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Kronológia - Előzmények 1.
Időpont

Előzmények

2004-2005

A Kelet-Nyugati (kettes) metróvonal és a gödöllői HÉV vonal összekötése – VEKE tanulmány

2009

Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (BKRFT) kapcsán módosító indítványt terjesztenek elő Tarlós István frakcióvezető, Riz Levente és
Kovács Balázs fővárosi képviselők, melynek elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés 70/2009. (01.29.) sz. határozatában a 2020-ig megvalósításra szánt közösségi
közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között, az indikatív projektlistában szerepelteti a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését, és ehhez
kapcsolódóan rákoskeresztúri szárnyvonal építését.

2009-2010

A XVI-XVII. kerületi Önkormányzat megrendelésére elkészül a Kelet-nyugati metró és a Gödöllői HÉV összekötésének, valamint a kelet-nyugati metró
rákoskeresztúri szárnyvonalának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya

2009

Riz Levente módosító indítványának elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés 2009. október 12-én 1364/2009. sz. határozatában úgy döntött, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett KözOP előkészítési forrásokra benyújtja tárgyi projekt támogatási kérelmét.

2012-2015

Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés megvalósíthatósági tanulmánya (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0022):
a Döntéselőkészítő Tanulmány (DET)
Tanulmányterv, és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése

2015. február

Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó munkarész (a 923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott rész 2015. februári
felülvizsgálata) tartalmazza a feladatot (37. oldal)
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2015. 06.23.

A Fővárosi Közgyűlés 846/2015. (06.23.) számú határozatával arról döntött, hogy „támogatja „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítésének megvalósítását”, 847/2015. (06.23.) számú határozatával pedig – az
előkészítési költség biztosítása érdekében – arról döntött, hogy „Kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” megnevezésű feladatnak fővárosi saját forrás terhére történő megvalósítására.”
Jóváhagyja „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása –tervezés” című engedélyokiratot az
előterjesztői módosító indítvány 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
A 2. sz. melléklet szerint elvégzendő feladatok:
a) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány kiegészítése:
- a Rákoskeresztúri szárnyvonal szükséges vizsgálataival és munkarészeivel
- az előzetes kivitelezési ütemtervek felülvizsgálata, az első és további kivitelezési építési ütemek meghatározása
b) Az új „hibrid” jármű előzetes elvi típusengedélyének megszerzése
c) Engedélyes tervek készítése
- az összes szükséges engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése
- az engedélyezési eljárás lefolytatása az engedélyek megszerzéséig
d) Tervezői költségbecslés készítése az engedélyes tervek alapján
e) A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány egységes szerkezetbe foglalása, költség-haszon elemzés aktualizálása
f) Az első kivitelezési építési ütem kiviteli terveinek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása
g) Uniós szintű pályázati dokumentáció összeállítása
Felkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt
megvalósítása érdekében vizsgálja meg külső források bevonásának lehetőségét.
Felkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt
megvalósítása érdekében gondoskodjon a tervezői közbeszerzési eljárás megindításáról.

2015.06.23.

Fővárosi Közgyűlés 877-879/2015. (06.23.) számú határozataival a Balázs Mór Terv felülvizsgálatát elfogadta, ennek része a Rákoskeresztúri szárnyvonal
szerepeltetése „- az M2 metró rákoskeresztúri szárnyvonalát a gödöllői HÉV-vel történő összekötést követő második ütemként javasolt kezelni;”
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2016. 07.20.

A BKK Zrt. megjelentette az Ajánlati felhívást a projekt tervezésére. A felhívás keretmegállapodásról szólt, mely szakaszokra bontja a tervezési munkákat,
és tartalmazza az összes elvégzendő feladatot egészen a kiviteli tervezésig és az uniós dokumentáció elkészítéséig. Az egyes munkarészeket a
rendelkezésre álló forrás erejéig lehet lehívni.

2017. 03. 24.

Az első munkarészek lehívásával megkezdődik a tervezési munka

2018. január

Gödöllő végállomás átépítése a NIF Zrt. által a Gödöllő-Hatvan vasútvonal rekonstrukciója keretében. A Gödöllő vasútállomáson található HÉV végállomás
átépítési tervei az M2G projekt figyelembe vételével készültek. A kivitelezés megkezdődött, befejezési határidő 2020 december.

2018.11.10.

A Kormány 1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozata
a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről
A Kormány:
4. egyetért a H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest–Csömör vonalak elővárosi gyorsvasúti célú, a városfejlesztéssel is
összhangban megvalósítandó átfogó fejlesztésével, azzal, hogy
a) a vonalak elővárosi gyorsvasúti üzemmódú fejlesztése kerüljön előkészítésre,
b) a vonalak infrastruktúrája kerüljön átalakításra a fejlődő és növekvő lakosságszámú fővárosi és agglomerációs
épített környezethez illeszkedően, a területi elvágó hatást jelentősen mérséklendő, az érintett közterületek
nagyvárosi minőségű fejlesztését szem előtt tartva,
c) vasútforgalmi, településfejlesztési és településszerkezeti szempontból a vonalakon kialakított megállóhelystruktúra
felülvizsgálata történjen meg,
d) a vonalcsoport az Örs vezér terén bekötésre kerüljön az M2 metróvonal meglévő nyomvonalába, és létesüljön
új átszállókapcsolata Törökőrnél a 100a vasútvonallal és Rákosfalvánál a körvasúttal,
e) kerüljön előkészítésre a Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri számú Gödöllő-Hatvany vonal,
f ) kezdődjön meg a H8 Cinkota–Gödöllő, valamint a H9 Cinkota–Csömör vonalszakaszok felújításának tervezése
úgy, hogy az M2 metróvonal–H8/H9 vonal összekötése, illetve annak megvalósulásáig az eltérő műszaki
kötöttségű gyorsvasúti üzem fenntartása is biztosított legyen;

Kronológia – Tervezési folyamat
Munkarész

Mérföldkövek

Időpont/Határidő

FM

Fejlesztési Megállapodás (FM) aláírása

2015. november 9.

KM

Keretmegállapodás (KM) szerződésének megkötése

2016. december 20.

I.a

I.a) és I.b) munkarész /Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata/ egyedi szerződésének megkötése

I.a

M2 és gödöllői hév összekötésére és a rákoskeresztúri ágra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálata

I.a

M2 és gödöllői hév összekötésére és a rákoskeresztúri ágra vonatkozó javított megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálata

2017. szeptember 18.
(leszállítva)

I.a

Projekt PIB ülés (RMT változatokról szóló döntés)

2017. szeptember 19.

I.b

Az I.a) munkarész meghatározott forgalmi és műszaki alapadatok alapján a Megrendelő rendelkezésére álló Tanulmánytervének
kiegészítése, részleges átdolgozása, bírálati terv szinten történő leszállítása a gödöllői és rákoskeresztúri ágra vonatkozóan

2017. október 10.

I.b

Kibővített PIB ülés

2017. október 11.

I.b

Javított Tanulmányterv szállítása

2017. november 17.

I.b

Projekt PIB ülés a Tanulmányterv elfogadásáról

2017. november 20.

II.

II. munkarész egyedi szerződésének aláírása

2017. december 19.

VII.

Projekt PIB döntés a VII. munkarész lehívásáról

2018. február 13.

II.

Kibővített PIB döntés az új járműtípus műszaki tartalmáról

2018. március 12.

II.

Javított elvi előzetes típusengedély dokumentáció leszállítása

2018. május 3.

VII.

VII. munkarész egyedi szerződésének megkötése

2018. június 8.

III.

III.a és III.b munkarészek egyedi szerződésének megkötése (szabályozási tervi munkarészek a fővárosi szakaszokra)

2018. június 19.

IV.a, IV.b, IV.c, V. munkarészek egyedi szerződésének megkötése (engedélyezési tervi munkarészek a fővárosi szakaszokra)

2018. június 19.

IV.-V.

2017. március 24.
2017. augusztus 31.
(leszállítva)
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Keretszerződés alapján eddig lehívott munkarészek
Munkarész

Mérföldkövek

I.a

Korábbi Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata (elkészült)

I.b

Tanulmánytervi munkarészek készítése (elkészült)

III.a

Elvi előzetes típusengedély megszerzése a vonal új hibrid járművére vonatkozóan (beadásra került 2018.09.27.-én az ITM
VHF Hatóságnál)
Szabályozási tervi környezet rendezése, fővárosi szakasz - meglévő hév nyomvonala

III.b

Szabályozási tervi környezet rendezése, rákoskeresztúri szakasz

IV.a

Engedélyezési tervek készítése a Déli pu. bez. – Pillangó utca bez. szakaszra

IV.b

Engedélyezési tervek készítése Örs vezér téri átvezetésre

IV.c

Engedélyezési tervek készítése Rákosfalva – Cinkota szakaszra

II.

V.

Engedélyezési tervek készítése Rákoskeresztúri ág

VII.

Engedélyezési tervek készítése az Örs vezér tere komplex rendezésére
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Keretszerződés alapján lehívható, további munkarészek
Munkarész

Mérföldkövek

III.c

Szabályozási tervi környezet rendezése (agglomerációs szakasz)

IV.d

Engedélyezési tervek készítése (Cinkota - Kistarcsa kórház)

IV.e

Engedélyezési tervek készítése (Kistarcsa kórház - Gödöllő városhatár)

IV.f

Engedélyezési tervek készítése (Gödöllő városhatár - Gödöllő vá.)

VI.

Engedélyezési tervek készítése a csömöri ágra vonatkozóan

VIII.a

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Déli pu. - Pillangó u.)

VIII.b

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Pillangó u. - Rákosfalva)

VIII.c

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Rákosfalva - Cinkota)

VIII.d

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Cinkota - Kistarcsa kórház)

VIII.e

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Kistarcsa kórház - Gödöllő városhatár)

VIII.f

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Gödöllő városhatár - Gödöllő vá.)

IX.

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan

X.

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése a csömöri ágra vonatkozóan

XI.

Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése az Örs vezér tere komplex rendezésére vonatkozóan

XII.

Engedélyezési, kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Déli pu. - Keleti pu. szakasz akadálymentesítése)

XIII.

Engedélyezési, kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése (Törökőr megállóhelyre)
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A projekt részletes bemutatása – A teljes projektterület

8

Infrastruktúra kiépítésének ütemezése a teljes projektterületen

9

Lehetséges időbeli ütemezés
2017
MT felülvizsgálat, tanulmánytervek

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

2024 után

X

Új jármű előzetes elvi típusengedély

X

Engedélyes tervek készítése I. és II. ütemre

X

Engedélyezési eljárás I. és II. ütemre

X
X

Kiviteli tervek készítése I. és II. ütemre

X
X

Új jármű prototípus készítése és engedélyeztetése***

X

X

Új járművek gyártása**
Engedélyes tervek készítése a további ütemekre*
Engedélyezési eljárás a további ütemekre*

X

X
X

Kiviteli tervek készítése a további ütemekre

X

Kivitelezés I. ütem

X
X

Kivitelezés további ütemek
* Kormánydöntést igényel, tervezésre forrás rendelkezésre áll

X

X

X

*** 1179/2017. kormányhatározatban foglaltak mintájára

** Kötöttpályás Járműgyártás Cselekvési Program keretében
Uniós (Kohéziós) forrás igénybevétele legkorábban 2021. január elsejével lehetséges
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Célkitűzések
• Versenyképes menetidővel rendelkező, átszállásmentes kapcsolat megvalósítása a belváros felé
• Átjárható kötöttpályás rendszer létrehozása, interoperábilitás
• A területi és települési kohézió, módváltás (P+R, B+R) feltételeinek megvalósítása, az érintett vonal akadálymentesítése
• Korszerű, akadálymentes, utasbarát járművek beszerzése
• Az átszállások számának és az átszállási időnek a csökkentése, az átszállási pontok színvonalának javítása
• A kötöttpályás közlekedés fejlesztésével a környezeti terhelések csökkentése, a városra zúduló autóforgalom csökkentése
• Ütemezett megvalósítás lehetőségének biztosítása
• Beruházási és üzemeltetési költségét tekintve költséghatékony rendszer megvalósítása
• Párhuzamos autóbuszvonalak számának csökkentése

A projekt által lefedett terület – Közvetlen és közvetett érintett terület

Érintett lakosság száma:
233 ezer fő Budapesten belül (M2G+M2R)
Agglomeráció 80 ezer fő (M2G+M2R)

A X. XIV. XVI. XVII. kerületben 20 percen

belül átszállás nélkül elérhetők a gödöllői
vagy rákoskeresztúri ág megállói.
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Jelenlegi forgalom – Gépjármű és közösségi közlekedés
Mód

fő/nap/irány

BKK busz

1.200

Volán

3.800

HÉV

10.500

Szgk

46.300

Városhatárt átlépő
agglomerációs forgalom
Kerület határát átlépő forgalom a Belváros felé

Mód
BKK busz

fő/nap/irány
50.000

Volán

8.000

MÁV

38.000

Szgk

21.000
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Jelenlegi forgalom – Autóbuszos forgalom a két irányban

Reggeli csúcsórában Kerepesi úton centrum
irányban közlekedő helyi + helyközi autóbuszok
száma: 32 busz/óra, a HÉV-vel párhuzamosan

Reggeli csúcsórában Pesti úton centrum
irányban közlekedő helyi + helyközi
autóbuszok száma: 70 busz/óra
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P+R parkolók létesítése a meglévő HÉV és új metró vonalon
Megállóhely neve
Pillangó utca
Örs vezér tere
Rákosfalva
Egyenes utcai lakótelep
Sashalom, Thököly út
Mátyásföld, Jókai Mór utca
Mátyásföld, Erzsébetliget
Cinkota
Ilonatelep
Kistarcsa, kórház
Kistarcsa
Zsófialiget
Kerepes
Szilasliget
Mogyoród
Szentjakab
Gödöllő, Erzsébet park
Gödöllő, Szabadság tér
Gödöllő, Palotakert
Gödöllő, végállomás
Összesen

Megállóhely
típusa

Tervezett
B+R
férőhely

Meglévő
P+R
férőhely

felszín
magas
felszín
felszín
kéreg
kéreg
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín
felszín

40
120
30
40
60
30
30
60
20
30
30
60
40
50
60
10
20
60
15
105
910

121
264
0
0
0
58
0
165
0
0
0
0
98
0
0
0
0
0
0
121
827

Tervezett
jelentősebb Összesen Akadálymentesítés
többlet P+R projekt után típusa (rámpa/lift)
férőhely
0
121
lift
0
264
lift
0
0
lift
0
0
rámpa
123
123
lift
42
100
lift
8
8
rámpa
58
223
lift
0
0
lift
155
155
rámpa/lift
59
59
rámpa
37
37
rámpa
77
175
rámpa
20
20
rámpa
150
150
rámpa
31
31
rámpa
0
0
rámpa
0
0
rámpa/lift
100
100
rámpa
82
203
rámpa
942
1769

Rákoskeresztúri szárnyvonal:
• min. 994 db új P+R
• min. 246 db B+R férőhely
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Projekt által lefedett terület

Érintett lakosság szám:
130 ezer fő, ebből kb. 50 ezer fő az
agglomerációból.
Napi kb. 45 ezer utasnak fog érezhető
menetidő csökkenést és szolgáltatási
színvonal emelkedést eredményezni a
projekt és további 30-35 ezer új utas
megjelenése prognosztizálható naponta.
A X. XIV. XVI. kerületben 20 percen belül
átszállás nélkül elérhetők a gödöllői ág
megállói.
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Tervezett forgalom
• Jelentős utazási idő csökkenés, a mesterséges,

kényszerű átszállás megszűnése az Örs vezér téren.
• Kerepesi úton Örs vezér tere – Rákosfalva között
meglévő 45 ezer helyett 70-75 ezer utas/nap.

• A ráhordó autóbusz hálózat jelentős mértékben
csökkenthető, átszervezhető az M2 metró Örs vezér
terén történő tovább-vezetésével.
• Rákosfalvától

2,5

perces,

Cinkotától

5

perces,

Gödöllőtől 10 perces járatkövetés érhető el.
17

Tervezett infrastruktúra – Pillangó utca és Cinkota között

•

Pillangó utca – Szentmihályi út szakasz (metró – HÉV üzem
fizikai összekötése) költsége 30 mrd Ft

•

Szentmihályi út – Cinkota szakasz 76,5 mrd Ft

•

BCR (költség/haszon hányados): 1,23 (megtérülő)
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Tervezett infrastruktúra – Pillangó utca és Cinkota között
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Tervezett infrastruktúra – Pillangó utca és Cinkota között

20

P+R rendszer a belváros gépjárműforgalmának csökkentésére
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Szintbeni közúti keresztezések kiváltása
Feladat: forgalombiztonság növelése, baleseti helyzet alapvető javítása, területelvágó hatás
megszüntetése.
Egyenes utca kiváltása: Jóllehet a II. ütemben szerepel, de már az I. ütemben
megvalósulhat (tervezése ugyanúgy folyik, PIB döntést követően áttehető az I.
ütembe). Így már az I. ütem megvalósulása idején a csomópont különszintben

Ostoros út - Szabadföld út Vidám vásár utca (Cinkota
H)

kiváltásra kerülne, ezzel Cinkotáig megszűnnének a szintbeni közúti átjárók.

Batsányi János út Hősök fasora - Veres
Péter út (Sashalom H)
Egyenes utca –
Kerepesi út

Kerepesi út Keresztúri út Szentmihályi út
(Rákosfalva H)

Lándzsa utca Thököly út Veres Péter út
(Nagyicce H)

Baross Gábor utca Veres Péter út
(Mátyásföld
Repülőtér H)

Nógrádverőce út Sarjú út - Veres Péter
út (Mátyásföld alsó H)

Különszintű átjáró
Szintbeli átjáró
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Körvasút – Kapcsolat a tervezett nagyvasúti megállóhellyel
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A tervezett új járműcsalád kialakítása
• A jármű meglévő technológián alapuló, új fejlesztésű,

• A szerelvény 1 kocsival (20 m) hosszabb a mai ALSTOM

hazai összeszerelésű elővárosi gyorsvasúti szerelvény.

szerelvénynél, 20%-kal több férőhellyel. A járművek hossza

• Az elvi előzetes típusengedély 2018. 09.27-én beadásra

megfelel az adottságnak tekintendő M2-es metró peron

került az engedélyező hatósághoz.

hosszainak.

• Az engedély megérkezése után azonnal indítható a

• Az alagúti üzem miatt számos paraméter (sk+110 cm

1179/2017. Kormányhatározat szerinti közbeszerzés

peronmagasság, űrszelvény, hossz, tengelytáv stb.) eleve

lebonyolítása.

adott.

• A

prototípus

és

2020.

• Egyszerre alkalmas a Gödöllői HÉV és az M2-es vonalon való

decemberére készülhetnek el, majd a sorozatgyártás

közlekedésre, kétfeszültségszintű (825 V DC/1500 V DC, de 1100

(az infrastruktúra építésével egyidejűleg) 2021-2022-

V-n is üzemelnek), harmadik sínes alsó és felsővezetékes felső

ben kezdődhet meg. Egy új jármű tervezett költsége

áramszedővel is rendelkeznek.

kb. 2,1 milliárd Ft.

a

végleges

engedélyek

• Teljes értékű hűtő-fűtő klímaberendezés.
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A tervezett új járműcsalád kialakítása
• Járműtelep: Fehér úti bővítése, cinkotai újjáépítése 5,17 milliárd Ft
• I. ütem járműköltsége: 18 db új szerelvény 45,6 milliárd Ft
• I+II. ütem járműköltsége: ugyanúgy 18 db szükséges, mivel a rákoskeresztúri ágon ALSTOM szerelvények közlekednek

• I+III ütem járműköltsége: +5 db új szerelvény a 18 mellé, 12,7 milliárd Ft
• IV.-V. ütem járműköltsége: nem jelent plusz jármű beszerzést
A rákoskeresztúri szárnyvonalon csak már meglévő, ALSTOM szerelvények közlekednének. Ez lehetséges, mivel az M2 metró
belső vonalán, azaz a Déli-pu. – Rákosfalva szakaszon ritkábban járnának (minden második szerelvény lenne csak ALSTOM), így a
jelenleginél hosszabb szerelvényfordulók engedhetők meg a járműszám növelése nélkül.
A gödöllői HÉV-vonalon jelenleg 23 MX/A HÉV kisegység található. Az I. ütem megvalósulása után és a III. ütem megvalósulása előtt a
Cinkota – Gödöllő (Csömör) szakaszra elegendő 10 kisegység. Az itt felszabaduló MX/A HÉV szerelvények a ráckevei és csepeli
HÉV-vonalakra átvezényelhetők, így ez a leggyorsabb átmeneti kezelési megoldása lehetne a HÉV járműproblémának.
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Örs vezér tere térrendezés – Metróállomás magasvezetésben
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Örs vezér tere térrendezés – Célok
Térrendezés legfontosabb céljai:

•

Meglévő gyaloglási távolságok csökkentése

•

Gyalogos útvonalak biztonságos kialakítása

•

Indokolatlan átszállások csökkentése

•

Átszállási idő csökkentése

•

Zöldfelület növelése

•

Köztér jelleg növelése

•

Meglévő zuglói és kőbányai oldali busz- és trolivégállomások
helyszükségletének csökkentése

A tér rekonstrukciója elősegíti a Kormány stratégiai céljainak
teljesülését is, amelyek:
•

Új, korszerű infrastruktúra. Külön szintű csomópontok építése

•

Megállóhelyek mentén P+R, B+R parkolók létesítése

•

Korszerű,

utasbarát,

kereskedelem

bevonását

lehetővé

tévő

megállóhelyek, átszállási, szolgáltatási pontok kialakítása
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Örs vezér tere térrendezés – I. ütem
Zuglói oldalon köztér rendezés

•

Összefüggő közpark vagy multifunkcionális tér kialakítása (15 ezer m2)

•

Tömegközlekedési sáv kialakítása, javuló átszállási kapcsolatok

•

Megszűnő végállomási funkciókat a metró magasállomás alatt létesülő új
illetve a Fehér úti végállomás veszi át

•

Nagy Lajos király út gyalogos és kerékpáros átjárhatósága javul

•

„Gomba” épülete megmarad
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Örs vezér tere térrendezés – I. ütem
Új metró állomás + 1. szinten

• Új szélsőperonos, akadálymentes, kétkijáratos magasállomás létesítése a Sugár
és az Árkád között
• A metró peronjairól 1-1 lépcső, 1-1 mozgólépcső és 2-2 lift a buszterminálhoz

• Áruházakat összekötő meglévő, nyitott, elavult gyalogos felüljáró helyett új
modern, a metróállomással egységet alkotó zárt felüljáró építése
• Állomás mellett K+R és B+R létesítése
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Örs vezér tere térrendezés – II. ütem
Fejleszthető P+R parkoló
(I. ütemhez képest új elem)

• P+R parkolók felszínen

• Kétszintes parkolólemez:
600 férőhely (meglévő 265 db)
• Buszállomás felülépítés lehetséges
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Beruházási költségek (Fővárosi és elővárosi szakaszok együtt)
Becsült nettó beruházási költség - M2G [eFt]
Pillangó u. - Szentmihályi út Szentmihályi út
Thököly út
Ütemek
Biztosítóberendezés
Energiaellátás
Építészet
Épületgépészet
Kisajátítás
Környezetvédelem
Közművek
Közúti jelző
Különleges gépészet
Mozgólépcső, felvonók
Műtárgy
Segédüzemi villamos-energiaellátás
Útépítés/Forgalomtechnika
Vasút
Vasúti távközlés/utastájékoztatás
Jármű
Járműtelep
M2 beavatkozások (Déli pu. - Örs
vezér tere között)
összesen

I. ütem: Pillangó u. - Cinkota
között:
1 611 400
438 100
1 227 500
736 500
2 775 880
21 600
237 500
168 750
305 644
1 975 000
7 920
1 443 585
887 094
117 000
123 000
75 000
125 000
756 250
425 000
13 705 000
11 781 250
704 000
519 368
626 620
386 675
4 084 920
2 538 960
606 250
1 846 875

29 945 905

20 311 735

Thököly út Cinkota áll.
között
106 677 428
2 458 500
4 319 000
5 605 150
240 625
327 242
307 540
1 189 482
450 000
275 000
425 000
28 590 000
951 458
2 418 266
8 096 900
765 625

56 419 788

Cinkota áll. Gödöllő között

Csömöri
szárnyvonal

III. ütem

IV. ütem

4 080 000
9 450 000
1 758 600
414 690
60 168
719 700
240 000

Szakasztól
független
tételek

Összesen

V.ütem

58 352 058
5 165 940

8 588 000
15 733 000
10 162 930
646 875
1 050 096
2 350 628
4 488 461
980 000
475 000
1 696 250
57 239 705
2 174 825
5 782 447
31 778 985
3 330 750
58 352 058
5 165 940

256 800
63 774 798

256 800
210 252 750

1 700
2 520
248 600
50 000

90 000
3 163 455
1 732 684
16 744 795
112 000

38 566 092

618 202
313 410

1 234 432

Hungaroring
(opcionális)

952 700
690 000
21 600
371 194
26 400

600 000
43 200
2 652 000

5 357 094

Infrastruktúra Pillangó utca - Cinkota: 106.677.428 eFt
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A rákoskeresztúri szárnyvonal közlekedési hatásterülete

Közvetlen és közvetett érintett területek.
Érintett lakosság szám:
A fejlesztéssel érintett XVII. kerület
lakónépessége jelenleg 88 ezer fő, kb. 35
ezer fő az agglomerációban. A fejlesztés
napi kb. 55 ezer utasnak fog érezhető
menetidő csökkenést és szolgáltatási
színvonal emelkedést eredményezni, és
további 15 ezer új utas jelenhet meg
naponta.
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Tervezett forgalom (RM-2 kiválasztott változat)
Jelentős utazási idő csökkenés:

40 ezer helyett 55 ezer utas/nap
Jelenleg a buszos csúcsidei menetidők nem tarthatók,
tehát a valós menetidő csökkenés vélhetően még a
fenti ábrán láthatóhoz képest is sokkal nagyobb lesz.
Nagykörút – Rákoskeresztúr: 22 perc menetidő,
csúcsidőben 5 perces járatkövetéssel
Remek átszálló kapcsolatok, új ráhordó autóbusz
hálózat.
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Nyomvonal (RM-2 kiválasztott változat)
•
•
•

Szakasz költsége: 127 Mrd Ft
BCR (költség/haszon hányados): 1,13 (megtérülő)
994 db új P+R és 246 db B+R férőhely
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Sárgarózsa utcai kiágazás (RM-2 kiválasztott változat)
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XVII. kerületi szakasz: Akadémiaújtelep – Kis utca
A Rákoskeresztúr területére eső szakasz végig kéregvezetésű,
nyomvonala fixnek tekinthető.
Akadémiaújtelep megállóhely: átszállási kapcsolat a 80. sz.
vasútvonallal.
Kis utca megállóhely: P+R bővítés lehetősége a megállóhelyhez
közeli beépítetlen területeken.
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XVII. kerületi szakasz: Rákoskeresztúr városközpont
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Költségek (Rákoskeresztúri szárnyvonal)
Becsült nettó beruházási költség - M2R [ezer Ft]
Gödöllői HÉV Heves u. között
Biztosítóberendezés
Energiaellátás
Építészet
Épületgépészet
Kisajátítás
Környezetvédelem
Közművek
Közúti jelző
Különleges gépészet
Mozgólépcső, felvonók
Műtárgy
Segédüzemi villamos-energiaellátás
Útépítés/Forgalomtechnika
Vasút
Vasúti távközlés/utastájékoztatás
összesen

Heves u. Akadémiaújtelep bez Akadémiaújtelep kiz Rákoskeresztúr vkp.

473 000

678 000
683 000

18 125
10 396
197 138
194 654

177 500
2 053 904
99 000
160 400

75 000
9 966 000
50 000
535 631
1 601 000
7 500
13 128 444

13 320 332
368 750
1 174 632
5 032 560
99 375
23 847 453

1 088 500
2 476 500
2 578 250
939 688
1 702 488
3 260 370
280 000
1 275 000
2 362 500
64 108 150
2 495 000
2 374 439
3 914 949
1 254 063
90 109 896

Összesen
2 239 500
3 159 500
2 578 250
1 135 313
3 766 788
296 138
3 615 424
280 000
1 350 000
2 362 500
87 394 482
2 913 750
4 084 702
10 548 509
1 360 938
127 085 792
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III. ütem: Cinkota – Gödöllő szakasz

További P+R parkolók az agglomerációban, 3-as út és HÉV nyomvonalának felcserélése Gödöllőn.
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III. ütem: További P+R parkolók az agglomerációban
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III. ütem: 3-as út és HÉV nyomvonalának felcserélése Gödöllőn
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IV. ütem: Csömöri szárnyvonal
•

Felmerült tervezési javaslat: az utasszámok és a gyenge
potenciál miatt a csömöri szárnyvonalon a HÉV-üzem
megszüntethető, helyette sűrűbb autóbuszos kiszolgálás.

•

Amennyiben a Kormány úgy dönt, a csömöri szárnyvonal

megtartásával kell, hogy számoljon a Tervező.
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V. ütem: Hungaroring szárnyvonal
•

Infrastruktúra beruházási költsége 5,3 mrd Ft

•

Deák Ferenc tér – Hungaroring: 41 perc

•

Új szárnyvonal pályahossz: 3,2 km

A Hungaroring Sport Zrt. írásban is támogatja a
projektet, eddigi fejlesztési koncepcióját kész
hozzáigazítani
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Ha az előkészítési határidők tarthatóak, és a Kormány támogatása továbbra is fennáll, az
első számlát a 2021-27 közötti uniós ciklus Kohéziós Alapjának terhére 2021. január
elsején ki lehet állítani. Az I. építési ütem így 2023-ban el is készülhet.

Köszönöm a figyelmet!

A prezentáció a BKK Zrt. adatainak felhasználásával
és szíves engedélyével készült

