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2018 májusában a Kormány egy helyre összpontosította és a miniszteri 
felelősség rangjára emelte Budapest fejlesztésének kérdését. 
 
 
A Miniszterelnökség vezetője Budapest fejlesztéséért felelős miniszter is. 
 
 
A Budapest kompetencia egységes és átfogó: a kivitelezést megelőző 
minden feladatra, minden típusú fejlesztésre kiterjed. 

 

1. Budapest, 2018 – új kormányzati szerkezet 



Budapest jelentősége 



A Főváros a nemzet szíve. 
Azaz motorja. 

BUDAPEST 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

TATABÁNYA 

DUNAÚJVÁROS 

HATVAN 

Budapest 
   1.750.000 fő 

Budapesti agglomeráció 
+  850.000 fő   = 2.600.000 fő 

Közép-Magyarországi régió 
+  400.000 fő   = 3.000.000 fő 

Budapest vonzáskörzete 
(Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom 
megyék) 

+  kb. 1.000.000 fő  = 4.000.000 fő 
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Fővárost érintő közlekedési adatok 

Országos utasszám 
Budapest és elővárosai nélkül 

Budapesti és budapesti elővárosi 
utasszám 



TEN-T folyosók keresztezésében 

A hálózatos infrastruktúra közös szűk keresztmetszete Budapest, melynek 
kapacitásbővítő fejlesztései nem történtek meg. 

 
 



Jelmagyarázat 

 
Vasút vonalak 

   Fejlesztések 2000-2020 

   Leromlóban lévő szakaszok 

   Rossz állapotú szakaszok 

HÉV vonalak 

   Leromlóban lévő szakaszok 

   Rossz állapotú szakaszok 

Vasút elhanyagolt része 

H8-H9 

H5 

H6 

H7 

150 
142 

71 

70 

1 

2 

80a 

120a 

100a 

30 
40 

nem akadálymentes 

Budapest 20 éve kimarad  
a vasútfejlesztésekből 

nem akadálymentes 



Helyzetkép: elhanyagolt állapotok –  
vonzó fejlesztési potenciál 

A budapesti fejpályaudvarok világvároshoz 
méltatlan állapotban vannak 

Városszövetbe rögzült vasúti megállóhelyek:  
• Több esetben rossz közlekedési kapcsolatokkal 
• Taszító infrastruktúra állapottal 
• Csekély szolgáltatással 
De nagy utasforgalommal (Zugló megállóhely kb. 11 ezer utas/nap) 

Nyugati pu. 

Déli pu. 

Zugló mh. 

Kőbánya alsó vá. 



Budapesti pályaállapotok kihatása az országos vasúti közlekedésre 

A fejlesztésből kimaradt belső pályaszakaszok műszaki állapotának és kapacitás-
hiányának hatása jelentős. 
 
Ezen szakaszokon keletkezik a vonali késések komoly hányada. 
 
A vasúti közlekedés belterületi zavartatásából eredő alacsony 
menetrendszerűségek a már megvalósult agglomerációs fejlesztések eredményeit 
is gyengítik. 
 
Szemléltető példa:   

 

 

 

 

 

8 km hosszú vasúti pályát „feleslegesen” 

építünk át 120-ról 160 km/h-ra sebességre,  

a menetidő nem csökken. 

 

 

Épp csak 1 percig történő 

megállás a Nyugati 

pályaudvar előtt 

 

= 



Az agglomerációs térséggel együtt 3 milliós Budapest legyen Európa 
egyik legjobb életminőségű, gazdaságilag, turisztikailag és kulturálisan 
legvonzóbb nagyvárosa. 
 
 
Budapest legyen otthonos, felhasználóbarát, élhető otthona a 
budapestieknek, büszke, kisugárzással bíró, nagyobbszerű fővárosa a 
magyar nemzetnek, és  
 
 
legyen a legjelentősebb európai központ Berlin és Moszkva, a Balti-
tenger, a Fekete-tenger és az Adria között.  

2. Budapest 2030 – új korszak küszöbén – stratégiai célkitűzések 



A legfontosabb kötött pályás fejlesztések 



Budapest vasúttal nem átjárható → a vasút ma kihasználatlan 
lehetőség + a főváros szűk keresztmetszet (városi, országos, regionális 
és európai szinten). 
 
 
Az elővárosi vasútvonalakon rossz megállókiosztás, gyenge átszállási 
kapcsolatok, városhatáron belül elavult pálya, fogadó fejpályaudvarok 
elavultsága, szűk fogadókapacitása → lassú, kevés, így zsúfolt, részben 
rossz helyekre érkező vonatok → taszító, gépkocsiforgalmat növelő 
állapotok. 
 
 
Általában gond a szükséges átszállások száma és minősége, és ezek 
visszatartó hatása. 

3. A legfontosabb kötött pályás fejlesztések – kihívások  



HÉV-vonalak gyengén kapcsolódnak más hálózatokhoz, elavultak → 
kihasználatlan kapacitás, hosszabb utazási idők, több egyéni 
közlekedés. 
 
 
MÁV, HÉV, BKK, Volán, Mahart üzemmódok működése nem egységes 
és összehangolt, nincs menetrend- és tarifaközösség, a szemlélet nem 
utasbarát → utazások hosszabbak, drágábbak, kényelmetlenebbek. 
 
 
Repülőtér – városmag kapcsolat kötött pályán megoldatlan, közúton 
alacsony színvonalú. 
 

3. A legfontosabb kötött pályás fejlesztések – kihívások  



Villamoshálózat a legjobb – kevés, könnyen orvosolható hiány. 
 
 
A kisföldalatti elavult, nem áll meg a Hungárián és meghosszabbítása 
célszerű.  
 
 
Turistahajók fogadása rosszul megoldott, Budapestet és környezetét 
kiszolgáló kishajós forgalom feltételei (kikötők, hajópark) rendkívül 
hiányosak. 
 

3. A legfontosabb kötött pályás fejlesztések – kihívások  



A HÉV-vonalak fejlesztése-felújítása 
 
Déli Körvasút fejlesztése, új megállók létesítése 
 
Belváros-repülőtér kötött pályás kapcsolat 
 
A kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása 
 
Metróvonalak hosszabbítása 
 
A főpályaudvarok jövője, Budapest vasúti átjárhatósága 
 
A fogaskerekű felújítása és meghosszabbítása 
 
Kishajós közlekedés 

3. A legfontosabb kötött pályás fejlesztések 



H5 – H6/H7 HÉV-vonalak fejlesztése 



Déli Körvasút fejlesztése, új megállók létesítése 



4. Egyéb klímabarát közlekedési módok – 
kerékpárosbarát fejlesztések, belvárosi közlekedés 

újrapriorizálása, rakpart  



Modal split 



Miért jó a kerékpár? 



Kik használják? 



Kerékpáros infrastruktúra Magyarországon 



Budapesti hálózat 



Legfontosabb hálózati hiányok 



Kitűzött célok 

Az útkereszteződésekben kékre festett sávok, valamint a kerékpárosok 
számára kihelyezett közlekedési lámpák biztosítják az átjutást, amelyek 

az autók elindulását megelőző hat másodpercben már zölden 
világítanak. 

A „koppenhágai típusú bicikliút” esetében a parkoló autók védik a 

kerékpárosokat. 



Kitűzött célok 

A gyalogosan és kerékpárral közlekedők sok helyet szabadítanak fel a városban. A kerékpárúton 

ötször, a járdán tízszer annyian közlekedhetnek, mint egy autósávban. Egyetlen, autók számára 

kialakított parkolóhelyen 10 kerékpárnak jut hely. 



Belváros használatának újrapriorizálása, gyalogos prioritású utcahálózat 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
GYALOGOS 

PROMENÁD 

UTCA, AMELY 
ÖNMAGÁBAN IS 

CÉLPONT 

MEGNÖVELT 
GYALOGOS FELÜLETŰ 

UTCA 

KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉSRE 
HANGOLT UTCA 



Belvárosi Duna-parti közterületek megújítása 



Belvárosi Duna-parti közterületek megújítása 



Belvárosi Duna-parti közterületek megújítása 



Köszönöm a figyelmet! 


