRGYAK
ALAGÚT
MÉLY ÁLLOMÁS
ÚTÁTJÁRÓK, SOROMPÓK
ÉLET ÉS ZAJVÉDŐ KERÍTÉSEK
VONAT SZERELVÉNYEK
JÁRMÚJAVÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE
EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK, SZÁLLÓK, OKTATÓBÁZIS

db
db
db

62
1
13

db
db

96
5

21.

BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁS
ÖSSZESEN:

%

TARTALÉK ELŐIRÁNYZAT

%

MEGNEVEZÉS

MINDÖSSZESEN:

MÉRTÉK

vkm
vkm
km
db

MENNYISÉG

150
32
174
6

NETTÓ
MFT.
1, 2
1. 8
30, 0
9, 6
9, 8
4, 8
4, 5
2, 5
1, 5
1, 2
1, 4
3, 8

4, 5
10

3, 1
90, 5
45, 0
1, 5
0, 7
96, 0
5, 0
2, 0
12, 0
327, 9
32, 8
360, 7

ÉSZAK- DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKE,
ELŐIRÁNYZAT
5. SZÁMÚ METRÓ
MEGNEVEZÉS

S
SZ.

MÉRTÉK

MENNYISÉG

NETTÓ
MFT.

1.
2.
3.
4.
5
6.

ELŐKÉSZÍTÉS
TERVEZÉS
ALAGÚT
VASÚTI PÁLYA ÉPÍTÉS KITÉRŐKKEL
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK ÉPÍTÉS
VILLAMOS ALÁLLOMÁSOK ÁTÉPÍTÉSE

7.

BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉS

3, 5

8.
9.

FORGALOMIRÁNYÍTÓ RENDSZER
TÁVKÖZLÉS

2, 5
1, 5

km
vkm
km
db

20
20
24
1

1, 4
2, 2
150, 0
6, 0
9, 6
3, 0

10.
11.
12.

RÁDIÓ
UTASTÁJÉKOZTATÁS
MÉLYÁLLOMÁS

db

13

1, 0
1, 2
45, 0

13.
14.

METRÓ SZERELVÉNY
JÁRMŰJAVÍTÓ BŐVÍTÉSE

db
db

96
1

96, 0
5, 0

15.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK, PARKOK, TEREK, UTAK

db

13

52, 0

BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁS

%

4, 5

ÖSSZESEN:
TARTALÉK ELŐIRÁNYZAT
MINDÖSSZESEN:

17,1
397, 0

%

10

39, 7
436, 7

A létesítmény jegyzékekben bemutatott előirányzatok, a döntés előkészítő tanulmányokon
túl az egyes létesítmények nettó előirányzataiban tartalmazzák, a tervezési díjakat, a
fővállalkozásos megvalósításhoz igazodóan.
A változatokkal elérhető eredmények:
Gyorsvasúti rendszer
Kialakítható egy egységes, választott szerkezeti rendszer specifikus elemeivel az
átjárható regionális vasúti hálózat,

Megvalósíthatók, a MÁV. VOLÁNBUSZ, BKV, csomópontok, viszonylatok, állomások
és megállóhelyek
Javulnak a forgalmi paraméterek, a menetidők, a követési idő,
Csökkennek a gyaloglási és átszállási szakaszok, ezzel a gyaloglási idő,
Minőségi szolgáltatás kínálattal várható, a közösségi közlekedés térnyerése,
Az utas szám 15 – 20 % nagyságrenddel is nőhet, az új területek bekapcsolásával.
Konfortosan javúl:
o Az agglomerációból induló utasok beszállítása a fővárosba,
o A vonalak által érintett régiók utasainak beszállítása a városközpontokba,
o A kapcsolat létesítése, a főváros gerincvonali hálózatával,
o A régiók nagy távolságú területeinek, kevés átszállással történő összekötése.
Gyorsvasúti metrós rendszer
Az előzőekben már leírtakon túl, jelentősen megnő a szállítási kapacitás, a
mértékadó keresztmetszetekben, nevezetesen:
o Békásmegyer – Kaszás dűlő
5. 900 utas/óra/irány
o Óbuda MÁV. állomás – Kaszás dűlő 13. 000 utas/óra/irány
o Kaszás dűlő – Belváros
14. 800 utas/óra/irány
Földalatti állomásaival összekapcsolja, az összes metró vonalat, a felszínen pedig,
az 1 – es, a 2 – es, a 3 – as, a 4 – es és 6 – os villamosokhoz, aluljárós
csatlakozási lehetőséget biztosít,
Modern üzemvitelt valósít meg, az utas és vonatforgalom központosított
irányításával, a járműpark, az infrastruktúra eszközeinek és építményeinek
koncentrált fenntartásával.
A gyorsvasúti metrós rendszer üzemmódja, a metrós közlekedési feltételrendszerre
alapozott, attól kötöttségei miatt nem térhet el. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden
föld feletti állomásnak meg kell felelnie, a zárt területű szabályozott üzemeltetési
feltételeknek.
5 – ös Metró
A feltárt és bemutatott utasforgalmi kapcsolatok és az általuk biztosított választási
lehetőség, a központosított üzemvitel, mind azt erősítik, hogy a 3 – as számú metró
vonalból, a Ferenc körúttól, kiágazóan önálló metró vonal kerüljön mégis
megvalósításra, mert ezzel a belváros csomópontjainak elérése az optimumot
közelíti,
Lehetne 3/A metrónak is nevezni, de nem az elnevezés fontos, hanem az a kedvező
környezeti hatásváltozás a belvárosban, ami a közúti forgalom zsúfoltságának
csökkenésével, az ebből eredő levegőszennyezés, zajok és rezgések elviselhetőségi
küszöb alá szorításával megvalósítható.
A metrós üzemmód hozza mindazon eredményeket, melyeket már az előzőekben is
leírtunk.

5. MEGTÉRÜLÉS ELEMZÉS
Az állami költségvetési juttatások, az Uniós források, a hazai és külföldi banki hitelek, a
szakmai, valamint pénzügyi befektetők hiteleinek bármilyen alapú felhasználása
szükségessé teszi, a tervezett beruházások hatékonyságának vizsgálatát, már az
előkészítés szakaszában.
Különösen érvényes ez, a közösségi érdekeket szolgáló nagy jelentőségű és hatású
közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél, a különböző beruházási változatok
összehasonlításánál.
Alapvető követelmény és kötelezettség általánosan, hogy a beruházás gazdaságossági
hatékonyságának értékelése is elkészítésre kerüljön. A fejlesztési ráfordítás, valamint
az üzemeltetési tevékenység hozam alapú hatásvizsgálat elvégzésére, több kidolgozott
módszer áll rendelkezésre, nevezetesen:
Hozam – költség elemzés,
Költség – hatékonyság elemzés,
Egyszerűsített értékelés,
Többkritériumos értékelés
Az egyszerűsített értékelés, az elért eredményt és a ráfordítás viszonyát, valamint a
megtérülési idő vizsgálatát foglalja magába.
A gyakorlatban nem az egyszerűsített értékelés módszere az elterjedt, hanem a három
még felsorolt módszervalamelyike, vagy azok kombinált alkalmazása a használatos.
Összehasonlítani minden esetben, a létesítmény megvalósításával elérhető célállapotot és
a létesítmény megvalósítása nélkül előálló helyzetet – vele, illetve nélküle elv – célszerű.
Az elemzésre két módszer alapján került sor, az alábbiak szerint:
Hozam – költség elemzés
Az Észak – Dél kötöttpályás közlekedési alrendszer, mint komplex főlétesítmény,
eszközeivel, különféle javaival, a tervezett élettartama alatt működik, normál karbantartás
feltételezésével
Az élettartam alatt keletkező bevételek, az egyszeri beruházási ráfordítás és az
üzemeltetési költségek alapján meghatározható nagyságrendje pénzben mérhető. A
tisztán pénzügyi tételeken túl az egyéb hatások, mint meghatározó elemek és
paraméterek, értékét ugyancsak pénzben kell szerepeltetni.
Kiindulási adatok:
A hazai és a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott vasúti építmények élettartamai,
Alépítmény
Felépítmény
Hidak, műtárgyak
Alagutak
Magas építmények
Peronok

90 év
40 év
80 év
80 év
60 év
50 év

Burkolatok
Erősáramú berendezések
Távközlő, tájékoztató berendezések
Biztosító berendezések

20 év
35 év
35 év
35 év

Forgalmi adatok.
utas

14 000
11 750
9 000

5 500

2 500
1 500

SZENTENDRE

RÁCKEVE

CSEPEL

GÖDÖLLŐ

CSÖMÖR

Az érintett három HÉV vonalon, az egy irányba utazók száma összesen: 19 750 fő.

Összefoglaló táblázat:

MEGHATÁROZÓ ADATOK
MEGNEVEZÉS

MÉRTÉK

HÉV.

GYORSVSÚT

UTAZÁST KEZDŐK SZÁMA

FŐ/NAP

3. 515

3. 867

FELSZÁLLÁSI SZÁM

UTAS/NAP

6. 718

7. 390

ÁTSZÁLLÁSSZÁM

UTAS/NAP

33. 395

41. 434

ÁTSZÁLLÁSI IDŐ

UTASÓRA/NAP

2. 515

3.143

UTAZÁSI IDŐ

UTASÓRA/NAP

16. 789

18. 468

UTAS TELJESÍTMÉNY

UTASKM/NAP

19. 750

20. 088

JÁRMŰBEN TÖLTÖTT IDŐ

UTASÓRA/NAP

11. 476

12. 624

ÁTLAGOS UTAZÁSI IDŐ

UTASÓRA/NAP

13. 991

15. 390

UTAZÁSI IDŐÉRTÉK

1710 FT/ÓRA

23. 925

26. 317

TELJESÍTMÉNY

JKM/NAP

9.136

10. 963

TELJESÍTMÉNY

PÁLYAKM/NAP

196

146

ÜZEMÉV

NAP/ÉV

320

320

ÉLETTARTAM

ÉV

35

35

HÁLÓZATI ÁTLAG SEBESSÉG

KM/ÓRA

24, 7

27

ÁTLAGOS UTAZÁSI HOSSZ

KM

11

20

ÁTLAGOS UTAZÁSI IDŐ

PERC

23, 9

21

PÁLYASEBESSÉG A FŐVÁROSBAN

KM/ÓRA

50

60 – 80

PÁLASEBESSÉG FŐVÁROSON KÍVÜL

KM/ÓRA

60 – 80

80 – 120

UTAZÁSI SEBESSÉG A FŐVÁROSBAN

KM/ÓRA

20 – 30

30 – 40

UTAZÁSI SEBESSÉG FŐVÁROSON KÍVÜL

KM/ÓRA

50 – 60

60 – 80

MEGÁLLÓHELY TARTÓZKODÁS

PERC

0, 5 – 1

0, 5 – 1, 5

JÁRAT KÖVETÉSI IDŐ

PERC

15 – 30

9 – 15

Hozam – költség összehasonlító táblázat:

MÉRTÉKADÓ ELEMEK
MEGNEVEZÉS

MÉRTÉK

BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT, (K)

MILLIÁRD FT

JÁRMŰKÖLTSÉG KÜLÖNBSÉG

HÉV.

GYORSVASÚT

158, 5

249, 7

MILLIÁRD FT/ÉV

2, 7

1, 1

PÁLYAKÖLTSÉG KÜLÖNBSÉG

MILLIÁRD FT/ÉV

0, 5

0,3

UTAZÁSI IDŐKÜLÖNBSÉG

MILLIÁRD FT/ÉV

0, 1

0, 04

SZÁMBAVETT HASZONELEMEK

MILLIÁRD FT

191, 7

229, 4

ÖSSZEGEZETT HOZAM, (H)

MILLIÁRD FT

195, 0

307, 1

HOZAM – KÖLTSÉG ARÁNY

1, 21

1, 23

A táblázat halmozott hozam – költség arányszámai alapján, mind a HÉV. vonalak
rekonstrukciója új járművek beszerzésével, mind a gyorsvasút megépítése a Duna alatti
alagúttal életképes, mert a mutatók értéke nagyobb, mint 1.
Az ütemekre bontott kivitelezési munkáknál, amelyek nem párhuzamos megvalósulást
eredményeznek, hanem vég/kezd időzítésűek, a készültségi szint, egyre magasabb fokú
megközelítése mellett, részüzembe helyezések is történnek, csökken a hozam – költség
arány. Ez azt jelenti, hogy a fokozatosan felfejlődő vonalhálózatban később az arány
javítására, nagyobb ráfordítások szükségesek. Az egyes ütemek közötti hatékonyságot a
láncarány alakulásának összevetésével lehet kimutatni.
Számításba kell azt is venni, hogy a megvalósítási ütemekkel egy időben, már más
hatékony vonalhálózatok is elkészülhetnek, vagy el is készültek, mert ez a kínálati
körülményváltozás a hozamokat is megosztja.

Költség – hatékonyság elemzés:
Ez a módszer, annak meghatározására alkalmas, hogy az előirányzott ráfordítás,
milyen mértékben teszi lehetővé a kitűzött cél megközelítését, a hozzárendelt értékelési
szempontok szerint.

MEGHATÁROZÓ ELEMEK
MEGNEVEZÉS

MÉRTÉK

BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT

MILLIÁRD FT

HÉV.
158, 5

GYORSVASÚT
249, 7

UTAZÁSI IDŐ

UTASKM/NAP

16. 789

16. 468

ÁTSZÁLLÁSISZÁM

UTAS/NAP

33. 395

41. 434

JÁRMŰ ÜZEMKÖLTSÉG

MILLIÁRD FT/ÉV

0, 14

0, 07

PÁLYA ÜZEMKÖLTSÉG

MILLIÁRD FT/ÉV

0, 03

0, 03

ÖSSZES ÜZEMKÖLTSÉG

MILLIÁRD FT/ÉV

0, 17

0, 1

SÚLYOZÁS

S

PONT

PONT

SA

PONT

SA

BERUHÁZÁS

0, 3

PONT

88, 54

26, 56

88, 59

26, 58

UTAZÁSI IDŐ

0, 4

PONT

91, 94

36, 78

100, 00

40, 00

ÁTSZÁLLÁSSZÁM

0, 2

PONT

92, 60

18, 52

99, 69

19, 94

ÜZEMKÖLTSÉG

0, 1

PONT

58, 06

5, 81

100, 00

10, 00

ÖSSZEGEZETT ÉRTÉK

1, 0

PONT

331, 14 87, 67

388, 28

96, 52

HASZNÁLATI ÉRTÉK

61, 11

69, 94

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

54, 13

61, 94

A HÉV. vonalak rekonstrukciója, az új típusú járművek beszerzésével is alatta marad a
Regionális Gyorsvasút költséghatékonyságának. Az értékelés alapján, az érdemleges
döntés, a gyorsvasút megvalósítása.
A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor, a komplett Észak – Dél Regionális
Gyorsvasút dinamikus gazdaságossági vizsgálatát el kell végezni.

6. SWOT ELEMZÉS
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

A napi utazásoknál, a közösségi közlekedés jelenleg
még kedvező részaránnyal rendelkezik.
Budapesten belül és kívül is, a 11 meglévő elővárosi
forgalmat is lebonyolító vasútvonal, a körvasút
adottságai, valamint a 3 HÉV. vonal, jelentős részét lefedi
a fővárosnak.
A kötöttpályás infrastruktúra szinte minden elővárosi
közlekedési folyosón jelen van, mely sűrű lefedettséget
biztosít.
A vasúti végállomások, fejpályaudvarok, területi
elhelyezkedése a városközpontokban szerencsés és jó
városi kötöttpályás közlekedési kapcsolatokkal
rendelkeznek.
Kedvező az időbeni rendelkezésre állás, a HÉV.
vonalak és a MÁV. vonalak esetében is.
A HÉV. hálózat túlnyomó többségén az eljutási idő
versenyképes
A Budapesten kívüli utazásokhoz rendelkezésre áll, a
szolgáltató független, teljesítmény arányos, egységes
díjrendszer
Megkezdte az utas vonzó elterjedését, a Budapesten
belüli utazások keretében, az ugyancsak szolgáltató
független egyesített bérletrendszer.
Az új típusú motorvonatok rendszerbe állításával, a
vasútvonalak egy részén lényegesen javult a szolgáltatás
minősége.
A rugalmas, zónázó rendszerű menetrenddel,
kiszámíthatóbb lett a menetidő, a közúti közlekedéssel
szemben.
A hálózati rendszerek jobb kihasználására,
kibontakozóban van, az érdekazonosság alapú együtt
működési készség.

A főváros és vonzáskörzetének település szerkezete nem
a kötöttpályás közlekedési rendszerre alapozottan fejlődött.
Önálló vasúti pályák, az elővárosi közlekedéshez nem
állnak rendelkezésre
A közúti közlekedési alágazat versenyelőnye, a térbeni
rendelkezésre állásban nagy.
A ráhordó tevékenység javulásával sem éri el időben a
napi bejárók 10 – 12 % a, a kötöttpályás közlekedési
eszközt.
Hiányoznak többségükben, a minőségi szolgáltatást
nyújtó infrastruktúra eszközrendszerei, a kerékpártárolók és
a P + R parkolók.
Budapest határán és a belső vonalszakaszok egy részén,
nem csak csúcsidőben jelentős a zsúfoltság.
A vasúti kapacitás bővítése egyes állomások és
vonalszakaszok esetében, jelentős költség kihatásuk mellett
is, a környezeti adottságok miatt, behatárolt.
Hiányzik, az egységes közösségi közlekedés
igénybevételét segítő tarifapolitika.
Az alágazatok együttműködése, a szolgáltatási színvonal
javításában, az átjárhatóság módjainak keresésében, a
közös átszállási csomópontok kialakításában, a
szorgalmazások ellenére, nehezen bontakozik ki.
Az alágazatok menetrend struktúrái harmonizálatlanok,
nem utas barát.
Budapest és vonzáskörzetében magas a közlekedésre
fordított, ezen belül a vonaton töltött idő is.
Az összehangolt utas tájékoztatás várat magára.
A HÉV. vonalak nagyobb részén alacsony a komfort
fokozat, vegyes műszaki színvonalú a járműpark.
Kialakulatlan, a szolgáltatók közös szakirányú, felelős
intézményrendszere.

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

A 3 HÉV. vonal észak – dél irányú összekapcsolásával
egységes homogén pályahálózati rendszer alakítható ki.
Azonos, magas műszaki színvonalú, a klímaváltozást
kezelni tudó, járműpark állítható rendszerbe.
Növelhető a szolgáltatás színvonala, az új csatlakozó,
átszállóhely kialakításával, Esztergom viszonylatban.
A Boráros téren csatlakozási lehetőség biztosítható, a
4 – es metróhoz.
A kötöttpályás közlekedési alrendszereken, elérhető a
versenyképes eljutási idő, a torlódásokkal küszködő,
közúti közlekedéssel szemben.
Az állomásokon, átszállóhelyeken megteremthető, az
akadálymentesség, ez által az esélyegyenlőség.
A párhuzamos közlekedtetés új alapokon átgondolható
Az utazás kiszámíthatósága, megbízhatósága,
gyorsasága, vonzerőt jelent.
Az úti cél elérésében az átszállások száma, valóban a
minimumra csökkenthető

A modal – split arány a motorizáció növekedésével tovább
romlik és a közösségi közlekedés kiszélesítésének nem
kedvezően folytatódik, a gépkocsira épülő területfejlesztés.
A már működő, vagy a jövőben kialakításra kerülő
csomópontokon, az intermodalítás színvonala, annak
szükséges eszközrendszere, a maradék elv alapján hátrányt
szenved, vagy elmarad.
Az alágazatok tulajdonosai, üzemeltetői, szakértői között
nem jön létre, a remélt kooperáció és ezért, összehangolt
előkészítés nélkül, a pályázható források nem lesznek
elérhetők.
A funkció kész Közlekedési Szövetség létrehozása és
rendeltetésszerű működése tovább várat magára.
Alacsony színvonalú fejlesztések és eredmények miatt,
kihasználhatatlan marad az interoperabilitás lehetősége
Romlik a versenyképesség és az érintett térségek
lakhatósága.
Csökken a társadalmi elfogadhatóság esélye.

7. AJÁNLÁSOK
A bemutatott nyomvonalvezetések és a becsült előirányzatok alapján, valamint az
elérhető eredményekre is figyelemmel, a megvalósítás lehetséges változataiból az
alábbiakat ajánljuk:
Az Észak – Dél Regionális Gyorsvasút homogén, a nagyvasúti rendszer „A”
kategóriás kiépítését ajánljuk, az átjárás lehetőségének megteremtésével, az
Aquincum – alsó csomóponti állomástól, Pilisvörösvár vasútállomásig.
A gyorsvasúti metrós rendszer helyett, a más tanulmányokban is leírt önálló
metró megépítését javasoljuk,
A Budapest Kelenföld és a Nyugati pályaudvarok között létesítendő alagutat,
önállóan a befektetői és magántőke bevonásával előre soroltan célszerű
megvalósítani és üzembe helyezni, a pályaudvari rekonstrukció olyan készültségi
fokán, melyben a földalatti vasút állomás és a felszín közötti kapcsolat
zavarmentesen garantálható,
Az Észak – Dél regionális gyorsvasút csak egyik önálló rendszere, az elképzelt
regionális gyorsvasúti közlekedésnek, a változás kezelések alapján készíthető
valós helyzetképek összesítésével, a már átépült, vagy tervezés alatt lévő
vonalszakaszok számbavételével szükséges, minden érintett bevonásával, a
megvalósítás sorrendjét és ütemidejeit újra gondolni és újra is fogalmazni.
Az erőforrások koncentrált kezelése és a megvalósulásokhoz igazodó
felhasználása, jelentős szellemi kapacitást, átfutási időt és nem utolsó sorban
pénzt takarít meg.
A modern közlekedés eszközrendszerei, adott kapcsolódási ponton, feltételezik
egymást, az üzemmód együttes meglétükre, megengedő, korlátozó, vagy éppen
tiltó funkcióik működésével szabályozott komplex egységet alkotnak. Ezért a
regionális gyorsvasúti rendszer hatósági szabályozását és amennyiben
szükséges, a hatályos törvények kiegészítését, módosítását, folyamatba kell
tenni, a további késedelem és estleges lehetetlenné válás elkerülésére.
Külön is foglalkozni szükséges az erőforrások elemei közül, a tervezői,
kivitelezői, műszaki ellenőri, Mérnök Irodai szellemi kapacitásokkal, azok
rendszeres képzésével, az utánpótlás neveléssel bezárva, mert a siker és
eredményesség rajtuk múlik. A oktatás közép és felső szintjein, a minőség
mellett mennyiségileg is fontos a képzésben résztvevők számának igény szerinti
meghatározása. Az elvégzendő feladatok nagyságrendje, összetettsége, olyan
mértékű, hogy az csak eleve, a szakmai tudásra és megszerzett gyakorlatra
épülően oldható meg zökkenőmentesen.
A közszolgálati és bármilyen szolgáltatási szinten, a közlekedés igény szerinti
kielégítésébe bekapcsolódott résztvevő, vagy közreműködő, tevékenységét a
megrendelő teljesítő viszony alapján végezze, teljesítménye és teljesítményének
elszámolása, azonos feltételek mentén kerüljön értékelésre. A döntések szakmai
előkészítésében, nélkülözésük kerülendő.
Fentiekben leírtak mellett, szakmai segítségünket és közreműködésünket, mint mindig
ezúton is felajánljuk.

ZÁRSZÓ
A gazdasági és államháztartási stabilitás együttesen tudják megteremteni, a
fejlesztések gerincét.
Az elkészült tanulmányok és az eddig elvégzett Regionális Gyorsvasúti hálózatépítési
munkák még kevesek ahhoz, hogy látványos közlekedésbeli, gyors változást
eredményezzenek. Nagyon az elején tartunk a közös gondolkodásnak és a közös
véleményalkotásnak is.
A döntés előkészítéshez, az elemzésekkel, ajánlásokkal a legjobb megoldás programba
emelését és a megvalósítási szintig vitelét, az elérhető eredmények és a társadalmi
hasznosság hatásait tartottuk szükségesnek bemutatni
A megvalósításhoz, a költségvetési és az EU. pénzügyi előirányzatai mellett, a társasági
befektetői tőke, bank hitelek, valamint a magán tőke pénz eszközei számba és
figyelembe vehetők.
Bármelyik befektető társaság, vagy konzorcium vállalkozik az Észak – Dél Regionális
Gyorsvasút megépítésére, a környezeti adottságok, lehetőségek még részletesebb
feltárásával, elemzésével és értékelésével alapozhatja csak meg, ennek a
beruházásnak a célrendszerét, szükségességét, valamint eredményes megtérülését.
A megvalósítás a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével, műszaki
szempontok és üzemeltethetőség tekintetében szakaszolhatók. Ez azonban ne jelentse
azt, hogy leegyszerűsített változatok kerüljenek kidolgozásra. A szakaszolás
ütemezésének megválasztása optimálisan lehet olyan, hogy a felszíni pályaszakaszok,
az alagút és a mély állomások párhuzamos kivitelezéssel készülnek és kerülnek üzembe
helyezésre. Az ütemezés vég/kezd rendszere időben és költségekben is többleteket
igényelnek , az erőforrásokból.
Olyan végleges megoldások kerüljenek megtervezésre, majd kivitelezésre, melyek a
régióban és a szomszédos régiókban is jelentkező, meglévő közlekedési problémákat,
komfortos szolgáltatás kínálattal képes kezelni és megoldani.
Nyilvánvaló, hogy egy modern, minden tekintetben jól karbantartott, jól üzemeltetett
közösségi személyszállítási szolgáltatásnak mindenkor meg van a versenyképessége
és az esélye is az utazó megnyerésére. A 2007 évben, a MÁV. Zrt, és a BKV. Zrt, által
üzembe állított új szerelvény típusok, javították esélyeiket és versenyben maradásukat
is egyaránt.
A kihívást a szakemberek számára, ma az a felelőssége jelenti, mely megőrzi a
lehetőséget, a konszenzuson alapuló együttgondolkodás és tervezés részére, az élhető
jövőesélyt illetően.
Ajánlásaink, javaslataink első sorban, a figyelem felkeltésére vonatkoznak, az
infrastruktúra adott körülményeit érintően, de megoldási módozatokat is tartalmaz.
Szakembereink készek, a program kidolgozásában és megvalósításában is részt venni,
a megrendelő igénye szerint.

